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„Ha ártunk az ökoszisztémának, magunknak ártunk” (Alice Bell)

Az elmúlt napokban a Nagykovácsi kastélypark „ügye” felborzolta 
a kedélyeket a településen – jogosan. Súlyos határátlépés történt, 
ami nem tolerálható. 
Olyan beruházások terve került napvilágra, amely figyelmen kívül 
hagyja a megnövekedett forgalmat, a por- és zajterhelést, vala-
mint azt, hogy a Nagykovácsi Kastélypark helyi oltalom alatt álló 
terület. A terv nem összeegyeztethető a helyi építési szabályokkal 
és a településfejlesztési tervekkel. A beruházás nagy mennyiségű 
egészséges ősfa kivágásával járna, amit még 1000 fa újraülteté-
sével sem tudnánk pótolni. Ez elfogadhatatlan természetkárosítás 
lenne.
Az érintett terület helyileg védett, határos a Budai Tájvédelmi 
Körzettel. A helyi természetvédelmi hatóság engedélye szükséges bárminemű változtatáshoz, 
azonban ilyen jellegű megkeresés hozzánk nem érkezett sem a tulajdonos Cserkészszövetségtől, 
sem a fejlesztő cég részéről.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a park fejlesztése, karbantartása, a műemléképület gondozá-
sa mindannyiunk közös érdeke. Múlt év tavaszán közösségi tervezés keretein belül már tör-
téntek előremutató egyeztetések a helyi civil szervezetekkel és a lakossággal az elképzelésekről.  
A képviselő-testület elé tárt fejlesztési tervek tavaly januárban még mindannyiunk megelégedésére 
szolgáltak. 
Valahol, valami elcsúszott...
Helyre kell hozni, és ehhez az együttműködés magasiskolájára van szükség minden fél részéről.
Nagyon fontos a bizalom újraépítése, az őszinte kommunikáció, az emberi és politikai korrektség. 
Meggyőződésem, hogy a fejlesztéspolitika tárgyalásos műfaj. Nem szabad, hogy befeszüljenek az 
álláspontok a politikai törésvonalak mentén, hiszen annak csak veszteség és kudarc lehet az ered-
ménye. Könnyen belátható, hogy itt nem politikai flashmobokra, hangulatkeltésre van szükség, ha-
nem stratégiai lépéssorozatra, ahol a kommunikációt megelőzi a cselekvés. Aki ezek szellemében 
cselekszik, bennem partnerre talál.
Az első szükséges lépéseket már megtettem:
•   Konzultáltam Tarnai Richárd kormánymegbízottal, kértem, hogy fokozott figyelemmel vizsgálják 

az ügyben a természetvédelmi kérdéseket. 
•   Soron kívül egyeztettem Szórád Előddel, a Kastélypark fejlesztés projektvezetőjével is. Megál-

lapodtunk abban, hogy elengedhetetlen a helyiek bevonása és az önkormányzattal való 
együttműködés. Eddig is kikértük a lakosság véleményét, a jövőben sem lesz ez másképp.  

•   Az önkormányzat botanikai élőhely térkép készíttetését rendelte meg. Ezzel ún. biotikai adatokat 
gyűjtünk, felmérjük, milyen védett és egyéb fajok élőhelyét kell megóvnunk a jövőbeni fejlesz-
tések során. 

•   Egyeztettem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának képviselőjével a terület jelenlegi állapo-
táról, természeti értékeiről. 

•   Megbeszélésre hívtam a helyi természetvédelmi civil szervezetek (Szépkovácsi, NATE, Össze-
kovácsoló) vezetőit. Nagykovácsi érdekében szükség van a közös és egységes fellépésre. 
Meggyőződésem, hogy a kollektív fellépés hiánya a közös ügyet veszélyezteti. Mást gondolunk a 
világról, de ugyanazt gondoljuk a Kastélyparkról. Ezt a célt mindenekelőtt szem előtt tartva közös 
nyilatkozatot írtunk alá – ez a STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NAGYKOVÁCSI CIVILEKKEL.

A település biodiverzitásába önkényesen nem avatkozhatunk be. Nagykovácsi és vele együtt a  
Teleki-Tisza-kastély egy csodálatos természeti kincs. Túlzó, mértéket nem tartó fejlesztésekkel sérül 
az ökoszisztéma, és sérülünk mi is. Ez nem lehet se cél, se következmény.

Az együttműködés  
magasiskolájára van szükség
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 

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

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

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

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

Önkormányzati hírek

Tisztelt Nagykovácsiak!

Grégerné Papp Ildikónak hívnak, 
2021. április 12-től vagyok 
Nagykovácsi kinevezett jegyzője. 
Férjemmel és családommal 
26 éve Pilisszentivánon élek,  
három nagykorú gyermekünk 
és egy unokánk van. Dip- 
lomámat a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Vitéz 
János Karán kommunikáció és 
médiatudományból, valamint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
mesterképzésén közigazgatási 
menedzser szakon szereztem. 

Közigazgatási pályámon különböző munkakörökben végig jártam 
a hivatali ranglétrát. Dolgoztam Budapest Főváros XVII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalában a képviselő-testület szociális bizottságának 
előadójaként, a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalában a közgyűlés 
munkáját előkészítő osztályon, Piliscsaba Város Polgármesteri 
Hivatalában titkárságvezetőként, valamint egy rövid ideig a Pest Megyei 
Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatalában. Mindegyik helyen 
nagyon sokat tanultam és tapasztaltam. Szakmai előmenetelem során 
1999-ben ügykezelői, 2007-ben közigazgatási alapvizsgát, majd 2012-
ben közigazgatási szakvizsgát tettem. 

Közel 29 éve dolgozom a közszolgálatban, ebből több mint 22 éve 
köztisztviselőként. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalába 2015. 
októberében, áthelyezéssel kerültem, jegyzői kinevezésemig a Hatósági 
és Szervezési Osztály vezetőjeként dolgoztam. Az itt töltött idő alatt 
megismertem a települést, az önkormányzati intézményeket, rálátásom 
lett az itt élő emberek életére. A hivatal ügyfélszolgálatán sok ügyféllel 
és problémával szembesültem, melyeket igyekeztem a legjobb tudásom 
szerint megoldani.  
A közszolgálati egyetem elvégzését követően voltak jegyzői ambícióim, 
de ezek az osztályvezetői feladataim ellátása mellett háttérbe szorultak.  
Papp István jegyző úr lemondását követően azonban ismét felszínre 
kerültek korábbi terveim, és jegyző úr támogatásával benyújtottam 
pályázatomat a hivatalvezetői pozícióra.
A jegyzői munkakör ellátására vonatkozó vezetői célom kettős, egyrészt 
szeretném megtartani és megőrizni azokat az értékeket, melyek a hivatali 
apparátus családias jellegét adják, másrészt látok a hivatali működésben 
olyan területeket, melyeken időszerű és ajánlott lenne változtatni. 
Szakmailag hozzáértő, egységes, több feladat ellátására alkalmas, szükség 
szerint átcsoportosítható, koordináltan csapatban dolgozó ügyfélbarát 
hivatali apparátus kialakítása a célom. 
Meglátásom szerint a köztisztviselői, így a jegyzői hivatás lényegi eleme 
a település szolgálata. A köztisztviselői pálya olyan hivatás, melyet azok 
választanak, akik a jogszabályok betartására és betartatására, a közösség 
szolgálatára tették le esküjüket. Akik ezt a foglalkozást űzik – ahogy én 
is – azok többségében hivatásszeretetből végzik munkájukat. Egy falusi 
nótárius 1872-ben megfogalmazott intelmével zárom soraimat: 

„Aki nem érez magában ösztönt arra, hogy a jegyzői hivatalnak szentelje 
magát teljes erővel, kedvvel, kitartással és önfeláldozással működjön a 
község javára, az ne válassza hivatásul a jegyzői pályát.” 

Új jegyző
Grégerné Papp Ildikó
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester áprilisban is dön-
téseket hozott a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés és tájékoz-
tatás után. A Képviselő-testület a munkatervében szereplő intézményi 
beszámolókat a veszélyhelyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
A Képviselő-testület 114/2019. (XII. 12.) határozatával elfogadott 2020. évi 
belső ellenőrzési terve alapján a belső ellenőrzési feladatok elvégzése 
megtörtént. A belső ellenőr összefoglaló jelentésében megállapította, 
hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatalában, valamint az intézményeknél, a gazdálkodási folyamatok koc- 
kázata alacsony. Az összefoglaló jelentés tartalmát a képviselők megis-
merték és a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzések tapasztalatairól 
szóló összefoglaló jelentés elfogadásra került. 
A 2020. költségvetési év lezárásaként megtörtént a költségvetési 
beszámolót tartalmazó zárszámadási rendelet elfogadása, melynek 
jogszabályszerűségét, valamint megállapításainak megbízható és valós 
voltát, független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta.
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya ál-
tal végzett hatósági ellenőrzés megállapításai alapján, a Nagykovácsi 

Nagyközség Önkormányzata által nyújtott Szociális étkeztetés Szakmai 
programjának jóváhagyása megtörtént. 
A „Kerékpárút létesítése Adyliget-Remeteszőlős és Remeteszőlős-
Nagykovácsi között”, valamint „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával 
történő bővítése Nagykovácsiban” tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményesen lezárásra került. A Közbeszerzési Bírálóbizottság 
javaslata alapján a kerékpárút létesítése közbeszerzésnél a VIANOVA 87’ 
Közmű- és Útépítő Zrt. ajánlattevő, a bölcsőde bővítés közbeszerzésnél 
pedig a Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. került nyertesként 
kihirdetésre. A bölcsőde bővítés beruházáshoz az Önkormányzat költ-
ségvetésének általános tartalékából bruttó 20.034.260,- Ft plusz fedeze-
tet biztosít.
Az évek óta fennálló túlkerítések jogi kirendezése érdekében, az értéke-
síteni kívánt ingatlanrészek forgalomképességének biztosítása mellett, 
zárt előterjesztés alapján, és értékbecslést követően, 5 ingatlan vonat-
kozásában született döntés önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről.
Döntés született a Szatmári Lajos Emlékdíj kitüntető cím adományozá- 
sáról.
Az előterjesztéseket és a Képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Grégerné Papp Ildikó
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónap elején kiküldésre kerülnek a fizetési 
felszólítások, azon adózóknak, akiknek hátraléka keletkezett, utána pedig 
megkezdődnek a behajtási eljárások. 
A hátralékkal kapcsolatban kérdéseiket telefonos elérhetőségeinken, vagy az 
ado@nagykovacsi.hu-ra jelezzék. 
Amennyiben a fizetési felszólításon gépjárműadó befizetés is szerepel, 
az minden esetben a 2020. december 31-ig keletkezett hátralék, aminek 
beszedésére még önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
Az iparűzési (HIPA) adóbevallások befizetési határideje: 2021. május 31.  
Változott a HIPA bevallás benyújtásának szabálya!
2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi 
iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
Tehát 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz köte- 
lesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcsolatos 
nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK 
formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat 
2021. januárjától nem lehet benyújtani.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újrakezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók 
is cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú te- 

lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

https://ohp.asp.Igov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogad-
juk. 
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Gépjárműadó számlaszám:  11600006-00000000-10678059 (csak a hátra- 
lékot kell ide fizetni, a 2021 évi gépjárműadót nem!)

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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Príma helyzetjelentés

Hónapok óta láthatja Nagykovácsi lakossága az épülő új kereskedelmi 
centrum megvalósulását. Találgatások és szóbeszéd helyett 
megkerestem Breier Gábort, a beruházó Vörösvár Invest Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy közvetlenül tőle kapjunk információt a jelenleg is 
zajló építkezésről, a nyitás időpontjáról és a várható működésről. 

