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Lezárult a Kastélypark konzultáció. Soha nem tapasztalt aktivitást 
láttam a nagykovácsiak körében, ami nagyon fontos tapasztalás 
volt számomra. Van egy ügy, amely a mi ügyünk. A mi fontos 
ügyünk. Aminek a döntési folyamatába bele akarunk szólni.
Jó döntés volt elindítani a konzultációt, pedig többen el akar-
tak tántorítani ettől a céltól. Örülök, hogy kitartottam az eredeti 
elképzelés mellett, és ezzel együtt köszönöm, hogy ilyen önazo-
nos közösség polgármestere lehetek.
Nehéz ügy ez.
Hónapokkal ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy az együttműködés 
magasiskolájára lesz szükség ahhoz, hogy megnyugtató módon 
történjen meg itt bárminemű beruházás. Fontos megállapítani, 
kinek, meddig terjed a felelőssége, hiszen akkor tud minden 
érintett eleget tenni a kötelességének. 
Az egyrészt teljesen világos, hogy a nagykovácsi Kastélypark a 
Cserkészszövetség magántulajdona, amelyet 2013-ban kapott meg a Kormánytól. A magántulaj-
don tisztelete magától értetődő. Másrészt viszont az itt élők mindennapi életét és érdekét fontos 
figyelembe venni, mert az otthon tisztelete szintén magától értetődő. 
Úgy látom, megvan az együttműködéshez szükséges türelem és őszinteség a tárgyalófelekben. 
Fontos, hogy ez így is maradjon, hiszen nem dönthetnek rólunk nélkülünk! Számomra ez az iga-
zodási pont.
Hét éve vezethetem polgármesterként ezt a csodálatos települést. Sok nagykovácsi embert is-
merek, tisztelek, kedvelek. Sosem hittem a csatározásokban. Augusztus 20-án, amikor az állam- 
alapításunkat ünnepeltük, épp az jelentette számomra az ünnep magasztosságát, hogy Szent 
István királyt nem az elnyert csaták száma, hadviselése miatt ünnepeljük, hanem a következetes, 
békés együttműködési készség és erkölcsi tartás tette naggyá, amellyel a kaotikus állapotokban is 
rendet tudott teremteni. Számomra ez is fontos igazodási pont.
A következő hetekben sok szó esik majd a Kastélypark ügyéről. Mi a konzultációs íveket feldolgoz-
zuk, és nyilvánosságra hozzuk, mit szeretne Nagykovácsi lakossága. Ez megkerülhetetlen a dön-
téshozatali folyamatban. Magam részéről ezt fogom képviselni minden fórumon és tárgyaláson, 
erre kaptam felhatalmazást.
A Cserkészszövetség elkezdte az egyeztetést elsőként a civilekkel és az önkormányzattal. Bejártuk a 
parkot, és vázolták az elképzeléseiket. Fontos céljuk, hogy elinduljon a lakosság bevonása és meg-
kérdezése is. Mi ezt a célt teljes mértékben támogatjuk, szükség esetén minden segítséget meg- 
adunk hozzá. Erről minden fórumon biztosítottam a cserkészeket is.
A nyár folyamán az önkormányzat megrendelt és finanszírozott két felmérést: egy botanikai és egy 
zoológiai felmérést a Teleki–Tisza-kastély természetvédelmi területén. Úgy látjuk, szükségessé vált 
a terület természeti értékeinek szakmai szempontok alapján történő felmérése. A kutatási jelen-
téseket szíves felhasználásra átadtam Szórád Elődnek, aki a Kastélypark projekt vezetője.
Célunk ezzel az volt, hogy a parkban található botanikai és zoológiai értékek meghatározása, leírá-
sa és térképi rögzítése megtörténjen, hiszen a két részterületből álló, megközelítőleg 10 hektáros 
kiterjedésű terület jelentős természetvédelmi értéket képvisel.
A következő hónapok feladata, hogy minden szempontot és érdeket figyelembevéve a beruházóval 
olyan értelmes kompromisszumra jussunk, melynek során törvényileg védett értékeink nem káro-
sulnak, és a nagykovácsiak igényeihez, érdekeihez igazodó beruházás történik. 
Akkor, mindannyiunk örömére.

Itt tart a Kastélypark ügye 
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
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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett 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 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 
Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu  101 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
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Sajtóközlemény
KLÍMATUDATOSSÁG A NAGYKOVÁCSI BÚCSÚN

2021/08/15

A Nagykovácsi klímastratégiai projekt részeként 2021. augusztus 14-15-én a nagyközség Tisza István terén kialakított KLÍMA-PONT-on várták 
a szakértők a klíma- és egészségvédelem iránt érdeklődőket, akik személyre szabott módon tájékozódhattak a klíma- és egészségtudatos 
életmód összefüggéseiről.   

Mint ismert, a Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 7,42 millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásból valósítja meg a „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú projektet. 
A hőmérséklet ingadozás okozta szív- és érrendszeri problémák, veseelégtelenség; betegségterjesztő rovarok elszaporodása és allergiás 
megbetegedések; levegőminőség és légzőszervi betegségek – a mindenkori klímahelyzet egészségünkre gyakorolt hatásairól kevés szó esik 
a hétköznapokban. A projekt keretében elkészült klímastratégia, mint az életminőségünket alapvetően meghatározó faktorokkal foglalkozik 
ezekkel a kérdésekkel. 
A projekt részeként, a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programsorozat eseménye a Nagykovácsi Búcsú két napos rendezvényének 
programjaihoz kapcsolódott: a Tisza István téren kialakított KLÍMA-PONT-on az érdeklődők a klímavédelem és az egészségvédelem 
összefüggéseivel ismerkedhettek. 
A Nagykovácsi Búcsú programkínálatának sorában újdonságot jelentett a nagyközség klímastratégiáját népszerűsítő KLÍMA-PONT sátor, ahol 
a látogatók a klíma- és egészségtudatos életmóddal kapcsolatos tesztet tölthettek ki, amelynek eredményét meg is beszélhették a jelenlévő 
szakemberekkel. A gyermekeket játékos feladatlapokkal várta a Klíma-Pont csapata.
A projektet megvalósító csoport szakértője, Papp Gergely szerint örömteli, hogy ezen a rendezvényen újabb lehetőség nyílt az elkészült 
klímastratégia néhány fontos elemének széles körben való bemutatására.

A projektről további információkat a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus hónapban kiküldésre kerültek az 
egyenlegértesítők, melyek tartalmazzák a II. félévi adófizetési kötelezett-
ségeket és az esetleges hátralékokat is.
2021. II. félévi adók befizetésének határideje: szeptember 15.         
Az adótartozással kapcsolatban kérdéseiket az ado@nagykovacsi.hu-ra 
jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Amennyiben az egyenlegértesítőben gépjárműadó befizetés is szerepel, az 
minden esetben a 2020. december 31-ig keletkezett, aminek beszedésére 
még önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
Változott a HIPA bevallás benyújtásának szabálya!
2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lehet benyújtani a  
helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
Tehát 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz köte-
lesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcso-
latos nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek 
ÁNYK formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat 
2021. januárjától nem lehet benyújtani.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vál- 
lalkozók 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  
elektronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára 
kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagyko-
vacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – lehetősége van minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú 
telefonos-azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati 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 fo- 
gadjuk. 

Adóbefizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
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 
összeget külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
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 
Gépjárműadó számlaszám:  11600006-00000000-10678059 (csak a hátra- 
lékot kell ide fizetni, a 2021. évi gépjárműadót nem!)

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a 
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 

Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezett- 
ség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulaj-
donosa.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása,  
adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behaj-
tások.

Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok, anyakönyvi ügyintézés.

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.

Az elmúlt 8 hónap a kamerarendszer áttervezésével, átgondolásával, 
csatlakozási szerződések megkötésével, hálózati csatlakozási engedélyek 
igénylésével, rendeletek és szabályzatok megírásával és egyéb admi- 
nisztrációs feladatokkal telt. Kb. 50 cm magas az az akta, ami mindezeket 
a dokumentumokat tartalmazza. (Éljen a papírmentes iroda!) De mindezt 
megírtuk, megkötöttük, leszerződtünk, engedélyeztettük, jóváhagyattuk, 
és végre elérkeztünk oda, hogy minden szükséges papír a rendelkezésünk- 
re áll annak érdekében, hogy felkerülhessenek a kamerák. A szeptemberi 
testületi ülésen tárgyaljuk a közterületi térfigyelő kamerarendszer 
szabályzatát, és elfogadás után élesben működhet a teljes hálózat.
Októberig 10 kamera kerül kihelyezésre, majd még ebben az évben 
beszerzésre kerül további 22 kamera, így év végéig a teljes 32 kamerából 
álló rendszer meg tud valósulni. Elsőként az Amerikai Iskola előtti új 
járdaszigetre kerülnek ki a rendszámfelismerő kamerák, melyek rádiós 
összeköttetésben lesznek a sebességmérővel, ezzel növelve a veszélyes 
gyalogátkelőhely biztonságát.
A kamerák ellenőrzésének és a felvételek megtekintésének, tárolásának 
és továbbításának komoly szabályai vannak. Ezért együttműködési 

megállapodást kötünk a Rendőrséggel, a 
Közterületfelügyelettel, és a Nagykovácsi 
Készenléti Szolgálattal. A jogszabályok 
értelmében minden szabályzatot, illetve a 
kamerák elhelyezkedését a nagykovacsi.
hu önkormányzati oldalon, a rendszer éles 
indulásakor közzétesszük. 
Közös célunk egy biztonságos Nagykovácsi megteremtése. Ha bármi 
kérdésük lenne a rendszerrel, vagy a rendszerhez való csatlakozással 
kapcsolatban, keressenek bizalommal.

Célegyenesben  
a kamerarendszer kiépítése
Szemesy Barbara – alpolgármester

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.
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Önkormányzati hírek 

Hálás feladat óvodapedagógusokkal beszélgetni, hiszen Őket mindenki 
szereti és a csillogó szemű kisgyermekek esti családi beszámolóját hallgat- 
va varázslatnak tűnik a napjaik minden perce. Ennek alapján érdekes 
kérdés lehet, hogy mi ösztönöz egy országosan elismert pedagógust 
arra, hogy a helyi önkormányzati ügyekben is szerepet vállaljon? Erről 
beszélgetek Karczewicz Ágnessel és megpróbálom keretekbe foglalni, 
betűkbe önteni azt, ami szinte lehetetlen, mert Ági szabad akarata 
nehezen rögzíthető a mondatok és a szavak szintjén.

Ön elismert pedagógus, milyen személyes motivációk ösztönözték 
arra, hogy elvállalja a bizottsági munkát?

Hiszek abban, hogy a sok 
évtizedes tapasztalatommal, 
tudásommal, felelősséggel vál- 
lalhattam, vállalhatom ezt a 
munkát. Csapatban, együtt. 
Néha egyetértve, néha vi- 
tázva, ötleteket egyeztetve, 
ütköztetve, egyetértésre jut- 
va, de tenni akarva, hol 
lassabban, hol gyorsabban, 
de eredményeket érhetünk el. 
Hiszem, hogy minél többen 
segítjük ezt a folyamatot, annál 
inkább a sajátunkká válik ez a 
település. Ahol jó lenni. Ahol 
jó együtt élni. Ahol ismerjük a 
szomszédjainkat. Ahol segítjük 
a másikat, ha arra szüksége 

van és ahol az utcán végig menve ismerősként köszönnek egymásnak az 
emberek. 

Mit gondol, milyen embernek szabad ezt a tisztséget elvállalnia? 
Nem csak itt kell élni, tudni kell hallgatni is, megismerni az itt élők elvárásait. 
Persze, mindent meghallani és mindent kiszolgálni az egy „álom”, mert 
az utóbbi évtizedekben nagyon sokan lettünk. Ennek ellenére hiszem, 
hogy az „álmok” valósággá válhatnak, csak mindenkinek oda kell tenni 
egy kicsit. Csak annyit, amennyit jóérzéssel „elbír”, de azt meg kell tennie. 
Én ennyit tudok tenni ezért a helyért, amely nekem a „világ teteje”: 
figyelek, összegyűjtöm a véleményeket, megosztom azokat, megoldási 
módokat segítek keresni és próbálom előmozdítani, hogy azok meg is 
valósulhassanak. 

Melyek ma legfontosabb céljai és feladatai a humánpolitikai-
bizottságnak?
Folyamatosan meg kell felelni a törvényeknek és a Covidos időszak erre 
lehetőséget is adott. Ekkor éreztem igazán, hogy tudunk valamit tenni, és 
azt meg is tettük. Igyekeztünk megfelelni az embereknek és a helyzetnek, 
mert a legtöbb dolog nem pénz kérdése, de az itt élőket motiválni kellett 
erre. A lehetőségekhez képest a Képviselő-testület megpróbált segíteni, 
de a rászoruló helyiek nem jelentkeztek, mert szégyellték a problémáikat 
és nem álltak ki a közösség elé, hogy bajban vannak. Ez a mi feladatunk 
volt, össze kellett hozni azokat, akiknek szüksége volt a segítségre, 
azokkal, akik tudtak segíteni.

Mit gondol az óvodák jövőjéről és az edukáció ezen szakaszáról?
Ott kezdődik, hogy jelenleg 9 munkakörünk üres, nyugdíjasok jöttek 
vissza, mert nehezebbé vált volna a működés. Az óvodákra szerintem 
alapvető szükség van, mivel a szocializációban ez az egyik legfontosabb 
időszak. Régen az anyukák munkavállalása miatt volt fontos, jelenleg 
pedig a társasági-, a közösségi tapasztalatok megszerzése miatt 
van erre alapvető igény. Ezt azonban nem 3 éves, hanem 4 éves 
kortól, 16-20 fős csoportokban és nem egésznapos bentlakás mellett 
kellene megvalósítani, mert az óvoda nem egy „megőrző intézet”.  
E mellett a családsegítő szerepünk is folyamatosan erősödik, pedig a 
szülők egyre több könyvet olvasnak és egyre felkészültebbnek gondolják 

magukat. Az információk terén azonban elvesznek és ettől bizony össze 
is zavarodhatnak, egyre többször elbizonytalanodnak, hiszen a legjobban 
szeretnék ezt az életfeladatot elvégezni. Az ő elbizonytalanodásuk pedig 
hat a gyerekekre is, akik ettől elveszthetik a segítséget adó korlátokat, 
a határokat. Ebben az életszakaszban kicsit hasonlóak a kamaszokhoz: 
önállóságra, elszakadásra vágynak és ez bizony elég nehézzé válik, 
ha nincsenek meg a biztos kapaszkodók. Nehéz szülőnek lenni a mai 
bonyolult világban. Az óvoda a szakember gárdájával talán ebben is tud 
segíteni. 

