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NINCS ITT A PIHENÉS IDEJE, 
NYÁRRA IS JUTOTT EGY KIS IZGALOM. 
A KASTÉLY BEÉPÍTÉSÉNEK ÜGYE.
Legjobban persze a körülötte lakókat izgatja, de a falu 
minden lakóját érinteni fogja, ha megvalósul. A tervek több, 
mint kétszáz fa kivágásról és nagymértékű beépítésről 
szólnak.
Megmozdultak az ügyben a civil szervezetek és úgy látszik 
talán a cserkészek is hajlandóak tárgyalásra és esetleg 

kompromisszumra is. Ez nagyon rendjén lenne, csak az 
a baj, hogy eközben a hivatalról kiderült, hogy végig részt 
vett a tervezéssel kapcsolatos egyeztetéseken. 
A cserkészek közzétették a lefolytatott tárgyalások me-
netrendjét és a résztvevők listáját. Sajnos ebből arra 
következtethetünk, hogy a község vezetése kettős játékot 
játszott. Egyeztetett, tárgyalt, nem tájékoztatta a lakossá-
got arról, hogy valójában mi készül, majd azután a felhá-
borodás láttán ő is felháborodott és tiltakozott. 

Mi lehet vajon az igazi álláspontja?
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Köszönjük 
támogatásukat!

Összekovácsoló Egyesület – Takarekbank Zrt, Nagykovácsi 
Számlaszám: 50420898-10000764
Nemzetközi számlaszámunk: IBAN - HU71504208981000076400000000

A magazin az ÖSSZEKOVÁCSOLÓ EGYESÜLET közéleti és információs folyóirata, melyet az egyesületi 
tagok önkéntes munkája révén, a támogatók hirdetéseiből és hozzájárulásából valósítunk meg. 
Az átláthatóság jegyében az Egyesület pénzügyeiről - bevételekről és kiadásokról - weboldalunkon 
tájékozódhatnak: www.osszekovacsolo.hu

A jövőben szívesen helyet adunk Nagykovácsi civil szervezeteinek és további egyéni véleményeknek, 
vitaírásoknak, amelyek településünk és a Nagykovácsi völgy életével, mindennapi ügyeivel foglalkoznak 
és közérdeklődésre számíthatnak.
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erdő
Talán sokan ismerik a dalt, ami úgy kezdődik, hogy „Erdő 
mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni…”. 
Amióta ezek a sorok születtek, sokat változott az élet. Ma már 
az erdő mellett lakók sem fával tüzelnek, különösen Nagy- 
kovácsiban, legfeljebb kiegészítő tüzelésként. A fatüzelés 
pedig egyébként is sok kérdést vet fel így a klímahelyzet, 
a levegőminőség védelme kapcsán. De az mégis jogos 
kérdés, hogy ma Nagykovácsiban az erdő mellett jó lehet-e 
lakni. Ismerjük ennek problémáit: sajnos még mindig sokan 
gondolják, hogy az erdőbe, a külterületekre ki lehet vinni 
a szemetet, vagy ha azt nem is, a zöldhulladék elhelyezésére 
ezt tartják a legalkalmasabb helynek. Másik probléma a tipi-
kusan hétvégente jellemző rengeteg, ide érkező kiránduló, 
akik sajnos sok szemetet hagynak maguk után. Ráadásul autó-
ikkal lehetőleg az erdőhöz minél közelebb szeretnek leparkol-
ni, tekintet nélkül az ott lakókra. Mi, akik közel lakunk az erdő-
höz, gyakran szedegetjük a mások által eldobált szemetet, 
talán ennek is köszönhető, hogy viszonylag tiszták az erdeink. 
De jobb lenne ezt megelőzni.
Sokat gondolkodtunk, mit tehetnénk a Nagykovácsi körüli 
erdők védelmében, végső soron a település lakóinak érdeké-
ben. Hogyan lehetne felhívni kedvesen, barátságosan az ide 
érkezők figyelmét, illetve felszólítani az itt lakókat is, hogy 
ne használják lerakónak az erdőt, vigyázzon mindenki közös 
természeti kincsünkre. Egy Budaörs melletti kirándulás 
során látott hasonló ötlettől vezérelve találtuk ki a képen 
látott a megoldást: kéréseinket foglaljuk össze egy informá-
ciós táblán rajzokkal is illusztrálva, melyeket rakjunk ki az 
erdőbejáratok közelében az ingatlanok kerítésére erősítve. 
Reméljük, jó fogadtatása lesz! Van már néhány helyszínünk, 
de szívesen fogadjuk az újabb jelentkezőket. 
Ha olvasóink közül van olyan, aki szívesen csatlakozna 
akciónkhoz, ezt kétféle módon is megteheti:

Mivel a táblák legyártása költséggel is jár, 
hozzájárulhat ennek finanszírozásához

az Összekovácsoló Egyesület számlájára 
való befizetéssel, a megjegyzés rovatba 

beírva: ’erdővédő tábla támogatása’ 

a következő számlaszámra: 
Takarékbank Zrt., Nagykovácsi

Számlaszám: 50420898-10000764;
• 

Ha olyan helyen lakik, ahol érintettek a témá-
ban és szívesen kitennének egy ilyen táblát 

a kerítésükre, akkor keressenek minket az 
info@osszekovacsolo.hu email címen.

Koskovics Éva
NATE 
és Összekovácsoló Egyesületi tag
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Aktív bringás vagyok, és mint ilyen üdvözlök minden kerékpárút léte-
sítést. Pláne akkor, ha a lakóhelyemen létesül és én is használhatom. 
Általános tapasztalatom, hogy a kerékpárutakat olyanok tervezik, 
akik maguk nem szoktak biciklizni. Ez talán feltétel is lehet a tervezők 
számára.
Szóval jó minőségben elkészült a kerékpárutunk két szakasza 
Nagykovácsi és Remeteszőlős és Remeteszőlős és Adyliget között. 
Mindkét szakasz a közút mellé épült és nincs fizikailag elhatárolva 
az úttól. A murvával létesített sáv nem nyújt védelmet az ellen, hogy 
autóval arra is lehessen kerülni. A Nagykovácsiból induló szakasz egy 
közérdekű kisajátítási eljárás alapján elkülönülhetett volna a közúttól 
és a korábban használt mezőgazdasági úton érhette volna el a reme-
teszőlősi Patak sétányt. Az Adyligetig érő szakasz a laktanya után 
egyúttal járda is. Ez egy veszélyes gyakorlat, és előrevetíti a gyalo-
gosok és kerékpárosok konfliktusát. Az út egy kerékpárút vége táb-
lánál a semmiben végződik. Merre tovább? A baloldali mellékutca 
(Zrínyi utca) Adyliget legrosszabb állapotú utcája. Tovább előre 
járda van. Adyligetről legurulni csak a jó fékkel és erős idegzettel 
rendelkezőknek ajánlanám. Visszafelé biztosan lehetetlen feltekerni.
A budapesti összeköttetést a szurdok biztosítja. Valamennyit javítottak 
is rajta. Köves és sáros helyenként, de járható és az oldalát is megerő-
sítették helyenként. 
Szóval tekerjünk akár Budapestre is és várjuk a folytatást.

A kerékpárútról…

ÖNKORMÁNYZATI TÜKÖR

BÁRDOS IVÁN
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Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott he-
lyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a ter-
mőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót.

Milyen volt Nagykovácsi 100 évvel ezelőtt?
Tudjuk, tudhatjuk. Kicsi aranyos önellátó falu volt. Nem volt 
áramszünet, vízhiány, nem öntött ki a szennyvízcsatorna. 
A patak vize tiszta volt. És főként minden kert és utca 
gyümölcsfákkal volt tele, virágos kiskertek pompáztak. 
Az emberek ismerték egymást, rokonok, ismerősök, munka-
társak voltak.

