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Körülvesz bennünket, látjuk minden nap. Változik, kizöldül, 
sárgul és vöröslik, azután télen néha fehér lesz. Az erdő 
mindannyiunk alapélménye Nagykovácsiban. Van köztünk 
aki rendszeresen kirándul és ezért jól ismeri az utakat, a kilá-
tópontokat és a kis “Lak”-okat. Van, aki csak rácsodálkozik 
a hétvégén érkező kirándulókra, ugyan mit akarhatnak itt 
az erdőben? Aggódunk, amikor halljuk, hogy fűrészelnek 
valahol felettünk, és aggódtunk, amikor az ónos esőben 
hallottuk és tudtuk is, hogy leszakadnak az ágak és dőlnek 
a fák. Az erdő körülöttünk a miénk is. Van, aki csak nézi, 
van, aki járja és van, aki óvja és sétái alkalmával összeszedi 
a szemetet. Szerencsések vagyunk, mert éppen az ellenke-
zője történik nálunk annak, amit a világban hallunk. Ott 
egyre kevesebb az erdő.  Nálunk azonban az erdőtelepíté-
sek után megnőtt az erdők területe. Ha száz évvel ezelőtt 
néztünk volna fel a minket körülvevő dombokra, akkor sok 
gyepet és legelőt látnánk és sokkal kevesebb erdőt. 

A körülöttünk növekedő fiatal fákat úgy 25-30 éve telepí-
tették és most már kezdenek erdőnek látszani. Az erdő 
telepítői száz években gondolkoznak. A két világháború 
közötti telepítéseket mi már igazi organikus erdőnek érez-
zük. A mi erdőnk, a mi környezetünk különleges, örülhe-
tünk neki az év minden napján és minden évszakban. 

Bárdos Iván
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Ezúton köszönjük visszajelzéseiket, melyben az 
ÖsszeKOvácsoló Magazin megjelenését hasznosnak 
ítélték és tartalmával kapcsolatosan elégedettségüket 
fejezték ki. Igyekszünk ennek továbbra is megfelelni, 
egyúttal a jövőben szívesen közzétesszük a felvetett 
témákkal kapcsolatos hozzászólásaikat.



mese

Egyszer volt, hol nem, élt egy király, akinek született egy 
lánya, aki, mivel a cseresznyefák virágzásakor jött a világra, 
a Cseresznyevirág nevet kapta. A haja mézszínű, a szeme kö-
kény, orcája piros, mint a cseresznye. A király felesége meg-
halt, így egyedül nevelte lányát. Telt-múlt az idő, Cseresznyevi-
rág egyre szebb lett. Szeretett a kertben anyja virágai közt fes-
tegetni, énekelni, furulyázni. Nagyon szép képeket készített és 
olyan gyönyörűen énekelt, furulyázott, hogy mindenki a csodá-
jára járt. Nőtt, nődögélt, majd kérők is megjelentek az udvarban, 
de a király mindegyikben talált valami kivetnivalót. Lánya orcá-
ja egyre sápadtabb, szomorúbb lett, mert már szeretett volna 
férjet találni magának. Dalai is egyre szomorúbbak lettek, aki 
hallotta, szinte sírva fakadt tőle. A király el is határozta, nem lesz 
ilyen önző, mégis csak elengedi a lányát, ha megfelelő kérő je-
lentkezik. Az udvarmester jelentette is, hogy megérkezett 
a Bodzavári királyfi. Hívatta a lányát a király, aki épp a kertben 
festegetett. De amint Cseresznyevirág indult volna be a palo-
tába, egyszerre csak elsötétedett az ég, nagy zengés támadt, 
s ott termett a Hétfejű sárkány. Megragadta Cseresznyevirágot, 
és huss! ... elrepült vele. Hej, búsult a király, sírt, hogy most mi 
tévő legyen. 

Így szólt a Bodzavári királyfi:
- Felséges királyom, én megkeresem a lányát, kiszabadítom, 

mert amint megláttam róla a festményt, egyből bele is szerettem.
A király nagyon megörült, s odaadta a királyfinak Cseresznye-

virág furulyáját, hogy azt vigye el, mert a lánya, ha azt meglátja, 
tudja majd, hogy segíteni akar neki. Ment a királyfi, hosszú utat 
megtett már, de hiába kérdezősködött, senki nem tudta hol lakik 
a sárkány. Egyszer egy erdőhöz ért, ahol favágók sok fát vágtak 
már ki. Kérdezi a királyfi, miért vágják ki ezt a sok fát.

- Az erdőben áll egy vár, annak a gazdája a Hétfejű sárkány,  
s ő kérte, hogy vágjunk ki annyi fát, amennyiből egy csodaszép vár 
felépülhet majd, ahova szép feleségét viszi.

A királyfi megörült, mert tudta, jó helyen jár. Ment az erdő-
be megkeresni a várat. Ahogy odaért, bezörgetett. Az ablakon  
Cseresznyevirág kukkantott ki.

- Jaj, menj innen, mert ha megjön a sárkány, felfal téged!
A királyfi elővette a furulyát, megmutatta, hogy őt az apja 

küldte, s addig el nem megy, amíg ki nem szabadítja. Cseresz-
nyevirág beengedte a várba, beszélgettek. Aztán az erdőbe 
visszaküldte a királyfit, nehogy a sárkány észrevegye. Megjött 
este a sárkány s azt mondta:

- Phi, de emberszagot érzek!
- Á, csak még mindig az én illatomat érzed - mondta Cseresz-

nyevirág.
A sárkány azt is észrevette, hogy a lány egy napocskát fes-

tett a képre, holott addig, csak sötét, szomorú képeket festett, 
de nem szólt. Másnap újra jött Bodzavári királyfi és azt mondta:

- Próbáld megtudni, miben tartja az erejét. Hátha így könnyeb-
ben legyőzhetem.

Újra visszament az erdőbe. A sárkány este megint csak azt 
mondta:

- Phi, de emberszagot érzek!
Cseresznyevirág megnyugtatta, hogy csak ő van itt, nincs 

más. A sárkány átkutatta a palotát, de senkit sem talált. Látta, 
hogy aznap még vidámabb, még szebb kép készült, mint előtte.  
Cseresznyevirág azt mondta, hogy azért vidámabbak a képei, 
mert egyre jobban érzi itt magát. S ha feleségül szeretné ven-
ni, akkor minden titkát el kell mesélnie, mert egy férj- feleség-
nek mindent kell egymásról tudnia. A sárkánynak jól estek ezek 
a szavak, s elmesélte mit szeret enni, inni…

- Kedves sárkányuram! És az erődet miben tartod?
- Van egy ládika, abban van egy gyémántos gyűrű, aki azt az 

ujjára húzza, akkor abba száll át az én erőm - válaszolta a sárkány.
Másnap jött a királyfi és együtt kezdték keresni a ládikót, de 

nem lelték. Már esteledett, de hiába keresték, nem találták 
a ládikót. Már majdnem feladták, amikor Cseresznyevirágnak 
eszébe jutott, hogy lehet, hogy a sárkány ágyában van, a mat-
rac alatt. Hát, tényleg ott volt. A királyfi az ujjára húzta a gyű-
rűt, s érezte, hogy egyre erősebb lesz. Jött a sárkány, de bíz alig 
vonszolta magát, egyre fogyott az ereje.

- No, sárkány – állt elé a királyfi – az életedet meghagyom, de 
Cseresznyevirágot magammal viszem.

Azzal a sárkány egyik táltos lovára pattantak, s huss! ... el-
repültek vele vissza Cseresznyevirág palotájába. Az öreg ki-
rály sírt örömében, mikor meglátta a lányát. A királyfinak adta 
a fele királyságát is. Nagy lakodalmat csaptak. Cseresznyevi-
rág pedig olyan szép képeket festett, hogy a csodájára jártak 
más országokból is, s ezentúl csak vidám dalokat énekelt, 
furulyázott.

Tán most is élnek, ha meg nem haltak. Ha látsz egy virágzó 
cseresznyefát, jusson eszedbe Cseresznyevirág meséje!

(G. Joó Katalin)

Mesélő Ági ajánlásával 
(Kovács Ági Metamorphozis meseterapeuta)

A Cseresznyevirág 
meséje (népmese)
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felmérés

Kiszelné Mohos Katalin: 

“Az a célunk, hogy minél jobban, minél 
többrétűbben tájékoztathassuk Nagykovácsi 

lakosságát, és elsősorban úgy, ahogyan, 
amilyen az ő igényük.”  

(forrás: YouTube: Buda Környéki Televízió 2021. február 16.)

2021. február 11-én az alábbi sajtóközleményt tette köz-
zé Nagykovácsi Önkormányzata: “Lemondott Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának jegyzője, mivel az Állami 
Számvevőszék vizsgálata kapcsán súlyos adminisztratív mu-
lasztást követett el. A határidő elmulasztása miatt Nagyková-
csi hátrányos megítélésben részesült. A jegyző lemondását 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester elfogadta, és megkezd-
ték a dokumentáció pótlását.”

A közleményben említett ÁSZ vizsgálat a települések in-
tegritását ellenőrizte. A 186 vizsgált Pest megyei település 
közül 12 kapott elégtelen osztályzatot, közöttük a mi tele-
pülésünk is.