Kérem, mutassa be az olvasóknak Karczewicz Ágnest, a szakmájában 
szinte minden kitüntetést megkapott óvódapedagógust és a 
magánembert.
15 éves koromig minden nyaramat, Csíkmenaságon töltöttem, ahol 
az egyik oldalon szamócát szedtem, a másik oldalon hógolyóztam. 
Nagykovácsi nekem azért a világ teteje, mert Erdélyt idézi, mint a 
mesekönyvben. 
Nagykovácsiban élek több mint két évtizede, de a kapcsolat és a 
„szerelem”, mely ideköt jóval régebbi. Egészen kisgyerekkoromba nyúlik 
vissza. Édesapám származott Erdélyből és imádta a hegyeket, Ő volt 
nekem az etalon, alig és ritkán szólt, de akkor mondott valamit. Minden 
szabadidejében túrázott, hegyet mászott és ezekre az útjaira magával is 
vitt. Én még pihenhettem a Turistaház előtti tisztáson és a Zsíroshegyről 
lefelé jövet, a piacra betérve, frissen szedett almákkal teli zsebbel 
bandukolhattam a buszhoz. Aztán tiniként újra és újra errefelé húzott a 
szívem és milyenek a véletlenek (melyekről tudjuk, hogy nincsenek) az 
óvónőségem jóvoltából is újra és újra idelátogattam. 
Már pályakezdőként is kerestem azokat a módszereket, melyekkel 
színesíthetem a gyerekek, családok életét és saját munkámat. Így 
kerültem kapcsolatba egy alternatív, reformpedagógiai irányzattal, 
melynek egyik legelső, magyarországi „megvalósítója” Kóra Zsuzsa 
néni volt itt Nagykovácsiban, az általános iskolában. A mai napig hálás 
vagyok neki, hogy megmutatta nekem, hogy hogyan lehet egy francia 
reformpedagógiát magyar helyzetre „lefordítani” és aktualizálni. Elindí- 
tott azon a szakmai úton, amely több mint négy évtizede meghatározza 
munkámat és segített abban, hogy ezt hogyan is fordíthatom le saját 
magamra és azokra a családokra, gyerekekre, akik hozzám kerültek, 
kerülnek. Bizton tudom, hogy neki (is) köszönhetem, hogy szinte min- 
den – óvodapedagógusként – megkapható díjat, kitüntetést a polco- 
mon őrizhetek. 
Ezután egy pár év „kihagyás” után az egyik barátnőm költözött ide és 
valahogy én is idekeveredtem. Albérletből albérletbe költözve a helység 
szinte minden pontján laktam már. Ebből adódóan Nagykovácsi életének 
szinte minden területét, örömeit, problémáit megismerhettem. Ebben 
sokat segített az is, hogy a helyi óvodában dolgozva rengeteg családdal 
kerültem és kerülök a mai napig kapcsolatba. 

Ön, mint régóta Nagykovácsiban élő, mit gondol a falu jelenéről, a 
fejlesztés irányairól és a lehetőségekről?
A beszélgetések során sokszor került szóba, hogy mire is vágynának az itt 
élők. Megismertem sok-sok embert, akik tenni is szeretnének azért, hogy 
ez a hely egyre inkább a természeti értékei mellett, a jól működő, egymást 
segítő közösségeiről is „híres” legyen. Lehet, hogy egy kissé naivnak 
tűnök, de én hiszek a „humán erőforrásban”. Hiszem, hogy sokan vagyunk 
itt, akik nemcsak a hibákat veszik észre, hanem keresik a megoldásokat is 
és ebben az egyáltalán nem könnyű helyzetben tenni is akarnak. 

Végül, hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a közéleti 
szerepéhez?
Hogy mit is szól ehhez a családom? Jól ismernek, az egyik kihívás után, 
jöhet rögtön a következő. Nyughatatlan, tenni akaró ember vagyok. 
A gyerekeim így nőttek fel mellettem, megszokták, hogy körülöttem 
mindig történnie kell valaminek. Segítenek, támogatnak és elfogadnak 
olyannak, amilyen vagyok.

Ember a közszereplő mögött – Karczewicz Ágnes
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester



Dr. Perczel András – okleveles vegyész
Dr. Perczel András a Budapesti 
Piarista Gimnáziumban érett- 
ségizett, kémikus diplomát, 
majd doktori fokozatot szer- 
zett az Eötvös Lóránd Tudo- 
mány Egyetemen. Később 
Bostonban, Torontóban, majd  
Oxfordban szélesítette szinte- 
tikus szerves kémiai, mo- 
lekulamodellező ismereteit. 
Hazatérése után az ELTE Szer- 
ves Kémiai Tanszékére került, 
ahol egyetemi tanár, majd 
2007-ben a tanszék vezetője 
lett. 2016-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia ren- 
des tagjává választották. Az 
egyetem Szerkezeti Kémia és 
Biológia Laboratóriumának, 
valamint az MTA és az ELTE 
közös Fehérjemodellező Ku- 

tatócsoportjának vezetője. Zemplén-, Bolyai- és idén március 15-e óta 
Széchenyi-díjas kémikus, aki a fehérjekémia és a szerkezeti biológia 
területén elért – nemzetközileg is kiemelkedő eredményei –, valamint 
iskolateremtő kutatói-oktatói munkája elismeréseként kapta a díjat.
Amellett, hogy több pozícióban is képviseli szakmáját, itthon és külföldön 
is sokat publikál. Erről így nyilatkozott a helyi önkormányzati lap, a Tájoló 
hasábjain: „A pozíció kevésbé fontos számomra, magamat elsősorban 
kutató oktatónak gondolom. Nagyon szeretek kutatni, töprengeni 
kihívásokon és megérteni, alkalmasint megoldani problémákat, de 
az oktatás is igazi szerelem a számomra. Ami motivál az a természet 

molekuláris szintjének megismerése, megértése és ennek a tudásnak az 
átadása. A piaristákhoz jártam gimnáziumba, ahol remek tanáraim vol- 
tak, akik megtanítottak tanulni, rácsodálkozni a természetre és gon- 
dolkodni. Tőlük sajátítottam el azt a szemléletet is, hogy mindenkiben 
megtaláljam az értékeket, azt, ami elvezet a fejlődéshez. Miattuk is azt 
érzem, hogy fontos, szinte kötelezettségem a tanítás!” 
Hétköznapi nyelvre lefordítva, mit is köszönhetünk a kémia tu- 
dományának? Annak ellenére, hogy évszázadokkal ezelőtt is foglalkoz- 
tak alkímiával, fűnek-fának titkaival, az anyag szerkezetének meg- 
ismerésére, csak mintegy három generáció óta képes igazán az emberi- 
ség. Gondoljuk végig azt, hogy mekkora utat is tettünk meg a 
pestisjárványok vagy a spanyolnátha óta. Akkor csak a szerencsén múlt  
az, hogy ki élte túl a pandémiát, ma alig egy év alatt van már több hatha- 
tós ellenszerünk. A kémia, virológia és más társtudományok világméretű 
összefogásának köszönhetően napjainkban hamar lett gyógyszer és 
vakcina, olyan, amellyel küzdeni lehet a kór ellen! 
Perczel András jelenleg a makromolekulák, ezen belül is a fehérjék 
térszerkezetének kutatójaként végez alapkutatásokat. Kémikusként 
hozzájárulhat például a kettes típusú cukorbetegség molekuláris 
hátterének megértéséhez, az Alzheimer-kór gyógyításához. 
Dr. Perczel András 25 éve él feleségével, Perczel-Forintos Dórával és 
Kristóf, Júlia és György gyermekeivel Nagykovácsiban. Fiai orvosként, 
leánya pszichológus, művészettörténészként kezdtek önálló életet. Baráti 
beszélgetései alkalmával elragadtatással szól Nagykovácsiról, a természet 
közelségéről, a helyi templomi közösségről, az itteni kedves és barátságos 
emberekről, a kávézók, kisboltok és vendéglők békebeli idilljéről.
Köszönjük Dr. Perczel Andrásnak, hogy munkája és a neki adományozott, 
Magyarország legmagasabb tudományos elismerésének köszönhetően 
növekszik településünk hírneve és az itt élők szellemi nagyságára 
alapozott vonzereje.
Gratulálunk és további sikeres éveket kívánunk mind munkája terén, 
mind magénéletében. 

Nagykovácsi Díszpolgára 2021.

Pálné Szabó Ildikó – a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolatitkára, immár 12 esztendeje.

Nélküle nem lenne ez az iskola az, 
ami. Szakmai, emberi hozzáállása, 
alázata a munkájához, egyedülálló. Ő 
kezeli a személyes adatokat, nagyon 
precíz, megbízható munkaerő. Segíti a 
Vezetőség munkáját, a kezük alá dolgozik. 
Fejben tartja a határidőket, minden hibát 
észrevesz.
Kedves egyénisége mindenkit megragad, 
nem lehet nem szeretni. A Művészeti 
Iskola vezetése szerint Ildi egy kincs.
Ő az, aki mindennek ismeri a helyét 
az irodában is, az életben is. Pontosan 
tudja, hol kell keresni a szerződéseket, 

okiratokat, elfelejtett kellékeket, hangszereket. Nem veszik el a 
naplók, bizonyítványok, ügyiratok útvesztőjében sem. Nem beszél 
feleslegesen, mindig jókor, okosan fogalmaz. Jól látja az összefüggése- 
ket, a legbonyolultabb ügyekkel is boldogul. Memóriájára is bizton 
hagyatkozhatnak, sok évvel ezelőtti információkra is pontosan emlékszik. 
Gondoskodása, támogató jelenléte nem csak a családjára terjed ki, hanem 
bárki fordulhat hozzá tanácsért. Minden témában otthonosan mozog, 
még a gyógynövények ismeretében is jeleskedik.  
A történésekre való globális rálátása, érdeklődő intellektusa kiemeli 
Őt a hétköznapi szerepkörből. Szeretetteljes, segítőkész egyénisége, 
naprakész informáltsága mindenkit lenyűgöz, legyen az szülő, tanár, vagy 
éppen iskolai ellenőr. Egyszerre száz dolgot csinál jól, azonnal reagál a 
kihívásokra. Előző munkahelyén, a Pénzügyminisztériumban szerzett 
titkárnői tapasztalatai sokat segítenek, hogy az Intézmény ügymenete 
zökkenőmentes legyen.

Feladatainak sokszínűségét élvezi, nagy felelősségtudattal rendelkezik. 
Ildi a nagybetűs Iskolatitkár. Elköteleződése a nagykovácsi gyermekek 
művészeti oktatásának támogatására, példaértékű. Munkáját 
hivatástudat, pontosság, elmélyültség jellemzi. Nagykovácsi büszke lehet 
Pálné Szabó Ildikó munkájára!
Álljon itt néhány sor arról, Ő hogyan látja tevékenységét a NAMI- ban.
„Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy nap, mint nap látom 
miként tárul fel a gyerekek előtt egy kapu, amely egy különleges országba 
vezet, ahová kevesen juthatnak el, s főleg kevesen válnak polgáraivá.
Elképesztő látni, milyen apró kövekből és végtelen türelmes munkával 
építik fel, óráról órára házaikat ebben az országban. Elképesztő mennyi 
szorgalom és tudás kell egy zenemű megszólalásához. Elképesztő, mennyi 
koncentráció és alaposság kell ahhoz, hogy egy alkotás megszülessen. 
Elképesztő, hogy mennyi elszántság és erő kell ahhoz, hogy egy mozdulat 
kecses vagy sodró lendületű legyen. Elképesztő, hogy a színész önmagát 
mily gondosan kell megismerje, megzabolázza, hogy fontos gondolatok 
hírvivője lehessen. Az a gyermek, aki a Művészetek országában felépíti a 
házát, örökös állampolgára marad, s ez az ország kimeríthetetlen energiák 
forrásaként többé teszi őt ebben a világban.
Csodálom kollégáimat, mert a gyerekekéhez hasonló szorgalommal 
kísérgetik ki-be őket Művészet ország kapuján, és segítenek nekik a 
legszebb köveket megtalálni, akár a legapróbbat is.
Nekem örömet okoz, hogy segíthetem a munkájukat, a háttér 
biztosításával, az iskola titkárságán, avagy az országhatáron innen 
intézem a vízumokat.”
Pálné Szabó Ildikó munkája, szakmai morálja, hite abban, amit csinál, 
méltóvá teszi Őt a Nagykovácsiért Érdemrend elnyerésére.

Kedves Ildi, kitüntetésedhez gratulálok, további sikeres éveket kívánok.

Nagykovácsiért Emlékérem 2021.

2015. március4

Önkormányzati hírek 

2021. szeptember6



Nagykovácsiért Emlékérem 2021.

72021. szeptember

Önkormányzati hírek 

Somogyi Emese
Somogyi Emesét sokan ismerthetik 
a településen, hiszen közel 20 éve 
él férjével és három gyermekével 
Nagykovácsiban. Szobrászművész, 
művészettanár, a Budakeszi Pro- 
hászka Ottokár Katolikus Gimná- 
zium tanára, a helyi katolikus 
közösség aktív tagja. 11 éve vállal 
szerepet a Nagykovácsi Katolikus 
Karitász tevékenységében, 2016 óta 
ő a csoport világi vezetője.

Mindenki, aki egy kicsit is belelát a 
község közösségi életébe, pontosan 
tudja, ennél mennyivel többet vállal 

Emese. Az egyházi közösség lelkes tagja, korábban a Regnum Marianum 
egyik csoportjának menedzsere is volt. Szervezi az egyházi eseményeket 
– juniális, farsang, ünnepek – gondoskodik arról, hogy a fiatalokat is 
bevonják a katolikus hitéletbe. 

A helyi Karitász vezetőjeként alapelve: úgy adni, hogy nem várni 
viszonzást. Évek óta szervezik a tavaszi és őszi ruhagyűjtést, a tartós 
élelmiszerek gyűjtését és kiosztását, az idősekkel, elesettekkel való 
törődést. Ő és 19 másik lelkes önkéntes odafigyel másokra, segítséget 
nyújt a rászorulóknak. A fiatalokat itt is bevonják a munkába, hiszen 
több középiskolával is együttműködnek, így a közösségi szolgálat a 
Karitászban végzett munkával is teljesíthető.
A csoport vezetőjeként összefogja a tevékenységüket, kapcsolatot 
tart Kemenes Gábor atyával és az egyházmegye Karitász központjával, 
ahonnan a helyi Karitász lelki, szellemi és anyagi támogatást is kap egy-
egy tanfolyam, lelkigyakorlat vagy juttatás formájában.
Itt az ideje, hogy megköszönjük eddigi munkáját, és ezzel a díjjal 
további lendületet adjunk tevékenységéhez a pandémiát követő nehéz 
helyzetben is.
Megköszönjük, hogy ő és csapata odafigyel, gondoskodik, szervez, 
ünnepel, látogat, és segít minden olyan emberen, aki rászorul, aki 
egyedül maradt, aki számít rájuk.
Kedves Emese, kitüntetésedhez gratulálok. Köszönjük áldozatos 
munkádat!