Milyen Nagykovácsi most?
Tudjuk, tudhatjuk. Háromszorosára nőtt, mindenbenfogyasz-
tóvá vált. Függő helyzetbe került.
A gyümölcsfákat kivágták, a virágos kiskertek eltűntek, fű 
vagy kavics foglalja el a helyüket. Az utcák a hét több napján 
szemeteszsákokkal, kukákkal díszelegnek. 
Az emberek többsége már nincs rokonsági, munkatársi 
kapcsolatban. A fél falu egyszerűen elköltözött.
Megjelentek a belátást gátló magas kerítések, eltűntek az 
orgona sövénykerítések.
Az ide költözők, akik itt vásárolnak vagy építenek házat, elég 
gazdagok ahhoz, hogy elszigeteljék magukat a saját ottho-
nukban, a barátaikkal kicsiny „társadalmat” teremteni a ma-
guk használatára, és szíves örömest magára hagyják a nagy 
társadalmat.
Ezt az individualizmust lehet látni a házakon is, minden ház 
másféle, s közöttük rossz esztétikai minőség is akad, illetve 
a minőséget idegen építészeti divatok – mediterrán, alpesi, 
latin vagy éppen minimal artos formák „színesítik". Egyéni- 
ségek. Egyéniségek közt nincs egyezés. Ezt látom egy köz-
meghallgatás népességén. De nem elég gazdagok ahhoz, 
hogy mecénásai legyenek a falunak, gazdagságuk túlter-
jedjen a kerítésen, megjelenjen a közterületeken is.

Milyen lesz Nagykovácsi 2050-ben?
Nem tudjuk. Az látható, hogy tovább nő.
Az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a „baby boom” le-
fut, a falu lakossága elöregszik. Az ötven-százmilliós házak 
többsége alkalmatlan a generációk együttélésére. Nem, 
vagy nehezen bővíthetők. A most beköltözők nyugdíjasok 
lesznek, nem köti őket a fővárosi munkahely. A melegedő 
klíma miatt a déli fekvésű területeken kiszáradnak a fák. 
Az el sem ültetett fák, a kerítéstuják. 
A Duna vizét nem lehet felhordani locsolásra.

(Az ötvenes években Tihany-Sajkódon a Sajkódi-öbölben 
a mediterrán domboldalban volt egy kis állami kert. Magyar 
narancs. Egy embernek az volt a munkája, hogy az ötven 
méterre levő Balatonból vödörrel hordta a vizet, locsolta 
a kertet. Ez természetesen értelmiségi állás volt.)

Megindul az elköltözési hullám kellemetesebb helyekre, 
a Balaton mellé, vagy kisebb, élhetőbb helyekre.
 
A másik lehetséges forgatókönyv, hogy az emberek kis 
közösségekbe szerveződnek, ezek a kis közösségek 
szívükön viselik a környezetük állapotát, fákat, fasorokat 
ültetnek, megteremtik a sétálható utcákat, sétányokat.  
Felkészülnek a klímaváltozásra. (Örvendetes, hogy vannak 
jó kezdeményezések!)
Ahhoz, hogy 25 év múlva ne az első forgatókönyv legyen, 
ma kell elültetni a fákat!

(A cikk az 5. oldalon folytatódik.)

Ültessünk

fát!

Ültessünk fát!
Zöldfelületet a legnehezebb építeni. 
Minden épület jobbá lesz, ha van 
mellette egy öreg fa. Egy vadonatúj 
épület egy 1 méteres fával szegényes, 
mindegy milyen jól van megtervezve. 

Ültessünk el egy fát!

NAGYKOVÁCSI KLÍMA



Nagykovácsi Kaszáló utca

Nagykovácsi Muskátli utca

Üllőn, az általános iskola előtt telepített sebességcsillapító párnák

Sebességcsillapító párna kialakítása
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PÁRNÁVAL
GYORSHAJTÓK ELLEN 

Fokozottan érvényes ez Nagykovácsi területén, ahol a tele-
pülés jelentős részén nincs gyalogjárda, ezért az itt élőknek 
sok helyen az úttesten kell közlekedniük, ezek közül kiemel- 
ten veszélyesek azok a területek, ahol fiatal családok élnek 
gyerekekkel. Sok más településhez hasonlóan Nagykovácsi-
ban is az eddig alkalmazott egyetlen megoldás a köznyelv-
ben kedvelt, ám a rendőrség által kevésbé szeretett elneve-
zésű „fekvőrendőr” elhelyezése, ahogyan történt ez a Kaszáló 
utcában is.

Amikor azonban az Önkormányzat lehetőségei elfogynak, 
akkor a gyorshajtók megfékezésére lakossági kezdeménye-
zések indulnak, erre példa a Muskátli utcában elhelyezett 
figyelem felhívó tábla, ami ugyan nem felel meg a KRESZ 
előírásának, de egyértelmű jelzést ad, azonban a gépjármű 
vezetőket fizikailag nem kényszeríti az előírt sebesség betar-
tására.

 

A hagyományos „fekvőrendőrök” elhelyezésével a sebesség 
ugyan csökkenthető, azonban általánosságban megállapít-
ható, hogy sem a gépjárművek, sem a gépjármű vezetők nem 
veszik örömmel ezeket az akadályokat, mivel azok sok eset-
ben alig észrevehetők, és rendkívül durva hatásúak a gépko-
csik futóművére. A „fekvőrendőrök” előtt sokkal jobban le 
kell lassítani, mint ahogy azt az adott útszakaszra előírt 
sebességkorlátozás megkövetelné, ami egyes gépjármű 
vezetőket a tervezett szándék ellenére még gyorsabb haj-
tásra ingerel. Ezen túlmenően a hagyományos „fekvőren-
dőrök” a közszolgáltatási feladatokat ellátó gépjárműveket 
(pl. buszokat, mentőket) szintén lassításra kényszerítik.

A probléma megoldására Európa számos országában, köztük 
már Magyarországon is egyre több településen, így például 
Üllőn a lakosság által megkedvelten, sikeresen alkalmazzák 
az úgynevezett sebességcsillapító párnákat. 

 

Ezek az eszközök keskenyebbek, de hosszabbak, mint az 
általában használt „fekvőrendőrök”, és azokkal ellentétben 
a színes anyaguk, valamint fényvisszaverő fóliáik miatt már 
éjszaka is messziről felismerhetőek. Geometriai kialakításuk-
nak köszönhetően nem akadályozzák a közszolgáltatási 
feladatokat ellátó gépjárművek közlekedését, mivel azok 
a két keréknyom közé véve tudnak áthaladni a sebességcsil-
lapító párna felett. A személygépkocsiknak azonban min-
den esetben rá kell hajtaniuk az eszközre, azonban annak 
hosszirányú kialakítása az előírt sebességgel történő áthala-
dás esetén nem üti meg a gépkocsi futóművét.

 

Magyarország úthálózatán, több más európai or-
szághoz hasonlóan továbbra is jelentős baleseti 
veszélyforrás a gyorshajtás. Az országos közútháló-
zaton a gyorshajtókat előre telepített sebességmérő 
eszközökkel, vagy mobil sebességmérő kamerákkal 
próbálja kiszűrni és büntetni a rendőrség. 
Ezzel párhuzamosan a közúthálózat belterületi, első-
sorban a gyorshajtásra legérzékenyebb lakó és pihe-
nő övezeti részein még komolyabb problémát jelent 
az ott élők biztonságát naponta veszélyeztető jár-
művek sebességének csökkentése.

TRAFFICMINDS KFT.

A cikk támogatója:
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(A 3. oldalon lévő cikk folytatása)

A nagy összefogásra, az együttműködés magasiskolá- 
jára van szükség.
Nem várhatunk az önkormányzatra.
Nekem úgy tűnik, hogy az önkormányzat az elmúlt idő-
szakban a lovak közé dobta a gyeplőt.

Az utcák járdáinak, zöldterületeinek kialakítására nincs 
terv, koncepció, mindenki úgy alakítja maga előtt, ahogy 
gondolja, szaporodnak a zöldterületek rovására a zú-
zottköves, kavicsos területek, parkolók, betonozott te-
rületek.
A választási kampányban feldobott Fatestvér program, 
8000 fa elültetése nem indult el.
Az iskola mögötti parkoló fásítását sem tudom fásításnak 
nevezni.

