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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Eltelt egy újabb hónap a nyárból, jó látni, ahogy lassan ismét 
megtelik élettel Nagykovácsi. Sokan hazaérkeztek már a nyaralás-
ból, kirándulásokból – a faluba kezd visszatérni a pezsgés. Sajnos 
a pandémia miatt az elmúlt másfél évben nem volt lehetőség 
közösségi életre, találkozásokra, most ezt igyekszünk pótolni, 
hiszen a lakosok is jelezték fokozott igényüket a közös beszélge-
tésekre, programokra. 

Tavasszal elmaradt a Varázskastély Családi Fesztiválunk, most 
pótoljuk: gyermekprogramokkal színesítjük és két naposra  
szervezzük a Nagykovácsi Búcsút. Augusztus 14-15-én várunk ki- 
csiket és nagyokat, hiszen a program minden korosztály számára 
biztosítja a kikapcsolódás és feltöltődés lehetőségét. A kisebbeket bűvészet, bábszínház, gólya-
lábasok, a Bergengóc Zenegóc és az Alma Együttes várja, míg a szépkorúak számára nótaklubbal, 
hagyományőrző programokkal készülünk. Itt lesz a közkedvelt Ivan & the Parazol, a MilfMen és a 
Pedrofon is, a Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig meglepetés műsorral készül a hosszú hall-
gatás után. Idén is nyílik helytörténeti kiállítás, Fejér György – a tudós paptanár Nagykovácsiban 
címmel. 

Augusztus 20-án tradicionális ünnepi megemlékezésünket tartjuk, szentmisével, kenyérszentelés-
sel, a Nagykovácsiért emlékérmek és a díszpolgári cím átadásával. Egyelőre meglepetés, hogy kik 
lesznek a kitüntetettek, de a következő Tájolóban bemutatjuk őket. 

Augusztus jó híre, hogy várhatóan még ebben a hónapban átadjuk a kerékpárutunkat, így ősszel 
már kétkeréken is eljuthatunk Remeteszőlősön keresztül Budapestre.

Az elmúlt hetekben sokan bejelentkeztek polgármesteri fogadóóráimra is, továbbra is biztatom 
Önöket: jöjjenek, beszélgessünk, építsük közösen Nagykovácsit. Az önkormányzati működés és az 
ügyfelek kiszolgálása a nyári szünetben is folyamatos, a megadott telefonszámon tudnak időpontot 
kérni a fogadóórákra. 

Az egyik szemem sír, a másik nevet, amikor azt kérdezik tőlem: mikor folytatjuk a Teadélutánokat? 
Számomra is nagyon fontos és kedves program volt minden hónapban, és ha belegondolok, másfél 
évvel ezelőtt teáztunk utoljára együtt. Ha minden jól alakul, és az őszi járványhelyzet is lehetővé 
teszi, újra teázhatunk. Addig pedig várom témajavaslataikat a polgarmester@nagykovacsi.hu e-
mail címre. 

Használjuk ki aktívan a nyár utolsó heteit, napjait, hogy lélekben is feltöltődve térhessünk vissza a 
munkába, óvodába, iskolába – az őszi hétköznapokba. 

További kellemes pihenést kívánok mindannyiuknak, találkozunk a Nagykovácsi Búcsúban!

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

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

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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 
Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu  101 mellék

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

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

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

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

Önkormányzati hírek

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban 
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.  
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem 
tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. 
közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles 
védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem  
– egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési 
kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó 
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan virágbimbós fenológiai állapotú 
parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény 
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű 
védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi 
borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen 
a jegyző, külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- 
és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya rendeli el.  
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott 
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, 
ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek 
kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft- 
tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó 
a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel 
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség 
köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden 
esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc 
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget a fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel 
lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak 
végéig meg kell őrizni.

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
Grégerné Papp Ildikó, jegyző 
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A Képviselő-testület 2021. július 13-án rendkívüli testületi ülést tar-
tott. A rendkívüli ülés összehívását a Víziközmű üzemeltetési jogviszony  
létrehozására irányuló pályázati eljárás fedezetének biztosítása indokol-
ta. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. április 18-án döntött 
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel 15 év határozott időtartamra 
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról. A felmondás 
indoka a bérleti/használati díj tekintetében fennálló elszámolási vita volt, 
amely veszélyeztette a víziközmű rendszer karbantartási és fejlesztési 
céljait. Az Önkormányzat a víziközmű szolgáltatás folyamatos biztosítása 
céljából lépéseket tett annak érdekében, hogy víziközmű-üzemeltetésre 
szerződést kössön egy, a feladat ellátására alkalmas, szolgáltatóval. 
Sajnálatos módon az egyeztetések nem vezettek eredményre, így 
az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek az új közszolgáltató 
kiválasztásához le kell folytatnia egy pályázati eljárást. A pályázati anyag 
összeállítása, a pályázati eljárás lefolytatása és az üzemeltetési szerződés 
előkészítése speciális energetikai jogi szakértelmet igénylő tevékeny-
ség, melynek ellátására az Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott 
le. A pályázati eljárás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület az ál-
talános tartalék előirányzat terhére 3.619.500.- forinttal megnövelte az 
Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát, amely összeg a víziközmű 

üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás teljes 
körű lebonyolításának megbízási díjára képez fedezetet. Az átcsoporto-
sítás a következő költségvetési előirányzat-módosítás során rendezésre 
kerül.
A 2021. évi Településfásítási Program keretében a 10.000 főnél alacso- 
nyabb lakosságszámú települések számára lehetőség nyílt arra, hogy 
maximum 30 fát igényeljenek, amelyeket közterületen ültethetnek el. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy részt vesz a 2021. évi Településfásítási Programban, és 
gondoskodik az igényelt fáknak a kiültetéséről és 5 éves fenntartásáról. 
Előzetes tervek szerint az igényelt 30 darab fa a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda, a Lenvirág Bölcsőde, az Apraja-nagyja játszótér, a Csillagfürt park 
és a Telki úti kőkeresztnél kerül majd elültetésre.
Zárt előterjesztés alapján döntés született a Z-76/2018. (IV. 26.) ha-
tározat módosításáról, a Nagykovácsi Lombos utca (Hrsz:938/6) 164 m2 
területrészének értékesítéséről a Puskin u. 37. (Hrsz:48) ingatlannal való 
egyesítése céljából.

Az előterjesztések és a meghozott döntések továbbra is az Önkormány- 
zat honlapján, a nagykovacsi.hu oldalon megtalálhatók.

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus hónapban kiküldésre kerül-
nek az egyenlegértesítők, melyek tartalmazzák a II. félévi adófizetési 
kötelezettségeket és az esetleges hátralékokat is.
2021. II. félévi adók befizetésének határideje: szeptember 15.         
Az adótartozással kapcsolatban kérdéseiket az ado@nagykovacsi.hu-ra 
jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Amennyiben az egyenlegértesítőben gépjárműadó befizetés is szerepel, az 
minden esetben a 2020. december 31-ig keletkezett, aminek beszedésére 
még önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
Változott a HIPA bevallás benyújtásának szabálya!
2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lehet benyújtani a  
helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
Tehát 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz köte-
lesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcso-
latos nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek 
ÁNYK formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat 
2021. januárjától nem lehet benyújtani.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vál- 
lalkozók is cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, 
egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az  
elektronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára 
kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagyko-
vacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – lehetősége van minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú 
telefonos-azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fo- 
gadjuk. 

Adóbefizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:

Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 
összeget külön-külön.

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

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

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

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

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

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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Az elmúlt években számos alkalommal szembesültünk Nagykovácsi 
vízhálózatának elmaradt felújítási és karbantartási munkálatainak negatív 
hatásával. A vízellátásunk sajnos korántsem mondható zavartalannak. 
A közműhálózatunk sok helyen elavult, és állandó felügyeletet igényel. 
Sajnos ez általános helyzet a magyar közműszolgáltatóknál. Ennek 
ellenére – akár közös finanszírozással is – de folyamatos fejlesztéseket 
szorgalmazunk a Duna Menti Regionális Vízműnél. 
A Kálvária-dombi tározó szivattyúi elöregedtek, és számos vízhiánynál 
tapasztaltuk a távoli felügyelet hiányát. Ezt minden alkalommal jeleztük a 
szolgáltató felé, így az elmúlt hónapban végre elkészült a közel 40 millió 
forintos beruházás, melynek eredményeként kicserélték a 3 szivattyút, 

a nyomásfokozót, és be- 
építésre került egy távoli 
felügyeletet biztosító irá- 
nyító-rendszer. Ennek se- 
gítségével meghibásodás 
esetén, akár a Szentendrei 
központból is tudják ke- 
zelni a problémát. Ezen  
beruházás költségeinek 
50%-át Nagykovácsi Nagy- 
község Önkormányzata 
vállalta.