Wambach Krisztina – a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskola zongoratanára

Wambach Krisztina tanárnő 
szinte a kezdetektől részt vesz a 
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskola életében. Nemcsak mint 
zongoratanár és korrepetítor 
nélkülözhetetlen az iskola 
számára, hanem a Nagykovácsi 
Zenei Alapítvány kurátoraként is 
sokat tesz a nagykovácsi gyerekek 
művészeti oktatásáért.
Wambach Krisztinát neves buda- 
pesti zeneiskolából csábították 
Nagykovácsiba 24 évvel ezelőtt, 
és Ő azóta is rendületlen hittel, 
odaadással végzi munkáját, űzi  
hivatását településünkön. Tanítja,  
terelgeti a nagykovácsi gyere- 
keket, igyekszik őket már a 
tanulás kezdetétől fogva nyitottá, 

fogékonnyá tenni az igényesen megformált zenei hang szépségére. 
Kreativitására, egyedi képzelőerejére jellemzően kamaracsoportokat 
hozott létre, ahol növendékei átélhetik a zenei „teremtés” örömét is.
Fontos számára tanszaka igazi közösséggé formálása, ahol kicsik és 
nagyok egymást elfogadva, támogatva élhetik meg a közös zenélés 
élményét. Az elmúlt években számtalan, több művészeti ággal 
összekapcsolt produkciót hozott létre, melyek során bábok, díszletek, 
koreográfiák, előadott jelenetek készültek a 4, 6, 8, esetenként akár 12 
kezes átirataihoz.

A zongoratanításon keresztül igazi hivatásának érzi, hogy növendékei 
személyiségfejlődésében is segíthessen. Vidám alaptermészetéből 
adódóan könnyen megtalálja a közös hangot növendékeivel. Végtelen 
türelemmel és empátiával feloldja az esetlegesen bennük rejlő görcsö- 
ket, szorongásokat, a legzárkózottabb kisdiák is kinyílik, megnyílik a 
jókedvű, oldott légkörű zongora órák hatására. 
Különlegesen érzékeny pedagógiai képességére utal, hogy vak, autista 
gyermeket, aki alig fogad el közelében bárkit is, olyan magas színvonalon 
tanított meg zongorázni, hogy kollégái meghatódva, mély elismeréssel 
adózva tekintettek rá.
Minden túlzás nélkül elmondható, hogy Krisztináért rajonganak 
növendékei. Szakmai tapasztalata, munkája iránti alázata, a tanításban 
elért eredményei, művészi vénája méltán nagyrabecsülést és elismerést 
vált ki kollégái körében is.
Nincs olyan rendezvény Nagykovácsiban, ahol Ő vagy növendékei ne 
szerepelnének akár az Általános Iskola, Öregiskola, önkormányzati vagy 
civil rendezvényre gondolunk. Fújjon szél, essen eső, cimbalmot, vagy 
zongorát kell szállítani, Rá mindig lehet számítani! A Művészeti Iskola 
nagyszabású rendezvényeinek motorja, fő mozgatórugója. 
Wambach Krisztina kiváló pedagógus, sziklaszilárd támasza a Nagyková- 
csi Művészti Iskolának. Olyan ősi bölcsesség árad belőle, amit mindenki 
megérez, aki a közelébe kerül. Igazgatójuk, Gáspár Kornélia szavaival: 
„Krisztina olyan barát, kolléga, pedagógus, akire méltán büszkék 
vagyunk, és büszke lehet rá Nagykovácsi is! Munkássága méltóvá teszi  
Őt a Nagykovácsi Emlékérem kitüntetésre.”
Kedves Krisztina, szívből gratulálok a kitüntetéshez, további sikereket 
kívánok a zene, a zeneiskola és a magánélet terén egyaránt. 



Nagykovácsiban elsősorban a csodálatos zöld környezet, a madárfütty  
és a tiszta levegő ragadott meg minket, amikor ideköltöztünk. Úgy 
gondoltuk, hogy a kaviccsal, térkővel és unalmas tujaültetéssel szemben 
(habár az kétségtelenül kényelmesebb, gyorsabb, olcsóbb, no meg kevés 
munkát igényel) az a természetes, ha mi is igyekszünk hozzátenni a 
magunk részét a közös szépséghez.
A virágok szeretetét a családból hozom. Pápán élő nagymamám 
csodálatos virágoskertet tartott fenn, és én gyerekként nagyon sokat 
voltam nála. 
Tőle lehetett ellesni, ahogy kapál, gyomlál, egyel, ültet, magot szed... 
Akkoriban kevésbé érdekelt a végeredmény, azonban évtizedekkel 
később, itt Nagykovácsiban, jó hasznát vettem az ott látottaknak.

Amikor átvettük a há- 
zat, konkrétan sírtam: 
előttünk ki volt adva, 
és a bérlők egyáltalán 
nem törődtek a kerttel. 
Derékig ért a gazos fű, 
gyomok mindenhol, 
szomorú, elburjánzott 
bokrok, kiszáradt dió- 
fa, vízhajtásos gyü- 
mölcsfák. Azt gon- 
doltuk, hogy innen 
szép nyerni: mi ugyanis 
madárcsicsergős, mé- 
hecskés kis édenkertet 
szeretnénk itt!
Fokozatosan kezdtük meg a kert ápolását, és ahogy beletanultunk (a 
férjem mindig lakásban lakott), egyre bátrabbak lettünk a „magaslati 
kertészkedésben". Az Internet a barátunk ugyebár, felfrissítettük 
az elhanyagolt gyümölcsfákat, zöldségeket, fűszereket ültettünk, 
komposztálót telepítettünk. A nagy ugrást azt jelentette, amikor a 
semmire nem jó lejtős részen végre kialakítottunk egy sziklás kertrészt, 
az unalmas téglalap alakú telekhatár mentén pedig virágos öblöket 
telepítettünk. Az volt a szempont, hogy valami mindig nyíljon, tavasztól 
késő őszig legyen virág, de azért mi, botcsinálta kertészek is karban 
tudjuk tartani az egészet. Sokat tervezgettünk, mindig vettünk valami 
újabb növényt, ami tetszett. Végül több mint 160 különböző növényfaj és 
még jó 40 változat talált otthonra nálunk a méhek, poszméhek, pillangók, 
madarak legnagyobb örömére.
Nagymamám már nem él, nem érhette meg, hogy ilyen szép lett a kert, 
de biztosan nagyon büszke lenne. Sok virágot elhoztam a pápai kertjéből, 
ezek most nálunk éldegélnek tovább.
A több évnyi munka, hajlongás és derékfájás mégiscsak megérte, mert 
amikor ránézünk a végeredményre, akkor boldogság és nyugalom tölt 
el bennünket. Úgy hiszem, hogy a madárének jobban illik erre a vidékre, 
mint a flexelés :-)
A példánk talán másokat is arra indít, hogy ilyen irányba alakítsák 
a környezetüket. Nincs lehetetlen, és bárki képes rá, pláne, ha még 
szaktanácsot, segítséget is elfogad.

Virágot Nagykovácsinak
Balanyi Bibiána
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Amint arról már korábban hírt adtunk, ebben az évben is csatlakoztunk a 
Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz. 12 kert jelentkezett a 
helyi versenyre, hat kert a normál kategóriában, négy a miniben (50 nm 
alatt), és két közösségi kert. Nagy öröm, hogy sokak számára fontos, hogy 
saját kertjükben termesszenek egészséges, többnyire vegyszermentes 
zöldségeket. Külön öröm, hogy az évek során a sok szép veteményeskertet 
látva a zsűri több tagja is kedvet kapott a kertészkedéshez.
Idén is gyönyörű kerteket láttunk, nehéz volt a döntés, kik legyenek az 
első helyezettek, mely kerteket jelöljük országos díjra.

És akkor az eredmények:
Normál kategória:
1. helyezett: Vámos Erika
2. helyezett: Dóró Antal, 
     Bányainé Pajor Gabriella, Müller Imre
3. helyezett: Bedő Antalné, Ludányi József
Mini kategória:
1. helyezett: Monoki Péterné
2. helyezett: Szabó Éva, Vilhelm Lászlóné
3. helyezett: Bakó Család
Közösségi kert:
1. helyezett: Kasvirág Közösségi Kert
2. helyezett: Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa Gy. utcai tagóvodája
Hálásan köszönjük a Latinkert, a Tandem Könyvesbolt és Kávézó és a  
Zöld Moszkvics díjakhoz nyújtott támogatását. Köszönjük a Bárdos Zsuzsa, 
Fábos Éva és Grubitsné Szabó Beáta segítségét a kertek zsűrizében.

Legszebb konyhakertek  
Nagykovácsiban
Vojczek Judit NATE

Vámos Erika kertje Monoki Péterné kertje Kasvirág Közösség Kert



A nevem Halbauer Nikolett. A 
családommal Pilisvörösváron élek. 
2019-ben végeztem a SZIE-n, 
mint környezetgazdálkodási ag- 
rármérnök. Tavasszal szereztem 
meg a mesterdiplomámat a BME-n, 
ahol is okleveles közgazdász lettem 
regionális és környezetgazdaságtan 
szakon. Elsősorban a fákkal 
kapcsolatos ügyekkel foglalkozom. 
Úgy mint a fakivágási engedélyek 
kiadása vagy a faültetések. 
Szabadidőmben szívesen kirándu- 
lok és biciklizek. 

Új munkatársak a Polgármesteri Hivatalban

Marlokné Karcag Renáta vagyok, 
2021. augusztusától dolgozom 
igazgatási ügyintézőként a Nagy- 
kovácsi Polgármesteri Hivatalban. 
1981-ben születtem Budapesten. 
Szakközépiskolai tanulmányaimat 
a budapesti Berzeviczy Gergely 
Közgazdasági Szakközépiskolában 
folytattam, ahol számviteli ügy- 
intézőként végeztem. A Buda- 
pesti Corvinus Egyetem Köz- 
igazgatástudományi Karán igaz- 
gatásszervezőként tanultam és 
2008 júniusában diplomáztam. 

Ezután mérlegképes könyvelői képesítést szereztem.
2007-től 2018-ig a pilisvörösvári Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. (korábban Terranova) könyvelője voltam. 2018-tól 
köztisztviselőként dolgozom.
Pilisszentivánon élek családommal, 3 gyermekem van. A pilisszentiváni 
társadalmi élet aktív részeseként, a Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesületének tagja vagyok.
Az erdő mellett lakunk és szabadidőnkben szívesen kirándulunk. 

Nagy Tímea Judit vagyok, 2021. 
augusztusától dolgozom igazgatási 
ügyintézőként a Nagykovácsi 
Polgármesteri Hivatalban. 1984-ben 
születtem Miskolcon. Középiskolai 
tanulmányaimat a miskolci Zrínyi 
Ilona Gimnáziumban folytattam, 
majd a Budapesti Corvinus Egye- 
tem Közigazgatástudományi Karán 
igazgatásszervezőként tanultam és 
2006. júniusában diplomáztam.
2007-től 2021-ig a Budaörsi 
Polgármesteri Hivatalban dol- 
goztam köztisztviselőként, 5 évig az 

okmányirodai, majd 9 évig adóirodai szakterületen.
Családommal Pesthidegkúton élek, 2 óvodás korú gyermekem van.

Tájékoztató a 2021. évi közmeghallgatásról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület  
előre meghirdetett közmeghallgatást tart 

2021. október 7-én 17 órától,
amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel  
és javaslatot tehetnek a Képviselő-testületnek.

 
Helyszín:  

Öregiskola Közösségi Ház (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)

A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján  
és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket  

érintő kérdéseken és javaslatokon kívül  
egyéb napirend nem tárgyalható.

A kérdéseket feltehetik a téma rövid megjelölésével  
2021. október 4-én 16 óráig előzetesen  

a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail címen,  
vagy félfogadási időben személyesen  

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán  
a kérdező nevével és címével ellátva,  

illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Miért a közút mellett fut az új kerékpárút, miért nem a mező- 
gazdasági területen?

A korábbi gyümölcsösök, valamint az Adyliget és Remeteszőlős 
között, a főút mellett fekvő területek a kárpótlás során magán- 
tulajdonba kerültek. A Nagykovácsi és Remeteszőlős között az 
egykori meggyes alatt fekvő – természeti oltalom alatt álló – dűlőút 
2020 év végéig a Rozmaring Mgtsz földhasználatában volt.

A pályázat 2018-es beadásakor feltétel volt, hogy a kerékpárút csak 
önkormányzati, illetve állami tulajdonú ingatlanon létesíthető, mely 
kritériumnak a meggyes mellett fekvő út nem felelt meg.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

92021. szeptember

Önkormányzati hírek 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nagykovácsiban
2021. október 20. szerdától 2021. október 25. hétfőig

 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Időpontok:
2021. október 20. 8.00-18.00 óráig
2021. október 21. 8.00-18.00 óráig
2021. október 22. 8.00-18.00 óráig
2021. október 25. 8.00-18.00 óráig

 
Helyszín:

Inkubátorház B épület (Nagykovácsi, Templom köz 6.)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szűrővizsgálat 40 év feletti 
lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, 
illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja  
1.700,- Ft, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 
év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben 
történő felismerésére. Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával 
személyi igazolványát, TAJ kártyáját, és ha van, az előző évi 
tüdőszűrő igazolást.
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 201,52 millió forint  
támogatást nyert el kerékpárút építésére, amelyet Pénzügy- 
minisztérium költségvetési forrásból, 95%-os intenzitással finan- 
szírozott. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás.
Megvalósult Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának régi 
célja, a medence kerékpárút-hálózatának kiépítése, és a budapesti 
kerékpárút-hálózattal való összekötése. Bár a projekt 2019. november 
20-án megkezdődött, az építőiparban tapasztalható áremelkedés miatt 
a kivitelező kiválasztására csak az ismételt közbeszerzésen, többletforrás 
igénylését követően kerülhetett sor. A nyertes Vianova 87 Közmű és 
Útépítő Kft. a munkaterületet 2021. május 19-én vette át, és a kerékpárút 
építését 2021. augusztus 25-én fejezte be. A forgalomba helyezési 
kérelmünket még aznap benyújtottuk, így a projekt eredményeként 
rövidesen megindulhat a kerékpáros forgalom Nagykovácsi és Budapest-
Adyliget között, Remeteszőlős érintésével. 
A Nagykovácsiról induló kerékpárosok Remeteszőlős belterületi határáig 
(Királyka utca) a 11104. jelű országos közúttal párhuzamosan kialakított 
kétirányú, aszfaltburkolatú kerékpárúton közlekedhetnek. Ezt követően 
a Királyka utca, majd a Patak sétány és a Vénusz utca érintésével 

jutunk el a Remete-szurdokhoz. A szurdokban az elmúlt évben valósult 
meg – Remeteszőlős önkormányzatának eredményes pályázata 
révén – az a kerékpározható erdészeti útfelújítás és kijelölés, melynek 
eredményeképpen biztonságos kapcsolat teremtődött a fővárosi 
kerékpárút hálózattal. A szurdokhoz vezet a létesítmény másik ága is, 
ami Adyliget határától szintén 11104. jelű országos közúttal párhuzamos 
kialakított, két irányú, aszfaltburkolatú kerékpárúton történik, és a Nap 
utcán, valamint a Csillag sétányon jut el a Vénusz utcáig. Természetesen e 
hálózat összeköti Nagykovácsit Budapest-Adyligettel is.
A Nagykovácsi–Remeteszőlős szakaszon az úttest mellett, részben 
kiemelt szegéllyel elválasztott kerékpárút épült 894 méter hosszúságban, 
burkolatának szélessége a biztonsági sávval együtt 2,75 méter. 
Folytatásaként Nagykovácsiban az Eötvös utcában kerékpáros nyom lett 
felfestve 137 méter hosszúságban. A külterületi kerékpárút szakaszok 
hasznos szélessége 2 méter. 