Mit érdemes tudni a beruházásról és mikorra várható a Linum Udvar 
megnyitása? 
A tervezési fázist alapos előkészítés előzte meg, amelyben felmértük mind 
a helyi meglévő vásárlási szokásokat, mind pedig a további igényeket. 
Ezek alapján született meg egy itthon kategóriateremtő, úgynevezett 
local center terve, amelynek sajátossága a központi elhelyezkedés mellett 
a környezettudatosság. A nyitást ez év őszére, két ütemben tervezzük, 
augusztus végére várható a Príma élelmiszerüzlet átadása, egy hónappal 
később pedig a Linum Udvar összes egyéb szolgáltató és kereskedelmi 
egységének megnyitása.
A Príma élelmiszerüzlet mellett milyen egyéb szolgáltatásokra 
számíthat a lakosság az új központnak köszönhetően?
A Príma élelmiszerüzlet mellett drogéria, gyógyszertár, vendéglátó, 
sport-, fitnesz-, és wellness szolgáltatás, állateledel és felszerelés szaküzlet, 
csomagátvételi pont, dohánybolt, ATM és elektromos autótöltő állomás 
lesz elérhető a látogatók számára.
Miben különbözik majd az új Príma élelmiszerüzlet a jelenleg is 
elérhető CBA üzlettől?
A Príma élelmiszerüzletek széles árukészlettel rendelkeznek, jellemzően 
nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges és bio termékek forgalmazására, 
valamint a magyar kézműves termékek népszerűsítésére is, melyekre 
egyre nagyobb igény mutatkozik a tudatos vásárlók körében. Emellett 
minden Príma rendelkezik a legkiválóbb hazai borokat felvonultató 
Vinotéka kínálattal is. A Linum Udvarban kialakításra kerülő Príma 
élelmiszerüzlet majd 800 m2-en várja vásárlóit, ezzel biztosítva a 
szellősebb, kényelmesebb vásárlást. A szolgáltató és kereskedelmi 
központhoz nagy létszámú parkolót is kialakítunk, támogatva ezzel is az 
egyszerűbb, kényelmesebb bevásárlást, ügyintézést.
Fontos szempont számunkra a levegőtisztaság! Mennyiben fogja 
terhelni az új épületegyüttes működése a települést?
A tervezés és kivitelezés során is kitartottunk felelősségteljes, fenntartható 
és környezettudatos szemléletünk mellett, így az épületegyüttes fűtési- 
és hűtési igényeit geotermikus energiával látjuk el, ennek eredményeként 
az épület szén-dioxid kibocsátása nulla. Az épület hőtermeléséből 
eredő légszennyezés így nem történik, a technológia legkiemelkedőbb 
környezetbarát tulajdonsága, hogy szállópor nem keletkezik a fűtés által. 
A vásárlóknak szelektív hulladékgyűjtést biztosítunk és az üzemeltetés 
során keletkező műanyag és papírhulladékot is újrahasznosítás céljával 
szállítjuk a megfelelő helyre. Ebben természetesen bérlőink is partnerek.
Hogyan és mely utakon tervezik megoldani az áruszállítást? 
Az áruszállítást a Kossuth Lajos utcai üzletnél eddig már megszokott 
módon és rendszerességgel oldjuk meg a jövőben is. Az élelmiszerüzlet 
árufeltöltése 6.00 és 16.00 között történik.
A teherautók méretét tekintve nem kamionokra kell számítani, hanem 
3,5 t és 12 t összsúlyú tehergépjárművekre. A megközelítést az Antónia 
utca irányából tervezzük, ez részletesen elolvasható környezetvédelmi 
hatástanulmányunkban, amelyet a beruházás megkezdése előtt 
készítettünk.
A CBA jelenlegi épületével mi a tervük?
A Príma élelmiszerüzlet megnyitásával egyidőben a CBA üzlet bezárásra 
kerül. A nyitást követően az üzemeltetési tapasztalatok ismeretében 
döntünk majd a Kossuth Lajos utcai üzlet hasznosításáról.
Milyen egyéb beruházást valósítanak meg a falu javára?
A Linum Udvar beruházás kapcsán a hozzá valamilyen szempontból 
kapcsolható területek egyes részeinek felújítását, átalakítását is vállaltuk. 
Ilyen többek között a Bánya utca és Szeles utca kereszteződésében 
kialakított körforgalom, valamint a hozzá kapcsolódó árokrendszer javítása 
és lefedése, járdák és behajtók kiépítése, gyalogos átkelőhely létesítése, 
illetve a területhez tartozó zöldterület automata öntözőrendszerének 
kialakítása és mind a zöldterület, mind a közterület folyamatos, 
önköltséges karbantartása.

Ugyanitt említeném meg a szóban forgó Bánya utca aszfaltozását, a 
Bánya utca, Kazal utca, Kaszáló utca területeken, illetve a Nagyszénás 
utca és Kossuth Lajos utca közötti területen járda kiépítését, a Linum 
Udvar és Lenvirág bölcsőde között sétány kiépítését – zöldterülettel, 
öntözőrendszerrel és térvilágítással kiegészítve –, a Nagyszénás utca 
és Kazal utca kereszteződésben, Bánya utcában valamint a Nagyszénás 
utcában az árokrendszer javítását, a Nagyszénás utca és Kazal utca 
kereszteződésben és Bánya utcában parkolók kialakítását, a megsüllyedt 
parkolósáv javítását, Bánya utcában a körforgalomhoz kapcsolódóan 
gyengén látók és vakok részére a gyalogos közlekedést megkönnyítő 
burkolatok kialakítását, babakocsi rámpa építését, Sport utca és Antónia 
utca kereszteződésben a jelenlegi szűk közúti ív szélesítését, Bánya utca 
és Kaszáló utca közötti zöldterület illetve járda alatt futó gyengeáramú 
védőcső és aknáinak kiépítését, valamint a leendő park közel 3600 m2 
területének tereprendezését, lejtések kialakítását, gödrök megszüntetését 
és vízelvezetés biztosítását.
A központhoz továbbá 180 parkoló és 37 kerékpártároló elhelye- 
zését tervezzük, mely így kiszolgálhatja majd a környék egyéb szol- 
gáltatóegységeinek forgalmát is. A szomszédos bölcsőde és a Linum 
Udvar közötti területre pedig 9 m széles növénytelepítést tervezünk,  
amely további por és hangfogóként funkcionál majd, valamint számot- 
tevő zöld területként is hozzájárul a terület esztétikájához.
Mit gondol mennyi munkahelyet teremtenek a faluban és várhatóan 
mekkora adóbevétel növekedést fog jelenteni ez a falunak évente?
Az egyes bérlemények munkavállalóival együtt ez a szám elérheti  
a 100 főt is. A Linum Udvar működése nagyságrendileg több, mint 
10.000.000 Ft/év adóbevétel növekedést fog eredményezni Nagykovácsi 
községének. Az éves összeg több adónemből tevődik össze, aminek 
legnagyobb részét az ingatlan után fizetendő telek- és építményadó teszi 
ki. A másik nagyobb hányadát a Príma élelmiszerüzlet iparűzési adója 
képezi, illetve szükséges számolni a bérlemények működéséből befolyó 
iparűzési adóval is.
Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy ezúton kérjem a lakosság türelmét 
az építkezéssel járó kellemetlenségek miatt, ígérem, hogy a jövőben is 
legjobb tudásunk szerint járunk el a munkálatok során, hogy a Linum 
Udvar körültekintően, felelősségteljesen, de a lehető legrövidebb időn 
belül elkészüljön.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor – alpolgármester
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A NATÜ által végzett feladatok tavasszal képekben

A NATÜ munkatársai az idén tavasszal is gondozzák  
a született gyermekek emlékfáit

A világjárvány miatt a szülőknek nehezebb volt a fák karbantartása, 
ezért a NATÜ kollégái – csakúgy, mint a tavalyi évben – tavasszal 
fölvállalták azok gondozását: a locsolást, karózást, gyomlálást.
Lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően most már rendezettek 
a kisfák és környezetük, így a szülők lemaradás nélkül folytathatják 
gondozásukat.
A világjárvány sem tudja felülírni ezt a gyönyörű kezdeményezést, 
amellyel Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a településre született 
gyermekeket egy-egy facsemetével ajándékozza meg!
Ebben az évben is fölajánlja az Önkormányzat a családoknak, hogy 
megszületett gyermeküknek, névre szóló fát ültethessenek a településen. 
Az Önkormányzat biztosítja a facsemetéket, melyek mellé emléktábla is 
kerül az apró gyermekek nevével. 
A facsemetéket – amennyiben a járványhelyzet már lehetővé teszi – 
a NATÜ munkatársainak közreműködésével a szülők ültetik majd el a 
település kijelölt helyein, a meghirdetett időpontokban.
Minden egyes díszfa az újszülöttekkel együtt növekszik, melyeket – 
megállapodás szerint – a szülők gondoznak évszakról - évszakra, éveken 
át.
Kérjük a szülőket, hogy a veszélyhelyzet feloldását követően figyeljék 
az Önkormányzat hirdetését és csatlakozzanak továbbra is ehhez a 
különleges programhoz, majd elültetett fáikat látogassák, gondozzák, 
hogy gyermekeik mellett azok is erősödjenek és egészségesen 
növekedjenek.

A településre született 
gyermekek fáinak  
gondozása
Kántor Ágnes NATÜ intézményvezető
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„Mindannyian csak turisták vagyunk ezen a bolygón. Senki nem él itt örökké, 
legfeljebb egy évszázadot maradhatunk. Így aztán, amíg itt vagyunk, jobb, 
ha megpróbálunk értelmesen, hasznosan élni, jó szándékkal lenni egymás 
iránt. Erre a kis időre legalább viseljük jól magunkat.” (Dalai Láma)

Az első Föld napja
Az első Föld napját még 1970 április 22-én Gaylord Nelson wisconsini 
szenátor szervezte meg egy amerikai egyetemista, Denis Hayes-szel 
együtt. A szenátort egy 1969-es olajszivárgás insiprálta arra, hogy a 
háborúellenes diákmozgalmak energiáit inkább a környezetvédelem 
felé fordítsa. A kezdeményezésnek már az első Föld napján is nagy sikere 
volt, mivel 20 – más források szerint akár 25 – millió ember, az USA 
akkori lakosságának tizede vett részt benne. Richard Nixon elnök egy 
éven belül környezetvédelmi ügynökséget hozott létre Amerikában, és a 
levegő, valamint a víz tisztaságának védelmére, illetve a veszélyeztetett 
fajok megóvására is alkotott törvényeket. 1990-ben az ökológiai válság 
jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a 
sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes 
hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét 
stb. – látva világmozgalommá nyilvánítását kezdeményezték, melyhez 
Magyarország is csatlakozott. 

A mozgalom eredményei
A Föld napja számos eredménnyel büszkélkedhet: 2010-ben egymilliárd fa 
ültetését tűzték ki célul, amit két év alatt el is értek. A párizsi éghajlatvédelmi 
egyezményt is a Föld napján írták alá 2016-ban. Az egyezmény célja a 
globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 2 fok alatt tartása az 
iparosodás előtti szinthez képest, illetve a hőmérséklet emelkedésének 1,5 
fok alatt tartása az iparosodás előtti szinthez képest. Szomorú volt látni, 
hogy pont az az Amerikai Egyesült Államok lépett ki az egyezményből és 
söpörte szőnyeg alá a klímaváltozás globális vészhelyzetének problémáját, 

amely 50 évvel ezelőtt zászlójára 
tűzte a környezetvédelem prob- 
lémáját. Reménykeltő azonban, 
hogy az új amerikai vezetés 
az első döntései között lépett 
vissza, és olyan vállalásokat 
fogalmazott meg a közel- 
jövőre vonatkozólag, amelyek 
túlszárnyalják az eredeti, kilépés 
előtti számokat. 

Van még remény?
Sokak szerint nem lehet már meggyógyítani a bolygót, túl sok kárt 
tettünk benne, de vegyük példaként az ózonlyukat, melynek mérete 
drasztikus mértékben csökkent már eddig és további javulás is várható. 
Ezt az eredményt mi emberek csakis önmagunknak köszönhetjük, 
hiszen a 80-as évek végén a kár mértékét felismerve, és annak fő 
okozóját azonosítva a CFC gázokban (chlorofluorocarbon), nemzetközi 
összefogás született, amely drasztikusan csökkentette ezen gázok 
kibocsájtását, megakadályozva a további károkozást és segítve a 
regenerációt. Többször bizonyítottuk már, hogy összefogással, közös 
felelősségvállalással, a terhek megosztásával és személyes példamutatással 
nagy célokat tudunk elérni, jobbá és mindenki számára élhetőbbé 
tudjuk tenni környezetünket. Nincs senki, aki ne tehetne valamit  
és nincs az a kis dolog, ami ne számítana! Most sincs más lehetősé- 
günk, hiszen mindannyian felelősei és egyben elszenvedői vagyunk a jelen 
helyzetnek. Közösen kell megálljt parancsolnunk a környezetszennyezés- 
nek és a túlfogyasztásnak, amely oka és következménye urbanizált 
életvitelünknek, ahol sokan mintha elfeledték volna, hogy mi is része 
vagyunk bolygónk ökoszisztémájának, melyet óvnunk, védenünk kell, ha 
nem szeretnénk mi is a kihalt élőlények listájára kerülni.  

Nincs „B” terv, mert nincs „B” bolygó
Ábrahám Móni

Ön mit tehet a tisztább,  
egészségesebb környezetért? 

✓ Otthonában és munkahelyén szelektíven gyűjtse a hulladékot! 
✓ Környezetünk megóvása érdekében tájékozódjon a szemét, illetve 
veszélyes hulladék elhelyezésének legális lehetőségeiről, továbbá a 
kerti hulladékot komposztálja vagy a szabályoknak megfelelő módon 
oldja meg annak elszállítását! 
✓ Spóroljon az árammal! Egyszerű mozdulat, mégis sokan 
elfelejtkeznek róla: ha utolsóként lépnek ki egy helyiségből akkor 
le kell kapcsolni a villanyt. Pedig nem csak energiát spórolunk ezzel, 
hanem egészségesebbé is tesszük a környezetünket. Amíg pedig 
világos van, húzza el a függönyt és engedje be  a természetes fényt, 
hisz az átlaglakás áramfogyasztásának 15-30%-át a világítás adja.
✓ A használt étolaj újrahasznosítható. Nagykovácsiban már két 
helyen lehet lerakni a használt olajat zárt üvegben vagy műanyag 
palackban, de benzinkutakon üres tartályt is kaphatunk, amelyben 
összegyűjthetjük és leadhatjuk.
✓ Zárja el a csapot! Ugyancsak az egyik legevidensebb kör- 
nyezetvédelmi módszer, ha csak akkor folyatjuk a vizet, amikor arra 
valóban szükségünk van. Nem is gondolnánk, mennyit spórolunk, ha 
elzárjuk a zuhanyt, amíg szappanozzuk magunkat, illetve a csapot, 
mialatt mossuk a fogunkat (egy fogmosás alatt például akár 7,5 liter 
víz is elfolyik).
✓ Az illegálisan lerakott hulladék és a kirándulók által eldobált szemét 
hatalmas problémákat okoz a hazai erdőkben is. Ön ne tegye! Szeme- 
tét hulladéktárolóba vigye, ne az erdőben dobja el! 
✓ Fűtsön okosan! Már 1-2 fok csökkentés is jelentős fogyasztáscsökke- 
nést okoz és a hőérzetet nem befolyásolja nagy mértékben! 
✓ Minimalizálja a személygépkocsi használatot, használja a 
tömegközlekedést, kerékpárt, elektromos rollert! 
✓ Ha teheti, válassza a csomagolásmentes termékeket, vagy legalább  
a környezetbarát csomagolásúakat részesítse előnyben! 
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Nagy örömünkre ebben a hónapban 
Doró Antal bácsi 90. születésnapját 
töltötte be. Szinte hihetetlen, mert 
hatvannak is alig látszik.
A járványügyi szabályok betartásával 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
asszony köszöntötte Anti bácsit 
otthonában, melynek során átadta 
az Önkormányzat ajándékát és 
Magyarország Kormánya Emléklapját.  
Anti bácsi korát meghazudtolóan, 
fiatalos lendülettel tevékenykedik a 
mindennapokban. Nemrég súlyos 
betegségen esett át, de az életkedve, 
a munka szeretete és szerető családja 
segítségével ma is aktívan éli az életét. 
Elkezdte írni az önéletrajzát. Mesélt 
gyermekkoráról, a tragikusan korán 
elhunyt édesanyjáról. Érettségi után 
tervezőmérnökként dolgozott.