Nagykovácsi Nagyközség Fenntartható Fejlődésének 
Helyi Programja (Local Agenda) 2015-2020 egységes 
települési zöldfelületi rendszer létrehozását jelölte ki 
célként 2015-ben 2020-ra (60.o.).
Az önkormányzat öt éve, 2015-ben a Vértes utca mentén 
mintegy egy hektár nagyságú területről a fentiek jegyé-
ben leirtotta a növényzetet, bokrokat, fákat és több 
ezer köbméter követ, földet, betontörmeléket rakott le. 
A terület azóta is csupaszon áll, fásításra nem került sor. 
Az itt levő madarak, kisállatok, rovarok eltűntek. 
A meglevő zöldfelületi rendszer egy elemét eltüntette.
Az utca (a megmaradt zöldterület) szélességét haszon-
szerzési célból 6 méterrel csökkentette.

Idézem polgármester asszony írását:
A település biodiverzitásába önkényesen nem avatkoz-
hatunk be. Nagykovácsi egy csodálatos természeti kincs. 
Túlzó fejlesztésekkel sérül az ökoszisztéma, és sérülünk 
mi is. Ez nem lehet se cél, se következmény.

Számtalan lehetőség adódik előttünk. A fentebb emlí-
tett Vértes utcában kettős fasort lehet ültetni, alatta 
járdával, kerékpárúttal, ami lefut az Ady Endre utcán 
a Kossuth Lajos utcáig.
Az elhagyott gyümölcsösökben (körtés, meggyes) 
gyönyörű ligeteket lehetne kialakítani.
A falubeliek most is szívesen sétálnak, kocognak ezeken 
a helyeken.
Előttünk a választás lehetősége. Gondoljuk meg jól és 
ültessünk fát!
Kedvcsinálásként mindenkinek ajánlom elolvasásra 
Wass Albert: Tizenhárom almafa című könyvét!

dr. Kneipp István

Ültessünk fát!
A sebességcsillapító párna anyaga vulkanizált gumi, mely 
hosszú távon ellenáll a forgalom koptató hatásának. Az esz-
köz felületén mindkét irányból fényvisszaverő fólia három-
szögek vannak elhelyezve a megfelelő időben történő ész-
lelhetőség érdekében. Egy sebességcsillapító párna négy 
egymáshoz kapcsolható elemből áll össze és rendkívül köny-
nyen, a meglévő aszfaltburkolat megbontása nélkül, csava-
rozással telepíthető. Ennek köszönhetően szükség esetén 
könnyen áthelyezhető. A sebesség hatékony csökkentése 
érdekében a kisebb, maximum 5 méter szélességű lakó 
pihenő utcákban az út középen egy, míg az ennél szélesebb 
utakon forgalmi sávonként egy – egy elem elhelyezése java-
solt. Az út középén történő elhelyezés estén az eszköz meg-
kerülése (padkára hajtás) elleni védelem elhelyezése java-
solt, például virágládák kihelyezésével, ahogyan ez Törökbá-
linton is történt. 

Magyarországon egy kis Mérnökcsapatnak  - Trafficminds 
Kft. - köszönhetően 2016. óta évről évre nő azoknak a tele-
püléseknek a száma, ahol az Önkormányzat megismerte, és 
az ott élő lakosság védelmében már telepítette az új sebes-
ségcsillapító eszközt.

A fentiekben említett sebességcsillapító 
párnát, amely Közlekedés Hatósági enge-
déllyel (NMÉ) rendelkezik, a Trafficminds 
Kft. forgalmazza országunkban. 
A cég nevében ügyvezetőként felajánlunk 
a közösségszámára egy keresztmetszet-
ben (szakmailag indokolt helyszínen) elhe-
lyezve sebességcsillapító párnát. 
Az eszköz használata véleményeket formál, 
ha a közösség pozitív fogadtatású örömmel 
állunk további szíves szolgálatukra.

AZ ESZKÖZT DÍJMENTESEN, 
A HELYSZÍNEN TELEPÍTVE ADJUKÁT 

A KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA.

A helyszínnel kapcsolatos javaslataikat az 
info@osszekovacsolo.hu e-mail címen várjuk. 
A javaslatokat a Trafficminds mérnökcsapata 
szakmailag elbírálja, rangsorolja, ebből ösz-
szállítunk egy térképes összefoglalót - amit 
honlapunkon lehet majd megtekinteni - és 
ezt követően keressük majd fel az Önkor-
mányzatot a végleges helyszín egyeztetése 
és a létesítés megvalósítása kapcsán.

Törökbálinti utca virágládákkal és sebességcsillapító párnákkal



EGY SPORT, AHOL
MINDENKI MEGTALÁLHATJA A HELYÉT
Bemutatjuk a Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klubot

RÖGBI

MI A RÖGBI?

A 19. századi Angliában alakult 
csapajáték, később erről a sportról 
vált le az amerikai futball. Kontakt-
sport, legismertebb jegye talán, hogy
a tojásszerű labdát hátrafelé passzolják. 
A rögbi ma a világ egyik legnépszerűbb 
csapatsportja, minden kontinensen
jelen van, több mint 120 országban 
csaknem 6 millióan játsszák.

OLLLL
LLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHAAAAAAAAATTTTTTTTJJJJAAAA A HELYTALLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLL

Rögbi Klubotárkányok 
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Új sportközösség épül Nagykovácsiban, a Sárkányok Rögbi 
Klub (Nagykovácsi Dragons RFC). Néhány éve az amerikai 
iskolában indult, amolyan baráti társaságként, mára bejegy-
zett egyesület, amelyben négy korosztályból érkező gyerek 
sportolhat együtt és lelhet új barátokra.

A csapat alapítója és vezető edzője Gareth Lloyd Nagyková-
csiban lakik családjával. Gareth Walesben született és nőtt 
fel, kisgyermek kora óta rögbizik, jelenleg a magyar váloga-
tott vezetője edzője. Régi vágya volt, hogy a rögbi iránti 
szeretetet, valamint azt a szellemiséget és értékrendet,  amely
ben felnőtt, átadhassa a nagykovácsi gyerekeknek. 
Az edzésekre bárki lejöhet, a rögbiben ugyanis 
mindenkinek találnak helyet testalkattól 
függetlenül. Csak annyi kell hozzá, hogy 

szeressen mozogni, labdázni és kész legyen beállni a csapat-
ba játszani. Itt egyik gyerek sem „falábú” vagy „lyukas kezű”. 
De a rögbi nem csak egy játék, hanem egy összetartó közös-
ség is. Bárhova sodorja az embert az élet, ha talál egy rögbi-
csapatot, befogadják és segítik, ezt Gareth saját tapasztalat-
ból tudja, Magyarországra is így "keveredett". A Nagyková-
csi Sárkányok edzői között magyar és külföldi volt játé- 
kosok vannak. Az edzések angolul és magyarul zajlanak. 
Fiúk és lányok is játsszák ezt a sportot, a fiatalabb korosztá-
lyokban még vegyes csapatokban. 
A Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klub edzéseit a Kastély 

-park füves pályáján tartják, szerdán 17:00-tól, illetve 
szombaton reggel 9:00-tól. 

Aki ki akarja próbálni a rögbit ne habozzon, mert 
az edzésekre mindenkit szeretettel várunk!

ASBÓTH BEA



7-9 éveseknek!