Nagykovácsi vízellátása a fővárosi hálózatról történik a remeteszőlősi 
átemelőn keresztül, ahol további fejlesztéseket terveznek. Emellett 
Önkormányzatunk megkezdte a tárgyalásokat a korábban meghiúsult 
karsztkút megvalósítási munkálatairól, és a hálózatba való betáplálásról. 
Ez a kút kiegészítő vízforrást tudna jelenteni Nagykovácsi lakosságának. 
A karsztvizet ásványianyag tartalma miatt csak keverni lehet a vezetékes 
vízzel, de havária esetén egy vízvételi lehetőséget tud biztosítani a 
szolgáltatónak.
A DMRV emellett tervezi a település több irányból való vízellátásának 
megvalósítását is. Tervezési fázisnál tart a „DMRV Duna Jobbparti 
Regionális Vízellátó Rendszer javítása és korszerűsítése” projekt keretén 
belül egy Solymár és Nagykovácsi között épülő ivóvíz távvezeték 
megépítése is. 
Fontos azonban a lakossági odafigyelés is. Ha a szolgáltató víz- 
takarékosságot kér a fogyasztóktól, akkor kérjük mindenki tartsa 
be ezeket a korlátozásokat. Kapcsoljuk ki az öntözőrendszereket, 
ne locsoljunk a vezetékes hálózatról, ne töltsünk medencét. Minden 
embernek szüksége van ivóvízre, így nem vehetjük ezt a kérést 
félvállról.
A fejlesztések mellett esővíz megtartó programokat is tervezünk 
indítani. A jelenlegi szabályozás szerint a telken keletkező csapadékvizet 
ingatlanon belül kell gyűjteni, kezelni – tározóban, vagy szikkasztóban. 
Ezt elősegítendő esővízgyűjtő edényekre való pályázati lehetőséget 
szeretnénk biztosítani, így növelve a lehulló csapadék helyben tartását.  
Az ilyen jellegű kezdeményezések nem csak a villámárvizek okozta 
károkat csökkentik, hanem szárazság idején lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy ne a vezetékes vizet használjuk locsolásra. 
Ezúton is szeretnénk kérni minden lakost, hogy vízhiány esetén figyeljünk 
oda másokra, tartsuk be a kéréseket, legyünk tekintettel a magasabban 
fekvő területeken élőkre. Mindenkinek jusson víz!

„Azért a víz az úr” – 
avagy lépések a Zsíroshegy  
zavartalan vízellátása érdekében
Szemesy Barbara – alpolgármester

Épül a kerékpárút
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A mélyművelésű szénbányászat sajátossága, hogy föld alatt fokozottan 
veszélyes körülmények között történik a széntermelés. A bányavíz 
betörések, a bányatüzek, a kőzetomlások, a sújtólég és szénporrobbaná- 
sok okozta üzemzavarok legtöbbször súlyos vagy halálos kimenetelű 
üzemi balesetet okoznak. A vonatkozó bányahatósági előírások az 
egyidejűleg történt, három vagy annál több ember sérülését okozó üzemi 
baleseteket „Tömeges üzemi balesetnek” minősítik.    
A 120 évig folytatott pilisi szénbányászat során az 1931. év volt az ún. 
„FEKETE” év, ekkor 7 fő bányász halt meg föld alatt „Tömeges üzemi 
baleset” minősítéssel.
1931. április 17-én tömegszerencsétlenség történt Pilisszentivánon, 
a „Hungária-bányaműben”. Egy vastag-széntelepi pillérfejtésben a 
kőzetomlás 6 bányászt maga alá temetett. A bányamentési munkák so- 
rán 4 főt a helyszínen holtan találtak, két főt kimentettek az omlás 
fogságából. Bradhuber István, Hodup Imre és Holczhauser Antal 
pilisszentiváni, Jelinek Lajos vájár pilisvörösvári lakos volt.
1931. június 6-án a Nagykovácsi „Tisza” lejtősaknában bányatűz történt. 
A tűzeset során nagy mennyiségű és töménységű mérgező hatású 
szénmonoxid gáz került a bányalevegőbe. A bányában tartózkodó 
emberek nagy hányada ki tudott menekülni a lejtősaknából a külszínre.  

A mérgezett bányalevegő- 
vel szennyezett bányatér- 
ségekben rekedt bányászok 
kimentésére megindított 
azonnali bányamentési 
munkákhoz jelentős segít- 
séget nyújtottak a szom- 
szédos bányaüzemek aktív 
bányamentői. A Hungária 
bányamű, a Solymár és a 
Lipót aknai bányamentő 
egységeket, a Hungária 
bányaműveket vezető Aj- 
tay Zoltán főmérnök irá- 
nyította. Az oxigénes bá- 
nyamentő készülékekkel 
felszerelt bányamentők 
Fischer Gyula és Tóth 
János vájárt, nagykovácsi 
lakost és Mulavecz Antal 
vájárt, pilisvörösvári lakost 
a bányából csak holtan 
tudták kimenteni. Mulavecz 
Antal vájárt pilisvörösváron 
temették el.

A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a pilisi szénbányászat 
megszűntetésének 50. évfordulóján, 2019-ben emlékművet állított, 
emlékezve a bányász múltra, tisztelettel adózva Nagykovácsi bányász-
mártírjainak.

A pilisszentiváni, valamint a dorogi bányász emlékműveken felsorolt 
bányászhalottak névsorában – az említett bányásztársakon kívül – 
szerepelnek azok a bányásztársak is, akik további pilisi vagy dorogi 
bányaüzemekben haltak meg üzemi balesetek során.        

Ezúton is nagy tisztelettel gondolunk azokra a bányászokra is, akik 
egyenként, vagy másodmagukkal hagyták lelküket a föld mélyén örök 
sötétségben, étlen, szomjan, szeretteiktől búcsúzatlanul.

90 évvel ezelőtt történt 
Halálos kimenetelű tömeges bányászbalesetek a pilisi szénbányászatban
Zelenai István bányamérnök ny. bányahatósági főfelügyelő

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány céljainak 
megfelelően 2020-ban is rugalmas szociális támogatási 
rendszert biztosít, mely anyagi és természetbeni segítséget 
nyújt a szociálisan rászorult embereknek.

Az Alapítvány 2020. évi gazdálkodása a számviteli törvények 
és kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze:

Bevételek:
Adományok 2020. évben: 1 152 000 Ft
központi költségvetésből 1% felajánlói bevételek: 208 358 Ft
Banki kapott kamat: 164 Ft
Összes bevétel: 1 360 522 Ft

Költségek:
Támogatásra felhasznált összeg:
(gyermekek, válsághelyzetbe került személyek) 1 007 000 Ft
Igénybe vett szolgáltatások költségei:  71 120 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei: 90 291 Ft
Összes költség: 1 168 411 Ft

Pénztartalék összesen  2 191 936 Ft
2020.12.31.

2020. évi pénzügyi eredmény: 192 000 Ft

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Kurató- 
riuma a rászorulók nevében köszöni az 1% felajánlásokat, 
továbbra is várjuk adományaikat az alábbi számlaszámra: 
10200823-22221915-00000000

Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány
közhasznúsági jelentés 2020. évre
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2021 januárjától új szolgáltató látja el Nagykovácsi szociális feladatait.  
A Budakeszi székhelyű Híd Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében idén először került megrendezésre ingyenes 
napközis tábor Nagykovácsiban. Az Erzsébet-táborok keretén belül 
szervezett Kalandozóka tábor 2021. július 5–9. között változatos 
programmal várta a 22 helyi gyermeket. A határidő szűkössége miatt 
féltünk, hogy nem lesz elég jelentkező, de az általános iskola segítségével 
gyorsan el tudtuk érni a szülőket, hamar duzzadni kezdett a létszám. Az 
eredetileg Budakeszire tervezett tábor, így helyben került megrendezésre.
A tábor bázisa a katolikus plébánia volt, ahol a gyerekek a hétfői 
ismerkedés után számos érdekes programon vehettek részt. Készítettek 

sárkányt, fűztek gyöngyöt, ne- 
mezeltek, kalandozhattak me- 
seterápiás foglalkozáson, meg- 
ismerhették a kutyás rendő- 
rök munkáját, megtanulhattak 
íjászkodni és agyagozni is. 
Kirándultak a Nagyszénásra, 
ahol az elkészített sárkányokat 
röptették, de ellátogattak a 
Vadasparkba, a Külker strandra 
és a Piczinke Póniudvarba is.
Az egy hét alatt megannyi 
fantasztikus élménnyel és 
emlékkel gazdagodtak a 
gyerekek. 
Jövőre újabb izgalmas tábor 
vár majd a gyerekekre!