1985-ben telepedett le Nagykovácsiban első feleségével és fiával 
Tamással. 
Jelenlegi feleségével, Éva nénivel később ismerkedtek meg, már 
mindketten özvegyek voltak mikor találkoztak. Közös hobbijuk a 
kertészkedés. Minden évben szép sikerrel vesznek részt a „Virágot 
Nagykovácsinak” pályázaton.
Többek között Anti bácsinak köszönhetjük Nagykovácsi közművesítését 
a ’80-as években. Pájer Árpáddal és Tegzes Endrével közösen járták ki és 
valósították meg a gáz bevezetését és a csatorna kiépítésének első ütemét 
Nagykovácsiban. Sok víz lefolyt azóta azon a csatornán, de Anti bácsi alig 
változott. Ma is az a tevékeny, szorgalmas, tettre kész ember, aki mindig 
is volt. A hosszú élet titkát is ebben látja: mindig munkálkodni, a jóra 
törekedni, egészségesen élni, tevékenynek lenni. És szép harmóniában 
élni egy társsal, aki jelen esetben Éva néni, immár 30 éve. 
Kívánunk nagyon jó egészséget és még sok boldog évet!

Szépkorú köszöntés

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tizenkét önkormányzata és 
Zsámbék város megbízásából a Zsámbéki-medence térségének turisz-
tikai lehetőségeire fókuszáló kerékpárforgalmi hálózati terv készül. A 
november óta készülő hálózati terv célja, hogy a továbbiakban minden 
kerékpáros, vagy éppen közúti, vasúti projekt egy jól kiérlelt, átfogó kerék-
párúthálózati elképzelésbe illeszkedjen, a kerékpárúthálózati célokkal 
összhangban épüljön meg. A terv elkészítése jelentős előkészítő munkát 
igényelt – a feladattal megbízott szakértő team összegezte a tervezési 
terület kerékpáros közlekedésének helyzetét, a kerékpáros forgalom 
fő célpontjait, a forgalmi irányok kerékpározhatóságát. Az elemzések 
és a lakosságot is bekapcsoló kérdőíves válaszok alapján, illetve alapos 
szakértői egyeztetések útján jött létre a tervjavaslat munkaközi anyaga.
A hálózati javaslat online térképen is megtekinthető. Így a tervjavaslat 
tetszőlegesen nagyítható és a „Map & Tools” menü beállítással szint- 
vonalakkal is nézhető, emellett az adott jelkategóriák előtti dobozra mu-
tatva a jelmagyarázat is leolvasható.
https://qgiscloud.com/barnazsolt/Budak_rny_ki_KHT_terv_
 Az év eleji internetes kikérdezés több mint ezer válaszának eredményeiről 
is tájékoztatást ad a tervjavaslatot megalapozó tanulmány. Erre és a terv-
javaslatra vonatkozóan a kerekpar@bonumvia.hu címen várjuk szíves 
javaslataikat.  

Elkészült a Budakörnyéki  
kerékpár-turisztikai  
hálózat tervjavaslata

A településünkön több helyen kerültek kihelyezésre lég- 
szennyezettségmérő műszerek. Pontosan hol találhatóak  
a szerkezetek és miért ezek a helyek lettek kijelölve?
A légszennyezettségmérők optimális kihelyezésében a Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem szakértői segítették az Önkor- 
mányzat munkatársait. A kihelyezett mérők lefedik a település 
egészét és olyan adatokkal képesek szolgálni, amelyek a jövőben 
segítenek a megoldások és az esetleges szabályozások bevezeté-
sében is. Célunk, hogy fenntartsuk a Nagykovácsiak életminőségét. 
A légszennyezettség mérők helyszínei:

•  Amerikai Nemzetközi Iskola (AISB) előtt
•  Cseresznye u. 13. szám alatti ingatlan előtt
•  Gyöngyvirág u. 33. szám alatti ingatlan előtt
•  Kaszáló utcai óvoda előtt
•  Kolozsvár u. 37. szám alatti ingatlan előtt
•  Kossuth Lajos u. 14. szám alatti ingatlan előtt
•  Medve u. 18. szám alatti ingatlan előtt
•  Munkácsy Mihály u. 17. szám alatti ingatlan előtt
•  Szent Margit utca közepén
•  Tisza István téren
•  Virágos sétány 119. szám alatti ingatlan előtt

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Sikeres közbeszerzési pályázat
2021. 04. 22.-én a Képviselő-testület határozata alapján sikere- 
sen lezárult a „Kerékpárút létesítése Adyliget-Remeteszőlős és Remete- 
szőlős-Nagykovácsi” közbeszerzési eljárás.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a VIANOVA 87’ Közmű- 
és Útépítő Zrt. került nyertesként kihirdetésre. Az építési munkálatokról 
és határidőkről folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Martinek Zsuzsa
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A kertek és utcafrontok gondozásakor sajnos kevesen gondolnak arra, 
hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják 
azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek 
közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban 
megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, 
amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és 
balesetveszélyesek. 
A veszély elhárítása érdekében az ELMŰ Hálózati Kft. május második 
felében gallyazást végez a településen (május 13., 21., 27.). A szolgáltató 
érdeke elsősorban a biztonságos üzemeltetés, így nem esztétikai metszést 

végeznek, hanem oly 
módon vágják vissza a fákat, 
hogy 2-3 évig ne kelljen 
további munkálatokat 
végezni. 
A villamos energiáról szóló 
törvény alapján az ELMŰ 
Hálózati Kft. a növények 
vegetációs idejétől füg- 
getlenül jogosult a 
gallyazási munkálatok el- 
végzésére, illetve elvégez- 

tetésére, amennyiben ezt az ingatlan tulajdonosa nem vagy nem 
megfelelő mértékben teszi meg. A munkálatok elvégzését az ingatlan 
tulajdonosa a Polgári Törvénykönyv alapján tűrni köteles.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről szóló 21/2017. (X.24.) önkormányzati rendelete 
alapján az ingatlan és az út közötti területet az ingatlan tulajdonosa 
köteles gondozni, karbantartani. Ennek értelmében a fák gondozása 
és metszése is az ingatlantulajdonos feladata. Ha Ön nem szeretné az 
ilyen jellegű munkavégzést, akkor kérjük május 13. előtt, végeztesse el 
szakemberrel a metszési munkálatokat.

A munkával kapcsolatos további kérdéseikkel forduljanak 
az ELMŰ Ügyfélszolgálati Irodához  

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
+36 40/38 38 38, vagy +36 20/30/70/978 56 11

Gallyazási munkálatok  
Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester

Tisztelt  
Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák  
személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

a Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesületét.

Adószám a SZJA 1% felajánlásához
18686366-1-13
Bankszámlaszám: 

65700086-10122675
Egyesületünk Központi telefonszáma:  

06-70/3879999

„Ha csak egy virág volna,  
én azt is megkeresném.  
Ha csak egy csillag gyúlna,  
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,  
megtanulnék hangján.  
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.”
                           (Létay Lajos)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében  
köszöntök minden édesanyát szeretettel,

Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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Nagykovácsi gyönyörű műemléki épülete a Kossuth Lajos utca elején, a 
kőkerítés mögött álló, 1840-es évek környékén épült, klasszicista stílusú 
kastély.
A kastélyt a Wattay család építtette, később a Teleki család, majd a Tisza 
család tulajdonába került és vadászkúriaként üzemelt. Az épület az 1848-
49-es szabadságharc idején Görgey Arthur tábornok főhadiszállásaként 
szolgált. 
Első állandó lakója Tisza Lajos volt, aki közmunka- és a közlekedésügyi, 
majd a király személye körüli miniszter volt. Grófi címét I. Ferenc József 
adományozta neki a tiszai árvíz utáni Szeged újjáépítési munkájáért. A 
kastélyt 1880-ban átépíttette, ekkor nyerte el a mai formáját és ekkor 
bővítették a kertet is.
A kastélyt 1898-ban a későbbi miniszerelnök, Tisza István örökölte, aki 
egy több mint 3000 kötetes könyvtárat költöztetett ide. A szépirodalmi 
könyvtár mellett az alsó szinten helyet kapott még a billiárd szoba, a 
szalon, az étkező, a vendégszobák, a konyha és a személyzet szobái. Az 
emelet helyet adott a történelmi műveket tartalmazó könyvtárnak, a 
háló-fürdő egységnek, még egy szalonnak és további vendégszobáknak. 
Tisza Istvánt 1918. október 31-én meggyilkolták, fia, ifjabb Tisza István 
egy héttel később, spanyolnáthában halt meg. A kastélyt három unokája 
örökölte: Tisza Lajos Kálmán, Tisza József és a Nagykovácsiban született 
Tisza Jolán. A kastélyt vadászatok idején a legidősebb unoka Tisza Lajos 
Kálmán lakta. Ebben az időben a birtok tölgyesét, a mai Adyligetet 
felparcellázták, és a Tisza István Kertváros nevet kapta. Ide épített új 
villájukba költöztek ki a természet közelségére vágyó előkelő családok. A 
villanegyed később a Tisza István-liget, majd a háború után az Adyliget 
nevet kapta.
A második világháború előtti légi felvételeken már látható a kastély 
területén épült torony is.

A család az épületet a háború alatt lakta, de Budapest ostromát II. kerületi 
házukban vészelték át, majd 1946-ban Argentínába, onnan pedig az 
Egyesült Államokba menekült. Tisza Lajos Kálmán volt a nagykovácsi 
kastély utolsó tulajdonosa. Lánya, Tisza Ilona és leszármazottjai az 
Egyesült Államokban élnek. Tisza Ilona maga is cserkész és férje 1977 óta 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tisztje. 
Tisza Lajos Kálmán elmenekülése előtt rendelkezett arról, hogy a kastély 
oktatási célt szolgáljon vadász gyerekek számára. A háború utolsó 
éveiben az épület üldözött szülők gyermekeinek adott menedéket. 
1945 nyarán a Szövetséges Ellenőrző Bizottság angol tagjai használták 
nyaralóként, később pedig a Földművelődési Minisztérium nyaralója 
volt, míg 1951-ben az államosítás után a Honvédség üdülője lett. 1958-
tól az Országos Erdészeti Főigazgatóság Erdészeti Nevelőotthona 
volt. Nyaranta mezőgazdasági és erdészeti dolgozók gyermekeinek 
üdülőjeként szolgált. Akkoriban a nemesi címert vörös csillag váltotta fel 
az épület homlokzatán.
A rendszerváltás után 1992-ben a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium létrehozta a Mezőgazdasági Szakképző Intézetet és 
Nevelőotthont, amelynek fő profilja a középfokú szakoktatás, kollégiumi 
nevelés, szakmai tanfolyamok és rendezvények szervezése volt. 2007-
ben az iskola elköltözött, majd 2008-ban a kollégium is megszűnt. 
Ekkor az épületet kiürítették, nem használták, állapota leromlott. 2012-
ben Nagykovácsi Önkormányzata kezdeményezte az önkormányzati 
tulajdonba vételt, amelyre ígéretet is kapott. Egyebek között a 
Polgármesteri Hivatal is ide költözött volna. Végül 2013-ban az ingatlant a 
Magyar Cserkészszövetség kapta meg, a birtokbaadás 2014. márciusában 
történt. 
A komplexum fejlesztésére egy kormányhatározattal 2,5 milliárd forintot 
ítéltek meg nemzeti forrásból, ezen felül egy Európai uniós pályázaton 
30 millió forintot nyert el a Magyar Cserkészszövetség az oktatási épület 
energetikai fejlesztésére. A kastély és melléképületeinek felújított, mai 
formája 2018-ra készült el.  
A Magyar Cserkészszövetség olyan funkciót próbált keresni a területnek, 
amely méltó módon tudja azt visszaemelni az ország és a település 
szerkezetébe, nyitott cserkész és nem cserkész fiatalok számára és híven 
jelképezi a cserkészet, a cserkésztársadalom arculatát, értékeit.

A Nagykovácsi kastély története
Huszárné Antal Virág



112021. május

Sport

Néhány hónappal ezelőtt együtt éltük át azt a nagyszerű 
élményt, amikor a Magyar Labdarúgó Válogatott ismét 
kijutott az Európa Bajnokságra. Óriási volt nézni a meccs 
utáni ünneplés pillanatait, és azt is láthatták a NUSE lab-
darúgását legjobban ismerők, hogy a tv közvetítés képein 
feltűnt egykori kapusedzőnk Kövesfalvi István is, aki nap-

jainkban a válogatottaknak vezényli a foglalkozásokat Gulácsinak, Di-
busznak és a többieknek. 

