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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevé-
teleit megírhatja az abraham.moni.tajolo@
nagykovacsi.hu e-mail címre, a felelős szer- 
kesztő részére. 
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A településvezetés számomra arról szól, hogy a Nagyková- 
csiban élők jól érezzék magukat. Irányelvként azt fogalmaz-
tam meg önmagunk és munkatársaim számára: „aki itt él, 
éljen jól”!
A közelmúltban olvastam, hogy a GfK Piackutató Intézet  
szerint Budaörs mellett Nagykovácsi az a település a 2020-as 
adatok szerint az országban, ahol a legmagasabb a vásárlóerő, 
vagyis ahol a legjómódúbbak élnek. 
Adja magát a kérdés: mit tehet hozzá a település? Mitől lesz a 
Nagykovácsiban élők közérzete még jobb?
Sok minden kell ehhez, hiszen újabb és újabb agglomerációs 
kihívásokkal kell szembenéznünk, és a változó trendekkel a la-
kossági igények is átalakultak. Koncentráltan jelentek meg új elvárások a beruházások, digitá-
lis fejlesztések, kulturális, szabadidős és közösségi élményeket adó programok terén is. 
Fontos kérdés, mennyi időt, energiát jelent a család igényeinek kielégítése, legyen szó 
szabadidős, rekreációs lehetőségekről, oktatásról, szolgáltatásokról – azaz mihez férünk hozzá 
helyben?
Vitán felüláll, hogy a megváltozott lakossági igényekre reagál a több ütemben megnyíló Li-
num Udvar, Nagykovácsi első bevásárló- és szórakoztatóközpontja. A kínálatában nagy hang-
súlyt kapnak a bio- és kézművestermékek, a friss hal-, zöldség- és gyümölcsáruk. Ezenkívül  
nyit étterem, gyógyszertár, drogéria és fitness-wellness centrum is.
A megváltozott igényekre a legrosszabb válasz a tagadás. Olyan döntések meghozatala a fe-
ladatunk, amely a közérzeti, környezeti és gazdasági fenntarthatóság hármasában születik.
Jogos lakossági igény például az is, hogy legyen lehetőség helyben is a kikapcsolódásra azzal 
együtt, hogy a főváros közelsége nyilván okos tervezést kíván tőlünk. A rendezvényeink lá-
togatottsága biztató, ezért is szánunk időt, energiát, pénzt saját rendezvényekre.
A természeti környezet, amelyben élhetünk, nagy felelősséggel jár. Ennek megőrzése, a 
fenntartható környezeti gazdálkodás, mindannyiunk érdeke. A levegőminőség javítását céloz-
tuk meg digitális infrastruktúra fejlesztéssel: a levegőszennyezettség-mérő rendszer kialakí-
tásával.
Nagykovácsi klímaváltozáshoz való adaptációs készségének növelése az elsődleges célja a 
klímastratégiánknak. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a novemberi polgármesteri tea-
délutánunk tervezett témája az elkészült klímastratégiához kapcsolódik.
Az épített környezet energiahatékony kialakítására törekszünk a bölcsődebővítésnél is.  
A fejlesztéssel megduplázódik a férőhelyek száma, ami sok családot érint, az ő élethelyzetükön 
igyekszünk könnyíteni ezzel. A beruházáshoz önrészt biztosít az önkormányzatunk. 
Fontos látni, hogy a lakosság tehetőssége nem jár kéz a kézben vagyonos önkormányzattal. 
Mivel nincs iparunk – a természeti környezetünk megőrzése érdekében – így az önkormány- 
zat iparűzési adóbevétele jóval alulmarad a környező önkormányzatok bevételeitől.
Ezzel együtt arra törekszünk, hogy rendben legyenek a dolgok, és jó gazdálkodással évek óta 
stabilan tartjuk a költségvetést.
Végül, de nem utolsó sorban: meggyőződésem, hogy a jólét és konjunktúra érzet egyik alap-
feltétele a nyílt, átlátható és lakossági részvételen alapuló döntési folyamat. Elengedhe-
tetlen az itt élőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy beleszólhassanak abba, mi történik a 
saját lakókörnyezetükben. A Kastélypark konzultáció magas kitöltési arányának ezért is örülök. 
Valós kérdésekben, valós igényeknek adtunk hangot. Köszönöm mindenkinek a vélemény- 
nyilvánítást. 
Az októberben újra induló Teadélutánok első témája a Kastélypark ügye lesz.
A személyes találkozások mindig sokat jelentenek számomra. Azért lényeges, mert működik 
a konstruktív párbeszéd lakosság és önkormányzata között. Szeretettel várom Önöket a pol-
gármesteri teadélutánokon, amelyet minden hónap utolsó csütörtökén tartunk, és várom 
Önöket a közmeghallgatásra is, október 7-én.
Nyugodt, békés őszt kívánok magunknak!

Megváltozott igények
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

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.

Az Idősek Világnapja alkalmából  
tisztelettel köszöntünk  

minden Nagykovácsiban élő Szépkorút!
1991 óta október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világ-
napját, amelynek alkalmából jó egészséget és hosszú 
életet kívánunk Nagykovácsi szépkorú lakosainak.

„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 
a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 
egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, minden pillanatban! 
Ajándék ez, csodálatos ajándék. 
A földig hajolok, 
úgy köszönöm meg.” 

(Márai Sándor: Ajándék)
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Önkormányzati hírek – NATÜ hírei 
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A Képviselő-testület szeptember 23-án munkaterv szerinti rendes 
testületi ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtt összefog- 
lalta a júliusi testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. Ezek 
közül elsőként került kiemelésre a Nagykovácsit Budapesttel összekötő 
kerékpárút átadása, mely 201 millió Ft támogatásból és több mint 10 mil-
lió Ft önkormányzati forrásból készült el. A másik jelentős önkormányzati 
beruházás a bölcsőde bővítés, melynél már a bokrétaünnep is megtör-
tént. Friss hír, hogy a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények  
fejlesztése Nagykovácsi területén” című projekt póttámogatási igényét 
elfogadta a támogató szervezet, így ennél a beruházásnál is hamarosan 
megkezdődhet a közbeszerzési eljárás. Célegyenesbe ért a kamera- 
rendszer kialakítása, valamint a Budakeszi Híd szociális intézmény  
szervezetén keresztül a jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatás 
bevezetésének előkészülete. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi költ- 
ségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítását. Ezt 
követően tájékoztató hangzott el az önkormányzat és költségvetési  
szervei 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. 
Móczár Ágnes intézményvezető asszony a védőnői körzetek ellátotti 
létszámának egyensúlyba hozatala és a finanszírozás teljes kihasznál-
hatósága érdekében kezdeményezte a védőnői körzethatárok módosí-
tását. 
A Polgármesteri Hivatal hatékony és zavartalan működésének egyik 
elengedhetetlen feltétele a hivatalban foglalkoztatott munkatársakat 
megillető szabadság előrelátható ütemezése. Az igazgatási szünet el-
rendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból előnyt jelent, 
ezért a Képviselő-testület 2021. december 27-től december 31-ig (5 mun-
kanap) terjedő időtartamra a hivatalban igazgatási szünetet rendelt el. 
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan 
ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés – telefonos ügyelet kerül 
megszervezésre.
A Képviselő-testület a Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzetha-
tár megjelölését változatlan formában a 2022/2023. tanévre Nagyko-
vácsi Nagyközség és Remeteszőlős Község közigazgatási területére 
kiterjedően jóváhagyta.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az idei év szeptemberében is 
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat folytató és felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A Képviselő-testület 
döntése alapján ebben az évben is csatlakozik az önkormányzat az ösz-
töndíjpályázathoz. 
Dr. Öveges Kristóf rendőr ezredesnek a Budaörsi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének indítványára a Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy támogatja Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízot- 
ti kinevezését.
A Képviselő-testület döntése alapján a Széchenyi Ödön Önkéntes Tűzoltó 
Polgárőr Mentési és Természetvédelmi Egyesület a Zsíroshegyi út 2/A. 
szám alatt található ingatlan (Közbiztonsági Központ) közüzemi költsé-
gének fizetési kötelezettsége alól mentesül. A körzeti megbízott irodája 
áthelyezésre kerül a Közbiztonsági Központ erre a célra kialakított helyi-
ségébe. Az iroda használatát Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
továbbra is ingyenesen biztosítja, egyben vállalja a helyiség fenntar-
tásával járó közüzemi költségek megfizetését is. 
Az Amerikai Nemzetközi Iskola kérelme alapján kezdeményezett he-
lyi építési szabályzat módosítás következő lépéseként döntés szüle- 
tett a Nagykovácsi 0124/52, 0124/54, 0124/55 helyrajzi számú, külterü- 
leti fekvésű földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről 
kizárólag sport, oktatási és rekreációs felhasználási célra. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kezdeményezi a Helyi Építé-
si Szabályzat módosítását a Kecskehát területrész csapadékvíz elvezetési 
rendszerének kialakítása tekintetében. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 
ivóvíz és szennyvíz ellátásért felelős, a víziközművek felújítására és pót-
lására, valamint beruházására vonatkozó 2022-2036. évre szóló gördülő 
fejlesztési tervét elfogadta, mivel a 2023. évtől kezdődően megjelölt 
felújítási, pótlási és beruházási költségek becsült költségek, azokat a 
testület évente újra tárgyalja.

A „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi 
területén” című projekthez kapcsolódóan benyújtott többlettámogatási 
kérelemben szereplő önrész összegét a Képviselő-testület 10.000,- fo- 
rinttal megnövelte, és az összeget a 2021. évi költségvetés terhére biz-
tosítja.
Zárt előterjesztés alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a Vörösvár In-
vest Kft.-nek a Linum Udvar beruházáshoz kapcsolódóan használatba 
adott, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, összesen 6750 m2-es terü- 
leten történő használatának 2021. október 30-ig terjedő meghosszabbí-
tásához. Ennek ellentételezésére a Vörösvár Invest Kft. a Nagyszénás utca 
és a Linum Udvar közötti sétányszakaszon a közvilágítási hálózatot 2021. 
december 31-ig megépíti. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 132 hrsz. alatt nyilvántar-
tott ingatlan tulajdonosai által előterjesztett egyezségi ajánlatot nem  
fogadja el.

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

DOLGOZZON VELÜNK A NATÜ-nél! 
8 órás közterületi karbantartót keresünk

Feladatok:
Közterületi, köztisztasági és zöldfelületi munkák,  

kertészeti feladatok; rendezvényeken háttérmunka;  
télen síkosságmentesítés és hóeltakarítás a kijelölt tereken, 

járdákon és egyéb közterületeken.

Elvárások:
Megbízható, rugalmas, önállóan és csoportban dolgozni képes, 

fizikailag terhelhető személyt keresünk.  
Előnyt jelent a „B” típusú jogosítvány megléte.

Amit kínálunk:
Családias környezetben, családbarát munkahely

Munkahely által biztosított étkezés
Kiemelt fix fizetés

Cafetéria
Hozzájárulás jogosítvány megszerzéséhez

Képesítést nyújtó tanfolyamokon részvétel biztosítása
Egyéb ösztönzési rendszer

Érdeklődni és jelentkezni önéletrajzzal a NATÜ irodában 
személyesen

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) és az alábbi elérhetőségeken:
iroda.natu@nagykovacsi.hu

+3630 408 2761
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Önkormányzati hírek 

Ön globális vállalatok gazdasági-operációs első számú vezetőjeként 
dolgozott, dolgozik. Milyen személyes motiváció ösztönözte arra, hogy 
elvállalja a bizottsági munkát?

