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Agglomeráció 

• Nagykovácsi lélekszáma 1991-ben 3521 
volt, az elmúlt közel harminc évben ez 
7469-re emelkedett a KSH adatai szerint. 

• A község lakossága nagyobb részének már 
választott hazája Nagykovácsi, akik a 
családjuk, gyermekeik számára ezt a 
fővároshoz közel eső, de a közeli 
világvároshoz képest még mindig 
csendesebb, békésebb világot álmodták 
meg. 

• Nagykovácsiban az átlagéletkor 35,9 év. 
1515 tizennégy év alatti gyermek 
nevelkedett itt az utolsó népszámlálás 
idején. 



Egykor és most

• Elnéptelenedés

• Kitelepítés – betelepítés

• Telepesek-gyüttmentek, újlakosok, 
városiak, újgazdagok

• Szervetlen fejlődés, identitás hiány



Élő emlékezet –
oral history

• 1946-ban a szinte teljes sváblakosságot kitelepítették

• Alföld, Felvidék

• 70-es évek zártkertek

• 80-as évek kiköltözések

• Kárpótlási földek, részarány földek, egykori zártkertek 
beépülnek

• Az 46-os, 47-es születésű „őslakosok” 72-71 évesek

• A háború előtti időszak 



Helytörténeti 
múzeum, 

gyűjtemény, 
tájház 

• Levéltári anyagok

• Historia Domus

• Greszl Ferenc 

• B. Szatmári Lajos

• Pájer Árpád

• Honismeret, közművelődés, könyvtár, érdeklődő 
polgármester, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, civil szervezetek (de fő profilban 
nincs)



Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtár

• Közösségi tér, Nyilvános Könyvtár –
helyismereti könyvtáros 2017. március







• Tájház

• Szatmári-hagyaték (iskolatörténet)

• Bányászati kiállítás





Helyismereti 
könyvtári 
gyűjtemény
• Dokumentumtár

• Krónikák

• Helyismereti kiadványok

• Nagykovácsiról szóló irodalmak

• Muzeális példányok (Fejér György 
könyvek)

• Kutatóhely



Kiállítások

• Az asszony köténye, sváb viseleti kiállítás 

• 625 látogató 

• Nagykovácsi esküvő 2018. május

• Nagykovácsi búcsú















Nagykovácsi Pékdomb
1104 tag 

3 és fél éve

670 megtekintés a hónap fotója



Pékdomb esték – Mesélő házak



Pékdomb séták



Még nincs egy éves 

• Látképek Nagykovácsiról 1201 látogató

• Ingázás-közlekedés, a 63-as egykoron 887 
látogató

• Az Öregiskola 1968-ban 742 látogató

• 22 824 látogató, 232 525 megtekintés



OSZK – módszertani ajánlás

• A két felület együttes alkalmazása az Országos 
Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi Intézete 
által szervezett a Korszerű helyismereti munka 
alapjai képzés jó példái közé került. 





Mindenkit szeretettel 
köszöntünk Nagykovácsiban!

Jó tanácskozást!
Vigyék jó hírünket!

Köszönjük, hogy bemutatkozhattunk.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 78.

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

06-30 84 55 696
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