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SOKSZOR ÉREZZÜK ÚGY, HOGY NAGYKOVÁCSIBAN EGY 
BÉKÉS SZIGETEN ÉLÜNK, JÓLÉTBEN ÉS NYUGALOMBAN. 
AZUTÁN RÁ KELL ÉBREDNÜNK, NEM MARADHATUNK KI 
A VILÁG BAJAIBÓL. 

A harmadik olyan tél elé nézünk, amelyik a vírus jegyé-
ben fog eltelni. Az első még csak egy fenyegető árnyék 
volt valahol Ázsiában. A második várakozás a megváltó 
oltásra. Ez a harmadik pedig fáradt várakozás arra, hogy 
érjen már véget. A mostanában egyre többet emlegetett 
klímaváltozás is sokaknak csak egy fenyegető árnynak 
tűnik valahol a távolban. Másutt vannak árvizek, erdőtüzek, 

szökőár és szárazság. De ez csak olyan illúzió, mint amit 
a vírussal kapcsolatban tápláltunk magunkban. Nincsen tá-
vol a klímaválság, hanem itt kopogtat és mutatja is magát. 
A Békás-tó annyira kiszáradt, hogy ezen a télen biztosan 
nem fognak rajta korcsolyázni a gyerekek. A szárazság 
miatt alig van gomba az erdőkben és a mezőkön. Erdőtűz 
szerencsére nem volt körülöttünk, de a kiszáradt facso-
portok bizony veszélyesek. Magyarország, Nagykovácsi  
és mi egyénenként nagyon kicsik vagyunk ehhez a világmé-
retű problémához képest, de legalább gondolkozzunk róla 
és tegyük meg azokat a kis személyes lépéseket, amelyek-
kel javítani tudunk a világ klímaállapotán.
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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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Volt egyszer egy messzi-messzi ország, s abban a messzi 
-messzi országban, egy pompás palotában élt egy nagy, 
nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett, el 
kellett döntenie, hogy a három fia közül melyiknek adja 
az országát: ki lenne a legbölcsebb, legjobb királya ennek 
a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé hívatta 
hát őket és így szólt:

– Kedves fiaim, mivel mindhármatokat egyformán szeretlek, 
egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd segít eldönteni, 
hogy melyikőtök kormányozza halálom után az országot.
A feladat, amire kérlek, a következő: palotámnak a báltermét 
pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, 
akármivel. Akinek ez sikerül, az kapja meg a koronámat és 
a királyságomat. Kezdjed te, kedves legidősebb fiam!

A legidősebb fiú gondolkozott, s mivel a környéken jó sok 
homok volt, azt gondolta ki, hogy majd azzal tölti meg 
színültig a termet. 

Nosza, hozzá is látott, száz szolga lapátolta, talicskázta 
vele a homokot, hordták pihenés nélkül, szakadat- 
lan dolgoztak pirkadattól éjfélig, ám hiába, a terem még 
csak félig sem telt meg.

A középső fiú úgy gondolta, szalmával próbálkozik, hisz 
aratás volt, rengeteg a szalma, hátha azzal sikerül megtöl-
tenie a termet a padlótól a mennyezetig. Neki is száz szolga 
segített, hordták, hányták, vasvillázták, cipelték a szénát, 
izzadtak a melegben, ám a pirkadattól éjfélig tartó kemény 
munka eredményeképp a terem még így is csak kétharma-
dáig telt meg.

A legkisebb fiú következett. Pirkadatkor leült a bálterem 
közepére a földre, és nem csinált semmit. Egész nap csak 
ült és mosolygott. A testvérei elhűlve kérdezték, hogymint 
akar így megfelelni a próbán, de ő csak nyugodtan mosoly-
gott. Majd, amikor elérkezett az éjfél és jött a király, hogy 
megnézze, mit végzett a legkisebb fia, a fiú a bálterem kö-
zepén ülve elővett egy mécsest és meggyújtotta. A mécses 
fénye egy szempillantás alatt betöltötte a báltermet, a pad-
lótól a mennyezetig, a legtávolabbi sarkocskába és zugba 
is jutott belőle.

A király szívét mérhetetlen melegség töltötte el, és így szólt:

– Fiam, látom, hogy nemcsak okos vagy, hanem a szíved tele 
van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kívánom, hogy 
királyságod alatt ez a Fény vezéreljen az uralkodásban. 

És a legkisebb fiú igazán méltó, bölcs és nemes királya lett 
az országnak.

KOVÁCS ÁGI MESETERAPEUTA

a termet
Megtölteni

Ismeretlen eredetű legenda
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Kastélypark
CIVIL SZERVEZETEK 
BESZÁMOLÓI ÉS VÉLEMÉNYEIKerekasztal I-II-III.

fejlesztés
2020 őszén Szórád Előd, a Teleki-Tisza Kastélykomplexum vezetője lapunkban ismertette a Kastélypark további 
megújításával kapcsolatos terveiket. 2021 tavaszára elkészült a nagyszabású tervegyüttes, melynek előzetes hatósági 
véleményeztetési eljárása kapcsán aztán „robbant” az ügy... és hirtelen a falu lakosságának érdeklődőbb része riadót fújt 
a tervek tartalmi elemei ellen. A továbbiakat sokan ismerjük és követjük, de talán többen még mindig nem. 
(A részletek az összekovacsolo.hu honlapon olvashatók.)

Az erőteljes civil és önkormányzati fellépés miatt a terv meg-
valósítása egyelőre felfüggesztésre került. Tekintettel arra, 
hogy nemzetgazdaságilag kiemelt státuszú projektről van 
szó, ez nem elegendő. A tervek módosítása szükséges olyan 
mértékben, amely egy, a lakosság által elfogadható és támo-
gatható programot ad és nem növeli jelentős mértékben 
a közvetlen környezet terhelését. De hogyan fogalmazhatók 
meg ezek a keretek? 
A cserkészek Kerekasztal egyezetetést szerveztek, melyre 
azokat a nagykovácsi civil szervezeteket hívták meg, amelyek 
jellemzően a helyi környezet alakításával foglalkoznak. Így 
vett részt a három alkalmon az Alapítvány Nagykovácsiért, 
a Crosskovácsi Egyesület, a Gróf Tisza István Kör, a Kisiskola, 
a NATE, az Ófaluért Egyesület, az ÖsszeKOvácsoló Egyesület, 
a Szépkovácsi Egyesület, a Virágos Parkért Egyesület és 
Nagykovácsi Önkormányzata. Honlapunkon sokféle beszá-
molót adtunk már, ebben a cikkfolyamban nézeteik kifejtésé-
re mindazoknak a civil szervezeteknek kívánunk helyet adni, 
amelyek éltek a felkérés adta lehetőséggel. Célunk a sokféle 
vélemény minél szélesebb körű megismertetése. Hiszen civi-
lek vagyunk, s ebben a minőségben szerencsére igen szerte-
ágazó szempont- és értékrendszerrel bírunk.

ALAPÍTVÁNY NAGYKOVÁCSIÉRT
Örültünk a lehetőségnek, hogy részt vehettünk a Kerekasztal 
találkozókon és elmondhattuk véleményünket. Ha rátekin-
tünk a cserkészet ismert elveire, arra jutunk, hogy az általuk is 
képviselt környezet- és természetvédelem kifejezetten közel 
állnak a mi szándékainkhoz. Ezért is tölt el minket szomorú-
sággal, hogy egy ilyen túl-
méretezett, véleményünk 
szerint jelentős plusz forgal-
mat generáló és természet-
károsítást eredményező pro- 
jektet kívánnak megvalósí-
tani a park területén. Miköz- 
ben megértjük, hogy a gyö-
nyörűen felújított kastélyt 
ahhoz, hogy bevételt termel- 
jen, plusz szolgáltatások nyújtására is alkalmassá kellene ten-
ni. Úgy látjuk, hogy a megkezdett komoly projekt által a 
Szövetség és településünk egy csapdahelyzetbe került, 
mivel már rengeteg közpénz el lett költve, így a továbbiakban 
nehéz józan és ésszerű megoldásokat találni.  Meg kell érteni 
a környék lakóit is és azt is, hogy vannak, akik szerint ez egy 
nagy lehetőség Nagykovácsinak (persze ez igazán csak utólag 
derülne ki), illetve figyelembe kell vennünk, hogy a lakosság 

"A KORÁBBAN MEGSZOKOTT 
ÉLETMÓDUNK A JÖVŐBEN 

NEM TARTHATÓ FENN. 
SOKKAL SZERÉNYEBB, 
TERMÉSZETKÖZELIBB 

MEGOLDÁSOKRA, HOSSZÚ 
TÁVON IS FENNTARTHATÓ 

MÓDSZEREK BEVEZETÉSÉRE 
KELL BERENDEZKEDNÜNK."
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jelentős részben még mindig nem sokat tud a projektről, nem 
is érdeklődik különösképpen.
Leginkább azonban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy véleményünk szerint sem településünk vezetésének 
döntéseiben és gondolkodásában, sem a Magyar Cserkész 
Szövetségben nem kap elegendő hangsúlyt a klímaválság, 
a járványhelyzet, illetve az ezektől független és ezek követ-
keztében zajló, kedvezőtlen gazdasági folyamatok. Meggyő-
ződésünk, hogy a korábban megszokott életmódunk a jövő-
ben nem tartható fenn. Sokkal szerényebb, természetköze-
libb megoldásokra, hosszú távon is fenntartható módszerek 
bevezetésére kell berendezkednünk. Ha csak Nagykovácsi 
zsákfalu jellegére utalunk, vagy a helyi infrastruktúra korláta-
ira, továbbá a lakosság még mindig folyamatosan növekvő 
számára, akkor talán nem nehéz ezt belátni. 
Koskovics Éva