A kerékpárút ünnepélyes átadására  
2021. szeptember 22-én 16:00 órakor kerül sor  

a Sebestyén kápolna környezetében,  
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Megépült a kerékpárút Budapestre
Györgyi Zoltán
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A Nagykovácsiban 2021 őszén nyíló új, három épületegyüttesből 
álló kereskedelmi és szolgáltató központ – a Linum Udvar – építési 
munkálatai a célegyenesbe érkezetek. 
Az itthon kategóriateremtő, úgynevezett local center, mely sajátossága 
a központi elhelyezkedés, ugyanakkor a környezetbe simuló 
megjelenés és környezettudatosság, két ütemben nyit majd: 2021 
szeptemberben a Príma élelmiszerüzlet, október végén a szolgáltató 
központ további üzletekkel.

A majd 800 m2-es Príma élelmiszerüzlet 
jelenleg a belsőépítészeti fázis utolsó 
simításainál jár, így a tervek szerint 
szeptember végén kinyitja kapuit a 
vásárlók felé. A Príma élelmiszerüzletek 
széles árukészlettel rendelkeznek, 
jellemzően nagy hangsúlyt fektetnek 
az egészséges és bio termékek for- 
galmazására, valamint a magyar kézműves 
termékek népszerűsítésére is, melyekre 
egyre nagyobb igény mutatkozik a 
tudatos vásárlók körében. Az újonnan 
nyíló élelmiszerüzletben friss hal pult, 

kiemelt zöldség- és gyümölcs választék és helyben sütött pékáru kínálat 
is elérhető majd. Emellett minden Príma rendelkezik a legkiválóbb hazai 
borokat felvonultató Vinotéka kínálattal is.

A tervek szerint a szeptemberi nyitást követően egy hónappal később 
várható a középső B épület megnyitása, ahol többek között helyet kapott 
Benu gyógyszertár és a Rossmann drogéria is. Az emeleten ugyancsak 
októberben nyílik a LINUM Fitness, ahol a legkorszerűbb kardió- és 
erőgépek használata mellett két további teremben vehetnek majd részt 
a vendégek az egészséges életmódot támogató csoportos órákon. A 
szolgáltatások között tradicionális Thai Do masszázsszalon is elérhető lesz. 
A Linum Udvar vendéglátó egysége a Repeta étterem, ahol házias ételek 
közül válogathatnak a vendégek, akár helyben, akár elvitelre vásárolnak. 
A házi kedvencek élelmének beszerzéséről az Alphazoo üzletben is lesz 
lehetőség.
A központ újonnan ültetett fákkal, rendezett kerttel és zöldesített 
tetőteraszokkal várja majd látogatóit. A biztonságos megközelítést a 
kényelmes parkolók és kerékpártárolók szolgálják, illetve elektromos 
autók töltésére alkalmas parkolóhelyek is kialakításra kerültek.
A szeptemberi nyitás pontos időpontja a lap nyomdába adásakor még 
nem volt tisztázott, a további információkért érdemes ellátogatni a Linum 
Udvar weboldalára (www.linum-udvar.hu) és Facebook oldalára is.

Linum Udvar
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Hogyan, honnan jött az ötlet?
A Talk-A-Bot 2016 óta 
foglalkozik ügyfélszolgálati 
chatbotokkal. 2018-ban be- 
vezettük a CHEQ-et, amely  
egy a vállalatok belső kom- 
munikációját segítő platform. 
A CHEQ a koronavírus te- 
remtette új helyzetben egy- 
re népszerűbb lett, hiszen 
egy hatékony digitális kom- 
munikációs csatornaként a  
személyes, csoportos tájékoz- 
tatókat, üzemi faliújságokat 
pótolta. Mostanra több mint 

50 cég 80 ezer dolgozóját érjük el a CHEQ-kel. Az inspirál minket, hogy 
összekössük a munkavállalókat a foglalkoztatókkal, hogy a technológiánk 
révén értéket teremtsünk a munkaerőpiacon.
Amikor a CHEQ már több mint 1 éve kiszolgálta a partnereink dolgozóit, 
megkerestem a Nagykovácsi Önkormányzatot. A CHEQ az önkormányzati 
kommunikáció területén is hasznos lehet, hiszen – nagykovácsi lakos- 
ként – személyes tapasztalat alapján azt láttam, hogy a lakosságot meg- 
szólítani, és számukra a hivatali, közéleti, közösségi híreket és információt 
eljuttatni ugyanakkora vagy nagyobb kihívás, mint a dolgozóknál. A 
megkeresés pont jókor történt, mert ők is egy hatékonyabb megoldást 
kerestek.
Ami eddig a leghatékonyabbnak tűnt – a Facebook oldal hírei – a 
különböző algoritmusok miatt nehézkesen jut el az olvasóhoz. A mi 
megoldásunk szinte 100%-os elérést produkál (80-90% átlag), ne feled- 
jük, jelenleg 11 millió okostelefon van a piacon.
Hogyan működik az applikáció, milyen technikai háttér szükséges? Mi 
volt meg ebből és milyen fejlesztésekre volt szükség?
Az új kommunikációs csatornát szolgáltatásként biztosítjuk, így nincs 
szükség extra technikai háttérre, a felhasználók saját okostelefonjukon 
a Viber applikációba belépve tudják a szolgálatatást használni, így 
gyakorlatilag „teljes” a lefedettség. 
IT és adatbiztonsági szempontból védett és átgondolt, garantált rendszer, 
nemzetközi kibervédelmi sztenderdeknek megfelelő biztonsággal. 
A tartalmat a Nagykovácsi Ön- 
kormányzat szolgáltatja. A CHEQ 
termékünket az Önkormányzat igé- 
nyeire szabtuk (kinézet, funkciók, 
tartalmak), hogy a felhasználóknak 
kézenfekvő legyen, mit hol tud 
keresni, hogyan használja.
Milyen támogatást kapott az 
applikáció létrehozására és kitől?
Cégünk nemzetközi terjeszkedésben 
van. Startup időszakon túli ún. scale-
up pályán vagyunk, fontos számunkra 
az új piacok felé nyitás, mint például a 
települési önkormányzatok.  Ezért is 
gondoltuk úgy, hogy jelképes díjért 
támogatjuk az Önkormányzatot és a 
lakosságot a Nagykovácsira szabott 
CHEQ-kel, amely ma már Nagykovácsi 
Hírfutár néven működik. 
Ami leginkább szükséges volt, 
az a tartalom újraértelmezése. A 
termelővállalatok esetében már 
jelentős tapasztalatunk van, mit 
kell kínálni egy dolgozónak, de a 
településvezetés és a lakosok között 
újra kellett gondolni az információs 
kínálatot. Tapasztalatunk nem volt, 
hogyan kommunikáljunk a lakosokkal, 
és milyen funkciókat alkalmazzunk. 

Erre voltak természetesen kreatív ötleteink, de az önkormányzatnak 
a legnagyobb feladata és segítsége abban rejlett, hogy a megfelelő és 
elégséges tartalmat összeállította, illetve az információkat mindig frissen 
tartja, és folyamatosan személyes üzenetekben tájékoztatja a lakosságot.  
Hálásak vagyunk a nyitottságra és innovációra, és örülünk a közös 
együttműködésnek, hogy elindulhatott az első Önkormányzati 
Chatbotunk.
Miért tartja fontosnak egy új kommunikációs csatorna működtetését?
A mai világban sok eszközt kell használni, hiszen elengedhetetlen 
a friss információ és a lakosság hatékony elérése. Egyes csatornák 
gyorsak, de nem érnek el megfelelő mennyiségű olvasót, míg mások 
akár mindenkinek a postaládájába megérkeznek, viszont nem mérhető 
az olvasottságuk, emiatt lassú a kommunikáció (pl. havonta érkezik a 
Nagykovácsi Tájoló újság).
A Nagykovácsi Önkormányzat idén tavasszal felmérte, hogy egy ilyen 
típusú szolgáltatásra mennyire nyitottak a lakosok, a válaszadók 60%-
a szükségesnek tartja egy gyorsabb, hatékonyabb kommunikációs 
csatorna bevezetését, így találkozott az Önkormányzat igénye a mi 
szolgáltatásunkkal.
Élő példán keresztül érzékeltetném a fontosságát a csatornának és az 
információ lehető legtöbb emberhez való időben történő eljutását: 
Biztos mindenki emlékszik a tavalyi csőtörésre, amikor 1-2 napig a falu 
bizonyos területei víz nélkül maradtak, illetve akár az idei vízkorlátozásra. 
A megfelelő információkat Nagykovácsi Önkormányzata időben kiküldte, 
valamint folyamatosan tájékoztatta a lakosságot. A legkeresettebb 
csatorna ilyen helyzetben a Nagykovácsi Facebook Csoport. Az ide kitett 
információk a lakosság pár százalékát érik csak el. Sok esetben az egyik 
információt látja a felhasználó, a következőt már nem.
A Nagykovácsi Hírfutár használatával egyszerűen és gyorsan megkapja a 
híreket a feliratkozó a telefonjára Viber üzenetként. Kutatásaink alapján 
tudjuk, hogy a kiküldött direkt üzenetet a felhasználók 80%-a 3 órán belül 
elolvassa, 24 óra alatt pedig szinte mindenki.
Milyen az együttműködés az Önkormányzattal és miért tartja ezt 
fontosnak?
Ahogy korábban említettem, nem egy kész dolgot implementálunk 
tartalmilag, ez volt az első Önkormányzati chatbotunk. Így közösen egy 
kreatív innovációt alkottunk meg. 
A projekt kialakítása során az Önkormányzat munkatársai gyorsan 
reagáltak, nagyon kreatívan alkották meg a tartalmakat, és gyors, 
határozott döntéseket hoztak. 
Várjuk a visszajelzéseket az Önkormányzattól és a lakosságtól is, mert 
véleményünk szerint ez komoly értéket teremthet mindkét fél számára. 
Örülünk, hogy nyitottak a modern megoldásokra!

Nagykovácsi Hírfutár
Interjú Harcsa-Péterrel
Huszár Antal Virág
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A Budai-hegységben, Telki, Nagykovácsi környékén túrázók kihagyha- 
tatlan pihenője, Fekete István regényeinek illusztrátora, Csergezán Pál 
tájkép és vadászfestő egykori alkotóhelye, a közel 5 ezer négyzetméte- 
res erdei tisztással körülvett Anna-lak ismét várja a kirándulókat. A 
férőhelyek és a vizesblokkok száma megduplázódott, az energiát pedig 
teljes mértékben megújuló forrásból nyeri az immár 22 főt is fogadni 
képes, ma átadott, megújult szálláshely.
A XX. század elején épült szálláshely eredetileg erdészlaknak készült és 
évtizedekig zárt volt a túrázók előtt. Az utóbbi évtizedekben azonban már 
kulcsosházként működött és nagyon népszerű az erdei kirándulók között. 
A közel ötezer négyzetméteres, tölgyesekkel és fenyőfákkal körülvett, 
napfényes, csendes réten álló Anna-lak magával ragadó hangulatát 
többek között jól jellemzi, hogy a Fekete István-regények illusztrátora, 
a közismert természetfestő, Csergezán Pál szeretett alkotóhelye és 
kívánsága szerinti végső nyughelye is itt van, síremlékét a tisztás szélén 
álló fák őrzik. Az Anna-lak mellett vezet az út a festőről elnevezett, a Budai-
hegység legmagasabb pontján álló modern és merész ívű kilátóhoz, 
amelyből 100 kilométeres körpanorámát csodálhatunk meg. Jó időben 
többek között láthajuk az Alacsony-Tátra csúcsait, a Mátrát, az Esztergomi 
Bazilikát, a János-hegyet és a Dunántúli-középhegység legmagasabb 
pontján, a 756 méter magas Pilis-tetőn álló a Boldog Özséb kilátót is.
„A főváros környéki agglomeráció erdeinek szerepe az elmúlt évtizedek- 
ben alapvetően átalakult: 50-60 évvel ezelőtt kifejezetten gazdasági 
célokat szolgáltak, mára azonban ez gyökeresen megváltozott. Előtérbe 
került az erdők turisztikai, egészségvédelmi és klímavédelmi szerepe, ezért 
kiemelt cél az erdők jó állapotának megőrzése. Ehhez a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodást segítő aktív és fenntartható kezelésre és a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztésére van szükség.” – mondta az átadóünnepségen 
Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes 
államtitkára.
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program segítségével 
újjászületett Anna-lak a korszerűsítés előtt csak 10 fő számára tudott 
szállást biztosítani, a fejlesztésnek köszönhetően immár négy szoba 
alkalmas éjszakai pihenésre, így a pótágyazással akár egy kisebb 
osztály – 20-22 fő – többnapos kirándulásának, környezeti nevelési 
programjának is helyszíne lehet. A több vendég kiszolgálása érdekében 
a vizesblokkok száma egyről háromra nőtt, a szobák és a konyha pedig 
új bútorokat kaptak. A környezeti fenntarhatóságot szem előtt tartva, a 
ház áramellátását teljes egészében megújuló energiából, napelemek 
segítségével biztosítják, 2,8 kW összteljesítménnyel.
Az Anna-lak kibővítése és felújítása a megnövekedett turisztikai igénye- 
ket szolgálja, a XXI. század követelményeire figyelve. A megújuló energia 
használata nem csak az általunk követett fenntartható erdőgazdálkodás- 
ból következik és csökkenti a ház karbonlábnyomát, de reményeink 
szerint a jövendő vendégek figyelmét is felhívja a környezettudatosságra 
és a természetkárosítástól mentes, felelős erdőhasználatra – mondta az 
átadás alkalmából Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója.
Az Anna-lak átadóeseményén részt vett Menczer Tamás, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 

megjelenítéséért felelős államtitkára, Szentpéteri Sándor, az Agrár- 
minisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára, Petényi Mirkó, az 
Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, 
valamint Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.
A Pilisi Parkerdő a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 
keretein belül további erdei szálláshelyek korszerűsítését és felújítását 
is elvégezte: a Budakeszi Arborétumban az egykori Arborétum-
faház újult meg és így már három szobával rendelkezik, ezzel nyolc 
fő részére biztosít éjszakai szálláslehetőséget, valamint a közvetlen 
szomszédságában található fedett közösségi tér is létesült. A Kőhegyi 
Czibulka János Menedékházban új, a tisztított esővizet felhasználó és a 
növekvő látogatószámot kiszolgálni képes, nagykapacitású vízrendszer 
működik, az energiát szintén napelemrendszer szolgáltatja. Az épület 
konyhája egy külső nyárikonyhával bővült, ezzel nem csak a büfé 
kínálatának színvonalát emelve, hanem az érkező csoportoknak akár 
kreatív gasztronómiai programot is nyújthat. Az említett munkálatok 
– az Anna-lak, az Arborétum-faház, valamint a Kőhegyi Czibulka János 
Menedékház megújítása – teljes költsége 55 millió forint volt.