A sajtóközlemény után a témát felkapta a közbeszéd, és 
ki-ki vérmérséklete szerint levonta a következtetéseit. A 2021. 
márciusi Tájolóban a Polgármester Asszony megjelentetett 
egy tájékoztatást, ami az üggyel kapcsolatban további tar-
talmi elemeket nem tartalmazott, sőt teljes mértékben elhá-
rította a tájékoztatás felelősségét azzal, hogy “érzékeny mun-

kajogi kérdésekről nyilvános diskurzust nem fogunk folytat-
ni itt, Nagykovácsiban. Egyrészt méltatlan lenne bárkivel 
szemben, jelen esetben is méltatlan egy olyan munkatársunk-
kal szemben, aki 8 éven át jegyzőként szolgálta településün-
ket, arról nem is beszélve, hogy komoly jogi akadályokba is 
ütközik munkajogi kérdések nyilvánosan történő taglalása.”

Az ügyben semmiféle munkajogi kérdés nem merül fel. 
Az ÁSZ vizsgálatra és annak részleteinek nyilvánosságra ho-
zatalára tart igény a közvélemény, nem pedig a munkajogi 
vonatkozásokra, ami a következménye. Az ÁSZ vizsgálat 
nyilvános és az önkormányzat részéről is jogosan várható 
el a nyílt kommunikáció az ellenőrzésről, a szabályzatokról 
és határidőkről. A részleteket legalább a honlapon egy ösz-
szefoglaló tájékoztatóban közzé szükséges tenni:

Mikor érkezett az integritás vizsgálatról a megkeresés az 
ÁSZ felől?

Milyen dokumentációt küldtek el az ÁSZ számára? (A kért 
szabályzatok nyilvánosságra hozatala, vagy legalább egy ki-
mutatás a szabályzatok megnevezésével, keltezésüknek vagy 
hatályba lépésüknek dátuma, ügyiratszáma)

Mikor jelezte vissza az ÁSZ, hogy a dokumentumokat 
rendben találta (a Jegyző Úr nyilatkozatából kiderül volt ilyen 
visszajelzés), ennek a levélnek lényegi elemeinek közlése.

Mikor érkezett a következő megkeresés, és mikor az is-
mételt?

Mikor vette fel a Polgármester Asszony az Állami Szám-
vevőszékkel a kapcsolatot az önrevízió ügyében, ennek a le-

Önkormányzati tükör 
Az ÁSZ jelentés, a jegyző lemondása és ami mögötte van

aktuális

Forrás: Önkormányzati választás 2019, videóinterjú részlete, készítette Lőrincz Mátyás, youtube.com



vélnek a tartalma (a Polgármester Asszony állítása szerint 
már megtörtént, ennek igazolása).

Amíg fentiekre nem kapunk egyértelmű és ellenőrizhető 
választ, addig kénytelenek leszünk csak a mérleg egyik ser-
penyőjét nézni, ami az ÁSZ jelentés lesújtó értékelését tar-
talmazza.

De tételezzük fel, hogy valóban csak annyi történt, hogy 
a szabályzatok nem lettek elküldve, és erről meg is tudunk 
bizonyosodni idővel, mert az önkormányzat ezt transzpa-
rensen nyilvánosságra hozza. Ebben az esetben viszont tel-
jes mértékben aránytalan lépés a Jegyző lemondása és az, 
hogy a Polgármester Asszony a lemondást elfogadta, illetve 
a mód ahogyan az ügyet a nyilvánosság elé tárta.

Tájékozódtam további egyes osztályzatot kapott telepü-
lések honlapján és információs csatornáin, és sehol sem 

találtam nyomát hasonló lépésnek, egyedül Szada nagyköz-
ség oldalán található egy bővebb tájékoztató az ÁSZ jelen-
tésről, de egyéb közleményre, vagy az ügy követ kez mé nye-
ként történt lemondásra, fegyelmi felelősségre vonásra 
nem bukkantam.

Továbbra is bízom benne, hogy az alapvető önkormány-
zati elvek az integritás és transzparencia jegyében az ÁSZ 
jelentés kapcsán széleskörű tájékoztatásra kerül sor az ön-
kormányzat részéről. Ugyanis alapfelvetés, hogy a megvá-
lasztott és kinevezett tisztségviselők közbizalmat élveznek, 
viszont közbizalmat csak egy transzparensen működő, szi-
lárd integritási elveken nyugvó önkormányzat tarthat fenn.

Bakó Judit
Összekovácsoló Egyesület

A történet a 70-es és 80-as évekre nyúlik vissza, amikor  
a szemét elszállítását még helyben kellett megoldani. Nem 
volt annyi szemét, mint manapság, de szelektív gyűjtésről 
sem hallott akkor még senki. A helyi vállalkozó csinos kis 
ARO vagy Robur autójába borította a kihelyezett hulladékot 
és felszállította a Virágos sétány végéről megközelíthető ki-
jelölt szeméttelepre. Ez így ment egészen addig, amíg a hul-
ladékszállítást már egy versenyeztetett cég kezdte végezni, 
és az összegyűjtött szemetet elszállította a faluból. A sze-
méttelepet egy sorompóval lezárta az Önkormányzat. Né-
hány helyi lakos azért még vitt oda építési törmeléket vagy 
más olyan hulladékot, amitől akkor nehezen lehetett meg-
szabadulni. 

A 90-es években végül az Önkormányzat úgy döntött, 
hogy a megszűnt telep lefedése a jó megoldás. Így nem lát-
szik a szemét, és talán a lakosok sem fognak több hulladékot 
oda hordani suttyomban. Egy földréteg került a szemét-
domb tetejére. Azután benőtte a növényzet, aránylag gyor-
san, mivel a terület az erdő szélével is érintkezik. Ez a megol-
dás azonban csak látszatkezelés volt. Sajnos egyre jobban 
látszik a természet, az eső és a szél munkája nyomán, hogy 
a lefedés alatt a szemét nem bomlott el és nem is komposz-
tálódott. A hulladék elindult a völgy felé, egyben a falu felé is.

Korábban már felhívtam a Hivatal Műszaki Osztályának  
a figyelmét a problémára, de ők - válaszuk szerint - ezt a fela-
datot nem tartják helyben megoldhatónak. Pedig a probléma 
a miénk, mivel a szemét a mi településünk felett lett elhe-
lyezve és amúgy a saját szemetünk. Rekultivációs célokra az 
elmúlt években sok pályázati lehetőség volt és vélhetően 
ezután is lesznek továbbiak, mivel a probléma országos. 
Az Önkormányzat feladata ebben egyértelműen a pályáza-
tok figyelése és forrás szerzése. Ez a kérdés talán nem olyan 
jól kommunikálható és nem is olyan „cuki” de biztosan meg-
oldandó.

Bárdos Iván
Összekovácsoló Egyesület

Map data/téképadatok: Google, Maxar Technologies

Szemét ügy
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településkép

Utak, tervek, stratégiák 
Van Nagykovácsiban egy kifogyhatatlan téma az itt lakók 

között, az utak. Milyen az állapotuk, mikor tüntetik el a ká-
tyúkat, eltakarították-e a havat stb. Azt talán kevesen tudják, 
hogy 2017-ben az Önkormányzat egy „Forgalomtechnikai 
felülvizsgálatot” rendelt meg a FŐMTERV nevű mérnöki 
irodától. Ez az anyag elkészült és az akkori Önkormányzat, 
amelyik részben a maival azonos, el is fogadta. 

A dokumentum sok hasznos ajánlást tartalmaz. Ezek egy 
része pénzbe kerül, így azt lehet mondani azért nem valósult 
meg, mert nem volt rá a költségvetésben forrás. Ilyenek pél-
dául a körforgalmak létesítése a Kossuth Lajos utca Ady 
Endre utca találkozásánál és az Amerikai Iskola előtt. Ilyen 
ajánlás a gyalogos átkelő létesítése a Teleki- Tisza Kastély-
nál. Továbbá két beérkező buszmegálló áthelyezése a Kos-
suth Lajos utcában. Új gyűjtőutak kiépítése, mint a Nagy-
szénás, Vértes utca.

Van olyan ajánlás, ami azóta meg is valósult. Ilyen a Bánya 
utca- Szeles utca- Kaszáló utca kereszteződésében a nyá-
ron elkészült körforgalom, melyet ez a terv fogalmazott meg 
a készülő bevásárlóközponthoz kapcsolódóan. Elkészült az 
Erdősétány utca felújítása is, mely ezáltal a tervezett gyűj-
tőút funkciót betölti. 

Vannak azonban ajánlások, amelyeket az eltelt években 
már meg lehetett / kellett volna valósítani. A tanulmány ja-
vasolja a Telki út kiépítését a keresztutcák jobb megközelí-
tésére, továbbá a Sebestyéndomb körüljárhatóságát bizto-
sító útkapcsolatok kiépítését. A tanulmány a Hegyi busz 
járatot, mint létezőt kezeli. Ez azonban már megszűnt. Vajon 
az Alapítvány is, amely indította és üzemeltette? Újraindítá-
sa szükséges lenne.   