Bizony a korábbi éveink szakmai munkájához, és a település labdarúgói-
nak épüléséhez ilyen kiválóságok is hozzátették tudásukat. Rajta kívül 
is jócskán találkozhattak az elmúlt évek generációi olyan fiatal szakem-
berekkel, akik ma NB1-es csapatoknál, regionális központokban egyre 
nagyobb nevet szereznek...
Napjainkban a NUSE csapatait, a régi vezetők mellett, egy újabb  
edzőgeneráció trenírozza. Ők már olyan fiatal szakképzett edzők, akik 
egykor, Nagykovácsiban kezdték a labdarúgást, igazi lokálpatrióták.
Hogy jól tanultak, azt mi sem mutatja jobban, mint az elmúlt évek baj-
noki címei, sikerei.
Persze nem minden a siker, mert mi elsősorban közösséget, embereket 
nevelünk, és neveltünk az elmúlt rendkívül nehéz időszakban is. Talán 
lassan hátunk mögött tudhatjuk ezt a pandémiás időszakot, így re- 
ménykedve kapcsolunk magasabb fokozatra, indítunk újabb rakétákat!
Ezért is várunk minden érdeklődőt, labdarúgást szeretőt! Folyamatosan 
elérhettek minket a focipályán és a megadott elérhetőségeken.
 
Edzések, edzőtáborok, munka, móka és kacagás és foci, foci, foci – ez a 
NUSE. 
 
Folyamatos TOBORZÓ már 5 éves kortól – felnőtt korig
foci@nuse.hu   –  www.nuse.hu
Ha te is látni akarod a legfrissebb infókat rólunk, akkor lájkold a facebook 
oldalunkat.
Tel.: 06/30-8573836
 
Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi!

NUSE labdarúgás –  
újra a pályán
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Juhász Gyula szerint a költő hitvallása 
halhatatlanná tenni a mulandóságot.

Ha nem is halhatatlanná, de szerettük vol- 
na emlékezetessé tenni az idei költészet 
napi megemlékezést. Felhívva kis meg- 
mozdulásunkkal a figyelmet a versek 
lélekformáló, léleknyitogató hatására, melyből 
a gyerekekre legtöbbször csak a zeneiség hat.

Ebben az évben, rendhagyó módon, a be- 
kuckózás he- 
lyett inkább a 
kitárulkozásé 
volt a hang- 
súly. Ismét igye- 
keztünk a ter- 
mészetben kö- 
zösségformáló, 
összetartozást 
erősítő teret 
k i a l a k í t a n i , 
így a kuckót 
a gyerekek 

kedvenc kirándulóhelyénél, a „Mesefánál” 
alakítottuk ki.
Pokrócok ölelésében, párnák rejtekén várta az 
arra járókat a sok-sok szívünknek oly kedves 
verseskötet és megannyi borítékba rejtett 
költemény. Találhatott itt kedvére valót 
a néhány éves totyogós, a szerelemtől és 
lázadástól fűtött kamasz, az anya, a feleség, 
a bölcs és a naiva, a szomorú és a vidám is...
ki tudja, milyen érzésekkel telve érkeznek a 
túrázók.
Óvodásainkat és ismerőseinket arra kértük, 
hogy gazdagítsák „kuckó-könyvtárunkat” 
személyes kedvenceikkel.
A borongós időben kissé félve hagytuk magára 
a versbe öltöztetett teret. Vajon elázik? Nem 
viszik el a könyveinket? ...és a kosarak, párnák, 
takarók?
Aztán hátra dőltünk... ha valakinek szüksége 
van egy kis Weöresre, vagy Fodor Ákosra, hát 
vigye és szépüljön a lelke tőle!
Az eső egész nap kerülgette, nézegette a 
kis kuckót, míg végül délután úgy döntött, 
kifúrja az oldalát a kíváncsiság és megnézte 

magának. Gondos kezek azonban mindent 
összecsomagoltak egy szempillantás alatt és 
így megmenekültek kincseink.
Mindent, de mindent hazaszállítottak nekünk 
és képzeljétek, nem hogy hiánytalanul 
visszakaptuk könyveinket, de rengeteg verssel 
gyarapodott a gyűjtemény!
...és csak olvastuk és olvastuk estébe hajlóan 
a sok érzést, élményt és hangulatot, mely 
átsugárzott a kézzel vagy géppel írott, rajzolt és 
illusztrált ajándékon.
Így váltunk ajándékozóból ajándékozottá, a 
napunk aranyban úszott.
Köszönjük!

A vers mindenkié
Karczevicz Dóra tagóvoda vezető óvodapedagógus, Száva utca, Tengelice csoport

A tavasz folyamán megérkeztek a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
mindhárom intézményébe azok a nagyértékű sportszercsomagok, amiket 
a kormány által elindított „Ovis Labdaprogram” keretében kaptunk.
A program célja a mozgás szeretetén keresztül az egészségre ható, 
mozgásgazdag életmódra nevelés.
Az ehhez szükséges sporteszközök biztosításával elérhető, hogy minél 
több óvodás kapjon kedvet a sportoláshoz és életük részévé váljon a 
mozgás.
A 434.400 Ft értékű mozgást támogató csomag, különböző fajtájú és 
anyagú labdákat (foci, edző és szivacslabdákat), bójákat, lábtenisz szettet, 
megkülönböztető mezeket, edzőállomást és a játékokhoz szükséges 
összehajtható kapukat tartalmaz.
Köszönjük a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, hogy 
intézményünk számára biztosította a labdaprogramban való részvételt.

Ovis Labdaprogram
Szabó Éva, tagintézmény vezető Járvány, védekezés, fertőtlenítés, maszk, 

gumikesztyű és lábzsák. Utóbbi három 
szinte ruházati alapfelszereltség lett a 
mindennapokban a munkánk során. Óvodánk 
sokat tesz azért, hogy a környezetvédelem ne 
csupán lózung, vagy kipipálható pont legyen 
az életünkben, de valós megoldások szülessenek. Egy évvel ezelőtt is ezért 
vágtunk bele a textil maszkok készítésébe, melyből minden nagykovácsi 
háztartásban eljuttattunk egy párat.
Az őszi és téli időszakban, az esős-sáros periódus beköszöntével egyre 
többször volt szükség a lábzsákokra, mely miatt főtt a feje minden 
tudatos természetvédőnek, amikor újabb adag került megvételre. Ezért 
fogalmazódott meg egy újabb ötlet, egy zöld gondolat két kollégánk 
fejében. Orosz Andrea és Szász Mária dajka nénik találták ki, hogy 
cseréljük le a sok-sok műanyag lábzsákot textil változatra. Bár igyekeztünk 
folyamatosan mosni a műanyag kivitelő lábzsákokat, az elhasználódás 
miatt egyre csak vettük és vettük őket. A márciusi zárás idején a két 
kolléga majd kétszáz párat készített el a környezetbarát kivitelből. A 

lábzsákok még a maszkok 
készítésekor megmaradt 
adomány textilekből kerül- 
tek szabásra és varrásra. 
Bízunk benne, hogy ez- 
zel a kis lépéssel, egy  
textil lábzsákkal mi is  
hozzájárulunk ökológiai  
lábnyomunk csökkentésé- 
hez. 

Lábzsákok zöld módra
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A Nagykovácsi Kispatak Óvodában  
a beiratkozás időpontjai  

a 2021/22-es nevelési évre
2021. május 11. kedd: 7:30 órától 16:00 óráig

2021. május 12. szerda: 7:30 órától 16:00 óráig
2021. május 13. csütörtök: 7:30 órától 17:00 óráig

A beiratkozás rendje: 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett 
időpontban lehet a 3. életévüket 2021. augusztus 31-ig betöltő gyermekek 
szüleinek. A szülőknek a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre 
vonatkozó igényt is be kell jelenteniük.
A májusi beiratkozás személyesen is megtörténhet, amennyiben a 
vírushelyzet megengedi, erre a Kaszáló utca 16-18. szám alatti székhely 
óvodában lesz lehetőség.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 
19/2021. (III. 10.) határozata szerint az óvodába elektronikus úton is be 
lehet iratkozni. Utóbbi esetben az alábbi szükséges dokumentumokat 
(szkennelve/fotózva) kell elküldeni a kispatak.nagykovacsi@gmail.com 
e-mail címre: 
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•  a szülő és a gyermek lakcímkártyája (azonos nagykovácsi lakcímre szóló)
•  a szülő és a gyermek személyazonosságot igazoló dokumentuma
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•  a gyermek TAJ kártyája
•  adategyeztető/jelentkezési lap mindkét szülő aláírásával ellátva 

(letölthető innen, a www.kispatakovoda.hu honlapról vagy átvehető a 
Kaszáló utcai székhely óvoda titkárságán)

A szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai 
beiratkozásával kapcsolatban, amelyet az intézmény honlapjáról 
letölthet, vagy személyesen átvehet az óvodaépületekben. A jelentkezési 
lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével ellátva kell a beiratkozás 
során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a beiratkozás során elég az 
egyik szülő/gondviselő jelenléte.
Jelentkezési lap hiányában a beiratkozás alkalmával mindkét szülő/
gondviselő jelenléte szükséges, hogy aláírásukkal helyben jelezzék 
jelentkezési szándékukat. 
Az a gyermek, aki a 3. életévét 2021. augusztus 31-e után tölti be abban az 
esetben vehető fel, ha minden, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.
A szülő a beiratkozáskor jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával 
kapcsolatban, mely a „Felvételi és előjegyzési naplóba” kerül rögzítésre. 
A felvételi sorrendet alapesetben a születési idő határozza meg, azonban 
gyermekvédelmi szempontok figyelembevételével kivétel tehető az 
alábbi esetekben:
•  A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte;
•  A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű;
•  A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
•  A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli;
•  A gyermeket időskorú neveli;
•  A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermek 

nevelkedik;

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó 
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől 
számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat 
be az óvodavezetőnél, a fellebbezés elbírálására a jegyző jogosult.

Az óvodai felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szabályozza. A szülő kérelmezheti a 
következő óvodai foglalkozások alóli felmentést, a kérelmét a tárgyév 
május 25-ig nyújthatja be. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A szülő az 
engedély iránti kérelmet a kérelem adatlap kitöltésével az engedélyező 
szervhez a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalához 
(2094 Budakeszi Fő utca 179. budakeszi.jarasihivatal@pest.gov.hu) 
nyújthatja be a mellékelt nyomtatványon.
Az óvodai beiratkozáshoz ajánljuk figyelmükbe a www.kispatakovoda.hu 
oldalon található kisfilmeket, melyekben a Kaszáló utcai, Dózsa György 
utcai, Száva utcai óvoda épületet, valamennyi csoportot és az óvodában 
dolgozó munkatársakat igyekszik átfogóan bemutatni az Óvoda.
Továbbá szintén az óvoda honlapján a „Bemutatkozunk” kép alatt 
lévő írásokat is, ahol részletes információkat olvashatnak a csoportok 
létszámáról, korosztályi összetételükről és a várhatóan felvételre kerülő 
apróságok lehetséges/tervezett számáról. Itt találhatnak még szülői 
ajánlásokat, véleményeket a csoportokról saját, megélt tapasztalatok 
alapján.
Szeretettel várjuk családjukat a Kispatak Óvodában!

Fontos tudnivalók az óvodai beiratkozásról

Kérjük, támogassa adója 1%-val 
A Nagykovácsi óvodásokért  

Óvodai Alapítványt

Nagykovácsi óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Nagykovácsi Fiókja
657000086-10116618-00000000

IBAN HU98 6570 0086 1011 6618 0000 0000

Kérjük, támogassa ön is  
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda fejlődését  

adója egy százalékával,  
hogy álmaink az égig érhessenek!

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány  
1992 óta segíti a NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA 

működését.
A szülői kezdeményezésre létrejött alapítvány 

elsődleges célja az óvodai nevelési, oktatási  
feltételek javítása. Az alapítvány igazoltan  

közhasznú tevékenységet folytat.

A kuratórium elnöke:
Ledács-Kiss Miklós

Óvodásaink nevében köszönünk minden támogatást, 
adományt, valamint az adók 1%-át.

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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…
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Kedves Olvasók!
Az iskolában sokszor borúsan tekintettünk a 
saját körülményeinkre a vírushelyzet miatt. 
A bezárás, az online oktatás nehézségei 
még a legjobbakat, legügyesebbeket, 
legszorgalmasabbakat is megviselték. Mindenki 
várta a helyzet jobbra fordulását, az oktatás 
telének a tavaszba fordulását. Szerencsére ezt, a 
jelenléti nevelés-oktatás újrakezdését élhettük 
át április 19-től. 
A kormány döntése nyomán az alsó 
tagozatosok számára újrakezdődhetett a 
jelenléti oktatás. Joggal várhatták el tőlünk a 
szülők a rugalmasságot és sikerült is egy jó, 
kompromisszumos megoldást létrehoznunk 
a tanítás, napközi, ebédeltetés, ügyelet alapos 
át- és megszervezésével. Több, lépcsőzetes 
időpontban tudtunk lehetőséget biztosítani 

a gyermekek hazaengedésére, így a szülők 
nagyobb biztonságérzettel tudták beküldeni a 
gyermekeiket az iskolába. Akinek a gyermeke 
nem tudott iskolába jönni, szülői kérelemmel 
otthon maradhatott. Számukra, mivel a digitális 
oktatás az alsóban most megszűnt, nagyobb 
feladatot jelent a tananyag feldolgozása. 
Az iskolában több tantermet használunk fel 
most a tanítás során. Szellősebben, egymástól 
megfelelő távolságra tudjuk a gyerekeket 
leültetni. Továbbra is gondosan ügyelünk 
az egészségügyi rendelkezések fokozott 
betartására. Várjuk a május 10-re beharangozott 
felső tagozatos újraindulást is, addig ők 
továbbra is a digitális oktatás feltételeivel 
tanulhatnak otthon.
Április 15-én és 16-án lezajlott az elsős 
beiratkozás is. Az adminisztrációs munkák 
elvégzése után a felvételről szóló értesítést 

április 23-án kapták meg a szülők. Az osztályba 
sorolás a későbbiekben fog megtörténni. A 
pedagógusaink nevében is köszönöm, hogy a 
szülők ilyen nagy számban szavaztak számunkra 
bizalmat a gyermekük iskolánkba történő 
beíratásával. Úgy gondolom, hogy az iskola, 
a művészeti iskola, a sportklubok nagyszerű 
együttműködése továbbra is biztosítani 
fogja azt a sok esetben egyedülállóan magas 
színvonalú alapképzést, ami csak ránk jellemző 
és itt valóban megvalósulhat. Joggal reméljük, 
hogy a településen a nevelés-oktatás – az iskola 
bővítése az új épülettel, a mindig megújulásra 
képes pedagógus kar munkájával, továbbá 
a tervezett nyelvoktatás bővítésével, ezek 
együttesével – hosszú távon is szép jövő előtt 
áll.