Pilisi Parkerdő  
fejlesztések

Balról jobbra: Szenpéteri Sándor helyettes államtitkár, Menczer Tamás államtitkár, 
Petényi Mirkó kommunikációs igazgató, Reinitz Gábor vezérigazgató

Anna-lak

Kedves Szülők!
Önkormányzatunk évekkel ezelőtt csatlakozott a

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”
programhoz, amit ebben az évben is meghirdetünk!

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által elindított kezdeményezés 
célja, hogy az adott településen annyi Magyarországon őshonos 
facsemete kerüljön elültetésre, ahány gyermek abban az évben 
megszületett. Ezt a hagyományt vitte tovább Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata. 
Azok a családok számára, akik nem kívánnak ültetni, idén először 
lehetőség nyílik facsemetét örökbe fogadni. 
Az ültetésre azon családok jelentkezését várjuk, akik szeretnének 
ültetni vagy örökbe fogadni egy facsemetét gyermekük számára és 
vállalják azok későbbi gondozását.
Ugyancsak várjuk azon szülők jelentkezését is, akik a korábbi évek során 
már részt vettek a programban, azonban időközben gyermekük fája 
kiszáradt vagy névtáblája eltűnt, így azok pótlását szeretnék igényelni.
Jelentkezni írásban lehet az alábbi e-mail címen 2021. szeptember 31-
ig! (A jelentkezés során kérjük, hogy a gyermek nevét, a helyszínt és 
születési idejét is jelezzék, illetve azt is, hogy ültetnének vagy örökbe 
fogadnák a fát.)

halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu 
Az ültetés tervezett ideje – az időjárástól függően – valamikor 2021 
őszén esedékes, a pontos időpontról, valamint az esemény további 
részleteiről, annak rendelkezésre állásakor e-mailben értesítjük a 
jelentkező Szülőket.

Szemesy Barbara alpolgármester
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„Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, 
alázatosan, szelíden, tartsd mindig eszedben, hogy minden ember 
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, 
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” 
Kedves Nagykovácsi Lakostársaim! Tisztelt Ünneplő Közönség!
„Semmi sem emel fel, csakis 
az alázat, semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség.”
Vaskos igazságok, megrendítő 
szavak ezek több, mint ezer év 
távlatából, Szent István király 
fiának írt intelmeiből idézve. 
Augusztus 20-a van, állam- 
alapításunk ünnepe.
Minden nemzetnek megvan- 
nak azok a történelmi alak- 
jai, sorsfordulói, amelyek 
megkérdőjelezhetetlen erő- 
vel bírnak. Olyan össze- 
kovácsoló erővel, amelyek még évszázadok múlva is biztosítják a nemzet 
fennmaradását, fejlődését, folyamatos gyarapodását. 
A mai napig ilyen vitathatatlan ereje van Szent István király életművének. 
Előtte hajtunk ma fejet, a magyar állam alapítására emlékezünk itt, 
Nagykovácsiban is.
István királyt nem az elnyert csaták száma, hadviselése tette naggyá, 
hanem az a következetesség, békés együttműködési készség és erkölcsi 
nagyság, amellyel a kaotikus állapotokban is rendet tudott teremteni, és 
amellyel létrehozta az egységes, keresztény magyar államot. 
Ennek a keresztény magyar államnak egy ékköve a mi szűkebb pátriánk, 
Nagykovácsi.
Meggyőződésem szerint a békés együttműködés, kölcsönös társadalmi 
felelősségvállalás viszi előre Nagykovácsit. Együttélésünk legfontosabb 
kerete a család és a helyi közösség; összetartozásunk alapvető értékei 
pedig a hit és az alázat. Ezáltal van igazi alkotó erőnk. 
Alkotni, építeni ugyanis nem lehet haragból, hiszen a haraghoz és a 
nehezteléshez való görcsös ragaszkodás állandó stresszben tart, ami a 
szívet éppúgy károsítja, mint a lelket és elernyeszti a szellem izmait. 
A harag indulatot szít, alkotó energiát rabol.
Ezért mi nem engedhetjük meg magunknak a harag, gőg, gyűlölség 
bűnös hármasát. Helyette a békés, alázatos, szelíd építkezés a feladatunk. 
És aki ma végigmegy a csodálatos, Isten adta Nagykovácsin, ennek a 
békés, alázatos, szelíd építkezésnek látja jeleit.
Ebben az építkezésben adjanak számunkra irányt Szent István királyunk 
intelmei.

Augusztus 20-a van, az új kenyér ünnepe.
A trikolor szalaggal átkötött kenyér egyszerre az élet és megélhetés 
szimbóluma, ugyanakkor a nemzeti egységet is jelképezi. Azt az egységet, 
amelyben mélységesen hiszek. 
Ne feledjük azonban, hogy aratni csak akkor tudunk, ha elvetjük a magot, 
és azt kitartóan öntözzük, gondozzuk, tápláljuk. 
Öntözni. Gondozni. Táplálni.
Hiszen kapni, mielőtt adnánk, ugyanolyan hiábavaló próbálkozás, mint 
megpróbálni aratni, anélkül, hogy vetnénk. Munkánk eredménye, a 
magból lett termés ad lendületet és erőt a folytatáshoz, alapozza meg az 
új kezdetet. 
Igazán különleges alkalom ez a mai, hiszen Solymár gyöngyét, az idei  
Szent István napi nyertes kenyeret szelhetjük meg. A szomszéd 
településen, Solymáron található Hel pékség 72 órán át kelesztett, 
kizárólag magyar, csak természetes alapanyagokból készült, élesztő 
nélküli kovászos búzakenyerével lett első helyezett, és a nagykovácsi 
ünneplő közönségnek ajándékul küldte ezeket a szépséges Szent István 
napi kenyereket. Köszönöm, köszönjük ezt a megtiszteltetést!
És köszönöm azt is, hogy a mai napon velünk tartanak. Köszönöm, hogy 
közösségünk összetartó ereje mindig szép és megható ünnepi műsort hív 
életre, most a Nagykovácsi Muzsikások és a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub 
közreműködésével. 
Kedves Nagykovácsi Lakostársaim! Tisztelt Ünneplő Közönség!
Augusztus 20-a van. Ünnepünk legyen méltóságteljes, békés, alázatos és 
szelíd.
Isten óvja Nagykovácsit!

2021. augusztus 20.
Kiszelné Mohos Katalin ünnepi beszéde
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NATU hírei
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Környezetünk rendezettsége mindannyiunk öröme

Meleg, esővel, jéggel, viharral bővelkedő nyarat tudhatunk magunk 
mögött. 
A NATÜ közterületen dolgozó munkatársai – nem törődve a 
viszontagságos, szeszélyes időjárással – sokat tettek a közterületek 
tisztaságáért, rendezettségéért, szépítéséért. A hőség napjaiban a 
buszmegállókban és a villanyoszlopokra kihelyezett virágokat, kisfákat 
locsolták hajnalonként, a kialakított virágágyásokkal együtt, a hirtelen 
lezúduló eső után pedig az önkormányzati utakat, árkokat kellett 
tisztítani, a dugulásokat megszüntetni, több esetben munkaidejükön túl 
is.
Az önkormányzati játszóterek, sportlétesítmények az időjárástól 
függetlenül is rengeteg munkát igényeltek a zöld- és eszközkarban- 
tartások során. Mindezek mellett takarították a buszmegállókat, ürítették 
a köztéri hulladéktároló kukákat is heti 3-4 alkalommal, ami a kánikulá- 
ban még fontosabb feladat, mint máskor! 
Munkatársaink a balesetmentes közlekedés érdekében folyamatosan 
gallyazták az útszelvény fölé- illetve benyúló ágakat. Kampányszerű 
parlagfű mentesítést is végeztek több napon át – főképpen mechanikus 
kézi eltávolítással – ezzel akadályozva a növény terjeszkedését, 
annak reményében, hogy az allergiától szenvedőknek is segítenek a 
küzdelemben.

Ismételten köszönjük azoknak a Lakosoknak az együttműködését, 
akik az előírásoknak megfelelően rendszeresen elvégzik az 
ingatlanuk környezetében a közterületi karbantartásokat: a 
vízelvezető-árok tisztítását, a falevelek és gallyak árokból történő 
eltávolítását, az ültetett fák, bokrok, rendszeres gallyazását, továbbá 
az ingatlanjaikról az utakra, járdákra benyúló fák vágását, biztosítva 
ezzel a balesetmentes közlekedést!
Köszönjük azoknak a Lakosoknak a gondosságát is, akik júniusban 
a Tájoló újságban megjelent „Segítsük a víz folyását” című 
alpolgármesteri felhívásra odafigyeltek és példamutatóan reagálva, 
azóta folyamatosan tisztán tartják az ingatlanok előtti közterületet, 
árkokat! 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a karbantartással megelőzzük 
az esőzések és a hordalékok okozta dugulásokat, illetve könnyebbé 
váljon azok elhárítása, a károk enyhítése.
Kollégáink visszajelzése szerint, egyre többen rendezik és szépítik a 
lakóingatlanuk környezetét, takarítják a vízelvezető árkok belső részét 
és széleit. Kevesebb lett a NATÜ felé érkező lakossági bejelentés is az 
ingatlanok előtti elhanyagolt területekről, árkokról, benyúló bokrokról és 
sövényekről, melyek miatt lehetetlen a biztonságos közlekedés a járdán, 
ami miatt a gyalogosnak az úttestre letérve kell kerülgetnie azokat. 
Amennyiben az ingatlan előtti árok már nem tisztítható házilag  
– komolyabb árokmélyítésre, lejtéskorrekcióra van szükség – úgy 
kérjük keresse meg munkatársainkat, akik kapacitástól függően tudnak 
ajánlatot adni a munkák elvégzésére.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.
Tel./fax: 06 26 355 159
E-mail: natu@nagykovacsi.hu

Kántor Ágnes intézményvezető

Konyhai kisegítőt keresünk  
az általános iskolában működő  

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

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

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

HIRDETMÉNY
2021. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1996. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje, továbbá  

a 2011. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje

2021. december 31-én lejár.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  

és a korábban már lejárt sírhelyek újraváltása érdekében 
érdeklődjenek a NATÜ irodában  

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.), vagy az alábbi  
telefonos elérhetőségen a temetőgondnoknál:

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!
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Közérdekű tudnivalók

Ismételten kedvezményes macska 
ivartalanítási akció!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2021. október 4-től október 
30-ig kedvezményes macska ivartalanítási akciót hirdet. A kedvezményt 
a Nagykovácsiban lakóhellyel rendelkező állattartók vehetik igénybe. 
Az akcióban a Nagykovácsi Állatorvosi Rendelő, a Szegfű utcai 
Állatorvosi Rendelő, valamint a solymári hatósági feladatok ellátására 
jogosult Molnár Állatgyógyászat vesz részt. 
A nagykovácsi állatorvosi rendelőkben a nőstény cicák ivartalanítása 
önkormányzati hozzájárulással és a nagykovácsi állatorvosok 
kedvezményével 5000 Ft, a kandúr macskák esetében 3000 Ft-ba kerül. 
(A műtétek után ajánlott védőgallért az állattartók külön vásárolhatják 
meg.) Azok a macska tulajdonosok, akik Solymárra, a hatósági jogosult 
állatorvoshoz fordulnak, térítésmentesen végeztethetik el a műtéti 
beavatkozást. 
Az akciós ivartalanítás az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
keret erejéig vehető igénybe. A kedvezményes ivartalanításhoz a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhetnek igazoló lapot, 
mellyel a megadott állatorvosokhoz fordulhatnak időpont egyeztetésre.

Elérhetőségek: 
Nagykovácsi Állatorvosi Rendelő (Nagykovácsi Kolozsvár tér 1.)
Telefon: 20/296-6226, info@nagykovacsiallatorvos.hu
hétfő, szerda, péntek: 10-12 és 16-19; 
kedd, csütörtök: 10-12 és 16-20; szombat:10-12. 
Állatorvosi Rendelő (Nagykovácsi Szegfű u. 6.)
Telefon: 20/359-9544, 
hétfőtől péntekig 15:30-19:00; szombat: 9 -11.
Molnár Állatgyógyászat (2083 Solymár, Terstyánszky u. 23. 
   Pilisvörösvári út sarok)
Telefon: 30/964-2160, attilamolnar2001@gmail.com
hétfő: 16-19, kedd, csütörtök: 14-19; szerda, péntek:17-19; szombat: 9-12.
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Papp-Dadai Laura vagyok és 
2021. szeptemberétől a Mókus 
csoport új óvodapedagógusa.