Első- és másodsorban nagy- 
kovácsi lokálpatrióta és nagy- 
családos apa vagyok, harmad- 
vagy akár többedsorban va- 
gyok csak vállalati felsővezető. 
Szociálisan érzékeny családban 
nőttem fel, természetes volt 
mindig is, hogy párhuzamosan 
több civil szervezet és egyesület 
tagjaként és támogatójaként 
a hátrányos helyzetűeket segí- 
tem, közösségeinkben hidakat 
építek, az együttműködést erő- 
sítem, a közjót szolgálom. Köz- 
vetlen lakóhelyünkön ez úgy  
valósult meg, melyhez talán a 
csillagok megfelelő állása és 
a szomszédság szerencsésen 
jó összetétele is kellett, hogy 
a beruházott idő, energia és  
bizalom megtérült: vonzás- 

körzetünkben, nagyközségünk északnyugati csücskében sikerült együt- 
tesen jó lakóközösséget kialakítanunk, melynek egy jól látható 
eredményeképpen idén már 12. alkalommal rendeztük meg az Árvácska 
fesztivált. Egy korábban szemétlerakónak használt telek kitisztítását 
és fokozatos csinosítását magunkra vállaltuk, így azt immáron sokadik 
éve a Virágos Park Egyesület gondozza, működteti és fejleszti. Ennek a 
lehetőségét már az előző polgármester asszony felvetette számunkra, de 
ő aztán a mai napig ismeretlen okból kihátrált belőle. A jelenlegi vezetés 
adta kezünkbe az új terület gondozásának lehetőségét, majd később a 
Képviselő-testület a civil alap keretében megpályázott beruházásainkat 
támogatta. A Virágos Park pedig üde foltja lett a Nagyszénás területnek, 
ahol helyiek és kirándulók megpihennek, elidőznek az árnyas fa alatt vagy 
a pavilonban beszélgetnek, esetleg pingpongoznak is, ha kedvük tartja.
Valóban egy kicsit messziről közelítettem meg a választ, de így az 
olvasók is jobban értik. Abban hiszek, hogy a civil együttműködésben 
bízó, településünkért aktívan tenni akaró és tevő csapat az, amely 
nagyközségünket sikerrel tudja vezetni és navigálni. Polgármester 
asszonyunk ilyen csapatot gyűjtött össze maga körül, engem is ő kért fel 
erre a feladatra, melyre szívesen mondtam igent. 
Mit gondol erről a tisztségről, milyen embernek szabad ezt elvállalnia? 
Először is olyan embernek, aki elég időt és energiát tud erre áldozni. 
Minden elismerésem azoké a képviselőké, akik alkalmazotti vagy 
vállalkozói munkájuk mellett tudnak rengeteg időt és energiát áldozni 
nagyközségünkre. Az ő munkájuk legtöbbször nemcsak hogy nem 
látványos, de nem is jár érte harsogó dicséret a választópolgároktól. 
Jómagam szakmai tapasztalataimat szerettem volna nagyközségünk 
érdekében kamatoztatni. A bizottsági munkában való részvétel nem 
igényel a képviselőkéhez hasonlítható mértékű invesztíciót, belefér 
időben és energiában az életembe. Viszont abban itt sincs részemről 
megalkuvás, hogy amikor a bizottsági munkát végzem, ugyanazzal a 
koncentrációval és precizitással teszem, mint szakmai tevékenységemet 
bármely más területen. Azaz olyan ember vállalja el, aki a figyelmet 
és a gondosságot komolyan gondolja, és semmiképpen sem veszi a 
tevékenységet félvállról. Hiszek továbbá e tisztséggel kapcsolatban is a 
jó értelemben vett alázatban, azaz hogy minden helyhez vagy ügyhöz 
csakis értékeinek megismerése és elfogadása útján közelíthetünk. 
Megváltoztatását, fejlesztését erősségeikre építve tervezhetjük meg, 
ösztönözhetjük és valósíthatjuk meg.
7 éve ismeri belülről az önkormányzat működését, változott-e és mi a 
kezdetek óta?
Amikor annak idején elkezdtük a munkát, velem együtt több olyan helyi 
került képviselői vagy bizottsági pozícióba, akiknek az önkormányzati 
működés teljesen vagy majdnem teljesen új volt. Emlékszem a kezdeti 
lépésekre, az ötletelésekre, a folyamatos egyeztetésekre, az éjszakába 
nyúló pénzügyi bizottsági ülésekre, amikor is minden részletet elemezve 
kutattuk és találtuk meg azokat a megoldásokat, hogy az önkormányzat 

működése és így a település működtetése a lehető legbiztosabb, 
leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb legyen. A viták vittek előre 
minket, és ezek által nemcsak magunkat és a testületet, hanem átlátható 
módon nagyközségünket is tudtuk biztosítani. Ez az időszak alapozta 
meg érzésem szerint a Képviselő-testület professzionális működését 
is, amely ma már – többek között – egyszerűbbé teszi a „futószalagon” 
érkező feladatok megoldásának kezelését, a megfelelő ülések és 
fórumok hatékonyságát. Ez nem jelenti azt, hogy az újfajta ügyeket 
nem járjuk részletesen körbe és nem kezeljük kellő gondossággal. Jó 
gazdaként részletesen elemezzük az előterjesztést és visszük el az ügyet 
a döntéshozatalig úgy, hogy annak minden részletét gondosan átvilágít- 
juk, amely egyébként Polgármester asszony vezetési koncepciójába illik, 
azt a kezdetektől jellemzi.
Melyek ma legfontosabb céljai és feladatai a Pénzügyi-bizottságnak?
Közgazdászként fontosnak tartom átadni az értő olvasónak, aki 
valószínűleg nem tud a település pénzügyeinek részleteivel fog- 
lalkozni, hogy nagyközségünk gazdasági mozgástere nem túl nagy. 
Bevételeink legnagyobb részét a közfeladatok ellátását biztosító „állami 
támogatások” adják, melyek helye kiadási oldalon a közfeladatok kötele- 
ző finanszírozásán, azaz azok elköltése sorain van. A kisebb volument 
jelentő adóbevételek között, melyek összefoglaló neve a(z ön)
kormányzati zsargonban „közhatalmi bevételek”, Nagykovácsi esetén 
az építmény- és a telekadó együttesen nagyobb részt hasít ki, mint 
az iparűzési adó. Ez visszatükrözi egyediségünket, amely egyben 
településünk szerethetőségének egyik alapja. Szinte nincs iparunk és 
összességében az itt folyó és adózás alá vonható gazdasági tevékenység 
is viszonylag alacsony mértékű, amely hozzájárul a helyiek nyugalmas 
életviteléhez. A másik oldalon ugyanez azt jelenti, hogy az iparűzésből 
eredő adóbevételek viszonylag alacsony mértékűek. Ugye, látjuk azt 
a folyamatot is, hogy a kormányzat fokozatosan egyre több helyi 
adót elvon? Azaz pl. a gépjárműadó teljes mértéke is már a központi 
költségvetésbe folyik be, amelyből nincs visszaosztás, és az iparűzési 
adó is központi kezelésű, de jelenleg még bürokratikus koordinációval 
többségében visszakerül az önkormányzatokhoz. A viszonylag alacsony 
bevétel is számít, ugyanakkor a szociális és regionális kötelezettségeink 
után nem maradnak jelentős összegeink komoly beruházásokra. 
Éves költségvetéseinkben az utak részleges karbantartására, néhány 
beruházásra, valamint pályázati önrészekre marad lehetőségünk. 
A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt a 
település előteremteni?
Ahogy azt az előzőekben bemutattam, korlátozottak a lehetőségeink.  
A pályázatok ezért játszottak és játszanak jelentős szerepet települé- 
sünk életében, mert igazából ezzel tudtuk és tudjuk a jelentős fej- 
lesztéseket elérni, mint pl. a csatorna-beruházás, a kerékpárút-fejlesztés 
vagy a vis-major alapból igénybe vett útjavítások és fejlesztések. A most 
előttünk álló, a főutcát érintő felszíni csapadékvíz-elvezetés is nagyrészt 
pályázati pénzből tud és fog megvalósulni.
Az előző kérdésre adott választ kiegészítendő összességében elmondható, 
hogy gazdasági stratégiánk van, ami fontos és publikus, gazdasági ciklus- 
és éves terveket készítünk, amelyre szintén szükségünk van és ezek is 
publikusak. A bizottság lényegi tevékenysége mégis főképpen gazdasági-
pénzügyi technikai kérdésekre fókuszál. A felvetéseket véleményezi, 
módosítja, javasolja vagy visszautasítja. Természetesen szükséges és 
fontos tevékenységünk a szakmai felügyelet is, mely a költségvetések 
tervezésétől azok elszámolásáig tartó folyamatos ellenőrzésben, a 
pénzügyi működés normatív kontroll alatt tartásában, valamint a 
kapcsolódó ügyek véleményezésében nyilvánul meg. Ezek egyben 
visszajelzést adnak az önkormányzat pénzügyi osztálya számára, hogy 
előkészítő munkájuk megfelelő volt-e, valamint biztonságot adnak az 
Önkormányzat vezetőinek és átvitt értelemben településünk minden 
lakójának.
Mit gondol a tájékoztatásról és hírközlésről?
Hihetetlen nehéz jól tájékoztatni ebben a nagy „zajban”. Gyermekeimnek 
azt a példát szoktam felhozni, hogy az én generációmnak fiatalon 
az volt nagyon nehéz, hogy az információhoz, a hírhez egyáltalán 
hozzájusson vagy hozzáférjen. Ma pedig az a nagyon nehéz feladat, 
hogy az ugyanazon eseményről, dologról származó információkból, 
hírekből kiszűrjük a hamisat, a ferdítettet, a tudatosan vagy tudattalanul 
félretájékoztatót, továbbá az, hogy miről is ismerszik meg a valós hír és a 
korrekt tájékoztatás. Ezt a közeget értem én „zaj” alatt, amelynek ki- vagy 
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felismeréshez nem ismerek biztos stratégiát. Egyben viszont hiszek, hogy 
a tárgyilagos, konzekvens és kitartóan megbízható tájékoztatás idővel 
elnyeri elismerését. Szerintem az Önkormányzat ezen az úton, azaz jó 
irányban halad. 
Mit gondol, mire van szükség ahhoz, hogy egy képviselő-testület 
népszerű legyen? 
A népszerűség az én fogalmi táramban viszonylagos és kérészéletű 
dolgot jelent. Azt értem, ha valaki pl. egy társaságban éppen népszerű, 
mert aznap jó fej és jól jön ki számára a lépés. Ugyanakkor már másnap 
ezt a helyzeti előnyét könnyen elveszítheti, ha jön valaki más, akinek 
éppen még jobban jön ki a lépés. Attól ő még „népszerű” marad, de 
lesz nála még „népszerűbb”. Ezen kis elmélkedésem valószínűleg hamar 
romba tudná dönteni bárki, aki tudományosan levezetné, hány helyen is 
vérzik. Igazából nem is zavar ez, mert mást akarok mondani: szerintem 
legyen a testület tárgyilagos, konzekvens és kitartóan megbízható, mint 
a jó tájékoztatás (lásd fent), ugyanakkor legyen újító, többségi véle- 
ményt képviselő és kompromisszum-kereső is! És a végén így kitartóan 
vagy hosszabb távon népszerű, közkedvelt lesz.
Milyen személyes erősségei vannak, mit kell tudni Önről, mint 
magánember?
Állítható, hogy tanári családból származom. Apai nagyapám Dr. Erdélyi Pál 
gimnázium-igazgató, nagyanyám tanár volt, szüleim és öcsém egyetemi 
tanárok, ráadásul párom egyik végzettsége is a tanári. Mondhatjuk így 
talán, hogy „pályaelhagyóként” lettem közgazdász. Az apai matematikusi 
hagyományt folytatva gimnáziumi speciális matematika osztályos 
tanulmányi versenyzőként és a történelmet már diákként is kedvelőként 
sikerült az akkor népszerűvé váló „közgázra” egyből bejutnom. Akkori- 
ban MKKE-nek, végzésemkor BKE-nek, ma már Corvinusnak hívják az 
intézményt, ahol diplomáztam. Úgy adódott, hogy szakmai pályámat 
Berlinben, a német állami vagyonügynökségnél kezdtem. Munkaadóm 
támogatta a továbbképzést, így munka mellett az FU-n (Freie Universitaet 
Berlin) is elvégeztem a közgazdász mesterképzést. Már egy multi cég 
alkalmazásában álltam, amikor lehetőségem adódott hazatérni, és itthon 
hamar komoly vezetői pozícióba kerültem. Természetesen először nagy 
volt „a kabát”, de iszonyatos energiákat mozgattam meg, naponta 14-
18 órákat dolgoztam, hogy a feladatnak meg tudjak felelni. Aztán olyan 
multinacionális cégek első számú gazdasági vagy operációs vezetőjeként 
dolgoztam, mint az SAP, a Deloitte, a Tengelmann (közismert üzletága 
volt a Kaiser’s) vagy a Tele2, majd magyar tulajdonú vagy központúaknál 
is, mint a Biggeorges (közismert üzletága az Otthon Centrum), a Vista és 
a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Jelen- 
leg negyedik éve egy francia tulajdonú cégnél nézek szembe ki- 
hívásokkal. Ha bárki azt kérdezné, unalmas-e majd 30 éve ugyanabban 
a mókuskerékben tekerni? Egyszerű a válaszom: egyáltalán nem. Nem 
volt még két egyforma munkanapom, munkám minden egyes óráját 
élvezem és folyamatosan tanulok, mert a back office avagy a vállalati 
háttérszolgálat állandó változatosságot is jelent: a pénzügyek mellett 
az IT, a jogi és szabályozási ügyek, a controlling vagy akár a létesítmény-
management, az általános ügyvitel, stb.  mindig hoz valami újat. És a 
vállalat legnagyobb kincsei pedig maguk a szakemberek, a kollégák: a HR 
vitele, állandó fejlesztése és felügyelete nagy gondosságot és odafigyelést 
igényel, de hihetetlenül sokat is ad.
Anyai ágon többek között az idegen kultúrák és nyelvek szeretetét és 
vonzalmát kaptam örökül. Már gimnazistaként angolból és oroszból 
középfokúztam, egyetemen pedig németből és spanyolból felsőfokúztam 