Kalandozóka tábor 
Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester

Jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz 
munkatársat keresünk 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az őszi időszakban induló 
0-24 órás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásához 
keres olyan egészségügyi és/vagy szociális területen végzettséggel 
rendelkező munkatársat, aki lehetőség szerint saját gépkocsival 
rendelkezik és riasztás esetén 30 percen belül a helyszínre 
ér. A feladat elvégzéséhez várjuk a nyugdíjas jelentkezőket is. 
A bérezés megállapodás szerint, megbízási szerződés alapján 
történik. A munkavégzés helye: Nagykovácsi. Bővebb információt 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy Sultan-Halkó Andreától 
kérhetnek személyesen, illetve elektronikus levélben a titkarsag@
nagykovacsi.hu e-mail címen, 
vagy a 06/26 555 034, 06/26 389 127 telefonszámon. 

Kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz a közterületi árkok takarí-
tásáról. „Kinek a feladata az árkok tisztán tartása?”
A Képviselő-testület környezetvédelemről szóló rendelete 21/2017. 
(X.24.) alapján az ingatlan és az út közötti terület, járda és vízelvezető 
árkok karbantartása és tisztítása az adott ingatlan tulajdonosának a 
kötelessége. Az önkormányzati ingatlanok melletti útszakasz, járda 
és vízelvezetés karbantartása, tisztítása a település üzemeltetési 
intézmény, a NATÜ feladata. Különösen fontossá vált ez a munka 
az elmúlt években és a jövőre tekintettel is, hiszen a klímaváltozás 
következményeként egyre gyakrabban tapasztaljuk a villámárvizek 
jelenségét, amely hordalékkal tölti fel az árkokat, és az úttestre, 
járdára vezeti a vizet.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Lakossági veszélyes hulladék gyűjtés 
A Depónia Nonprofit Kft. őszi veszélyes-, és elektronikai 

hulladékgyűjtést szervez az alábbiak szerint:
A hulladék begyűjtésének időpontja:  

2021. szeptember 4. (szombat), 9:00-11:00
Helyszíne:  

Nagykovácsi Általános Iskola hátsó parkoló (Nagyszénás utca)

A gyűjtés során átvételre kerülnek:
– festékek, festékes göngyölegek, hígítók
– olajos göngyöleg (csomagolás)
– fáradt olaj
– szárazelem
– akkumulátor
– TV készülék, monitor, hűtő (egészben!)
– elektronikai hulladék (egészben!)

A gyűjtés során NEM kerül átvételre:
– növényvédő szerek, gyógyszerek (átvevők: gazdaboltok, patikák)
– fénycső (átvevőhely: nagyáruházak)
– étolaj (átvevőhely: üzemanyagtöltő állomások)
– gumiabroncs (átvevők: gumicsere esetén a szervizek)
– építési-bontási hulladék
– kommunális hulladék
– zöldhulladék

Kik vehetnek részt a programban?
A szolgáltatást Nagykovácsi lakosai vehetik igénybe, számukra a veszélyes 
hulladék begyűjtése ingyenes. Közületekre és gazdasági társaságokra, 
egyéb vállalkozásokra nem terjed ki a begyűjtés. Kizárólag a lakosoknál, 
illetve a háztartásaikban keletkező hulladékok kerülnek átvételre.
Milyen mennyiségű hulladékot adhatok le?
Kizárólag az életvitelszerűen keletkező, a háztartásokban előforduló 
mennyiségben.
Milyen csomagolásban adhatom le hulladékomat?
Lehetőleg az eredeti, vagy a hulladék tulajdonságainak ellenálló 
csomagolásban hozza el hulladékát. Az átvételt ez megkönnyítheti.

Együttműködésüket köszönjük!
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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

Könyvajánló –  
Amikor könyvet ír a nagykovácsi óvó néni

Sőt!!! Nem is egy óvó néni, hanem rögtön kettő! 
Valamint nem is egy, hanem iziben négy könyvet 
egyszerre.
Van valami a nagykovácsi levegőben, ami csoda 
óvó néniket terem nem csak a Kispatak Óvoda 
mindennapjaiban, de a pedagógiai szerzők 
világában is.
Eddig volt nekünk egy szem Karczewicz Ágink, 
aki egész pályája során szinte ontotta a jobbnál-
jobb pedagógiai tárgyú, hihetetlen szakmai 
gyakorlattal és tapasztalattal fűszerezett al- 
kotásokat. Ezek a könyvbe álmodott, kipróbált 
és sikeres innovációk óvodapedagógusok ez- 
reinek adtak lökést és motivációt a min- 
dennapok nehézségeihez, szépségeihez. Ágit 
hajtja valami, amitől sorra jönnek az újabb ötletek, 
amelyek könyvben öltenek testet. 
„Csak grafomán vagyok" – mondja ő. „A legjobb 
pedagógus" – mondom én. Amit leírt, azt 
mind-mind meg is valósította, hiszen munkája 
során sok száz gyerkőc élhette át az élményt, az 
igazán egyedi és különleges világot, amit Ági 
adhatott. Jómagam is tanulok tőle, mióta csak 
megismertem, mert bőven van mit.
Most már társa és követője is akadt a könyvírásban 
és a pedagógiai szellemiség továbbvitelében. 
Horváth-Meszes Betti nagyon fiatal még a 
szakmában, de hihetetlen lendülete és tudása 
olyan tapasztalati anyagot hozott össze a fejében 
és szívében, mely szintén közkinccsé kellett, hogy 
váljon. Kispatakos óvó néni ő is, hozzánk nőtt, 
hazaérkezett, nagyon ide való.
Egymásra találtak ők ketten. Jó párosítás lett. 
Remek könyv született, amelynek testvérei is 
lesznek, hiszen a négy kötetből álló gyűjtemény 
már egy családnak számít a könyvpiacon.
Különlegességét így méltatta dr. Bakonyi Anna a hazai pedagógia jeles 
képviselője:
„A gyűjtemény címében is hordozza üzenetét: Játék(nap)tár jeles és 
világnapokhoz. Mit üzen ez a cím? Jeles napok, világnapok, naptár, 
játékgyűjtemény – ez mind, együtt, a hagyományok ápolásától a 
váratlan, előre nem megismerhető helyzetekig. Egyszerre találjuk meg 
a gondolkodásfejlesztő, hallást alakító, zenei érzékekre ható, a szociális 
érintettséget támogató, a mozgást finomító játékokat... Szeretettel 
ajánlom e gyűjteményt minden óvodapedagógusnak, de a szülőknek 
is, akiknek szintén át kell alakítaniuk a játékokat, ha családi körben 
gondolkoznak, de megéri, élvezetes lesz, és a szó legszebb értelmében 
fejlesztő minden résztvevője számára.”
A könyvben található számos újdonság mellet, egy igazán innovatív 
rendszer is megjelenik benne, hiszen tartozik hozzá egy közösségi oldal, 
mely képileg is tovább szövi az adott témához kapcsolódó vizuális 
tartalmakat. Nem pazarolnak oldalakat és tintát a fényképekre, hanem 
interaktív módon bevonják az olvasót az együtt gondolkodásba és szinte 

észrevétlen csempészi életünkbe a környezetvédelmet. A közösségi 
oldalon újabb és újabb (a könyvben nem szereplő) ötletek találhatók, 
albumokba rendezve. A szerzők célja, hogy az olvasókkal közösen 
szerkesszék a jövőben, ezzel is még változatosabb játék-tárat kínálva a 
tervező és gyakorlati munkához.
Hiszem, hogy Nagykovácsiban vannak még olyan pedagógusok, akik 
a bennük élő tudást és tapasztalatot tovább tudják adni. Talán nem 
könyv formájában, mert nem mindenkinek adatik meg az írás, a „jól írás” 
képessége. De hiszem, hogy Ági és Betti nem maradnak egyedül ezen 
a területen. Már születőben van a következő könyv, melynek szerzője 
Kolozsvári Anna Krisztina óvodapedagógus éppen búcsúzik a Kispatak 
Óvodától – mert élete egy másik országba szólítja – de műve, mely a 
zenei tehetséggondozásról szól, Nagykovácsiban kelt életre, az itt szerzett 
tapasztalatokat összegezi. Várjuk Anna munkáját és a jövő szerzői talán 
most kapnak majd igazán kedvet az íráshoz.
Köszönöm nekik a munkát, gratulálok a könyvekhez. Jó azt mondani, 
hogy hozzánk tartoznak, és mi hozzájuk tartozunk.