CROSSKOVÁCSI SPORT 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
A Crosskovácsi rendezvényei az elmúlt 25 év alatt összeforr-
tak a kastélyparkkal, mint rendezvényhelyszínnel. A kastélyt, 
a múltját és a környezetét is jól ismerjük. 
Véleményünk a kastélypark fejlesztésével kapcsolatban jelen 
pillanatban az, hogy Nagykovácsinak hosszú távon nem lehet 
érdeke egy ilyen nagy arányú turizmusfejlesztési beruházás. 
Ez a tervezett program olyan szinten növelné meg az egy hét-
végén Nagykovácsiba kilátogatók számát, 
hogy azt a kastély és a kastélyt körülvevő te-
lepülés nem lenne képes kezelni. Problémát 
fog jelenteni a parkolás, a hulladékkezelés, 
a zaj és környezeti terhelés és az ezzel kap-
csolatos településfenntartási munkák növeke-
dése. Tisztában vagyunk vele, hogy a szabá-
lyok szerint a parkolást az ingatlanon belül kell 
biztosítani, de a jelenleginél több parkoló lét-
rehozása csak és kizárólag a kastély zöld terü-
leteinek rovására alakítható ki. Így a parkolási 
kapacitás bővítését a kastélyparkon belül nem látjuk meg-
nyugtatóan megoldhatónak. Többször elhangzott, hogy 
a parkolók számát a kastély és a leendő szálláshely kapacitá-
sához tervezik igazítani. Viszont a projekt nem tervez az egy-
egy hétvégén ide kilátogató több száz, kirándulni, ebédelni, 
sétálni vágyó emberrel. Ők vajon hol fogják leparkolni a gép-
kocsijaikat? A Crosskovácsi rendezése kapcsán több évtize-
des tapasztalatunk van, hogy milyen az, amikor egy rendez-
vényen részt vesz 300-500-800 ember és mindenre kiterje-
dő szervezéssel, parkolóhely kijelöléssel, elzárt területek 
kialakításával is kihívás az emberek irányítása, a parkoltatás. 
Ha erre nincs külön munkaerő, terv és megfelelő mennyiségű 
parkoló, akkor tele lesz a falu autókkal. Most is látjuk, hogy 
a Normafa helyett már minket választanak a hétvégi kirándu-
lók. Ha megépül az étterem, az outdoor központ és a szálloda, 
akkor valószínűleg ez még csalogatóbb lesz a kirándulók szá-
mára, és több százan veszik célba a falut. De, hogy ne csak 
a problémákat soroljuk, hanem a megoldást is próbáljuk meg-
találni... A jelenleg is súlyos hétvégi parkolási problémákra 

elképzelhetőnek tartjuk a kastélyparkkal szembeni szántó 
területen egy közösségi parkolóhely kialakítását, amelyet az 
ide látogató turisták, valamint munkanapokon Nagykovácsi 
lakossága is tudna használni. Természetesen ez rengeteg 
munkával, szervezéssel és kormányzati akarattal valósulhat 
meg, hiszen termőterületet kell megvásárolni, művelésből ki-
vonni, parkolóhelyet létrehozni, engedélyeztetni. Valószínű-
nek tartjuk, hogy a közeljövőben egy ilyen jellegű beruházás 
elkerülhetetlenné válik a kastélypark fejlesztési koncepciója 
nélkül is.  
Tisztában vagyunk vele, hogy az ingatlan a cserkészek tulaj-
dona. Azt is tudjuk, hogy hiába kötődnek hozzá a település 
lakói, jogilag nincs beleszólásunk a tervekbe. Előremutatónak 
tartjuk, hogy ennek ellenére a cserkészek fórumokat tartanak, 
egyeztetnek, kikérik a véleményünket. Azzal is tisztában 
vagyunk - ismerve a kastély múltját -, hogy az 1950-es évektől 
a fenntartásához az állam minden évben jelentősen hozzájá-
rult. Például a 60-as, 70-es, 80-as években a Mezőgazdasági 
Minisztérium forrásaiból működött az erdészeti nevelőott-
hon, ekkoriban élte a kastély az egyik fénykorát. Ezért értjük 
a cserkészeket, hogy normatív állami támogatás hiányában 
így képzelik el hosszú távon a cserkészmozgalom finanszíro-
zását és az ingatlan fenntartását. A kérdés viszont az, hogy ez 
az üzleti modell valóban életképes lesz-e, vagy sokkal inkább 
racionálisabb az az elképzelés, hogy a kastély fenntartása 
normatív állami támogatásokkal valósuljon meg, hiszen 

a cserkészmozgalom fenntartása államilag 
támogatandó cél. 
A környezet és a közösség érdeke vélemé-
nyünk szerint, hogy a kastélypark hasznosítá-
sa érdekében történő további beruházások 
minél kisebb környezeti változással kerülje-
nek megvalósításra. 
A Szent Sebestyén kápolna felől a kastélypark 
területét és annak környezetét mi változatlan 
formában tudjuk elképzelni. Annál is inkább, 
mert mára Nagykovácsiban ez az egyetlen 

hely, ahol a természeti környezet a főút és a lakókörnyezet 
közvetlen közelében érzékelhető. 
A rendezvény és outdoor turizmuson belül a természeti érté-
kekhez kapcsolódó (például outdoor sportturizmus) fejlesz-
tés támogatandó cél számunkra, de az outdoor központot 
mégsem tudjuk elképzelni a tervezett helyen, sőt egy ekkora 
méretű új épületet a kastélyparkban máshol sem.
Újonnan épülő szolgálati lakások gazdaságos, hosszú távú 
fenntarthatósága is egy átgondolandó kérdés, hiszen a jelen-
legi szolgálati lakások sem üzemeltek még 40 évet sem és 
jelenleg a bontásukról beszélünk. Természetesen tudjuk, 
hogy a munkavállaló lakhatási támogatása elengedhetetlen 
egy olyan településen, ahol ilyen magasak az ingatlan- és bér-
lemény árak.  
A szálláshely megújulásával egyetértünk, mivel a főépület mai 
funkcióját jól kiegészítené. Azonban a kastély felújított épüle-
te mellett, egy ahhoz arányaiban méltó épület kialakí- 
tása lehet megfelelő, megőrizve az ősfás környezetet is. 
(A cikk az 4. oldalon folytatódik.)

"A KÖRNYEZET 
ÉS A KÖZÖSSÉG ÉRDEKE 
VÉLEMÉNYÜNK SZERINT, 
HOGY A KASTÉLYPARK 

HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
TÖRTÉNŐ TOVÁBBI 

BERUHÁZÁSOK MINÉL 
KISEBB KÖRNYEZETI 

VÁLTOZÁSSAL KERÜLJENEK 
MEGVALÓSÍTÁSRA."
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Kastélypark 
fejlesztés
Kerekasztal I-II-III.

A kerekasztal megbeszélések során az ott lévők számára 
kiderült, hogy a projekt vezetése folyamatosan egyeztetett 
Nagykovácsi önkormányzatával, bemutatta számukra a pro-
jekt minden elemét, hiszen a beszélgetések során konkrét dol-
gok hangzottak el. Az önkormányzat és a cserkészek között 
együttműködési keretmegállapodás jött létre, melynek egyik 
pontja 4 db szolgálati lakás biztosítása az önkormányzat szá-
mára. Azt gondoljuk, hogy az önkormányzatnak rengeteg 
lehetősége lett volna előzetesen a civil társadalmi szerveze-
tekkel és a faluban élő jónevű építészekkel, turisztikai szakem-
berekkel együttműködve egy olyan egységes álláspont kiala-
kítására, amelyre amennyiben sor került volna, egy sokkal 
racionálisabb, a falu számára elfogadhatóbb tervegyüttes 
alakulhatott volna ki.
A dolgok jelenlegi alakulása szerint egy dologban bízhatunk, 
hogy a projekt vezetői és a projekt megálmodói a visszajelzé-
sek alapján egy visszafogottabb, szerényebb léptékű fejlesz-
tést fognak megvalósítani.  
Mátyus Attila

CSENDES NAGYKOVÁCSI HANGJA
Alapvetésként
Bár a kerekasztal harmadik, ötletelős formájában ez nem han-
gozhatott el, újra leszögeznénk, hogy nem a Kastélypark 
fejlesztése, hanem annak a cserkészek által 
választott, áprilisi tervekben megjelenő 
iránya, azaz az esküvői és ahhoz hasonló ren-
dezvényturizmus fokozása ellen emeltünk és 
emelünk szót. Nem vitatjuk, hogy a 2018-ban 
célba ért felújítás után van még mit javítani 
a Kastélypark állapotán, de egészen bizto-
san mást látnánk szívesen a fejlesztendő és 
a lebontandó, lebontható, megbontható 
elemek között. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy a kastély és kör-
nyezete hosszú távú fenntarthatósága bármely tulajdonos 
esetén alapvető szempont, és legitimnek tartjuk önmagában 
azt is, hogy a tulajdonos anyagi hasznot is remél, ha beruház, 
ám megkerülhetetlennek tekintjük döntése környezetre 
való hatásának kellő figyelembevételét.
Helyzetértékelés
Az elmúlt bő fél év virtuális, valós, olykor szimbolikus deklará-
ciói és eseményei a Kastélyparkba tervezett beruházások 
körül remélhetőleg minden érintett és beavatkozó fél számára 
nyilvánvalóvá tették, hogy az utóbbi szempont nem érvénye-
sült kellőképpen a tervezés során, újra neki kell futni, új alapok-
ról. Azt reméljük, hogy a cserkészek gesztusa, mellyel a beru-
házó-önkormányzat-civilek háromszögében zajló kerekasz-
tal legutóbbi fordulóján a felektől véleményeket gyűjtöttek 