sikerrel. A német - és részben a sváb - a családban beszélt nyelv, így az 
egy „muss”. Az angol évtizedek óta munkavégzésem nyelve. A spanyol 
viszont a szerelem azóta, hogy Márquezt eredetiben olvashattam.  
Az orosz megmaradt passzívnak, sajnos, mely abban azért segít, hogy 
a szláv nyelveken hozzám szólókat igyekszem megérteni és akár 
tőmondatokban tudok is válaszolni. Amióta francia cégemnél dolgozom, 
igyekszem több-kevesebb sikerrel a francia nyelv alapjait elsajátítani, bár 
csikorognak a kerekek.
Párom, Alíz, akit bizonyára sokan ismernek Nagykovácsiban, az 
említett tanári végzettség mellett közgazdászként is diplomázott, majd 
nagycsaládos és így hivatásos anyai munkája mellett végül gyermekkori 
vágyának megvalósításával ért szakmailag révbe: egyéni vállalkozó 
lakberendezőként valósítja meg a megrendelők (át)építésre és át- vagy 
berendezésre vonatkozó álmát nemcsak Nagykovácsiban és Budapesten, 
hanem sok más településen is. A családban fő művének azért mindig is 
nagykovácsi otthonunkat tartottuk, ahol minden évben kisebb-nagyobb 
átalakításokat tervez és végez, amikor persze minket is mobilizál.
Öt gyermek édesapja vagyok. A legnagyobb már fogorvosként praktizál, 
a második robotika szakirányú egyetemi mérnöki képzésben vesz 
részt Németországban. A középső és az őt követő Budapesten járnak 
gimnáziumba, bejárók. Már csak a legkisebb koptatja a Nagykovácsi 
Általános Iskola padjait. 
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben?
Gimnázium-igazgató nagyapám az egyik, akit korai tragikus halála miatt 
nem ismerhettem személyesen, sajnos. A családi hagyományban emléke 
persze tovább élt és él, amely szerint Nagybaczoni Nagy Vilmos volt a 
legjobb barátja, akit viszont gyermekként személyesen is megismerhettem, 
és akit írásaiból a nagyközönség is jól ismerhet. Tőle, tőlük tanultam és 
tanulom még ma is azt, hogy a világ legpokolibb viharaiban is meg kell, 
meg lehet maradni „embernek az embertelenségben”. 
Hegedűs Csaba, Magyarország 100. olimpiai bajnoka, a „tuskirály” volt 
az, akit fiatal birkózóként idolként tiszteltem. Tőle tanultam meg, hogy 
tudatos és kőkemény munkával, megkérdőjelezhetetlen vasakarattal az 
ember szinte bármit elérhet az életben. A benne való hit járult nagyban 
hozzá, hogy országos bajnok és ifi válogatott lehettem, majd később 
amatőr sportolóként teljesen más pályán többszörös vasember. 
Dennis Meadows amerikai tudós már 1972-ben megírta és 
kutatócsoportjával bizonyítani kezdte, hogy a gazdasági növekedésnek 
komoly korlátai vannak. Volt szerencsém vele a 2000-es években 
személyesen is találkozni, amikor a 30 éves „update”-et Magyarországra 
is elhozta: lenyűgözött intellektusa, agyának ébersége, és annak 
felismerése, hogy rendkívüli ellenszélben is mernünk és tudnunk kell 
meggyőződésünkért kiállni és harcolni. (Ekkor még a közgazdasági 
tankönyvek többsége a természeti erőforrásokat – hasonlóan a tő- 
kéhez – kvázi korlátlannak tekintette.) Az idő őt igazolta: a professzor 
munkacsoportjának túltermelés avagy túllövés témájában felépített 
világmodellje a klímaváltozás bizonyításának első alapjaiként szolgáltak.
Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
szerephez?
Erről talán őket kellene megkérdezni. Érzem, hogy támogatnak, és tudják, 
hogy addig csinálom, amíg látom értelmét és tisztességgel tudom 
végezni a munkát. Hiszek abban, hogy amit teszek, az közösségünket, 
nagyközségünket építi. És ha összességében csak egy kicsit hozzá tudok 
tenni településünk fejlődéséhez, már nem volt hiába.
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Van-e lehetőség a házhoz menő szelektív szeméthez külön 
gyűjtőedény bérlésére a szolgáltatótól?

A kéthetente pénteken házaknál történő gyűjtéshez a Depónia 
lehetőséget biztosít ügyfeleinek a szelektív hulladék kényelmesebb 
gyűjtéséhez/tárolásához szelektív kuka bérlésére. A szelektív kék 
edények bérleti díja: 331 Ft+Áfa/hó/db.

Az edény megrendelését az ugyfel@deponia.hu e-mail címre tud-
ják küldeni az ügyfélszám megjelölésével.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

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
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Önkormányzati hírek  – Civil

Korábban már beszámoltunk róla, hogy 
itthon kategóriateremtő Linum Udvar 
két ütemben nyit: szeptember végén 
megnyitott a Príma élelmiszerüzlet, 
október végén pedig maga a szolgáltató 
központ további üzleteivel.
Az október 28-ára tervezett Linum 
Udvar nyitás jelenleg a B épületet jelenti, 
így a jelenleg már látogatott Príma 
élelmiszerüzlet mellett elérhető lesz Benu 
gyógyszertár, Alphazoo kisállat üzlet, és 

Rossman drogéria is. Az emeleten ezzel egyidőben nyílik a LINUM Fitness 
terem, illetve egy tradicionális Thai Do masszázsszalon is. A Linum Udvar 
szolgáltatásai között helyet kapott Repeta étterem házias ételei közül 
válogathatnak a vendégek, akár helyben, akár elvitelre vásárolnak. 
Kedvezménykuponok a négy napos nyitóhétvégére
A négy napos nyitóhétvégére – október 28-31. – a Linum Udvar fel- 
kérésére a legtöbb üzlet, köztük a Príma élelmiszerüzlet, a LINUM Fitness 
terem, a Thai Do masszázsszalon valamint a Repeta étterem is nyitáshoz 
kapcsolódó kedvezménykuponokkal készül, amelyeket a nyitóhétvége 
alatt tudnak majd érvényesíteni a vásárlók.
Linum Nekem. Értem.
A négy napos nyitóhétvége szombati napjára, október 30-ra a Linum Udvar 
az egészségtudatosság jegyében Családi napot szervez, ahova egyránt 
várják majd az üzletek iránt érdeklődőket, a sportolás és egészséges 
táplálkozás híveit, valamint a legkisebbeket is. Az eseményen egész nap 
táplálkozási tanácsadó várja majd az érdeklődőket, emellett fotósarok és 
gyereksarok is lesz, ahol arcfestők és animátorok szórakoztatják a kicsiket. 
Az eseményen kóstoló standokkal is találkozhatunk, juice- és salátabár 
várja majd vendégeit. 
Az októberi négy napos nyitóhétvégével és a Családi nappal kapcsolatos 
további információkért, valamint a kedvezménykuponokért érdemes 
ellátogatni a Linum Udvar weboldalára (www.linum-udvar.hu), valamint 
Facebook oldalára is, ahol folyamatosan hírt adunk az aktualitásokról.

Négy napos nyitóhétvégével  
és Családi nappal készül a Linum Udvar

Szép hagyománnyá vált az elmúlt években településünkön a Virágot 
Nagykovácsinak rendezvény, amelyen két kategóriában mérettethetik 
meg magukat a kertészkedés szerelmesei. Az idei évben heten szálltak 
ringbe a legszebb kicsi és a legszebb nagy virágos kert megtisztelő 
címért, amelyeket a szakértő zsűri háromszor is meglátogatott, 
hogy teljes képet kaphasson a kertek fejlődéséről a tavaszi és a nyári 
időszakban. Idén is szebbnél szebb kertekben gyönyörködhettek a 
bíráló bizottság tagjai, mindegyik páratlan a maga nemében, hiszen 
ahány kertész annyi megoldás, annyi színfolt és ötlet.

A nagy virágos kert kategóriában hat nevezés érkezett, az első helyezést 
Homola Mária kertje érte el. Második helyen Balanyi Bibiána, harmadik 
pedig Bányainé Pajor Gabriella végzett. 
Az első 40 000, a második 30 000, a harmadik helyezett 20 000 forintos 
ajándékutalványban részesült. Ezenkívül minden induló 5 000 Ft értékű 
vásárlási utalványt kapott, amelyet helyi üzletekben tudnak beváltani.
A Tájoló szeptemberi számában a Legszebb konyhakertek díjazottjait 
bemutató írásunk alatt a Virágot Nagykovácsinak verseny második 
helyezettjének Balanyi Bibiánának az írását olvashatták, amelyben 
részletesen megismerhettük egy csodálatos kert kialakulásának 
történetét. A cikket elektronikusan is elolvashatják a https://
nagykovacsi.hu/tajolo-link/tajolo-2021-szeptember oldalon. 

Virágot Nagykovácsinak 2021.
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Szeptemberi felújítás a Virágos parkban

A pandémiás időszakban elmaradt karbantartási munkák, és sajnos a 
rongáló kezek sem kímélték a Virágos parkot az elmúlt évben. Szeretett 
és évek óta a VIP Egyesület által gondozott, fejlesztett kicsiny parkunk 
a Virágos sétány és a Muskátli utca sarkán mára igazi közösségi térré 
vált, ahol megpihenhetnek a kirándulók, szórakozhatnak a pingpongot 
kedvelő családok és találkozhatnak a Nagykovácsiban élő fiatalok. 
Szomorú tény, hogy néhányan nem „csak” ezekkel a céllal használták 
a parkot az elmúlt időszakban, és ez komoly nyomokat hagyott a park 
központi elemén a fából készült pavilonon és a kihelyezett kültéri 
bútorokon . Összetört padok, asztalok, megrongált és graffitival díszített 
falak árulkodtak arról, hogy a közösségi szellem néhányakban rombolási 
kedvben nyilvánul meg. 
Hosszas tervezés és szervezést követően szeptember első hétvégéjén 
gyűltünk össze, hogy ki- és megjavítsuk a parkunkban keletkezett 
károkat, valamint elvégezzük az esedékes kerti munkálatokat. Egy 
utolsó rövid egyeztetés után előkerültek az elektromos fúrók, zúgott 
a csiszológép és csattogott a metszőolló. Mindenki lelkesen vetette 
bele magát az általa vállalt feladatba. Megjavításra kerültek a széttört 
apácarácsok, ügyes kezek szögelték össze a darabokban lévő padokat, 
és a graffitival díszített falak is takaró festést kaptak átmeneti jelleggel. 
A kültéri bútorok a csiszolást követően védőfestékkel lettek kezelve, 
amely védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen. Az annak idején 
közösségi felajánlásból a parkba került asztalt annyira megrongálták, 
hogy javítása hosszabb időt és komolyabb ráfordítást vesz igénybe, 
amelyet a VIP Egyesület tiszteletbeli tagja Kósa S. Péter vállalt magára. 
A kerti munkák során visszavágtuk a bokrokat és cserjéket, kigazoltuk az 
ágyásokat és a park szélén magasodó cserjesor is megmetszésre került. 
A levágott ágakból hatalmas zöldhulladék halom keletkezett, amelynek 
elszállíttatása komoly gondot okozott volna, de szerencsénkre Klauser 
Balázs, – akit szerintem mindenki jól ismer Nagykovácsiban – pont arra 
járt és felajánlotta, hogy ingyen elszállítja a felgyülemlett zöldhulladékot. 
Nagyon köszönjük neki ezúton is a gyors segítséget. 
Délutánra sok mindennel elkészültünk, de persze egy ilyen munkát csak 
abba lehet hagyni, mindig akadna még elvégzendő feladat. Hamarosan 
újabb fejlesztést tervezünk, amelynek során két napelemes lámpát 
helyezünk ki, ezzel megoldva a park kivilágítását. A lámpák kihelyezése 

lehetővé teszi a pingpongasztal 
sötétedés utáni használatát 
és reményeink szerint javítja a 
közbiztonságot. 

Végül megragadom az alkalmat, 
hogy minden VIP-es tag nevében 
megköszönjem azoknak, akik 
vigyáznak a park értékeire és 
megkérjem azokat, akik eddig 
aktívan, vagy csak nézőként 
passzívan, de részt vettek a 
rongálásban, hogy legközelebb 
jusson eszükbe, hogy mit 
éreznének, ha valaki ezt az ő 
kertjükben, az ő tulajdonukat 
tenné tönkre csak a móka és a hecc 
kedvéért. 