HÉTFŐ & CSÜTÖRTÖK: 
16:30 - 17:30

Gaelic Thunder Ír Sztepp Tánccsoport BBME

HOL?
Budapest, II. ker. 
FeketeSas u. 5.
(Margit híd budai
hídfőjénél)

KAPCSOLAT
Ambrózy Mária
kétszeres Európa-bajnok
06 30 921 5290
linocska001@gmail.com

ÍR 
SZTEPP 
TANFOLYAM

KEZDŐ
GYERMEK
ÍR SZTEPP

MIKOR?
KEZDŐ:      HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK: 17:30 - 18:30

KÖZÉPHALADÓ:  SZERDA, PÉNTEK: 17:00 - 18:00

HALADÓ:        SZERDA, PÉNTEK: 18:00 - 19:00
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Szikra Mező Alkotóhét 
2021 augusztus utolsó hetében
Interjú Fenyvesi Zsófival
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Létrehoztátok a Szikra Mezőt, hogy kiszakadjatok a hétköz-
napokból, belebámuljatok a „sohaországba”, együtt legye-
tek a barátokkal és megosszátok, ami összeköt. 
Hol van ez a Szikra Mező? Miért pont itt? Miért egyáltalán? 
Kik vagytok ti „belebámulók”, „együttlevők”, „megosz-
tók”? Mi ez a „seholország”?
A Szikra Mező egy kezdeményezés Ipolytarnócon, Nógrád 
megyében, az ország egy kevésbé ismert csodaszép részén. 
A falu határában kezdtünk létrehozni egy kísérleti építészeti 
parkot 4 évvel ezelőtt, amely új műveit a Szikra Mező Alkotó-
hét során építjük. Azt vettük észre, hogy egy belvárosi 
művész közegnek éppen olyan jól esik a kiszakadás a meg- 
szokott környezetéből, mint amennyire nagy szüksége van 
egy kicsi eldugott falu lakóinak, fiataljainak az inspirá-
cióra, a szellemi vákuum megszüntetésére és az 
érdekes, új dolgokra. Egyesületi tagunkat, Kiss 
Pétert generációkon átívelő családi szálak 
fűzik Ipolytarnóchoz és a Karancs-völgyhöz, 
így jutottunk el mindannyian ebbe az izgal-
mas kisfaluba. A „sohaország” számunkra 
a szabadságot jelenti, egy hely, ahol minden 
másképp van, amelyhez olyan részünkkel 
kapcsolódhatunk, amivel talán máskor nehezen, 
vonatkozzon ez a meghívott művészekre, taná-
rokra és a helyiekre is. Komfortzónán kívül kerülünk 
mindannyian, amiből az eddigi tapasztalataink szerint csak 
jó dolgok születnek. A mezőről, amit Szikra Mezőnek hívunk, 
az egyik legszebb naplementét lehet megcsodálni, amit 
valaha láttam. Az itt elkészülő építmények pedig mind szim-
bolikus, költői és izgalmas terek, saját történettel. 

Zsófi, te grafikus alkotóművész vagy. Azt értem, hogy 
szükség van új inspirációkra, alkotóterepre, azt viszont 
szeretném, ha elmesélnéd, hogyan keveredik bele az ember 
egy olyan történetbe, hogy egy apró, hányatott sorsú roma 
falu életébe évről évre ilyen hittel bekapcsolódjon? Mesélj 
arról is kérlek, hogy milyen nemzetközi kapcsolatokat hoz-
tatok létre, milyen segítséggel? 
A Szikra Mező Alkotóhét létrehozása, művészeti vezetése, 
megvalósítása mind a kezdetektől fogva az én feladatom 

és ötletem volt. Egy nagy kihívás, ami pont azokat a dolgokat 
egyesíti, amik foglalkoztatnak.
Az Alkotóhét a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával 
valósul meg, mint határokon átívelő együttműködés, amire 
minden évben egyesületként pályázunk. Az én világomban 
nincs különbség roma és nem roma, városi és vidéki, jómód-
ban élő és nélkülöző között, mert nem ez a fontos. Szabadú-
szó művészként már jó ideje a saját univerzumom szabályai 
szerint élek, ebbe a világba pedig olyan feladatoknak, 
együttműködéseknek van helye, amik azoknak a dolgoknak 
a kombinációi, amik engem mozgatnak, amiket szeretek. 
A Szikra Mező a látszólag nehezen összefésülhető, gyakran 
előítéletek övezte témák összhangzata, az üzenete viszont 
egyértelmű: a művészet megváltoztat mindent. A kezdemé-
nyezés kapcsán rengeteg sikeres művész, építész, alkotó 
fordult már meg a faluban, akik jó példák arra, hogyan lehet 
vertikálisan gondolkodni. Egy nehézsorsú kis település, 

ahonnan mindenki leginkább elmenni szeretne, gene- 
rációs szinten küzd a terhek horizontális rétegző-

désével, amibe újabb és újabb fiatal felnőttek 
simulnak bele és élik meg ugyanazokat a ne-
hézségeket, mint a felmenőik. 
A Szikra Mező jó példákat sorakoztat fel arra, 
hogy hogyan csinál egy fecske is nyarat, 
hogy lehet a tehetséget szorgalommal, küz-

delemmel sikerré formálni, hogyan vezethet 
mindez az egyén és akár egy egész közösség 

felemelkedéséhez.
Közép-Kelet-Európa kiemelkedő egyetemeivel és 

építész csapataival dolgozunk az Alkotóhéten azon, hogy 
a Szikra Mező Artpark épüljön és azon is, hogy egy élő példán 
keresztül láttassuk, a semmiből is lehet csodákat létrehozni, 
fizikai és közösségi szinten is.

Az évek során eljutottatok oda, hogy a rendezvényetekre 
már számítanak a helyiek is, mondhatni felelősségetek lett. 
Milyen lépés következett és következik ebből? 
Egy fontos ponthoz jutottunk el idén három sikeres Alkotóhét 
után. Szeretnénk megalapítani Ipolytarnócon Közép-Kelet- 
Európa legmenőbb művészeti szabadegyetemét, amihez 
elsősorban most infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. 
Azt szeretnénk, ha olyan működő rendszert tudnánk kialakí-
tani, ami hosszútávon tud munkát adni a helyieknek, felhe- 
lyezi a települést a világ kulturális és művészeti térképére 
és büszke lehet rá mindenki, aki részese. Ennek az álomnak 
a megvalósulásához keressük most a lehetséges forrásokat. 



www.fieldofsparks.art 
•

Instagram: fieldofsparks 
•

Facebook: 
www.facebook.com

/szikramezo

A Nemzetközi Visegrádi Alapnál idén is pályázni fogunk, 
büszkén mondhatjuk, hogy az NVA szlovák projektmene-
dzsere idén ellátogatott a helyszínre és egészen le volt 
nyűgözve a látottaktól! A Szikra Mező Artpark már most is 
egy szabadtéri látványosságként működik, bárki ellátogathat 
ide és megnézheti! 

Fenyvesi Zsófi és Fenyvesi Anikó, két balatoni lány. Itt éltek 
családjaitokkal már sok éve Nagykovácsiban. Alkotó embe-
rek vagytok. Energiátok egy részét elviszitek. mondhatni 
messzire... „semmi közünk hozzá” helyre. Mit tanultok ott? 
Milyen tapasztalatokkal érkeztetek vissza? 
A „semmi közünk hozzá” hely relatív, hiszen balatoni lányok-
ként így érkeztünk Nagykovácsiba is és így kapcsolódtunk 
be rengeteg helyi dologba és szerveződésbe. Nagykovácsi 
számomra egy harmonikus arányt képvisel, mert csodálato-
sak a természeti adottságai és fontos nekem Budapest 
közelsége, bár csak munka megbeszélésekre vagy esemé-
nyekre járok be, akkor is motorral, hogy ne terheljem egysze-
mélyes autózással az idevezető túlzsúfolt utat. Ipolytarnóc 
egy valóság, ellenőrzési pont. A faluban alig van autó, min-
denki biciklivel jár. Az Ipoly partja pont olyan, mint egy 
Huckleberry Finn fejezet hangulata, a faluban nincs gáz, így 
mindenki fával fűt... vagy amivel éppen tud, néha használt-
ruhával, amit a Nagykovácsihoz hasonló helyek jómódú lakói 
felhalmoznak, aztán kidobnak, jóhiszeműen eladományoz-
nak „rászorulóknak”. Ott nagyon pontosan kitapintható, 
hogy mi is szükséges a léthez, így pontosan látszik az is, hogy 
mi nem. Érezhető az egyszerűség, tisztaság, életösztön, 
túlélés. A projekt kezdete óta nagyon figyelek a szóhaszná-
latra, a címkék és hangzatos non-profit körökben gyakran 
használt kategóriák kerülésére, mert ezek használata egyből 
előítéleteket szül és árkot ás. Mindannyiunknak vannak 
nehézségei Nagykovácsiban és Ipolytarnócon is, családi 
drámái, anyagi gondjai, felelőssége a közvetlen és tágabb 
környezete felé, emberek vagyunk, hasonló gondokkal. 
Mi azt keressük, hogy mik azok a jó dolgok, amiket át tudunk 
adni egymásnak az Alkotóhét során, mi az, ami összeköt min-
ket. Lehet, hogy csak egy hétre, de lehet, hogy barátokként 
egy életre. Az én ideális világomban mindenkinek így kellene 
gondolkodnia. Az ember és a környezete mindig egyfajta 
oda-vissza hatásba kerül, remélem, hogy hamarosan még 
több időt tölthetek Ipolytarnócon, abban a 100 éves pajtá-
ban, amit éppen műteremmé és közösségi térré alakítunk. 