Végül az egyik leginkább hasznos ajánlás, mely sokak által 
nagyon várt intézkedés lenne: a település egész úthálózatán 
javasolja a 40 km/óra sebességkorlátozás bevezetését. A ta-
nulmány szövegezése szerint ez ellen a Magyar Közút sem 
emelt kifogást. Ezek szerint ezt az intézkedést néhány sebes-
ségkorlátozó táblával már évek óta be lehetett volna vezetni. 

A tanulmány 2017-es adatai alapján akkor a Nagykovácsi 
út és a Kossuth Lajos utca kapacitáskihasználása 80%-os volt, 
a 2017-ben mért forgalmi adat 931 egységjármű/óra volt, 
csúcsidőben. 2017 óta a lakosság tovább növekedett, vele 
együtt minden bizonnyal a motorizációs szint is (2017-ben 
373 személygépkocsi jutott ezer lakosra). Mindennapi éle-
tünkben mindenütt tapasztaljuk a forgalom jelentős növe-
kedését és vele együtt a közlekedési biztonság csökkenését. 
Sokszor nehéz átkelni az út másik oldalára, gyakoriak a gyors-
hajtások, nem csak a főúton, de a mellékutcákban is, hiá-
nyoznak a járdák, gyakran türelmetlenek és figyelmetlenek 
vagyunk épp a legfontosabb helyeken – az iskola és óvodák 
környékén. 

Nagykovácsi 2017-ben készült Forgalomtechnikai felül-
vizsgálatában szerepel a település teljes területére vonatkozó 
40 km/órás sebességkorlátozás ajánlása, annak szakmai és 
engedélyezési alátámasztása. A lehetőség megvan tehát, de 
úgy tűnik, a településvezetés akarata és elhatározása még 
hiányzik. Vajon miért? 

Bárdos Iván, Kósa Emő
Összekovácsoló Egyesület

Turizmus, 
vendégforgalom: 
merre tovább?

Magazinunk tavaly őszi számában több kérdést is felve-
tettünk Nagykovácsi vendégforgalmáról és az egyre növek-
vő turizmus hatásáról. Nagykovácsi és környéke mindig is 
kedvelt kirándulóhely volt és az utóbbi időben sokféle sza-
badtéri program is idevonzza a látogatókat. Mindezek vár-
hatóan nagy hatással lesznek a falu jövőbeli fejlődésére.  
Ezért a cikkünkhöz kapcsolódóan egy kérdőíves felmérést 
is elindítottunk, hogy megtudjuk az itt lakók mit gondolnak 
minderről, mik a problémáik és milyen lehetőségeket látnak 
ezen a területen. 

Sajnos a kérdőívre csak kevesen válaszoltak, bár időköz-
ben a közösségi médiában többször is előkerült a téma. Ér-
dekes felvetések érkeztek a szabadon megválaszolható, 
nyitott kérdéseinkre is, így a 39 kitöltött kérdőív eredmé-
nyeit inkább egy széles körben lefolytatott interjúsorozat-
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nak tekinthetjük. A kérdőívre válaszolók egyébként jellem-
zően a hegyoldalban laknak és az utóbbi két évtizedben 
költöztek ide. 

A kirándulás, túrázás, illetve a hegyikerékpározás az el-
sődleges programok, mind az itt lakók, mind a válaszadók 
szerint az ide látogatók számára. A bicikli- és futóversenyek 
kevésbé a helyieknek szólnak, de ezek miatt inkább jönnek 
ide az emberek. Más szabadidős programok (jóga, kondite-
rem) a helyieknek fontosak. 

A szabadtéri programokon kívül viszont leginkább látoga-
tottak a vendéglők, kávézók, a helyi termelői piac és a kultu-
rális programok. Többen külön említették a gyermekprogra-
mokat, utcabált, az adventi vásárt, még ha általában az ön-
kormányzati rendezvényeken való részvételt kevesebben 
is jelölték meg. Ezek szerint ezek a rendezvények a lakosság 
számára inkább kapcsolódnak egy-egy intézményhez 
(Öregiskola, katolikus templom, óvodák), mint az önkor-
mányzathoz.

A lehetséges programhelyszínek közül legkedvezőbbnek 
a Teleki-Tisza Kastélyt és parkot tartják a válaszadók, még 
ha ez a lehetőség nincs is jól kihasználva. Ezen kívül a ven-
déglátóhelyek, a falu utcái, terei és a Főtér megítélése volt 
kedvező. Az Öregiskola, a játszóterek, a sportpályák, vagy 
a Templomkert már a rangsor végére kerültek. 

Mindezeknek megfelelően a falu számára leginkább 
a természeti-környezeti adottságok, az aktív mozgás, spor-
tolás és a gasztronómia kínálnak programokat. Más lehető-
séget (pl. szolgáltató vagy üzleti-vállalkozói csomópont) 
kevésbé látnak a válaszadók.

Természetesen a növekvő vendégforgalom újfajta problé-
mákat is hozhat. A válaszadók számára egyértelműen a több 
szemét és a parkolási igények növekedése jelent gondot. 
A természet nagyobb terhelését főleg a hétvégi forgalom 
növekedése okozza. A nagyobb zaj, vagy a közbiztonság 
romlása kevésbé kifogásolt probléma. A felsoroltakon kívül 
elhangzott még, hogy nincs elég információs tábla, hiányzik 
a nyilvános WC és alkalmi vendégeink általában nem tartják 
be az alapvető viselkedési szabályokat a parkolások során.

Így arra a kérdésre, hogy természetjárási, sportolási lehe-
tőségek javításához mire lenne szükség, egyértelműen szin-
te mindenki a közterületi szolgáltatásokat (pl. WC, szeme-
tes, közkút) jelölte meg. Ezen kívül fontos még az erdei pi-

henőhelyek és a parkolók kialakítása. A többi hagyományos 
lehetőséget, mint a tanösvény, vagy a kilátó javasolták a leg-
kevesebben. Viszont több ötlet hangzott el, hogy még mi 
mindenre lenne szükség. Így kiránduló útvonal applikáció 
készítése, kutyás-, lovas- és gyermekrendezvény, illetve 
gasztronómiai- és borhoz kapcsolódó események, irodalmi 
napok és a Kastély jobb kihasználása mind megszívlelendő 
javaslat a jövőbeli programszervezők számára. A meglévő 
szolgáltatások jobb hatósági ellenőrzése is fontos, illetve 
érkezett egy részletes javaslat természetbarát kutyapiszok 
gyűjtők megépítésére is.

Általában a helyi vendégforgalom minőségi fejlesztésé-
hez is elsősorban ezeket a konkrét teendőket jelölték meg 
a válaszadók. Így ivókutakra, vízvételi lehetőségekre, ját-
szótér, kalandpark létesítésére és nyilvános WC-kre 
lenne szükség. De ezen kí-
vül ugyanilyen fontos len-
ne a tájékoztatás, ami a tér-
ség lehetőségeinek jobb 
bemutatását, vagy egysze-
rűen tájékoztató táblák ki-
helyezését jelenti. Ide kap-
csolódtak azok a javaslatok, 
amelyek általában a falu 
egységes arculatának kiala-
kítására vonatkoztak. Meg-
szívlelendő ötlet volt a meg-
közelíthetőség javítása érde-
kében a falu határában egy 
parkoló kialakítása, ami csök-
kentené a belső- és az erdő 
melletti utcák terhelését. 
Megoszlottak a vélemények abban, hogy szükség van-e tu-
rista szálláshelyek, vendégfogadók kialakítására. 

A válaszokból egyértelműen kiderül az, hogy mindezek 
megvalósítását és általában a turizmus fejlesztését (a helyi 
turizmusfejlesztési stratégia elkészítését, a települési arcu-
lat kialakítását és a települési marketinget) inkább önkor-
mányzati irányítású feladatnak tekintik a válaszadók. A vál-
lalkozók dolga a turizmus célpontjainak fejlesztése, itt a pi-
aci szférában az önkormányzatnak kevesebb helye van. 
Közös feladatnak látják viszont a válaszadók a helyi turiz-
mus szereplőinek összefogását, vagy akár a vendéglátó- és 
szálláshelyek létesítését is. 

Összességében tehát a kérdőíves felmérésünk megerő-
sítette azt a véleményünket, hogy Nagykovácsi vendégfor-
galmának fejlesztésében jó lehetőségek rejlenek, de már 
most érzékelhetők olyan problémák, amelyeket a közeli jö-
vőben meg kell oldani. Éppen ezért a folyamatok alakítása 
érdekében fontosnak tarjuk, hogy Nagykovácsi turizmus-
fejlesztési stratégiájának kialakítására meginduljon az érin-
tettek között egy párbeszéd és egy közös tervezési folyamat.