saját eddigi és lehetséges jövőbeli működésükről a falu kere-
tei közt (így a beruházás lehetséges alternatív céljairól is), 
részükről ennek bizonyos fokú megérzését, megértését tük-
rözte. Ennek megfelelően társainkkal különféle ötletekkel és 
jelzésekkel igyekeztünk részt venni ebben. Ezek jórészt beke-
rültek a NATE közzétett gyűjtésébe is.
Iránykeresés, módozatok
Némi szkepszis ennek a formának a sikerében azért maradt 
bennünk. Úgy gondoljuk, ha éppen szűken a kastélyról és 
a parkról van szó, egy használható ötleteléshez is kellene tud-
ni a kiinduló feltételeket: funkcióktól megtisztítva mennyi 
a kastély fenntartásának költsége, melyek a funkcióbővítés 
nélkül is elengedhetetlen felújítások, mennyi pénzzel szándé-
kozik támogatni az üzemeltető kft. a tulajdonos Szövetséget. 
Nem az adatokat kérjük, csak jelezzük, ezek nélkül az ilyenfajta 
brainstorming könnyen válik tét és következmények nélküli 
játékká, jó esetben is legfeljebb a jószándék demonstrációjá-
vá, a beszámolókban a társadalmi tervezés mellé helyezhető 
pipává.
Ahogy írtunk, beszéltünk is már róla, támogatnánk ez utóbbit, 
a társadalmi tervezést, de úgy gondoljuk, egy ilyen beruházás 
és a vele járó következmények esetén ezt aligha lehet leszűkí-
teni a Kastélypark területére, mert kihat a település életére, 
infrastruktúrájára, valószínűleg még szerkezetére is. Újra kell 
gondolni a község hosszú távú stratégiáját, és nemcsak emiatt 
– ok van rá bőven. Nyilvánvalóan lassú és nem is éppen olcsó 
egy ilyet végigcsinálni, de az egyetlen esély arra, hogy több 
évtized ide-oda csapódásai után jobban kézbe tudjuk venni 
a jövőnket… már ha mind a stratégiaalkotást, mind az ered- 
ményét komolyan vesszük.
Ámde a társadalmi koordináció csupán egyik lehetséges 
módja, eszköze a tervezésnek. Leegyszerűsítve és a kastély-

nál maradva, adott még a politikai-bürokra-
tikus és a piaci út is. Az elsőt próbálták 
eddig önkormányzattal, kormánnyal kar-
öltve a cserkészek. Nem tűnik sikeresnek, és 
kimondottan aggasztónak tartanánk, ha 
ezen az úton haladna tovább a folyamat. 
A piaci út azonban így is nyitva áll, ha a beru-
házó komolyan szeretne több bevételhez 
jutni és tisztességgel meg is őrizni, akár fej-

leszteni azt az értéket, amelyet ajándékba kapott. Ennek 
számtalan olyan eszköze lehet, mely nem igényel jelentős 
beruházást, változást a területen és a környezetben: piacku-
tatás a szolgáltatási igények falubeli felmérésére, a kastély 
exkluzivitásától el nem vakított árpolitika a helyiségek kiadá-
sánál, a falu kulturális potenciáljának kiaknázása integrátori 
szerepben… Értő üzletemberek minden bizonnyal tudnának 
még mást is javasolni, egyike-másika pedig el is hangzott az 
ötletbörzén. 
Érdemes tovább keresni. 
Lakatos Péter

"ÚJRA KELL GONDOLNI 
A KÖZSÉG HOSSZÚ TÁVÚ 

STRATÉGIÁJÁT,"... 
"AZ EGYETLEN ESÉLY ARRA, 

HOGY TÖBB ÉVTIZED IDE-ODA 
CSAPÓDÁSAI UTÁN JOBBAN 

KÉZBE TUDJUK VENNI 
A JÖVŐNKET…"
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NATE
Egyesületünk részt vett a Kastély kerekasztal mindhárom 
megbeszélésén. Bejártuk a területet, megismertük a terveket, 
és kifejeztük tiltakozásunkat a bővítés ellen, mivel a tervezett 
beruházás semmibe veszi, hogy a kastélypark teljes területe 
helyi védelem alatt áll, az Önkormányzat erről szóló rendelete 
szerint: „Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely 
a védelem alá vont természeti érték állapotát közvetlen 
vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellenté-
tesen megváltoztatja, vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell 
a védett természeti érték fennmaradásához szükséges ter-
mészetvédelmi feltételek, így többek között a talajviszonyok 
és a vízháztartás megőrzéséről.”

Az Önkormányzat megbízásából idén nyáron elkészült bota-
nikai és zoológiai felmérés szerint a közel 10 hektáros kas-
télypark jelentős természetvédelmi értéket képvisel, két vé-
dett növény- és 68 védett állatfajjal. A jórészt hazai fajokból 
álló foltokban a nagyméretű fák szintén rendkívüli értéket 
képviselnek. 

A tervezett bővítés, és az azt követő működtetés olyan lé-
nyeges változásokat idézne elő a kastélypark védett terüle-
tén, hogy sérülnének az értékes növényi életterek, és élőhe-
lyük számottevő zavarása az állatokra is rossz hatással lenne.

A cserkészek büszkék arra, hogy szeretik és védik a természe-
tet. Ám a nagykovácsi Tisza-kastély területén tervezett beru-

házás ennek éppen az ellenkező-
jét mutatja. Szerintük azért van 
szükség erre a bővítésre, hogy 
fenn tudják tartani a kastélyt, 
a parkot, és tevékenységüket biz-
tonságosan folytathassák. Ám mi-
nél nagyobb egy intézmény, annál 
több erőforrás szükséges a fenn-
tartásához.  
És vajon indokolható-e a termé-
szet rombolása olyan célból, hogy 
fiatalokat a természet szeretetére 
neveljenek? Fákat kivágni, tönkre-

tenni egy helyi védettségű területet, rengeteg erőforrást fel-
használni arra, hogy újabb épületeket húzzanak fel, amiben 
majd arra oktatják a fiatalokat, hogy szeressék és védjék 
a természetet? 
A megbeszélések során örömmel tapasztaltuk, hogy a cser-
készek – legalábbis elmondásuk szerint – nyitottak arra, hogy 
megfontolják, lemondjanak erről az óriási bővítésről. A III.  
Kerekasztalon ezért felvázoltunk néhány olyan elképzelést, 
amivel bővítés nélkül növelhetnék bevételeiket (ezek elolvas-
hatók a www.nate.hu oldalon). 
Véleményünk szerint azonban, ha a Kastély tulajdonosa és 
fenntartója valóban olyan létesítményt akar létrehozni, ame-
lyik illeszkedik a helyi viszonyok közé, akkor azt nem csak né-
hány civil szervezet ötletére kell építenie. Ilyen hosszú távon 
fenntartható intézményt csak úgy lehet kialakítani, ha az része 
vagy akár mozgatója a település stratégiai tervének és ez egy-
beesik az itt élők és más érdekeltek szándékaival. 

Egy ilyen közösen kialakított terv jól szolgálná a cserkészek 
céljait is, és természetesen feltételezi az önkormányzat 
együttműködését is. Egy ilyen együttműködés példaértékű 
lehetne a hazai és akár nemzetközi viszonylatban is. 
Vojczek Judit

ÓFALUÉRT EGYESÜLET
A szöveg hosszúságának korlátai miatt gondolataimból 
kiemeltem ezt a részt, és azt javaslom, egy rövid időre enged-
jük el a Kastélypark fejlesztési tervének tartalmát és tekint-
sünk a jövőbe, képzeljünk el három lehetséges alternatívát: 
•  Az első lehetőség, hogy az állam támogatja a beruházást. 
Ebben az esetben marad a legtöbb lehetőségünk lakosként 
együttműködni a cserkészekkel, most és a jövőben is. A cser-
készek a kezdetektől fogva nyitottak a megbeszélésekre és  
a jövő közös alakítására. Érdemes 
lenne ezzel jól élnünk és nem vissza-
élnünk. A jelenlegi tervek reagálnak, 
válaszolnak a helyi problémákra, kér-
désekre, és látszik a közös irány 
lehetősége.
•  Másik verzió, hogy nem az állam ad 
pénzt a beruházásra. A probléma 
megmarad. Mit lehet tenni? Körülnézni a piacon és megpró-
bálni tőkét bevonni. Ha szerencsénk van jelentkezik valaki és 
valamilyen kompromisszumos megoldás születik. Valószínű, 
hogy az olyan extra lehetőségek ebbe már nem fognak bele-
férni, mint a Varázskastély, a Crosskovácsi, a Rugby pálya, 
a Kisiskola (nem gazdaságos beengedni ezeket a rendezvé-
nyeket, szervezeteket). Valószínűleg teljesen kiszorulunk 
a parkból. Abban sem vagyok biztos, hogy nem alakulnak át 
a meglévő épületek (persze ami nem műemlék). 
•  Harmadikként az is megtörténhet, hogy nem lesz ilyen 
befektető. Ebben az esetben marad az eladás. Lehet tudni 
olyan emberről, aki egy Casino Hotelt álmodott ide, még a 
cserkész tulajdonba kerülés előtt. Amikor először hallottam, 
engem is meglepett az ötlet. Aztán átgondoltam és befekte-
tői szemmel valószínűleg nem is hülyeség, de én például na-
gyon nem örülnék neki. Ez a legrosszabb opció, de a cserké-
szek számára a legkényelmesebb és nincs olyan távol ez az 
időpont.

A három lehetőség közül egyértelműen az államilag támoga-
tott, a cserkészekkel megvalósuló beruházás lenne a legjobb 
Nagykovácsinak.

Ha szivesen olvasnák hosszabban egyesületünk véleményét 
és tapasztalatait a cserkészekkel történt egyeztetésekről 
akkor látogassanak el a Nagykovácsi Ófaluért Egyesület face-
book oldalára.
Schmidt Péter
(A cikk az 6. oldalon folytatódik.)