Mesélj egy kicsit azokról a „kísérleti” építményekről, melyeket 
évről évre létrehoztok Ipolytarnócon, melyek egyre na-
gyobb figyelmet kapnak szakmai körökben is. 
Az Artpark elemeinél mindig szem előtt tartjuk, hogy egyfajta 
meghívóként működjenek. 
Fontos, hogy a látogatóknak legyen kedvük felmászni rájuk, 
kipróbálni a tereket, amiket létrehoztunk, megérezni a magas-
ságukat, a fényviszonyokat, közelebb kerülni a tervezői elkép-
zeléshez. Hét installációt hoztunk eddig létre a mezőn és ket-
tőt a falu különböző pontjain, amik inkább közösségi célokat 
szolgálnak. Mindegyik építmény a funkcionalitás és az eszté-
tikum vékony vonalán helyezkedik el. Mindegyiknek nevet is 
adnak a tervezők, ami így a történetükre és jelentésükre is utal.



Fizikai színház tréning • fotó: Kárnyáczki László

Naplemente és Kaláka ko

Önfeledt tánc a Kohóban a Csángálló koncertjén • fotó: Alex Rossi

Pihenősarok a Tande

Vásár és kézműves a Tandem udvarán • fotó: Pándy-Szekeres Áron
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Tandem, mert ketten vágtunk bele, tandem mert könyvek 
és a kávéház együttese volt az alapgondolat.  

2013-ban indultunk, ketten, bátran és tettre készen azzal 
a hittel, hogy Nagykovácsinak szüksége van egy jó könyves-
boltra, kultúra szerető helyre, hagyományos kávéházra, 
könnyed, megértő és befogadó közösségi helyre. 
Az új helyünk még nem mutatja teljességét, azonban nyár 
végén tartottunk egy próbanapot. Csatlakoztunk a Spájz 
Fesztivál csapatához, kényelmes helyszínt adtunk a nappali 
programoknak. Volt koncert, könyvbemutató kicsiknek és 
nagyoknak, kertmozi és vásár a nagykovácsi túltermelőknek, 
bográcsban főtt ebéd, lehetőség a kerti heverészésre... 

igazi napsütést és simogató meleget kaptunk mindehhez 
a megelőző zord napok ellenére. 
Megtudtuk, amire kíváncsiak voltunk: van már szerethető 
kertünk, szőlőlugasunk, lehetnek újra színes közösségi és 
kulturális programok, mesedélutánok és gyerekfoglalkozá-
sok, tarthatunk hétvégi kis vásárt is… ha úgy tetszik.
 Igen, készülünk minderre, hamarosan mindez megvalósul... 
... Addig is nyitva áll a kis ajtó, ott, a Kossuth Lajos utca 
és Ady Endre utca sarkán, a kastély bejáratával szemben. 
Finom kávé és tea, kézműves teasütemények és vegán sütik, 
quiche és ízletes lepények továbbra is várják a megpihenni 
vágyókat a széleskörű könyvválaszték és társasjátékok, 
kártyák mellett... és hát sok-sok csomagnak is gondos át-
adói vagyunk.

andndndddndndndndddnddnddnddddnddnn em, mert k t



Kirándulás a Remete hegy barlangjainál • fotó: Gáspár Dániel

Kaláka koncert • fotó: Gáspár Dániel

ncert A Nagy Kohóban • fotó: Gáspár Dániel

em udvarán • fotó: Pándy-Szekeres Áron

KNEIPP VIRÁG

Fesztivál, Nagykovácsi
2021. szeptember 3-5. 

Jó volt találkozni a falubeliek örömteli rácsodálkozásával:

Hogy itt nálunk lesz? 
Színház?

Kertmozi?
Koncert?

Kirándulás? 
Diavetítés? 

És nem csak a lakosság, de a helyi vállalkozók is úgy döntöttek, 
segítenek és a fesztivál mögé állnak. Így adott helyszínt 
a Tandem és a Nagy Kohó... és nyújtott ezer más támogatást 
akár az Irka-Firka Papírbolt, a Jókenyér, a Honi Élelmiszer-
bolt, vagy a Cédrus Patika (a sort folytathatnám, mindenün-
nen kaptunk ezt-azt, ki asztalokat, ki függönyt, ki tükröt 
adott, hogy mindene meglegyen ennek a kis eseménynek).

Mi magunk - a szervezők, három huszonéves lány - szerelem-
ből csináljuk ezt az eseményt. A kultúra iránti szerelemből. 
Boldogság volt látni az erre való igényt Nagykovácsiban.
Az idei fesztiválon is rengeteg nevetést, színházat, mezítlá-
bas táncot, zenét és csillagfényt tehettünk el a Spájzunkba. 
Lassan, ahogy a nappalok egyre rövidülnek és a pulcsik elő-
kerülnek, eljön az ideje, hogy felbontsunk egy-egy befőttet, 
és kiszabaduljon a nyár emléke. Meglehet, hogy „egyestés” 
programokkal fog ez megvalósulni...    amíg újra be nem 
köszönt a nyár.
Akik nélkül nem búcsúztathattuk volna el a nyarat: Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár, Tandem Könyv és Kávé, A Nagy 
Kohó, Linum Udvar, Cédrus Patika, Nemo Fish&Chips, Honi 
Élelmiszerbolt, JÓkenyér, Irka-Firka Papír- és Ajándékbolt, 
Kovács Cukrászda
Kneipp Virág, az egyik „spájzos” lány

Elspájzolni a nyarat - így szól a mottónk.
 
A nyárral elmúlik annak szabadsága is, 
hacsak nem zárjuk üvegbe befőttként 
ezt a sok élményt, élő zenét, naplementét. 
2021-ben második alkalommal adott helyet 
Nagykovácsi a Spájz Fesztiválnak.
A kis hideg völgy, hegyekkel körülvéve 
mindenütt a természettel érintkezik, ezért 
tökéletes helyszínül szolgált.



Magazin tartalom összefoglaló
angol nyelvű olvasóinknak

A short 

 
for our English language readers

content
summary

To keep you up to date with 
the latest news and information 

regarding our activities and what is 
currently happening in Nagykovácsi, 
please visit our website to read more 

English language articles at: 
www.osszekovacsolo.hu/en

Our first article is about the importance of looking after our en-
vironment. We are lucky that Nagykovácsi is surrounded by 
forests - so we need to take care of them. Our association has 
decided to put up informative signs asking tourists not to lit-
ter in the woods and try to take more care of our surroundings 
during their visits here.

Continuing - we have a similarly themed article that encourages 
our readers to plant trees. The benefits of this will only be seen 
by our children and those who come after us, but we need to think 
about what this settlement will look like 30 years from now.
We then have an article about what we can do as civilians with 
speeding drivers. It is common practice in Hungary to place 
speed bumps on the road where the speed limit is regularly ex-
ceeded. This is an expensive solution and now a fellow resident 
entrepreneur has offered to provide one to ufor free. Other speed 
limiting devices should be financed by the local council.
The following article is about the "Nagykovácsi Dragons Rugby 
Club". This is not a typical Hungarian ball game, but an exciting 
initiative for young people.