Érettségi után ötvös-arany- 
műves végzettséget szerez- 
tem és több évig a szakmában 
is dolgoztam. Miután meg- 
születtek a gyermekeim úgy  
éreztem, talán az én utam a 
gyerekek felé vezet és erő- 
södött bennem az az érzés, 
hogy velük szeretnék fog- 
lalkozni. Elvégeztem a pe- 
dagógiai asszisztens tanfo- 
lyamot, és az elmúlt nyolc 

évemet a Nagykovácsi Kispatak Óvodában töltöttem az óvónők munkáját 
segítve. Az évek során a gyógypedagógiai asszisztensi képesítést 
is megszereztem, majd három évvel ezelőtt jelentkeztem az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolára, ahol idén átvettem az óvodapedagógusi 
diplomámat. Már tavaly is a Mókus csoportban, István Miklósné, Hédi 
néni munkáját segítettem, ahol rengeteg gyakorlati tapasztalatra 
tettem szert. Lehetőséget kaptam tervező és szervező munkák végig 
vitelére, a pedagógiai munka legapróbb részleteinek kipróbálására, a 
dokumentációk vezetésére, gyakorlására. Az eltelt idő alatt számtalan 
dolgot, praktikát tanulhattam a kolléganőktől, ezeket szeretném 
hasznosítani és ötvözni a saját ötleteimmel, elképzeléseimmel. Kiemelten 
fontos számomra a mozgás és az egészséges életmód, szakdolgozatom 
témájaként is ezt választottam. Izgatottan várom az elkövetkező időszakot 
immár óvó néniként. Minden tudásommal azon fogok dolgozni, hogy egy 
csodálatos világot teremtsek a gyermekekkel közösen, hogy öröm legyen 
számukra minden nap, amit az óvodában töltenek.

Új nevelő a Kispatak Óvodában

Nevelés nélküli munkanap – színesebben

Egy pedagógus számára az új év első napja szeptember 1. Azt hiszem, 
kijelenthetem ezt minden kollégám nevében is, hiszen beszélgetéseink 
során gyakran használjuk a „tavaly” és „jövőre” időhatározó szavakat sajá- 
tos értelemben. Minden új évet megelőz egy olyan nevelés nélküli 
munkanap, ahol a cél nem csak az új rendeletek és szabályok megismerése, 
hanem, hogy a nyári szabadságolások után újrahangolódjunk, összhang- 
ba kerüljünk „szakmai”magunkkal, kollégáinkkal. Ezeken a napokon az 
óvoda tőlünk felnőttektől hangos, számtalan szakmai előadást tartunk 
egyéni továbbképzéseinkről, sikereinkről, előző évi tapasztalatainkról 
és ezáltal inspirálódunk új módszerekről elméletben és gyakorlatban 
egyaránt, ami sok vidám pillanattal gazdagítja a közös időtöltést. 
Az idei első szakmai napunk már a meghívó olvasásakor is mosolyt csalt 
az óvodában dolgozók arcára, a levél végén ugyanis egy rendhagyó 
napirendi programmal bővült a repertoár. Az értekezlet zárása után, 

este visszatértünk az óvodába, ahol sok-sok munkatárs egész napos 
munkájának gyümölcseként bográcsban készült pincepörkölt, oviban 
érlelt kovászos uborka, helyben sütött körtés-fahéjas és szilvalekváros 
piskóta várt ránk. Hálás szívvel köszönjük mindenki munkáját, aki ven- 
dégül látásunkra készült, nemcsak a testünknek esett jól ez a vacsora, 
hanem a lelkünknek is. A hidegebbre forduló idő sem akadályozott 
bennünket, hogy pompásan érezzük magunkat, a Kaszáló utcai óvoda 
folyosója ezen az estén is remek közösségi térnek bizonyult, ahol 
eltöltöttük ezt a meglepetésekkel teli vidám estét. A sok finomság 
elfogyasztása után egy izgalmas kvíz-játék vette kezdetét, ahol senki 
nem maradt nyeremény nélkül. Augusztus 23-án valóban új esztendőt 
köszöntöttünk. Most pedig immár a „zenészek” készen állnak, kezdődhet 
az „előadás”.
Boldog Új (Nevelési) Évet mindenkinek!

Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus
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Kispatak Óvoda – Lenvirág Bölcsőde – Civil

Van egy hely Nagykovácsiban amit még nem ismernek sokan, de 
hamarosan mindenki erről beszél majd, mindenki ide szeretne bejutni, 
hosszú várólista lesz, ez már biztos... Nem egy neves étteremről vagy egy 
nagy márka üzletéről van szó, hanem arról a kicsiny közösségről, ami a 
falu egyik gyöngyszeme, a Lenvirág Bölcsőde.
Valószínűleg teljesen elfogult vagyok, két kisfiam „koptatta" a padokat 
az épületben. Idén utoljára ballagtunk innen el, a szívünk egy darabja 
ugyanakkor ott maradt. Itt tanulták meg a gyerekeim ugyanis a lényegi 
dolgokat. Persze mondhatnám, hogy minden jót és hasznosat otthonról 
hoztak, de ez így nem igaz. Tudják mi az, hogy megbízni valakiben, akit 
addig nem ismertek. Elengedték a kezünket és megfogták olyanét, akit 
az első pillanatra biztonságosnak éreztek. Megtanulták mi az a közösség, 
mi az, hogy elfogadunk másokat és szeretjük őket. Megtanulták a 

rendet és a szabályokat. 
Énekelni, verselni, má- 
szókázni, homokvárat 
építeni, hintázni és 
motorversenyezni. Meg- 
tanulták és megélték 
az évszakok ünnepeit. 
Lámpás felvonuláson 
vettek részt, várták a 
Mikulást aki elosont az 
udvarban és ámultak 
Karácsonykor, mikor a 
Jézuska csengetett.
Azt hiszem mi szülők, 
akiknek része lehetett 
ebben a közösségben, 
nyugodt szívvel mond- 
hatjuk, hogy gyer- 
mekeink egy új csa- 
lád tagjai lettek. A 
Lenvirág bölcsi nem 
gyermekmegőrző, ha- 

nem a gyerekek második otthona. Minden apró részlet egyben van. Egy 
nyitott, befogadó, ugyanakkor zárt közösség, ahol mindenkinek helye  
van. Az összes ott dolgozó szívét-lelkét beleadja és ez mindenhol 
érezhető. Jut idő a gyerekek örömére-szomorúságára, a bizonytalan 
szülői létre-gondolatokra, egy ölelésre, egy jó szóra, egy mosolyra. 

Ma, a ballagás napján, ahogy a gyerekek őszinte mosollyal énekelték, 
hogy „Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre 
óvodás leszek én" összeszorult a szívem, mert tudom, hogy ilyen mikro 
környezet nem lesz már több. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a 
gyerekek mindent megkaptak ahhoz, hogy bátran léphessék át az óvoda 
küszöbét.

Tele van a szívem hálával, mert mindennap biztonságban tudhattam a 
gyermekem. Helyettem ölelték és gondoskodtak róla. Mindenkinek ilyen 
megnyugvást kívánok.

Ékszerdoboz

Kecskés Eszternek hívnak és a 2021. 
szeptemberétől a Nyuszi csoportos 
gyerekek óvodapedagógusa leszek.

1979 nyarán születtem Budapesten 
és ott is nőttem fel két testvérem- 
mel. Szüleim az ún. hagyományos 
értékrend mentén neveltek, mely 
a mai napig iránytűként szolgál, 
és igyekszem ezt adni tovább a 
gyermekeimnek. Felnőtt leányom 
már kirepült a fészekből és családot 
alapított, kisfiam most kezdi az első 
osztályt.

Néhány éves külföldi tartózkodással 
megszakítva már húsz éve élünk 
itt, Nagykovácsiban, ezért sokak 
számára már bizonyára nem vagyok 
ismeretlen.

Nem állítom, hogy mindig is tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, 
mert az érdeklődési köröm igen széles skálán mozog. Ennek köszönhetően 
tanultam rendezvényszervezést, protokollt, majd a Nemzeti Múzeum 
képzésében restaurálást, gyűjteménykezelést...
Amikor megszületett a második gyermekem, úgy éreztem, hogy bármi 
legyen is majd a munkám, mindenképp gyermekekkel kapcsolatosnak 

kell lennie. Miután 2016-ban elhelyezkedtem a Kispatak Óvodában egyre 
inkább elkezdett érdekelni, hogy mi is zajlik egy óvodáskorú gyermekben, 
hogyan fejlődik, gondolkodik, érez. Az én tantuszom elég lassan esett le 
arra vonatkozóan, hogy nekem ez az utam, de miután felvételt nyertem 
az ELTE Tanító- és Óvóképző Karára, már biztosan tudtam.
Bevallom, kiskoromban nem szerettem az óvodát. Talán éppen ezért 
nagyon szeretném, hogy az én kis óvodásaim szeressék. Azt gondolom, 
az a tudás marad meg leginkább a gyermekekben, amit minél több 
szemszögből és minél többféle megtapasztalás útján ismerhetnek 
meg. Azok a tevékenységek, melyekhez érzelmileg kötődni tudnak, 
kihathatnak a későbbi gondolkodásukra is. Nagyon lényegesnek 
tartom a gyermekekkel kialakított bizalommal teli kapcsolat mellett, 
a szülők és a pedagógus közötti hatékony együttműködést, hiszen 
így, közösen tudjuk legjobban biztosítani gyermekeink optimális testi, 
érzelmi és értelmi fejlődését. Hiszem, hogy fontos a nemzeti és emberi 
értékekeink megőrzése, ugyanakkor új értékek teremtése és beépítése a 
gondolkodásunkba, ezáltal gazdagítva másokat, önmagunkat, egymást. 
A folyamatos tanulás, képzés az élet része és eszköze annak, hogy 
kompetensnek érezzük magunkat abban, amit csinálunk és vallom, hogy 
a hiteles tanítás alapja a személyes példamutatás. Idén megkaptam 
óvodapedagógusi diplomámat és a későbbiekben szeretnék részt venni a 
neveléstudományi mesterképzésen is. 
De addig is nagy örömmel és nem kevesebb izgalommal kezdem meg ezt 
a nevelési évet, immár óvodapedagógusként. :)

Új nevelő a Kispatak Óvodában
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Nagykovácsi Általános Iskola
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Unott arcok, üveges tekintetek, „lehúzott rolók" 
– a tanárok rémálma. És ami ebből következni 
szokott: a kiégés, az „úgyis minden mindegy" 
érzése. Két évnyi tanítás után én is eljutottam 
idáig. Már-már egyfajta ítéletvégrehajtónak 
éreztem magam, amikor a gyerekek fejébe 
próbáltam az egyszerű jelen és a folyamatos 
jelenidő képzésének szabályait beletömni. 
De nem ment, akármennyi kártyácskát, 
feladatot, játékot gyártottam is hozzá. Akkor 
azt gondoltam, hogy kell legyen másik út, 
másik módszer. Ha megtalálom, maradok 
a pályán, ha nem, akkor megyek. Találtam. 
Egy tanári Facebook csoportban találtam rá 
leendő mentoromra és most már jó barátomra, 
Horváth Barbarára, az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskolában tanító kolleginára, 
aki már az első beszélgetésünkkor mini 
továbbképzés keretében zúdította rám a jó 
hírt: van másik út, amivel a diák is, a tanár is 
élvezheti a tanulást. Nem kell izzadni, nem 
kell kudarcélmények sorozatát elszenvedni se 
gyereknek, se tanárnak. Egyszerűen csak el kell 
fogadni alaptételnek azt, hogy minden ember 
agya a nyelvtanulásra van kitalálva. Ahogy 
megtanultuk, helyesebben szólva elsajátítottuk 
az anyanyelvünket, ugyanúgy el tudjuk 
sajátítani a másodikat, harmadikat, sokadikat is. 
Bármely életszakaszban. 
Ehhez mindössze három dologra van szükség: 
(1) elegendő mennyiségű, a tanuló számára 
(2) érdekes és (3) érthető idegennyelvi adatra 
(olvasott/hallott szövegek). Ezt a forradalmi 
kijelentést Stephen Krashen nyelvész tette a 
hetvenes években, és igazát azóta kutatásokkal 
is bizonyította. A nyelvtanuló tulajdonképpen 
olyan, mint egy üres vagy majdnem üres hordó, 
amit fel kell tölteni vízzel – nyelvi adattal. 
(Ez a tanár feladata, de természetesen millió 
forrásból jöhet az input – szülőktől, a médiából, 
barátoktól stb.) Amikor megtelt a hordó, ki fog 
csordulni belőle a víz – azaz a tanuló megszólal 

az idegen nyelven. A hordót nem érdemes, sőt 
nem is szabad lökdösni (azaz nem kell erőltetni 
a beszédet, az írást), szépen meg kell várni, míg 
túlcsordul – míg az input mennyisége elegendő 
lesz. Mennyi az elegendő mennyiség? Ez 
mindenkinél változó – vannak akiknél gyorsan, 
vannak, akiknél lassabban telik meg a hordó.  
A lényeg, hogy élvezetes legyen a folyamat, 
hiszen a nyelvtanulás legnagyobb ellensége 
mindig az abbahagyás veszélye. Csak azt 
nem hagyjuk abba, amit élvezünk csinálni. 
Ezért fontos a tanítás személyre szabott 
tartalma, érdekessé, játékossá tétele. Sokkal-
sokkal fontosabb, mint a tökéletes nyelvtan 
megtanulása. A nyelvtanár feladata nem az, 
hogy beleverje a gyerekbe a nyelvet, hanem, 
hogy kicsalogassa belőle. Büntetéssel ez nem 
fog megtörténni. A nyelvtanár egy dolgot 
osztályozhat: az igyekezetet. Hiszen hogyan 
is lenne jogunk azt büntetni, hogy valakinek 
a hordója lassabban telik meg? Nagyon sok 
gyereknek ez szegi kedvét: ő mindent megtesz, 
hogy ügyes legyen az angolórán, de sehogy se 
sikerül beírni a megfelelő igealakot arra a vonalra 
a mondatban. A nyelvelsajítátítás oroszlánrésze 
a nyelvórán történik, nem otthon, a gyerek 
csendes magányában – szólisták magolásával, 
munkafüzetek kitöltögetésével. Akkor történik, 
amikor az órán érdekes sztorit hall, vagy amikor 
a Youtube-on számára lenyűgözően izgalmas 
tutoriálokat néz. Amikor annyira belefeledkezik 
a tartalomba, hogy észre sem veszi, milyen 
nyelven szólnak hozzá. Az emberi agy így van 
berendezve. Szerencsére.
Két esetben nem történik meg a 
nyelvelsajátítás az órán: amikor nem az 
idegen nyelvet hallják a tanulók, és amikor 
nem értik, ami elhangzik. Vagyis a tanár 
legfőbb feladata a megértés folyamatos 
támogatása. A megértés legjobb barátja pedig 
az emlékezetes kontextus. Egy cselekményszál, 
amire sokáig vissza tud emlékezni a tanuló. 