Ábrahám Móni
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Szépkorú 
köszöntés

Az idei évben immáron második alkalom- 
mal köszönthettünk szépkorú lakost Nagy- 
kovácsiban. Kovács Sándornét, Erzsi nénit 
Szemesy Barbara alpolgármester asszony 
köszöntötte az Önkormányzat ajándékával, 
illetve a Miniszterelnök úr emléklapjával.
Erzsi néni 17 éve költözött Dunakesziről Nagy- 
kovácsiba, szerető családja közelébe. Hajdú-
Bihar megye Zsáka településen született egy 
nyolcgyermekes családban. Egy lány gyermeke 

van, két unokája és négy dédunokája. Két 
évvel ezelőtt egy súlyos betegségen esett 
át, felépülését dédunokájának születése és 
vele való, mihamarabbi személyes találkozása 
segítette. Nagyon nehéz volt számára az elmúlt 
időszak, mivel nem találkozhatott szeretteivel 
a járványhelyzet miatt és erre családja különös 
figyelmet fordított, hogy még sokáig együtt 
ünnepelhessék a születésnapokat. 
Mindennapjait zenehallgatással és kedvenc 
időtöltésével puzzle kirakással tölti, de mivel 
a látása már nem tökéletes, ezért lánya segíti 
ebben. Az elkészült képek szobája falait 
ékesítik. Lánya, Katalin nagy szeretettel gon- 
doskodik édesanyjáról, segíti mindennapjait. 
Kívánunk nagyon jó egészséget és még sok 
boldog éveket!

Grubitsné Szabó Beáta

Akik régóta laknak itt végig kísérhették a háztartási bolt fejlődését. Először 
egy régi házban üzemelt a mostani festékbolt és pékség helyén, majd 
új épületbe költözve vált ketté a háztartási és a festék bolt, így kínálva 
szélesebb áruválasztékot a vásárlóknak. 
A Covid miatt Ági néni már visszavonult – csak otthonról végezhető 
adminisztratív feladatokban segít. Ma már a fiai viszik tovább a két boltot 4 
lelkes segítővel. Aki ismeri a családot tudja, hogy a barátságos kereskedői 
hozzáállást és a kedves kiszolgálást jól megtanulták a fiúk édesanyjuktól. 
Ági néni Nagykovácsiban született, és a kereskedelmi iskola elvégzése 
után a helyi élelmiszerboltban helyezkedett el. Az akkori 3400 lakót 
számláló faluban szinte mindenkit ismert, és a kereskedelemben eltöltött 
évek alatt meglátta, hogy milyen nagy szükség van egy háztartási boltra. 
1991-ben éppen 30 éve nyitotta meg a kis üzletét a Kossuth 71. szám 
alatt, szülei házában. 
Egyedül vágott bele a bolt vezetésébe, ami rengeteg munkával járt. Mikor 
fiai felnőttek és a településen beindultak az építkezések – felismerték, 
hogy milyen nagy szükség van az árukínálat festékekkel való bővítésére. 
2001-től már a szolgáltató házban bérelt egy helyiséget, amit később meg 

is tudott vásárolni. 2005-ben épült a szolgáltató ház elé a mai háztartási 
bolt épülete. Ahogy a fiúk is beszálltak az üzletbe, édesanyja korábbi 
házának helyén épült meg a két boltnak helyet adó új épület, melynek 
baloldali szárnyában kapott helyet a színkeverő gépekkel felszerelt 
festékbolt. A színkeverési szolgáltatással lehetőség van minta után frissen 
kevert külső- és belső falfestéket, zománc és lazúr festéket vásárolni. 
Emellett számtalan előre kevert szín is kapható, valamint minden kellék 
és szerszám, ami a festéshez, mázoláshoz, apróbb javításokhoz szükséges. 
A háztartási bolt a tisztítószerek bő választékával, műanyag háztartási 
eszközökkel, edényekkel várja a vevőket. Ha valami nincs készleten, akkor 
pár napon belül beszerzik a vásárló által megrendelt terméket. 
Ági néni szerencsés, hiszen jó szívvel adhatta át két fiának a 30 éve 
elkezdett vállalkozást. Kedvesen emlékszik vissza az első vevőjére, aki 
mosolyogva ölelte át és bíztatta a nyitás után nem sokkal. Ő volt Ornyik 
Juliska néni, akire a mai napig szeretettel gondol.
Ha bármi kell a háztartásba, vagy nekiállnak egy festésnek, ugorjanak 
be a Kossuth Lajos utcán lévő két üzlet egyikébe. Most már ismerősként 
köszönthetik az ott dolgozókat.

Ismeretlen ismerős – Vass Ági néni –  
az idén 30 éve megnyitott háztartási bolt tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester

Tájékoztató!
Új helyre költözik a Szent Sebestyén Gyógyszertár 
A Szent Sebestyén Gyógyszertár 2008-óta, immár közel másfél évtizede 
része a nagykovácsi, remeteszőlősi, adyligeti és a környékbeli települé- 
sek lakosait ellátó egészségügyi rendszernek. Októbertől a Nagykovácsi 
Linum Udvarban a CBA Príma melletti üzlethelyiségben immár BENU 
gyógyszertárként, valamint meghosszabbított nyitvatartással várja 
a vásárlókat. A modernizáció után a patika barátságosabb, tágasabb 
lett, a termékkínálat bővült, többek közt szélesedett a kozmetikai 
kategória is. Ezen felül a gyógyszertár átvételi pontként csatlakozott 
a BENU webshophoz, amelynek keretében online vásárlásait bárki 
kényelmesen átveheti. A helyi vezetőkből és munkatársakból álló 
kollektíva is kibővül, de továbbra is az eddig megszokott szakmai 
kiszolgálás várja a vásárlókat.
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„Kiknek őrizgetjük szellemét.
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
A legtöbb jól működő közösség életében eljön 
az a pillanat, amikor kialakul egy olyan szoros 
kötelék, ami már szinte családnak mondható.
Nincs ez máshogy a NUSE „focicsaládjával”  
sem. Együtt harcolunk a sikerekért, együtt 
örülünk, és megosztjuk egymás között a bána-
tunkat is!
Rengeteg apró érzelmes pillanat köt minket 
össze, már-már, mint egy családi közösséget.
Egy szezon kezdet csupa öröm, visszatérünk a 
pályára, ismét lehet focizni, hódolni az imádott 
szórakozásunknak. A pályán a fiatalok rúgják 
a labdát, míg a pálya körül ismét ott vannak 
a szülők, támogatók, szurkolók. A felhőtlen 
örömöt azonban néha felváltják a könnyek, 
egy közösséget nem kerülhetnek el a tragédiák 

sem! Decemberben Bihari Ferit veszítettük el, 
aki nemcsak apuka volt, hanem külön egyéni-
sége, vezérszurkolója is a csapatunknak, most 
pedig barátját, barátunkat Kukla Balázst. Ba-
lázs a NUSE elődjének számító NKSE színeiben 
nemcsak évekig játszott, hanem a vezetője is 
volt, klubunk megalakulása óta pedig lelkes 
támogatónk, szurkolónk, aki együtt lélegzett, 
gondolkodott velünk. Köszönünk mindent Nek-
tek Feri és Balázs, mindig itt lesztek velünk!
De térjünk vissza a szezon kezdéséről szóló so-
rokhoz. A sikeres nyári napközis és edzőtáborok 
után új szertár építésével, a lakosság nyugalmát 
segítő pálya körüli labdafogó hálók felhelyezé-
sével – és sok más egyéb meglepetésekkel – 
alig vártuk már az első edzéseket. A pandémia 
miatt az elmúlt időszak egyikünknek sem volt 
könnyű, sokszor egyik pillanatról a másikra kel-
lett kényelmetlen döntések sokaságát meghoz-
nunk, újabbnál újabb egészségügyi szabályokat 
bevezetnünk, betartatnunk, így kérdésként 
megfogalmazódott bennünk, hogy vajon  
mennyien leszünk, sokakat elriaszt-e a sport-

tól ez az embert próbáló időszak!? Nos, kisebb 
csodában lehetett részünk, hiszen bátran kije- 
lenthetjük, hogy ilyen sok gyerek még soha 
nem járt hozzánk, mint az idén.
Megható az a lelkesedés, amit tapasztaltunk, 
tényleg felemelő bármikor lemenni a pályára 
edzés időben!!
Megkezdődtek a tornák, bajnokságok is, és 
örömmel tapasztaljuk, hogy továbbra is nagy 
respektje van a „Nagykovácsi Jegesmed-
véknek” a környékbeli csapatok között! Úgy- 
hogy mit is mondhatnánk mást mint:
Hajrá NUSE, Hajrá Nagykovácsi!
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csa-
tornánkon, ahol a leggyorsabban értesülhetsz 
egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy 
jelentkezz hozzánk focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!

foci@nuse.hu tel.: 06 30 857 3836  
www. nuse.hu

NUSE hírek

Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klub

Szeptember 18-án és 19-én a Nagykovácsi 
Sárkányok útra keltek, hogy megmérettessék 
magukat.
Szeptember 18-án Velencén került megren- 
dezésre az U10, U12 és U14 korosztály számára a 

rögbi torna, melyet Váczi Péternek dedikáltak.
Fantasztikus nap volt, kis és nagy Sárkányaink 
is remekeltek és a nap végén mindenki egy 
szép éremmel és élményekkel telve tért haza. 
Az összes szülő nevében mondhatom, hogy 

felemelő élmény volt a gyerekeket 
összhangban, egymást segítve, 
együttműködve játszani, harcolni 
látni. Köszönet érte Gareth Lloydnak, 
Östör Balázsnak és Horváth 
Csabának szuper edzőinknek, 
akik ezt a szellemiséget tanítják 
és továbbadják gyermekeinknek. 
Itt, ahogy az edzők mondani 
szokták, tényleg igaz, hogy minden 
gyermeknek helye van!
Szeptember 19. Székesfehérvárra 

utaztak nagyjaink, az első igazi pontot érő 
meccsre, itt az U15 és U17-es korosztály 
csapott össze. Hasonlóan a kicsikhez, 
nagyobb játékosaink is szép eredményeket 
értek el, annak ellenére is, hogy az U15 
csapatuknak egy nehéz, küzdelmes mérkőzése 
volt a Honvédőkkel szemben, ahol bizony 
szembetalálták magukat náluk idősebb 
fiúkkal is. Gyerekeink itt is tanúbizonyságot 
tettek arról, hogy mit is jelent a bajtársiasság, 
a kisebb veszteségélmény mellett is egymást 
támogatták! Gareth Lloyd és Horváth Csaba 
méltán lehet büszke növendékeire.
A Nagykovácsi Dragons Rögbi Sport- 
egyesület szeretettel várja mindazon 
gyerekeket, akik kedvet éreznek, ahhoz, hogy 
kipróbálják ezt a sportot.

Gecsey-Nyisztor Zsófia szülő
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2021. szeptember 24-én  
átadásra került a Nagykovácsi 
Szent Sebestyén kápolna 
mögött induló 7,2 km teljes 
hosszúságú Crosskovácsi Ring  
mountain bike XCO pálya- 
rendszer. A pályarendszerben 
két távot és ezzel együtt két 
különböző nehézségi fokú 
útvonalat alakítottunk ki. A 
6,5 km hosszúságú, 240 m 
szintkülönbségű, piros nyíllal 
jelzett speciális elemekkel 
tarkított, technikailag és 
fizikálisan is nehezebb „profi” 
valamint a 4,5 km hosszúságú, 
kék nyíllal jelzett, a mountain 

bike sporthoz belépőnek szánt könnyebb erdei utakon és ösvényeken 
futó hobby pályát. 
A pálya megnyitásával egy olyan létesítményt kapott Nagykovácsi és 
a Magyar mountain bike sport, amely mind az amatőr kerékpárosok, 
mind a versenyszerűen sportolóknak technikás, kulturált edzési és 
reméljük a későbbiekben versenyzési lehetőséget is biztosít. Noha nem 
minden elképzelésünk valósult meg, és sajnos fontos dolgokról le kellett 
mondanunk, ezzel együtt nagy öröm a pálya elkészülte.
A Crosskovácsi Ring fenntartását a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött 
együttműködési szerződésben foglaltak szerint a Crosskovácsi SKE vállal- 
ta. Ennek költsége évente minimálisan 250-300 ezer Ft-ot tesz majd ki,  
ebből az összegből biztosítja az egyesület a pálya nyomvonalának tisz- 
títását, a kaszálását, a meglévő földművek karbantartását, jelzésrend- 
szerének fenntartását, esetleges felújítását, ezen kívül az egyesület évi 120 
ezer Ft + Áfa összeget fizet a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek a pálya használatáért.
Hogy ezek az összegek miként fognak megtérülni az egyesület számára 
arra a válasz egyszerű, Sehogy! Ez az egyesület részéről társadalmi 
szerepvállalás. Azt gondoljuk, ha ez a létesítmény felépült és részt vettünk 
a megvalósításában, nem engedhetjük, hogy az enyészetté váljon. 
Naponta látjuk, hogy mennyien jönnek ki hozzánk és élvezik a pálya 
nyújtotta élményt. 
Az átadással egy öt esztendőt átölelő kálvária végére került pont. A pálya 
gondolata még 2015-ben merült fel, melyet a Pilisi Parkerdő Zrt. felkarolt. 
Hogy miért éppen Nagykovácsi merült fel, mint a megvalósítás színhelye? 
Mert a Crosskovácsi több évtizedes munkája és stabil működése garancia 
volt a döntéshozók számára. 
Aztán két évig nem történt érdemi döntés az ügyben, bár voltak bejárá- 
sok, nyomvonal tervezés, engedélykérelmek és újabb bejárások, azonban 
nem jutott előrébb a dolog.
A következő lendületet az hozta a Ring megépítéséhez, hogy a 
Magyar Kerékpáros Szövetség egy infrastrukturális fejlesztési pályázat 