Dear Readers,



A téli ködös, párás, szélcsendes időjárás kedvez a szennyezőanyagok felhalmo-
zódásának a levegőben - ez a párás nehéz légtömeg nehezebb a magasabb 
légrétegben található légtömegnél, így nem engedi a füstöt felfelé szállni 
és leszorítja azt. Ha tehetjük, főként ilyenkor, ne gyújtsunk be a kályhába vagy 
a kandallóba és törekedjünk a nem égetéssel járó, illetve annak mértékét 
csökkentő fűtési megoldások használatára.

Every year, from November to April, air pollution increases in the valley that 
Nagykovácsi lies. Smoke from furnaces burning wood plays a big role in this 
phenomenon, as does winter weather inversion conditions that can trap pol-
lutants in the air, sometimes for weeks on end. Still, many people keep to the 
old habits of paper and garbage burning, even after installing more modern and 
efficient heating systems. If possible try to utilize more environmentally fri-
endly forms of heat production throughout the year.
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Next - an article about an initiative created by the civilians living 
in Ipolytarnóc. This is interesting for us because two Nagykovác-
si artists can show their work in a very disadvantaged village 
and is thus an example of what the civic initiative can achieve. 
Disadvantaged Roma children and local young ones were able to 
spend a meaningful week with the help of this art cooperation.
Following up - a report on a very successful event - the second 
Spájz festival. This late-summer event took place in several ven-
ues and included music, art and movie screenings.
We also have an article on responsible dog keeping. Stop for a 
minute and think about what it means to have a dog - what kind 
of dog you want, and how you will incorporate it into your daily 
routine. Next to it, another short article introduces a kitten shel-
ter here in Nagykovácsi.
Our magazine finally ends with a short child's tale and a recipe.

The freshly completed bike path was handed over to the 
public this September. In principle, this road would create 
a direct connection with Budapest - but most people will 
probably not use it to ride into the capital. It provides easy 
access to Remeteszőlős and Adyliget. If you are heading 
for the city, it is worth going through the gorge, which has 
also been somewhat restored, at Remeteszőlős. Its exit on 
the other side is in Hidegkút, connected to less busy 
streets. Reaching Hidegkút from there is much more com-
fortable as only very steep and dangerous streets contin-
ue downwards from Adyliget. Unfortunately - the bike 
path runs along the main road and thus is very noisy and 
has no protection from cars, so caution is advised, espe-
cially when riding with children.

New bike path
IVÁN BÁRDOS



CSÓKA KRISZTINA

AZ ÁLLATVÉDELMI 
TÖRVÉNY IS ELŐÍRJA, 
HOGY A TULAJDONOS 
KÖTELES A JÓ GAZDA 

GONDOSSÁGÁVAL
ELJÁRNI, TEKINTETBE 

VENNI AZ ADOTT 
KUTYA IGÉNYEIT, 

ENNEK MEGFELELŐEN 
TÁPLÁLNI, MOZGATNI, 
FOGLALKOZNI VELE, 
ÉS BIZTOSÍTANI AZ 
ORVOSI ELLÁTÁSÁT.

FELELŐS

állattartás
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Napjainkban a kutyák státusza nagyot változott az előző 
évtizedekhez képest, főleg a városokban. Négylábú bará-
taink a kert végéből jellemzően bekerültek a lakásokba, 
szinte családtagokká váltak. Sok ember vágyik a kutyák 
társaságára, de vajon tudják-e, hogy a kutyák hogyan érzik 
jól magukat, és hogyan élhetnek együtt a környezetük 
zavarása nélkül? 
A felelős állattartó tájékozódik a kiválasztott fajta-típus-méret 
igényeiről, még mielőtt hazavinné a kiskutyát. Nem minden-
kinek való mindenféle kutya! Az Állatvédelmi Törvény is elő-
írja, hogy a tulajdonos köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, tekintetbe venni az adott 
kutya igényeit, ennek megfelelően táplálni, 
mozgatni, foglalkozni vele, és biztosítani az 
orvosi ellátását. A jelentősen megnövekedett 
kutyalétszám miatt a gazdák egyik legfonto-
sabb feladata a felesleges és bizonytalan szár-
mazású szaporulat megelőzése. Utódokat 
felelősen csak igazolt származású, megfelelő 
orvosi szűrésekkel és tenyészszemlével rendel-
kező egyedektől szabadna lehozni. A kiskutyá-
hoz jutásnak csak két felelős módja van: vagy 
tenyésztőtől törzskönyvezett egyedet venni, 
vagy menhelyről egy árvát befogadni. Utóbbira azért van 
lehetőség, mert sajnos sokan még mindig nincsenek tisztá-
ban a kutyák szaporodásával járó emberi felelősséggel. Ami-
kor már otthon van a kiskutya, egy felelős gazda elkezdi ta-
nítani, manapság már több kutyaovi, kutyaiskola és egyéni 
képzések is rendelkezésünkre állnak. A kiskutyának meg kell 
tanulnia beilleszkedni a városi környezetbe, a gazda felelős-
sége, hogy ne zavarja a közelben lakókat az állandó ugatás-
sal, vagy ne ugráljon rá a járókelőkre a séták alkalmával. 
Kiemelten fontos, hogy a kutya tudjon viselkedni más kutyák-
kal, ne jelentsenek veszélyt másokra. Nekünk, kutyásoknak 
kell a kutyáinkkal példát mutatni, és mindent megtenni azért, 
hogy a kutyák nélkül élő emberek is elfogadjanak minket. 

Tehát, ezzel sok dolgunk van, többek között kötelességünk 
összeszedni kutyáink után a „kutyagumit”, azt elvinni a leg-
közelebbi szemetesig, vagy szükség esetén hazáig! Ha 
mindezt valamilyen környezetvédelemhez igazodó, lebomló 
zacskóval tesszük, akkor igazán büszkék lehetünk magunkra. 
Másik, jellemző konfliktus téma az ugatás. A mi felelőssé-
günk, hogy a kutyánk csak annyit ugasson, amennyi feltétle-
nül szükséges, és azt lehetőleg ne éjszaka tegye. A kutya már 
nem riasztó rendszer, ezt már meghaladtuk, és ami nagyon 
fontos, hogy ha jelez is valamit, azt tudomásul véve el tudjuk 
őt hallgattatni. Persze ehhez megint csak szükséges az 
oktatás, ami a modern kutyatartásnak nagyon fontos része. 

Nagyon fontos lenne, hogy mindenki olyan ku-
tyát válasszon magának, aminek az igényeit 
teljes mértékben ki tudja elégíteni. Sajnos 
sokan választanak feleslegesen túl nagy testű, 
és nagy energiaszintű kutyákat, akiket aztán 
nem képesek megfelelően lemozgatni, az ösz-
töneiket kordában tartani. Ezekből lesznek 
azok a neveletlen kutyák, akik miatt olyan sok 
ellensége van a kutyásoknak, sőt manapság 
egyre jellemzőbb a kutyások két táborra sza-
kadása is, mert a jól nevelt kutyákkal rendelke-
zők is „élvezik” a mások miatt feléjük irányuló 
ellenszenvet. És itt elérkeztünk a kutyák közötti 

kapcsolathoz. Nem minden kutya keresi a többi társaságát, 
esetleg méreténél fogva veszélyes is neki az erősebbekkel 
való találkozás. A felelős kutyatartáshoz hozzátartozik az is, 
hogy a kutyám nem tesz kárt más kutyákban, nem tarolja le 
a kisebbeket. 
Sajnos Nagykovácsiban sem lehet mindig biztonsággal 
sétáltatni a kisebb kutyákat, mert sokszor találkozunk 
szabadon engedett, de visszahívhatatlan nagy kutyákkal, 
sokszor gazda nélkül, vagy a gazda messziről kiabálja, hogy 