Fehér Imre
intézményvezető

Pályaorientációs nap  
a felső tagozaton
A tavaszi szünet előtt, március 29-én tartottuk 
iskolánkban a pályaorientációs napot. A jelen 
helyzetben természetesen online. Minden 
felsős osztály osztályfőnökével töltötte el 
ezeket az órákat. Az osztály érdeklődési körének 
megfelelően, különböző szakmákról hallhattak 
a diákjaink. A legtöbb osztályban lelkes 
szülők tartottak előadást saját munkájukról, 
hivatásukról. A pedagógusok felkészülését 
segítette a Nemzeti Pályaorientációs Portál, 
amelyen több mint 400 foglalkozásbemutató 
kisfilm közül lehet választani a gyógymasszőrtől 
az épületasztaloson át a vegyészmérnökig. 
Voltak osztályok, ahol foglalkozásokhoz 
kapcsolódó játékokat játszottak, vagy 
önismereti tesztet töltöttek ki. Tartalmasan és 
hasznosan telt el a délelőtt!

Hanula Krisztina 
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Pályaorientációs nap  
az alsó tagozaton
A tavaszi szünet előtti tanítás nélküli 
munkanapon, március 29-én pályaorientációs 
napot tartottunk az általános iskolában. 
Mivel online oktatás volt, ezért ezt alsó 
tagozaton más-más módon valósítottuk 
meg. Volt, aki a Google Meet távoktatási 
rendszeren keresztül arról beszélgetett az 
osztályával, ki mi szeretne lenni majd felnőtt 
korában. Voltak, akik különböző szakmákról, 
hivatásokról tartottak játékos formában online 
foglalkozást, de a legtöbb alsós osztály bevonta 
az oda járó gyermekek szüleit. Mivel sokan 
otthon dolgoztak a szülők közül még ebben 
az időszakban, a tanítók felkérését szívesen 
fogadták; az osztálynak bemutatták saját 
foglalkozásukat pár szóban, és készségesen 
válaszoltak a gyerekek által feltett kérdésekre. 
A mi osztályunkban (4.c) két óra alatt nyolc szülő 
is bemutatta a munkáját. Mindenki elmondta, 
hogy mi akart lenni gyerekkorában, milyen 
tanulmányokat végzett, mire megállapodott a 
mostani foglalkozásánál, mik ennek az előnyei, 
szépségei, nehézségei. Hallhattunk autó, illetve 
gépészmérnököt, aki 240 km/ órás sebességgel 
is vezetett már tesztautót (csillogó szemű fiúkat 

képzeljenek maguk elé), olyan művészt, aki 
nagy zenekarban játszik fúvósként, és zenei 
bemutatót is láthattunk, hallhattunk tőle. 
Építészmérnök anyuka beszélt arról, miért 
fontos a matematikát jól megtanulni, újságíró 
apuka pedig a magyar tanulás fontosságára 
hívta fel a gyerekek figyelmét, kicsit 
megtámogatva a mi pedagógusi munkánkat 
is. A felső tagozatra is betekintést nyertünk, 
mivel egy apuka az 5. évfolyamtól használatos 
történelmi atlasz egyik megalkotója, s 
izgalmasan mesélte el nekünk, miért kezdett el 
már gyermekkorában érdeklődni a történelmi 
térképészet iránt. Megtudhattuk, mi a dolga egy 
mediátornak, és ehhez kapcsolódóan ötleteket 
mondtak a gyerekek, hogyan oldjunk meg egy 
konfliktust az osztályon belül. Egy másik apuka a 
számítógépes csúcstechnológiáról mesélt, ami 
szintén nagyon érdekes volt mindnyájunknak. 
Az osztályfőnökök későbbi beszámolói 
alapján minden alsós osztályban érdeklődően, 
nyitottan fogadták a gyerekek a szülők 
beszámolóit, amiket reményeink szerint jövőre 
már személyesen, testközelben tudnak majd 
megvalósítani, és kedvet adni a gyerekeknek a 
különböző szakmák megismeréséhez.

Kutiné Tünde 
4.c osztályfőnöke

Közlekedési alapvizsga 
Idén kiemelt fela- 
datunk volt 4-7. 
évfolyamos tanuló- 
ink gyalogos és  
kerékpáros közleke- 
dési alapismere- 
teinek felfrissítése, 
bővítése, gyakorol- 
tatása. Környezetis- 
meret órákon, infor- 
matikán készültünk 
az országos vizsgára, 
amit március máso- 
dik hetében teljesít- 
hettek a gyerekek 

egy online felületen. Ehhez segítségként 
minden érintett diákunk kapott Közlekedési 
kisokos oktatófüzetet, de ugyanez a Kréta 
e-Learning felületén is elérhető volt, 
kiegészítve jónéhány önellenőrző teszttel. 
A visszajelzések alapján élvezetes, izgalmas 
ismeretanyaggal gazdagodtak a gyerekek, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy tudatosabban 
és biztonságosabban mozogjanak a hétköznapi 
forgalmi szituációkban.  

Balássy Dávid  tanító
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A magyar költészet napja
Minden tanévben közös versmondással 
emlékezünk meg az iskolában a magyar 
költészet napjáról. Hol a Tisza István teret 
tölti be a gyerekek közös versmondásának 
hangja, hol a Tanband zenekar megzenésített 
verseit énekeljük a tornateremben. Az 
osztálytermekben kedves verseskötetek járnak 
kézről kézre. Tavasszal rendezzük meg az iskolai 

versmondó versenyt is, ilyenkor készülnek 
legügyesebb tanulóink a területi versenyre. 
Sajnos idén nem tudtunk a hagyományok 
szerint ünnepelni. Az otthontanulás időszaka 
nem tette lehetővé a közös megemlékezést. 
Az internet világa más módon hozta közelebb 
hozzánk a költészetet. A letöltött videók, a 
megzenésített versek, a képernyőn bemutatott 
verseskötetek, a feszült figyelemmel hallgatott 
versmondások színesítették a tanórákat. 

Szívesen kapcsolódott be a 4.c és 3.b 
osztály néhány tanulója  Diószeghy Tünde 
megkeresésére az Öregiskola online tavaszi 
versfüzérébe. Mindenki lelkesedéssel tanulta 
a kiválasztott versszakot. Szülői segítséggel 
sikerült továbbítani Kányádi Sándor két versét, 
amit az ünnepnapon nagy örömmel néztünk 
végig.

Veres Ildikó tanító 3.b osztály   

Kertészkedik az 1.c 
Még a karanténban döntöttük el az 1.c osztályba 
járó gyerekek szüleivel, hogy szeretnénk 
a Közösségi kertben egy kis ágyást, ahol a 
növények fejlődését figyelhetjük hétről hétre. 
Vojczek Judit és a NATE tagjainak köszönhetően 
március egyik szombatján ez a kívánságunk 
valóra is vált. A dombágyás „megépítése” után, 
hagymát, retek- és salátamagot ültettünk. 
Az online tanulás időszakában a gyerekek 
vállalták – szülői segítséggel – három-

négynaponta a locsolást, gazolást. A jelenléti 
oktatás első hetében megnéztük a gyerekekkel, 
hogy mi is történt a magokkal. Örömmel láttuk, 
hogy a magokból kicsiny, már „felismerhető” 
növények nőttek. Paradicsom és paprika 
palántáink már nagyon várják, hogy igazán 
kitavaszodjon, és kiültethessük ezeket is.
Nagyon örülünk, hogy lett egy ágyásunk, mert 
valljuk, hogy amikor a gyerekek saját maguk 
ültetik pl. a paradicsomot, gondozzák a kertben, 
majd a termését betakarítva a szendvicsükhöz 
elfogyasztják, akkor talán megsejtenek valamit 

a nagy természeti körforgásból. A tapasztalás 
során új ismeretekkel is gazdagodnak: az ültetés, 
locsolás, gondozás közben megfigyeljük a 
növény növekedését, a virágzást, a termést 
stb., ezt a tudást a környezetismeret órákon is 
hasznosítjuk majd.
A kert lehetőséget ad a környezetet védő, 
természetbarát attitűd gyakorlására. Fontos 
továbbá, hogy a gondozás közös feladatunk, 
közös felelősség. Reményeink szerint az 
osztályközösségében is erősíti majd az 
egymáshoz fűződő érzelmi szálakat!

Vácziné Gondár Gyöngyvér
1.c osztályfőnöke
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Fenntarthatósági témahét
„A fenntartható fejlődés elvének lényege, 
hogy úgy kell élnünk, hogy ne korlátozzuk 
az eljövendő generációk létfeltételeit, 
ne vonjuk meg tőlük azt a lehetőséget, 
hogy ők is legalább olyan minőségű életet 
élhessenek, vagy talán még jobbat, mint 
mi. Ehhez a maitól eltérő módon kell élni 
a mindennapjainkat, és alapvetően át kell 
gondolnunk, meg kell változtatnunk az ember 
és környezete közötti kapcsolatot. A lényeget 
két szóval is ki lehet emelni: „törődni” azzal, 
hogy mi lesz cselekedeteink következménye 
embertársainkra, a környezetre, az eljövendő 
generációkra vonatkozóan; a másik szó 
pedig „megosztani” amit tudunk, ne pedig 
felhalmozzunk, és aztán eldobjuk, ami nem 
szükséges.” (KTI)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
köznevelésben 2021. április 19-23. között 
hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, 
amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének 
elterjesztése iskolai keretek között.
Erre a programra a Nagykovácsi Általános Iskola 
is regisztrált. A kialakult vírushelyzet miatt az 
iskolából, jelenléti oktatással, csak az alsósok 
tudtak részt venni ebben. Kiemelt témakörként 
az ERDŐ-t választottuk, hiszen az tőlünk 
karnyújtásnyira van. 
A témahét honlapjáról letöltött segédanyagok 
felhasználásával, színes ismeretekben bő- 
velkedő, érdekes, tanulságos hetet zártunk 
pénteken. 
Voltak olyan osztályok, amelyek videókat, kis 
filmeket, PPT bemutatókat néztek meg az 
erdőről. Volt, aki online feladatokat, játékokat, 
rejtvényeket oldott meg a témában. Rajzoltunk, 
színeztünk, festményeket készítettünk. 
A Föld napját megünnepelve, a ha- 
gyományainkhoz hűen több osztály a 
természetbe látogatott ki. Jártunk erdőben, 
mezőn, tóparton is. Hálásak lehetünk érte, 
hogy környezetünk ennyi lehetőséget biztosít 
számunkra. 
A Békás-tóban úszkáló, békés vadkacsa pár, 
a kecskebéka csobbanása a tó vízében, a 
mocsári gólyahír aranyló sárga virága, a fa- 
gyöngy zöld gömbje, a száraz tapló érdekes 
mintázata, a vaddisznó dagonyázó, apró zöld 
békalencséi, a varangypeték ringatózása, az 

erdő aljnövényzetének sűrű, 
színes virágszőnyege vagy 
akár az illatok kavalkádja és 
még sorolhatnám. 
Öröm volt a gyerekeknek 
önfeledten betűket raj- 
zolni a pocsolyákba, kéreg- 
lenyomatokat készíteni a 
fák törzséről, bújócskázni 
a bozótosban, hallgatni a 
madarak vidám énekét vagy 
éppen csöndben átölelni 
egy-egy fát. 
Nem szerettük volna, hogy  
minden élményről lema- 
radjanak az online okta- 
tásban lévő tanulóink, ezért 
Szabaduló szoba jellegű já- 
tékot is készítettünk, mely- 
nek címe: 
Tegyél tíz lépést a Földért! A feladatot az iskola 
Facebook oldalán is megosztottuk, hogy minél 
több gyermekhez eljusson. E mellett mindenkit 
arra bíztatunk, hogy sokat sétáljon, kiránduljon 
a szabad levegőn!
Reménykedünk abban, hogy sikerült ta- 
nulóink figyelmét a környezet és a természet 

megóvására, tiszteletére és szeretetére irá- 
nyítanunk. 

Nem erdő az erdő, hogyha nincsen fája,
Szomorú, ha nincsen dalos madárkája.
Mi a kert fa nélkül? S ha nincs madár benne?
Nálok nélkül ez a világ de szomorú lenne!
                          (Benedek Elek)

Erdőszegi Klára
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Könyvajánló – Magyar Judit

Most fiatalabb olvasóinknak ajánlunk újonnan beszerezett köte- 
teinkből néhányat:

Kertész Edina kicsiknek szóló sorozatában híres felnőttek életéről mesél, 
így hozva közelebb a gyerekekhez őket: Szabó Magda írót, Hugonnai 
Vilmát, aki az első magyar női orvos, és Balázs Júliát, aki az első magyar 

női csillagász lett. A fiú, aki varjúvárról álmodott című legújabb kötet Kós 
Károly életét mutatja be gyerekszemmel.
A „Varázslatos optikai csalódások” című ifjúsági ismeretterjesztő könyv 
a szemet és agyat becsapó varázslatok, illúziók tárháza. Mi is kísérletez-
hetünk, kipróbálhatjuk a benne látható trükköket, miközben magyaráza-
tot kapunk arra, hogyan is lehetséges mindez.
Zalka Csenge Virág hivatásos mesemondó, aki több mint tíz éve rend- 

szeresen mesél kamaszoknak, lelkesen 
ecseteli „Hősök és pimaszok” című köny-
vében, milyen nagy élmény számára ez-
zel a korosztállyal találkozni: „Meséltem 
már kamaszoknak vitorlás hajó fedélze-
tén, trolibusz megállójában, Fizika Nap-
ján kísérletek között, és könyvtári ott- 
alvós buliban is.” „Négyszemközt előre 
elmagyarázom a felnőtteknek, hogy 
ne szóljanak rájuk, ha sutyorognak, 
fészkelődnek..., mert én szemből látom 
a figyelő tekinteteket, csodálkozó mo-
solyokat, a kisimult arcokat. Sikerül őket 
teljesen behúzni a mese világába.”