kapcsán megkeresett, mondván nálunk már történtek előkészületek a 
pályaépítéssel kapcsolatban. A teljes szakmai anyag összeállítására két 
nap állt rendelkezésemre, mely tervet még rengeteg dokumentációval 
egészített ki a Szövetség. 
A beadott pályázat nyert! De még ezután sem indulhatott el az igazi 
munka, mivel a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél a folyamatos személyi változások 
miatt nem haladt a munkafolyamat, a Nagykovácsi Önkormányzat 
részéről – mint a rajt, célterület tulajdonosától, a projekttel kapcsolatos 
döntések és hozzájárulások késtek, ugyanúgy, mint a Magyar Kerékpáros 
Szövetség szakmai állásfoglalása a pálya megfelelőségéről. Így aztán 
azon kívül, hogy a Crosskovácsi csapatának lelkes tagjai önszorgalomból 
takarították a pálya nyomvonalát és karbantartották a már meglévő 
ösvényeket, nem történt érdemi előrelépés. 
A folytatás lehetőségét 2020 ősze hozta el, mikor az erdőgazdaság 
társadalmi kapcsolatokért felelős új igazgatója, Brandhuber Ádám 
átvette a pálya megvalósításával kapcsolatos feladatokat. Ezután már 
csak fél év szívós munka következett számára, mire minden, a pálya 
engedélyezésében szereplő  érdekelt felet meggyőzött a létesítmény 
szükségességéről és hasznosságáról.
Így kezdődhetett el a valódi, immár engedéllyel is rendelkező pálya 
hivatalos építése. A rajt-célterület kialakítását azonban, csak a 
munkaterület átadása után több héttel sikerült elkezdeni, mivel ehhez 
még ekkor is hiányoztak a megfelelő engedélyek.
Az átadással egy rendkívül fárasztó időszak végére tettünk pontot. Azok 
a fiatalok, akik ennek a pályának a létrehozásában fizikálisan is részt 
vettek Bardi Csaba, Murvai Márk és a többiek, azok a Crosskovácsisok 
akik velem együtt megélték ezt az öt éves lesz, nem lesz hullámvasutat, 
biztosan sokáig emlékezni fognak ezekre a nagy lejtmenetekre és 
felkapaszkodásokra mely mellett a pálya emelkedőinek és lejtőinek 
nehézségei messze eltörpülnek. Reméljük pár esztendő múlva már csak 
szépre emlékezünk!
Hála és köszönet mindazoknak, akik munkájukkal segítették a pálya 
megvalósítását és a jövőben számíthatunk rájuk a pálya fenntartási 
munkáiban.
A fentebb leírtakkal talán Önök is bepillantást nyertek egy pályázat 
megvalósításának nehézségeibe és buktatóiba. Számomra pedig azért 
fontos nyomtatásban megörökíteni a történteket, nehogy elfelejtsem ezt 
a zötyögős öt esztendőt, és magamnak megígérem, hogy e cikket mindig  
elolvasom mielőtt belekezdenék egy hasonló ötlet megvalósításába.

Crosskovácsi Ring
Mátyus Attila
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Mobilitási hét
Szeptember 16. és 22. között huszadik alkalommal került megrendezésre 
az Európai Mobilitási Hét, amelynek célja a környezetbarát és 
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ahogy már a korábbi 
években is, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez. A hét során ovisok és iskolások 
közlekedtek környezetbarát módon, gyűjtötték a pecséteket, és számos 

érdekes programot szerveztek az intézmények. Volt sportágválasztó, 
teljesítménytúra, esti szentjánosbogár futás, alkotópályázat, közösségi 
kerékpárszerviz, délutáni séta a legkisebbeknek. 
A rendezvénysorozat utolsó napján – az autómentes napon – került 
átadásra az új Nagykovácsit Budapesttel összekötő kerékpárút. Kicsik és 
nagyok örömmel vették birtokba a fák alatt futó bicikliutat. A Sebestyén 
kápolnánál és a játszótéren kiállításon lehetett megtekinteni a pályázatra 
beérkezett rajzokat. Jó volt látni a sok apró gyermeket ahogy boldogan 
tekertek „Nagykovácsi vigyáz rám!” feliratú láthatósági mellényekben. 

Az iskolások részvétele  
a kerékpárút átadásán

Idén szeptember 22-én elérkezett a sokak által évek óta várt pillanat. 
Átadó ünnepség keretében felavathattuk a Nagykovácsi – Ady ligetet 
összekötő kerékpárutat. 
Az eseményen megjelentek állami vezetők, államtitkárok és miniszteri 
biztos, az Önkormányzat vezetői és az iskola képviseletében Fehér Imre 
intézményvezető úr, Meszlényiné Ritli Márta alsós intézményvezető-
helyettes asszony, a 4.d osztály szinte teljes létszámban a szülőkkel, 
valamint a helyi önkormányzat tisztviselői, ami jól érzékelteti 
időszerűségét és fontosságát az útszakasz megépülésének.
Ahogyan az átadó ünnepélyeken szokás, beszédeikben köszönetet 
mondtak a felszólalók mindazok kemény munkájáért, segítségéért, akik 
részt vettek a projektben, mely csak egy ilyen széles körű összefogással 
sikerülhetett. 
A gyerekek számára a legmeghatározóbb élmény a rendőri felvezetés 
volt az iskolától az ünnepség helyszínéig. Amint zöld lámpát kaptak 

az indulásra, mosollyal az arcukon vágtak neki az útnak. Ahogyan az 
a nagykönyvben meg van írva, a biztonságuk érdekében az úttestet 
lezárva, villogóval, figyelve minden résztvevőre, ezzel jelezvén, hogy 
mostantól minden szülő nyugodtabb szívvel engedheti bringára ülni a 
gyerkőcöt. 
Öröm volt látni a kis diákok izgatottságát, amellyel várták, hogy a 
beszédek után végre birtokba vehessék és tesztelhessék bringáikat az 
új szakaszon. Visszaérkezésükkor szendvicsek, üdítők várták őket és az 
izgalmakat tovább fokozó ügyességi pálya.
Egy rég várt és rangos esemény méltó, boldog befejezése volt a sok 
kipirult arc és fülig érő mosoly látványa.

Acsai Andrea 4.d osztályfőnöke
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Mobilitási hét a Nagykovácsi Általános Iskolában

A Nagykovácsi Általános Iskola évek óta csatlakozik a minden évben 
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét programjaihoz. Ennek 
fő célja az, hogy minél több családot arra biztassunk, hogy ne autóval 
jöjjenek az iskolába, hanem inkább gyalogosan. A gyaloglásnak 
nagyon fontos élettani szerepe van, sokat tehetünk vele egészségünk 
megőrzéséért. 
A hét minden napján pecsétet kaphattak azok a gyerekek, akik gyalog, 
kerékpárral, rollerrel, gördeszkával vagy tömegközlekedéssel érkeztek az 
iskolába. Már kora reggel várták a tanárok és nyolcadik osztályos segítőik 
az iskola kapuiban a beérkező gyermekeket. A pecsétgyűjtés mindig 
nagy izgalom mindenki számára, mert a legtöbb pecsétet gyűjtő osztály 
jutalmat kap.
Szeptember 18-án, szombat reggel azok az osztályok, csoportok, 
akik részt vettek a Stabil egyesület és Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata által szervezett családbarát túrán plusz pecséttel 
gyarapíthatták gyűjteményüket.
A mobilitási hét keretén belül ismét lehetőségük volt iskolánk tanulóinak 
kipróbálni többféle sportágat is. Idén a sportágválasztót több nap 
délutánjain bonyolítottuk le. Aznap egy-két sport képviselője jött el és 
mutatta be azt, amit a 1-5. osztályos tanulók ki is próbálhattak. A sportok 
a következők voltak: labdarúgás, tájfutás, karate, kézilabda, mountain 
bike, tenisz. Ezeknek a mozgásformáknak egyesületei is működnek 
Nagykovácsiban, így a gyerekek akár el is járhatnak az edzéseikre. A 
diákok lelkesen vettek részt ezeken az alkalmakon.
Az óvoda által tervezett rajzversenyre pedig sok diák küldte el 
pályamunkáját. A Biciklikirályság nevű verseny mottója ez volt: Maradj 
egészséges, közlekedj fenntarthatóan! 

Meszlényiné Ritli Márta alsós intézményvezető-helyettes, Erdei Sándor testnevelő tanár
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Iskolába indul a Vackor csoport 

Eljött a nagy nap, a Vackorok iskolába mentek!
Végleg elválnak útjaink, hiszen kalandjaik most már az iskolában 
folytatódnak. Emlékké halványul a sok együtt töltött játék, kalandos 

utazásaink, vigasztalásra, biztatásra táruló ölelések, vidám énekléssel, 
zenéléssel töltött órák, meghitt összebújós alvós délutánok.
Ezt az elválást és új kalandok kezdetét jelzi az évnyitó ünnepség, 

ahol Ti vagytok a főszereplők, 
ahol most a sok kis óvodás 
az iskolások nagy családjába 
lép és kalandjaikat, álmaikat 
mostantól itt szövi keresztül bá- 
tor, kíváncsi, önálló, új dolgokat 
felfedezni vágyó kis emberek 
vidám csapata.
Ide tartoztok most már Ti is nagy 
Vackorok, de soha ne feledjétek 
csodás óvodás éveiteket!
Mi Anna néni, Sabine néni, 
Böbe néni emlékezünk közös 
kalandjainkra!
Sok sikert drága óvodásaink: 
Ádám Marci, Gróf Dani, Hettyey 
Piri, Madarassy Szellő, Majtényi 
Detrus, Maraffai Léni, Nagy Dorci, 
Nagy Panka, Schumy Panni, Teszéri 
Andris.

Molnárné Váradi Erzsébet, óvodapedagógus

„Forrás” névadó és jótékonysági délután  
a Dózsa György utcai tagóvodában

Sokan hiányolták, hogy tag- 
intézményünknek miért nincs saját 
neve, mely segítené az óvodák 
közötti könnyebb beazonosítást, 
hiszen mindhárom épület Nagy- 
kovácsi Kispatak Óvoda néven is- 
mert.
Ezért a nyáron a Dózsa György utcai 
tagóvoda dolgozói összedugták 
a fejüket és megszületett egy 
rendkívül kifejező elnevezés, mely 
az óvoda múltjára emlékeztet 
minket: Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda Forrás tagóvodája.
Természetesen a névváltoztatás 
adminisztrációs terheket ró az 
óvodára, hogy a következő nevelési 
évben már hivatalosan is ezt az elnevezést használhassuk, de addig is, már 
szoktatjuk magunkat az új névhez: Forrás tagóvoda. 
A névválasztás arra utal, hogy településünk 1895-ben alapított első 

óvodájából nőtte ki magát a három intézményt magába foglaló mai 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, egy hasonlattal élve éppen úgy, ahogy a 
forrás vize patakká duzzad.
A névadáshoz természetesen ünnepség is társult, melyet összekapcsoltunk 
egy jótékonysági eseménnyel.
Ugyanis a tavalyi évben, a Szülőkkel és a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai 
Alapítvánnyal egyeztetve, megindult a közös gondolkodás az óvodai 

udvar fejlesztésére. 
Kívánságlistánkon szerepelt egy többfunkciós 
hajó játék megvásárlása, az egyik homokozónk 
árnyékolásának megoldása, 2 db hulladékgyűjtő 
edény elhelyezése és az egyik hintaállvány alatti 
gumifelület cseréje.
Óvodai jótékonysági programunkat megtisztelte 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony, 
akitől ígéretet kaptunk, hogy hamarosan teljesülhet 
a gyerekek legfőbb vágya, az „álom hajó” udvari 
mászójáték beszerzése önkormányzati forrásból, 
hiszen a Kispatak Óvoda takarékos gazdálkodása ezt 
megengedi.
Köszönjük az Önkormányzat és a Szülők segítőkész 
hozzájárulását terveink megvalósulásához!