Péteri Gábor
Összekovácsoló Egyesület



„A legfontosabb célom, hogy Nagykovácsi egy komfortos, 
jól élhető település legyen, fontos pl. a gyalogátkelőhelyek és 
járdák kiépülése, az utak állapota, a parkolás vagy az idősek 
mindennapjainak segítése. Jó lenne elérni, hogy az emberek 
türelmesebbek legyenek egymással. Emellett szeretném, ha 
Nagykovácsi nem csak abban lenne első a települések között, 
hogy „itt a legnagyobb a vásárlóerő”, hanem abban is, hogy itt 
vigyázunk a legjobban a környezetünkre és egymásra, hogy 
összefogunk a feladatokban és ez a legnagyobb erősségünk.” 
(Tájoló, 2021. január, Ember a képviselő mögött)

Ezen gondolatok mentén igyekszem kapcsolódni az ön-
kormányzat tevékenységéhez, így kezdeményeztem a Tele-
ki -Tisza Kastély bejáratánál a gyalogátkelőhely soron kívüli 
megvalósítását 2020 szeptemberében. A kastély felújításá-
val a terület egyre forgalmasabb: 2020-tól már két osztállyal 
működik a Kisiskola, emellett folyamatos vendégforgalmat 
generáló szolgáltatások és irodák üzemelnek és egyre töb-
ben keresik fel a parkot szabadidő eltöltés céljából is. A cso-
móponthoz kapcsolódóan két közösségi közlekedési meg-
állóhely működik, ezek megközelítése is biztosítandó. A főút 
forgalma szinte minden napszakban erős, ráadásul a város-
ból érkezők egy része sajnálatos módon nem veszi figyelem-
be a sebességkorlátozást, gyorsan hajt. Kimondhatjuk, hogy 
ezen a szakaszon az úton átkelni nem egyszerű, kifejezetten 
veszélyes. Azt gondolom nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy tétlenül várjuk a „látómezőnkben” sem látható körfor-
galomépítéshez kapcsolódó gyalogátkelőhely kialakítását, 
így szükséges előrehozni egy olyan ZEBRA megvalósítását, 
amely a jelenlegi állapotokhoz igazodik. A helyszín alapos meg-
tekintése alapján ez nem látszik lehetetlennek. A Hivatal be-
adványom alapján megindította az eljárást, melynek kapcsán 
a Pest megyei Kormányhivatal nem emelt kifogást, azonban 
úgy tűnik, hogy a megvalósítás itt elakadt. Sajnos sem képvi-
selőtársaim, sem a Polgármester Asszony személyében nem 
találtam partnerre a gyalogátkelőhely építésének első helyre 
emelése tárgyában, továbbra is a „hosszabb távlatban terve-
zett, forrásokkal nem biztosított” Kossuth Lajos utca megújí-
tása és körforgalom építése programhoz kötik a gyalogátkelő-
hely kiépítését. Ez számomra elfogadhatatlan. 

További kérdés a megnövekedett parkolási igények kielé-
gítése, a járdafelületek növelése és Nagykovácsi teljes terü-
letére vonatkozó 40 km/órás sebességkorlátozás bevezeté-
se, melyek szorosan kapcsolódnak biztonságunk minden-
napi megéléséhez. A tavaly elkészült Kazal utcai járda és 

a Bánya u- Szeles utcai körforgalom környéke reméljük se-
gíteni fogja az új településközpont átadásával jelentősen 
megnövekedő belső forgalom kapcsán kialakuló gyalogos 
helyzeteket, kellően biztonságos és átlátható területeket 
nyújtva a kisgyerekkel közlekedőknek is. A Pók utcán várha-
tóan tovább növekvő áruszállító forgalommal szemben 
2021-ben biztos nem fog még biztonságos gyalogosfelüle-
tet adni semmilyen járda, mert ennek csak a tervezése készül 
el ebben az évben. Ezért is tartom fontosnak az általános 
40km/órás korlátozás bevezetését és betartásának hosszú 
távú, rendszeres és szankciókkal nyomatékosított ellenőrzé-
sét. Emellett eljött az ideje megvizsgálni Nagykovácsi teljes 
területére vonatkozóan a lakó-pihenő övezetek kijelölésének 
helyszíneit. (Lakó-pihenő övezet fő szabályai: megengedett 
sebesség 20km/óra, az átmenő forgalom nem lehetséges, 
a gyalogosokra és kerékpárosokra fokozottan kell ügyelni.)

Korábbi számunkban beszámolt az üzemeltető a Teleki-Ti-
sza Kastély készülő további fejlesztési terveiről. Látható, 
hogy már jelenleg is, de a jövőben egyre nagyobb mértékben 
tervezünk azzal, hogy Nagykovácsi rendezvényeinek helyszí-
ne a Kastélypark lesz, melynek jelentős parkolási igénynöve-
kedése is lesz. A mai klímaérzékeny szemléletünkkel nem 
tűnik ésszerűnek ezen megnövekedett parkolóigény kielégí-
tése a park területén – rengeteg fa kivágásával járna, a burkolt 
felületek növelésével és a háborítatlan területek sérülésével. 
Sokkal inkább tűnik megoldásnak egy közös (kastély- és tele-
pülésvezetés) összefogással épülő külső parkoló létesítése és 
üzemeltetése, mely a hétvégi kirándulók, a kastély vendégei-
nek és a rendezvények résztvevőinek ugyanúgy biztonságos 
helyet adhat, mint hétközben a városba közösségi átszállással 
közlekedőknek. Talán érdemesnek látszik ezen javaslat meg-
vizsgálása.

A megnövekedett turistaforgalomhoz és egyre élénkebb 
közterületi közösségi életünkhöz (játszóterek használata, 
sportolás a szabadban) kapcsolódó szolgáltatások bővítése 
kapcsán talán a legfontosabb feladat a nyilvános illemhelyek 
biztosítása. Ezzel kapcsolatosan képviselőként vállaltam, 
hogy „jó és gazdaságosan megvalósítható megoldásokat” 
keresek hazai példák felkutatásával és Fegyveres-Fiskál Gá-
bor Alpolgármester úrral megvalósíthatósági javaslatot dol-
gozok ki, melynek alapján közösségi helykijelölést követően 
vállalkozói pályázatot ír majd ki az Önkormányzat Nagyko-
vácsi nyilvános illemhelyeinek kiépítésére és üzemeltetésé-
re. Javaslatokat, jó példákat szívesen fogadok. 

Képviselői 
törekvések 2021
Kósa Emő

településkép
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Szót érdemes még ejteni az idén reményeink szerint vég-
re megvalósuló kerékpárútról, amely Nagykovácsi település-
határa és Budapest között biztosít majd kijelölt és burkolt 
utat a kerékpárral közlekedőknek. Sokan vitatják ennek 
nyomvonalát, mivel a pályázati kiírás feltételeinek megfelel-
ve csak olyan nyomvonalat sikerült kialakítani, amely egy 
szakasza az országút mellett fog kiépülni. Azt gondolom, 
hogy a jelenlegi és a közeljövő feltételeit figyelembe véve 
kijelölt útvonal megépülése nagy előrelépés lesz azoknak, 
akik mindennapi igénybevétellel kerékpárral közlekednek 
a városba. Ők az elektromos kerékpárok növekvő térnyerésé-
vel, a klímatudatos és sportos élet vállalásával várhatóan egy-
re többen lesznek és ennek mindannyian örülhetünk majd, 
mert együttes közlekedési nehézségeink mérsékléséhez járul-
nak hozzá. Mindemellett lesz az útnak egy olyan szakasza, 
amely Remeteszőlős sétányán halad keresztül, amely szaka-
szon nem lesz elválasztva a gyalogos, kerékpáros és autós 
forgalom, viszont a haladási sebesség 20km/órában maxi-
malizált. Ez egyformán fog vonatkozni minden járműre, mint 
ahogyan az is, hogy a gyalogosokra itt is figyelni kell. A jelen-
legi általános közlekedési morált figyelembe véve Reme-
teszőlős lakosai joggal aggódnak a „száguldó” kerékpárosok 
megnövekvő száma miatt. Bízom benne, hogy kevés konflik-
tussal, viszont annál nagyobb megelégedéssel fogjuk hasz-
nálni a kerékpárutat és 2021-ben már mindennapi életünk 
természetes része lesz. 

Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület törekvése egyezik képvise-
lői céljaimmal. A közösségi eseményeinken megosztott és 
megvitatott gondolatok, javaslatok segítik munkámat, tá-

maszt nyújtanak abban, hogy megtaláljam a legfontosabb 
problémákat, igyekezzek kiállni és szót emelni értük. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
keresnek meg minket, osztják meg ötleteiket vagy 
segítő szándékukat, terveiket. Továbbra is hiszem 
és hisszük, hogy a lakosság bizonyos dolgokba 
beforgatott közös gondolkodása, kiegyezése és 
munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy Nagyko-
vácsi egyre komfortosabb település legyen. Sze-
retnénk elérni, hogy Nagykovácsi Turisztikai Kon-
cepciója és arculati kialakítása közösségi tervezé-
se mielőbb megkezdődjön, hogy foglalkozzunk 
a „kutyakérdésekkel”, hogy bátrabban és egyre 
nagyobb részvétellel nyilvánosan megvitassuk kö-
zös ügyeinket. 