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

Április 14-e a könyvtárosok világnapja
A könyvtárosok világnapja 2011 óta kerül megrendezésre az American 
Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az Inter-
national Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári 
Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdemé-
nyezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok 
nyújtotta értékekre. Bár a világjárvány miatt szakmai konferenciákra, ün-
neplésre nem kerülhetett sor, kárpótolt minket a helyi figyelem, megem-
lékezés. 
Az Önkormányzat facebook oldalán is szó esett az eseményről, és 
sok olvasói köszöntést is kaptunk. Múlt év novembere óta zárt kapuk 
mögött dolgozhatunk csak, azonban szinte azonnal életbe léptettük 
az „Ablakos nyitvatartás” kölcsönzési rendszert, amely nem pótolhatja 
az igazi könyvtárba járás élményét, mégis alkalmas azonban arra, hogy 

olvasnivalóhoz juttassa a 
kölcsönzőket, a családokat. 
Az új könyvek, amelyeket a 
Tájolóban, a weboldalunkon 
és a facebookon is folyama-
tosan bemutatunk, nem kell, 
hogy a nyitást várva porosod-
janak a polcokon, azonnal 
eljuthatnak az olvasóinkhoz. 
A legújabb beszerzéseket 
az utcai könyves ablakokba 
is kitettük, hogy segítsük a 
válogatást. Innen folyama-
tosan „kelnek el” a könyvek, 
segít a könyvek látványa a 
tájékozódásban, milyen új 
könyvet érdemes elolvasni. 
A legszigorúbb zárás idején 
(március 8-tól) a könyvfutár 

szolgáltatás működött, 
a kért könyvcsomago- 
kat a kerítésre akasztva, 
postaládába téve, kon-
taktus nélkül szolgál-
tatva. 
Amint lehetett, újra 
visszaállítottuk az Ab-
lakos nyitvatartást, és 
nagyon várjuk, hogy 
újra teljes üzemmódban 
működhessünk.  A világ-
nap alkalmából nagyon 
köszönjük a köszönté- 
seket, amelyekből néhá- 
nyat kiemeltünk:  
„Nagyon köszönjük a 
Ruminin Tükör-szigeten 
című könyvet, megkap- 
tuk. Épp most fogunk 
végezni a Rumini, a 
kapitány című előző 
kötettel a sorozatban. 
Legjobbkor jött :)”
„Ma reggel az egyik kollégájuk meglepett és Hiro Arikawa: Az utazó  
macska krónikája c. könyvet elhozta a részemre. Nem számítottam rá, 
hogy érkezni fog a Könyvtárból könyv, de nagyon pozitívan ért, melyet 
ezúttal is köszönök.”
„Nagyon köszönöm a gyorsaságot és az operativitást is! Rendszeresen 
dicsekszem a „fővárosi" barátnőimnek arról, hogy a nagykovácsi könyv-
tár párját ritkítja...” 
„Köszönöm a könyveket, jólesett, hogy gondoltatok rám. Az újranyitásról 
van hír? Csak mert a végén talicskával kell visszavinnem az összegyűlt 
könyveket. :)”
„A könyvtárosok világnapja alkalmából szeretném megköszönni az 
odaadó munkátokat, kedvességeteket. További jó munkát kívánok!”  
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A húsvéti ünnepkörhöz számos szokás és szimbólum kapcsolódik, tör-
ténetüket tekintve egészen régre visszanyúlók, és bizony harmatfrissek 
is. Ilyen új kezdeményezésnek tekinthetjük a Nagykovácsiban első ízben 
2021-ben meghirdetett húsvéti tojásfa díszítést is. A hosszú téli időszak 
után üde színfoltként hatottak az Öregiskola előtt álló, már rügyeit bon-
togató fán a színes tojások. De hogyan is kerülnek tojások egy fára?
A nagykovácsi húsvéti tojásfa tulajdonképpen számos magyar és külföldi 
„rokonnal” büszkélkedhet: itt van például az 56 éves német „nagypapa”, a 
türingiai Saalfeld városka almafája, amelyre virágkorában a hagyományt 
teremtő Kraft házaspárnak köszönhetően akár 10.000 tojás is felkerült, 
kezdetben a család, majd az egész település örömére. Szintén távoli 
német rokon a Rostocki Állatkert 2007-ben Guiness Rekordot is elérő to-
jásfája, amelyet mintegy 76.600 tojással díszítettek fel. A magyar rokonok 
ennél szerényebb számokkal, de mégis hasonló jelentőséggel bírnak, és 
egyre többen vannak Borsodtól Baranyáig.
Nagykovácsi közvetlen környezetében is szinte minden településen „ter-
mett” idén legalább egy, de akár több tojásfa is. A háttérben többnyire 
lelkes családok, közösségek, intézmények, önkormányzatok álltak, és 
maga a rendkívüli állapot szülte leleményesség, amely arra irányult, 
hogy ebben a rendkívüli helyzetben találkozások nélkül bár, de részt ve-
hessünk valami közösben, valami közösségiben. Így volt ez a mi esetünk-
ben is: az Öregiskolában fogalmazódott meg az ötlet, hogy biztassuk 

közös díszítésre a falunkban élőket. 
Az „alapkészletet” az intézmény 
biztosította, utána viszont napról 
napra érkeztek a nagykovácsiak sa-
ját díszítésű tojásai. A márciusi fel-
hívásunkban az is szerepelt, hogy 
a tojások mellett díszítsük a fát 
idézetekkel, kívánságokkal, pozi- 
tív gondolatokkal is. Bizton állít- 
hatom, hogy mindannyiunk ne- 
vében szóltak a következő kíván- 
ságok megfogalmazói: „Tűnjön el 
a koronavírus!” vagy „Gyógyuljon 
a világ, kerülje el a baj Nagyko-
vácsit is!”
Miközben egyre több műanyag, 
hungarocell, fa és persze való-
di, kifújt tojás, horgolt dísz és idézet érkezett a fára, lassan a tavasz 
is beköszöntött, alátámasztva a tojásfán olvasható egyik idézetet:  
„A tavasz a legnagyobb bizonyíték arra, milyen gyönyörű tud lenni a vál-
tozás.” A változásba persze az idén még az is belefért, hogy a mintegy 
250 tojás egyes áprilisi napokon a hó alól kukucskált ki. Bármilyen tech-

nikával díszítették is az 
ismeretlen ismerősök a 
hímes tojásokat, – kézzel 
festve, berzselve, vagy 
épp dekupázsolva –,  
azok jól kiállták a ter-
mészet próbáit, így 
jövőre újra felkerülhet-
nek Nagykovácsi tojás-
fájára. Bízunk benne, 
hogy 2022-ben már újra 
közös programok, tojás-
festések, locsolkodások, 
rokonlátogatások is kísér-
hetik a húsvéti ünnepün-
ket.
Ezúton is köszönjük min-
denkinek, aki hozzájárult 
a fa díszítéséhez! Remél- 
jük, hogy jövőre új erővel 
és egy egészségesebb vi-
lágban várhatjuk Krisztus 
feltámadását és a termé-
szet tavaszi újjáéledését.

Hogyan kerültek tojások 
az Öregiskola előtti fára?
Dienes Beáta

A magyar költészet napját is rendhagyó módon ünnepeltük 2021-ben. 

Tavaszi versfüzérünket, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár fel-
hívására beküldött felvételekből állítottunk össze, József Attila szü- 

letésnapjára. Ezúton is köszönjük minden vállalkozó kedvű kicsinek és 
nagynak, aki hozzájárult a közös versmondáshoz:
Sándor Liána; a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Málna csoportja – Radványi 
Rita és Lukátsyné Andruskó Diana óvónénik segítségével; a Nagykovácsi 
Általános Iskola 3.b osztálya Veres Ildikó és 4.c osztálya, Kuti Tünde tanítók 
felkészítésével; Milbauer Mihály és Karlócai Lőrinc; a Réczei család; és 
Vigh Bori. Versfüzérünk átlépte Nagykovácsi határát: Balassagyarmatról 
Bartha István evangélikus lelkész; Hágából a városi könyvtár munkatársa, 
Deuten-Makkai Réka csatlakozott a versmondók 34 fős csapatához.
A felvételen, mely még folyamatosan megtekinthető az Öregiskola You-
Tube csatornáján, a következő versek hangzanak el:

József Attila – Hangya
József Attila – Születésnapomra 
Kányádi Sándor – Ballag a folyó 
Kányádi Sándor – Mi lennék? 
Szabó Lőrinc – Hajnali rigók 
Szabó Lőrinc – Lóci verset ír  
Weöres Sándor – A tündér 
Weöres Sándor – Vonzás

Technikai munkatársunk Csernus Gergő volt, akinek köszönjük a videó 
összeállítását.  

Tavaszi versfüzér  
az Öregiskolából
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Thomas Pitz visszaemlékezése Franz Greszl „Grosskowatscher Heimat- 
buch” című könyvét egészítette ki. A most rövidítésekkel közreadott 
interjút Réthy Mária fordította le, a Nagykovácsi Harangszó című helyi 
lap 1991. májusi számában adta közre. Ez a lap első száma volt, akkor a 
szerkesztők, a nagykovácsiak a 45. évfordulóra emlékeztek. 
„(...) 15 éves voltam akkor. Most megpróbálom az emlékezetemben 
megelevenedő képeket összerakva felidézni a velünk történteket. Az 
oroszok bejövetele, 1944. december 25-e, és a sorsdöntő nap, május 3-a 
között kétség és remény között éltünk. A „vörös lovon” érkezettek a zak-
latás legkülönbözőbb módozataival gondoskodtak arról, hogy félelmünk 
ne szűnjön. Rettegtünk, amikor gyanús alakok közül egy is feltűnt utcánk 
végén. Látogatásaik célja általában beszolgáltatási parancs bejelentése, 
elkobzás, lefoglalás, letartóztatás vagy internálás volt. Nem csoda, hogy 
mindenből elegünk lett.” 
A nyomás egyre nagyobb volt. A nagypolitika szintjén 1944 decemberétől 
deklarált cél volt a fegyverszüneti szerződés aláírása, 1945. tavasza óta 
pedig a háborús bűnösök felelősségre vonása, a földosztás elindítása írja 
Ritter György: Hazáink című könyvében. Innen idézve: „1945. május 5-én 
éjjel 3 órakor 30 személyt hurcoltak el Nagykovácsiból, köztük Greszl Fe- 
renc plébános édesapját. Az elhurcoltak nyakába szégyentáblát aggat-
tak, melyeken a „nyilasok” és „volksbundisták” felirat 
szerepelt.” 
Az elűzetést tehát valójában jogfosztás, vagyonelkob-
zás, internálások, háborús bűnöséggel való kollek-
tív megbélyegzés előzte meg. A fővárost körülvevő 
svábgyűrű felszámolása a háború vége óta folya- 
matosan zajlott. Nagykovácsi esetében a helyzetet 
nagyban súlyosbította, hogy 1945 szeptemberétől a 
sváb lakosságra, akiket összezsúfolva összeköltöztet-
ték (gettósították), majd a faluba több hullámban te- 
lepes családokat költöztettek, azaz a még itt lévő la- 
kosságra „rátelepítették” az új betelepülőket. 
Így válik érthetővé Thomas Pitz visszaemlékezése: „Ép-
pen ideje, hogy nyomorúságunknak vége szakadjon!” 
A szülőföldön átélt traumák miatt vágyott volt az 
őshaza, mint később kiderült, sajnos idealizált képe. 
„Marhavagonokba zsúfoltak bennünket. Harminc em-
ber a maga meglehetősen terjedelmes poggyászával 
úgy megtöltött egy-egy vagont, hogy éppen csak 
megfordulni tudtunk. Holmijainkért mindaddig ag-
gódtunk, amíg az ellenőrzés meg nem történt. (...) 
Végtelennek tűnő várakozás után délután 5 óra körül 
szerelvényünk megindult nyugat felé...”
Az egykori óhazában, német földön nehezen indult 
az élet, sok keserűség és megaláztatás várt a kitele- 
pítettekre. A honvágy, az elszakadás, elszakítás fájdal-
ma mellett (sok esetben családokat, testvéreket szakí-
tott el történelem) újra a bizonyítás, az újrakezdés ne-
hézsége várt rájuk. 
A faluból több, mint 2000 embert, 600 családot va-
goníroztak be.  Eltűnt egy teljes falu. Magával vitte a 
falu 250 évének élő emlékezetét; az ünneplés, a min-
dennapok kultúráját, a gazdálkodás kultúráját; a ha- 
gyományokat, a szokásrendszert, a felbecsülhetetlen 
értékű közösségi tudást a tájról, a környezetről, az 
erdők-mezők, szántóföldek növényeiről, virágairól, ál-
latairól. Elvinni már nem tudták, mert mindez valahol 
szilánkjaira törött, majd elporladt: a falu akkori közös-
ségét. Mikor tört el? Röviddel a háború után, amikor 

összezsúfolódva, egybeköltöztetve nézték félve és megrettenve, hogy 
elfoglalják a házaikat? Vagy a vagonokba szortírozásnál? Ki tudja. 
Az egykori közösség elveszett, azonban az idetartozás érzése, a szülőföld 
iránti tisztelet és vágyakozás szinte sosem. 
Isten veled, Hazánk! – ezzel a felirattal és magyar zászlóval díszítve indult 
el egy szerelvény, 75 éve az ismeretlen felé. 