"AZ ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT, 

A CSERKÉSZEKKEL 
MEGVALÓSULÓ 

BERUHÁZÁS LENNE 
A LEGJOBB 

NAGYKOVÁCSINAK."

"ILYEN HOSSZÚ TÁVON 
FENNTARTHATÓ 

INTÉZMÉNYT CSAK ÚGY 
LEHET KIALAKÍTANI, 
HA AZ RÉSZE VAGY 
AKÁR MOZGATÓJA 

A TELEPÜLÉS 
STRATÉGIAI TERVÉNEK 

ÉS EZ EGYBEESIK 
AZ ITT ÉLŐK ÉS MÁS 

ÉRDEKELTEK 
SZÁNDÉKAIVAL." 
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Kastélypark 
fejlesztés
Kerekasztal I-II-III.

(Az 5. oldalon lévő cikk folytatása)

ÖSSZEKOVÁCSOLÓ EGYESÜLET
Örvendetesnek tartjuk a kerekasztal létrejöttét, bár nehezen 
hisszük továbbra is a valódi értelmét. A Kerekasztalok alkal-
mával sok részlet kiderült a tervekkel kap-
csolatosan, láthatóvá váltak a nagyívű 
szándékok. Számunkra egyértelművé vált, 
hogy a cserkészek azt a külföldi, de ma-
gyar kormánykörökben is immár egyre 
népszerűbbé és uralkodóbbá váló modellt 
kívánják követni, hogy egy társadalmi és 
közösségi célú, mozgalmi szerveződésű, 
nem profitorientált szervezet működését 
nem állami és pályázati támogatásokból 
kell biztosítani, hanem ingatlantulajdonon 
alapuló profitorientált működésből. Ez a tény erősen kétség-
be vonja annak a hitnek a létrejöttét, hogy az így megvalósuló 
kastélyfejlesztés kellően mértéktartó lesz és biztosítani tudja 
és akarja Nagykovácsi lakosságának érdekeit is, ami elsősor-
ban a környezeti terhelés mértékletes, csak éppen szükség-
szerű növekedését jelenti. Egy ilyen volumenű kastélypark és 
épületeinek fenntartása ugyanis már önmagában kihívást 
jelent, így az a terv, hogy az itt keletkező profit még a Cser-
készszövetség működési költségeit is kitermeli majd, megle-
hetősen optimista elképzelésnek tűnik.

A kerekasztal megbeszéléseken nem ismertünk meg a cser-
készek részéről olyan javaslatokat, amelyek az elkészített 
tervek tartalmi csökkentését mutatták volna. Az álláspontok 
így jellemzően bemerevedtek abba a helyzetbe, hogy a cser-
készek érdeke és feladata a már elkészült tervek teljes tartal-
mú engedélyeztetése, és majd ezután fognak újra nekifutni 
a tervek átalakításának az egyeztetések alapján (ha tudnak 
hozzá újabb pénzt szerezni). Míg a falubeliek érdeke az, hogy 
az engedélyezés ebben a formában ne történjen meg, hiszen 
akkor a beruházó már szerzett jogokkal fog rendelkezni,  
amelyet saját elképzelései szerint tud használni. Nagykovácsi 
tehát azt szeretné, ha a tervek átdolgozásra kerülnének. 

Véleményünk továbbá az, hogy a jelenlegi 
megrendelt, de készítésében megrekedt 
HÉSZ módosítás településtervezői javas-
latát mielőbb el kell készíteni, melyben 
a terv társadalmasításának megvalósítá-
sával együtt kell a településtervezőnek és 
a főépítésznek meghatározni azokat a sza-
bályozási és környezetterhelési kereteket, 
melyhez a kastélypark fejlesztőinek a jö-
vőben igazodni szükséges. Ez elejét tudja 
venni a jövőben minden további olyan 

„zsarolási” hozzászólásnak, hogy „így járunk a legjobban, 
mert ha a cserkészek eladják egy szuperbefektetőnek a terü-
letet, akkor lesz nekünk jaj”. 

A 3. Kerekasztal programja eltért az előző kettőtől, ezen 
a résztvevőktől várták a javaslatokat a park fejlesztésére –  
azzal a megközelítéssel, mintha most kezdenénk először gon-
dolkodni ezen. Az ötlet jó volt, csak kicsit elkésett és egyelőre 
nem tudjuk hova vezet. Mindenestre nyitottan várjuk a folyta-
tást. Az idő megy... mindenkinek ugyanúgy. 
Kósa Emő

A kerekasztal beszélgetéseken részt vett további civil szerve-
zetek - Gróf Tisza István Kör, Kisiskola, Szépkovácsi Egyesület, 
Virágos Parkért Egyesület – nem éltek a lehetőséggel, nem 
küldték meg lapzártáig véleményüket, hozzászólásaikat, 
melyet nagyon sajnálunk. Bizonyára jó lett volna megismerni 
azt a sokféle megközelítést és gondolatot, ahogyan ma látjuk 
településünk talán legjelentősebbnek ígérkező beruházását. 
Várjuk továbbá azt is, hogy Polgármester Asszony és a Képvi-
selő Testület tagjai is véleményt mondjanak, ne csak azon 
követelés mögé bújjanak immár 3/4 év elteltével és egy több 
hónapig tartó kérdéses konzultáció futtatásával, hogy: „nem 
ismeri a lakosság még eléggé a tervet, így több lakossági kon-
zultációt kérünk a cserkészektől!”.  
Mindezt az „újratomboló pandémia” idején.

"A TERV TÁRSADALMASÍTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL EGYÜTT KELL 

A TELEPÜLÉSTERVEZŐNEK ÉS 
A FŐÉPÍTÉSZNEK MEGHATÁROZNI 

AZOKAT A SZABÁLYOZÁSI 
ÉS  KÖRNYEZETTERHELÉSI 

KERETEKET, MELYHEZ 
A KASTÉLYPARK FEJLESZTŐINEK 

A JÖVŐBEN IGAZODNI 
SZÜKSÉGES."
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RYSZKA NÓRA
BARCS GYÖNGYVÉR 

MUM 
PARK
VÁLLALKOZÓ 
ANYUKÁK 
MEKKÁJA

2015-ben, amikor Nagykovácsiba költöztünk az én szemfüles 
anyósom talált egy újságcikket arról, hogy az országban 
lakosságarányosan Nagykovácsiban van a legtöbb gyerek. 
Sok gyerek egyenlő sok anyuka. Nekem ez magyarázatot is 
ad a gombamód szaporodó menő anyukás vállalko-
zások jelenségére. 

Mert már tudjuk, hogy az anyukák a váran-
dósság és a kisbabás lét alatt nem elbutul-
nak, csak áthuzalozódik az agyuk. Felkészül 
új képességekre, egy új gondolkodásmód-
ra. És nem csoda, ha utána már nem pont 
ugyanazt folytatjuk, mint azelőtt, hanem 
megszületnek, látszólag a semmiből újhul-
lámos vállalkozások. Új összefogások, ötletek, 
körök, környezetbarát és anyabarát munkahe-
lyek születnek, mert nem tehetünk mást, mint bízunk 
a gyermekeink jövőjében. 
Ha szétnézek a faluban, mindenhol ezt a lendületet látom. 
Új gondolatok, előre vivő szándék, menő kezdeményezések 

– ki ki a saját eszközeivel tesz azért, hogy ez egy szebb falu, 
egy klassz környezet, egy anya- és gyerekbarátabb közös-
ség lehessen. 
Szóval akár régi vagy, akár új, büszke lehetsz rá, hogy egy 
ilyen érdekes helyen élsz. Itt, a város szélén, és az erdő szélén, 
van valami vibe, ami itt tartja a régieket és hívja az újakat.
Még akkor is, ha itt születik, majd máshol él tovább egy-egy 
üzlet, de az induláshoz kell egy tér és lehet, hogy ez a falu ezt 
kiválóan segíti. Te észrevettél már ilyet?
Figyelted már a Tandemben a beszélgetéseket? Hogy meny-
nyi újdonság, mennyi ötlet született egy kávé mellett? Hogy 
időnként összekacsintanak ismeretlenek, mert valami nagyon 
hasonló izgalommal vágnak bele a saját vállalkozásukba.
Hogy itt született a Csacsa2020. A Ruha. A nemcsak nevé-
ben menő Menő-Jövő. 
A MOM WOW shop a helyi Facebook csoportos gyűjtésből 
született – Nagykovácsi Kismamák és Anyukák.
Itt talált teret a Ribizli Egészségműhely gyerek- és felnőtt 
foglalkozásoknak. Női kör és ÖkoKamra nevű kezdeménye-
zéshez is lehet csatlakozni. És már 15 éves a Sünizene! 

Az ünnepek alattra pedig már szerveződik az Adventi naptár 
sorozat – szervezkednek idén is az anyukák a karácsonyi 
hangulatért.
És innen és környékről indultunk mi is, a MUM Park. A MUM 
Park nem csupán egy online anyukás magazin a sok közül. 
Sokkal több annál. Három alappilléren nyugszik. Az első – 
a már említett – magazin, amit mi és szakértő anyukáink ír-
nak. A második az ALL FOR MUMS szolgáltatói gyűjtőoldal, 
ahol az anyukák kedvükre böngészhetnek az őket segítő 
szolgáltatók közül. Ide folyamatosan várunk szolgáltatókat, 
akár a te vállalkozásod lehet a következő!  A harmadik 
a M.U.M. szervezeti forma, ami nagyon röviden azt jelenti, 
hogy nálunk mindenki a saját útját járva, a saját ritmusában 
tud velünk dolgozni. Ennek is kell, hogy legyen kerete, rendje, 
de mindig egyéni, személyre szabott együttműködési 
megoldásokat dolgozunk ki. És mivel anyák vagyunk, pon-
tosan tudjuk, hogy milyen gyorsan tud változni az élethely-
zetünk. Ezért rugalmasak vagyunk, mindig lehet változtatni. 
Témáink sokrétűek, de mivel nálunk mindenki Nagykovácsi-
ban, vagy a vonzáskörzetében él – sőt, van innen külföldre 
szakadt hazánk lánya is – szívesen írunk helyi kezdeménye-

zésekről, programokról, helyi emberekről, anyukás 
vállalkozásokról. 