„nem bánt”, ami ugye sokszor nem fedi a valóságot. Minden 
kutyát meg lehet, sőt meg kell tanítani az alap engedelmes-
ségi feladatokra, amit a felelős állattartók meg is tesznek, 
ezzel népszerűsítve a modern, városi kutyatartást.
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AMBRÓZY MÁRIA

CICAMENEDÉK 
Nagykovácsiban

A Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület állatvé-
delmi szakosztálya 2006 óta működik az ország minden 
területén. 2014-ben magán felajánlás keretében sikerült 
megvalósítani Nagykovácsiban egy átmeneti otthont 
kóbor állatoknak, a Nagykovácsi Cica Menedéket. Több 
száz állatnak, főleg cicáknak (kutyák, madarak, vadmalac. 
stb.) sikerült segítséget és otthont nyújtani itt, amíg meg 
nem találtuk számukra a jó, gondos, felelős állattartást 
megvalósító gazdákat. 
Az idei tavasz és nyár nagyon mozgalmasra sikeredett, 
a pandémia miatt sejthető volt, hogy sokkal kevesebb állat 
jut majd el állatorvoshoz, főleg ivartalanítás céljából. Meg is 
lett az eredménye, "potyognak" a kóbor kiscicák mindenfelé, 
sajnos itt a faluban is (Kossuth utcai kolónia, Farkas utcai 
kolónia). A Farkas utcai kolóniából sikerült két másik állat- 
védő szervezet bevonásával több, mint 42 cicát ivartalaní- 
tani, 22 kölyköt ideiglenes gazdákhoz helyezni, támogató 
állatorvosok segítségével gyógykezelni. 
Mivel az önkormányzat részéről semmiféle segítség, támo-
gatás nem érkezett (2019 óta ivartalanítási akciót sem szer-
veztek, bár a választási kampányban be volt ígérve), magunk 
vettük kézbe az ivartalanítás elősegítését, június óta megy 
dr. Poór Péter (Szegfű utcai állatorvosi rendelő) közreműkö-

désével egyesületünk ivartalanítási akciója. Eddig 18 lakos 
élt ezzel a segítséggel. Aki még szeretné igényelni, a 30/ 
9215-290-es telefonszámon érdeklődhet.
Az elmúlt időszakban nagy port kavart az itt élő rókák jelen-
léte, főleg, ha beteg rókával találkozik a lakosság. Köztudott, 
hogy az erdészet a veszettség ellen minden évben gyógy-
szeres táp kihelyezésével védekezik. Sajnos azonban a túl-
szaporodás következtében a szopornyica felütötte a fejét az 
itt élő róka-kolóniákban. Ez nagyon veszélyes a velünk élő 
háziállatokra, kifejezetten a macskákra, ezért fontos, hogy 
a kóbor egyedeket befogjuk, oltsuk, ivartalanítsuk, gazdához 
helyezzük. A már gazdás cicáknál pedig elengedhetetlen 
az oltások beadatása. 
Örömmel vettük, hogy a nyáron sok önkéntes diák jött segí-
teni a Menedék munkáját. El is kélt a segítség, hiszen a Mene- 
dék lakói nemcsak az ellátást, a takarítást igényelték, de 
nagyon fontos a velük való törődés, simogatás, szocializálás. 
Mivel a Menedék is magánfelajánlásokból, a kevés 1%-ból,  
garázsvásáros bevételekből tartja fent magát, minden anya-
gi támogatást őszinte hálával fogadunk. Kérek mindenkit, 
akinek anyagi lehetősége van rá, támogassa munkánkat!

Egyesületünk: 
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület

Adószámunk: 18125476-1-41
Számlaszámunk: 

CIB Bank 10700392-44849100-51100005
Köszönjük szépen támogatásukat! 

Ziegler-Ambrózy Mária "LINÓ", Nagykovácsi Cica Menedék



KOVALOVSZKI ZOLTÁN: 

Makaramuki 
és az elvarázsolt kastély
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Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hív-
tak, hogy Makaramuki. És volt neki egy barátja: a Beszélő Szék.
Egy szép napos délután a két jó barátnak kedve támadt 
sétálni. Szépen felöltöztek, és addig-addig csalinkáztak 
a girbegurba, kis utcákon, amíg, hogy hogy nem, a Főutca 
végén találták magukat.  Egyenesen ott, ahol egy elkerített 
park közepén finoman díszített, erkélyes-tornyos ház állt. 
Makaramuki kíváncsian szorította oda az arcát a kovácsoltvas 
kertkapuhoz. Odabent a nagy, fehér ház mintha meg lett 
volna dermedve.
Egyszer csak kis cinke szállt a kapu tetejére.

– Be szeretnétek menni az elvarázsolt kastélyba? – csicseregte. 
– Szívesen megmutatom nektek. Manapság úgyis kevés 
a látogató.

– Nem csoda, ha zárva van a kapu… – dünnyögte a Beszélő 
Szék. – Persze, hogy be szeretnénk menni. Ugye 
Makaramuki?
Makaramuki elgondolkodott:

– Elvarázsolt kastély??
– Igen, igen. Régen mindig nyitva állt 
a kapu… Mennyi gyerek szaladgált 
a tisztáson! – gondolt vissza a kismadár. 

– Ma már csak a szöcskék ugrándoznak 
ott, de nekik is unalmas látogatók 
nélkül…
 – Van kulcsod a kapuhoz? – türelmet-
lenkedett a Beszélő Szék.

– Nem kell ide kulcs – felelte a cinke. 
Hármat koppintott csőrével a vason, és 
a súlyos, fekete kapu halk kattanással résnyire 
nyílt.
A Beszélő Szék nem teketóriázott sokat, nyomta beljebb 
magát, de Makaramuki nem sietett.

– Mondd csak – nézett gyanakvóan a cinkére, – ki varázsolta 
el a kastélyt? És miért?

– Ohohó, igaz! – hagyta abba a Szék a nyomakodást. – Ki volt 
az, és miért?! Remélem nem forgatsz rosszat a fejedben! – 
méregette fenyegetően a kismadarat.

– Één? Rosszat? Dehogy! Én csak a kapu őrzője vagyok. 
De Morgó…

– Morgó??? – hökkent meg a Beszélő Szék. Alaposan szétné-
zett. – Igen… igen. Látom már... Tényleg Morgó járt itt. Hát 
ezért olyan néma minden...
Makaramuki is végigtekintett a kastélyhoz vezető ösvényen, 
de a vakondtúrásokon kívül nem látott semmi különöset.

– A Morgó egy harácsoló manó – magyarázta a Beszélő Szék 
–, de úgy tud kinézni, mint egy ember. Irigy és mohó, mindent 
magának akar. Ha lát valami kedvére valót, azonnal rámutat, 
és azt mondja: Ez az enyém! Az is az enyém! Meg ez is! És ha 
hiszel neki, tényleg az övé lesz minden, amit kinéz magának. 

Két, hegyes végű bottal jár, mint a turisták az erdőben. 
Ezek az ő nyomai – mutatott a szabályosan ismétlődő 
halmokra. – Emlékszem, a Kerek Erdőben találkoztam vele. 
Mutogatni kezdett a fákra, hogy ez is az övé, az is az övé, de 
az erdő nem hagyta magát. A fák elgáncsolták az erős 
gyökerükkel. A mókusok, a madarak megdobálták. A tüskés 
bokrok összekarcolták a bőrét. Végül jöttek az erdészek és 
 a kirándulók, akiktől úgy megijedt, hogy egy pukkanással 
visszanyerte az eredeti alakját: összement akkorára, mint egy 
nyúl, és gyorsan eliszkolt. Azóta sem járt arra többet. Ha ti is 
meg akartok szabadulni tőle, nektek is össze kell fognotok – 
nézett fel a cinkére.