Szabó Éva tagóvoda vezető
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Gonda Noémi vagyok, 21 
éves. Születésemtől fogva 
Nagykovácsiban élek, egy- 
kor a Dózsa György utcai 
tagóvodába jártam. Az álta- 
lános iskola elvégzése után  
leérettségiztem, majd gyógy- 
masszőr szakképesítést sze- 
reztem, jelenleg pedig peda- 
gógiai asszisztensi tanulmá- 
nyaimat végzem. Az élet úgy  
hozta, adódott egy lehető- 
ségem, hogy gyermekek közt 
dolgozhassak, így pedagógiai 
asszisztensként kezdhettem a 

Barackfa csoportban, ahol úgy érzem szeretettel fogadtak – mind a 
gyerekek, mind a kollégák. Remélem, sokáig segíthetem a gyerekek 
örömét abban, hogy gondtalanul érezzék magukat a csoportban, 
élvezzék óvodás éveiket.

Hernádi Enikő vagyok, és 
szeptember óta a Kispatak óvoda 
színvonalas szakmai csapatát erő- 
sítem gyógypedagógus munka- 
körben. Tanulmányaimat az ELTE-n  
végeztem, a Bárczi Gusztáv Gyógy- 
pedagógiai Karon szereztem BA 
diplomát idén, autizmus spektrum 
pedagógiája és hallássérültek 
pedagógiája szakirányon. Azért is 
választottam ezeket a szakirányokat, 
mert empatikusnak tartom magam, 
valamint szeretem a kihívásokat, 
a diverzitást, illetve mindig is a 
segítő szándék vezérelt, melynek 
kamatoztatását ember-orientált, tá- 
mogató közegben tudtam el- 

képzelni. Úgy érzem, hogy ezt a célomat itt, a Kispatak Óvodában 
maximálisan meg fogom tudni valósítani. A gyógypedagógusi hivatás 
melletti elkötelezettségemet mutatja, hogy hiába vagyok frissdiplomás, 
de a gyermekekkel történő munka és fejlesztés már évek óta az életem 
részét képezi. Ezt bizonyítja az önkéntes munkám is, melyet proaktívan 
végzek 2018 óta a Nem Adom Fel Alapítvány Léleköntő programjában 
minden nyáron. A program során autizmus spektrum zavarban 
érintett gyermekek táboroztatása zajlik, ahol különféle szakterületeken 
kompetens szakemberrel illetve a szülőkkel is elengedhetetlen a 
kooperáció, de számos olyan helyzet is adódik egy ilyen táborban, 
amely rapid és hatékony egyéni problémamegoldást, türelmet illetve 
rugalmasságot egyaránt igényel. Az egyetemi gyakorlataim, valamint az 
azon kívül történő oktatási munkálataim során az oktatási tananyagokat 
igyekeztem mindig is személyre szabottan, kreatívan elkészíteni, a 
gyerekek érdeklődési köre mentén szervezni, mely kapcsán szükségem 
volt a kreativitásomra. Remélem, hogy munkámmal támogatni tudom 
a Kispatakos gyerkőcök fejlődését, kreativitását és hogy magabiztosan, 
felkészülten tudnak majd az iskolapadba beülni akkor, amikor annak lesz 
itt az ideje.

Új nevelők  
a Kispatak Óvodában

Vörösné Herczeg Zsuzsanna va- 
gyok, szeptember elsejétől dolgo- 
zom a Dózsa György utcai For- 
rás Tagóvodában pedagógiai asz- 
szisztens munkakörben. Könyvelői,  
vállalati tervezői, illetve gyógy- 
masszőri tevékenység után régi,  
gyermekkori álmom vált valóra az- 
által, hogy óvodás korú gyerme- 
kekkel foglalkozhatok. Három gyer- 
mekem szintén a Kispatak óvodá- 
ban cseperedett, ekkor alkalmam 
adódott különböző kézműves fog- 
lalkozásokon (gyöngyfűzés, agyago- 
zás) ismerkedni az óvodai élettel. 

A nagykovácsi családok a NAMI irodájában, illetve különböző falu 
rendezvényeken (falunapok, Bánya utcai játszótér avatás), a Nagykovácsi 
nagycsaládos csoport képviseletében találkozhattak velem szitázás, 
arcfestés, kavicsfestés, üvegfestés, kavicsfigura készítés során. Óvodai 
munkám során azon leszek, hogy az óvó nénik munkáját próbáljam 
segíteni, illetve kézműves foglalkozással, közös játékkal színesíteni a 
gyerekek tevékenységét.

Száva utcai óvoda... Száva, Száva... igen valami felsejlik. A Duna 
mellékfolyója. Valahol lent délen, Szlovéniában ered. Állítólag nagyon 
szép a forrás. Igen, nézem a képeket, valóban szép. Nézem a képeket, de 
nem érzek semmit, csak képek.
Kilépek a kapun. Megcsiklandoz a tavasz. Felnézek és meglátom a hófehér 
virágba borult domboldalt, ahogy teljes hittel hirdeti az újjáéledést, a 
reményt és egy új kezdet lehetőségét... és a szívem megtelik kirobbanó 
életörömmel. De jó itt lakni! Micsoda szépség ölel körbe! Csupa báj, 
csupa titok, felfedezni hív az erdő! Az erdő, ami minden évben újabb és 

újabb arcát fedi fel, 
megunhatatlan és ki- 
ismerhetetlen tüne- 
mény.
Na ez a Berkenye! 
A fehér foltok az 
üdezöld lombok 
között. A berkenye 
maga a fogadalom 
az életörömre...
Egyesek szerint a 
népmesék Életfája 
és Égigérő fája is 

berkenye, termése maga a csoda, gyógyhatásait számontartani szinte 
lehetetlen, tartása nem igényel komoly szaktudást és nem utolsó sorban 
bogyója a madarak kedvelt csemegéje (talán a cinegék és tengelicék is 
örülnek neki).
Megszerettük, elneveztük... megtöltöttük érzésekkel.
A nyár folyamán a gyerekek meselevelet kaptak, melyben Berkenye 
manók költöztek óvodánkba, éppen hét, hiszen hét berkenyebokor várt 
féltő, gondoskodó manókezekre, hogy kertünkben forduljanak egyszer 
majd termőre. A legkedvesebb számunkra a hetedik, mely a vasárnapok 
hangulatáról is gondoskodik. A vasárnapokéról, melyet beleng a családi 
fészek melege, a vasárnapi húsleves mindent feledtető illata, a közös 
együttlétek és közös szokások.
Ezek az élmények elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek 
szeptemberben könnyedén és örömmel repüljenek hozzánk és tudják, 
hogy ez nem elszakadás, hanem lehetőség szárnyaik próbálgatására.
Azért, hogy a szülők is bizalommal és könnyed szívvel engedjék gyerekeiket 
hozzánk és mi is élvezhessük támogató szeretetüket, érezniük kell, hogy ők 
is részesei a közösségünknek, fontosak számunkra. Elhívtuk hát Őket egy 
esti grillteraszra, hogy együtt ünnepeljük meg a BERKENYE OVI születését!
Jó volt veletek!
Bízunk benne, hogy azóta ott motoszkál bennetek a berkenye üzenete: 
Senki más nem tehet boldoggá, csak saját magunk!

Karczevicz Dóra tagóvodavezető

Berkenye óvoda születik
új nevet kapott a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai tagóvodája
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Az idei tanévnyitó már majdnem olyan volt  
mint régen. Majdnem mindenki ott volt 
egyszerre, egy időben... de csak majdnem.
Sajnos mivel már nagyon sokan vagyunk az 

iskolában, s elővigyázatosak is vagyunk, külön 
időpontban találkoztak az alsósok és felsősök.  
Vidám, jókedvű tanévkezdésünk volt. Rossa 
Levente Bors népi hegedűtanár hegedűsei, s 

citerások zenéltek. A nyári népzenei 
és néptánctáborban részt vett 
kislányok Huszárné Czene Zsuzsan- 
na néptáncpedagógus és Kutiné 
Ernhoffer Tünde tanítóval közösen 
énekeltek hozzá. Mindezzel el is 
terelték figyelmünket a sátortetőt 
erősen fújó széltől.
Az óvodából elballagott kis első 
osztályosok Láng Erzsébet és Né- 
meth Berta 4.b osztályos tanulóktól 
megtudhatták, mire is jó az iskola. 
Mi pedig kíváncsian hallgattuk tőlük, 

hogyan várták már az első osztályt, mi mindent 
szeretnének megtanulni az iskolában.
Sebők Luca 4.b osztályos tanuló pedig az új 
tanévet bíztatta, s vele együtt minket is:

HÁT HAJRÁ, ÚJ TANÉV!

Vidám tanévnyitó
Veres Ildikó tanító, alsós munkaközösség-vezető

Végre hagyományos, élőben megtartott 
évnyitóval tudtuk kezdeni a 2021-2022-es 
tanévet! Az örömünk azért volt nagy, mert 
az elmúlt két év megtanított bennünket 
vágyakozni az iránt, ami a miénk volt. 
Vagy legalábbis úgy érezhettük, hogy 
a miénk. Vágytunk a biztonságra, a 
kiszámíthatóságra, a régi, maszkmentes 
világra. Arra, hogy az iskola a valódi arcát 
mutathassa mindenkinek. Legyen bőséges, 
többtucat rendezvényünk, megélhessük a 
hagyományainkat, a tanítványaink arca örö- 
met sugározzon egy-egy sikeres vetélkedőn, 
vagy a gazdakalendáriumi foglalkozásokon, 
komolyságot az ünnepségeken, vidámságot az 

osztálykirándulások alkalmával. Délutánonként 
pedig legyen ismét sportfoglalkozás, néptánc, 
népzene, hangszeroktatás. Üdvözölhessük az 
épületünkben a NAMIT, a NUSÉ-t, a Duna-Pent-
et, a VASAS-t, az Isadorát, vagy a Sakkmatyit. 
Végre ismét élet zengje be az iskolánkat!
Úgy tűnik, a reményeink valósággá 
válhatnak. Úgy indulhatott el ez a tanév, 
mint a régebbiek. A gondosan összerakott 
munkatervünkben minden régi programot 
beterveztünk, kiegészítve néhány újabbal is. 
Reményre ad okot, hogy már megkezdhettük 
velük a tanévet. Ilyen volt a mobilitási hét is, 
a végén az önkormányzati rendezvénnyel, 
a kerékpárút átadásával. Továbbá az ősz- 

köszöntő kirándulások is jól szolgálták a 
közösségi összetartás ismét megvalósítandó 
feladatát. Reméljük, hogy az év többi programja 
is hasonlóan élménydúsan fog eltelni. Az 
online oktatás elsősorban a közösségi nevelés 
tekintetében éreztette hátrányát. Hiszen akik 
sokáig nem találkoztak, csak az éteren keresztül, 
nem élhették át a barátság és az összetartozás 
érzését sem úgy, mint régebben. Ebben kell 
most a tanév elején nagyon figyelmesen 
eljárnunk.
A célunk az, hogy olyan, már szokásosan ma- 
gas színvonalú nevelési-oktatási évet éljünk 
át, mint amilyen az elmúlt évtizedben 
megszokottá vált. Olyat, amit minden szereplő, 
pedagógus, gyermek, szülő örömmel, egymást 
segítve, összefogva, jól teljesít. Az iskola „lakói”, 
ismét egymásra találva, az élő nevelés-oktatás 
keretei között, egyértelműen, teljesíteni fogják 
tudni ezt a komoly elvárást.

A tanév kezdetén
Fehér Imre intézményvezető

Szeptember 23-án népi hangszerbemutatón 
vettek részt az alsósok és az ötödikesek.
Köszönjük szépen a szép élményt Huszárné 
Czene Zsuzsannának és a NAMI népzene 
oktatóinak!

Népi hangszerbemutató 
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Már több, mint 16 éve ismerkedhetnek alsó 
tagozatos osztályainkban tanuló diákok a 
hagyományos paraszti kultúra hétköznapi 
életével. 
Közel két év kényszerszünet után idén új- 
ra folytathatjuk a Gazdakalendárium fog- 
lalkozásait. Az idei évben a második osztályban 
elkezdett foglalkozásokat folytatja a 4.b és 4.c 
osztály. A 3. osztályosok pedig mindannyian 
megismerhetik, hogyan éltek régen faluhelyen, 
mennyi mindenhez értettek és mi mindennel 
foglalkoztak őseink.
A „Gazdakalendárium” programsorozat célja:
•  hagyományos paraszti kultúra megismerése
•  természetet tisztelő paraszti életmód 

megismerése
•  népi természetszemlélet megismerése
•  a termelő gazdálkodás megismerése
•  közvetlen kapcsolat a természetes anyagok- 

kal – kézműves foglalkozások
•  környezetszemléletet formál, fejleszt
A program megálmodója Birkás-Frendl Kata  
agrármérnök, népi játszóházvezető és kis- 
mesterség oktató és Navratil Andrea biológus, 
ökológus, népdalénekes, mesemondó. Minden 
alkalommal Andrea meséi, dalai vezetik be a 
délelőttöt. Hozzá kapcsolódnak Kata bemutatói, 

s az adott téma szakavatott ismerőinek játékos 
foglalkozásai.
Szeptember végén a harmadikosok a Szent- 
endrei Skanzenbe látogattak el. A búza és  
kenyérgabonák megismerése után, őröltek,  
szitáltak, dagasztottak, s mindenki elkészíthet- 
te kis cipóját, amit haza is vihetett családjának. 
Megértette mindenki, miért is kell megbecsülnie 
a kenyeret.