Találkozzunk a mumpark.hu-n!

Fotó: Kacziba Márti Lightbug Photography • A fotón: Barcs 
Gyöngyvér, Hámori Márti, Desits Andi, Somorjai Blanka és 

Ryszka Nóra Czecz Fruzsina – a MUM Park anyukái
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BAKÓ JUDIT

Nagykovácsiba
MEGÉRKEZNI

“Aki Nagykovácsiba jön, beleszeret, viszont aki ide is költözik, annak nem könnyű valóban megérkezni.” 
Nemrégiben egy kibővített egyesületi ülésen a helyi identitásról beszélgettünk és megragadott ez a vélemény. 
Valóban így van ez? Hogyan segíthetnénk ezt a megérkezést mi, „megérkezettek”. 

Főként az online térben a közösséget érintő kérdéseknél, 
problémafelvetésnél, a vélemények ütköztetésénél gyakran 
kerül elő az “őslakos” és a “betelepülő” ellentét. Tény, hogy 
az utóbbi években, évtizedekben megsokszorozódott 
Nagykovácsi lakossága. A régebbi lakosoknak el kell tűrni 
az újakat, az újaknak alkalmazkodni kell a helyi szokásokhoz. 
Vajon honnan és kitől ismerhetik meg ezeket? Az együttélést 
sok írott és jó pár íratlan szabály alkotja. Gyakran az írott 
szabályok betartása is nehézkes: kétségbe vonják, életsze-
rűtlenségét hangoztatják. Az íratlan szabályok pedig örök 
vita tárgyai: kérdés az is, hogy ki, hogyan, és mit értelmez 
helyi szokásnak. Ideális lenne persze, ha a jó értelemben vett 
lokálpatrióta hozzáállás a beköltözéssel együtt létrejönne,

ha természetes lenne a másik ember iránti figyelem és tisz-
telet a türelmetlenség és ítélkezés helyett. 

Erről aztán eszembe jutott, hogy bár sokan vannak, akik itt 
születtek, de szinte az összes lakónak a felmenője egyszer 
megérkezett Nagykovácsiba. Érdekes és tanulságos lehet 
a régebben érkezetteket megkérdezni, hogy annak idején 
hogyan élték ők ezt meg, hogyan sikerült gyökeret ereszteni 
és leélni itt egy életet. 
Azt talán mindannyian tudjuk, hogy a II. Világháború után a 
sváb lakosság szinte teljes egészét kitelepítették és új lakók 
érkeztek. Ennek az időszaknak még élnek köztünk tanúi. 
Mátyus Vendel (Vendi bácsi) 1947-ben érkezett családjával 
Andódról, a mai Szlovákia területéről egy magyar faluból.
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• Hogyan és mikor került Nagykovácsiba? 
Mi 1947 decemberben érkeztünk a Felvidékről, akkor 11 éves 
voltam. A Benes dekrétum következményeként Morvaor-
szágból kitelepítették a svábokat, így ott szinte nem maradt 
munkaerő, a döntéshozók a szegényebb magyar családokat 
akarták odatelepíteni. Mi a családunkkal 3 hónapig bujkál-
tunk emiatt, míg végül sikerült menlevelet kapnunk és 
5 felvidéki családdal együtt Nagykovácsiban telepedtünk le. 
Ekkor már voltak itt felvidéki magyarok (Érsekújvárról, 
Ipolyságról, Andódról, 20 család), mi is ismeretség révén 
érkeztünk.  

• Milyen volt ideérkezni, milyen fogadtatásban részesültek? 
Amikor mi jöttünk 1947-ben, akkor már egy éve itt 
éltek a Besenyőtelekről érkezettek. Ők is nehézsor-
sú emberek voltak, főként olyanok, akik napszá-
mosként dolgoztak korábban, ezért nem rendel-
keztek önálló gazdálkodási tapasztalattal. Nehéz 
volt a kezdet mindenkinek. Nagykovácsiban 
akkor is 2-3 héttel később kezdődött a 
tavasz, így ki kellett tapasztalni, mivel 
érdemes itt próbálkozni. Voltak persze 
ellentétek, nem volt könnyű össze-
csiszolódni a különböző népeknek. A 
szegénység volt a legnagyobb úr. 
1947-ben kb. 1200 fő lakott itt. Mi a 
mostani Dózsa György utcába 
költöztünk. Probszt Lipót nevű 
fiú lett a legjobb barátom. Ő egy 
sváb fiú volt. Öt sváb család ma-
radhatott csak itt, akik a bányá-
ban dolgoztak. Fent laktak 
a Séta utcában. A fő utcai háza-
kat főként a besenyőtelkiek 
foglalták el.

• Volt ellentét a svábok, a felvi-
dékiek és besenyőtelkiek kö-
zött? Előfordult, vissza- vissza-
térően, ez természetes. Még 
verekedések is voltak, de ‘56 után lecsendesedett a falu. 
Lassan elmúlnak a sértődések, fájdalmak. A történelem 
csúnya dolog, mert meg kell élni és mindenkinek másképp 
sikerül, máshogy emlékszik vissza. Közben meg együtt kell 
élni, egy faluban, egy közösségben. 

• Ezekben az időkben milyen volt felnőni a faluban? 
Ide jártam általános iskolába, sok barátra leltem. Akkor már 
állt az új általános iskola, jó tanáraink voltak. Ismertük egy-
mást mindannyian Később mezőgazdasági középiskolába 
jártam Hódmezővásárhelyre, ahol kollégista voltam. Akkori-
ban olyan szegények voltunk, hogy amikor hazajöttem alig 
tudtam mit enni. A kollégiumban kaptunk rendesen ételt, 
egy nap többször is, ha mást nem, zsíroskenyeret. Itthon 
sokszor az sem volt. A kollégiumi díjat úgy tudtam befizetni, 
hogy elmentem ott a környéken egy nap (10 órát) kapálni, 
abból megvolta pénz és sokszor még enni is kaptam 

a parasztoktól, szalonnát és kenyeret. 
Később a szüleim megigényelték a Kolozsvár utcai telket, így 
tudtak ott építkezni, és gazdálkodni.

• Amikor mindenki megtalálta a helyét és letelepedtek, 
milyen volt a közösségi élet? 
A közösségi élet főként az 50-es évek második felétől lendült 
fel. Volt boksz, kézilabda és röplabda egyesület is. A műve-
lődési házban minden hétvégén bált rendeztünk, élőzenével. 
Ott összejött a falu népe és akkoriban hét kocsma is volt, 
amely elsősorban azért volt jó, mert ott tudtak egymással 
a munka után beszélgetni az emberek. 

6 évig a helyi KISZ vezetője voltam. Sok mindent szervez-
tünk együtt, támogatták az ifjúsági sportot. A párt-

házban (ma Zeneiskola és ‘56-os emlékház) voltak 
a boxmeccsek, hívtuk a vendégcsapatokat, volt 

nagy izgalom. A sportcsapatokkal mentünk mecs-
csekre idegenbe, ha nem volt elég pénz utazásra, 

összedobtuk, segítettük egymást.
A Kolozsvár téren a régi kultúrház – melyet 

a 2000-es években bontottak le és adták el 
a helyét lakótelkeknek – volt a közösségi élet 
és szórakozás igazi helyszíne. Volt benne egy 
presszó is és hetente bálokat rendeztünk, 
melyen a határőrség zenekara adta az élő-
zenét. 200 ember mindig összejött, az asz-
szonyok körben ültek, a fiatalabbak tán-
coltak, mindenki jól érezte magát.

• Mit hiányol legjobban, ami jellemző 
volt a falusi életre és most nincs? 
Nincs a faluban egy jó pletyka... 
Nincsenek meg a helyek, ahol össze-
gyűlnének az emberek és rendszere-

sen beszélgetnének. Megszűntek a 
kocsmák, ami van, annak a nyitva-

tartása állandóan változik nem-
igen van hova menni. 

• Mit tanácsolna a mostani fiataloknak? ...a friss, vagy nem 
olyan régi beköltözőknek, akik nem csak a házukban szeret-
nék otthonosan érezni magukat, de a faluban is? 
Ismerjék meg a szomszédaikat! Évtizedek óta itt lakom, és 
szinte mindenki kicserélődött az utcában. Mára már alig 
ismerem a körülöttem élőket. Beköltöznek, de nem mutat-
koznak be. Hozzám is csak egy új szomszéd jött át. 
Így hogyan beszélgessünk? 
Az utcában lakók látogassák meg egymást, ismerkedjenek 
meg! Segítsenek az ügyes bajos dolgok megoldásában! 
Persze más világot élünk. Régen szegények voltak az embe-
rek és egymásra, egymás segítségére voltak utalva. 
Úgy vélem, a jómód eléggé elidegeníti az embereket. 
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INTERJÚ

Egy különleges hely, 
egy különleges ember

SZÍVTÉR 
Kastélya
és Névai András

SzívTér Kastélya – sokunknak egy titokzatos épület. Ismer-
jük régről, hiszen itt volt Nagykovácsi talán legrégibb kocs-
mája, emblematikus épület. Aztán bezárt, mert már nem 
lehetett benne az, ami mindig volt... Most egy szépen felújí-
tott épületet látunk, de az ajtó szinte mindig zárva van. 
Vajon miért? Névai András fotóművésszel, kristályok isme-
rőjével, a kastély tulajdonosával beszélgettem. 