Mindemellett elvárásunk továbbra is a nyitott, szakszerű 
testületi és hivatali munka, legyen szó akár a vírushelyzet 
kezeléséről, a költségvetés tervezéséről, a jogszabályokkal 
előírt integritás vagy a tervezett pályázati forrásokkal támo-
gatott beruházások megvalósításáról. Az önkormányzat te-
vékenységének figyelemmel kísérése és a jó folyamatok 
támogatása ugyanannyira feladat, mint a kritikus szemlélet 
fenntartása.

hirdetés

Akár lakásfelújítási támogatás 
         igénybevételével is!



Az egyesület sokszínűsége abban rejlik, hogy vannak közöttünk akik 
itt születtek, akik ide költöztek, fiatalok és fiatalosak, akik számtalan féle 
tapasztalattal, világnézettel, végzettséggel és foglalkozással rendelkez-
nek. Van közöttünk: szakács, tréner, coach, kereskedő, településtervező, 
matematikus, fejvadász, pszichológus, tanuló, gazdasági szakember, 
kertészmérnök, autószerelő, külkereskedő, marketing szakember, kom-
munikációs szakértő, programozó, politológus, díszlet- és látványterve-
ző, rendezvényszervező, gyermekvédelmi szakember.

Hogy miért csatlakoztunk az Összekovácsoló Egyesülethez? 
Azért, hogy Nagykovácsi

▪ egy élhetőbb, fenntartható, környezettudatos település legyen

▪ hogy jobb közösség jöjjön létre, figyeljünk egymásra

▪ hogy a vállalkozások együttműködése javuljon, tudjunk egymásról

▪ hogy jól kommunikáljunk egymással minden szinten

▪ hogy a jövőben, hosszú távon is legyen jó itt élni, vigyázzunk erre a cso-
dás adottságú helyre

EGYSZÓVAL NAGYKOVÁCSIÉRT!

„Bízva abban, hogy a mára nagyon sokszínű-
vé vált Nagykovácsiból is ki lehet alakítani egy 
olyan elővárost, amelynek van arca. Azt kere-
sem, hogy mi mozgatja az ide költözőket és ho-
gyan lehetne helyben olyan közeget teremteni, 
amelyben az itt lakók – akár a munkájukon ke-
resztül is – kapcsolódni tudnak egymáshoz. Találnak kiegészítő vál-
lalkozási lehetőségeket, vagy akár versenyezve viszik egymást és 
a falut előre.”

„Remélve azt, hogy az itt élők nagyobb bizalommal, nyitottsággal 
forduljanak egymáshoz. Jó lenne, ha minél 
többen úgy gondolkodnánk, hátha itt, helyben 
megoldhatjuk a problémánkat, választ kapha-
tunk kérdésünkre (legyen az vásárlás, gyerek-
program, sport, üzleti partnerkeresés stb.). És 
az is jó lenne, ha nem csak a saját szempontja-
inkat néznénk, hanem a többiekét, a települé-
sét is, illetve gondolnánk tetteink következ-
ményeire is, a jövőre.”

közösség

Kik az „Összekovácsolók”? 
„Hétköznapi emberek vagyunk, mint bárki más, akiket az egyes 

élethelyzetek, problémák és kérdések összekovácsoltak.”
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We would like our magazine to provide 
you with news and information as well - 
therefore from now on - we will prepare 
a short english language summary of the 
articles included in the current issue.

▪ A few thoughts about how important 
the forests around us are to us and how 
lucky we are that even in this locked up 
situation we can go on a hike at any time.

▪ After this, we have a classic tale for 
adults and children alike with a little 
spring and the usual anecdotes.

▪ An article criticizing the local council 
about the lack of information. Over the 
last few months, there has been a gov-
ernment review of our town but no de-
tailed information about this have been 
provided to us. 

▪ Multiple air quality measuring sen-
sors will be set up in Nagykovácsi, un-
fortunately without any preparation or 
involvement of the local civil groups.

▪  An article about how locals walking 
dogs should pick up their own dogs poop. 
Some suggestions on where to put the 

collected „items” and how to get rid of them the most envi-
ronmentally safe way.

▪ Summary of the current state of car traffic in the village, 
construction of new pedestrian crossings for greater safety 
and that a 40 Km/hour speed limit should be introduced 
throughout the village.

▪ An article from the head of our civil association and local 
council representative, Emő Kósa, about important goals 
we want to achieve. We discuss pedestrian crossings, is-
sues related to increased tourist traffic, such as parking, the 
establishment of public toilets as well as the arising prob-
lems regarding the bicycle path to be established soon.

▪ The results of a questionnaire survey are presented in the 
following article, which was also related to the topic of 
tourism. The questions concerned the use of our villages 
facilities and what improvements would be needed.

▪ A short article draws attention to the dangers of a landfill 
that was abandoned and forgotten many years ago.

▪ An article is about a successful community garden project 
in the village and the spring work there.

▪ An article on neutering to prevent overpopulation of cats.

▪ We wrote about how community members can become 
better neighbors, and what type of events they can use to 
build a stronger local community.

▪ Finally, a news story about one of our co-operations to 
help families. In this cooperation, families living in better 
conditions can offer help to other families in trouble due 
to the pandemic. This is organized and managed by two 
enthusiastic members of our organization.

If you have any questions regarding our work, would like to 
share your stories, problems, or experiences regarding life here 
in Nagykovácsi please contact us via email: english@ossze-
kovacsolo.hu. We are a non-profit organization - you can sup-
port our work and publications by sending donations to our 
PayPal address: paypal@osszekovacsolo.hu

Thank you for taking the time to read our summary. 
See you in the next issue!
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Dear Reader  
- who lives with us here in Nagykovácsi

community



Legalábbis reméljük, hogy egy hétnél hosszabb tavaszunk 
lesz, nem robban be rögtön a nyári meleg.

A tél folyamán elkezdtük a közösségi kert permakultúrás 
tervezését. A folyamat elején tartunk, de az már biztos, hogy 
tavasszal, amint az idő engedi, építünk egy kulcslyuk-ágyást 
és egy Hügelkultur magaságyást. Ez lényegében egy dom-
bágyás, amit keretbe építünk meg. Kiváló megoldás a kert-
ben keletkezett olyan szerves hulladékok felhasználására, 
amik túl nagyok ahhoz, hogy a komposztálóba tegyük,  
pl. vékonyabb-vastagabb ágak, kukoricaszár, stb. Megépíté-
se viszonylag nagy munka (szervezzünk rá kalákát!), de az-
tán évekig eredményesen használható. A benne lévő szer-
ves anyagok lebomlásuk során tápanyagot szolgáltatnak 
a beültetett növényeknek, a korhadó fa szivacsos szerkeze-
tűvé válik, jól megtartja a vizet. Az építésről, beültetésről 
pontos leírást a Biofüzetek 4. részében (Dombágyásos kert-
művelés) olvashatunk, amely megtalálható a neten. Videón 
is megnézhetjük egy ilyen ágyás építését, pl. a youtube-on 
McMenemy Márk videóját (Hügelkultur magaságyás).

A kulcslyuk-ágyás szépen mutat az előkertben is. A sarkos 
négyszögektől elszakadva dekoratív, íves ágyást hozunk 
létre, aminek nagyon jó a helykihasználása. Az egészen egy-
szerűtől kezdve a bonyolultabb, szinte mandala formájúak 
is kialakíthatóak – ehhez persze jóval nagyobb helyre van 
szükség. És egy szép fűszerspirál építését is tervezzük.

Mind a kulcslyuk-ágyás kialakítás, mind a Hügelkultur ma-
gaságyás, és a fűszerspirál megépítése alkalmával szívesen 
látjuk az érdeklődőket, segítőket a közösségi kertben. Az idő-
pontot közzétesszük majd a NATE és az ÖsszeKOvácsoló 
Egyesület facebook oldalán. Az info@nate.hu e-mail címen 
lehet előre jelentkezni a programokra.

Zöldecset – kertészkedés és képzőművészet gyerekek-
nek, némi játékossággal fűszerezve a Permakultúra jegyé-
ben. A programot tavasztól heti rendszerességgel tartjuk – 
hétfő délutánonként – a közösségi kertben. Megfigyeljük  
az élővilágot, amit szabad szemmel nem látunk, azt kinagyít-
juk. Ültetünk magokat, nyomon követjük a természet válto-
zásait, locsolunk, palántázunk, szüretelünk, feldolgozzuk 
a termést. És ezt le is jegyezzük. Saját kreatív naplójába min-
denki a saját megfigy eléseit, hangulatait rögzítheti. A napi 
munka lezárásaként megalkotjuk a kertben töltött pillanato-
kat rajzban, festményben, kollázsban. Közben megismerjük 
egymást, megtanulunk a környezetünkkel együtt élni. Szak-
képzett oktatókkal, ki - ki a saját területén keresztül hozza 
közel a kert rejtelmeit.

Ha szeretnétek részt venni ebben az utazásban mely ta-
vasztól késő őszig tart, jelentkezzetek a közösségi kertben in-
duló vidám délutáni csoportba. Jó móka lesz!

Vezetik: Tóth Ildikó művészeti terapeuta, Vojczek Judit 
a kert vezetője, kertész, Hartai Dorottya kertész. Mindhár-
man Permacultura Design Certification – PDC - tervező 
képzést végeztünk.

Részletes információ és jelentkezés Tóth Ildikónál: 
tothildiko.mv@gmail.com, www.tothildi.com 

Várjuk szeretettel a gyerekeket március közepén induló 
csoportunkba.