Szabó Orsolya, intézményvezető
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Nyár, szabadság! A pedagógus nem dolgozik, csak pihen és feltöltődik. 
Igen, a vicc is így szól: Mi a három legerősebb érv a pedagógus pálya mellett? 
Június, július és augusztus.
Nézzük, mivel töltjük a nyarat mi, nagykovácsi óvodapedagógusok a 
pihenés mellett:
1.   Részt veszünk az ügyeleti munkában az óvodai ellátást igénylőkkel 
A Kispatak Óvodában 2014 óta minden nyáron valamely óvodaépület 
folyamatosan nyitva áll, hogy a szülők számára megoldott legyen az 
óvodai ellátás. Az épületekben folyó karbantartási munkálatokat ennek 
megfelelően végezzük a váltott zárási periódusok tervezésével. A hatal- 
mas pedagógushiány miatt komoly nehézség a szabadságolási terv 
kialakítása és a munkavállalók egyéni igényeivel történő összehangolása. 
Tehát ami biztos, hogy a vicc szerinti három érv máris radikálisan csökkent.
2.   Dokumentációt írunk és adunk le
Minden óvodapedagógus végleges formába önti és szerkeszti az óvodai 
dokumentációkat. Lezárja az egyéni személyiségfejlődési naplókat, 
minden gyermek esetében a záró gondolatokat is beépítve. Az óvodai 
csoportnapló online formájában rögzíti az év során alkalmazott projekteket 
és értékeléseiket, összegző reflexiókat készít, csatolja a jegyzőkönyveket 
és a szükséges statisztikai bejegyzéseket. A szakmai munkaközösség 
vezetők elkészítik az éves beszámolókat és párhuzamosan megtervezik a 
következő nevelési év fő irányvonalait. Az intézményvezető, a helyettes és 
a tagóvoda vezetők beszámolóikat és munkaterveiket állítják össze, melyek 
a Képviselő-testület elé kerülnek az ősz során. A mesterpedagógusok 
megírják mesterprogramjuk éves értékelését illetve a BPOK felé rögzítik 
éves kirendeléseik írásos anyagát.
3.   Készülünk a következő nevelési évre
A visszatérő és újonnan érkező óvodásokra való személyes ráhangolódás 
a pedagógusoktól is elképesztő munkát igényel. A szeptemberi évkezdés 
nem azt jelenti, hogy az óvó néni boldog mosollyal belibben és kirázza 
kisujjából az izgalmasabbnál izgalmasabb projekteket. A nyár jelentős része 
a tervek elkészítésével telik. Lehetne gondolni, hogy miért nem vesszük 

elő időszakosan a régi naplókat és benne a terveket, hiszen ha egyszer 
jó volt, jó lesz most is. Nos, mert soha nem tennénk ilyet. Hiszünk abban, 
hogy minden gyerek, minden gyermekcsoport más és különleges. éppen 
ezért nem lehet sablonokat készíteni. Vannak kiváló és kipróbált alapok, 
melyekre építkezhetünk, de ezen túl minden egyedi. A sablonokban élő és 
gondolkodó pedagógust nem viszi előre semmi, nincs belső motivációja, 
nincs ami lelkesíti. A rutinok, a monotónia üresítenek. Mi, itt a Kispatak 
Óvodában hiszünk abban, hogy értéket és stabilitást adunk, de nem ugyan- 
azt mindig és mindenkinek. Támogatjuk az innovációt, az egyedi ötleteket 
és kivitelezést minden pedagógusnál és valamennyi gyermekcsoportnál.
4.   Átrendezzük az életterünket az óvodában
A születő új tervek magukkal hozzák a tárgyi környezet alakításának a 
vágyát is sokunkban. Évek óta figyelem, ahogy a nyári szabadságuk alatt 
be-bejönnek az óvó nénik és csak egy kicsit üldögélnek a szobákban, kicsit 
rendezgetnek, bútorokat húzogatnak-tologatnak, kuckókat álmodnak, a 
saját gyerkőctől elcsent játékokat csempésznek be az óvodai környezetbe. 
Sokszor találkozom a férjekkel, akik csendes támogatással állnak mindig 
párjuk mellett, ha „éppen csak fúrni kellene egy kicsit, de a gondnok bácsi a 
másik oviban dolgozik és én azonnal szeretném, mert jó lenne látni tényleg 
jó lesz-e” mondat után együtt jönnek szépet varázsolni a csoportszobába. 
5.   Készülnek a dekorációk a használati tárgyak, a projektekhez álmodott 

eszközök
Egy csoda az évkezdés, amikor megjelennek az új, vagy újjá varázsolt tárgyak 
a csoportokban. Néha elgondolkodtató, hogy erre mikor volt valakinek 
energiája? Mesélhetnének a kollégák a nyaralás alatt varrott új jelekről a 
kincses dobozokra, a fogadó ajándékokról, amit az újonnan érkezők számára 
készítenek, az egyedi, szinte mester-remek festett kavicsokról, a szépséges 
meseládákról és társaikról. Igen, mi meglátunk valamit és rögtön azon 
gondolkodunk, hogy mire lesz jó az oviban. Nem csak az óvó nénik, hanem 
az egész óvoda így gondolkodik ebben a kérdésben. Az újrahasznosítás 
magas foka működik nálunk!
6.   Érkeznek a hívogató levelek az új ovisoknak
A most beiratkozó gyerekek szeptemberben nem csak úgy becsöppennek 
hozzánk szülőstül, ágyneműstül, mindenestül. Régi hagyomány, hogy 
a nyár során minden óvodás hívogató levelet/leveleket kap, melyben 
megismerheti a csoportban dolgozókat, és mesével vagy játékkal, feladattal 
„csalogatják” közelebb a szívének kedves életterét az itt dolgozó óvó nénik. 

7.   Nyári táborokat szervezünk, könyvet írunk, előadásokra készülünk
Belső késztetés, nem pedig erőszak egyik sem, szerencsére. Vannak olyan 
szakmai vágyaink, melyeket többen közülünk olyan formában tudunk 
megvalósítani, amire a nyári időszak kiváló alkalom. A gyerektáborok 
szervezése és az ottani munka lehetőséget ad egy más típusú szakmai 
töltekezésre és pedagógiai tervek kipróbálására. Kollégáink között akadnak, 
akikben az írói véna ereje párosul a kiemelkedő pedagógus kompetenciával 
egy-egy területre fókuszáltan és ezt a tudás többletet osztják meg a 
szélesebb szakmai körrel, amikor szerződött partnerként jelennek meg 
könyvkiadással (róluk szól cikkünk). Vannak kollégáink, akik már most azon 
dolgoznak, hogy az őszi időszakban eleget tegyenek továbbképzés vezetői 
feladataiknak és előadói felkéréseiknek.

Szóval most kicsit pihenünk, közben kicsit dolgozunk és várunk minden 
Kispatakos óvodást és szülőt szeptembertől ismét. Nagyon-nagyon!

Amikor a pedagógus „pihen”
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Csokorba szedtünk nektek, frissen óvodába 
lépő Szülőknek néhány praktikus tanácsot 
azért, hogy óvodába induló gyereketek 
számára valóban pozitív élmény lehessen már 
maga a várakozás is.
Egy új élethelyzetre készülni kell. Mi magunk, 
felnőttek is igyekszünk felkészülni a változásokra, 
legyen az munkahelyi vagy családi.  Tesszük ezt 
gondolatainkkal és lelkünkkel is ráhangolódva az 
újdonságra. Gyermeküknek is erre van szüksége, 
Ti pedig segíthetitek őket ebben a nem oly 
könnyű folyamatban. 
Az óvoda valóban varázslatos hely. Ám nincsenek 
benne hókusz-pókuszok, „csak” a természetes 
sokszínűség, az ötletesség, a melegség, az 
elfogadás, a szeretet varázsa. Hiba lenne mindezt 
ideje korán túldimenzionálni az eleve felfokozott 
érzelmi állapotban lévő, az óvodára nagy 
várakozással tekintő kicsi gyerek számára. Ezért 
tehát, csak apránként adagolva cseppentsetek 
mindig egy picivel többet számára az óvodából. 
Talán ez lesz a legfurcsább gondolat: Ne ígérjétek 
meg Neki azt, hogy az óvodában mindig jól 
fogja magát érezni és sok barátja lesz, hiszen 
ez a legritkább esetben válik valósággá. Az első 
időszakban bizony sokszor lesz szomorú, sokszor 
lesz hiányérzete és sokszor fogja magányosnak 
érezni magát még az is, aki látszólag jól veszi 
az „akadályt". Hosszú, néha könnyebb, néha 
nehezebb időszakok láncolata, mire egy gyerek 
valóban örülni tud annak, hogy óvodás, és ha ez 
nagyjából karácsony tájára bekövetkezik, akkor 
mind a szülők, mind az óvónők „eredményesen" 
segítettek. (Azért próbáltuk meg időhöz kötni a 

valódi „beszokást", hogy előre felkészülhessetek 
arra, hogy ez egy hosszú folyamat tele érzelmi 
„hullámvasutazással." Ez így természetes és 
ehhez bizony sok-sok türelem kell.) 
Segítő ötleteink az ovikezdéshez:
•  Elsétálhattok gyereketekkel egyre többször az 

óvodához. Fantáziálhattok arról, vajon mi lehet 
odabenn. Készítsetek akár fotókat is róla, amit 
otthon közösen nézegethettek. (Amit sokszor 
látunk, azt egy idő után ismerősként üdvözöljük)

•  Rajzoljatok „térképet”, miként juthattok el az 
óvodáig. Nézegessétek rendszeresen, utazzatok 
„fejben”. (Napi menetrenddé válik az otthon 
elhagyása és az óvodába megérkezés rituáléja)