Kósa Emőke: Kérlek mesélj magadról egy kicsit András!
NA: Magyarországon születtem, de külföldön nőttem 
fel. A legtöbb időt Amerikában töltöttem az életem-
ben, itt tanultam és dolgoztam, lettem művész 
és kezdtem foglalkozni a kristályokkal is. Gyerek-
korom óta vonzódom a kristályokhoz. Nagy tu-
dásra tettem szert ezen a téren és idővel hatal-
mas gyűjteményre is, melyet 11 éve, Magyaror-
szágra költözésemet követően haza is hoztam. 

KE: Mivel foglalkoztál az USA-ban?
NA: Amerikában tanultam a fotóművészetet. 
Sok nagyszerű mesterem volt, akik vezetésével 
a fényképészet többféle ágában otthonosságra leltem, így az 
esküvői-, a reklám-, táj-, szocio- és művészi fotózásban is ki-
próbálhattam magam. Grafikus feleségemmel reklámcégünk 
volt, de emellett mindig törekedtem arra, hogy valami olyat 
hozzak létre, ami sok embert megszólít, közösséget 
generál. A 80-as években kezdtem intenzíven foglalkozni 
a kristályokkal és ekkortól kezdtem ingákat tervezni és készí-
teni, illetve az ingázást tanítani. 

KE: Hogyan jött létre a Szív Tér Kastély? 
NA: Sokáig kerestük a helyünket Magyarországon feleségem-
mel, míg egy baráti ajánlás során találtunk Nagykovácsi 
házunkra, melyet nagyon szeretek. Sok évvel azután, hogy 
már itt éltem, valójában befektetési célból és azért, hogy ott-
honomtól elkülönülő irodát és raktárt hozzak létre vásároltam 
meg az akkor üresen álló régi kocsmaépületet. A felújítási 
munkák során láttam meg az épületben a lehetőséget: egy 

igazi közösségi helyet, melyben otthonra lelhetnek 
kristályaim és mindazon tanító és egészséget tá-

mogató tevékenységem, melyekkel már régóta 
foglalkoztam. Nem gondolkodtam sokat, segí-
tőimmel belevágtam a nagy munkába és nagy-
szabású felújításba és átalakításba kezdtem.

KE: Mi mindennek ad otthont tehát az épület?
NA: A SzívTér Kastélya elsősorban egy nagyon 

erős spirituális helyszín, melyben a belépőket egy 
galéria fogadja Európa harmadik legnagyobb 

kristálygyűjteményével. Nagyon sokféle élő 
kristályt láthatunk, 50-80 kilogrammos példá-

nyokkal, fantasztikus helyszínekről. Mind a fel-
nőtteknek és különösen a gyermekeknek tanulságos dolog 
megismerkedni Földünk köveinek világával, tanulmányozni 
kialakulásukat, szerkezetüket és támogató erejüket. Szíve-
sen mesélek róluk bárkinek, gyakran jönnek iskolás csopor-
tok, de családok, baráti társaságok is. Nagy szomorúság 
azonban nekem, hogy úgy érzem, Nagykovácsiban még min-
dig kevesen tudnak a ház létezéséről és kincseiről. Pedig sok 
különleges ásványt is megvásárolhatnak itt, melyek hatása 
nem csak az egyénre, de az egész családra is kiterjedhet. 
Ez nem babona, ezek mérhető dolgok. Bizonyított, hogy 10



szerveink rezgésszáma mérhető és ezáltal kimutatható 
a problémás alulműködés, melyet a rezgésszámnövelést 
támogató kristályok és ásványok magunknál tartásával 
eredményesen javíthatunk. Ehhez én is sok segítséget tudok 
adni. Mindemellett a SzívTér Kastélya otthont adott már 
csodálatos kiállításoknak, közösségi filmvetítéseknek és ese-
ményeknek... és nyitva áll ajtaja az új megkeresések előtt is. 

KE: Hogyan lehet hát része lenni mindennek?
NA: Tekintettel arra, hogy a Kastélyban szinte felbecsülhe-
tetlenül komoly értékek vannak, így a biztonságra nagyon 
nagy szükség van. Ezért tűnhet úgy, hogy az ajtó zárva van.  
De gyakorta tartunk nyitott hétvégéket, 
amikor előzetes bejelentkezés nélkül is bár-
mikor lehet érkezni, így karácsony előtt is 
több ilyen alkalom volt, melyeket az újévben 
is tervezünk. Mindemellett nyitottak és 
rugalmasak vagyunk a megkeresésekre, 
gyakorlatilag bármilyen időpontban lehet 
hozzánk jönni tárlatot nézni vagy vásárolni, 
a kristályok hatásairól tájékozódni. Az ér-
deklődők decembertől a Tandem Könyves-
boltban is vásárolhatnak a csodálatos kristály 
kínálatunkból, itt könnyebben hozzájuthat-
nak a kisebb kövekhez, az ebből készült 
ékszerekhez, továbbá az egyedülálló ibolya-
üveg tároló edényekhez. 

KE: Mi minden kapható még a SzívTér
Kastélyban?
NA: A kristályok mellett kiállításra kerültek 
az elmúlt 50 évben készült fotóim is, melyek 
nagy része megvásárolható. Ezen képek egy 
része úgynevezett „utcafotó”, melyek olyan 
ellesett csodálatos pillanatokat adnak visz-
sza, melyeket Indiában, Arizonában, Dél 
Amerikában és más helyszíneken készítet-
tem.  Egy időben sokat foglalkoztam a fény-
nyel, a fény fizikai természetével, tárgyakhoz 
való viszonyával. Ezek a művek is hozzáfér-
hetők a vásárlók számára.
 
KE: Nagykovácsiban több helyszínen is jelen 
vagy, ezek az épületek jellemzően közössé-
gi célokat szolgálnak vagy ennek érdeké-
ben kerülnek átalakításra. Mesélnél erről?
NA: Jó néhány éve vettem át a Tinódi utca végén lévő Budd-
hista Meditációs Központ épületét, melynek a neve most Új 
Föld Menedékház. Ez a vendégház kiváló helyet ad a csen-
des elvonulásra, közösségi eseményekre. Szerencsére gyak-
ran fogadhatunk itt vendégeket. Új projektem a Kossuth 
Lajos utca sarkán, türkiz kerítésével jól észrevehető sarokte-
lek, melynek épületében a Tandem Könyvesbolt és Kávézó 
kapott helyet. 
A felújítások megvalósulásával reményeim szerint tavasztól 
további, a helyi közösségi életet magas 
színvonalon és sokrétűen szolgáló
helyiségek fognak

megnyitni. A 2021 szeptemberben itt megvalósuló SPÁJZ 
Fesztivál gazdag programkínálata és színes forgataga nagy 
örömömre szolgált.

KE: Szavaidból azt érzem, hogy számodra is fontos Nagy-
kovácsi közösségének szolgálata...
NA: Mint mondtam, számomra mindig kiemelt jelentőségű 
volt, hogy az egyéni boldogulás mellett olyan dolgokat csi-
náljak, amelyek mások örömét is szolgálják, közösségi hely-
színt és eseményeket teremtsenek. Amerikában is felújítot-
tam egy olyan fészert, amelyben aztán komoly kiállításokat 
és rendezvényeket tudtunk szervezni. Szívügyem a helyi 

közösségek és összefogásuk szolgálata, 
a lehetőségek megteremtése és a tudásom 
átadása. Hiszem, hogy az egyik helyszín 
támogatja a másikat, tehát például a főutcán 
működő üzletek egymásnak nem konkur-
rensei hanem egymás segítői, melyet erősí-
teni érdemes a kapcsolatfelvételekkel, az 
együttdolgozással, a közös marketinggel. 
Sok helyen jártam és éltem a világban, talán 
a világ legszebb helyein is, mégis azt gondo-
lom Nagykovácsi egészen különleges hely 
természeti környezetével, szellősségével, 
melyet értékelnünk kell és minden erőnkkel 
megőriznünk. Nem szabad hagyni, hogy olyan 
épületek épüljenek, amelyek a sok évszázad 
alatt létrejött léptéket megtörik, hogy a túl-
zott beépüléssel túlterheljük környezetünket.
A felelősség mindannyiunk dolga. 

KE: Olyan embernek ismertelek meg,
akinek mindig „jár az agya”, tele van ötlettel...
NA: Igen, ez így van. Fáradhatatlan vagyok 
és tanító. Tudom, hogy az élő kristályok azál-
tal, hogy összehangolódnak az ember DNS-
ével, támogatni és segíteni tudják az életet. 
Fontos dolgokat akarok véghezvinni és át-
adni. A Kossuth utca sarkán létrejövő épüle-
tem lesz Magyarországon az első, a világon 
pedig a 4. olyan épület, melynek falaiba 
Sungit-por került. A Sungit egy különleges 
ásvány, amely csak Karéliában található. 
Legfontosabb tulajdonsága, hogy minden 
negativitást, rossz indulatot magába szív, 
ezáltal tisztít és védelmez, békét teremt. 

Ezt tudom adni. 
De életem fő elfoglaltsága az „Isten újra és újra megtalálása. 
Az ISTENT nem kell keresni mert Ő mindig, mindenhol jelen 
van. Csak nekünk kell felfedezni és kapcsolatot építeni vele 
nap mint nap. Ezt várja az ATYA a gyermekeitől.”
 