Ildi, Jutka, Dorka

A Közösségi 
Kert hírei  
– idén is lesz tavasz 

közösség

ADÓD 1%-ÁVAL TÁMOGASS MINKET!
NATE ADÓSZÁM: 18704211-1-13
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Szomszéd-kovácsoló 
A kapcsolat az emberek között összekovácsolja a közösséget!

„Okos gazda a szomszéd házát is védi a tűztől.” szól a köz-
mondás. Tudjuk vajon, hogy ki az, akit látunk kutyát sétáltat-
ni, vagy futni minden reggel? Aki a kertjét olyan szép rend-
ben tartja? Ki az az idős ember, akit eddig alig láttam, aki 
nehéz léptekkel ballag a boltba, vagy aki egyedül él? Tud-
juk kik ők, ismerjük egymást? Jó esetben köszönünk, de 
nem biztos, hogy ismerjük is azt, aki visszaköszön. Valljuk be 

– néhány kivételtől eltekintve – nem nagyon tudjuk, kik is 
a szomszédaink, nem igazán tudunk túl sokat egymásról. 
Bárcsak másképp lenne, ha többet tudnánk azokról, akikkel 
a szomszédságunkban, szűkebb környezetünkben együtt 
élünk, ha az arcok mögül előbújnának az emberek, és isme-
rősökké válhatnánk! Bármennyire hihetetlen, de ha jóban 
vagyunk a szomszédainkkal, akkor jobban is vagyunk! A testi 
és lelki egészségünkre is pozitívan hat, ha kialakul vala-
mennyi bizalom, ha nem idegenként tekintünk egymásra. 

Akár egy spontán beszélgetés is, de egy kis szervezést 
igénylő piknik már különösen jobbá teheti az utcában lakók 
életét. Ahol már van ennek hagyománya, ott akár egy előa-
dás, zene, tánc, vagy csak laza beszélgetés is feldobhat egy 
délutánt. Egy ilyen megszervezett alkalom tökéletes lehető-
ség arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a szomszédainkkal, ne 
legyünk idegenek egymásnak. Tudom, hogy vannak Nagyko-
vácsiban is olyan utcák, ahol ennek már hagyománya van. 
Van, ahol a férfiak összefogtak és egy kis játszóteret építet-
tek és együtt tették járhatóvá azt az árkot, amit csak az arra 
járó gyalogosok használnak, sőt, rendszeresek az ’utcabálok’ 
is. Azt is lehet hallani, hogy több játszótér (Csillagfürt, Ebadta, 
Sebestyén dombi) és kis park (Virágos park) ilyen szomszéd-
sági közösségi kezdeményezéssel és összefogással jött létre. 
Több ilyen kezdeményezésről beszámolt a kitűnő helyi blog-
ger is Zordidők nevű blogján, és ez követendő irány. Tehát 
van mire építeni, jó lenne ezt Nagykovácsiban általánosan is 
meghonosítani!

Talán a járvány még inkább megtanított minket arra, hogy 
megértsük, a szomszédok és a tágabb közösség ismerete 
mennyire fontos. Nem csak azért, mert egyénekként sokkal 
sérülékenyebbek és kiszolgáltatottabbak vagyunk, adott 
esetben nem tudunk közösségi választ adni egy közösségi 
választ igénylő kérdésre. Emellett társas létben élni jó, azért 
mert igy vagyunk megalkotva, és ha ismerjük egymást, ettől 
valóban jobb lesz a közérzetünk. 

Egyébként számos nemzetközi felhívás is kötődik ehhez 
az ügyhöz. Az angolszász „Integess a szomszédodnak” a „Jó 
szomszédság világnapja” vagy a francia kezdeményezésből 
nemzetközivé nőtt „Szomszéd-ünnep” is. Nem egyhez hason-
lót már évek óta szerveznek Magyarországon is több tele-
pülésen, vagy a fővárosban. Sok jó példával találkozhatunk, 
kreativitásunkon múlik, az adott utca népén, hogy milyen 

eseményt, milyen gyakorisággal hoz létre. Hamarosan véget 
ér ez a rémálom, megjön a jóidő, rendeződik a járványhely-
zet, újra elkezdhetjük gyakorolni a közösségi létet. Miért ne 
csináljuk egy kicsit másképp? 

Ha segítségre, ötletekre vágytok, ha szerveznétek, vagy 
csatlakoznátok másokhoz, írjatok, szívesen segítünk! Kértek 
plakátot/szórólapot/ötleteket vagy esetleg más segítséget? 
Keressétek meg egyesületünket a szomszedkovacsolo@
osszekovacsolo.hu email címen! Írjátok meg véleményeteket!

Ha pedig már régen elkezdtétek, vagy ezt követően szer-
veztek hasonlót, kérünk, osszátok meg velünk az esemény 
fotóit, leírását! Szívesen közzétesszük az ÖsszeKOvácsoló 
honlapon, hogy másokat is inspiráljunk hasonló kezdemé-
nyezésre!

A magam részéről – sok jó, nemzetközi példát látva – hiszek 
a kis közösségekben, a magány leküzdésében és az egészsé-
ges és biztonságos kapcsolatok erejében. Miért is ne lehet-
ne, hogy egyszer majd itt, Nagykovácsiban is rendezzünk egy 
nagy, össznépi, közös – nevezzük akár „szomszéd- kovácso-
ló-nak”– ünnepet? Miért ne hozhatnánk létre a magunk ha-
sonló hagyományát?

Dóka Tibor 
Nagykovácsi lakos

Illusztráció: Tóth Ildikó



állataink

Kutyakötelesség  
Minden gyerek és minden felnőtt tudja, hogy a  Kakitündér nem 
létezik, az utcán díszelgő kutyakaki viszont annál valósabb probléma.

Az utcán heverő kutyagumi mindazok mellett, hogy nem szép 
látvány, kiváló táptalaj a kórokozók számára, ami egy kisgye-
reket éppúgy megbetegíthet, mint egy másik kutyát. Lássuk 
be, hogy mi magunk sem örülünk, ha a házunk előtt gondosan 
rendben tartott pázsiton hatalmas gránátok éktelenkednek.

LEGYÜNK TEKINTETTEL EGYMÁSRA
Sok helyre kikerült a kutyapiszok összeszedését támoga-

tó állomás, azonban egyre többen jelzik, hogy újabb problé-
ma keletkezett. Nem kevés kutyatulajdonos sajnos azt hiszi, 
hogy a felszedett kutyapiszok zacskóstul már nyugodtan 
eldobható, mert majd így szedi össze VALAKI. De vajon ki az 
a VALAKI? Hát igen, meg kell állapítanunk, hogy Nagyková-
csiban ilyen VALAKI-re nem számíthatunk. De miért is kel-
lene? A kutyatartó bizonyára számot vetett annak idején 
azzal is, hogy a kutyaörömök mellé üröm is vegyül, s az bi-
zony csakis őt illeti.  Kérjük tehát a kutyatartókat fogadják el 
azt az egyszerű helyzetet, hogy a saját szemetünk elszállítá-

sáról magunknak kell gondoskodni minden esetben, bármily 
kényelmetlen is. 

TEGYÜK EGYÜTT SZEBBÉ KÖRNYEZETÜNKET! 
Szép környezetbe jó érzés hazaérni, ezért gondozzuk a ház 

előtti területet is, hisz ez a tulajdonosok feladata és így a gaz-
diknak is könnyebb dolguk lesz, hogy a kutyagumit össze-
szedjék. A gazdik pedig szedjék össze az ürüléket, ezzel is 
megbecsülve a mások által befektetett munkát. 

Végül, ami a legfontosabb: NE DOBJUK EL A ZACSIT!!! 
Tartalmát otthon lehúzhatjuk a wc-n, bedobhatjuk a kukába 
vagy legyünk környezettudatosak és komposztáljuk!  A ku-
tyakaki nem veszélyes hulladék, viszonylag hamar lebomlik – 
bár trágyázásra nem alkalmas – így használjunk lebomló, kom-
posztálható zacskót és így a környezetet is védhetjük.

Strébl Szilvia
Összekovácsoló Egyesület

Aki kellően jártas az állatvédelemben, tapasztalhatja, hogy 
mennyi gondot okoz, ha egy macska vagy kutya rendszere-
sen nem kívánt utódokat hoz a világra, ugyanis elsősorban 
ennek hatására keletkezik a rengeteg kóbor állat. Így nem 
véletlen, hogy országszerte az állatvédők állandó készültség-
ben vannak, azonban ezt a tempót ők sem bírják, ráadásul 
a befogadóhelyek is telítettek. 

Manapság az ivartalanítás nem lehet kérdés egyetlen fele-
lős állattartónak sem, aki magához vesz egy kutyát vagy macs-
kát. Hiszen ellenkező esetben mind az állatát, mind annak 
nem kívánatos utódait veszélyeknek teszi ki. Emellett talán 
senkinek sem kell bemutatnunk a párzási időszak egyéb 

következményeit, úgy, mint a verekedéseket, kóborlásokból 
adódó betegségeket és baleseteket, ezért ezeket is figyelembe 
kell venni, és érdemes mihamarabb az ivartalanítás mellett 
dönteni!