•  Amikor már be lehet menni az épületbe 
(augusztus vége felé), akkor nézzétek meg, 
miként szépítik az óvó nénik a szobákat, 
talán segíthettek is valamiben. (A ráismerés 
az „én kezem munkájára”, lényeges lehet a 
megváltozott környezet elfogadásakor. A 
serényen dolgozó óvó nénik pedig egyre 
„megszokottabb arcok” lesznek)

•  Olvashattok óvodai életről, óvodás gyerkőcök- 
ről szóló történeteket, meséket. Ajánljuk: 
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok, Szepes 
Mária: Pöttyös Panni az óvodában, Bartos Erika: 
Anna, Peti, Gergő, irány az óvoda. (A történetek 
olvasása közben a gyerkőc beleélheti magát 
a szereplők helyébe, helyzeteikbe, kérdéseire 
innen is választ kaphat, sok új információt 
nyerhet az ovis életről)

•  Meséljetek Ti, Szülők a saját, egykori óvodai 
életetekről. Rég volt, hogyan is volt hajdanában? 
Ha nem emlékeztek, akkor hívjátok segítségül a 

Nagyszülőket. Ők biztosan úgy fogják felidézni 
ezeket az emlékeket, mintha csak tegnap lettek 
volna. (A kicsik ráébrednek, hogy mindenki volt 
egykor óvodás, a közös „sors” apropója akár 
izgalmassá is teheti a jövőt. Jé, velem is meg fog 
történni ez?)

A befogadás időszakában a gyerekeknek nagy 
segítséget jelent, ha biztosítani tudjuk a számá- 
ra biztonságot nyújtó szülőtől való fokozatos 
elválást, és ha az otthon biztonságát sugárzó 
személyes tárgyakat hozhat magával. (részlet a 
Kispatak Óvoda Pedagógiai Programjából)
•  Válasszátok ki kedvenc játékát, ami/aki elkíséri 

majd Őt az óvodába. Ennek a kis babának, 
állatkának, de akár az autónak lehet „tanítgatni” 
az óvodai szokásokat. (Így nem a gyerek 
az, aki folyamatosan – de igen óvatosan –, 
újabb „elvárásokkal” szembesül. Sőt, még 
tetszhet is neki, amint ő terelgetheti ezen az 
úton kedvencét, mondogathatja számára a 
fontosabb teendőket.  Fontos tudnia, hogy az 
otthon egy darabkáját majd magával viheti az 
óvodába, ez is biztonságérzetet ad.)

•  Próbáljatok az óvodáéhoz hasonló napirendet, 
életritmust kialakítani. Ez elsősorban az 
étkezésekre, a levegőzésre és az alvásra, 
pihenésre vonatkozik. (Megkönnyíti az óvodai 
napi ritmus elfogadását és felvételét a már 
megszokottá, természetessé vált időbeosztás. 
A lényeges időbeli eltérések bizonytalanná, 
fáradttá és frusztrálttá tehetik a kicsiket)

•  A nyár alkalmas arra, hogy egyes önkiszolgálás- 
sal kapcsolatos teendőket jól begyakorolhas- 
son, úgymond automatizálhasson a kicsi. 
Gondolhattok itt a kézmosásra, fogmosásra, 
életkorához mérten egyre ügyesebben 
véghezvitt öltözködésre, evésre, a saját maga 
körüli rend igényének formálódására. (Nagyon 

Tanácsok óvodakezdéshez

Az idei évben immár 3. 
alkalommal nyerte el a 
„Zöld óvoda” címet tag- 
intézményünk a kisgyer- 
mekek környezeti nevelése 
érdekében tett szakmai 
munkánk elismeréseként.
A címre azok az óvodák 
pályázhatnak, akik kiemel- 
kedő tevékenységet foly- 
tatnak az ünnepek, szo- 

kások felelevenítése, a néphagyományőrzés, 
az egészséges életmód kialakítása és a 
környezettudatos szemléletformálás terén.

Minden évben próbálunk további lehetőségeket 
felkutatni, hogy nevelőmunkánk színesedjen, 
élményszerűvé és hasznossá váljon óvodásaink 
számára.
A tavalyi évben a Pillangó és Katica cso- 
portos pedagógusok elhatározták, hogy a 
csoportonként meglévő teraszládákon kívül, 
magaságyások beszerzésébe fognak annak 
érdekében, hogy a virágok és gyógynövények 
gondozásán kívül a haszonnövények ter- 
mesztésével is megismertessék a gyerekeket.
Szülői összefogás eredményeként kiváló ter- 
mőföld került az ágyásokba. A paradicsom 
palántákról az „Ovikert” program keretében a 
Világoskert Alapítvány gondoskodott.
A sóska, eper, paprika, karalábé, zeller palánták 
hajtatását az óvodai dolgozók vállalták 
magukra.
Óvodapedagógusaink fontosnak tartják, hogy 

a gyermekek tevékenyen 
részt vegyenek a kis 
palánták gondozásában, 
megfigyeljék a növények ter- 
mőre fordulását és élvezhes- 
sék munkájuk eredményét.
Óvodásaink lelkesen vetették 
bele magukat az ültetés 
és locsolás folyamatába és 
közben szívesen osztották meg 
élményeiket, gondolataikat 
és tudásukat a témával 
kapcsolatban az erre az 

alkalomra óvodánkba látogató Kossuth Rádió 
munkatársával.
Bízunk benne, hogy az együttes földművelés 
örömének megtapasztalása arra ösztönzi 
a gyerekeket, hogy otthon a kiskertben 
bekapcsolódjanak a növények termesztésében 
és felnőve, fontosnak tartsák az önellátás 
eme formáját, mely jelentős hatással bír az 
egészségükre.

Ovikert program
Szabó Éva tagóvoda-vezető
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büszke lesz majd, ha sokat dicséri az óvó néni, ha 
már Ő segíthet és mutathat jó példát másoknak 
is. A gyakorlott mozdulatok gördülékenyebbé 
teszik számára a sokszor hosszú időt és 
erőfeszítést kívánó, igénybe vevő önkiszolgáló 
tevékenységeket.)

•  Nagyon lényeges, hogy ne „fenyegessük” a 
kicsit az ovival. (Pl: „Ha ovis leszel, ezt majd 
az óvó néni nem engedi és lesz neked ne 
mulass...”). Ennek az első fele lehet igaz, bár 
minden igyekezetünk arra irányul, hogy ne 
legyenek nagy különbségek a családi és az 
óvodai nevelés gyakorlatában. (A retorziók 
felemlegetése felesleges és káros félelmeket 
idézhet elő a kicsiben. Senki sem vágyik olyan 
helyre, ahol – az elmondások alapján – sok 
mindenért megtorlás várható.)

•  Járhattok minél többször a játszótérre, közössé- 
gi terekre, rendezvényekre, ahol találkozhat- 
nak más gyerekekkel, esetleg azokkal is, akikkel 
egy óvodába, csoportba fognak járni. (A 
társkapcsolatok alakulása és alakításának igénye 
ebben az életkorban fokozottan jelentkezik.  
Az egymással való „bánás”, ismerkedés fontos 
része a kicsi szocializációs fejlődésének. 
Tapasztalatot szerezhet saját akaratának 
korlátairól, a másik gyerek habitusáról, azo- 
nosságokról-különbözőségekről, rokonszenv- 
ről-ellenszenvről, amit jól hasznosíthat a 30 fős 
gyerekcsoportban)

•  A kicsi előtt ne beszéljetek esetleges 
aggodalmaikról az ovival kapcsolatosan. (Fontos, 
hogy a gyerek azt érezze, Ti maximálisan bíztok 
a pedagógusokban, és az óvoda ugyanolyan 
biztonságos hely, mint az otthonotok. Ha a 
gyerek azt tapasztalja, mennyi kétség gyötri 
szüleit, ő maga lesz a legbizonytalanabb és 
teljes hárítás veszi kezdetét.)