Magazin tartalom összefoglaló
angol nyelvű olvasóinknak

A short 
summary 
for our 
English 
language 
readers

TO KEEP YOU 
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THE LATEST NEWS AND 
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OUR ACTIVITIES AND 
WHAT IS CURRENTLY HAPPENING

IN NAGYKOVÁCSI, PLEASE 
VISIT OUR WEBSITE

TO READ MORE ENGLISH 
LANGUAGE ARTICLES AT: 

WWW.OSSZEKOVACSOLO.HU
/EN

Dear Readers,
Our introduction writes about the fact that climate change 
affects us here in Nagykovácsi. Signs of extreme weather 
and drought can also be seen here.
On the facing page, you can find a tale for adults and children 
alike.
Next - local civil organizations explain their views in great 
detail about the developments planned by the scouts in 
the Tisza manor. The scouts had initiated roundtable dis-
cussions with the locals and the council previously. Each or-
ganization summarizes the lessons learned and the outcome 
of these consultations. Local organizations are not in favor 
of development in the manor at the expense of the current 
green area. We all feel that retrofitting existing buildings 
is an acceptable and sustainable solution - as long as their 
green surroundings remain largely untouched.

We are giving news about the initiative of mothers with 
small children in Nagykovácsi. They help and support 
novice entrepreneurial mothers on a common platform.
A conversation with Mátyus Vendel, who arrived in Nagyk-
ovácsi at the age of 11 in 1947 as a young Hungarian de-
ported from Czechoslovakia. At that time, several families 
from there were forcefully relocated here.
In the next article, Andrew Nevai, the owner of the Heart-
Space Manor, tells the story of his own and his crystal col-
lection. It is one of the largest crystal collections in Europe. 
This can be viewed after registraion and it is possible to 
buy beautiful crystals and objects and jewelry made from 
them. We then give you some practical tips on keeping 
dogs and cats.
Emő Kósa, the chairperson of our association and also a 
local council member, reports on her work. Her situation 
is not easy, as she is trying to achieve results on important 
issues being the single "outsider" in the current council.  
To some extent she is successful, but it is clear from her 
account that she often encounters resistance from the 
village leadership.



Tudta-e? 
Nagykovácsi utcáinak 33%*-án nincs szilárd útburkolat, 
hanem mart aszfalt vagy murva, amiken kocsival nagyobb 
sebességgel haladva (30km/h felett), különösen nyáron 
vagy szárazabb időben, iszonyatos port verünk fel. Az eltérő 
burkolatoknak köszönhetően a kresz szabályaira is foko-
zottabban kellene figyelni, mert van hogy az egyik utcánál 
jobbkéz szabály érvényesül, de a következőnél már nem.
Ahol van szilárd útburkolat, sok helyen ott sincs járda, így 
a gyalogosok, túrázók, felnőttek és gyerekek az úttesten 
sétálnak, bicikliznek, szaladgálnak, játszanak.
Sajnos sokszor az autósok ezeket a szempontokat nem veszik 
figyelembe. Reméljük, hogy településünkön is bevezetésre 
kerül a lakó-pihenő övezetek kijelölése, ahol a gyalogosok - 
ha nincs járda - teljes szélességében használhatják az úttestet 
és a járművek megengedett sebessége maximum 20 km/h.
Próbáljuk meg ezeket a szabályokat önmagunk és lakótár-
sainkra való tekintettel törvényi szabályozás nélkül is betar-
tani, vezessünk lassan és VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Did you know?
About 33%* of the streets of Nagykovácsi do not have a 
solid surface but are a mix of mill ed asphalt or gravel. On 
these, we create a cloud of dust whenever driving at higher 
speeds (above 30 km/h). This is true especially during the 
summer or in times of drier weather. Due to the different 
pavement types, the rules of intersections should also be 
paid more attention to as the right-hand rule is different by 
the type of surface on the intersecting road.
There are also several examples of paved roads without 
any sidewalks. Pedestrians, hikers, families may walk on 
the shared area - cycle, run and play.
Unfortunately, many of these conditions are not taken into 
account by motorists. We hope that the designation of resi-
dential speed limited areas will be introduced in our settle-
ment as well, where pedestrians - if there are no sidewalks 
- can use the full width of the road - also limiting the permit-
ted speed of vehicles to a maximum of 20 km/h.
Let's try to follow these rules with regard to ourselves and 
our community. Drive slowly and try to take more care of 
each other. (*Forrás / source: OpenStreetMap contributors)

13



fressnapf.hu

Kedvencek
      Karácsonya
Széles karácsonyi
termékválasztékkal
vár a Fressnapf

STOP SHOP
Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

FN_Hovosvolgy_Xmas_210x148.indd   1 2021. 11. 05.   16:33

hi
rd

et
és
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magunkat

CSÓKA KRISZTINA

 
 
 
 
 

 

Mindenki szeretné, ha a kutyájával együtt mindig jól 
érezné magát, ha boldogság lenne a kutyával együtt 
élni. Ehhez ismerni kell a kutya szükségleteit, ebben 
szeretnék most egy kicsit segíteni.
Közeledik a karácsony, ilyenkor sok családba új kisállat 
kerül, sokszor akár kutya is. Vajon jól tesszük, ha kutya 
a karácsonyi ajándék? Legtöbb esetben sajnos nem. 

A kutya vásárlása, vagy örökbefogadása felelős 
döntés, hiszen 10-15 évre megváltoztatja az életünket.  
Ennyi idő alatt nagyon sok változás állhat be a minden-
napjainkban, át kell gondolni, hogy minden körülmé-
nyek között tudunk-e gondoskodni a kutyáról ennyi 
éven át. Nem jó ötlet kizárólag a gyereknek kutyát hoz-
ni a házhoz, mert egy kisgyerek még nem tud róla gon-
doskodni, feltétlenül szükség van a szülő lelkes segít-
ségére. Hirtelen döntésből nem is igazán lehet ku-
tyához jutni, mert a minőségi tenyészetekben 
várólista van, és szerencsére a menhelyek legtöbb-
je is körültekintően ad ki kutyát. 

A kutyának méretétől, fajtájától és habitusától 
függően különböző szükségletei vannak. Ha 
elvárjuk, hogy a kutya megfelelően viselkedjen 
az emberek között, akkor erre őt meg kell taní-
tani. Kutyaovi, kutyaiskola, vagy egyéni képzés 
minden kutyának ajánlott lenne, ahol a gazdi 
megtanulja a kutyanevelés, a kutya pedig az 
engedelmesség alapjait. Mindenki jobban jár, 
ha a kutyák az energiájukat a mi irányításunkkal 
vezetik le. Tehát minden kutyának szüksége 
van arra, hogy a vele való foglalkozást a napi 
rutinunkba beépítsük, ezt életmódként éljük 
meg. Szükségük van még minőségi és meg-
felelő mennyiségi élelemre, erre most 
nem térnék ki külön, mert mérettől, 
fajtától, mozgásigénytől erősen 
függ. Ahonnan a kutyát   
beszerezzük, remélhetőleg ellátnak 
erről is információval. Szükségük 
van folyamatos állatorvosi és kutya-
kozmetikusi ellátásra, utóbbi nagyban 
függ a szőrtípustól. Az állatorvost a kötelező és 
ajánlott oltások, féreghajtás miatt kölyökkorban sűrűbben, 
később legalább évente fel kell keresni, valamint a nem 
tenyésztésre szánt és bizonytalan származású kutyák eseté-
ben az ivartalaníttatás is erősen ajánlott. 

Végül, de nem utolsó sorban a kutyának 
szüksége van pihenőhelyre, egy kis kuckóra, 
ami csak az övé, télen meleg, nyáron hűvös, 
akár a lakásban, akár a kertben él a kutyánk. 

Én preferálom a kutyák lakásban tartását, 
mert úgy tud kialakulni igazán jó kapcsolat 
a kutya és a gazda között, valamint a lakás-
ban tartott kutya kevésbé zavarja a lakókö-

zösséget. Persze itt nem a panelban egész 
napra bezárt és ott ordító kutyára gondolok. 
Elgondolkodtató, hogy azokban a családok-

ban, ahol a kutya egész nap a kertben 
van, esetleg még el is kerítve, vagy 

kikötve, és a vele való foglalkozás 
kimerül az etetésében, vajon ott 
minek van kutya? 

Nagyon jó lenne, ha az emberek 
megértenék, hogy kutyát tartani 

nem kötelező, de nagy felelősség. 
Viszont boldog és kiegyensúlyozott kutyával 

öröm az élet, csak ezért sokat kell tennünk. 
A kis herceg szavaival: „Te egyszer s mindenkorra felelős 
lettél azért, amit megszelídítettél.” 
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CICÁT?

Miért
tartsunk

AMBRÓZY MÁRIA

A járvány alatt sokan elgondolko-
dunk, mivel javíthatnánk immunrend-
szerünkön. Leginkább a vitaminok, 
egészséges ételek és a mozgás, aktív 
sport jut ilyenkor az eszünkbe. A kutatók 
és egészségügyi szakemberek viszont azt 
találták, hogy a macskatartás jót tesz az 
egészségünknek!
A cicák érzik, ha betegek vagyunk. Jönnek, 
vigasztalnak minket, dorombolnak olyan 
frekvencián, amivel segítenek a gyógyulás-
ban és erősítik az immunrendszert. 

Tévhit, hogy ha babát várunk, kerüljük el a cicákat. 
Sőt!!!! A macskatartás segíthet megelőzni az allergiákat 
gyermekeinkben. (Ezt saját magamon is tapasztalom, szüle-
tésemkor tele volt a házunk állatokkal!) 
Egyes vizsgálatok szerint a cicák és kutyák között élő babák 

nagy valószínűséggel elkerülik az allergiák kialakulását. 
Ha már babakorban hozzájuk szoknak, immunitást vált ki. 

Stressz és szorongás oldására is kitűnő a macska. Ha gon-
doskodunk egy állatról, hozzánk bújik, attól jobban érezzük 

magunkat és csökken a szorongásérzet. 
Egy hozzánk bújó cica megnyugvást 

hoz, elűzi a gondokat a fejünkből, 
lenyugtat, ahogy élvezzük cicánk 
felénk áradó szeretetét.
 