Egyik mondat felidézi a másikat – nem 
elszigetelt szavak, szószerkezetek lesznek 
az agyában, hanem organikus egész. 
Miért is kellene egy ételeket tartalmazó 
szólista megtanulásával izzadnia, amikor 
sokkal emlékezetesebb egy szerelmes 
brokkoliról szóló történet? A lapos, 
unalmas tankönyvi szövegek helyett 
izgalmas, vicces történetek, kvízek, a világ 
furcsaságairól szóló cikkek, a gyerekekről 
szóló órák, az ő alkotásaikból összeállí- 
tott PPT-k – és mindjárt kevesebb az 
üveges tekintet és „lehúzott roló". 
És mi lesz a nyelvtannal? Lehet tételes 
nyelvtantanulás nélkül jól beszélni 
egy nyelvet? Igazából JÓL beszélni 
csak úgy lehet, mondhatnám kicsit 
cinikusan, hiszen az én korosztályom 
nagyon jól tudja, milyen eredménnyel 
jár a tankönyvekből tanult beszéd... A 
nyelvtant nem gyakorolni kell, hanem 
rendszerezni, amikor már „fel van töltve 
az a hordó". A legfontosabb, amit szem  
előtt kell tartanunk: nem szabad, hogy 
egy nyelvtanuló azért ostorozza magát, 
mert nem tud helyesen, nyelvtani 

szabályok mentén beszélni. Nem teszi az igék 
végére egyes szám harmadik személyben az 
s-t, pedig ötödik osztályban ötös röpdogát 
írt belőle? (Gyakoribb esetben kettest, de 
a lényegen ez nem változtat.) Ez teljesen 
természetes. Az ilyen nyelvi nüanszok jönnek 
a legkésőbb természetesen a szánkból, és 
ezen nincs ember, aki tud változtatni. Így 
van az agyunk teremtve. Teljesen felesleges, 
sőt káros siettetni a nyelvhelyességet – ez 
is a bevitt input mennyiségével lesz egyre 
tökéletesebb. A nyelvtanuló legfeljebb azért 
ostorozhatja magát, hogy nem figyel az órán 
(esetleg egyenesen zavarja) és nem igyekszik 
megérteni, amit hall vagy olvas. És ezért 
nyugodtan ostorozza is! 
Nekem visszahozta ez az új szemlélet a 
kedvemet a tanításhoz, még akkor is, ha sokkal 
munkásabb és időigényesebb kivitelezni. 
Ez megéri a befektetett időt, energiát. Nincs 
szívet melengetőbb dolog egy tanár számára, 
mint amikor látja, hogy a gyerekek élvezettel 
engedik szabadjára a kreativitásukat. Amikor 
belefeledkeznek egy csapatjátékba. Amikor 
egyszerre nevetnek fel egy sztori csattanóján. 
Mennyivel többet tesz egy-egy ilyen óra a 
közösségépítésért is, mint egy munkafüzet 
kitöltögetésével töltött alkalom? Most már 
bizton állíthatom, hiszen magam előtt látom, 
hogy a nyelvelsajátítás hatékonyságának 
fokmérője nem az izzadságos munkával töltött 
idő – sem a tanár, sem a diák részéről –, hanem 
az örömmel befektetett energia.
Mivel segíthetjük a nyelvtanulót? Olvassanak 
érdeklődésüknek és nyelvi tudásszintjüknek 
megfelelő olvasmányokat (ún. reader-eket), 
nézzenek filmeket, videókat angolul (felejtsük  
el a magyar szinkront), tutoriálokat a Youtube-
on.
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A nyelvtanítás forradalmasítása – 
avagy mi tart egy angoltanárt a pályán?

Hatos Bori akkor 7. osztályos tanuló képregénye

Jambrik Tamara 4. osztályos tanuló rajza  
a City mouse, country mouse című  

közösen illusztrált meséhez.

Bognár Emília 4. osztályos tanuló rajza  
a City mouse, country mouse című  

közösen illusztrált meséhez.
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Erdei tábor a Visegrád fölötti 
Mogyoróhegyen... 
...avagy hogyan szerettessük meg a 
gyerekekkel a táborozás kalandos világát!
Nem titkolom, szívem egyik csücske a 
Dunakanyar... a másik csücske a negyedikes 
osztályom... a harmadik csücske a táborozás és 
közös élményszerzés... a további csücskökről 
majd máskor! :)
Ilyen érzésekkel a szívemben, hosszas szerve- 
zést követően (többségében) első alkalommal 
táborozó gyerekekkel indultunk el, hogy életre 
szóló emlékeket gyűjtsünk a Visegrád fölötti 
Mogyoróhegyen. 8 fiú és 8 lány csomagolt 
izgatottan első ottalvós táborába augusztus 
közepén, bár ők akkor még nem is sejtették, 
hogy az első tábor milyen meghatározó is lehet 
majd a későbbiekre. 
A Madas László Erdei Iskola és Művelődési Ház 
számos izgalmas programja közül nehéz volt 
választani erre a hétre, de igyekeztünk minden 
érdeklődést kielégíteni. A szakképzett vezetők 
segítségével új ismeretekkel bővítettük a már 
tanult és megismert erdei világot. 
Hétfőn izgatottan figyeltünk a tábornyitó 
eligazításon, majd mindenki elfoglalta a fahá- 
zas szállását. Az első nap sem maradt élmény 
nélkül, egy természetismereti kirándulást 
tettünk, hogy jobban megismerjük a Visegrádi-
hegység gyöngyszemét. A csodálatos kilátás 
minden képzeletet felülmúlt – Kisvillám, 
Nagyvillám, Fellegvár, Mogyoró-hegy, Bör- 
zsöny... és a Duna kanyarulatát már nemcsak 
a térképen néztük, de szemünk előtt vált 

valósággá. E csodálatos látvány minden na- 
punkat megkoronázta.
A második napot egy túrával kezdtük, melynek 
célpontja egy erdei függőhíd volt. A hűvös, esős 
idő ellenére mindenki leküzdötte félelmét, és 
bátran kelt át többször is a hídon. Utunk során 
több forrást is útba ejtettünk – a Boglárka-, 
Dorottya- és Mátyás-források egy erdész 
gyermekeiről lettek elnevezve, számunkra 
pedig mindig frissítést hoztak. 
A délelőtti gyógynövényismereti foglalkozáson 
sok hasznos tanácsot kaptunk, hogyan őrizzük 
meg egészségünket a természet kincseit 
ismerve. A növényismereti túra után pedig 
jöttek a kvízkérdések – illatuk, szárított formájuk 
alapján ügyesen felismerték a gyerekek a 
gyógy- és fűszernövényeket. 
Délután szűrőkkel a kezünkben indultunk a 
nádas tóhoz, hogy tanulmányozzuk a kis tó 
élővilágát. Szúnyoglábú légy lárvákat, piócákat, 
hátonúszó poloskákat, keringő bogarakat, 
szitakötő lárvákat találtunk és tanulmányoz- 
tunk. Pihenésképp megnéztük a közeli va- 
dasparkot, majd számháborúval zártuk a dél- 
utánt, hisz nincsen tábor számháború nélkül!
Harmadik nap a madaraké volt a főszerep! 
Madárodú túrára indultunk, és a környék odúit 
tisztítottuk ki, hogy legközelebb tiszta költési 
hely várja a madarakat. Izgatottan nyitottuk ki 
sorra az odúkat, de madárfészken és néhány 
tojáson, éjszakai lepkén kívül nem találkoztunk 
mással – pedig nagyon szerettünk volna pelét 
is látni. Délután projektoros kivetítőn sok 
erdei madarat felismertünk, beszélgettünk és 
ismerkedtünk életmódjukkal. 
Pihenésképpen felsétáltunk a Nagyvillámon 
található Zsitvay-kilátóhoz, ahol nemcsak 
a kilátás ragadott magával minket, de 

Zsitvay Tibor turistákért tett munkássága is 
példamutató volt. A kilátóban található kiállítás 
sok erdei növényt és állatot megismertetett 
velünk.
Csütörtökön már kicsit fáradtabban, de vidáman 
álltunk neki madárodúkat készíteni. Csiszoltunk, 
kalapáltunk, díszítettünk, majd el is helyeztük az 
elkészült műveket a közeli rét fáinak magasabb 
ágain. Reméljük, a későbbiekben majd a mi 
odúink is otthont adnak a fészkelő madaraknak.
A kemény munka után átköltöztünk az erdei 
konyhába. A réten gyűjtött szederből finom 
sütit készítettünk közösen, mindenki kivette 
részét a sütés előkészületeiből.
Este végre eljött a várva várt tábortűz ideje! 
A gyerekek kérésére pillecukrot sütöttünk, 
élvezve a füstös pillanatokat. A naplementében 
csapatversenyen dolgoztuk le a kalóriákat, majd 
fejlámpát ragadva éjszakai túrára indultunk 
a Kisvillám tetejére. Visegrád és Nagymaros 
partjairól lőtték fel az ünnepi tűzijátékot, ami 
szép táborzáró estévé tette számunkra ezt a pár 
napot.
Péntek délelőtt még kipróbáltuk, hogy a sok 
megismert növény segítségével milyen szép 
képeket tudunk festeni. A növényfestéssel 
készült képeslapok emlékként kerültek be a 
táskákba.
A gyerekek visszajelzése és a saját tapasztala- 
taink alapján úgy tűnik, ez az első tábor csupa 
jó élménnyel zárult mindenki számára. Sokat 
tanultunk, játszottunk, nevettünk, kiszakadtunk 
a megszokott világunkból és fent az erdő 
szélén elhatároztuk, hogy jövőre ismét közösen 
táborozunk – akár egy teljes hetet is és akár 
kicsit messzebbi táborhelyet választva is. 
Reméljük Szilvi néni (Lovas Szilvi) ismét velünk 
tart majd, mert ez a tábor vele volt teljes! 

Kőszegi-Kovács Noémi

Tábori hírek



Hagyományokhoz hűen, 15 éve, minden 
tanév végén, június utolsó hetében kerül 
megrendezésre az Ökotábor. Tavaly a 
vírushelyzet miatt sajnos elmaradt, ezért most 
még nagyobb izgalommal, reménykedve 
vártuk. A színes programokon 29 gyermek és 4 
pedagógus vett részt.
Hétfő, az első nap mindig, a táborindító vizes 
program. A Békás-tó élővilágát térképeztük 
fel. Merítőhálókkal és lavórokkal felszerelkezve 
sétáltunk ki a partra. A tó 55 állatfaj élőhelye.  
Ezek közül szemügyre vehettünk néhányat. 
Találtunk lárvákat, csigákat, szitakötőket, mol- 
nárkákat, piócákat, ebihalakat, vízipókot és vízi 
skorpiót is. Fogtunk kecskebékát. Találkoztunk 
egy egész mocsári teknős családdal, melynek 
tagjai egy kidőlt faágon sütkéreztek. Délután, 
egy kis sportolás után kézműves foglalkozáson 
elevenítettük fel a délelőtt látottakat.
Kedden a Fővárosi Növény- és Állatkertben 
jártunk. A külön buszon kellemes hűvös volt a 
levegő, nem úgy, mint a szabadban egész héten. 
Kifogtuk a kánikulát. A párakapukkal, a 3-D-s 
mozival és az árnyékos étkezővel tarkítva nem 
éreztük annyira a forróságot. A hot-dog jól esett. 
A golyós fagyi meg különösen. Izgalmas volt, 
amikor a fókák a bemutató alatt jó nagyokat 
csaptak úszólábaikkal a víz felszínére, hogy 
a kifröccsenő víz beterítse a látogatókat. A 
jegesmedve is a vízben érezte igazán jól magát. 
Szemügyre vehettük óriási mancsát az akvárium 
falán, amikor forduláskor elrugaszkodott. Samut 
a kajla kiselefántot a  szívünkbe zártuk. Hazaérve 
a kvíz kitöltése sem okozott gondot senkinek. 
Szerdán, Pilisszentivánon jártunk a Gyermek- 
pékségben. Két részre osztva dolgozott a 

csoport. Gyúrtunk, dagasztottunk, formáztunk. 
Mindenki készített egy zsemlét, egy kiflit és egy 
fonott kalácsot. Amíg sültek a péksütemények, 
addig tízóraival kínáltak bennünket. Mese, játék, 
kvíz és kirakós feladat is tarkította a délelőttöt. A 
pékség után körbejártuk a „Slötyit”. Igazán szép 
a tó, érdemes arra járva megállni és körbesétálni, 
esetleg üldögélni a partján, ha van az embernek 
egy kis ideje rá. Délután a szalvétatechnikával 
ismerkedtünk meg és sportfoglalkozást is 
tartottunk a tornateremben.
Csütörtökön a Gyermekvasúttal utaztunk 
Virágvölgy állomásig. Ott egy szép nagy 
játszótéren töltöttünk egy kis időt, de a nagy 
hőség miatt hamarabb kellett elindulnunk. 
Felsétáltunk a Normafához. Majd vissza a 
vonattal Hűvösvölgybe. Az erdőn át nem 
éreztük annyira a hőséget. Hazafelé a Nagyréten 
feltérképeztük az új játszóteret. A tikkasztó nap 
után az iskola hűs falai között jó volt a pihenés. 
Pénteken Nagykovácsiban maradtunk. Öt csa- 
patra osztódtunk, külön-külön indultunk el az  
akadályverseny elvégzéséhez. Sok érdekes meg- figyeléssel és új ismeretekkel lettünk gazda- 

gabbak. Az utolsó állomásnál online szabaduló 
szobából kellett kijutniuk a gyerekeknek. 
Mindenki sikeresen vette az akadályokat és a 
jutalmul elrejtett kincset is megtalálták. Délután 
meglepetésképpen vízi csatáztunk egy nagyot, 
majd utána fagylaltozni mentünk. A hét minden 
napja egy „Sünpróba „volt. Matricákat gyűjtöttek 
a gyerekek. Mindenkinek összegyűlt annyi, 
hogy a hét végén egy érdekes jutalomkönyvet 
vihessen haza az emlékek mellé. Kellemesen 
elfáradtunk, de megérte a sok színes élményért. 
A nyár számunkra jól kezdődött. 
Segítő pedagógusok: Bertalanné Boros Kinga, 
Szilágyi Domino, Balássy Dávid, Erdőszegi Klára