A negyedikesek a természetben megtalálható 
és a kertekben termelt őszi gyümölcsökkel 
ismerkedtek meg. Kemendi Ágnestől meg- 
tudták a gyümölcsök feldolgozásának többféle 
módját. Volt lekvárok, aszalt gyümölcsök 
kóstolása, termés és termő ág párosítása, 
tapogatással gyümölcsök felismerése. Mind- 
ezek mellett a legizgalmasabb a szőlő szeme- 
zése, csömöszölése, majd préselése volt min- 
denkinek. A finom édes must megérdemelt 
jutalma volt minden készítőnek. 
Végül Csíki Lóránt – Lóri bácsi – vidám 
iránymutatása mellett készültek el a tülökdudák 
japán keserűfa szárából. 
Must illata, dudaszó és énekhang zengte be 
szeptember 21-e délelőttjén az iskolánkat.

Újra Gazdakalendárium!
Veres Ildikó tanító

Szeptember 24-én pénteken sok szép 
élménnyel gazdagodtak diákjaink az 
őszköszöntő kiránduláson. A Magyar Diáksport 
Napján megrendezett túrákon minden 
osztály más helyszínt látogatott meg és sok-
sok kilométert gyalogolt. Jártak az Anna 
majornál, a Kis Szénásokon, Remeteszőlősön, a 

Vadasparkban, a Csillesornál, a Nagy Szénáson, 
a Széna-hegyen, a Csergezán kilátón, a Nagy-
Kopaszon, az Árpád kilátón, Aquincumban, 
Pusztamaróton és a Várban. A negyedikesek 
számháborúztak és közösségi játékokat 
játszottak a Kastélyparkban.
Köszönjük a szervezést az osztályfőnököknek!

Őszköszöntő kirándulás
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Kedves Olvasóink! 
Az október 4–10-ig tartó Országos Könyvtári Napok keretében több izgal-
mas program várja az érdeklődőket az Öregiskola könyvtárában.
4-én, hétfőn 19 órakor Révész Sándor énekes életútestjén a rockzene vi-
lágában eltöltött 50 évéről, és az azóta eltelt időszakról vall. Sajnos már 
csak várólistára lehet feliratkozni, mert a regisztráció betelt. 
Október 8-án, pénteken 18 órakor a Magyarság Háza és az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár közös szervezésében Ötvös Anna: Lola könyve 
című munkáját mutatjuk be. 
Ötvös Anna kassai történész Márai Sándor lelkes olvasójaként eredt a  
nyomába Lolának, az író feleségének. Kíváncsi volt Lola személyére, 
családjára, környezetére, arra, hogy mi volt az az erős kötés a két em-
ber között, ami csaknem 63 évig tartott, és Lola halálával ért véget.  
A könyvbemutatón vendégünk lesz a szerző, a beszélgetést Dancsa Anita, 
a Magyarság Háza munkatársa moderálja. 
Október 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor az idei Könyvfaló-díj átadásra 
kerül sor, amit az ebben az évben a legtöbbet kölcsönző gyerek és felnőtt 
olvasóink nyernek el. Ezután Pikler Éva mesekönyv-illusztrátor tart fog- 
lalkozást, melyen fantázialények alkotásában vehetnek részt a gyerekek.
Szintén október 9-én, szombaton délután 17 órakor Krusovszky Dénes író, 
költő, újságíróval, a kortárs irodalom egyik legismertebb és legkedveltebb 
alkotójával Járvás Péter beszélget, aki ismert online könyves recenziókat ír 
és a Merítés-díj zsűrijének állandó tagja.
A Könyvtári Napok programjaival ünnepeljük az alkotókat, az olvasókat, a 
könyveket: a művészet alkotóit, befogadóit és közvetítőit.
A Könyvtári Napok keretében az új beiratkozóknak ingyenes a beirat-
kozás, és a héten a késedelmi díjaktól is eltekintünk, illetve apró aján-
dékok várnak az olvasókra. 
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Napsütéses, csodálatos kora őszi időjárás kedvezett az idei, nagyko-
vácsi Bányásznapnak. A 71. Bányásznapot ünnepeltük, a két éve átadott 
Bányász emlékkőnél, a Kolozsvár utca és a Száva utca kereszteződésénél, 
a kis téren. Idén sokan elfogadták a szervezők meghívását, tavaly sajnos 
a pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy találkozhassanak az idős 
bányászok, a bányász családok leszármazottjai, a nagykovácsi bányász-
múlt iránt elkötelezettek.
Az ötvenes évek óta ünneplik a Bányásznapot szeptember első vasárnap-
ján, azért emlékezünk mi is ezen a napon, mert a bányászok, bányász csa-
ládok emlékezetében ez az ünnep él. A másik bányász ünnep, a Borbála-
nap, amelyet a védőszent, Borbála napján tartanak decemberben.
A megemlékezésben a Nagykovácsi Kürt Kvartett volt segítségünkre. Tag-
jai: Szőke Zoltán, Szabó András, Bereczky Dávid, Nagy Zsombor. Elhang-
zott: Mozart: Ave verum corpus, Wagner: Tannhäuser – Zarándokok kara, 
Weber: A bűvös vadász.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepi beszédében a 
bányamunka nehézségére, a kitartó szorgalom szükségességére mu-
tatott rá, amely elengedhetetlen volt a föld alatti munka végzésében. A 
munka veszélyességére is utalt, induláskor, gyakran gondolhattak arra a 
bányászok, az útra felkészítő élelmiszer csomagban nem az utolsó szelet 
kenyér lapul-e. Polgármester asszony az ünnepségen egészségügyi álla-
potuk miatt részt venni nem tudó bányászok felé üdvözletét tolmácsolta, 
gondolva rájuk.

Az ünnepségen el- 
hangzott azon bá- 
nyászok neve, akik 
a bányaművelés 
során, áldozatként  
haltak meg a bá- 
nyában. Az utolsó 
balesetben elhuny-
tak leszármazottjai 
még itt élnek te- 
lepülésünkön.
Az emlékezés ko-
szorúit Nagyková- 
csi Nagyközség Ön- 
kormányzata és intézményei nevében polgármester asszony és az al-
polgármesterek (Szemesy Barbara, Fegyveres-Fiskál Gábor) helyez- 
ték el.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnökség és Gazdag Pé-
ter, egykori bányai dolgozó koszorúzott.
A megemlékezésen részt vett Németh József, nyugalmazott, okleveles 
bányamérnök, aki idén szeptemberben vette át vasdiplomáját.
A Bányász himnuszt állva hallgatta a közönség. A Nagykovácsi Kürt 
Kvartett a hivatalos ünnepi műsor után még tradicionális fúvós zenéket 
játszott, az ünneplőket szerény vendéglátás is várta. Távozóban mé- 
cseseket is gyújtottak az emlékezők.
A cikk a www.nagykovacsikronika oldalon gazdag fotóanyaggal érhető 
el. 

Az idei Bányásznap
G. Furulyás Katalin

Következő sorozatunkban, szeretnénk bemutatni az Öregiskolában, a 
Faluházban és a Kézműves Műhelyben működő klubokat, szakköröket, 
közösségeket, bepillantani tevékenységükbe. 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Az Öregiskola 2007-ben történt nyitásakor az első közössége a Tiszta for-
rás nyugdíjas klub volt, mely az intézmény támogatásával azóta is folya- 
matosan működik. Tomposné Marika vezetésével indult a nyugdíjasok 
rendszeres találkozása, programok, kirándulások, múzeumlátogatások  
szervezése, beszélgetések, közös főzés, születés- és névnapok megünnep- 
lése, kézműves foglalkozások. A klub tagjaiból alakult kórus és tánccsoport, 
rendszeres szereplője, közreműködője településünk rendezvényinek.
2020. januártól Fábos Éva vette át a klub vezetését, a következőkben az ál-
tala írt beszámolóban, az elmúlt közel egy év klubéletéről olvashatunk:
„2020. novemberétől sem szakadtunk el egymástól, telefonon vagy  
e-mailen tartottuk a kapcsolatot. Sorozatosan keringtek a levelezésben 
a viccek, tréfák, jó tippek, hogy koncerteket, színházi előadásokat hol ér-
hetünk el, szórakoztató linkek a YouTube-ra feltöltött képösszeállításokról, 
pl. kastélyokról, híres festők műveiről... stb. Jó érzés az összefogás a bajban.
Elmaradtak a farsangi bálok. Az Öregiskola meglepetéssel készült nekünk, 
nem felejtette el a klubot, megmelengette szívünket az elmúlt évek nyugdí-
jas farsangjairól összeállított kisfilmmel. 

A hosszú bezártságot és távolságtartást enyhítve az Ördög-árok forráshoz 
terveztünk egy kellemes kis sétát. Március 11-én egy verőfényes napon a 
Tisza István téren gyülekeztünk, és vártuk egyik nyugdíjas társunk volt mun-
kahelyének nyugdíjas csoportját. Nagykovácsiba tervezték kirándulásukat, 
és a helyi nevezetességek látogatása után, Veress László vezetésével csatla-
koztak hozzánk. A Kőkeresztet elhagyva meglátogattuk a lovardát, az úton 
több kirándulóval találkoztunk, mindenki örült, hogy egy kicsit kiszabadult a 
bezártságból, örömmel üdvözöltük egymást. A természethez alkalmazkodó 
kidőlt fát megörökítettük, a sorompónál megpihentünk, körbe kínáltuk a 

KlubKörKép
Diószeghy Tünde
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az együttműködést és felajánlásokat a Nagykovácsi 
búcsú sikeres lebonyolításában!

A felvonuló veterán autócsodák tulajdonosai
Budakeszi Rendőrörs, Hoffmann Kornél r. alezredes  
     és Farkas Szilárd körzeti megbízott
Cédrus Patika
Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalok
Jäger Kft.
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete
Kiskun Judit
Közterület Felügyelet csapata
Nagy András
Nagyszénás Menedékház
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
S.O.S. Mentőkutyás Egyesület
Római Katolikus Egyházközség
Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Zöld Moszkvics Kft.