– Ezt meg kell beszélni a többiekkel! – csipogta izgatottan 
a Kapu Őrzője. – Gyertek a nagy tisztásra! – azzal elrepült, 
be a park fái közé.
Makaramuki és a Beszélő Szék sem volt rest, nyakukba 
kapták a lábukat, és nyargaltak utána. Ahogy vidáman 
versenyt futottak a kerti úton, mindenféle madarak, bogarak, 
sündisznók, mókusok, szöcskék és vakondok figyeltek fel 
a szokatlan zajra, majd ki-ki, ahogy tudott, repült, szaladt, 
ugrált utánuk. A népes seregleten jót mulatott fenn a Nap, 

de mielőtt igazán kikacagta volna magát, már oda is 
értek a tisztáshoz. A park lakói meghallgatták 

a Kapu Őrzőjét, majd mind egyetértettek 
abban, hogy megmondják Morgónak: 

sem a kastély, sem a park, sem ők nem 
lesznek többé az övé. Látogatókat akar-
nak, és örülni a gyerekek kacagásának.
Hirtelen hűvös szellő futott végig 
a tisztáson. A kerti úton magas, vékony, 
fekete ruhás alak sietett feléjük, mér-
gesen hadonászva az egyik botjával.

– Hé, te, kisfiú! – kiáltotta oda a reszelős 
hangján. – Mit keresel itt? Azonnal menj 

ki a parkomból! Ez itt mind az enyém! 
Morgónak hosszú lába, és hosszú karja volt, 

melyek úgy néztek ki, mintha gombostűvel 
rögzítették volna őket oda a testéhez. Hosszúkás volt 

a feje is, az arca pedig szúrós, egyenes vonalakból állt.
Sohasem mosolygott, így nem volt szüksége görbe vonalakra.
Ahogy odaért hozzájuk, gonoszul csillant meg a szeme:
– Egész helyrevaló széked van, kisfiú. Hagyd csak itt nekem! 
Te pedig, iszkiri haza!
– Még mit nem! – csattant fel a Beszélő Szék. – Jól ismerlek ám, 
Morgó! A Kerek Erdőben is pórul jártál, itt is pórul fogsz járni.

– Haha! A Kerek Erdő! Hol van az már – vicsorította ki a fogát 
Morgó. – Most az enyém leszel – nyúlt a Beszélő Szék felé, de 
az egy szökkenéssel odébb ugrott.

– Hagyd békén a székemet! – lépett előre Makaramuki.
– Az már nem a tied, hanem az enyém! – vágta rá Morgó. – Sőt, 
te is az enyém vagy!
De Makaramuki nem ijedt meg. Jól kihúzta magát, szembe-
nézett Morgóval, majd azt mondta:

– Márpedig én nem vagyok a tied! Én Mamáé és Papáé vagyok! 
Meg Cukikáé, a kistestvéremé. És Nagymamáé, Nagypapáé. 
Meg a Beszélő Széké. Úgyhogy, ha jót akarsz, tűnj el innen, 
mert megjárod! – toppantott harciasan a lábával.

– Igen! És mi sem vagyunk a tied! – csipogta harciasan a Kapu 



BORÍTOTT ALMATORTA
A tésztához 20 dkg lisztet, 7 dkg cukrot és 10 dkg hideg 
vajat összemorzsolunk. Amikor már eléggé morzsalékos, 
hozzáadunk egy tojás sárgáját és egy evőkanál vizet. 
Gyors mozdulatokkal összeállítjuk kész tésztává. 
Kb. 1 órára a hűtőszekrénybe tesszük. Hámozzunk meg 
10 db közepes almát és vágjuk nagyobb szeletekre. 
6 dkg vajban 10-12 dkg cukrot karamellizálunk, és ha már 
szép barna, hozzáadjuk az almát és 10 percig forgatjuk 
benne, amíg kissé felveszik a karamell színét. 
Egy peremes tortaforma aljra öntjük az így elkészített  
almát. A pihentetett tésztát kinyújtjuk a forma méretére 
és az almára terítjük - nem kell lenyomkodni! 200 fokon 
süssük 30-35 percig, ha kész hagyjuk kihűlni, majd ki-
borítjuk egy tortatálra.

Őrzője. – Mi a látogatóké vagyunk!
Morgó hitetlenkedve pislogott, egy hang nem jött ki a torkán.
A Beszélő Szék ekkor szorosan Makaramuki mellé állt:
– Nem vagyunk a tied! – kezdte kántálni. – A park sem a tied! 
A kastély sem a tied! 
A kastélypark lakói köréjük gyűltek, és a mindenféle madarak, 
bogarak, sündisznók, mókusok, szöcskék, vakondok, sőt, 
még egy uhu bagoly is hangosan ismételték:

– Nem vagyunk a tied!
A park fái haragosan rázták a lombjukat, és azt susogták:
– Nem vagyunk a tied… Mi a látogatóké vagyunk…
Morgó riadtan tekintgetett ide-oda, majd – PUKK! – egy nagy 
pukkanással összement. Akkora lett, mint egy nyúl, és olyan 
gyorsan is futott, mert egy szempillantás alatt eltűnt 
a parkból. Csak a botjai maradtak utána emlékeztetőül.
Makaramukiék miután jól kiörvendezték magukat, elbúcsúz-
tak új barátaiktól és a kastélytól, amely attól a naptól fogva 
ismét nyitva állt a látogatók előtt, mindenki örömére.
Este Makaramuki gyorsan elaludt, de a Beszélő Szék fülében 
még sokáig ott csengtek a szavai: „Én Mamáé és Papáé 
vagyok!... Meg a Beszélő Széké.”

– Én pedig a tied vagyok, Makaramuki … – suttogta szeretettel. 
Mosolyogva hunyta le a szemét, és álmában újra versenyt 
futott kisgazdájával a kerti úton. Ahogy futottak és futottak, 
a mindenféle madarak, bogarak, állatok, virágok és fák 
boldogan kacagtak velük együtt.

Jó éjszakát!

hi
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Gyertek el és nézzétek meg a több mint 45 kg-os duplacsúcsos füstkvarcot Braziliából vagy a több mint 
25 millió éves Tibeti kristálycsaládot. A közeledő karácsony apropójaként válogathattok a szebbnél szebb 
ásvány ékszerektől, a gyerekeknek készült varázs karkötőktől a Shungit piramisok, kockák, golyókon át 

az ismert és ritkaságnak számító ásványokig. Megismerkedhettek az ibolyaüvegekkel és egyedülálló 
tulajdonságaikkal, melyeket a legnagyobb választékban nálunk találtok meg Magyarországon. 

•
Mindenki számára szeretnénk megadni a kellő figyelmet, élményt, információt ezért 

arra kérünk titeket, hogy előre megbeszélt időponttal érkezzetek.      
•

Időponttal kapcsolatban keressétek: Névai András • SzívTér Kastély                                                                
Telefon: +36 30 507 6989 • e-mail: andras@szivterkastelya.com

Szeretettel várunk titeket!

Kedves Nagykovácsiak!

Sok sok előkészület után a SzívTér Kastélya 
Európa egyik legnagyobb Ásvány és Kristály készletével  

megnyitja kapuit a kalandvágyó, kincskereső, 
érdeklődő vendégei számára. 

ŐSZI RECEPT

www.szivterkastelya.com
2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos utca 16.
+36 30 507 6989



különleges fogásokkal várjuk Önöket szeretettel

Libanapi ajánlatunkból kínáljuk:

•    Libamáj créme brulée: 
a tetején „zsebsárkánnyal” karamellizált 
roppanós nádcukor réteg várja az „áttörést”. 
Mellé pirított, mézes, mandulás kalács szeletkét
adunk.

•    Libamáj terrine: 
a belsejében meglepetéssel. 
Egy falatka gyümölcskenyeret kínálunk hozzá.

•    Libamáj pástétom: 
pisztácia köntösben, mely vörösborban párolt,
mandulával töltött aszalt szilvával társul.

Ludaskása (GM, LM)

az omlós husikat és a libamáj darabkákat hagymán 
lepirítom, majd a gombás rizzsel összekeverem. 

összemelegedjenek. 
Párolt lilakáposztával, birsalmakompóttal tálaljuk. 
Végül a ludaskását egy szelet roston sült 
kacsamájjal megkoronázzuk.

Várjuk foglalásaikat és rendeléseiket az alábbi

+36 1 397 27 42

Szeretettel várjuk Önöket!