•  Játszhattok „óvodásosat”. Kellékei: sok-sok baba, 
állatfigura, egy óvó néni (gyerekükkel felváltva 
vállalják el az óvó néni szerepét). Kitalálhat- 
tok történeteket például: mesélnek, sétálnak, 
tornáznak, táncolnak... A meseszövésbe érde- 
mes belecsempészni néhány problémahely- 
zetet (elcsatangol valaki, sírdogál, mert hiányzik 
a mamája, összevitatkoznak egy játékon, ma- 
gányos...), amelyet engedjenek számára 
alaposan kijátszani, keresni a megoldási le- 
hetőségeket. (A játék lehetőséget teremt arra, 
hogy az őt foglalkoztató kérdésekre változatos 
megoldási sémákat kapjon és alakíthasson 
ki gyerekük, melyek előhívhatók lesznek egy 
esetleges és valós óvodai szituációban is)

A fokozatos befogadás minden esetben a 
gyerek igényeihez és szükségleteihez igazodó 
kell, hogy legyen, ezért ennek tartalmi 
megvalósítása, módszerei és ideje előre be nem 
szabályozható. A cél az, hogy minden gyerek 
egyre több időt töltsön el jó érzésekkel az 
óvodában a szülő jelenléte nélkül és így szinte 
„észrevétlenül” váljon óvodássá. Ez a folyamat 
lehet gyors és lassú, apró léptekkel haladó. Az 
óvónő és a szülő állandó tapasztalatcseréje 
szükséges ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni 
a folyamatot és valóban annyi segítséget 
tudjunk nyújtani amennyire csak szüksége van 
ahhoz, hogy el tudja fogadni a megváltozott 
helyzetét. (Kispatak Óvoda pedagógiai 
Program)
•  Ha meg tudod állni, akkor ne kösd semmilyen 

„feltételhez" azt, hogy óvodássá válhasson! 
Kerüld el az olyan mondatokat, hogy „ha nem 
szoksz le erről vagy arról és nem szoksz rá 
erre vagy arra, ha nem tanulod meg, ha nem 
viselkedsz jól és illedelmesen, akkor nem lehetsz 

óvodás!" Ez a kérés egyrészt azért fontos, mert 
ez így nem igaz. Azt, hogy óvodássá kell lennie 
az élet hozza magával. és nem az ő „eredményes 
vagy eredménytelen" erőfeszítéseitől függ. 
Másrészt, ahelyett, hogy motiválnának az ehhez 
hasonló mondatok frusztrálhatnak, félelmeket 
kelthetnek és az biztos, hogy ezek az érzések 
nem segítik azt, hogy a gyerekünk vágyjon az 
óvodába.

•  Ahelyett, hogy ígéretet teszünk arra, hogy az 
óvodában mindig jó, inkább beszélgessünk 
arról, hogy miért is kell Neki óvodássá válni. 
Pl. elmesélhetjük, hogy mielőtt megszületett, 
mindkét szülőjének volt munkája, amit 
szeretett és örömmel töltötte el, olyan volt 
neki, mint amikor Ő játszik a kedvenc játékával 
és Ő most már akkorára nőtt, olyan önálló 
lett, hogy másokkal is el tud tölteni pár órát 
és addig az anyuka/apuka visszamehet oda, 
ahol visszavárják. Ne azt közvetítsük felé, hogy 
ez kényszer, hanem azt, hogy azáltal, hogy ő 
óvodás lesz a család minden tagja „teljes életet" 
élhet és ehhez az Ő segítségére is szükség van.

•  Minden gyereknek másra van szüksége ahhoz, 
hogy könnyebbé váljon az elválás és minden 
óvodának, csoportnak megvannak a maga 
hagyományai, szokásai, de mindenkinél és 
mindenhol segít, ha nem „húzzuk, vonjuk 
az elválást, mint a rétestésztát". A meglévő 
lehetőségeinket ismerve (pl. van hosszabb, 
rövidebb időnk bemenni vele és együtt játszani 
vagy az öltözőben pár percre még összebújni) 
csak akkor mondjuk azt, hogy „most már 
búcsúzom", amikor valóban meg is tesszük, ha 
egyszer is sikerül „időt húznia" valamivel, akkor 
bizony nap, mint nap újra és egyre hevesebben 
és egyre újabb ötletekkel próbál meg minket 
ott tartani. Sok éves tapasztalatunk, hogy 
ezek a hol hangos, hol csak bepárásodott 
szemmel közvetített helyzetek csak pár percig 
tartanak, hiszen az esetek többségében a 
„szülőnek szólnak" és sokkal, de sokkal tovább 
tartanak, ha az elválás sok ideig tart. El kell 
hinnetek, hogy az óvónőknek van annyi ötlet a 
tarsolyukban, hogy megoldják a helyzetet! (Az 
sem árt, ha a búcsúzáshoz kitaláltok valamilyen 
„rituálét", hagyományt, mely „titkos" és csak a 
tietek (Lehet ez egy mondat, egy érintés, egy 
kézfogás, a vigasztaló tárgy átadása stb.), mert 
a kisgyerekeknek fontosak az ismétlődések, 
hiszen ezek nyújtanak neki biztonságot, 
állandóságot. 

Ráhangolódás felnőttként
A legfontosabb tanácsunk az, hogy készítsétek 
fel a saját „lelketeket” arra, hogy el kell engedned 
a „kezét", mert már valóban szüksége van rajtad 
kívül mások, más gyerekek társaságára ahhoz, 
hogy még inkább kinyílhasson a világ a számára. 
Talán ez a legnehezebb lépés, amit szülőként 

meg kell tennetek, de e nélkül bizony nagyon 
nehézzé válhat az új helyzet elfogadása. Második 
(sokadik) gyerek esetében talán ez egy kicsit 
könnyebb, de könnyű nem lesz. Hinnetek kell 
abban, hogy jól döntöttetek, jól választottatok...
Tudnivalók az ovikezdéshez
A legfontosabb, hogy gyermeketek akkor 
léphet be elsőként (óvodásként) az óvodába, 
ha szülője nyilatkozik arról, hogy egészséges. 
Ezt intézményünk kiegészíti a nagykovácsi 
házi gyermekorvosoktól beszerzett csoportos 
igazolással. Akinek nem nagykovácsi a 
háziorvosa, kérjen ilyen igazolást az ovi 
kezdése előtt.
Az öltözők rendje:
•  óvodai zsák és vállfa (próbáljatok olyat 

választani, ami nem lóg ki az öltözőszekrényből). 
A zsákba kerüljön külön műanyag zacskóba 
váltóruha, mindenből kettő: nadrág, póló, zokni, 
alsónemű, és 2 nejlonzacskó, amibe a levetett 
(nedves...) ruha kerül.

•  váltócipő (papucs, vékony talpú balerina vagy 
„kopogós” cipő, elnyűtt tépőzáras cipőcske 
nem jó, sem a szobában, sem az udvaron, mert 
balesetveszélyes. Ajánljuk a lábat jól tartó, 
kényelmes, jól szellőző szandálokat.)

•  nagy segítség, ha minden ruhadarabra – a 
cipőkre is – rá van rajzolva a gyermek jele. 
Erre a célra egy alkoholos filc vagy textilfilc is 
tökéletesen megfelel. Gyakran előfordul, hogy 
hiába veszünk ki a zsákból egy tiszta pólót, a 
kicsik sírva állítják: ez nem az övék. Ha ilyenkor 
meg tudjuk mutatni a címkéjében a jelét, 
hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”, az 
legtöbbször meg is oldja a problémát. Az ovis 
zsák tartalmát érdemes rendszeresen átnézni, a 
hazakerült illetve kinőtt ruhákat pótolni. 

Amire szükség lesz a pihenéshez:
•  gyerek ágyneműhuzat (kispárna, paplan- 

huzat+pléd, gumis lepedő. Az ágy 125-130 cm 
hosszú)

•  pizsama (csoportonként eltérő szokásrend)
•  alváshoz a megszokott „alvóka” (kicsi és puha)
Az ágyneműt kéthetente hazaadjuk, hogy frissen 
mosva érkezzen vissza. 
Amire szükség lesz a fogmosáshoz:
•  Fogkefe, amit elláttok a gyerek jelével. Ezt 

háromhavonta cseréljük, illetve kövessétek 
nyomon az elhasználódását, mert lehetséges, 
hogy gyakrabban szükséges a csere a szétrágott 
vagy szálelhagyó fogkeféknél. Poharat, fog- 
krémet, törölközőt mi biztosítunk.