 A beavatkozás nemcsak a túlszaporodást előzi meg, de 
sokféle betegségtől is megóvja négylábú barátunkat. Ennek 
ellenére még mindig vannak olyan állattartók, akik tévhitek 
miatt nem ivartalaníttatják állataikat! Szeretnénk eloszlatni 
a leg álta lá nosabb tévhiteket, amelyeknek legtöbbje köszö-
nőviszonyban sincs az igazsággal:  

Tévhit, hogy a nőstény kutyáknak és macskáknak legalább 
egyszer elleniük kell, hogy boldogok és egészségesek legye-

A macskaivartalanítási akciók értelméről 

A vásárlás összegével Egyesületünk tevékenységét is támogatja.

A CSOMAG TARTALMA: 

rajzos figyelemfelkeltő tábla,  2 m kötél a felszereléshez, 

utántölthető zacskótartó  és induló zacskótekercs

KUTYAPISZOK ÖSSZESZEDÉST 

TÁMOGATÓ ÁLLOMÁS 

www.osszekovacsolo.hu
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nek. Az állatok esetében a párzás ugyanis nem örömforrás 
vagy tudatos családtervezés, hanem pusztán hormonális 
hatások eredménye, így boldogtalanok sem lesznek, ha ezek 
kimaradnak az életükből.

Tévhit, hogy az ivartalanított állatok elhíznak. A hízás 
ugyanis sokkal inkább a mozgásszegény életmóddal és a túl-
táplálással van összefüggésben.

Tévhit, hogy kínzásnak tesszük ki vele az állatot. A műtét-
ben nincs semmi kínzás. Ez egy rutinműtét, amit korszerű 
körülmények között, altatásban végeznek el, a műtétet kö-
vető fájdalomcsillapítás pedig alapkövetelmény.

Tévhit, hogy ezzel beavatkozunk a természet rendjébe. 
Ezt ugyanis már évezredekkel ezelőtt megtettük, amikor  
a kutyák és macskák vadon élő őseit háziasítottuk, életterü-
ket pedig megváltoztattuk. A „be nem avatkozás” adott eset-
ben túlszaporodott kutya- és macskapopulációhoz vezet, 
ami még több utcán kóborló állatot eredményez.

Tévhit, hogy az állatorvos ezekből a műtétekből szeretne 
meggazdagodni. Az ellések levezetése, az alom egészség-
ügyi ellátása és vakcinázása, illetve az ivartalanítás elmara-
dása miatt kialakuló súlyos betegségek kezelése ugyanis 
hosszú távon sokkal több profitot biztosítana számára. Az 
ivartalanítás ugyanakkor az állatorvos számára is költséget 
jelent, hiszen ő biztosítja a minőségi varróanyagokat, az esz-
közöket, a gyógyszereket és az egyéb műtőfelszereléseket.

Ambrózy Erzsébet
BBME Állat- és természetvédelmi szakosztályvezető

Nagykovácsi Cicamenedék

Segíts, hogy az Elszánt Állatvédők segíthessenek cicatársainkon! 

TÁMOGASS MINKET ADÓD 1%-ÁVAL!
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület,

Állatvédelmi szakosztály

ADÓSZÁM: 18125476-1-41
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COVID

Megküzdési stratégiák 
és praktikák a Covid idején II.

Ősszel, írásunk első részében ott tartottunk, hogy a Covid-idők lappangó bizonytalanságáról írtunk. Láttuk, mennyire 
alattomos ez a krízis, mennyire megvisel az átmenetiség végeláthatatlansága. Akkor az aktív megküzdéshez ajánlottunk  
néhány kreatív praktikát (új és bevált szokások, újratervezés, fizikai mozgás, alkotás, jövőkép, stb.).

Most ott vagyunk, hogy még rosszabbul vagyunk, a legtöbb ember fáradt, lehangolt vagy türelmetlen, és ez ugyanúgy 
meglátszik az alvásunk minőségén, mint a nappali munkakedvünkön. Ingerültek vagyunk egymással, és sokszor nem tudjuk 
azt sem, miért. Mint a Bagdadi tolvaj című régi filmben, amikor a palackból kiszabadított szellem meg akarja ölni szabadító-
ját: azt mondja, olyan régóta vár hiába, hogy kiszabaduljon, hogy elhatározta, elpusztítja azt, aki először újra az útjába kerül…  
Mi ez az egész, és mit tehetünk ellene? Néhány szempont és ötlet következik.

Azzal, hogy ép elmével kibírod ezt az egészet, és egészséges maradsz, nagyon sokat teszel – túlélés van, megőrzés van,  
ilyen helyzetben ne várj magadtól és másoktól nagy teljesítményeket, nem ennek van itt az ideje.

▪ Tarts meg valami rendszert az életedben, és fogadd el, 
hogy lehet, hogy a bevált szokásaid adnak most monoton 
ritmust – lélegezz, figyeld meg a tested, egyél megfontoltan, 
igyál és mozogj eleget.
▪ Vedd figyelembe, hogy most azért is nehezebb, mert nincs 
fény és meleg, ez a tél sötét időszaka – készülj arra lélekben, 
hogy tavasz lesz, hogy minden télnek vége van egyszer, és 
akár készíts sokkal több feljegyzést a naptáradba arról, mi-
kor lesz vége a csillagászati télnek, mikor milyen ünnep jön, 
mikor lesz 18.00 óráig világos, ilyesmi. Semmi nagy terv, in-
kább bóják az idő múlásához. Mint a Balaton átúszásánál, 
lásd, miből mennyi van még hátra.
▪ Figyelj befelé – ez jelenti a lakhelyed, személyes tereid, és 
jelenti a belső tered, a gondolataid világát is. Lehet, hogy 
szokatlan, de most táplálkozz, töltődj abból, ami rendelke-
zésedre áll. Ha lehet, ne kompenzálj, ne vásárolj drága cuc-
cokat, unaloműző, trükkös tárgyakat, inkább foglalkozz az 
unalmaddal, dédelgesd kicsit, ahogy Parti Nagy Lajos írja 
a Csigabú című versében, csinálj a búból búbabát.

Bánki László 
pszichológus, krízis-szaktanácsadó, családterapeuta, 

playback-színházi szakember, a KÖR Műhely vezetője

▪ Igyekezz minél kevesebb dolgot helyettesíteni, pótolni és 
kompenzálni. Olyan időket élünk, amikor az izoláltság és 
a megfosztottság miatti gyász nehezen viselhető már, és ha 
úgy teszel, mintha ez nem lenne, gyorsan befoltozod, ami fáj, 
akkor később visszaüthet. Inkább beszélgess másokkal arról, 
tapintattal persze, hogy te hogy éled meg ezt az időszakot. 
Adjatok, adjunk ötleteket egymásnak, kinek mi jön be egy 
nyugtalan alvás gyógyírjaként.
▪ Továbbra is jó társad lehet a lakókörnyezeted, akár a kert, 
ahol megfigyelheted az idő múlását, és hogy mit művel épp 
a természet, akár a szociális környezeted, a szomszédod, 
a másik ember, aki most – hidd el – ugyanabban a nehéz 
helyzetben van, mint te. Menj közel hozzá, kapcsolódj, mérd 
fel, miben vagy más, mint ő, és mi az, ami közös bennetek. 
Megment az őrülettől.
▪ Csinálj gerillagolyót (seed-bomb, egy pinponglabdányi 
föld be gyúrt virágmag), és dobd vagy ásd el valahol, hogy 
aztán tavasszal meglásd, kikelt-e, kivirágzott-e a titkos ak-
ciód nyomán.

Tóth Ildikó
szociálpedagógus, művészeti terapeuta, 

neurofeedback-tréner, a KÖR Műhely vezetője
www.tothildi.com
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Családok a családokért 
- Beszámoló 2020 

Pékbolt barátságos kemencével és sok szeretettel

A 2020 májusban, a járványhelyzet miatt ellehetetlenült gyerekes családok megsegítése érdekében indult akciónk óta 
összesen 21 körben tudtuk segítő szervezeteinknek eljuttatni a vállalt 15-15 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy az adományozók 
2021 január végéig 21-szer adtak össze 150-150 ezer forintot, így a beérkező és kifizetett összeg meghaladja a 3,1 millió 
forintot! A fentieket összesen 75 magánember, néhány cég és egy civil szervezet adta össze. 
FB oldalunkon olvashatjátok azokat a beszámolókat, amelyek arról szólnak, hogy élnek azok a családok, akiken tudtunk segíteni. 
Tíz közreműködő szervezeten keresztül zajlott a megfelelő, rászoruló családok kiválasztása, az összegek kiosztása, melyből 
ketten most kikerültek és helyettük másik két szervezettel készítjük elő a megállapodást. 

Horgas Péter, Koskovics Éva
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JELENLEG A KÖVETKEZŐ NYOLC SZERVEZET VESZ RÉSZT 
A CSALÁDOK A CSALÁDOKÉRT PROGRAMBAN:

Ág Szegényekért Egyesület, Bogdán János Alapítvány, Common Vibe Egyesület, Idetartozunk Egyesület, 
Igazgyöngy Alapítvány, Oltalom Karitatív Egyesület, Pannonhalmi Karitász, SZETA Egri Alapítvány

Köszönjük eddigi támogatóinknak és megköszönjük, ha újként csatlakoztok, ha viszitek hírünket!