Nie Wieder! Soha többé!
75 éve történt
G. Furulyás Katalin

Kitelepítési emléktábla a solymári vasútállomáson

Honvágy (emlékezet alapján készült festmény Németországból)
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A párbajok, párviadalok végigkísérték az emberiség történelmét. Két 
főbb fajtájuk volt. Az egyik az istenítéletszerű párviadal, amelyben valaki-
nek az igazát, ártatlanságát döntötték el – jobb híján – fegyverrel. Ezek 
a középkor végén eltűntek, átadták helyüket a bírósági eljárásoknak. A 
másik párbajforma a lovagi tornákból alakult ki. Ezt a dicsőségért, meg-
becsülésért vagy valamilyen fontos ügy nevében vívták. A kezdetben  
nyilvános, szórakoztató eseményből később fokozatosan szűk körű 
párviadal lett, amit már nem elsősorban a dicsőségért, hanem inkább a 
jó hírnév megőrzése miatt, sértések megtorlása érdekében valósítottak 
meg. A történelem folyamán az állami törvények szinte mindig tiltották 
a párbajozást, de a szigorú rendelkezések nem tudták felszámolni ezt 
a szokást. Egyébként érdekes, hogy voltak időszakok az európai törté-
nelemben, amikor nagyobb volt a párbajozás divatja, máskor pedig 
alábbhagyott, szinte eltűnt - erről párbajtörténeti művekben lehet olvas-
ni. A 19. század második felében, illetve a 20. század első évtizedeiben 
élte talán utolsó reneszánszát a párbajozás. Párbajláz dúlt sok európai 
országban – Magyarországon is. A páros viadal hírnevet és kiválasz-
tottságot is jelentett. Politikusok, egyetemi tanárok, újságírók, művészek 
csaptak össze karddal, vívótörrel vagy pisztollyal azért, hogy megtorolják 
vélt vagy valós sérelmeiket – miközben a törvények, legalábbis Ma- 
gyarországon, csak látszólag büntették a tiltott párbajokat. Ebből a törté-
nelmi időszakból maradtak fenn leírások Nagykovácsihoz köthető párba-
jokról is. Természetesen nem Nagykovácsi paraszt-iparos-bányász lakói 
rendezték ilyen módon az ügyeiket, ők ezt nem is tehették volna meg, 
hiszen nem számítottak párbajképesnek. A párbajhoz való jogot szi- 
gorúan meghatározták a különböző párbajkódexek, becsületbíróságok: 
csak megfelelő társadalmi ranggal, vagyonnal rendelkező egyén vívha-
tott párbajt. Ezek közé tartoztak a nemesi származásúak, a katonatisz-
tek, később az értelmiségiek, magasabb rangú hivatalnokok, illetve a 19. 
század második felétől a jómódú középosztálybeli polgárok.
Kik párbajoztak akkor Nagykovácsiban, vagy Nagykovácsi határában? 
Természetesen a főváros párbajképes lakói. Az úgynevezett nagyko-
vácsi rét/nagykovácsi erdő kedvelt párbajozó hely volt. Azt, hogy ez a 
Hűvösvölgyi-nagyrét környékét jelentette-e, vagy inkább az akkori-
ban Nagykovácsihoz tartozó mai Adyligetet, ma már nehéz eldönteni 
– valószínűleg ennél kijjebb nemigen mentek a viaskodó felek. A régi 
sajtótermékek áttekintése során három olyan pisztolypárbajt találtam, 
amelyet a nagykovácsi réten/erdőben vívtak meg. Persze valószínűleg 
ennél több is volt, ez a három azonban sok szempontból kiemelt figyel-
met érdemelt, ezért is került a sajtó látókörébe.
Gömbös Gyula miniszterelnök és Eckhardt Tibor a Független Kisgaz-
dapárt elnöke 1936. április 7-én párbajozott egymással – írta meg a Dél-
magyarország című lap akkoriban. A két, párbajozásban amúgy már jára-
tos politikus egy parlamenti bizottsági ülésen szólalkozott össze, ebből 
keletkezett a becsületbeli ügy. Segédeik pisztolypárbajban egyeztek 

meg. A nagykovácsi réten 25 lépés távolságból egyszeri golyóváltással 
mérkőztek meg, először Gömbös lőtt, nem talált, Eckhardt viszonozta a 
tüzet, ő is elvétette. Sebesülés nem történt.
A Pál utcai fiúk írója, Molnár Ferenc is párbajozott a nagykovácsi erdőben. 
Ellenfele Szécsi Illés gyártulajdonos, földbirtokos volt. Az ügy hátterében 
szerelmi szálak húzódtak. Molnár Ferenc, a sikeres színpadi szerző bele- 
szeretett Varsányi Irén színésznőbe. A hölgy azonban Szécsi Illés fe-
lesége volt. Molnár meg is kérte a színésznő kezét, aki igent mondott, 
és bejelentette férjének a válást – írta meg a Délmagyarország 1911. 
január 4-én. A csalódott férj úgy tűnik, nem tudta könnyen feldolgozni a  
helyzetet, mivel a lap közölte Szécsi Illés levelét, melyben arról írt, hogy 
ő egy társasági összejövetelen kutyakorbáccsal addig kergette és ütötte 
Molnár Ferencet, amíg az kegyelemért nem kezdett esedezni. A neves 
író ezt cáfolta az újságírók előtt, szerinte Szécsi emberei törtek be az ő 
lakásába és csináltak ott botrányt, tettlegességre viszont nem került sor. 
Summa summarum becsületbeli ügy lett a dologból. A pisztolypárbajt 
1911. január 10-én ejtették meg. Két golyóváltásban egyeztek meg, 25 
lépésről lőttek egymásra. A lövéseket mind a ketten elvétették, sebesülés 
nem történt. Az ügyet az érintettek lezártnak tekintették, a már megindí-
tott pereket megszüntették. Varsányi Irén művésznő visszatért férjéhez 
és két gyermekéhez. A párbaj további érdekessége, hogy Molnár Ferenc 
idegkimerültsége miatt kórházban volt, onnan kéredzkedett ki az affér 
rendezésének idejére.
A harmadik párbajra az Esztergom és Vidéke 1891. április 16-i számában 
találtam. Ma már nem közismert emberek vívták meg Nagykovácsi ha-
tárában. Bizonyos Verseghy Robi és Schwarz Aurél lévai földbirtokos lőtt 
egymásra 30 lépés távolságból, egyszeri golyóváltással. Sebesülés ekkor 
sem történt.
A párbajtörténelmet olvasva nem kell meglepődnünk ezeken a vértelen 
összecsapásokon. A lovagias ügyek ebben a korban igen gyakran a kül-
világnak szánt előadások voltak, a pletykák elhallgattatása érdekében 
valósították meg ezeket. Nem mindig volt cél a másik fél megsebesítése, 
megölése.
Lássunk azonban véresebb párbajt is. Egykori nagykovácsi földbirtoko-
sunk, a községben lévő kastélyában gyakorta időző gróf Tisza István 
miniszterelnök számos kardpárbajt vívott politikai ellenfeleivel. Ezekről 
Clair Vilmos A párbaj története, neves párbajok című munkájában 
olvashatunk részletesen. Tisza István párbaj-naptárában a legérde-
kesebb év az 1913-as esztendő volt. Ekkor három ellenzéki politikussal 
mérte össze az erejét, közöttük gróf Károlyi Mihállyal, a későbbi minisz-
terelnökkel is. Lássuk kicsit részletesebben ezt az esetet. Újév nap-
ján Károlyi Mihály a Nemzeti Kaszinóban egy asztal mellett ült két 
ismerősével. Tisza István mikor belépett a helyiségbe üdvözölte Károlyit, 
de az nem köszönt vissza neki. Tisza erre figyelmeztette az ellenzék ak-
kori vezérét, hogy ő köszönt, legyen szíves viszonozni, de Károlyi ekkor 
sem volt hajlandó visszaköszönni. Ebből kerekedett aztán a lovagias 
ügy. Tisza István megvívott Károlyi Mihállyal, Széchenyi Aladár gróffal 
és Pallavicini György őrgróffal is – azaz a kis asztaltársaság mindhárom 
tagjával. A párbajok közül mindenképpen a Károlyi Mihállyal vívott volt a 
legérdekesebb. Harminckét menetben csaptak össze egy vívóteremben. 
A harmadik menetben Károlyi megvágta Tisza karját, ezt követően azon-
ban végig Tisza István volt fölényben. A vívómester beszámolója szerint 
a küzdelem nagyon heves volt. Károlyi szinte végig támadott, Tisza pedig 
visszaverte a rohamokat. Eközben Károlyi megsebesült az arcán, az ajkán, 
a vállán, a karján, majd a mellén. Az orvosok le akarták állítani a párbajt, 
de Károlyi mindenáron folytatni akarta azt. A felületi sebektől erősen 
vérző Károlyi Mihály végül a jobb könyökén kapott egy olyan vágást, 
amely harcképtelenné tette. Ezzel a párbaj véget ért. Az asztaltársaság 
másik két tagja ellen vívott párbajokban gróf Tisza István már könnyedén 
diadalmaskodott.
A 19. században széleskörű párbajellenes mozgalmak bontakoztak 
ki világszerte, ezek kezdetben szélmalomharcot folytattak; az idő 
előrehaladtával azonban valóban kezdett a párbajok népszerűsége  
csökkenni. Voltak, akik egyszerűen nem voltak hajlandóak kiállni párba-
jozni. Magyarországon nehezen ment ki a divatból ez a szokás, nálunk 
a párbajoknak csak a régi világ elsöprése vetett véget a második vi-
lágháború után.  

Párbajok Nagykovácsiban 
dr. Csapák Alex
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Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk, hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot és milyen változások történtek 
életükben az immár több mint egy éve tartó rendkívüli helyzetben.

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

MÉSZÁROS ZSUZSANNA MARGE  énekes-dalszerző 
Zsuzsi néhány éve lakik 
településünkön, de már 
aktív tagja Nagykovácsi 
művészeti életének. A ta-
valy megrendezett, 18. 
Művészeti Napok kiállí-
tásmegnyitóját saját szer-
zeményével, énekes-gitáros 
közreműködőként színe-
sítette. A „Harang csendül” 
című karácsonyi koncerten 
is nagy szeretettel vett  
részt, ahol az általa gyűjtött 
adventi és karácsonyi dalok-
ból hallhattunk néhányat 
előadásában. Tagja a Nagy- 
kovácsiban működő Linum 
Vocal női kamarakórusnak 
is. Reméljük még sokszor 
látjuk, halljuk őt telepü- 
lésünk különböző rendezvé-
nyein.

A következőkben élete fontosabb állomásairól mesél, az életében történt 
változásokról olvashatjuk gondolatait:

„Kiskorom óta szeretek énekelni. Általános iskolai éveim alatt számos nép-
dalversenyen szerepeltem sikeresen. 12 évesen a Love Machine zenekar 
alapítótagja voltam, ahol énekeltem, fuvoláztam, gitároztam és ekkor kezd-
tem ismerkedni a koncertezés műfajával. Soproni születésű vagyok, de a 
zenei pályám folytatása miatt Budapestre költöztem. Középiskolai tanul-
mányaimat a Solymári Fészek Waldorf Iskolában végeztem. Ezzel párhuza-
mosan Bécsben a Waldorf képzésen hangterápia oktatásban vettem részt. 
Külföldön – Angliában, Belgiumban, Egyiptomban és Írországban – töltött 
éveim alatt is zenével foglalkoztam, aktívan zenéltem.

2010-ben megjelent AND albumommal hívtam életre a MARGE elnevezésű 
szóló énekes projektemet, amely az elmúlt 10 évben sok változáson ment 
keresztül, ahogy én is. A média felé áttörő sikeremet 2013-ban, – az első 
fiammal a pocakomban –, a DAL című műsorban értem el. A fesztiválok 
és nagyobb közönség 
felé való nyitást pedig a 
VÁRATLAN NYÁR című 
slágerem hozta, amely 
hetekig vezette a rádiók 
toplistáját. Hasonlókép-
pen sikeresen szerepelt 
2018-ban a MAHASZ top 
40-es listáján a Jetlag ze-
nekarral közösen készített 
ÉGEN ÁT című dalunk is. 
YouTube csatornámon az 
említett dalok, és továb-
bi más videóklipjeim is 
megnézhetőek.

Korábban sokat kon-
certeztem, turnéztam, az 
elmúlt 3 évben azonban 
visszavonultan élek. A 

férjem Pejkó Balázs hangmérnök, a STUDIO H vezetője. 2019-ben kezd-
tem el a stúdiójában készíteni az első lemezem, a közös történetünk első 
mérföldköve mégis 2015-ben volt. Együtt készítettük a már említett nyári 
slágerem. 2016 óta alkotunk hivatalosan is egy párt. 2017-ben költöztünk 
Nagykovácsiba. Mozaik családként összesen 3 csodálatos gyermekünk van 
és még szeretnénk :)
Az első karantén ideje alatt elkezdtem gyerekdalokat írni, ami nagyon 
hasznos és praktikus volt. Nagykovácsi egyik védőnője is használta a  
praxisában, ez külön jó érzéssel tölt el.
Nagyon jó volt sokat együtt lenni, saját magunkra és a szűk családra kon-
centrálni minden időben. Utána nehéz volt visszazökkeni, és nem is sikerült 
ugyanoda. Bennem teljesen átértékelődött az, hogy mit várok az élettől, 
magamtól.
A mostani karantén alatt egy akusztikus jótékonysági stream koncertet 
adtam és elkezdtem az új nagylemezemen dolgozni. Sok pozitív gondola-
tom van, amit a dalaimon keresztül szeretnék átadni a hallgatóimnak és 
persze mindenkinek, akinek csak tudom. Számomra ez az élethelyzet sokat 
tanított önmagamról, a környezetemről, a társadalmunkról. Lehetőséget 
kaptunk változni és megtapasztalni a valós felelősséget, amit az élet ön-
magában rejt.”
https://instagram.com/margemusic
https://www.facebook.com/margemusic

Köszönet!
Koszec Gyula Nagykovácsi örökös 
operatőre. Három évtizede örökíti meg 
Nagykovácsi minden jelentős pillanatát. 
A testületi ülések órái, focibajnokságok 
percei, beszélgetések, kerekasztal 
események, interjúk sokasága folyt le a 
mindent megörökítő kamera objektívje 
előtt. Megbecsülni sem lehet, hogy a 
közel harminc év alatt hány rendezvényt, 
ünnepséget, eseményt állt végig, 
dolgozott türelmesen, megörökítve 
mindent az utókornak. 
A felvételek minden hónapban bekerültek 
a Hivatal archívumába. 
Hosszú évek óta elképzelhetetlen 
volt nélküle a Nagykovácsi Búcsú, a 
Varázskastély, az Én Pódiumom előadásai, 
és sokunkat érhetett az a meglepő 
megtiszteltetés is, hogy egyszer csak 
mikrofon került elénk, és a kolbásztöltés 
csínjáról-bínjáról, vagy a közösséggé 
válás fontosságáról kérdezett minket. Az 
általa forgatott anyagokat a Nagykovácsi 
Kábel TV adásaiban láthattuk, így azok is 

részvevőivé válhattak településünk  eseményeinek, akik személyesen 
nem lehettek jelen. 
Köszönjük az eddigi munkát, köszönet a sok szép pillanatért és 
emlékezetes közvetítésért, a tévé adásokért. A közös együttműködésnek 
új formája lesz ezután, ebben továbbra is számítunk Koszec Gyula egyes 
arhívumgyarapító felvételeire.  A köszönet mellé ezúton kívánunk további 
jó egészséget, kitartást az új feladatokhoz!  
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

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

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

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

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

Hétfő: III. körzet – 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

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda: 11:00 – 15:00
 Csütörtök: 11:00 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 15:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 11:00 – 15:00
 Kedd: 11:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 12:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Koltay Angéla 2021.  május 31.-én és június 1.-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:
május 7.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
május 14.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla 
május 21.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
május 28.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
június 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

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 

Elérhetőségek: 
Tel.: +36/30-653-1317

vagy 112

Újszülöttek
Április

Abigél, Barnabás, Bendegúz Frigyes,  
Botond, Donát Dániel, Júlia,  

Lina Katalin, Márton
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A múlt hónap elején nyitotta meg kapuit 
településünk első csomagolásmentes boltja, 
ami véleményem szerint – egy sokak által  
már régóta várt, örömteli esemény.  
A közösségi felületeken már korábban 
megkérdezték a helyiek véleményét, 
igényeit, ki-mit szeretne látni, beszerezni 
egy ilyen jellegű boltban. E havi ismeretlen 
ismerősünk Csécs-Kertész Dóra a Menő-
Jövő bolt tulajdonosa. 
Dórinak már gyerekként a boltos és a főzős 
játék volt a kedvence. Mindkét nagymamája 
pénztárban dolgozott, ezért akkoriban 
nem is volt kérdés, hogy ezen a pályán 
képzeli el a jövőjét. Telt az idő, az ételek 
és az alapanyagok iránti szenvedélye csak 
erősödött, melyhez kicsit később csatlakozott 

a fenntarthatóságra való igény is. Férjével már 20 éve alkotnak egy párt, 12 
éve költöztek Nagykovácsiba, 2 kisfiuk már ide született. Anyaként néhány 
év multinál töltött munka után ő is szembesült az ingázás nehézségeivel, így 
egy helyi vállalkozásnál folytatta pályafutását.

A járvány hatásaként mindannyian átalakítottuk vásárlási szokásainkat, és 
még fontosabbá vált a termékek helyben történő beszerzése. Ezért úgy 
döntöttek kihasználják a lehetőséget és megvalósítják a vágyukat, hogy 
minőségi magvakat környezetbarát módon juttassanak el a településen 
élőknek. Kezdetben kerékpáros házhozszállítással – webes rendelésen 
keresztül, majd piacokon feliratos üvegekbe töltve kínáltak számos 
terméket csomagolásmentesen vagy papírtasakban. Az érdeklődés egyre 
nagyobb lett és időszerűvé vált egy komolyabb raktár igénybevétele, mikor 
szembejött velük az üzletbérlés lehetősége. Bár még korainak érezték, de 

belevágtak. A teljes felújítást családi és baráti segítséggel végezték, ezáltal 
fokozatosan kerültek közel a helyhez, és a nyitásra már igazán magukénak 
érezhették az üzletet. Az átépítés alatt rengetegen kérdezték, hogy „Mi lesz 
itt?”, a „Csomagolásmentes bolt” válasz hallattán sokan kérdőn néztek: tehát 
csomagolás nem lesz, de akkor mégis mi? Ez is egy szemléletformálás, egy 
kihívás számukra. Igyekeznek minden betérőnek segíteni az eligazodásban, 
hogy ki-ki igényének megfelelően ismerkedhessen a környezettudatos 
vásárlással. Az üzletben rengeteg alapanyag és egészséges hozzávaló 
megtalálható, elsősorban csomagolásmentesen vagy visszahozható/
komposztálható csomagolásban, de akik nem visznek magukkal tárolót, 
azok papírtasakban kapják a kiválasztott dolgokat. A piachoz való szoros 
kötődésük kapcsán számos kistermelő finomságai is fellelhetőek Pest 
megyéből. A klasszikus „zero waste” típusú üzletekhez képest itt a rendszer 
a hagyományos kisbolt minta szerint zajlik, vagyis önkiszolgáló jelleg 
helyett az eladó méri ki az igény szerinti mennyiségben a választott árut. 
Ez nemcsak higiénikusabb, de a vásárlóknak is több ideje marad válogatni 
vagy személyesen informálódni, amíg feltöltik a tárolókat, tasakokat. Tele 
vannak rövid és hosszútávú ötletekkel, folyamatosan növelik az árukészletet 
a vevői visszajelzések és a saját ötleteik alapján. Tervben van a termelői 
tejtermékek bevezetése és saját előállítású müzli is, továbbá nagy hangsúlyt 
fektetnek a helyi tudatos vásárlásra és a zöld gondolkodásra való ösztönzésre 
is. Mindannyiunk számára 
fontos, hogy a jövő Menő 
legyen!
Ha arra járnak térjenek be 
ebbe a barátságos üzletbe, 
és ne felejtsék el megkóstolni 
az isteni glutén, tej, cukor és 
pálmaolajmentes hummus 
és lencsechipseket. Vigyázat! 
Függőséget okoz! :)

Ismeretlen ismerős – Menő-Jövő
Szemesy Barbara – alpolgármester

Ha olyan alapítványhoz szeretné  
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben lévő 

nagykovácsi lakosokat támogató 
„Fejér György”

Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

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

HIRDETMÉNY
2021. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

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

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

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

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

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

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!



15. alkalom a mai, a nemzetiségi önkormányzatunk megalakulása óta, 
hogy a 275 éve álló templomunkban elődeinkre, 1946. május 2. 3. 4. 
napján elűzöttekre emlékeztünk.
15. alkalom... lehet-e még újat mondani? 
Újat mondani talán nem lehet, de a szavak nem fogyhatnak el.
Nem lehet elégszer elmondani mindazt, ami történelmünk szomorú 
fejezetévé, településünk kitörölhetetlen múltjává vált.  
Újra és újra beszélni kell a 600 elűzött nagykovácsi család, fiatalok, 
öregek, gyerekek, betegek gyötrelméről, sorsáról, amelyről az embertelen 
korszak politikai vezetői döntöttek Potsdamban és itthon, hazájukban, 
szülőföldjükön.
„Die Schwaben sind mit einem Bündel gekommen. Sie sollen auch mit 
einem Bündel gehen!” 
A svábok egy bőrönddel jöttek, egy bőrönddel is kell elmenniük!
Hirdette a Nemzeti Parasztpárt elnöke, Kovács Imre 1945. április 7.-én
És mentek...
Marhavagonokban, batyuval 250 évet maguk mögött hagyva.
Plébánosukat Greszl Ferencet – akit különösen veszélyesnek ítélt a 
hatalom – híveit megelőzően 1946. március 22.-én kényszerítettek fel egy 
Biatorbágyról induló szerelvényre.
Naplójában így írta le búcsúját:
„Átellenben velünk a lenyugvó nap sugarai utoljára aranyozzák be 
szemünk láttán a torbágyiak Katalin-hegyét, s vele együtt a mögötte 
elterülő községeket, Budakeszit és Nagykovácsit, szeretett és megszentelt 
szülőföldünket.
Megadatik-e még ismét viszontlátnunk őket? Csak Isten a megmondhatója. 
Őbenne bízzunk, s őt szeressük ezen az órán, az Őbelé vetett hittel mondjunk 
búcsút a hazának, s Az innentől fogva a szívünkben él tovább.
És most, midőn a Nap sugaraiban megillanó hegycsúcsok imigyen intenek 
felénk: „Viszontlátásra”, mi is ekként köszönjünk el a környező hegyektől 
és völgyektől, a mezőktől, a meghitt utcáktól és utaktól, otthonunktól 
és udvarunktól, templomunktól és iskolánktól, s a régi temetőtől, ahol 
megannyi ősünk, ismerősünk földi maradványai várják állhatatosan a 
Feltámadást! – „isten Veled”.
A viszontlátás sokaknak nem adatott meg.
A XXI. század emberének, itt Európa közepén ez ma már szinte felfoghatatlan.
Mint ahogy az is, hogy az elűzöttek nem javaikat siratták évtizedeken 
keresztül, hanem elvesztett hazájukat. Tudjuk, mert megtapasztaltuk, 
hogy nem a gyűlölet élt bennük, hanem a szülőföldjük hiánya miatt érzett 
végtelen fájdalom.

A haza hűtlenné válhatott, de ők halálukig hűek maradtak.
Az elmúlt év júniusában értesültünk, hogy Karl Schirk, ahogy magunk közt 
szólítottuk, Sirk Karcsi is távozott az élők sorából.  
Alacsony, mindig mosolygó, közvetlen ember volt, sokan ismerték. Amikor 
csak tehette hazajött, hihetetlen energiával kutatta a nagykovácsi sváb 
családok történetét. 
Temetése napján, fiától Reinhardtól kaptam a következő üzenetet. 
„Vielen Dank für euere Grüße aus seinem geliebten Nagykovacsi. Die 
Beerdigung findet am Freitag wegen Corona im engsten Familienkreis 
statt, es wird an Erinnerung an seine Heimat die Ungarische Nationalhymne 
gespielt”
„Köszönjük a szeretett nagykovácsijából küldött részvét nyilvánítást. A 
korona járvány miatt szűk családi körben temettük el, és a kívánsága szerint 
hazája himnusza a magyar himnusz hangzott el.”
Ez csak Egy búcsú a közelmúltból.
Megszámlálhatatlan, hasonló szívszorító történetet éltek át az elűzöttek 
új hazájukban, a különböző tartományokban szétszórt, de továbbra is 
összetartó kovácsi közösségek.
A Nagykovácsi kitelepítésről készült dokumentumfilm örökítette meg, 
amint Németország különböző pontjairól összegyűlt volt kovácsiak könnyes 
szemmel éneklik: „Kis lak áll a nagy Duna mentében...”
Ami belőlük sugárzott, az több volt, mint honvágy, sokkal több volt, őszinte 
hazaszeretet.
Anyanyelvük nem, de szülőföldjük, szívük, lelkük magyar volt, s marad 
halálukig.
Egy, a közelmúltban megjelent „Hazáink” című történelmi esszé kötetben 
a fiatal szerző Ritter György riportok, elbeszélések segítségével igyekszik e 
kötődést megfejteni.
„Talán jó lenne, – írja könyve összegző, befejező részében – ha a régi, 
államhűségen alapuló gondolkodás újra előtérbe kerülne, hiszen abban a 
gondolkodásban nemcsak egy nemzeti, hanem nemzeti és helyi kötődés 
is párosult. Ebből a szempontból a kötetemben megszólaló német 
anyanyelvűek is ugyanolyan magyarok, mint bármely másik magyar 
állampolgár. Mert talán nem is létezik másik magyar állampolgár... A 
hazájukban maradni akaró – egyes településekre visszaszökő – emberek 
többször bebizonyították, hogy hűségesek voltak ehhez az országhoz, s erre 
a magyar helytállásra büszkék lehetünk.”
Valóban. Örökségünk része az elűzöttek hazaszeretete, amelyre legyünk 
büszkék!
Legyünk büszkék, és tegyük a dolgunk, ahogy Dr. Franz Riedl – a Budaörsi 
Heimatbuch szerzője – hitvallásában leírta:

Sein Volsgut zu erhalten, Népünk örökségét megőrizni, 
Getreulich zu verwalten, hűen ápolni, gondozni,
Ist Ehrenplicht, becsület dolga,
Wer solches Lasst vergehen, Ne hagyd e kincset elveszni,
Dies ruhig lasst geschehen, ne engedd dőrén tékozolni,  
Verdient es nicht! hogy méltó lehess a jussra!

Vertreibung 1946-2021
Nagykovácsi német ajkú lakossága 
elűzetésének 75. évfordulójára emlékezünk!
Klein Ferenc