A macskák társasága segíthet 
azoknak, akik egyedül élnek. Pusz-
tán az, hogy van egy macskánk, aki-
hez hazajöhetünk és akivel időt tölt-
hetünk, segíthet azoknak, akik egye-
dülállók vagy megözvegyültek.
 
Szóval rajta, szerezzünk be egy cicát! 

Az unalomnak, búslakodásnak 
garantáltan lőttek! :)



KÓSA EMŐ

Beszámoló
az elmúlt 
két év 
önkormányzati 
képviselői 
munkámról

A Kastély-köz burkolatának felújítása, 2021 ősz vége.

Két éve vagyok Nagykovácsi 
Önkormányzata Képviselő 
Testületének tagja. 

Kívülálló vagyok.
Emlékeztetőül: mind a képviselő 

testület tagjai, mind a bizottsági tagok 
Kiszelné Mohos Katalin csapatának és egyben a Szépkovácsi 
Egyesület körének tagjai.
Én vagyok az egyetlen, aki kívülről jött. 
Tisztában voltam és vagyok ezzel a helyzettel, az ebből adódó 
lehetőségekkel. 
A választáson való indulásomat Nagykovácsi iránti elkötele-
zettségem sarkallta, emberi és szakmai tudásomat igyek-
szem adni. Ez visz előre a mindennapokban, az adott felada-
tok ellátásában, a problémák felvetésében, az ügyek kíséré-
sében. Képviselői munkámmal igyekszem lojális lenni a meg- 
választott csapat munkájához, tisztelem és támogatom tele-
pülésért végzett tevékenységüket, korrekt és tényekkel alátá-
masztható kritikát fogalmazok meg, ha szükségesnek talá-
lom. Politikai támadásokban sohasem veszek részt, tartózko-
dom az ilyen megnyilvánulásoktól, tekintettel arra, hogy 
továbbra is vallom, hogy települési ügyeink ettől a területtől 
mentesek kell, hogy legyenek. 

Képviselőként igen kevés lehetőség adódik az ügyek előze-
tes részletes megismerésére és segítésére. Legalábbis ne-
kem, aki kívülálló vagyok, mivel semmilyen előkészítő meg-
beszélésre nem hívnak és nem keresnek szakmai kérdések-
kel sem. Így tehát az ügyekkel kizárólag akkor találkozom, ha 
előterjesztésként elém kerülnek, lényegében döntés előtti 
állapotban. Természetesen mindig nagy gondot fordítok 
ezek alapos áttekintésére, ha kérdésem van írásban vagy a 
bizottsági üléseken szóban előzetesen felteszem azokat, és 
ennek megfelelően adom le szavazatomat. A bizottsági ülé-
seken így jellemzően az általam feltett kérdéseket szoktuk 
megtárgyalni, tekintettel arra, hogy a társaság jó része ezek 
megbeszélésén már feltehetőleg túl van, hiszen a testület és 
a nyilvánosság elé kerülő anyagok jellemzően nagyon alapos 
előkészítettségűek. 

Képviselőként kezdeményezhetek is dolgokat:
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó hálózat kiépítése az 
egyedül élő idősek vagy betegek részére – mely idén ősztől 
megvalósul a HÍD szociális ellátás keretében. 

• Dobó Károly tér közvilágítás kiépítése – 2021-es költségve-
tésbe bekerült, ígéretet kaptunk a kiépítésre.

• Gyalogátkelőhely kialakítása a Kastélynál – folyamatban  
van, közúti engedélyezési stádiumnál tart, és bár a helyszín 
nagyon veszélyes, az előkészítés borzalmasan lassan halad.

• Kastélyköz burkolatának javítása – novemberre ígérték, hogy 
megvalósul, a munkák elkezdődtek.

• Kastélypark fejlesztés kapcsán tervezett HÉSZ módosítás 
tartalmi bővítése a környezeti terhelhetőségi vizsgálat elké-
szíttetésével.

• Papp István jegyző úr ÁSZ vizsgálatával kapcsolatos felelős-
ségének tisztázása – elutasító választ kaptam.

• HÉSZ módosítás visszavonásának javaslata a Kastélypark fej-
lesztés kapcsán – vissza kellett vonnom az előterjesztést a 
nem megfelelő megfogalmazás miatt, melyhez jogi segítsé-
get nem kapván a jegyzőtől, törvényességi akadályok léptek 
fel. Ez jó tanulópénz volt arra, hogyan fog össze a minden 
képviselőt jogilag segíteni köteles jegyzővel a polgármester, 
ha meg akarja leckéztetni a képviselőt.

• Számomra az egyik legfontosabb megoldandó feladat  
a települési közWC megvalósítása. Nagyon sajnálom, hogy  
a Crosskovácsi kezdeményezése elutasítást kapott a Sebes-
tyén kápolna mögött kialakított parkoló melletti területen. 
Megértem a település vezetésének ezzel a kérdéssel kapcso-
latos aggodalmát, amely leginkább a fenntartási nehézségek-
ben összpontosul. Mégis azt gondolom, hogy nem engedhet-
jük meg magunknak ezt a struccpolitikát, hiszen mindannyian 
gyakorta szembesülünk a következményekekel. Szívesen 
fogadom az ezzel kapcsolatos megoldási ötleteket, magam is 
ezt kutatom: konkrét költségtakarékos megoldás, megfelelő 
helyszín, finanszírozás, fenntartó. Komplex kérdés. Számtalan 
megoldás van országszerte, egyet csak találunk magunknak!

Településtervező vagyok, ezért szívesen foglalkozom alapo-
sabban az olyan kérdésekkel, amelyek szakmámhoz közelebb 
állnak. Így sok javaslatot adtam Nagykovácsi Klímastratégia 
munkaközi dokumentumához, a 2019-2024 időszakra készülő 
Gazdasági Programhoz, megyei pályázati témaadáshoz, 
egyes területi döntések előkészítéséhez. 
Helyi vállalkozóként átérzem az ezzel kapcsolatos nehézsé-
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RECEPT

Flódni-
bejgli 
trifle

geket, így kezdeményezője vagyok minden összefogás-
nak, ami a helyi kereskedőket és szolgáltatókat segíti 
tevékenységük fennmaradásában és a lakosság minél 
eredményesebb elérésében. Így szerveztük meg a tava-
lyi évben karácsony előtt az Adventi sétát, melybe 6 fő- 
utcai üzlet kapcsolódott be. Sokan fordulnak hozzám 
különböző támogatandó kérésekkel (elhanyagolt árok, 
kilukadt közműfedkő, illegális szemétlerakás stb.) – me-
lyeket továbbítok az illetékeseknek és általában megol-
dás születik. Keresnek kérdésekkel is, tájékoztatást kér-
nek bizonyos ügyekben, vagy tanácsot, hogy mit tegye-
nek, merre induljanak egy-egy dolog megoldása 
érdekében. Igyekszem segíteni, vagy támpontot adni, 
örülök az ilyen megkereséseknek is.

A bejglit a flódni ideájával 
házasítottam és trifle formában tálaltam.

• Ehhez 1/2 kg laktózmentes mascarponét kihabosítottam 
3 evőkanál nádcukorral, és óvatosan összeforgattam 1/2 
liter tejszínhabbal, majd habzsákba töltöttem.
• Két nagy almát meghámoztam kis kockákra vágtam és 
egy evőkanál vajon, kis cukorral és fahéjjal megpároltam. 
• 25 dkg mákot forró tejbe kevertem, vaniliát és citromlét 
adtam hozzá. Ugyanígy tettem a darált dióval, csak citrom 
helyett narancslevet kapott. 
• Sűrű, szatmári szilvalekvárt kikevertem egy kevés tej-
színnel.
• A különböző textúrákat a kedvenc trifle tálamba rétegez-
tem, mákos bejglivel és a tésztájából sütött csillagokkal.

Boldog ünnepeket mindenkinek!

Munkámat az ÖSSZEKOVÁCSOLÓ EGYESÜLET segíti, 
mely mögöttem állt a választások alkalmával és azóta is. 

Hivatalos fogadóórám nincs, de mivel sok időt töltök a falu-
ban, ezért könnyen találunk alkalmat egy beszélgetésre. 
Keressenek bátran a kosa.kepviselo@nagykovacsi.hu 
e-mail címen, vagy a +36 30 525 1385-as telefonszámon.



Karácsonyi ajánlatunk elvitelre

Karácsonyi harcsa halászlé (GM, LM)

Fácán erőleves szarvasgombás daragaluskával

Tatárbeefsteak (GM)

Lazactatár téli retek salátával  

és citrusos kapri mártással (GM)

Egészben sült libamájas fasírt (LM)

„Tunkedli” saját zsírjában pirított  

kacsamáj falatkák (GM)

Remegős kocsonya (GM, LM)

Hideg kacsamáj zsírjában, egészben (GM)

Töltött káposzta (GM, LM)

Kacsacomb (GM, LM)

Ropogósra sült libacomb (GM, LM)

Kemencében ropogósra sült fiatal pecsenye liba (GM, LM)

Kemencében ropogósra sült pecsenye kacsa (GM, LM)

Egészben sült bébipulyka

Pirosra sült báránylapocka illatos fűszerekkel (GM)

Fogasfilék rántva

Majonézes burgonya

2021. december 22-én és 23-án, 12:00 és 20:00 óra között

Kérjük a rendeléseket 2021. december 18-ig,
21:00 óráig leadni szíveskedjenek! 

Köszönjük!

Vendéglőnk 2021. december 24-én zárva tart.

Tel.: +36 1 397 27 42
cím: 1029. Bp. Ördögárok u. 80.

e-mail: info@nancsineni.hu, www.nancsineni.hu

Várjuk megrendeléseiket!

Náncsi Néni Vendéglője