Mint az élet oly sok történése, a nagykovácsi Prima Pék 
üzlet is egy személyes, kicsit véletlenszerű események kö-
vetkeztében jött létre. Egy igazán izgalmas magyar vállalko-
zás, a Prima Pék képviselőjét, Lőrincz Áront, a nagykovácsi 
üzlet tulajdonosát ismerhettük meg.

2019 decemberétől nyitották meg üzletüket, a korábban 
kreatív boltként, kávézóként is próbálkozó helyen. A bérle-
ményként induló vállalkozás hamar lett népszerű a nagyko-
vácsiak körében.

A jellegzetes arculati elemeket megtartva sajátos, egyedi 
ízléssel berendezett, az utca felé nagy ablakokkal néző üzlet 
közepén, a jól ismert kemencében a hideg hónapokban még 
néha be is gyújtottak.

Lőrincz Áron már gyerekként, Pesthidegkúton megismer-
te a Prima Pék vállalkozást, mely később az egész pékszaküz-
let hálózat központja is lett. A több mint huszonöt éves cég 
alapvetően a minőségi, kreatív termékekre törekszik és az 
egészséges táplálkozást tartják az egyik fő szempontnak. Sü-
teményekben és minden termékben kerülik az adalékanya-
gokat, kiemelt figyelmet szentelnek a teljes kiőrlésű gabonák 
használatára.

A gépész végzettségű Áron nagy lelkesedéssel és átgon-
doltan fogott az üzlet megnyitásába. 

Bár a Prima Pék központjának komoly szakmai ajánlásai 
vannak az üzletek működésére, de azért alapvetően nem 
szólnak bele a mindennapi tevékenységekbe.

A különlegesen jó elhelyezkedésnek, a figyelmes kiszol-
gálásnak is köszönhető, hogy az iskolába járó gyerekek és 

persze a szülők is szívesen szakítják meg útjukat egy-egy 
ízletes falatért, süteményért vagy kávéért. 

A hirtelen betört kornavírus-járvány persze ezt a vállalko-
zást sem kíméli, közel 20-30%-os kiesést eredményezett, de 
a három nagykovácsi alkalmazott megtarthatta állását min-
denféle állami támogatás nélkül.

Nagykovácsi lakosságának rokonszenvét is kivívja töb-
bek között az a szolidáris magatartás és üzletpolitika, amikor 
a megmaradt péksüteményeket zárás után kiteszik az üzlet 
elé, ezzel is segítséget nyújtva a rászorulóknak. 

Áron többnyire szombaton tartózkodik az üzletben, a pi-
acról betérő emberekkel ilyenkor elbeszélget. A járvány utá-
ni tervekben a részleges felújítás mellett szerepel a terasz 
megnyitása is, hiszen oly sokan várjuk már az újbóli találko-
zásokat, együttléteket.

Horgas Péter



Nagykovácsi öröksége
Összeállította:

Bárdos  Iván
VÍZSZINTES
1. Kis vízfolyás 5. Kiejtett betű 8. Gabonát őröl 13. Gondját viseli 
14. Izraelita 16. Vissza: írást kijavít 17. Latyak 18. Álmos ember teszi 
19. Patás háziállat 21. Templomi ének 23. Gödröt készítő 24. Fényes 
festék 25. A házba! 26. Néma réz 27. Kicsinyítő 28. Értelme 30. 
Kicsinyítő 31. Körbevesz 33. Literátor 34. A nagykovácsi templom 
falában vannak. 37. Nincs benne semmi 38. Német filozófus volt 
39. Görög bölcs 41. ELB 42. Géniusz 43. Alá 44. ZL 45. Rag 46. 
Elme fele! 47. Hátas állat 48. Művészeti Egyetem 50. ….csárdás 52. 
Nem tudja kikerülni 54. Kedvel 56. Gabonaétel 57. Névmás 58. 
Zavart, furcsa 59. Elképzelése 61. Megsejt 63. Ókori nevezetes város 
volt 64. Fohász 65. Tulajdon váltás

FÜGGŐLEGES
1. Az Ördög-árok áradását megörökítő, mészkőből állított emlék  
2. Egyik szülőhöz húzó gyerekre mondják 3. Bosszút áll 4. Rangjelző 
5. Sütni lehet benne 6. Csitt közepe! 7. Vissza: kiejtett betű 9. Kézi 
mértékegység 10. Nagyon hosszú autó 11. OTÁ 12. 1746-ban állí-
tott emlék a főutcán 14. Tároló, szállító eszköz 15. Sió betűi 18. 
Szidalmai 20. Be van csukva 22. Zár 23. Kisközség a Balaton köze-
lében 25. Cukrászok használják 27. A közúti közlekedést szabályozza 
29. Állat Ausztráliában 31. Távoli ellentéte 32. Régi bábolnai cég 
33. Vissza: érinti 35. Magyar Nemzeti Bank 36. Néma Kiss 37. 
Ritmusa 40. Egy bizonyos részéről 42. Muzsika 46. Jellegzetes erős 
hang 48. Elbeszélés gyerekeknek 49. Ebbe az irányba 50. Görög 
eredetű előtag, jelentése közép 51. Három té! 52. Bamba 53. Bódító 
gáz 55. ZAR 56. Néma kérem 60. Esik magánhangzói 61. Kötőszó 
62. Zene fele!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65

szabadidő

Szósz: Paprikás alapot készítünk a zöldségekből a füstölt szalonna 
zsíron, hozzá adva a szeletekre vágott csiperkét is. Kevés vízzel fel-
öntve tovább főzzük, majd bot-mixerrel szósz állagúra mixeljük. 
A tejfölből és a lisztből habarást készítünk és hozzá adjuk a gombás 
szószhoz. A szeletekre vágott harcsafiléket belehelyezzük a forrás-
ban lévő szószba és puhára főzzük. 

Gnocchi: A burgonyát megfőzzük, összetörjük és kihűtjük. Liszttel, 
tojással, sóval és reszelt parmezánnal összegyúrjuk, – nem túl ke-
ményre, rugalmas állagúra – kis golyókat formázunk belőle, majd 
sós, forrásban lévő vízben kifőzzük. Visszahűtjük jeges vízben és 
tálalás előtt kevés vajon lepirítjuk. A hal és a köret elkészültével 
kevés petrezselyemmel, pirított gombákkal és tejföllel tálaljuk.

HOZZÁVALÓK 4 FŐRE:

0,8 kg harcsafilé 
 
A szószhoz:
0,5 kg tv paprika
0,3 kg paradicsom
2 fej vöröshagyma
5 dkg füstölt szalonna zsírja
0,5 kg barna csiperke
5 dkg liszt
2 dl tejföl

 

A gnocchihoz
0,5 kg burgonya
10 dkg parmezán sajt
kb. 0,5 kg liszt
2 db tojás
só

Bakonyi harcsa vajon pirított gnocchival  
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Csoportos és egyéni órák
Gyermekeknek és felnőtteknek

Teniszoktatás

a Petneházy Club Hotel teniszpályáin
 

Tárogató Office Center teniszpályáin
 

Cím: Budapest, Feketefej u. 2-4, 1029

Cím: Budapest, Tárogató út 2-4, 1021

elérhetőségek:
tel.: +36-30/289-70-33

e-mail.: anka.emese@gmail.com
www.mse-sport.hu

MSE-SPORT
NYÁRI TÁBOROK 2021

TENISZ A

TÁROGATÓ OFFICE

CENTER TENISZPÁLYÁIN

ÚSZÁS A

KÜLKER PARKBAN

NOMÁD ALKOTÓ

TÁBOROK

PÁZMÁNDON

www.mse-sport.hu

+36302897033

anka.emese@gmail.com hirdetés

hirdetés



„Legjobban a mama főz,

 mi megpróbáljuk utánacsinálni.”

Kedves Vendégeink!
 
40 éve működő családi vendéglőnkben, 
elvitelre és házhozszállításra kínáljuk házias 
finomságainkat.

Rendelésleadás: 
A hét minden napján 11 és 18 óra között 

Elvitel: 
11 és 19 óra között

Házhozszállítás: 
11 és 18 óra között

Rendelésüket az alábbi telefonszámon 
várják kollégáink: +36 1 397 27 42
vagy pedig e-mailen: info@nancsineni.hu

Szállítási területek:
Budapest teljes területe, 
Solymár, Remeteszőlős, Nagykovácsi, 
Budakeszi, Budaörs, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisszentiván  
és a teljes budai agglomeráció.
 
További igények esetén kérjük,  
telefonon egyeztessen kollégánkkal.
A hétvégi ajánlatokon kívül az állandó 
étlapunk  teljes választéka is elérhető
Várjuk megrendeléseiket!!!

Náncsi néni vendéglője
1029 Budapest, Ördögárok u. 80.
Tel.: +36 1 397 27 42
E-mail: info@nancsineni.hu
Web: www.nancsineni.hu