Zárjuk levelünket, köszönjük, hogy a Kispatak 
Óvodát választottátok.
Találkozásunkig minden jót kívánunk nektek.
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Munkatársai
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Statisztika: 7 nap, 6 éjszaka, 250 km, 18 diák, 1 
szuper kísérő (Tombor Katalin), 2 mezei tanár 
(Dér Viktória, Smetana Erika), 30 fok feletti hőség, 
4 defekt.
Tények, lényeg: Az érkezés napján átvettük a 
felszerelést és már fel is pattantunk járgányunkra, 
irány Mohács határában a Szent Miklós Vízi- és 
Taposómalom. A rövid úton már túl is voltunk 
az első defekten. A malomban Norbi bácsi 
mutatta be nekünk a malmok működését, a 
molnárok életét. A szállásra visszavezető úton 
villámok cikáztak, jégeső csapkodta testünket. 
Ekkor fáztunk utoljára a 7 nap alatt. Reggel 
felmálháztunk és már indultunk is. Az első állo- 
más Kölked volt, ahol a Gólyamúzeumban a 
gólyák titkos életét ismertük meg, sőt gólyaete- 
tést is láttunk. Áttekertünk egy helyi sajtkészítő, 
gazdálkodó emberhez. Megszemléltük jószágait, 
legyeit, böglyeit. Sajtkóstolás után tekertünk 
tovább Sátorhelyre, a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhelyre. Kiváló előadó vezetett körbe és 
beszélt a tragédiáról. A második nap utolsó 
programja a Szársomlyó lábánál kialakított 
Nagyharsányi szoborpark volt. Fáradt testünket 
felvonszoltuk sok millió lépcsőn a hegy csúcsára, 
ahol remek panoráma tárult elénk. Harmadik 
nap a cél Szaporca vadonatúj szálláshelye, 
a Kolokán szálló volt. Először a Máriagyűdi 
kegytemplomnál pihentünk meg, ahol épp 
mise volt, így néhányan lelkileg is felfrissültek. 
A következő állomás, a Siklósi vár volt, ahol egy 
„igazi” lovag mutatta be életét, felszerelését, 
fegyvereit. Nagyon szórakoztató volt! Ezután 
hosszas tekerés várt ránk. Végre megérkeztünk 
a tavaly átadott szuper szálláshelyünkre. A szálló 
mellett, a Duna-Dráva NP Látogatóközpontjában 
Laci bácsi vezetett végig minket a birtokon. 
Növények, állatok, szerszámok, tűző nap, harapós 
kecske vártak minket. A program után isteni 
vacsorában volt részünk a faluban, utána pedig a 
helyi gyerekek meséltek a Dráva menti emberek 
nehéz, keserves életéről. Nagyon jó ötlet volt, 
a mieink sokkal jobban figyeltek, kérdeztek, 
válaszoltak a gyerekeknek. Ahogy lement a nap, 
hűséges barátaink, a szúnyogok is megjelentek 
és boldogan lakmároztak elgyötört testünkből. 
Negyedik nap volt a legkeményebb. 60 km után 
érkeztünk meg Drávagárdonyba. Útközben 
megpirult, felhevült testünket a sellyei strandon 
áztattuk, gyógyítgattuk. Nehéz volt otthagyni a 
fürdőt! Drávagárdonyban tárcsában sült csirke, 
sültkrumpli várt minket (és a szúnyogok). Az 
ötödik nap ismét hosszúnak bizonyult. Barcson 
megmártóztunk a dermesztően hideg Drávában. 
A Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és 
Kollégium, ahol megszálltunk, jól felszerelt, 

kényelmes volt. Pingpong, csocsó, röplabda 
mérkőzés színesítette a programot. A vacsorá- 
hoz itt még behűtött dinnyét is kaptunk! Hatodik 
nap volt az utolsó tekerős nap, a végcél Szigetvár 
volt. 40 km után érkeztünk a várba. Itt is kaptunk 
tárlatvezetést, sőt korhű jelmezbe öltözött bácsi 
fegyverbemutatót is tartott a hűvös dzsámiban. 
Ekkor már kicsit el voltunk pilledve, így, amikor 
leadott egy puskalövést az ember, mindenki 
megugrott, felriadt. A Szigetvári kempingben 
aztán megváltunk biciklinktől, biciklis táskáink- 
tól, sisakunktól, amelyek 6 napig hűségesen 
szolgáltak minket. Néhányan bementünk a 
hangulatos kis belvárosba. A kempingben 
fogyasztottuk utolsó vacsoránkat. Itt sem 

fukarkodtak ellátásunkkal, óriási, kemencében 
helyben sült pizzát kapott mindenki. Jóllakottan, 
kisebb-nagyobb pocakkal próbáltunk ezután 
táncolni. Buli volt! Utolsó nap már csak ejtőztünk. 
Csomagjainkkal elvánszorogtunk a Szigetvári 
termálfürdőbe, ahol a vonat indulásáig pan- 
csoltunk.
Összegzés: Mindenütt kedvesen, szívélyesen 
fogadtak bennünket. A Dráva mente nyugalma, 
békéje lenyűgöző. A tág tér, a tűző nap, a 
napfelkelték, a naplementék felejthetetlenek. 
A csillagos ég alatt az ember pici pontnak érzi 
magát.
Ahogy Viki néni mondta: „...és mivel gaz- 
dagodtunk? Mi is volt ez?? Történelem, földrajz, 
biológia, testnevelés, etika, szociológia, néprajz. 
De elsősorban közösségépítés!”
Jövőre Magyarország egy újabb szegletét 
hódítjuk meg!

Bringás vándortábor Dráva mente  
(Mohács – Szigetvár)
Smetana Erika
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Könyvet a Könyvtáraknak – MagyarJudit
Könyvtárunk is részt vehetett a 2021-es „Könyvet a könyvtáraknak” prog- 
ramban, mely a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közvetítésével ingyene- 
sen hozzáférhető könyvekkel segíti az iskolai és a vidéki közkönyvtárak 
állományfejlesztő munkáját a Petőfi Irodalmi Ügynökség megbízásából. 
A program keretén belül egy megadott listából választhattunk 34 db do-
kumentumot, amivel bővítettük állományunkat. A könyvek között talál-
ható ifjúsági és felnőtt szép- és szakirodalom egyaránt. Az alábbi képeken 
láthatók a könyvek, melyek már kölcsönözhetők a Könyvtárban!

A 21. Század Kiadó számos sikerkönyvével is bővült júliusban a kínálatunk. 
Nyáron is szeretettel várjuk Olvasóinkat!Könyvtári hírek

G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

Különösen nehéz feladatra vállalkoztunk 
az idei évben, a már hagyományosnak 
mondható búcsúi kiállítás témájának 
kiválasztásakor. Fejér György alakja, 
munkássága időben nagyon távol áll a 
ma emberétől. Munkássága nehezen 
befogadható; témái, nyelve, nyelvezete 
mára még az író-olvasó ember számára 
is nehezen követhető. 
Fejér György plébánosként tevékeny- 
kedett Nagykovácsiban, 1796 és 1808 
között. Tizenkét évet töltött itt. Alkotó 
tevékenysége azonban nem a falu 
számára volt jelentős. Filozófiai, er- 

kölcstani, dogmatikai, történészi, filozófiai, antropológiai munkái euró-
pai jelentőségűek voltak. Diákkora óta irodalmi érdeklődése is volt, saját 
költeményei és drámái is voltak. A papi hivatás mellett egész életében, 
a tudományok művelésén túl, tanított is. A papnöveldében Székes- 
fehérváron, a Budai Egyetemen, Győrben. 1824-től a Királyi Egyetemi 
Könyvtár igazgatója. Hatalmas szellemi örökséget hagyott ránk. Önálló 
tudományos munkáinak felsorolása 182 címből áll, ezen kívül sorol-
hatóak fel az irodalmi művei és fordításai.
Öröksége ezeken a munkákon keresztül ölt csak testet. Házat, va- 
gyont, tárgyakat, földbirtokot nem gyűjtött. Tárgyak, javak nem marad-
tak utána. Alapítványok, jótékony felajánlások annál inkább. „Amikor 

búcsút vett Nagykovácsitól, 2500 forintos kötelezvényt engedett át a 
templom javára, a plébánia-épület megújítására 600, a tűz által károsult 
községnek pedig 600 forintot adott, és azoknak, kik neki tartoztak, mint-
egy ezer forintot elengedett; utódjának harminckilenc esztendeig éven-
ként harminc forintot hagyott; ezenkívül ezer pengő forintról úgy rendel-
kezett, hogy ennek kamatját (60 pengő forint) évenként a nagykovácsi 
szegények szétosszanak. Végrendeletében a keszthelyi árvák számára 46 
ezer forintot; az ottani iskolának ösztöndíjakra 4000 forintot, ugyanazon 
célra a győrinek kétezer forintot hagyott; a vakok pesti, a süketek váci s az 
árvák pesti intézetéről már előbb intézkedett.” 
Pesten a Ferencesek templomába temették el, sírja nem található meg. 
Egy olajfestmény készült róla, amelyet az Egyetemi Könyvtár birtokolt 
egykor, jelenleg nem elérhető. Két metszet maradt csak fenn róla és a 
munkák. A maga jelentőségét, személyes létét Fejér annyira nem tartotta 
fontosnak, hogy bár történeti munkáinak se szeri sem száma, mégis a sa-
ját születési évét rosszul tudta, egy évvel öregbítette magát, míg erre első 
életrajz írója (Szilasy János nagyváradi kanonok) nem figyelmeztette. 
Fejér életműve akkor keletkezett, amikor a tudományok magyar nyelven 
éppen megszülettek. Szerteágazó érdeklődése is ezzel magyarázható, 
akkor egy tudós, a bölcselet művelője mindezen területekkel még egy- 
szerre foglalkozott. Később a tudomány természetesen differenciálódott, 
külön diszciplínákba rendeződve tisztultak le az egyre bővülő ismeretek. 
Mindehhez azonban szükség volt a nagy elődök úttörő munkájára. 
Ez a kiállítás célja szerint szeretné megismertetni nagykovácsi lakos- 
ságának szélesebb körében az egykori paptanár, tudós életművét, aki itt 
alkotott a nagykovácsi plébánia épületében, a hársfák tövében, tizenkét 
esztendőn át. Fejér György születésének 255., halálának 170. évfordulója 
van, a kettős évforduló aktuálissá tette, hogy idén róla készüljön a hely- 
történeti kiállítás, munkásságát ezzel tisztelettel ajánljuk az utódok fi-
gyelmébe.
A kiállítás a könyvtár nyitvatartása szerint, 2021. szeptember 29-ig lá-
togatható az Öregiskola kistermében. Csoportoknak, osztályoknak,  
esetlegesen a könyvtári óráktól eltérő időben, egyeztetés szerint:
furulyask@gmail.com, 06-30-84-55-696
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Fejér György,  
a tudós paptanár  
Nagykovácsiban
Az idei helytörténeti kiállításról
G. Furulyás Katalin
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
Kedd: 11.30–14.00; Szerda 11.00 – 13.30

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

Dr. Jakab Erika 
augusztus 23-27.,
Dr. Kordé Izabella
augusztus 9-21-én

szabadság miatt nem rendel.