Erdőszegi Klára
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Kétbodonyi népművészeti tábor 
Augusztus 2-6. között ismételten eljuthattunk 
a nógrádi Kétbodony településre a NAMI  
– Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Nagykovácsi Általános Iskola néptáncosaival 
és rajz szakos diákjaival. A 32 gyermekből álló 
csapat – akik 3. osztályosoktól 7. osztályosokig 
képviselték társaikat, tartalmas öt napot 
tölthettek el velünk együtt. 
Akik ott voltunk – felnőttek és gyermekek egya- 
ránt – nem csak tárgyi tudással – új dalokkal, 
táncokkal, kézműves munkával gazdagodtunk, 

hanem napról napra erősödő harmóniát, 
egymáshoz kötődést, a pandémia után egy kis 
szabadságot, felszabadult örömet éltünk meg. 
Nagyon színes napjaink voltak – az új széki és 
bukovinai táncok, népdalok tanulása mellett 
karkötőket fontunk, nemezlabdákat gyúrtunk, 
pólókat batikoltunk, festettünk, métáztunk, 
éjszakai túrán vettünk részt. A táncokat Czene 
Zsuzsa néptánc oktató mellett Gémesi Zoltán 
és Vörös Árpád néptánc oktatók tanították, a 
kézműves foglalkozásokat Virág Jácint tanító 
vezette, jómagam segédkeztem ahol tudtam, 
jórészt a népdalok tanításában . 
Mivel sok olyan kisgyermek volt, akik éle- 
tükben először aludtak táborban, esténként, 
éjszakánként pótanyává , pótapává váltunk. :)
A piliscsabai Koccintó zenekar fiatal zenészei 
mellett a gyerekek is húzták, fújták a talpalávalót 

az esti táncházakban – hegedűn, citerán, 
furulyán, klarinéton.
Ami számunkra , felnőttek számára csoda volt, 
ahogyan az első nap font karkötőket esténként, 
lecsendesedve mindenki továbbadta valakinek 
egy szép gondolattal kísérve – sokszor könny 
szökött a szemünkbe, látván, hallván a gyer- 
meki őszinteséget, amit bátran leírhatom – 
az élő zene, az ének, a művészet, az együvé 
tartozás felerősített bennünk e pár nap alatt.
Hollókői kirándulással zártuk a tábort, s igaz, 
fáradtan, de testileg-lelkileg feltöltődve tértünk 
haza.
Köszönjük a Nagykovácsi Önkormányzat jelen- 
tős anyagi támogatását, valamint a Szülők 
bizalmát, és a rengeteg, tábor utáni szere- 
tetteljes visszajelzést, amit kaptunk.

Kutiné Tünde tanító
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Erdei és vízi vándortábor  
a Dél-Zalában 
Ha nyár, akkor nem maradhat ki a közös 
táborozás Erika nénivel (Smetana Erika) és a 
felsős diákokkal. 
Minden februárban izgatottan várjuk, hogy a 
vándortábor honlapja megnyíljon számunkra 
és foglalhassunk helyet, időpontot a nyári 
táborunknak. A pilisi, bakonyi, mecseki gyalogos 
vándortáborok után idén bevállaltunk egy még 
számunkra is új lehetőséget – gyalogos és vízi 
vándortábor kombinációja egy hétben! Nem 
mondom, hogy nem voltunk izgatottak az új 
helyzettől, de tudtuk, ha a társaság és a helyszín 
jó, akkor nagy baj nem lehet. Hát így indultunk 
el július elején a Dél-Zalába, és a túrabakancsok 
mellé idén vízi felszerelést is csomagoltunk!
A hosszú vonatozás nem szegte kedvünket, 
lelkesen szálltunk le a távoli vasútállomáson 
több száz kilométerrel a hátunk mögött. A 
Zalaerdő turistaházát elfoglaltuk, majd útra is 
keltünk, hogy feltérképezzük a Csömödér és  
Páka közötti erdős szakaszon megbújó 
bunkereket. A több elemből álló erődrendszert 
az ország déli határszélének elsődleges véd- 
vonalaként építették ki. A ma is látható lö- 
vészárkok, tüzelőállások, óvóhelyek adták a 
hely különleges hangulatát. A bunkertúra után 
Pákán felkerestük Öveges József emlékházát.  
Ott találkoztunk a professzor saját kezűleg 
készített fakutyájával Hekivel, aki kitűnő 
„hallásával” lenyűgözte a gyerekeket. A sze- 
mélyes tárgyak, fotók bemutatták a népszerű 

fizikatanár életútját, majd mi magunk is részt 
vettünk néhány érdekes fizikai kísérletben.
Másnap túracipőt húztunk és elindultunk, hogy 
megcsodálhassuk a Vétyemi Ősbükköst. Utunk 
régi szőlőhegyi pincék mellett vezetett, míg 
el nem értük a tiszteletet parancsoló, ezüstös 
törzsű bükkfaóriásokat. A faállomány kora 
meghaladja a 190 évet is. 
Minden erdei vándortáborhelyet egy-egy rövid 
kisfilmmel mutat be az Országos Erdészeti 
Egyesület. Az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy erről az idei új kombinált útvonalról 
készülő imázsfilm éppen a mi táborozásunk 
idején készült, diákjaink a népszerűsítő kisfilm 
főszereplőivé váltak. 
Hát így történt, hogy a harmadik (negyedik) 
napunkat végigkísérte egy forgató páros, akik 
már reggel a Csömödéri Erdei Vasúttal elkísértek 
minket Bázakerettyére, ahol a jó idő révén ki- 
próbáltuk a termálfürdőt. Strandolás után egy 
kis túra várt ránk, hogy elfoglalhassuk új nomád 
táborhelyünket a Budafai Arborétumban. A  
Zichy család birtokában található területen épült 
a ma is látható vadászkastély, ami körül kis par- 
kot, tavat hoztak létre, majd később játszóteret, 
emlékhelyeket. Tű- és lomblevelű állománya 
egész évben különleges látványosságot nyújt.
Másnap már izgatottan vártuk a folytatást, 
hisz innentől a víz vette át a főszerepet a 
napjainkban. Muraszemenyére utaztunk, ahol  
a vízitúravezetőktől részletes oktatást és 
tájékoztatást kaptunk a ránk váró napokról.  
A balesetvédelmi szabályok és az evezés 
technikájának megbeszélése után már kaptuk is 

a mentőmellényeket, lapátokat és várt minket a 
Mura csodálatos, békés világa. Gumiraftokban a 
folyó sodrását kihasználva eveztünk Molnáriig, 
ahol szintén sátoros táborhely várt minket.
A következő napokban már rutinosan szálltunk 
a csónakokba, és indultunk útnak, hogy tovább 
élvezhessük a folyó és a vízpart nyugalmat 
árasztó világát. Többször kikötöttünk egy-egy 
holtágnál, és a sodrás adta lehetőséggel élvez- 
tük a fürdőzést a Mura hűvös vizében. A parton 
gyakran láttunk a régi halászat hagyományos 
formáját idéző emelőhálókat, hisz a Mura 
közel 50 halfajjal büszkélkedhet és a halászat 
az emberek mindennapjainak fontos részét 
jelentette és jelenti ma is. De nemcsak a halászat, 
hanem az aranyász, a fazekasság és a kosárfonás 
is megőrizte hagyományait a környéken.
Így hát a sok vízi élmény után pihenésképp 
felkerestük a szomszédos faluban élő fazekas- 
mestert, kinek segítségével meseszép egyedi 
kerámiatálakat készítettünk. 
Szintén kipróbáltuk az aranymosást az őrtilosi 
Mura szakaszon. Aprólékos munkával, sok 
iszapot megmozgatva lehetett csak apró, 
homokszemnyi méretű aranyszemcséket látni 
a szitában. Igazi türelemjáték volt ez, amellett, 
hogy kemény fizikai munka is. 
Hát így ismertük meg a zalai vidéket, annak 
múltjával és minden szépségével együtt erdőn 
és vizen. Jövőre ismét útra kelünk és megpakolt 
hátizsákokkal irány az Északi-középhegység! 
Börzsöny? Zemplén? Mátra? – ez maradjon 
meglepetés! 

Kőszegi-Kovács Noémi
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Kedves Olvasók! 
Ez a második olyan nyarunk, amikor nem volt zárva a könyvtár. A pan-
démiás nehéz időszakok miatt, amikor csak lehet nyitva vagyunk, várjuk 
az olvasókat. A nyári nyitvatartásban a „szorgalmi időszaknak” megfelelő 
számú olvasó keres minket, egyáltalán nem volt érzékelhető, hogy 
szabadságolások vannak. Örömteli, hogy annak dacára, hogy kényszerű 
zárlatok voltak, mégis az elmúlt évben 120 új olvasó iratkozott be a  
könyvtárba.
Nyáron is folyamatosan érkeztek az új könyvek, dokumentumok, ame- 
lyeket a feldolgozás után mielőbb a polcra tettünk. A legtöbb új könyv- 
re már feliratkozott megrendelők vártak. Az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár facebook oldalán és a https://www.oregiskola.hu/ webolda- 
lunkon mindig megtalálhatják az új könyveinket. Szeptember másodikától 
újra a megszokott nyitvatartás szerint várunk mindenkit! 

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Irodák kiadók
Az Önkormányzat bérbe adja az Inkubátorház  
B épületében (Nagykovácsi, Templom köz 6.)  

lévő irodahelyiségeit.
Érdeklődni lehet személyesen  

a Polgármesteri Hivatalban  
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.)  

Frankné Mocsári Enikő ügyintézőnél  
tel.: 06 26 555 034/126,  

email: frank.eniko@nagykovacsi.hu



Nagykovácsiban élő művészeket bemutató sorozatunk következő résztvevője nem csupán alkotóművészként ismert településünkön, hanem 
alkotóközösséget létrehozó tevékenységéről is.

Művészbejáró – 
Nagykovácsiban élő művészek karantén idején
Diószeghy Tünde és Dienes Beáta sorozata

PAYER KATALIN képző- és építőművész 
„Hetedik évünket töltjük családommal 
Nagykovácsiban. Második kisfiunk szü- 
letése után kedves barátaink csábítot-
tak minket ki a városból, így azóta is itt 
töltjük mindennapjainkat.
A természeti közeg hasonlatos Várgesz-
teshez, ahol felnőttem, és ami ma is 
egy piciny zsákfalu a Vértes szívében. 
Innen kezdtem meg középiskolai tanul-
mányaimat a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolában, ahol szobrászként 
végeztem, majd folytattam a Moholy 
Nagy Művészeti Egyetemen (MOME), 
ahol építőművészként diplomáztam. 
Hamar az anyaság vette át a főszerepet 
az életemben, amely nagyon inspirálóan 
hat rám minden egyes nap: csodálattal 

tölt el a gyermekek őszintesége és bátorsága, valamint az a sokszínű önkife-
jezési mód, amellyel a beszéd helyett kommunikálnak velünk, s amelynek 
egyik fő csatornája az alkotás.
Figyelve a gyermekeim határtalan alkotókedvét és érezve a saját fokozódó 
lelkesedésemet, megszületett bennem egy alkotókör gondolata, ahol a  
gyerekekkel szabadon és őszintén alkothatunk, ahol művészeti tudásom-
mal kísérhetem őket az önkifejezés és fejlődés útján. 2017-ben elindítottam 
a FIRKA alkotókört az Öregiskola kézműves műhelyében. Azóta megszám-
lálhatatlan élmény, nyári tábor a Faluházban, kiállítás az Öregiskolában 
és ami a legfontosabb: rengeteg öröm kísért minket idáig. Van, aki 4 éve 
az alkotókör lelkes tagja, de minden évben csatlakoznak hozzánk újak is. 
Bátran állíthatom, hogy egy igazán fantasztikus közösség alakult ki az évek 
alatt.

Érdekes fordulat  
volt, amikor a pan-
démia miatt bi-
zonytalan időre, 
de megszűntek a 
péntek esti Firka 
foglalkozások a  
kézműves műhely- 
ben. Hamar kiderült, 
hogy az alkotókör 
varázsa a személyes 
közös alkotásban 
van, és képtelenség 
lenne bármilyen 

online térbe terelni az alkotó tevékenységet. A korlátozások ellenére az el- 
múlt időszak sokaknak egy intenzív, családdal és természetben töltött 
időszak lehetett. Mindez csak hozzátenni tudott a „munkánkhoz”. Így tör-
tént ez velem is, hiszen jutott időm az alkotásra, sőt régi vágyam is teljesült: 
elkezdhettem digitálisan alkotni. Visszatérő témám a természet, a tájké-
pek, azon belül a színek és formák összefüggései, ami sokszor az absztrakt 
ábrázoláshoz vezet el. A digitális vázlatokat szeretném most vászonra vinni, 
textúrákkal kísérletezni. Időközben pedig felépítettem egy online felületet 
is, ahol nyomtatható formában kaphatóak a képeim, ezekből pár print és 
képeslap a helyi Tandem Könyvesboltban is beszerezhető.  Számomra 
nagyon intenzív volt az elmúlt másfél év, amely abszolút az új nézőpontok 
felismerésében telt és rengeteg pozitív változást hozott.
Mostanra az Öregiskola kézműves műhelyét kinőttük, így a következő 
nagy lépés egy olyan saját művészeti műhely Nagykovácsiban, ahol meg-
fér az alkotókör, rajzszakkör, az egyéni rajzoktatás, formatan és mintázás, 
előkészítők és egy felnőtt alkotókör is. Úgy tűnik ez most valóra válik. A 
tervek szerint szeptemberben már új helyszínre, a Teleki–Tisza-Kastély 
szomszédságába költözhetünk.
Örömteli, hogy évek óta megannyi kedves ember vesz körül, köztük 
rengeteg szülő és gyermekeik, barátok, akik a kezdetektől fogva támo-
gatnak. A helyi intézményekkel és vállalkozókkal pedig nagyon jó az 
együttműködés, ezek együttesen teszik lehetővé, hogy évről évre alkotni 
és fejlődni tudjunk. Nagyszerű dolog ez!”
firkalnijo@gmail.com
www.facebook.com/firkalnijo/
instagram.com/firkalnijo
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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; Szerda 11.00 – 13.30

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758

Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521

Hétfő: III. körzet – Baranyayné 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

A házi orvosok rendelési ideje 
alábbiak szerint változik

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 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 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Sorbán András október 25-29.,
Dr. Kádár-Németh Krisztián október 25-29-ig

szabadság miatt nem rendel.

A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 
igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra írják, 

ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.
Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 
a szabadságon lévő orvos betegeit.

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:

szeptember 3.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 10.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
szeptember 17.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
szeptember 24.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 1.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
október 8.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesülete

Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Augusztus

Anabell, Bence András, Gréta,  
Iringó Anasztázia, Kamilla, Liza

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2092 Budakeszi Fő u. 103. • 06 23/451-147
Területi Iroda: 2094 Nagykovácsi Pók u. 58. 

06 20/347-8712 • 06 20/235-6656
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.00-16:00; Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; Péntek: 09.00-13.00
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