falatokat, majd tovább indultunk a forrás felé, érintve a Pásztorkeresztet. 
Minden évszaknak megvan a maga szépsége, érdemes meg-megállni, és 
csodálni a tájat. Gyermekkori emlékeiket felidézve, vidáman, jó kedvvel a 
sereghajtó Geréné Erzsike és Tomposné Marika lelkes vezetésével rátalál-
tunk a forrásra. Sajnos nagyon benőtte a növényzet, tábla sincs a forrásnál, 
csak egy kis csövön csordogál a víz. 
Szép délelőttöt töltöttünk együtt, jól éreztük magunkat és úgy tervezzük, 
hogy a későbbiekben programjainkra kölcsönösen meghívjuk egymást.
Egyik délelőtt megcsörrent a telefon, és jó hírt kaptunk, kicsit fellélegez-
hettünk. Elérkezett május 10., az első klubnap amikor végre személyesen is 
találkozhattunk egymással szokott helyünkön, az Öregiskolában.
Az Öregiskola csillapítja kulturális éhségünket is, megnyitotta kapuit a 
koncertek előtt is, melyen örömmel veszünk részt, szép időben, kellemes 
környezetben az udvaron és a Kányádi-kertben a fák lombjai alatt.
Terveztünk sétát az Anna-lakhoz, a Szemlő-hegyi-barlangba, de a hőség 
miatt ezt mind a két esetben elhalasztottuk, maradtak a 2 hetenkénti klub-
napok.
Edzettebb klubtagjaink bevállalták a várpalotai közös kirándulást, melyre a 
baráti klub hívott meg bennünket.
(Részlet: Pásztor Istvánné írásából, amelyet az Adóügyi Klubélet beszá-
molójába írt.)
„Eljött a nap: július 8, melyet sokan vártunk az Észak-budapesti Adóügyi Klub 
tagjaiként és családtagjainkkal, nagykovácsi barátainkkal összegyűltünk, 
hogy vonatunk Várpalotára szállítson minket.
Szép napos időt fogtunk ki rekkenő meleggel, egy kóbor felhő sem volt. 
Nem panaszkodhatunk, mi akartunk „jó időt”.
A középkori kápolna sekrestyéjében a „Palota várának története” című kisfil-
met nézhettük meg. Ennek ismeretében már bővebb információkkal kezd-
hettük a vár megtekintését.
Thury György legendás bajvívó, várkapitánysága alatt élte a Palota fény- 
korát. A kapitány szerepében, korabeli öltözetben egy munkájában öröm-
mel lubickoló, nagyon felkészült, humoros, anekdotákban bővelkedő vár-
séta vezetőt ismerhettünk meg.
A hagyományos idegenvezetés és évszámokkal terhelt módszer helyett  
igazán vicces, könnyed hangulatú sétában vehettünk részt.
A vár rengeteg kiállítást, bemutatót, érdekességet tartalmaz, leírni lehetet-
lenség. Vár és helytörténeti kiállítás, középkori konyha, kortörténeti kiállítás, 
fűszernövénykert, kínzókamra, vadászati kiállítás, török szoba, viselettörté-
neti kiállítás, vasaló kiállítás, fegyverkiállítás (viseleti kiegészítők: fegyver, 
pajzs, sisak), boszorkány kiállítás, a várfokról perem panoráma. Nekünk nagy 
élmény volt ez a néhány óra, igazi kikapcsolódást jelentett.”
A nyár elején felcsillant a remény, hogy az idén megrendezésre kerülhet 
a BÚCSÚ. Később már biztossá vált, hogy Önkormányzatunk meghívását 
a járványhelyzet miatt lemondják a testvértelepülések, Besenyőtelek és a 
felvidéki Andód. Így közös fellépésre nem kerülhet sor. A Tiszta Forrás Nyug-
díjas Klub önálló műsorral fog szerepelni: vers, nóta, tánc. Megkezdődtek 
a heti tánc- és énekpróbák. „4 tagú kórusunk” is készült aratódalokkal az  
augusztus 20-i ünnepségre, Vekerdi Mónika segítségével.
Elérkezett a BÚCSÚ első napja, melyre meghívtuk a NAV nyugdíjas klub 
tagjait (nagyon vidám, élettel teli klub) és vendégül láttuk őket, finomakat 
sütöttünk, ettünk-ittunk, beszélgettünk, énekeltünk, jól éreztük magunkat. 
A nap fénypontja a klub bátrabb tagjainak fellépése volt, akik vállalkoztak a 
szereplésre. Vilhelmné Ibolya verssel nyitott, Nagy Ferenc magyar nótákat 
énekelt és vicceket mesélt, majd Tóth Éva, Báthyné Marika, Nagyné Györgyi, 
Bakóné Eta, Kalmárné Ica és Vilhelmné Ibolya eltáncolták charlestont.
A táncot Vilhelmné Ibolya tanította be, köszönjük.

Az augusztus 20-i ünnepi műsorban a klub tagjai (Vilhelmné Ibolya, Nagy 
Ferenc, Tomposné Marika és Nagyné Györgyi) arató dalokat énekeltek  
Vekerdi Mónikával, a Nagykovácsi Muzsikások kíséretével.
Napsütéses szép időben, augusztus 26-án, a Budai Várban a Szent István-
terem kiállítását szerettük volna megnézni, – regisztrálni már hetekkel előbb 
sem lehetett – hatalmas volt a sor, így 1 fő kivételével feladtuk a várakozást, 
egy későbbi időpontban visszatérünk.
Megtekintettük a „Hauszmann-sztori” című időszaki kiállítást a Nemzeti 
Galériában, sétáltunk a Várban, megnéztük a karmelita kolostort, a sikló 
végállomását, a Halászbástyát. Időközben lemorzsolódtunk, aki elfáradt 
hazaindult, mások beültek a cukrászdába. Ismét kellemes napot töltöttünk 
együtt. 
Szeptember 4-re, meghívást kaptunk a NAV Nyárbúcsúztató fesztiváljára. 
Gyönyörű időnk volt, csodálatos környezetben, nagyszerű programokkal: 
arcfestés, kreatív kézműves foglalkozás, egészségügyi sátor, a bevetési 
csoport légpuska lövészete és akció bemutatója. Fellépett a Pénzügyőr 
Zenekar. Főzőverseny is volt, kóstolhattunk halászlevet, körömpörköltet, 
lapcsánkát, debreceni paprikás krumplit igazi páros debrecenivel, házi ko-
vászos uborkával és kovászos fehérkenyérrel. Az étkeket remek társaságban 
fogyaszthattuk el, fantasztikus vendéglátásban volt részünk. Mi is finom 
süteményekkel készültünk vendégeink részére.
Kovács Máté unoka, aki nagyszüleit kísérte el, I. helyezést ért el a sportlövé- 
szetben. A díj természetesen a büszke nagyi, Vilhelmné Ibolya nyakába 
került. 
Arról szó sincs, hogy a nyugdíjasok otthon ülnek, mert pár nap múlva a 
szarvasi kirándulásra szólt a meghívás, 6 tagunknak volt szabad a napja  
szerdán. Kováts Gertrúd klubtagunk sorait olvashatjuk erről a szép napról:
„Szarvason először az Arborétumot látogattuk meg idegenvezetővel. Ezu-
tán a Mini Magyarország Makettpark Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Őrvidék 
szépségei, hagyományai, történelmi titkai és építészeti kuriózumai hívtak 
kalandra minket, látogatókat.
Hazánk egyetlen interaktív makettparkjában, az ország leghosszabb szabad-
téri vasútmodell pályáján, gombnyomásra indíthatóak a vonatok.
Ezt követően ellátogattunk a Sárarany Szalmaportára, ahol finom ke- 
nyérlángost fogyasztottunk. Csapatunkat két részre osztottuk, az egyik cso-
port megtekintette a gyógynövény kertet, ez alatt a csoport másik fele a 
szalmából készült csodálatos alkotásokat nézhette meg.
Hazafelé jövet Békésszentandráson betértünk a Szent András Sörfőzdébe, 
ahol 10 féle csapolt sörrel olthattuk szomjunkat.”
Tervezett programjaink a klubnapokon kívül, az elmaradt Szent István-terem 
kiállítás megtekintése, a Sziklakórház látogatása, időjárás függvényében az 
Anna-laki séta, valamint a Szemlő-hegyi-cseppkőbarlang idegenvezetéssel. 
Október 1. az Idősek Világnapja, az év egyik és várva-várt rendezvénye. Min-
den évben műsorral, vendéglátással kedveskednek nekünk együttműködve 
az Önkormányzat és az Öregiskola.
Jó egészséget kíván a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub minden kedves szép-
korúnak!
Várjuk új tagjaink jelentkezését Fábos Éva klubvezetőnél!  
Telefon: 06-30-813-7325
A Klub beszámolóját Fábos Éva klubvezető állította össze.
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275 éve határozza meg markánsan Nagyko-
vácsi településképét a falu központjában álló 
római katolikus templom, hivatalos nevén a  
Nagykovácsi Nagyboldogasszony Templom.  
Már az elnevezéséből is adódik, miért is a 
Nagyboldogasszony napjához (augusztus 
15.) legközelebb eső hétvégén tartjuk az ún. 
templombúcsút és a köré „épült” forgatagot, 
– vagy ahogy ezen ünnep 2011-es felele- 
venítése óta emlegetjük –, a Nagykovácsi bú- 
csút. Így volt ez idén nyáron is, amikor is 
két napon át egy ideje már nem tapasztalt 
sokadalom kísérte az egyházi történéseket 
a Templomban, a világiakat pedig az épület 
tőszomszédságában, a Tisza István téren.
Hosszú ideig várakoztunk arra, hogy újra 
együtt ünnepelhessünk és vigadhassunk a falu 
főterén! 2019 augusztusában még önfeled-
ten vettünk részt a Nagykovácsi búcsún, majd 
vártuk a következő nyarat, amikor újra együtt 
lehet a falu apraja-nagyja: először június elején 
a Kastélykertben a Varázskastély Családi Fesz-
tiválon, majd a nyár végéhez közeledve a Tisza 
István téren a búcsún. 2020 januárjában lel-
kesen egyeztettünk az Öregiskolában az Alma 
zenekarral a júniusi fellépésükről, amire aztán 
még 2020 augusztusában sem kerülhetett sor, 
így 2021 augusztusára kellett halasztanunk. 
Harmadik nekifutásra azért mégiscsak sikerült, 
és augusztus 14-e reggelén végre felcsendültek 
az ismert Alma dallamok a búcsú színpadán! 
Ezúton is köszönjük az egész zenekarnak, 
és kiváltképp a Nagykovácsiban élő Berkesi 

Alexnek, hogy olyan rugalmasan kezelte a 
kialakult helyzetet, hogy végül mégis meg-
valósult a másfél éven át dédelgetett álmunk: 
csillogó gyerekszemekkel teli téren játszha-
tott a zenekar. A csillogó szemek, a táncos 
lábak és a tapsoló tenyerek szerencsére a bú- 
csú minden mozzanatát végig kísérték, szom-
bat reggeltől egészen vasárnap estéig, amikor 
is a fürge lábakra újfent szükségünk lett, hiszen 
szinte a semmiből jött fel az a vihar, ami véget 
vetett a Pedrofon fergeteges koncertjének, és 
ami miatt percek alatt kiürült a tér, és bezárult a 
vigadalom. Bizonyára lesz majd alkalom, amikor 
bepótolhatjuk ezt a rock and roll bulit, hiszen az 
idei búcsú több fellépőjéhez hasonlóan ennek a 
zenekarnak is van nagykovácsi kötődése, Soly-
mosi Róbert dobos személyében!
Mindannyiónk számára nagy öröm, hogy a fa-
lunkban kiemelkedően sok művész él, köztük 
természetesen számos előadóművész is, aki 
mindig szívesen fogadja el szülőfaluja felkérését. 
Így a szombat esti bulikat is olyan zenekaroknak 
köszönhettük, amelyeknek egy-egy tagjával – 
jelesül Springer Mártonnal (Ivan & The Parazol) 
és Molnár Andrással (Milfmen) – bármikor ta-
lálkozhatunk Nagykovácsi utcáin!
Köztünk élnek természetesen a Tiszta For-
rás Nyugdíjas Klub és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tánccsoportjának tagjai, a leg-
szebb konyhakertekkel büszkélkedők, vagy 
épp a veterán járművek felvonulását megvaló-
sító autó/motortulajdonosok is, mint ahogy a 

búcsú vásári forgatagában fellelhető alkotók, 
kereskedők, vendéglátósok közül is számosan, 
és bizony ők is sokat tesznek-tettek azért, hogy 
sikeres legyen ez a rendezvény! Makaramuki, a 
Tiny House Club és a Nagykovácsi Rugby Club 
is a mi „fiunk/lányunk”, nélkülük is színtelenebb 
lett volna ez a hétvége! Igazán sokfélék vagyunk 
mi nagykovácsiak, de összeköt bennünket közös 
lakhelyünk szeretete, egy ilyen rendezvény pe-
dig remélhetőleg erősíti identitástudatunkat is.
Mi, a szervezők a formai kereteket tudtuk  
biztosítani a búcsúhoz, a jurtafalutól kezdve a 
mászófalig, a bábszínháztól a kiállításmegnyi- 
tóig, a gyerekkoncertektől a rock and roll buliig, 
a sörpadgarnitúrákon át a mobil wc fülkéig stb., 
de ezt a közösségi eseményt csakis a résztvevők, 
vagyis Ti, kedves nagykovácsiak, tudjátok/tudtá-
tok megtölteni tartalommal. Mit sem ért volna a 
mi több hetes-hónapos előkészítő munkánk, ha 
Ti más programot kerestetek volna augusztus 
közepén, és nem jöttetek volna el a Tisza István 
térre. Köszönjük, hogy minket választottatok, és 
így ismét együtt lehettünk Veletek, azok után az 
embert (és művelődésszervezőket) próbáló idők 
után, amikor mindannyian a négy fal közé szo- 
rultunk. Reméljük, a nyári élményekből sokáig 
töltekezhetünk, és 2022-ben nem kell a búcsúig 
várnunk az újabb nagy találkozásokra.
Végezetül Réthy Mária 9 évvel ezelőtt megfogal-
mazott, de máig érvényes gondolatait idézem: 
„Minden nagykovácsi számára legyen a búcsú  
BÚCSÚ-zás a közönytől, a széthúzástól, a 
reményvesztettségtől, mindentől, ami a közös-
ségeket gyengíti és szétszórja.” (Böngésző, 
2012. augusztus, 2. p.)

Gondolatok a 2021-es Búcsú kapcsán 
Dienes Beáta
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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. Solynóczki Katalin október 20-21-én
Dr. Kádár-Németh Krisztián október 25-29-én

Dr. Sorbán András október 25-29-én
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:

október 1.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
október 8.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
október 15.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
október 22.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 29.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesülete

Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Augusztus

Zoé
Szeptember

Áron Dániel, Botond, Brúnó Bálint, Emese, 
Gréta, Henrik, Hunor Attila, Mila

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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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.