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

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

Hétfő: III. körzet – Baranyayné Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

A házi orvosok rendelési ideje 
alábbiak szerint változik

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Koltay Angéla augusztus 2-20.,
 Dr. Kádár-Németh Krisztián augusztus 2-13.,

Dr. Sorbán András augusztus 23-27.,
Dr. Solynóczki Katalin augusztus 16-27-ig

szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

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

telefonos hívásra!
PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:

augusztus 6.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
augusztus 13.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András 
augusztus 20.   
  Nemzeti ünnep nincs rendelés
augusztus 27.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 3.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesülete

Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Június

Helyesbítés: Mira Dominika
Július

Ábel András, Áron József, Botond, Dorka, 
Flóra, Léna Róza, Mirabel, Viktória

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

Hétfő: 12.00-16:00; Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; Péntek: 09.00-13.00
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Egy családi házas övezetben 
elengedhetetlen egy jól működő 
kertészeti áruda, hiszen mindannyian 
arra törekszünk, hogy környezetünk 
szép és gondozott legyen. Ebben nyújt 
hatalmas segítséget nekünk a régi 
parasztházból kialakított kertészet 
kínálata és lelkes gárdája. De ki az, aki 
mindezt irányítja, terelgeti, fejleszti? 
E havi ismeretlen ismerősünk Hartai 
Orsolya – a Latinkert tulajdonosa.
Orsi 2001-ben – első kislánya születésekor döntött úgy, hogy ebben a 
csendes, barátságos kis faluban szeretné gyermekeit felnevelni. Végzettsége 
szerint alsós tanítónő, húga – Dorka, pedig a kertészeti egyetemen végzett. 
Kereskedő családban nőttek fel, a nyári szünetekben és a karácsonyi 
forgatagban sokszor segítettek szüleik ajándékboltjában. Mikor Dorka frissen 
végzettként munkát keresett, betért a helyi gazdaboltba, ahol munkatársat 
nem kerestek, de az akkori tulajdonosok felkínálták a boltot eladásra. 
Összeült a családi kupaktanács, és úgy döntöttek, hogy belevágnak. Dorka 
szakmai tudását, szüleik növények iránti rajongását, Orsi emberekhez 
való hozzáállását, és az ajándékboltos hátteret összegyúrták, és 2007 
júliusában megvették a Latinkertet, ami akkoriban egy kis gazdabolt volt. 
Némi átalakítással és egy ajándék részleggel együtt Latinkert Kertészet és 
Ajándékboltként nyitottak újra. 
Aztán jött a minden kereskedő számára nehéz 2008-as válság. Ketten vitték 
a boltot Dorkával, hajnalban indultak, estig bent voltak, de átvészelték. Orsi 
lányai szinte a boltban nőttek fel. Ovi és suli után a boltban kialakított kis 
szobájukban tanultak vagy pihentek. Szinte az egész családnak a második 
otthona lett a Latinkert. Szívvel, lélekkel vezetik ezt az árudát, de őszintén – ezt 
nem is lehet másként. Megismerték a vásárlókat, és a vásárlók megszerették 
a mindig mosolygós testvérpárt.  
Orsiban azonban továbbra is ott mocorgott a tanítói kedv, a gyerekekkel 
való foglalkozás utáni vágy, ezért kitalálta, hogy a kertészetet összeköti a 
tanítással. Elkezdtek családi programokat szervezni: húsvéti tojásfestést, 
gyereknapi programokat, kincskeresést, kézműves foglalkozásokat, 
gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki. Ez akkoriban még hiánypótló volt 
Nagykovácsiban, így hatalmas sikere volt. Az első nyuszisimogatóra olyan 
sokan jöttek el, hogy az oda érkező autók forgalmi dugót képeztek a főúton. 
Egy kertészetben nagyon sok fizikai munka van, nincs olyan, hogy csak várnak, 
hogy bejöjjön vásárló. Élő növényekről van szó, folyamatosan átültetnek, 
metszenek, tápoldatoznak, öntöznek, ha tűz a nap árnyékolnak, ha esik óvják 
a szirmokat. Nem könnyű olyan munkatársat találni, aki ezt szívesen csinálja, 
szeret emberekkel együtt dolgozni, és nem kell sokat utaznia Nagykovácsiba. 
Mivel nagyon sokrétű a feladat, minden feladatra más-más típusú emberre 
van szükség. Sok idő volt, mire vezetőként ezt Orsi is megtanulta, hogy nem 
lehet egy munkatárstól elvárni, hogy mindenhez értsen és mindent szívesen, 
hatékonyan csináljon.
Tavasztól őszig gyakran diákok is dolgoznak a kertészetben. Orsiban itt is 
megjelenik a tanítói szemlélet: „Szeretek olyan fiatalokkal együtt dolgozni, 
akik szívesen és gyorsan tanulnak. Jó érzés, amikor egy szemléletet át tudsz 
adni a fiataloknak, és én fontosnak tartom a mai világban, hogy értékeket 
adjunk nekik. Hogy ne csak influenszereket és managereket neveljünk, hanem 
megszeressék a valódi emberekkel való kapcsolat szépségét. Hogy a vásárlókat 
és a munkát valóban megszeressék, és megtanuljanak örömöt találni a közös 
munkában, és érezzék, hogy amit csinálnak, az hasznos, eredményes. Ők is 
szeretik, amikor a vásárlók csak azért jönnek be hozzánk, hogy megmutassák 
a fotón, milyen szép lett a növényük, amire mi adtunk növényápolási 

szaktanácsot. Vagy ami- 
kor csak azért jönnek be,  
mert itt jó érzés kicsit 
sétálgatni, vagy az uno- 
kával leülni a gyerek 
házikónál a padon, meg- 
enni egy kakaós csigát, 
amit a helyi boltban 
vettek. Ez mind nagyon 
jó érzés nekünk, mert  
szívünk-lelkünk benne 
van ebben a kis ker- 
tészetben.”

Talán az egyik legemlékezetesebb történet: 
„Pár napja nyitottuk meg a boltot, minden nagyon új volt számunkra. 
Egyszercsak kifogyott a pénztárgépből a szalag. Egy régi pénztárgép volt, 
mint később megtudtuk, valóban bonyolult volt kicserélni. Próbálgattuk, 
sehogy se sikerült, izgultunk, nehogy addig bejöjjön vásárló, és lássa, milyen 
amatőrök vagyunk. Egy óra elteltével még mindig küzdöttünk, amikor 
bejött egy kedves úriember. Fizetésnél nem volt mit tenni, töredelmesen 
bevallottuk, hogy bizony nem sikerül a pénztárgépet befűznünk. Most 
már hárman próbáltuk megoldani a rejtélyt. Szerencsére az Ő segítségével 
sikerült újra munkaképessé varázsolni a masinát. Utólag jót nevettünk a 
történeten, és én máig nagyon hálás vagyok ennek a kedves vásárlónknak, 
hogy megtanította, hogyan cseréljünk papírt a pénztárgépünkben. 
Egyébként magát a Latinkertet talán az ilyen, ehhez hasonló történetek 
miatt szeretem leginkább. Rengeteg emberrel találkozom az áruda kapcsán. 
Gondolok itt a rendszeres vásárlóinkra, vagy a dolgozóinkra, de mi a 
legtöbb beszállítónkkal is nagyon régi, jó kapcsolatban vagyunk. Érdekes 
élettörténeteket, sorsokat ismerek meg, és mindig van valami, amiből 
tanulhatok.”
Ha bármire szükségük 
van a kertben, legyen 
az növény, szerszám, 
fűmag, tápanyag stb., 
ugorjanak be ebbe a 
kedves kertészetbe. 
De ha csak pihenni 
szeretnének egy árnyas 
fa alatt virágokkal 
körbevéve, akkor szíve- 
sen látják Önöket. 

Ismeretlen ismerős – Hartai Orsolya a Latinkert tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester




