
2013.  AUGUSZTUS

Fotók: Jakab Balázs

Nincs nyári szünetNincs nyári szünet
– a beruházásokban

Fotó: Böngészô

Kaszáló utcai óvoda bôvítése

Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai

Napelemek az iskolatetôn



Színes borító nyomása
www.d-plus.hu

2013. augusztus 31-én, szombaton „pótoljuk” némileg az
esôs idôjárás miatt májusban elmaradt gyalogtúrát Bedô
István emlékére.
Ô volt a Budavidék Zöldút Szövetség helyi képviselôje,
lelkesen vett részt a mozgalom munkájában: szervezett,
térképet készített, túrákat vezetett. Mint önkormányzati
képviselô, kapcsolattartó volt a szövetség, az önkormányzat
és a lakosság között. Szívügye volt közvetlen környezetünk
megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel és a fel-
nôttekkel bicikli- és gyalogtúrák során. Utolsó munkái
voltak a kilátókról szóló cikkei, Nagykovácsi térképe és
Nyugat-Pest megye (Budai-hegység) útikönyve. Fotói a 
természet szeretetérôl, csodálatáról és tiszteletérôl
tanúskodnak.
Nagykovácsiból a gyalogtúra 9 órakor indul a Száva u.
és a Kolozsvár u. sarkán lévô Gyopár Sörözôtôl. 
A Vörös-pocsolyás-háton keresztül jutunk el a Fekete-
hegyekben lévô csodálatos panorámájú Tarnai-pihenôhöz.
Visszafelé a Budai-hegység legmagasabb pontján, a Nagy-
Kopaszon (559 m) álló Csergezán-kilátót érintve térünk
vissza a faluba kb. 13 órára. Igény szerint a helyi éttermek-
ben, sörözôkben, falatozókban lehet ebédelni, illetve leöblí-
teni az út porát. Táv: kb. 12 km. Túravezetô: Reindl Gyula.
A kiránduláson mindenki saját felelôsségére vehet részt,
gyermekek csak felnôtt kísérôvel. Túrafelszerelés szüksé-
ges. Hideg élelmet, innivalót ajánlatos hozni. 
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a szervezôknek jelez-
zék.

Köszönettel:
Reindl Gyula; gyreindl@gmail.com

Bedô Gyöngyike; bedogyongyike@gmail.com

„Indulj el egy úton, én is egy másikon…”
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Bizonyára sokan nyaralnak ezidôtájt, de gondo-
lom vannak olyanok is, akik otthon a szabadság
alatt nyári felújítási munkálatokba kezdtek az
otthonukat illetôen. Nincs ez másként az önkor-
mányzatnál sem, közöttünk is vannak, akik
élvezik a nyári szabadságot és vannak, akik a
hivatalban dolgoznak, hiszen az önkormányza-
ti élet nem ott kezdôdik és fejezôdik be, amikor
a testület jóváhagy egy elôterjesztett határoza-
tot, hanem a döntés elôkészítése is munka és
annak végrehajtása még inkább feladat.
A munkánk legjobb része az, amikor látjuk, fi-
gyeljük hogyan valósulnak meg álmok, elkép-
zelések. Hogyan nô ki a földbôl újabb két cso-
portszoba az óvodásaink számára, a sokat szi-
dott utak közül is megújul néhány, illetve a
régóta féltve ôrzött Öregiskola is végre meg-
újulhat teljesen.
A terveink és döntéseink szerint – uniós pá-
lyázati támogatás felhasználásával – a Kaszáló
utcai óvoda két csoportszobás bôvítése feszített
ütemben folyik. A rendkívül rövid – 80 napos –
határidô nagy kihívás elé állította a közbeszer-
zési eljárásban nyertes ECO SYSTEM HUN-
GARY Kft-t. Ezért komoly gépesítéssel vonul-
tak fel és a szerkezetépítést már be is fejezték.
Ezzel párhuzamosan végzik a gépészeti és
elektromos alapszereléseket, a csatlakozások
kiépítését. Elkészültek és a helyszínen vannak
már a meglévô nyílászárókkal megegyezô
kialakítású fa nyílászárók is. A beruházás az
ütemtervnek megfelelôen halad, így reményünk
van arra, hogy a szeptemberi óvodakezdés az új
részen is biztosított lesz a gyermekek számára.
Az Öregiskola nyugati szárnyának felújítása is
megkezdôdött – HUSK Inkubátorház projekt
keretén belül. A bôvítés szerkezetépítése folyik,
illetve a meglévô részek falszerkezeteinek
megerôsítését, kiváltását végzi a kivitelezô. Az
augusztusi száraz nyári idôszakban fogják
elkészíteni a meglévô tégla, kô falazatok injek-
tálásos falszigetelését is. Az év végi teljesítés
tartható, ugyanakkor az ôsz folyamán lesznek
olyan rövid idôszakok, amikor a könyvtár zárva
lesz, annak érdekében, hogy mindannyiunk
örömére befejezôdhessen zavartalanul a beru-
házás. A projekt második ütemének, a lebontott
faluház helyén épülô irodaház kivitelezését – a

közbeszerzést követôen – várhatóan ôsszel
fogjuk tudni megkezdeni.
Az iskola épületének energiaracionalizálása
tovább folyik. A sportcsarnok tetejére már fel-
szerelték a 138 db napelem panelt. Jelenleg
folyik az elektromos csatlakozás kiépítése és a
hónap közepén megindulhat a tesztüzem is. A
gázfûtés költségeinek csökkentésére aprítékot
felhasználó biomassza kazánt telepítünk, ami
távvezetékkel kapcsolódik mind az iskola,
mind a tornacsarnok fûtési rendszeréhez. A
gépészeti alapszerelések itt is már elkészültek,
jelenleg folyik az új szerelt kémények
létesítése, illetve a kazánok kis épületének
kivitelezése. A nagy beruházás mellett az

épületben is zajlanak az átalakítási munkák,
hiszen a megnövekedett gyermeklétszám meg-
kívánta újabb tanterem kialakítását, illetve az
étkezôk számára újabb helyiséget kell biztosí-
tani.
A 2012. július 29-én hirtelen lezúduló, szél-
sôségesen nagy esôzések, illetve az azokat
követô heves közterületi vízfolyások okozta út
és árokburkolat károsodások helyreállítására
vis maior támogatási kérelmet nyújtottunk be a
Belügyminisztérium felé. A kérelem az
Erdôsétány és Kút utca útkárosodására,
valamint az Ady Endre utca árok helyreál-
lítására vonatkozott. A Belügyminisztérium a
2012. december 12-én kelt levelében tájékoz-
tatta Polgármester Asszonyt, hogy a benyújtott
vis maior eseményhez kapcsolódó kérelemre
összesen 19.110.000,– Ft támogatás került

jóváhagyásra, melyhez az Önkormányzat
8.190.000,– Ft önerôt kell biztosítson a 2013.
évi költségvetés tervezetében. A károsodás
helyreállításának mûszaki elôkészítését
követôen, az Erdôsétány utcában és a Kút
utcában keletkezett károsodás helyreállításának
kivitelezési munkái 2013. július hó végére
elkészültek. Ezeken az utcákon az autósok nagy
örömére most már aszfalton lehet közlekedni.
Jelenleg még folyamatban van az elkészült
munka elszámolásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása, valamint az Ady Endre utcai árok

károsodásának mûszaki elôkészítô munkái,
hogy annak a kivitelezése a közel jövôben
elkészülhessen. Bízom benne, hogy a kitartás
meghozza az eredményét, és a megkezdett fe-
ladatokkal idôben elkészülünk, illetve remé-
lem, hogy a beadott pályázataink hamarosan el-
bírálásra kerülnek és folytatni tudjuk a híradást
újabb örömteli beszámolókkal.

Bencsik Mónika polgármester

Kedves Nagykovácsi Lakosok!

Néhány szó a beruházásainkról, azaz 
a közösségünk vagyonának újabb gyarapodásairól

Felhívás
Tisztelt Állampolgárok!

A rendkívül gyors felmelegedés és csapa-
dékmentes idôjárásra való tekintettel a
vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-tôl
kezdôdôen, az ország teljes területén álta-
lános tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tûzgyújtási tilalom vonatkozik:
– az erdôkre (a kijelölt tûzrakó

helyekre is),
– az erdôk 200 m-es körzetére (bele-

értve a kiskerteket, valamint a
parlag és gazégetést is), 

– az utak és vasutak körzetére, azok
melletti fásításokra (különös
tekintettel az égô dohánynemû
jármûbôl történô kidobására).

A rendelet visszavonásig érvényben
marad! A visszavonásról a médiákon,
valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium
honlapján keresztül értesülhetnek.
Az elôírás megszegése szabálysértési
eljárást von maga után. 
A nemkívánatos tûzesetek megelôzése, a
köz- és magánvagyon védelme érdekében
kérjük önöket, hogy a tilalomra vonatkozó
elôírásokat tartsák be.

Ivanics Dénes tû. alez. sk.
Kirendeltség-vezetô



A 2013. június 3-án megtartott közmeghall-
gatásról néhány gondolat, a teljesség igénye
nélkül, hiszen az ülés több mint 3 óra hosszat
tartott és a kábel tv-ben már láthatták a
felvételt. A képviselô-testület évente legalább
egyszer – elôre meghirdetett – közmeghall-
gatást tart. A jogintézmény azt a célt szolgál-
ja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselôi e nyílt testületi ülésen
közvetlenül intézhessenek kérdéseket a
képviselô-testülethez, és javaslatokat tegye-
nek. Az elmúlt évtizedben változó volt a részt-
vevôk száma ezeken az üléseken, azt
elmondhatom, hogy az önkormányzati
választásokhoz közeli idôpontokban mindig
megnövekszik az érdeklôdés. Illetve az is be-
folyásolja talán a megjelenést, hogy milyen
témák szerepelnek a napirenden a lakossági
hozzászólásokon kívül. Sajnálatos módon a
költségvetés bemutatása, illetve a zárszám-
adásról szóló beszámoló nem igazán érdekli a
lakosságot, bizonyos szempontból persze ért-
hetô, hiszen a számok tények, ezeken nem
nagyon lehet vitatkozni, mégis én nagyon
fontosnak tartom ezeket a tájékoztatókat, azért
mert nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a
gazdálkodás mindenki számára megfogható,
átlátható legyen. Az idei évben napirendre
került egy olyan téma is, ami közvetlenül
talán 870 ingatlan tulajdonost érint, de
közvetetten az egész települést, hiszen óriási
szennyvíz beruházásra készülünk. Már 1999.
óta tudott dolog volt, hogy a jelenlegi
szennyvízcsatorna gerincvezeték, ami a falut a
várossal összeköti, nem tudja a megnö-
vekedett lakosságszám miatti kapacitás
növekmény igényt kiszolgálni. Arról talán
mindenki értesült, hogy az évekig tervezett
saját szennyvíz tisztítótelep tervünket a mi-
nisztérium nem támogatta, így másik megol-
dást kellett keresni, aminek a révén az új ge-
rinccsatorna építése került napirendre. Elsô
lépésként beadta önkormányzatunk az úgyne-
vezett derogációs támogatásra a pályázatát,
amit megnyertünk, így támogatásból sikerült a
kivitelezéshez szükséges pályázat költ-
ségigényét biztosítani. Ennek folyományaként
készíttettük el a kivitelezésre vonatkozó pá-
lyázati anyagot, amit benyújtottunk és jelen-
leg várjuk az elbírálás eredményét. Annak
érdekében, hogy az érintett lakosok a Zsíros-
hegyen a részletekrôl is idôben értesüljenek,
ezért vettük a közmeghallgatáson napirendre a
kérdést. Sok lakos emiatt volt jelen és sokan
erre vonatkozóan tette fel kérdéseit. Azt gon-
dolom a most rendelkezésre álló információk
alapján minden kérdésre sikerült választ adni.
Az általános kérdések között az önkor-
mányzati ingatlanok eladása is felmerül. Itt el-
mondtam, hogy a beruházásokhoz megvaló-
sításához felhalmozási bevételre van szüksége
az önkormányzatnak, hiszen a mûködésbôl
nem tudjuk a fedezetét biztosítani a nagy vo-
lumenû építkezéseknek. Ezen ülést követôen
kezdtem ellenôrizni a Hivatalban az ingatlan
értékesítésekre vonatkozó ügymenetet, ami
jelenleg is tart. A felszíni vízelvezetés kérdése
is téma volt, ami szintén évrôl-évre jelentôs
beruházási tétel a költségvetésekben. Idén vis
maior pályázaton is sikeresen vontunk be
plusz forrásokat a vízelvezetési feladatokra,
de persze ez nem jelenti azt, hogy a település
minden utcájában rendjén van a vízelvezetés
megoldása, sajnos ez a feladat is évrôl-évre
lépésenként oldható csak meg, mert jelentôs

fedezet kell hozzá. Ezzel a kérdéssel egy
idôben a járda építés kérdése is felmerült, ami
szintén költségvetést érint. A kastély rossz ál-
lapota is szóba került, konkrétan az, hogy a
víztoronyról hullik a cserép. A kastély állami
tulajdon volt, a Vidékfejlesztési Minisztérium
kezelésében, a nyár folyamán megszületett
jogszabály szerint a tulajdont az állam átadta a
Cserkész Szövetségnek. A Hivatal felvette a
kapcsolatot a mûemlékvédelemmel annak
érdekében, hogy az állagmegóvásra kötelez-
zék az illetékeseket. Az is felmerült, hogy az
Északi-területen mikor fog busz közlekedni,
ezzel kapcsolatosan elmondtam, hogy a
hosszú távú elképzelésekben szerepel „kis
busz” járat a hegyi utcák lakóinak életminôsé-
gi javulása érdekében, de ez egyrészt hosszú
távú elképzelés és jelenleg még a BKV bu-
szok közlekedésére vonatkozó szükséges
megállapodások sem születtek meg a minisz-
térium, a fôváros és a szolgáltató között. Ez
azonban nem befolyásolta eddig sem a
buszközlekedés biztosítását. A Víziközmû
Kft. éves beszámolójának elfogadására vonat-
kozóan is tettek fel kérdést, amit a FEB elnök,
a Pénzügyi Bizottság elnöke Dér Zsuzsanna
megválaszolt. Az új iskolai sportpálya haszná-
latára vonatkozóan is volt érdeklôdés, amirôl
a Böngészôben már tájékoztatást adtunk.
Szinte minden évben visszatérô téma, hogy az
erdészeti munkák (fakitermelés) mennyire
tönkreteszik azokat az utcákat, amelyeken a
pótkocsis teherautók közlekednek. Sajnálatos,
hogy az erdészettel ez idáig nem tudtunk a
kérdésre vonatkozóan megnyugtató együtt-
mûködést kialakítani. Várhatóan a felügyeleti
szerv segítségét kell kérnünk ebben a témá-
ban. Kérdés volt még a képviselôk jelenléte,
illetve késése az ülésekrôl, erre vonatkozóan
kértem a jegyzôt, hogy készítse el a nyilván-
tartást. 

2013. július 15-én munkaterv szerinti ülést
tartott a testület, amit megelôzött a Pénzügyi
és az Ügyrendi Bizottságok ülései.
A Képviselô-testület egyhangúan elfogadta a
költségvetés 2. számú módosítását, ami sze-
rint a halmozott bevételi és kiadási fôösszeg
2.241.421 eFt, a halmozódás mentes bevételi
és kiadási fôösszeg 1.844.018 eFt. Az önkor-
mányzat rendeletet alkotott az üzletek éjsza-
kai nyitva tartásáról, annak érdekében, hogy a
létesítmények közvetlen szomszédságának
nyugalma biztosítható legyen (ezt külön meg-
jelentettük). Jogszabályi változások miatt volt
szükséges módosítani a 15/2006. (IX. 18.)
számú rendeletet. A Kispatak Óvoda Alapító
Okirata is módosításra került a Magyar
Államkincstár kérésének megfelelôen. Az
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár in-
tézményünk Alapító okiratát a telephely
megszûnése miatt volt szükséges módosítani.
Az önkormányzat újabb 5 évre elkötelezte
magát a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti
Iskolával való együttmûködésre, elismerve ki-
emelkedô tevékenységüket a településen.
Döntöttek a képviselôk Remeteszôlôs önkor-
mányzatával meglévô feladat ellátási szer-
zôdések (egészségügyi alapellátás, köztemetô
fenntartás, nyilvános könyvtári feladatok)
módosításáról, illetve új szerzôdés meg-
kötésérôl a vérvétel vonatkozásában. A
Kaszáló utcai óvoda bôvítése már javában
folyik, de a kibôvített két csoportszobához
szükség volt a megfelelô eszközök beszer-

zésére, illetve a játszóudvart is bôvíteni szük-
séges, ennek érdekében közbeszerzési eljárás
zajlott, amit a testület eredményesnek nyil-
vánított, és meghirdette az Alex Fémbútor és
Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft.-t elsô
helyezett pályázónak és a HOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-t második helyezett pályá-
zónak. Döntött a testület arról, hogy az
ÁROP-1.A.6. számú pályázat kapcsán kon-
zorciumi szerzôdést köt az Egészségesebb
Ifjúságért Egyesülettel. Módosításra került a
közbeszerzési terv, mert a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási feladatot is fel kellett
venni az idei közbeszerzési feladatok közé.
Az ÁNTSZ ellenôrzései kapcsán intézkedési
tervet kellett készíteni a Száva utcai óvoda, a
Dózsa György utcai óvoda feltárt hiányos-
ságainak kijavítására, az intézkedési tervet a
képviselôk elfogadták és ezzel együtt döntöt-
tek arról is, hogy az Általános Iskolában a
megnövekedett gyermeklétszám miatti étkez-
tetés megoldhatósága miatt termet alakíttat át
(ez a régi épület kis tornaszobája, ami az
ebédlôhöz és a tálaló konyhához legközelebb
helyezkedik el). Az új iskolai sportpálya miatt
szükséges volt dönteni az iskola ingatlanának
elidegenítési tilalmáról a BM pályázat támo-
gatási szerzôdése szerint. Az Erdôsétány utca
7. szám alatti lakos kérelemmel fordult a
testülethez, melyben 40 m2 földbérletet kért,
amit a testület támogatott, 10.000,– Ft/év
befizetése mellett. A testület zárt ülésen tár-
gyal a karsztvíz termelôkút kutatófúrásának
ügyében zajló beruházásra vonatkozóan,
aminek eredményeként késedelmi kötbért írt
elô a szerzôdés szerint a vállalkozó részére. A
testület elutasította a Rákóczi utca 66. szám
alatti önkormányzati ingatlan bérlôjének
kérelmét lelépési díj fizetésére vonatkozóan.
A testület nem hozott döntést Dékány Angella
társadalmi megbízatású alpolgármester
visszahívására vonatkozóan, mert ehhez
minôsített szavazati arányra lett volna szük-
ség. Szintén nem született döntés új társadal-
mi megbízatású alpolgármester választásával
kapcsolatban sem, mert ennél a döntésnél sem
volt minôsített szavazati arány. A Képviselô-
testület azonban egyhangúan támogatta Kiss
Beáta intézményvezetôi megbízását a Kis-
patak Óvoda élére 2013. szeptember 1-tôl,
akinek ez úton is gratulálunk és jó munkát
kívánunk!

A Képviselô-testület július 15-én megtartott
ülésén felmerült néhány olyan téma, aminek
kapcsán július 18-ra rendkívüli testületi ülés
került összehívásra, itt szerepeltek a napiren-
dek között olyanok is, amely megtárgyalására
a 2013. július 15-i ülésen az idô elhúzódása
miatt már nem került sor. Ezen az ülésen csak
két fô testületi tag volt jelen, így meg kellett
állapítani a határozatképtelenséget. Hiszen a
testület csak akkor határozatképes, ha
legalább 5 fô képviselô jelen van. Az SZMSZ
szerint, ha az ülésen határozatképtelenség mi-
att nem születnek meg a döntések, akkor a
polgármester 8 napon belül újra össze kell,
hogy hívja a képviselôket. Ezt meg is tettem
és újabb ülést hívtam össze 2013. július 25-
én. Ezen az ülésen már 3 fô volt jelen, de még
mindig kevés ahhoz, hogy határozatképes
legyen a testület, ezért ezen az ülésen sem
születtek döntések. A képviselô-testület
munkaterv szerinti ülését 2013. szeptember 5-
én tartja.

Bencsik Mónika  
polgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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� Adócsoport 06-26-389-327
Csoportvezetô: Nagy László, 115 m.; nagy.ado@nagykovacsi.hu

iparûzési adó, talajterhelési díj, behajtás
Dervalics Lászlóné, 108 m.; dervalics.ado@nagykovacsi.hu

gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô
behajtása, hagyaték és anyakönyvi ügyintézés

Képes Imréné, 123 m.; kepes.ado@nagykovacsi.hu
építményadó, telekadó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára
történô behajtásának ügyintézése

A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjármûadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Helyi iparûzési adó  számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési  számlaszám: 11600006-00000000-13499211

� Tájékoztatjuk a helyi iparûzési bevallás benyújtására kötelezett vál-
lalkozásokat, hogy amennyiben korábbi bevallásaikban  téves adatokat
állapítottak meg, úgy kötelezettségüket önellenôrzéssel módosíthatják.
Nyár folyamán adatgyûjtési ellenôrzéseket folytat le az adócsoport, amen-
nyiben olyan adatokat találnak, mely megalapozhatja az átfogó ellenôrzés
szükségességét, az is lefolytatásra kerül.
Önellenôrzéssel helyes adatokra való módosítás  esetén adóbírság nem
állapítható meg.
Tájékoztatjuk azon Adózókat akik továbbra is adó hátralékkal ren-
delkeznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség meg-
fizetéséig folytatni fogjuk.
49/2012NGM rendeletben meghatározott behajtási költség általány
(5000,– Ft) megfizetésére végzésben kötelezzük.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyér-
telmûen Adózó kötelezettségévé teszi minden féle adózással kapcsolatos
változás bejelentését. A változás bejelentése a www.nagykovacsi.hu hon-
lapról letölthetô adónyomtatványokon teljesíthetô, a változást követô 15
napon belül. Földhivatali nyilvántartásban bekövetkezett változások pl.
címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az
ART szankcionálja.
2013. szeptember 16-án esedékes befizetésekrôl az elôre nyomtatott
csekkeket augusztus hónapban postázzuk.
Kérjük a tisztelt Adózókat a fizetési határidô pontos betartására.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy adónembôl két csekket kap-
nak, úgy az egyik (melyen a fizetési határidô nem 2013. szeptember 16.
szerepel, azt a kézhezvételkor kell megfizetni).
Az értesítôket tértivevényes levélként küldjük ki, amennyiben nem veszik
át, úgy a Posta törvény szerint kézbesítettnek fog minôsülni.

Felhívjuk a  tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az
adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô
azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint
a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra
kerüljön.

Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak
fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását
kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a
gépjármûadó hátralékuk meghaladja.

2013. évtôl változik 
a gépjármûadó-mentesség feltételének szabálya

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2012. évi jogszabály módosítá-
sok (súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 61/2012.(III.30.)következtében 2013. évtôl megváltozik a súlyos
mozgáskorlátozottakat megilletô gépjármûadó-mentesség feltételének 
szabálya.
A jelenleg hatályos gépjármûadóról szóló törvény alapján mentes az adó
alól
† a súlyos mozgáskorlátozott személy, 
† a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvôképességet korlátozó

(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô szülô
(nevelô-, mostoha- vagy örökbefogadó szülô)

egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érô, nem személy taxiként
üzemelô személygépkocsija után legfeljebb  13 000 forint erejéig.
Amennyiben az adózó több személygépkocsi után fizet gépjármûadót,
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygép-
kocsi után jár.
2013. év január 1. napjától adómentességben részesülhet az az
adóalany, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:
1. a szakértôi szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv) által a köz-

lekedôképesség minôsítésérôl kiadott szakvéleménnyel, mely szerint a
közlekedôképessége súlyosan akadályozott és az állapota várhatóan 
3 éven keresztül fennáll, vagy

2. nagykorú személy esetében a Magyar Államkincstár által kiadott,
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozattal vagy a
megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalással, szak-
véleménnyel, amely alapján megállapítható, hogy mozgásszervi fogya-
tékos, vagy halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül
legalább egy mozgásszervi eredetû,

3. 18. életévét be nem töltött személy esetében azon igazolással, amely
szerint mozgásszervi fogyatékosságban szenved vagy többszörös és
összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság. (Igazolás
tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekrôl)

Felhívom figyelmüket, hogy 2013. évtôl gépjármûadó-mentességre nem
jogosultak az I. fokú orvosi szakvéleménnyel („7 pontos igazolással"),
valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított BNO
kód XIII. fôcsoportjába tartozó vezetô diagnózisra tekintettel megállapított
legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezô személy esetén ki-
adott szakvéleménnyel rendelkezô személyek.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikével ren-
delkezik, akkor a gépjármûadó mentességet ezen dokumentum bemu-
tatásával és bevallás benyújtásával kérheti az Adócsoportunknál.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok egyikével sem ren-
delkezik, akkor a gépjármûadó mentességhez a közlekedôképesség
minôsítése céljából, 2013. évtôl elfogadható „új” szakvélemény kiadását
kérheti a Budakeszi Okmányirodánál 2092 Budakeszi, Dózsa György tér
25.szám alatt a kérelem benyújtásával. A kérelemhez csatolni kell a ren-
delkezésére álló orvosi dokumentumok másolati példányát. Ezt követôen
az Okmányiroda a kérelmeket továbbítja az azt elbíráló illetékes rehabili-
tációs szakigazgatási szervhez. Amennyiben a szakigazgatási szerv az
újonnan kiállított szakvéleményében közlekedôképességét súlyosan
akadályozottnak minôsíti, és ez az állapota várhatóan három évig fennáll,
akkor a szakvélemény másolatával és bevallás benyújtásával kérheti a
gépjármûadó mentességet az Adócsoportnál 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az a súlyosan mozgáskorlátozott sze-
mély, aki 2013. január 1. napját követôen szerzi be az adómentességhez
szükséges szakértôi véleményt, az a szakértôi vélemény kiállítását követô
hónap 1. napjától mentesülhet a gépjármûadó megfizetése alól.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának épületében a Budakeszi Járási Hivatal Nagykovácsi
kirendeltségén leadhatják a kérelem elbírálásához szükséges dokumen-
tumokat továbbítás céljából.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
www.nagykovacsi.hu � telefon: 06-26-389-566

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

Ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00; Ebédidô: 12.00-13.00 óra között, a hivatal zárva

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu

Polgármesteri Hivatal nyári nyitva tartás

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-
testületének 16/2013. (V.24.) számú rendelete értelmében

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatala
2013. augusztus 5. – 2013. augusztus 24. között 

igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Az igazgatási szünetet követô elsô ügyfélfogadási nap: 
2013. augusztus 26. (hétfô).

Rendkívüli – elhalálozás miatti anyakönyvi – ügyeletet 
a +36/30-314-3033-es telefonszámon tartunk.

Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy kérelmeiket az igazgatási
szünethez igazodva adják be a nyár folyamán!



Az esetlegesen felmerülô kérdéseikkel kapcsolatban szíveskedjenek az
Adócsoportunkat keresni személyesen vagy telefonon 26-389-556/115
melléken.

� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a helyi adóhatóság felé az ingatlan beépítése esetén
építményadó bevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, valamint a
beépítés miatt Adózónak megszûnik a telekadó fizetési kötelezettsége, de
törölni csak abban az esetben van módunk törölni, amennyiben Adózó ezt
a honlapról letölthetô telekadó bevallási nyomtatványon bejelenti az
adóhatóság felé.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000,– Ft, más adózó esetében 500 000,–
Ft-ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be. 
� Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgal-
mi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak
kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó
kötelezettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkor-
mányzat adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy
azt akkor is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.
A változások miatt bevallási kötelezettség terhelni az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk .
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300,– Ft/fô/vendégéjszaka. 

� Építésügyi Szolgáltató Pont 06-26-389-127
Tóthné Halász Hedvig, 117 m., epites@nagykovacsi.hu

� Igazgatási Osztály 06-26-555-034
Megbízott osztályvezetô: Toók Gabriella,128 m., igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 110 m., nepesseg@nagykovacsi.hu 
Barta Beatrix, 103 m., ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 121 m., zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Zárójelentés a tüdôszûrésrôl
A tüdôszûrés betegségmegelôzésben betöltött kulcsszerepének köszön-
hetôen mára jelentôsen lecsökkent a tbc megbetegedések száma, 
olyannyira, hogy a hazai kötelezô tüdôszûrési rendszer folyamatos áta-
lakuláson megy keresztül.
Jelenleg a kötelezô tüdôszûrést azokon a helyeken rendelik el a 30 éves
és annál idôsebb lakosság számára, ahol az új megbetegedések száma
100 000 lakosból meghaladja a 25-öt. (Az ÁNTSZ honlapja alapján jelen-
leg Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar
megyében kötelezô a tüdôszûrés; a Budapesten és Pest megye 12
településén – Nagykovácsi nincs közte – elrendelt kötelezô tüdôszûrésrôl
szóló határozat végrehajtási határideje 2013. június 30-án lejárt és a ked-
vezô adatok alapján nem hosszabbították azt meg).
Újabb változás lesz, hogy jövô évben megszûnik a területi alapon elren-
delt kötelezô tüdôszûrés és a tervek szerint csak a rizikócsoportokban tar-
tanák meg a kötelezô jelleget. Így például a hajléktalanokat, a HIV-fer-
tôzötteket, a börtönök dolgozóit, illetve lakóit, valamint az egészségügyi
dolgozók közül a tüdôgyógyászatokon, a bakteriológiai laborokban, a pa-
tológiákon, valamint a sürgôsségi osztályon dolgozókat vizsgálnák célzot-
tan.
Mindezek ellenére érdemes felkeresni a helyben szervezett lakossági
tüdôszûréseket, különös tekintettel arra, hogy ingyenesek és nem csak a
tbc, de egyéb légzôszervi és daganatos betegségek felfedezésében is
nagy szerepet játszanak.
Nagykovácsiban idén a törökbálinti Tüdôgyógyintézet mobil tüdôszûrô ál-
lomása tartott ingyenesen igénybe vehetô szervezett szûrést 2013. június
17. és 25. között. Az ajánlott tüdôszûrés számszerû eredménye a
következôképpen alakult az elôzô évek adatainak tükrében. 
Megjelentek száma: 2013. évben – 1081 fô (2012. évben – 1489 fô,
2011. évben – 1658 fô, 2010. évben – 1490 fô).

A Budakörnyéki Járásbíróság Elnökének tájékoztatója
A  Budakörnyéki Járásbíróság (1145 Budapest, Thököly u. 97-101.)
2013. július 16. napjától augusztus 16. napjáig nyári ítélkezési szünetet tart.
Az ítélkezési szünet tartama alatt a büntetô és polgári kezelôirodákon félfogadás
a hivatali idôben változatlanul lesz. – A fenti idôtartam alatt a bíróságon tárgyalá-
sokat nem tartanak. 
A nyári ítélkezési szünet ideje alatt a panasznap pénteki napokon kerül meg-
tartásra.

� Önkormányzati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 m.; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 132 m.; 06-30-314-3196;

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 116 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.; palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 131 m.; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 118 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Kedves Olvasók!
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. A mostani kedvezô idô-
járás miatt már el kellett kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését.
Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyu-
galma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô testületének 3/2002.(II.14.). sz. Kt.
rendelete egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi, joggal
számíthat helyszíni bírságra, vagy közigazgatási bírság kiszabására a
hétvégén is.

15. §. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap 19.00–7.00
óráig, szombaton 16.00 órától hétfô 7.00 óráig:
– akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és

egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet
sértô zaj okozása,

– erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
– zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô,

fûrészgép, stb.) végzése.

Községünkben a közterületek, ezen belül a zöldfelületek, az ingatlanon
lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható. A fenti állapotok
felszámolása érdekében kérek minden ingatlan tulajdonost, használót
hogy az ingatlanát és az elôtte lévô közterületet tartsa rendben. 
Nagyon fontos, hogy az ingatlan elôtti árok folyamatos karbantartása
is megtörténjen! 
Látható, hogy a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz elve-
zetése problémát okoz a gondozatlan, tisztítatlan árkokban több okból is. 
Egyrészt, mert a víz a felhalmozódott növényi és más hulladék miatt fel-
torlódik, valamint az átfolyás képtelen (betemetett, beszakadt, eltömôdött)
árkok mellett a víz elönti az utakat és ingatlanokat.
A leírtak miatt az árokrendszer karbantartását soron kívül ellenôr-
zöm, annak elmulasztása esetén 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig eljárási
bírság szabható ki.
Kérek mindenkit, hogy az esetlegesen elmaradt munkák elvég-
zésérôl haladéktalanul gondoskodjanak!

Tájékoztatásul kérem olvassák el az alábbi jogszabályt:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) sz. rendelete

(6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karban-
tartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelezettsége.
(10)32 Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az in-
gatlan, és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyom-
mentesítésérôl.
(11)33 Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról a
gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl
úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés
akadálymentességét. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az in-
gatlanán lévô fák közterület fölé átnyúló részén lévô fészkelôhelyek alatti
közterület szennyezôdéstôl való megtisztításáról. A madarak által okozott
szennyezôdés eltávolításával kapcsolatos költség azon ingatlantulaj-
donosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos építményen fészkelô
madarak okozzák a közterület szennyezôdését.

Az ingatlanok rendbetételével párhuzamosan fokozott figyel-
met kell szentelni a parlagfû elleni védekezésre is, errôl sze-
retnék pár szót ejteni!
Hazánkban 2005 óta folyik a kötelezô védekezés a parlagfû ellen. 
A védekezés jogi hátterét a 2008. évi XLVI. törvény biztosítja, amely
alapján a földtulajdonos és földhasználó kötelezhetô a parlagfû elleni
védekezésre. 
Az elmúlt évek során ez beépült a köztudatba, és többé-kevésbé fel is is-
merik az emberek az allergén növényt. Szerencsére egyre többen tartják
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fontosnak a parlagfû-mentesítést, és természetesen a bírság is arra
ösztönzi a területtulajdonosokat, hogy rendben tartsák ingatlanjaikat.
Másrészt környezettudatosabbak az emberek, ami külterületeken is jól lát-
szik, például a tarlóápolásokon.
Az elôírások szerint a parlagfû virágbimbójának kialakulását minden év
június 30. napjáig meg kell akadályozni, vagyis az allergén gyomnövény
elleni védekezést még a virágzás elôtt el kell kezdeni. Hatósági eljárás a
parlagfû-mentesítés elmulasztása miatt július 1-je után indítható.
Az eljárásban 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet a bün-
tetési tétel. Az összeg meghatározásánál figyelembe kell venni a terület
nagyságát és fekvését, belterületen nagyobb a bírság. 
A fertôzöttség mértéke is fontos szempont, ha 50 százalék fölött van,
akkor területi egységenként változnak a fizetendô összegek. 
Belterületen az önkormányzat ellenôriz, míg külterületen a
Földhivatal tart határszemléket. 
Ilyenkor a Földhivataltól természetesen fényképeket is készítenek a szak-
emberek és GPS-koordinátákkal bemérik a helyszínt, hogy pontosan
dokumentálva legyen a fertôzött terület. 
Nagykovácsi határában a külterületen egy hektáros egységenként nézik a
parlagfû-fertôzöttséget, 15 ezer forinttól 50 ezerig terjed a bírság mértéke.
Amennyiben a gyomnövény a terület több mint felét borítja, akkor maga-
sabb a büntetés!
Érdemes tudni, hogy a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, vagyis nem
kerülhetô el a szankció. Ráadásul, ha valakit már büntettek e miatt a
megelôzô három esztendôben, akkor másfélszeres szorzót kell alkal-
mazni.

� Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan fel-
hívnám. 
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék – tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô cso-
magolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevé-
kenység környezetszennyezô, veszélyes és ezért  szigorúan tilos.

� Pénzügyi Csoport 06-26-555-035
Gazdasági vezetô: Perlaki Zoltán, 131 m.; penzugyvez@nagykovacsi.hu
Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 m.; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 102 m.; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Simon-Kovács Edit, 119 m., koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság 06-26-555-009, titkarsag@nagykovacsi.hu
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

Dékány Angella alpolgármester 
hétfôn és szerdán 8.00–12.00 óráig a hivatalban elérhetô

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00–17.30 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon.
Tel.: 06-26-555-009/111 mellék, e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

FOGADÓ ÓRA

Györgyi Zoltán fôépítész, 129 mellék; foepitesz@nagykovacsi.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfôn 13.00-17.30 óráig, elôzetes telefonon történô beje-
lentkezés alapján.

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Honlap: http://www.nagykovacsivizikozmu.hu/

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási rendje: 
hétfôn 8.00–18.00 óráig és szerdán 9.00–11.00 óráig fogadja ügyfeleit a 

Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

e-mail cím: nvkiroda@enternet.hu
e-mail cím: mûszaki ügyekben: nvk@t-online.hu

Ügyfélszolgálati iroda mobil telefonos elérhetôsége: 06-30-466-6580

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

hétfôn 12.00–18.00 óráig és szerdán 8.00–14.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032

dr. Huszár Éva - 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.; Tel/fax: 06-26-355-159

Zoltai Bence ügyvezetô: 06-30-441-2091
Csernusné Turai Judit irodavezetô: 06-30-451-7361

A Budakeszi Járási Hivatal Hivatalvezetôjének tájékoztatója
Erdôs Péter falugazdász fogadja és segíti az ügyfeleket az ügyfélbarát szolgáltatások
színvonalának emelése és jobb elérhetôsége érdekében az alábbi napokon és
helyszíneken:

Hétfô (8:00-17:00) Budakeszi, Fô u. 179.
Kedd (8:.00-16:00) Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.
Szerda (8:00-16:00) Budaörs, Szabadság u. 134.
Csütörtök (8:00-16:00) Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Pénteken (8:00-12:00) Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

A falugazdász feladatkörök három nagy egység köré csoportosítható:
– hatósági munkára (ôstermelôi igazolvánnyal kapcsolatos teendôk, vis maior esetek

hatósági szemlése, stb.)
– termelôi segítségnyújtásra, tájékoztatóra és információ átadására és
– adatgyûjtés, s a termésbecslések végzésére, illetve a havi jelentések készítésére.

Budakeszi Okmányiroda – Budakeszi, Dózsa György  tér 25.
Hétfô 8:00-20:00 Csütörtök 8:00-20:00
Kedd 8:00-20:00 Péntek 8:00-20:00
Szerda 8:00-20:00

Dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezetô

FELHÍVÁS 
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termôföldrôl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása
következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási
földhivatalnál) regisztrált földhasználó 
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját

(személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai

azonosítóját.
A fentiek alapján

2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét
megelôzôen már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó
földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. 
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhetô a föld-
hivataloknál, vagy letölthetô a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidôben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal
sújtja, amelynek mértéke a termôföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köz-
tartozás minimális összegénél.

Hallássérültek munkavállalásának segítése
Kedves Hallássérültek!

Ha álláskeresés ügyében, komplex felülvizsgálattal vagy más 
problémával kapcsolatban szeretnél segítséget kapni, 

akkor a következô elérhetôségeken tudsz nálunk jelentkezni.

Cím: Munka-Kör Alapítvány, 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 81.
E-mail címünk: munkakoralapitvany@t-online.hu

Telefonszám: 06/1/274-2607
Honlapunk elérhetôsége: www.munkakoralap.hu

Facebook elérhetôség: Hallássérültek Munkavállalása
(A híreket naponta frissítjük.)

Skype tanácsadás: hétfôn, kedden és szerdán 11-12 óráig
Skype név: munkakoralapitvany
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A lakosság nyugalmát, pihenéshez való
alapvetô jogát nem biztosíthatta pusztán a
közterületek, az üzletek környékének fokozott
rendôri, közterület-felügyelôi ellenôrzése, ezért
a kereskedelmi törvény adta felhatalmazással
élve a település közigazgatási területén mûködô
vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartásának
22 óra és 6 óra közötti korlátozása céljából
került elfogadásra az alábbi rendelet, mely
2013. augusztus 1-jén lép hatályba. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testületének

21/2013 (VII.17.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérôl

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testülete feladatkörében eljárva
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényre (továbbiakban:
Mötv.) tekintettel, a kereskedelemrôl szóló
2005. évi CLXIV. Törvény 6.§ (4) bekezdésében
és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az üzletek éjszakai (22.00 óra és 06.00
óra közötti) nyitvatartási rendjérôl a
következôket rendeli el:

1.§
Általános rendelkezések

A rendelet célja azon szabályok meghatá-
rozása, melyek biztosítják és érvényre juttatják
Nagykovácsi Nagyközség lakóinak és a
településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak
az egészséges életkörülményekhez és pi-
henéshez való jogát. Egyúttal meghatározzák
az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlá-
tozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen
az éjszakai (22.00-06.00 óra között) pihenéshez
való alkotmányos jogának biztosítását.

2. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Nagykovácsi Nagyközség
közigazgatási területén mûködô mûködési en-
gedély, illetve bejelentés köteles termékek for-
galmazását, valamint szeszesital kimérést
végzô üzletekre és azok üzemeltetôire terjed ki.

3. §
Értelmezô rendelkezések

(1) Lakó: az üzlet a helyiség bejáratától 50
méteren belül lévô lakásban bejelentett, lakcím-
mel bíró természetes személy, aki 
– érvényes szerzôdéssel rendelkezô bérlô,

vagy használó, 
– ezek hiányában az ingatlan-nyilvántartásban

bejegyzett haszonélvezô, használó, 
– mindezek hiányában a tulajdonos.
(2) Hozzájárulás: a lakó írásbeli nyilatkozata,
amelyet e rendelet 1. számú melléklete állapít
meg. 
(3) E rendelet alkalmazásában lakás, az ingat-
lan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett ingat-
lan.

4 §
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
(1) Az üzletek 22 óra és az azt követô nap 06
óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlá-
tozás nem vonatkozik az alábbi eseményekre
és alkalmakra: 

a) május 1.
b) nagykovácsi búcsú
c) augusztus 20.
d) bálok
e) esküvôk
f) az önkormányzat és intézményeinek ren-

dezvényei
(3) Az (1) bekezdésében meghatározottakat
nem kell alkalmazni december 31-én 22 órától
az azt követô év január 1-jén 06 óráig. 
(4) A lakók legalább 2/3-ának írásbeli hoz-
zájárulásával eltérô nyitva tartás engedé-
lyezhetô 

a) vendéglátó üzletek nyitva tartása

Hétfô: 22.00-06.00 óra között zárva
Kedd: 22.00-06.00 óra között zárva
Szerda: 22.00-06.00 óra között zárva
Csütörtök: 22.00-06.00 óra között zárva
Péntek: 24.00-06.00 óra között zárva
Szombat: 24.00-08.00 óra között zárva
Vasárnap: 00.00-08.00 óra között zárva

b) vendéglátó üzletek terasza esetében
legfeljebb 23 óráig.

(5) Lakásonként egy hozzájárulás fogadható el,
amelynek meghozatalához több jogosult esetén
többségi döntést kell hozni. 
(6) Az eltérô nyitva tartás engedélyezéséhez a
(4) bekezdésben meghatározott hozzájáruláson
túl az üzemeltetônek szakértôi véleménnyel
elôzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévô
technikai berendezések, hanghatást okozó esz-
közök maximális terhelés mellett sem érik el a
külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékû zaj szintjét, amely szintet mûsoros
elôadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet
túllépni. 
(7) Kérelemre vendéglátó egységenként, nap-
tári évenként a (2) bekezdésen felsoroltakon
kívül legfeljebb öt alkalommal az (4) a)
bekezdésben meghatározott nyitva tartási idôtôl
eltérô nyitva tartás engedélyezhetô. 
A kérelmet a rendezvény napját legalább 4
munkanappal megelôzôen kell benyújtani a
Nagykovácsi  Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-

szolgálatára (továbbiakban: Hivatal) – a 2.
számú mellékletben szereplô kérelemmel.
(8) Olyan kérelmezô esetében, aki korábban
kért eseti nyitva tartási idô hosszabbítást és
közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény
történt a rendezvénye alatt és az esemény
kiváltó okaként az üzemeltetônek felróható ma-
gatartás megállapításra került – melyet akár
rendôrségi jegyzôkönyv, akár egyéb, a hatóság
által az ügy érdemére vonatkozó döntése is
alátámasztott – a Hivatal kérelmét elutasíthatja.
(9) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott
eltérô nyitva tartásra vonatkozó engedélyt 
vissza kell vonni, ha 

a) a lakók több, mint 50%-a azt írásban – a
3. számú melléklet szerinti nyilatkozattal –
kezdeményezi, vagy 

b) a 4. § (6) bekezdésben foglalt felté-
teleknek az üzlet nem felel meg. 

(10) A kezdeményezôk aláírásainak hite-
lességét ellenôrizni kell. 
(11) A 4. § (8) bekezdés b) pontjában meg-
határozottakkal kapcsolatban az eljárást bárki
kezdeményezheti. 
(12) Az engedély visszavonásáról szóló hatá-
rozat jogerôre emelkedésétôl számított 1 évig
az üzlethelyiség eltérô nyitva tartással nem
mûködhet. 
(13) A www.nagykovacsi.hu honlapon a jegy-
zô közzéteszi azon üzletek adatait, amelyek
eltérô nyitva tartásra jogosultak, valamint azon
üzletek adatait is, amelyektôl az eltérô nyitva
tartási jogosultságot visszavonták.

5.§
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép
hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor
érvényes mûködési engedéllyel, illetve a beje-
lentési kötelezettséggel rendelkezô üzletekre is
alkalmazni kell.
(3) A már mûködô üzletek üzemeltetôinek az
üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban,
a hatályba lépéstôl számított 8 napon belül újra
meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel
céljából a jegyzôhöz be kell jelenteni. 

Nagykovácsi, 2013. július 16.

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyzô

Vendéglátóhelyek nyitva tartása
Új rendelet került elfogadásra, mely a vendéglátóhelyek 

nyitva tartását korlátozza

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petôfi tér 1.
Telephelye: 1126 Budapest, Böszörményit út 24/b.
Tel: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu

Értesítjük, hogy a 2012. évi XC. Törvény,  63/2012.(XII.31.) BM rendelet és a 347/2012.(XII.31.) Kormány
rendelet  értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatok – a
települési Önkormányzat közigazgatási határai belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az
Önök települését kollegáink 2013. július 1. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkal-
mazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
www.magyarkemeny.hu  
A kormány 2013.június végén történt határozata alapján, díjtételeink módosultak.  Természetesen állunk
a lakosság szolgálatára forduljanak hozzánk bizalommal.
Az alábbi névsor tartalmazza azon kollégák neveit akik településeiken munkatevékenységet folytatnak
majd a közeljövôben.
Schlott Krisztián, Molnár Zsolt, Bozsák András, Elhardt József, Albrecht Zsolt, Tóth Zoltán, Bognár Gábor,
Kun-András Levente, Vajda László, Becker László.
A nagy általánosságban elôforduló kéménytípusok lakossági oldalról:
ENHS:1194 Ft bruttó/alkalom, ENHG:1270 Ft bruttó/alkalom, KNHS:597 Ft bruttó/fm/alkalom, 
KNHG:533 Ft bruttó/fm/alkalom, EZHS:1194 Ft bruttó/alkalom, EZHG:1270 Ft bruttó/alkalom,
EZTS:1321 Ft bruttó/alkalom, EZTG:1372 Ft bruttó/alkalom, GNHS:749 Ft bruttó/alkalom, 
GNHG:737 Ft bruttó/alkalom, ET:762 Ft bruttó/alkalom.

Perjés András
központi kirendeltség vezetô
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SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôk csoportját, segítô szándékú helyi
lakosok körébôl, azzal a céllal, hogy támogatást nyújt-
sunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok számára,
akik valamilyen okból segítségre szorulnak. A segít-
ségnyújtás eseti, ingyenes és bárki fordulhat hozzánk
például olyan esetekben:
· amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a

gyógyszertárba, vagy a szükséges vizsgálatokra,
kezelésekre (elkísérjük, vagy – sajnos csak korlátozott
esetekben – elszállítjuk)

· ha fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a ház-
tartási, házkörüli munkákat elvégezze

· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani
· ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis lel-

ki támogatásnak
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gon-

dozza és némi szabadidôre, pihenésre lenne szüksége
· ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmankénti

segítséget igényelne
· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segítséget

igénylô – helyzetek is. Mi a csapatunkkal igyekszünk a
problémákra megoldásokat találni.

Kérjük hívjanak bennünket bizalommal, ha igényelnék
támogatásunkat, vagy ismernek olyan személyt, aki
segítségre szorul. 
A következô telefonszámokon vagy e-mail címen
vagyunk elérhetôek:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó, 
csoport koordinátor I., (jelinkild@gmail.com)
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor II.
(drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik sze-
retnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôknek.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit
védô speciális személyes szolgáltatás, amely a szo-
ciális munka módszereinek és eszközeinek fel-
használásával segíti és támogatja a gyermek testi és
lelki egészségét, családban történô nevelkedését,
veszélyeztetettségének megelôzését. Ezen túlmenôen:
- segít a családi és gyermekek után járó ellátások ügy-

intézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

Vereska Zsuzsanna családgondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat; 30/520-0778

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-
lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezetô okok megelôzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megôrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások
- az anyagi nehézségekkel küzdôk számára a pénzbe-

li, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdôk,
a fogyatékossággal élôk, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdôk, illetve egyéb szo-
ciálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását, 

- a családokon belüli kapcsolaterôsítést szolgáló
közösségépítô, családterápiás, konfliktuskezelô
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint
a nehéz élethelyzetben élô családokat segítô szolgál-
tatásokat. 

Kuti Szilvia családgondozó, 
Családsegítô Szolgálat;   30/610-4275

Ügyfélfogadási idô (Nagykovácsi, Pók utca 58.)
Hétfô és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Tíz év után ismét Nagykovácsiban volt 
a Semmelweis Ignác tájékozódási futó emlékverseny

2003 húsvét vasárnapja után, idén július 14-én, újra Nagykovácsi déli határában a Nagy-kopasz alatt az ún.
Cseresznyés-tetô körzetében rendezte meg az Orvosegyetemi Sport Club (OSC) – a Hangya SE és a Vizsla
SE közremûködésével – szokásos éves tájfutó versenyét. Nagy hangsúlyt ad ennek az a tény, hogy az
erdészet az elmúlt években – az erdô „védelme” miatt – itt nem adta meg a terepengedélyt. 
A kellemes nyári idôben, 28 kategóriában és pályán, kétszáz versenyzô indult el az amerikai iskola
közelében kialakított rajtból. A legfiatalabb sportoló 11, míg a legidôsebb 79 éves volt, és egy norvég család

révén az esemény nemzetközi vált. Az apróságok sem
maradtak mozgás nélkül, hiszen a gyerekversenyen –
némi csokoládé honorálása mellett – a szalagozott pá-
lyán, már háromévesek is futottak. A Sebestyén kápol-
na feletti hegyoldalon, a Crosskovácsi csapatának ko-
moly technikai segítségével került kialakításra a cél,
mely területet az önkormányzat térítésmentesen biz-
tosította a rendezvény számára.
A jó idô, a technikás, részletgazdag terep, és ter-
mészetesen Budapest közelsége, nagy vonzerôt jelen-
tett a sportolóknak, hiszen az elôzetes jelentkezésekhez
képest 50%-kal többen jöttek el és neveztek a helyszí-
nen. A családias hangulatú versenyen céljában a Nagy-
szénás Menedékház dolgozói által üzemeltetett
büfében ízletes ételeket és hideg italokat kaphattak a
„meggyötört” futók. 
A pozitív visszajelzések alapján, jövô évben is, ezen a
jó terepen és aktualizált térképpel szeretnék rendezni a
versenyt, és ez talán elôsegítheti, hogy a Nagykovácsi
gyerekek a hegyi bringázáson túl ebben – az ál-
lóképességet, logikai és asszociációs készséget is
fokozó – sportágban is kipróbálhatják tehetségüket.
Akinek ezek után kedve támadt egy kis nyári erdei
futásra, tájékozódásra az kipróbálhatja magát augusz-
tus 11-én, vasárnap délelôtt a murvabányában kialakí-
tott céllal megrendezésre kerülô a SILVANUS Kupán.

Györgyi Zoltán

Hasznos tanácsok a kánikula idejére 
a hôguta megelôzése és kezelése érdekében

Az utóbbi években többször figyelhetô meg rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg idôjárás hazánkban.
· A kánikula bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés), vagy kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de van-
nak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemôk és a kisgyermekek, a 65 évnél idôsebbek, vagy a
szívbetegségben és magas vérnyomás betegségben szenvedôk. Nagyon fontos, hogy ôk – panaszaikkal azonnal fordul-
janak orvoshoz.

· Kánikulai napokon – ha csak tehetjük – a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsük otthon, besötétített
szobában, viszonylag hûvösben.

· Nagy melegben ajánlatos zuhanyozni langyos, vagy hideg vízzel naponta akár többször is!
· A nap égetô erejétôl széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát. Fényvédô krémmel napon-
ta többször is kenje be a bôrét.

· Forró nyári napokon az idôsebbek ne a legmelegebb órákban végezzék a piaci bevásárlást.
· Könnyû, világos színû, bô szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! Idôsebbek se viseljenek ilyenkor
sötét színû, fekete ruhát, fejkendôt!

· Lehetôleg éjjel szellôztessen. Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
· Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellôzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem!
· Ne sétáltassuk a napon és ne öltöztessük túl a hôségben a fiatal csecsemôt sem. Kisgyermekeket árnyékban leve-
gôztessünk, a játszótéren a fa alatti helyet válasszuk.

· A fiatal csecsemôk különösen sok folyadékot igényelnek, a szoptatáson kívül is mindig kínáljuk meg ôket tiszta vízzel,
vagy citromos teával a szoptatás után. 

Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a kánikula idején:
· Korlátozza a szabadlevegôn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig).
· Napközben árnyékos helyen próbáljon pihenni.
· Ha túl sokáig tartózkodik szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg 
szervezete lehûl és ezt követôen ismét visszatérhet a kánikulába.

· Csökkentse a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el
a befôzést, azt is állandó szellôztetés mellett!

Mit és mennyit igyunk? – Mit ne igyunk?
· Nagy melegben ajánlott napi 4 liter folyadékot inni. Fontos a sópótlás is!
· Fogyasszon: vizet, ásványvizet, teát, szénsavmentes üdítôket, paradicsomlevet, aludttejet, kefirt, joghurtot, leveseket.
· Kerülje a kávét, alkohol tartalmú italokat, magas koffein és cukor tartalmú szénsavas üdítôket.
· Hôségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani! A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást, a
folyadékvesztést. Ne várjon addig, amíg szomjas lesz! Tudatosan igyon többet ilyenkor a szokásosnál! Ne fogyasszon
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint, vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több
folyadékot vonnak el a szervezettôl.

· Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendô mennyiségû folyadékot a forró
napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.
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2013. tanévzáró az iskolában

Szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket, a
szülôket, kollégáimat és titeket gyerekek ezen a
várva várt eseményen, a 2012-13-as tanévet lezáró
ünnepségünkön!
Különös élmény tanévet zárni, hiszen alig alud-
tunk néhányat a szeptemberi elsô csengôszó óta,
és máris itt tolong elôttem a több mint 400 kedves
diákunk, akik azt várják, hogy végre kimondjam
az elbocsátó szép szavakat, ez mindjárt így is lesz,
csak végezzünk egy rövid számvetést az elôttünk
álló hosszú vakáció elôtt.
Amikor lezárunk egy idôszakot, egy tanítási évet,
természetesen számvetést is végzünk. Úgy érzem,
elégedettek lehetünk, hiszen céljainkat teljesítet-
tük, eredményes tanévet zártunk, zártatok mind-
annyian, ami azt jelenti, hogy a tantervi követel-
ményeket mindenki teljesítette, senkinek nem kell
a szünidôt tanulással elrontania.
Tanulmányaik során alsó tagozaton 57, felsô
tagozaton 29 diák ért el kimagasló eredményt, ôk
példamutató magatartásukért, szorgalmukért és
tanulmányi munkájukért nevelôtestületi dicséret-
ben részesültek.

Nevelôtestületi dicséretben részesült:
1.a: Gyôrffy Zsolt, Láng Mihály, Németh Eszter,
Orosz Dávid, Simon Zselyke, Somorjai Dorka
1.b: Bájer Boglárka, Farkas Szonja, Pelei Hanna,
Török Bíbor, Varga Noémi
1.c: Egri Vince, Fehér András, Hodász Dorottya,
Sallai Kornél, Szilágyi Roland
2.a: Ulmann Ádám, Ulmann Gergely
2.b: Balázsi Fanni, Hajduska Marcell, Sipos
Petra, Stefán Lilla, Trencsánszky Natasa
2.c: Bonifert Anna, Géró Péter, Kenyeres Anna,
Kovács Virág, Stefán Rita, Szegedi Gyöngyi,
Trencsánszky Zsófia
3.a: Bauer Léna, Dajka Bálint, Rákóczi Bianka,
Telek Bence
3.b: Dézsi Bettina, Ducsai Boglárka, Földesi
Katinka, Havady Patríria, Nagy Sára, Láng
Borbála, Szalontai Tímea, Zlinszky Miksa
4.a: Becze Krisztián, Mesterca Laura, Stefán
Anna, Várai Zita
4.b: Márta Zsombor, Németh András, Havasi
Richárd
4.c: Bonifert  Balázs, Géró Csenge, Horgas
Johanna, Kis Bence, Kovács Réka, Nagy Kristóf,
Szadeczky Lili, Várkonyi Barnabás
5.a: Gyôrffy Emese, Környei Luca, Viczián
Anna, Tanulmányi eredményéért: Földesi
András
5.b: Golda András, Holczer Iringó, Kisida Júlia,
Molnár Farkas, Tófalvi Maja, Török Álmos

6.a: Papp Inez, Rácz Dorottya, Vajay Mónika,
Várai Tünde
6.b: Fehér Lili, Gergely Ambrus, Kovács Hunor
Bendeguz, Steigerwald Tímea
7. o: Iszprávnik Péter, Segui Fábián Diego
Tanulmányi eredményéért: Fejes Boldizsár
8.a: Faragó Teodóra, Herczegfalvy Veronika,
Telek Flóra
Gratulálunk a kitûnô tanulmányi munkájukhoz,
további szép sikereket kívánunk, a többieket pe-
dig arra ösztönzöm, hogy jövôre az ô nevük is
elhangozhasson dicséretképpen ebbôl az alkalom-
ból.
A sikereknél maradva: idén több helyi, területi,
megyei rendezvényen vetettek részt, ahol fantasz-
tikus eredménnyel szerepeltetek. Mind felso-
rolására most nincs lehetôség, de néhányat szeret-
nék kiemelni: Bólyai anyanyelvi versenyen csa-
patban 2. és 3. helyezést, matematika versenyen 
szintén második helyezést és még nagyon sok
elôkelô helyezést értek el diákjaink. Két új orszá-
gos matematika versenyrôl a második, hetedik és
nyolcadik helyezést hoztak el kiváló diákjaink.
Ezekrôl évközben mindig beszámoltunk a
Böngészô hasábjain, eredményüket az év diákja
versenybe beszámítottuk.
A tanulók eredményes versenyeihez nagyban
hozzájárult a pedagógusok felkészítô munkája is,
melyet ezúton a tanulók nevében is meg-
köszönök. Köszönöm pedagógusi elhivatottság-
ból fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó
önzetlen tevékenységüket! A Zrínyi Ilona mate-
matika verseny szervezôi nevében adom át
tanítványai sikeres felkészítéséért Zsohovszky
Editnek és a legeredményesebb versenyzônek,
Gyôrffy Emesének az oklevelet és a könyvet.
Nem csak a tudományok, de a sport területén is
kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk, van
nemzetközi és országos cselgáncs versenyeken 1.
és 2. helyezett versenyzônk Fejes Boldizsár
személyében, futballban hazai és nemzetközi
tornákon is jeleskedô Golda Andrisunk, aki a
Bozsik tornán a legjobb játékos címét négyszer
érdemelte ki. Gratulálunk mindannyiuknak!
Az iskolai sport versenyeken legaktívabban és
legeredményesebben szereplô tanulóinknak sze-
retném megköszönni egész éves kiváló sport tel-
jesítményét:
Hazai Kinga 5. a, Hazai Margit 5.a, Földesi
András 5.a, Baráth Gábor 5.b, Bolla Anna 5.b,
Golda András 5.b, Kontra Fani 6.a, Németh
Alexa 6.a, Becze Dániel 6.b, Kovács Hunor
Bendeguz 6.b, Urbán Evelin 6.b, Váradi Ráhel
6.b
Persze nem csak sikereket értünk el, a kudar-
cokkal is számot kell vetnünk. Volt néhány házi-

rend megszegés, néhány „ki az erôsebb játék”, s
vetélkedô, de az ezért járó büntetések higgyétek
el csak azért történtek, mert a javatokat akartuk.
A bennünket körülvevô szépségek, a csodálatos
világ felfedezésére nevelnek benneteket azok az
iskolai programok, melyeket tanítóitok, taná-
raitok szerveznek nektek. Ezek közül a „Zöld-
fülûek” programját emelném ki elsôként, de a
„gazdakalendárium”, az állatozoo szakkör, a sok-
sok szabadtéri program nevel benneteket a ter-
mészet és a benne élôk szeretetére. 
A tanévzáró alkalmával szeretném átadni azok-
nak a jutalmát, akik egész évben részt vettek
ezekben a programokban, megméretették magu-
kat. Ebben az évben a programokat Balássy
Dávid és Erdôszegi Klára kollégáim gondozták,
az ô ötletük volt a vándordíj is, melyet ebben az
évben elôször adunk át a legeredményesebb osz-
tályoknak. Ebben az évben csak alsó tagozaton
tudtunk értékelni, így az elsô és második
helyezett osztály ôrizheti egy évig a vándordíjat.
Az elsô helyezett osztály a 4. a osztály, osz-
tályfônökük Balássy Dávid. Második helyezett a
2. b osztály, osztályfônökük Erdôszegi Klára, har-
madik helyezett a 3. b osztály, osztályfônökük
Veres Ildikó.
Örökös „Zöldfülû”-nek fogadtuk volt kollégái és
a gyermekek javaslatára Tóth Mihályné Erzsike
nénit, a program egykori megálmodóját, köszön-
jük munkáját, és övé az örökös díj, hiszen ezt a
továbbiakban nem hirdetjük meg.
Köszönöm a kollégáknak és helyettesemnek a
színvonalas szakmai munkát, mellyel ered-
ményessé tették az elmúlt évet! Azon munkálko-
dunk, hogy a ránk bízott gyermekekbôl a bennük
rejlô értékeket minél nagyobb sikerrel és ered-
ménnyel hozzuk felszínre.
A tantestület szeretné megôrizni a ránk annyira
jellemzô otthonosságot, családias légkört. Vala-
mennyien arra törekszünk, hogy munkájukra,
életükre igényes, felnôttként jól boldoguló, ki-
egyensúlyozott személyiségeket neveljünk.
Köszönjük a szülôk és a Szülôi Szervezet ál-
dozatos munkáját! A különbözô programok
lebonyolításában sok segítséget nyújtottak, támo-
gatták iskolánkat a különbözô rendezvények,
kirándulások megvalósításában.

Évek óta, így tanévzáró alkalmával el kell
búcsúznunk néhány kollégánktól is. Most sincs ez
másként.
Két olyan pedagógustól búcsúzunk ma, akik
negyven évnyi munkájuk után élnek a nyugdíjba
vonulás lehetôségével. Barta Mária és Pári Nagy
Antónia tiszteletére ma utoljára szólt a csengô
iskolánkban, ma utoljára köszöntik tanítványaik.
Kedves Antónia (néni), Marika (néni) kívánunk
nektek boldog, szép nyugdíjas éveket, ne feled-
jétek, hogy az iskola kapui mindig nyitva állnak
elôttetek, ha kipihentétek magatokat és hiányzik a
nyüzsgés látogassatok meg bennünket!

Tudom, hogy a nyári szünet a gyerekeknek öröm,
de a szülôknek sokszor probléma. Az ideális, ha a
család együtt töltheti a nyarat, de ennek meg-
valósítása az esetek többségében lehetetlen. A
szerencsések meg tudják oldani családon belül,
nagyszülôkkel, nagynénikkel, nagybácsikkal fel-
váltva, de a többségre komoly szervezési fela-
datot ró a szünidei gyermekfelügyelet megoldása.
Legyetek sokat együtt szeretteitekkel, barátai-
tokkal, örüljetek a közösen szerzett élményeknek!
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban
teljék a nyári szünet, vigyázzatok egymásra, ma-
gatokra, hogy szeptemberben mindannyian együtt
köszönthessük az új tanévet!
Ezekkel a gondolatokkal a 2012-13-as tanévet
bezárom.
(Elhangzott a Nagykovácsi Általános Iskola
tanévzáró ünnepségén.)

Dér Zsuzsanna
igazgató

KEDVES SZÜLÔK, KEDVES GYEREKEK!
ISKOLÁNKBAN A TANÉVNYITÓ IDÔPONTJA: 

2013. szeptember 2. hétfô 8 óra, 
melyre szeretettel várjuk minden diákunkat és szüleiket.

A TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉNEK IDÔPONTJÁRÓL:
Az iskola hirdetôtábláján, és a honlapon adunk tájékoztatást augusztus 15. után.

A NAPKÖZI ÉS MENZA IGÉNYLÉSE  ÉS BEFIZETÉSE: 
Augusztus 26-án, és 27-én 8-16 óráig.

Az ingyenes és kedvezményes étkezôktôl kérjük az igazolások bemutatását, 
csak így áll módunkban az étkezést szeptember 2-tôl biztosítani.
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AZ ÉV DIÁKJA 2013.

A tanévzáró ünnepségen immár 17. alkalommal
osztottuk ki az Év Diákja címet. Az elismerésért
folyó versenyben a legjobb tanulmányi és
közösségi munkát végzô tanulók versengtek.
Figyelembe vettük az iskolai és iskolán kívüli
tanulmányi, kulturális és sport versenyeken elért
eredményeket is.
Az alsó tagozat versenyének végeredménye:
1. Márta Zsombor 4.b
2. Horgas Johanna 4.c
3. Kovács Réka 4.c
4-5. Géró Csenge 4.c

Kis Bence 4.c
6. Várkonyi Barnabás 4.c
7. Szadeczky Lili 4.c
8. Szalontai Tímea 3.b
9. Simon Becse 4.c
10. Kenyeres Anna 2.c
A felsô tagozat versenyének végeredménye:
1. Földesi András 5.a
2. Kovács Hunor Bendeguz 6.b
3. Gyôrffy Emese 5.a
4. Papp Inez 6.a
5-6. Kisida Júlia 5.b

Rácz Dorottya 6.a
7. Faragó Teodóra 8.a
8. Telek Flóra 8.a
9. Fejes Boldizsár 7
10. Herczegfalvy Veronika 8.a

Reindl Gyula igh.

* * *

A meseíró verseny meséjét fogadják szeretettel:
Kojnokné Kovács Éva a verseny szervezôje

A sárgarigó utazása

Réges-régen a sárgarigó nem volt költözô
madár. A fecskék és a gólyák viszont bará-
tai voltak, így hát télen unatkozott.
Aztán gondolt egyet.
– Hát én is elmehetnék utánuk! – És úgy is
tett. Bepakolt a kis bôröndjébe mindenfélét:
sárga színû fürdônadrágot, s barna színû
magocskákat. Este jól kipihente magát a
hosszú útra. Másnap a polcon még kikeres-
te a térképét és elindult. Elég régi lehetett
már a térkép, mert összekeveredett rajta a
hat földrész. Elôször az Antarktiszra re-
pült, és ott felvette a sárga színû télikabá-
tot. Aztán a rozmároktól kapott egy másik
térképet, ami Ausztráliába vezetett.
Ausztráliában egy kicsivel több ideig kellett
maradnia, mert tojt egy tojást. Ott a kengu-
rukkal találkozott, akik adtak neki egy tût
meg egy erszényt, és azt mondták:  
– Varrd fel ezt az erszényt és majd ebbe ül-
tesd a fiókádat!
– Nagyon köszönöm! – mondta a sárgarigó-
anya.
Gyorsan ráült a tojásra, melengette, és íme:
kikelt a sárgarigó fióka. Beleültette a fiókát
az erszénybe, fogta a bôröndjét, és tovább
indult.
Ausztráliából Ázsiába repültek, ahol elôvet-
te a barna színû magocskákat. De csak a
felét ették meg, mert a fecskéknek és
gólyáknak is kell eledel. Ázsiában találko-
zott a puputevével, nagyon megszomjazott,
és kérte a tevét:
– Légy szíves adj egy csöpp vizet!
– Szívesen. Még egy kulaccsal is – felelte a
teve.
– Ó, nagyon köszönjük! – mondta a sár-
garigóanya.
– Kösönjük! – selypítette a fióka.
Ázsiából Amerikába mentek, s már elég
koszosak voltak, ezért felvették a sárga
fürdônadrágot, megfürödtek egy tóban, és

indultak tovább. Amerikából Afrikába száll-
tak. Megtalálták a fecskéket, gólyákat, és
még este megették a maradék magot, s más-
nap indultak Európába.
A sárgarigó most már minden évben megy
Afrikába, és azóta költözô madár.

Egri Mátyás 3.a

* * *

ÖKO tábor hírei

Elérkezett a várva várt június. A tanítás befe-
jezôdött, de az iskola még hangos volt a harminc
kisgyerektôl, akik az idei ökotábor résztvevôi
voltak. Végre hétfôn a Békás-tónál kezdhettünk,
mert víz is volt benne nem úgy, mint tavaly.
Megvizsgáltuk az ott élô növényeket és állatokat,
kísérleteztünk a víz keménységével. Jártunk az
Budapesti Állatkertben, etettünk tapírt, és al-
pakát, simogattunk óriáskígyót. A Babilon
Centerben óriási buborékokat fújtunk és érdekes
játékokat próbáltunk ki.  A Természettudományi
Múzeumban megvizsgáltuk az élôlények tulaj-
donságait, megnéztük a Természetbúvár terem
rejtett kincseit, és a Noé bárkáját. Végigjátszottuk
a Biztonságos Iskola Program játékait és sok
fontos információval gazdagodva, kellemesen
elfáradva búcsúztunk el egymástól pénteken.

Erdôszegi Klára 
ÖKO tábor vezetôje

SZÁLLJ, SZÁLLJ, 
SÓLYOM SZÁRNYÁN 
HÁROM HEGYEN TÚL

Mozgalmas és izgalmas volt a június második része is a
Nagykovácsi Sólymok SE életében, mert ismét sorra kap-
tuk a meghívásokat Pest megyei, illetve budapesti csapatok-
tól. Ahova el tudtunk utazni, ott remek hangulatú, színvo-
nalas mérkôzéseket játszottak a csapataink.
A Hidegkúti SC meghívását fogadtuk el 2013. június 11-én,
kedden, ahova egy 2003-2004-es születésû vegyes csapattal
érkeztünk egy körmérkôzéses mini tornára. A házigazdák 2
csapattal vettek részt, illetve a Dunakanyar SE volt a ne-
gyedik csapat a tornán. 
Ezt a tornát egy felmérésnek szántuk, mert a csapatunk
többségét 1 évvel fiatalabb fiúk alkották és pár hete kezdtük
gyakorolni az új taktikánkat, ami a nagyobb pályamérethez
szükséges. Ennek ellenére öröm volt látni, hogy egyre jobb
és érettebb játékot nyújtottunk és végig szoros mérkô-
zéseket játszottunk. 
Az elô mérkôzésen a Hidegkúti SC „A” csapata ellen fociz-
tunk, melyen szoros mérkôzésen egygólos vereséget (2-3)

szenvedtünk. Már 2 góllal is vezettünk, de folyamatosan
cseréltünk, hogy mindenki játéklehetôséget kapjon, hiszen
gyakorlásnak szántuk az egész tornát, mert mi nem élünk
csak az eredmények bûvöletében. A második mérkôzést a
Dunakanyar SE ellen játszottuk és jól látható volt, hogy
évek óta összeszokott, egymás gondolatát is ismerô csapat,
akik végig domináltak az egész mérkôzés folyamán. A mi
fiaink hihetetlen szervezetten, nagy küzdeni tudással vála-
szoltak az erôs nyomásra, egészen az utolsó percig dön-
tetlenre (0-0) állt a mérkôzés, de az utolsó percben egy
megérdemelt góllal gyôzött az ellenfél. (0-1) Nagyon sokat
tanultunk ebbôl a mérkôzésbôl, ami jól látszott az utolsó
mérkôzésen, amikor a Hidegkúti SC „B” csapatával
mérkôztünk, és megérdemelt 2 gólos gyôzelmet arattunk.
(4-2) De ami még ennél is fontosabb volt, hogy mindezt jó
játékkal értük el, nem pedig „bunkerfocival” ami sajnos
manapság már néhány más gyerekfoci egyesületnél is kez-
denek alkalmazni a megyében, az eredmények hajszolása
érdekében.
A legkisebb focistapalántánk is kaptak meghívást (2005-
2006-2007), amelybôl a Hidegúti SC meghívását fogadtuk
el, 2013. június 13-án, csütörtökön.
Tudtuk, hogy ez a korosztály még nagyon a fejlôdési sza-
kaszuk elején van, de csak edzésekkel nem képesek úgy fe-
jlôdni, mint amikor „éles” mérkôzéseken vesznek részt.
Ilyenkor benne van a játékban, hogy akár több gólos vere-
séget szenvednek, de ezek a „pofonok” is a tudatos épít-
kezés részei, mert utána többszörös akarattal vetik bele
magukat az edzéseken az új dolgok elsajátításába. A
legkisebb sólyompalánták bár óriási akarattal játszottak
több mérkôzést a házigazdák 3 csapata ellen, meg kellett
hajolnunk a nagyobb tapasztalat elôtt, hiszen az ellenfélnél
már 1-2 éve együtt játszik ez a korosztály. Ennek ellenére,
élményekkel jöttek haza a fiúk és lányok, mert a vereségek
ellenére mindig nagy élmény, ha mérkôzéseket játszhatnak
a legkisebbek is.
Néhány nap telt csak el, és már utaztunk is Csillebércre,
2013. június 18-án, kedden a Buda Juniors meghívására. A
házigazda egyesület egy nemzetközi kapcsolatokkal ren-
delkezô komoly utánpótlásképzô mûhely, ezért nagy öröm-
mel fogadtuk el újra a meghívásukat. Két csapattal (U9 és
U10-11) vettünk részt a gyönyörû környezetben lejátszott
felkészülési mérkôzéseken. Mind a 2 csapatunk 4-4
mérkôzést játszott, és egy teljesen más, a magyar képzéstôl
eltérô képzésben részesülô ellenféllel játszottunk pörgôs,
izgalmas, magas színvonalú mérkôzéseket. A fiúk szép és
ötletes játékot valósítottak meg, jó volt látni az edzéseken
elsajátított megoldásokat. Mind a két csapatunk szinte az
összes mérkôzését megnyerte, mind ezt úgy, hogy egyre
több dolgot tudtak tudatosan megvalósítani az edzéseken
gyakoroltakból, és a korábbi felkészülési mérkôzések
tapasztalataiból, ami nagyon biztató az ôszi folytatás elôtt. 
Nagyon hasznos volt az edzôi stábnak ez a meghívás is,
mert ezt a tornát is már az ôszi terveink elôsegítésére hasz-
náltuk fel, ugyanis újból megerôsítést kaptunk a szövetség-
tôl, hogy szeptembertôl indulhatunk a BOZSIK tornákon. 
A legújabb hivatalos szövetségi kiírás szerint, minden
feltételnek megfelelünk és 3 korosztályt fogunk indítani
a Bozsik tornákon. 
Bár már most ki tudnánk állítani a kötelezôen elvárt kor-
osztályokat (U7, U9, U11), egyesületünkbe folyamatosan
várjuk a focizni vágyó 2003-2004-2005-2006-2007-ben
született gyerekeket. – HAJRÁ SÓLYMOK!

Fodor Attila, Nagykovácsi Sólymok SE
06-70/286-0015; fodorattila@externet.hu

Álláshirdetés
A Nagykovácsi Általános Iskola keres:
5 fô napközis nevelôt,
1 fô magyar-történelem szakos tanárt,
1 fô részfoglalkozású testnevelô tanárt.

A jelentkezéseket az altiskola@freemail.hu címre várjuk –
(önéletrajz, diploma másolat).

2013. június 18. Csillebérc



Ady Endre

Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
Most gyertek szabad mellû örömök 
S pusztuljatok bilincses iskolák. 

De elcsitult a jókedv-förgeteg 
S helyére ült a döbbent némaság: 
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Üzenet egykori iskolámba, 
Erdei Irénnek

Irén, kedves Jó!
Ehhez még kell egy kis idô, most még nem megy,
tudom, ez is muszáj lesz. Megpróbálom megírni,
de nem biztos, hogy sikerül.
Nagyon rossz ilyesmit írni, nagyon rossz felnôtt-
nek lenni, rosszabb, mint gyereknek volt, pedig az
is nehéz volt, és hittem hogy felnôttnek jobb lesz.
Néha, hosszasan úgy tûnt, jobb is volt. Volt jó is.
Egyre inkább hiszem, odaát egyre jobb a társaság.
Ez lehet, hogy az öregedés egy jó alapja
De kérlek kedves, adj egy kis idôt… Olyan hamar
kellene bölcsnek lennem. Te tudod pontosan, 
mennyire való ez nekem. Tudod, nehezen megy
majd…
Annál is nehezebben.

Vidéki útról jövök haza, végre terepen lehettem.
Zötyög a mikrobusz, elég sokan vagyunk benne.
Új vívmány, nekem legalább is, próbálom használ-
ni. Mobilnet. Két napig legalább levelet, hírt se
kaptam. Két fiatal kolléga közé ékelôdve próbálom
aktivizálni a rendszert, végre feljönnek az ismerôs
oldalak, a leveleim, a hírfolyam, egy rövid üzenet.
Nem tudom nagyobbra nyitni az ablakot, amely-
ben az üzenetet látom, csak rosszat sejtek, nagyon
rosszat. Megkérem az életvidám, kicsit meg-
lepôdött kollégát, legalább pár percig ne fütyüljön,
ne beszéljen. Kérdôen néz rám, átrakom az ölébe a
parányi gépet, láthatja a képernyôt:

Katikám!
Erdei Irén ma éjjel távozott közülünk. Arra sze-
retnélek kérni, hogy írj valamit, Te talán meg tu-
dod írni, és sajnos most meg kell …. Én készü-
lôdöm a reptérre, de jó lenne, ha még  augusztus-
ban megjelenne róla egy szép megemlékezés.
Köszönöm, ha ezt megteszed a volt és jelenlegi kol-
légák nevében. Szomorú vagyok, de Neki jobb már,
remélem az angyalok és az övéi között...

Megint csak kérdôen néz a fiatal kolléga. Egyszer
együtt tanítottunk, kezdem magyarázni, de inkább
kinézek az ablakon, nagyjából a te korosztályod
volt az elsô közös tanítvány csapatunk, mondom
már csak magamnak. Békésbôl jövünk haza a
végtelen Alföldön. Kukoricaföldek, napraforgó-
tábla, búzamezô.

Irén, Irénke néni, Tanárnô, Igazgató Asszony! 
Kinek hogyan él az emlékeiben. Mostanra, mint
mindenki egyszer, két dátum közé szorult. 

1951. március 25. – 2013. július 19.

Berettyóújfalun született, tavasszal, Gyümölcs-
oltókor. Így mondta mindig. Így tartotta számon
születése napját, amely egyezett a neve napjával.
Irén, nevének jelentése: Béke. Találó. Kiban-
dukoltam ma a temetôbe, megkerestem a helyet,
ahová kerül, a szülei mellé, láthattam, az édesany-
ja nevét kapta. Ôt is erre a névre keresztelték.
Berettyóújfalu – város, de mint a neve is mutatja
falu. Ezen a problémán sok tudós elme tanakodott
már, Irén szerintem sosem. 1986-ban  került Nagy-
kovácsiba, magyar-történelem szakos tanárnak.
1989-ben kezdtem tanítani itt, együtt voltunk újak
a faluban, de nem a pályán. Ahogy böngészem az
adatokat, mire Nagykovácsiba érkezett már 17 év
telt el tanítással Irénnek Furtán. Lehettek ebben
egyetemi évek is, mert máshogyan nem felelnek
meg az idôpontok. 
Berettyóújfalu tehát kisváros, az ország keleti
részén. Hajdú-Bihar megye. Kelet. Alföld. 
A rokonság, a baráti kör, és szellemi szálak
„Odaát” maradtak. Ezt a kifejezést tôle tanultam.
Azóta is használom, a legdiplomatikusabb meg-
nevezése annak, hogy annak a településnek, ahon-
nan Irén is származott a szellemi központjai
határon kívülre kerültek. A baráti szálak, a rokon-
ság, a kapcsolatok mindezeken a hivatalosságokon
persze túlmutattak. A szellemi, lelki határok nem a
sorompókon múlnak. Ennek gyakorlatát Irén
életén szépen követhettük.
Az ember életének fordulatai igen hirtelenül
születnek és megmásíthatatlanul. Amikor elôször
is szót váltottunk, én a teljesen kezdô és ô a tapasz-
talt, rögvest eldôlt jól tudunk együtt mûködni.
Persze ehhez kellett az a nyitottság, megértés, ked-
vesség, amit jól el kellett tanulni tôle, és aminek a
gyakorlásába naponta megfárad a tanárember.
Sokat tanultam tôle, mert akkor még az idôsebb,
tapasztaltabb kollégák nem voltak restek, minket
zöldfülûeket tanítani. Mára ez is kicsit változott,
sajnos. De nekem szerencsém volt jól kezdeni.
– Irén, mesélj nekem Berettyóújfaluról, hol van
az, mi van ott?
– Mi lenne, mi lenne, például a Csonka torony.
– Csonka torony, de ismerôs.
– Ismerôs, de nem innen ismered, az Arany János
nagyszalontai Csonka tornya az, amit te ismersz….
– Nem, biztos nem Arany….
– Akkor mi lehet?
– Móricz, Légy hû mindhalálig…
– Az nem, az nem Csonka torony.
– De az. Valami rémlik.
– Biztos, hogy nem.
– Keressük meg.
Böngésztük a Móricz-kötetet. Emlékeztem, hogy
vers formájában volt meg, itt és itt.
Megállt az idô. Kerestünk a kötetben. Egyszer csak
ráakadtam. 
A kis Nyilas Misi verset farag, fel is sül vele, de
próbálja:

„Simonyi óbester
Kisgyerek korába
Felmászott egyszer a 
veres toronyba…

Magos volt a torony
Magos a teteje,
Az egész fedele
Verebekkel tele…”

– Ez nem Csonka torony – nevetett.
– Ez nem – láttam be.
Ekkor azonban legalább fél órája bújtuk a Móricz-
kötetet. Meg-megállva a kedves részeknél. Így
lehetett egészen könnyen bekerülni vele az iro-
dalom szeretetébe, csodálatába általa. 
Jókai, Mikszáth, Móricz egész életmûve szünidôs

könyvélményként szerepelt nála.  Elolvasta a kert-
ben, mert szép volt. Bármikor rám tudta hozni a
frászt, hogy elindított egy mondatot, és fürkészte,
tudom-e honnan van. Hagyjuk az eredményt. 
Soha nem pirított rám, lapult az ember magától, ha
kellett. Ez olyan körülmény volt, hogy nem na-
gyon kellett, ilyen közegben nagyon jó volt
dolgozni.
Bizalom, ez volt a közös munkánk legfôbb alapja.
Minden kezdônek kívánok ilyen indulást. És olyan
odafigyelést, amilyet én kaptam. 
Volt egy közös osztályunk, az én elsô osztályom,
boldogan adtam ôket neki „fölsôbe”.  Az idôtájt
egy évet bizonyára rászántunk az örökítésre. A
tanítványok átadására. A kérdéseivel megtanított
arra, hogy mindenkit a teljes valójával kell szeret-
ni, látni kell a családot, a körülményeket, a test-
véreket és mindent. Mert a tanítvány, a gyerek volt
a minden. Még akkor is, ha saját gyermek nem
lehetett. De rokongyerek, tanítvány, annál in-
kább…
Mellesleg megtanított pogácsát sütni, kalácsot ke-
leszteni, mézeskalácsot írni. Ebben is türelmes
volt, hívott, nézd mutatom, ilyennek kell lenni a
tésztának, meg kell fognod, hogy tudd. Egy tan-
testületi értekezlet szünetében, egy írólapon meg-
tanította, hogy kell töltött káposztát csinálni. Van
egy kézzel írott százötven oldalas szakács-
könyvem, tôle. Kedvességbôl, törôdésbôl írta. 
Aztán máshová sodródtunk. 
Képviselôként találkoztunk újra. Mondta, hogy
valami nincs rendjén, mûteni fogják. De nagyon
reméli, idejében elkapták a bajt. 
Sajnos nem tudták. 
Épp ideje, hogy odaát, az Égi Osztályban a hetes
elkiáltsa magát:
– Osztály vigyázz! Jön a Tanár!!!
Újraolvasom Móricztól a Légy jót, miatta…
Drága Irén! Ennyi tellett…
Mindent köszönünk.

Fájó szívvel búcsúzunk

2013. július 19-én hosszú, küzdelmes beteg-
ség után halt meg Erdei Irén volt képviselô
társunk. Az elsô képviselô-testületi ülés, amin
már részt vett, mint önkormányzati képviselô
2008. október 30-án volt. 2010. június 10-én
pedig az utolsó ülés, ahol még velünk volt,
majd betegsége miatt a ciklus végéig már
nem tudott a többi ülésen részt venni.
10 évig volt a Nagykovácsi Általános Iskola
Igazgatója, nagyon szerették a gyerekek,
becsülték a szülôk és elkötelezetten tisztelték
a kollégái.
Elsôként kapta meg a Szatmári Lajos díjat
2012-ben, sajnos a díj átvételére már nem ün-
nepélyes keretek között került sor, hanem a
kórház büféjében, ahol meghazudtolva fizikai
állapotát együtt reggeliztünk és jót beszélget-
tünk.
Irén örök optimista volt és hihetetlen ter-
mészetességgel viselte el az élete csapásait.
Nagyon erôs és kitartó ember volt, példa
marad mindannyiunk számára, akik ismerhet-
ték!
Emlékedet ôrizni fogjuk 

Tisztelettel: Bencsik Mónika

Ezzel a néhány mondattal köszöntöttük a Szatmári
Lajos díj alkalmából:
Ritka alkalom az, amikor pedagógus kap elis-
merést, különösen, amikor elsô alkalommal kerül
áradásra a Szatmári Lajos díj. Ma egy olyan nevelô
kapja meg, aki hosszú évtizedekig volt az iskola
pedagógusa, majd igazgatója.
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink és Látogatóink!
Az intézmény nyugati szárnyának építési munkái miatt a
következôkben leírt, tervezett nyitva tartáson kívül ettôl eltérô
idôpontban is várható intézményünk rendkívüli zárva tartása.
Megértésüket köszönjük!

A könyvtár tervezett nyári nyitva tartása:
augusztus 1-tôl augusztus 31-ig 

Hétfô 14–19 Csütörtök 14–18
Kedd 9–13 Péntek 9–13
Szerda 9–13 Szombat zárva

Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére.
Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a
számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 21 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi köl-
csönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda,
Geo, Heti válasz, Kertbarát, A mi otthonunk, Nôk Lapja, PC

World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat
stb. Napilapok: Magyar Nemzet, Népszabadság.

� MÁRAI II. program
A Márai I. program sikeressége 2012-ben elindította a Márai II.
programot, melybe az elôzôekhez hasonlóan könyvtárunk is
bekapcsolódott. 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megôrzése, a hazai
és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselô könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szerzôk támogatása és megis-
mertetése. 
A Márai II. program által 210 db könyvvel és hangzó anyaggal
gyarapodott a könyvtár állománya.
Újdonságainkból
Felnôtteknek ajánljuk
Bán Mór: Hunyadi: A Csillagösvény hídja; Dés Mihály: Pesti
barokk; Fejôs Éva: Most kezdôdik; Hotakainen, Kari: Az élet-
kereskedô; Lackberg, Camilla: Vészmadár; Vass Virág:
Sohaférfi
Gyermekeknek ajánljuk:
Berg Judit: Lengemesék: Nádtengeri nyár; Schröder, Patricia:
Varázsbagázs; Stilton, Geronimo: Szörnyek Cin Cityben;
Stilton, Tea: Szabad egy táncra?; Stilton, Tea: A Titkos Város

� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA);
Gyerekirodalmi adatbázis; Irodalmi kritikák, tanulmányok biblio-
gráfiája; Kortárs Irodalmi Adattár (KIA); Magyar Digitális
Képkönyvtár (MDK); Magyar Periodika Adatbázis (IKB); 
MANDA; MATARKA; Mûelemzés adatbázis; Országgyûlési
dokumentumok; Pedagógiai Adatbázis

„A könyv, amely mindenütt jelenlevôvé varázsolta a
szellemet, megteremtette az emberiség lelki
közösségét. A könyv, amely nemcsak a teret hódítot-
ta meg, hanem béklyóba verte a térnél is nagyobb
ellenségünket, megállította az idôt. Ennél nincs
nagyobb csoda. Mindig a legegyszerûbb dolgok a
valódi csodák.” - Kosztolányi Dezsô -

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.
Tel.: 06-26-356-362  

E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
nkkkozi@freemail.hu

http://konyvtar.nagykovacsi.hu

Erdei Irén 1969-ben Furtán, egy hasonló kis
faluban kezdte pályafutását, mint Nagykovácsi,
ahova 1986-ban került. Irén mélységes embersze-
retettel tanította a település gyermekeit, pártfogol-
ta kollégáit. Oktatta a csodálatos magyar nyelvet,
népünk történelmét, kutatva az új lehetôségeket,
mindig lépést tartva a folyton változó körül-
ményekkel.
Közben ô is folyamatosan tanult, közoktatás
vezetôi, majd településfejlesztési szakelôadói,
kistérségi tanügyi igazgatási szakértôi diplomát
szerzett.
Tanítványainak tudását, nekünk, kollégáknak hitét,
kitartását adta tovább, mindig ösztönözve a jobbra,
kiváló munkára. Hihetetlen precizitásáról, alapos
munkájáról volt ismert, aki addig nem nyugodott,
amíg tanítványaiból, kollégáiból a legjobbat ki
nem hozta.
2008-2010 között önkormányzati képviselôként,
nevelési-oktatási tanácsnokként dolgozott a
Nagykovácsiban élôkért.
Szívügye volt a nagykovácsi iskola múltjának ku-
tatása, neki köszönhetjük azt a néhány éve kiadott
könyvecskét, amelyben ezt leírta, és kollégáit is
bevonva megjelenhetett a kiadvány, melyben még
szerepelt egy Szatmári Lajos bácsival készült inter-
jú is.
Nyugdíjba vonulása után már nem tudta meg-
valósítani másik nagy álmát, egy iskolatörténeti
kiállítást, egy régi „oskolatermet” melyben, a mai
diákok láthatták volna, hogy milyen körülmények
között folyt régen az „okítás”.
Drága Inci néni! Betegséged miatt ma nem lehetsz
itt közöttünk, így most jelképesen nyújtjuk át
Neked munkásságod elismeréseként, elsôként a
Szatmári Lajos díjat.
Köszönjük azt a hitet, emberséget, szeretetet,
melyet a tanítványaidra, kollégáidra és a Nagyko-
vácsiban élô emberekre sugároztál!

Aki már veszítette el szeretett hozzátartozóját, tudja,
hogy gyászban lenni milyen nehéz. 
A fájdalmas érzések annyira elárasztják a gyászolót,
hogy még a hétköznapi életvitelét is emberfeletti
erôfeszítéssel tudja csak folytatni. Segítségre, tá-
maszra, megértésre, együttérzésre van szüksége,
hogy a sokkon túljutva intézni tudja az elhunytnak a
temetését, búcsúztatását. Ebben általában együtt-
érzéssel, segítôkészen veszik körül a rokonok, bará-
tok, ismerôsök. A temetés után azonban ritkulni
szoktak a látogatások, pedig a gyász legnehezebb
része ekkor kezdôdik. A gyászolót a sok teendô,
ügyintézés után kontrollálatlanul árasztják el a fáj-
dalmas érzések. Olyan hullámvölgyeket élhetnek
meg és olyan misztikusnak tûnô tapasztalataik lehet-
nek az elhunyttal kapcsolatban, hogy sokan a
megôrüléstôl félnek, vagy azt hiszik, hogy velük
valami baj van. Kevesen tudják, hogy a gyásznak
ennek a szakaszában nagyon sok, más helyzetben
kórosnak minôsített jelenség, érzés teljesen ter-
mészetes. Mivel ezek az érzelmi hullámvölgyek 
annyira fájdalmasak, olyan elviselhetetlenül ne-
hezek, a gyászoló inkább elfojtani igyekszik, abban
a reményben, hogy így hamarabb túljut a gyászon. A
környezet is inkább ezt várja el, és egyre kevésbé ér-
tik meg, ha még hónapok múlva is elemi erôvel
árasztják el a fájdalmas érzések. A felgyorsult élet-
tempónk mellett a gyászév már sokaknak örökké-
valóságnak tûnik, minél hamarabb szeretnének a
gyászon túljutni és a megszokott életüket folytatni.
A közhiedelemmel ellentétben éppen az elfojtás, túl-
lépés hosszabbítja meg a gyászt. A fájdalmas
veszteségbôl fakadó bánat, kétségbeesést, reményte-

lenséget, bûntudatot, haragot ha nem tudja megélni a
gyászoló és kifejezésre juttatni, akkor búvó-
patakként, kerülô úton juthatnak érvényre külön-
bözô lelki és testi betegségek formájában. Az elfoj-
tott gyász következményeként a depresszió, a
pánikbetegség, az alkoholbetegség, az elhunyt testi
tüneteihez hasonló betegségek a leggyakoribbak.
Még nagyobb a megbetegedés veszélye hirtelen el-
halálozás, gyermek elvesztése, baleset, öngyil-
kosság, erôszakos halál esetében. Ilyen esetben
egyértelmûen ajánlott professzionális segítség
igénybevétele.
A közhiedelemmel ellentétben az idô semmit sem
old meg. Az erô, amivel a gyászoló tartja magát, ha
nem párosul a fájdalmas érzések megélésével, akkor
az nemcsak a gyászolót terhelheti meg hosszú
éveken át, hanem a hozzátartozókat is. Nagy bá-
torság kell a fájdalmas érzések átéléséhez, kife-
jezéséhez, de csak így lehet a gyászmunkát
elvégezni, a gyászt feldolgozni és szerettünket
szívünkben megôrizve, a jövô felé fordulva újból
teljes életet élni.
A rítusok – siratás, virrasztás, búcsúztatás, temetés
stb. – mind a gyász megélését segítik elô a gyászolót
megtartó közösségi keretek között. Nagyon fontos
lenne, hogy a rítusok csökkenésével a gyász
megélését segítô egyéb lehetôségekkel éljen a gyá-
szoló. Ilyen pótrítusok lehetnek a búcsúztatás új for-
mái, beszélgetés az elhunytról a barátokkal,
rokonokkal, emlékezés, gyertyagyújtás, levélírás
stb. 
Mivel a gyászoló környezete az idô múlásával egyre
kevésbé tudja, hogyan is segítse a gyászolót és sokan

zavarukban inkább kerülik ôt, a gyászoló éppen
akkor marad egyedül elviselhetetlennek érzett ter-
hével, amikor a legnagyobb szüksége lenne tá-
maszra, együttérzésre. Sokat segíthet ez ilyen sza-
kadékok áthidalásánál, ha a rokonok és barátok
felvállalva tanácstalanságukat – akár ki is fejezve azt
– túllépve bátortalanságukon felkeresik a gyászolót
és jelenlétükkel, együttérzésükkel osztoznak a
gyászban vele. Ez az egyik legnagyobb dolog, amit
tehetnek. A gyászoló is könnyíthet környezete
zavarán azzal, hogy kifejezi azt, amire szüksége van:
egyedüllét, beszélgetés, segítség. A „biztosan a ter-
hükre vagyok” érzésen azonban nehéz túllépni,
pedig a segítség kérésével és elfogadásával sok té-
továzó szerettüknek megadhatnák a segítés
örömének lehetôségét!
A legtöbbet az együttérzô rokonok, barátok tudnak
segíteni. Segítséget jelenthet még a veszteség feldol-
gozásában  gyász témájában íródott könyv olvasása,
és a különbözô önsegítô gyakorlatok, mint például a
sportolás, naplóírás. 
Aki úgy érzi, hogy mindezek ellenére nagyon ne-
hezen viseli a gyászt, és szívesen venne egyénre 
szabott, személyes tanácsadást, kísérést, szeretettel
várjuk a családsegítôben!
Ingyenes gyásztanácsadás Cserey Kinga mentál-
higiénés szakembernél. 
Akinek segítséget jelenthet, ha gyászában a sorstár-
sakkal megoszthatja gondjait, fájdalmait, érzéseit és
szívesen keresi másokkal együtt a továbblépés
lehetôségeit, szeretettel várjuk jelentkezését az
ôsszel induló gyászcsoportunkban!
Gyászcsoport kiscsoportos formában (max. 10 fô),
ingyenes részvételi lehetôséggel. Csoport össze-
jövetelek 2,5 órában, kéthetente, összesen 10 alka-
lommal.
Jelentkezni lehet a 361-930-as telefonszámon az
Ezüstkor Szociális Gondozó Központban.

EGYÜTT A GYÁSZBAN
ÚJ  TANÁCSADÁS A CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLATBAN
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HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 12-19.30 óráig
Kedd: 12-19.30 óráig
Csütörtök: 12-19.30 óráig
Péntek: 12-19.30 óráig 

Dr. Jani Ágnes
Hétfô: 9–15 óráig
Kedd: 9–15 óráig
Szerda: 9–15 óráig
Csütörtök: 9–15 óráig
Péntek: 9–15 óráig

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos
� 06-30-922-6633; rendelô: 06-26-389-282
Rendelési idô: 

Hétfô 11.00–15.00
Kedd 15.00–19.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 11.00–15.00

Dr. Sorbán András háziorvos
� 06-30-2123-999; rendelô: 06-26-555-033
Rendelési idô: 

Hétfô 15.00–19.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 15.00–19.00
Csütörtök 8.00–12.00

Dr. Kelenföldi Ferenc háziorvos
� 06-30-922-6632; rendelô: 06-26-555-033

Dr. Koltay Angéla háziorvos
� 06-30-587-5087; rendelô: 06-26-355-543
Rendelési idô: 

Hétfô 8.00–12.00
Kedd 11.00–15.00
Szerda 11.00–15.00
Csütörtök 15.00–19.00

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Augusztus 9.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Augusztus 16.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Augusztus 23.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Augusztus 30.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Dr. Solynóczki Katalin augusztus 5-16-ig,
Dr. Koltay Angéla augusztus 19-23-ig,
Dr. Sorbán András augusztus 26-30-ig 

szabadságon lesz, betegeiket mindkét orvos 
saját rendelési idejében fogadja!

Rendelési idôn túl 19.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon egész nap a Budakeszi
orvosi ügyelethez kell fordulni!
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fô utca 179., a Polgármes-
teri Hivatal udvarában.

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!

Újszülöttek

Június
Panna Boglárka

Július
Emese Dorka, Lilla, Bolda, 

Stella Rose

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Korcsmáros Gyula (75)
1938. 04. 01. – 2013. 06. 30.

Schalla Josefine (80)
1933. 01. 23. – 2013. 07. 01.

Sziládi Péter (52)
1960. 09. 13. – 2013. 07. 12.

Pitz András (83)
1930. 04. 23. – 2013. 07. 18.

Erdei Irén (62)
1951. 03. 25. – 2013. 07. 19.

Sipos János (60)
1953. 01. 17. – 2013. 07. 20.

Anyakönyvi hírek

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Tel.: 06-26-555-055
E-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Szerda:
I. körzet
Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-30-687-9758
Csütörtök:
II. körzet
Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-20-988-9521
Hétfô:
III. körzet – Helyettesítést végzi:  
Pálné Szondy Krisztina és Kosztoványi Éva 
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

Aktív polgárság, Visegrád és Közép Európa 
Az Európai Polgárok Éve és a Közép-európai év Magyarországon alkalmából nemzetközi konferenciát
rendez a Linum Alapítvány hazai és külföldi partnereivel. A konferencia lebonyolítására szeptember 5.-
én és 6.-án kerül sor Budapesten a Hungexpo területén. További részleteket a következô Internet címen
találhatnak: www.linumfoundation.eu/?q=active-citizenship

Partnereknek a következôket nyertük meg: 
Albánia – Ms. Ketrina Çabiri Qendra UET (UET Centre) www.uetcentre.org/portal/index.php/en,
Bulgária – Ms. Ani Dimitrova International trainer, Csehország: Mr. Oto Potluka, Mr. Martin Spacek
www.ireas.cz, Lengyelország: Mr. Wojciech Przybylski VISEGRAD INSIGHT Res Publica
Foundation /http://visegradinsight.eu/, Ms Anna Czyzewska (Etnographic Workshop non profit organi-
zation) www.etnograficzna.pl, Ms Eunika Chojecka http://twojruch.net/en/about-us, Magyarország:
Dr. Hamberger Judit, Magyar Külügyi Intézet, Vajda Márta CivilKomp Alapítvány, Ms. Hana Semanic,
Végh  Zsuzsanna Közép-európai Egyetem https://cens.ceu.hu, stb., Románia: Ms. Kinga Bereczki
(www.amoba.ro), Szlovákia: Mr. Milan Andrejkovic Visegrad Civil Society Organizations’ Platform
(www.1snsc.sk), Ukrajna: Gerevich János ADVANCE Transcarpathian Advocacy and Development
Centre (www.advance.org.ua).

Fôtámogató: IVF – Nemzetközi Visegrád Alap
Szomolányi Attila

Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.
Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–15.00
(páratlan hónapban 9.00–12.00)

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelôben

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00
(páratlan hónapban 12.00–15.00)

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelôben.

Aug. 5–24-ig dr. Jakab Erika szabadságon van.
Helyettese dr. Cesko Izabella, aki a saját 

rendelési idejében és a saját rendelôjében
várja a betegeket.

Szabadság idején a pénteki napokon 9-12
óráig van rendelés.
Aug. 24-én, szombaton dr. Cesko Izabella 9-12
óráig rendel.
Aug. 30-án pénteken 9-12 óráig dr. Jakab
Erika rendel, 12-15 óráig dr. Cesko Izabella
várja a betegeket.

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Rendelési idôn túl 

19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

nnnnnnnnnn
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2013. július elseje és ötödike között negyedik al-
kalommal szerveztük meg a Fejér György
Alapítvány táborát. A Nagykovácsi Általános
Iskolából huszonegy gyermek vett részt a prog-
ramokon. Jártunk az MTVA Látogatóköz-
pontjában, ahol megnézhettünk egy igazi stúdiót,
készíthettünk egy saját híradót és idôjárás jelen-
tést, de a stáb tagjait is mi alkottuk. Megcsodáltuk
a hatalmas jelmezraktárt, és találkozhattunk régi
mesehôsökkel (Süsü, Mazsola és Tádé, TV maci
stb.) is. Szerdán az egész napot a Csillaghegyi
strandon töltöttük, ahol nagyon élveztük a kisebb
és nagyobb medence hûsítô vízét. Pénteken a
Vadasparkban jártunk, szerencsénkre láthattuk
egy ôzgida etetését, de mindegyik állatot
igyekeztünk meglesni, akiket lehetett, megsimo-
gatni is. Vendégünk volt Dudinszky Nóra fuvola-
tanár, kamaramûvész, aki egy nagyon izgalmas
zenés, játékos délutánnal lepett meg minket,
köszönjük! A fennmaradó idôben számtalan csa-
patjátékot játszottunk, kézmûveskedtünk és egy
balesetmegelôzési programon vettünk részt. 
Köszönjük a Nagykovácsi Általános Iskolának a
helyszínt, a NATÜ-nek az étkezésben nyújtott
segítséget, a Fejér György Alapítványnak, Pataki
Csillának a tábor szervezésében való közremû-
ködését, támogatását!
Végezetül lássuk, mi tetszett legjobban a gye-
rekeknek: „Amikor elmentünk a strandra.”

(Rebeka), „A partizán és a Csillaghegyi strand.”
(Medi), „Minden jó volt, különösen az MTVA,
meg a strand és a fagyi.” (Melinda), „Nekem a
fürdés tetszett a legjobban, mert nagy volt a
medence.” (Bia), „Hogy elmentünk a strandra.”
(Marci), „A csapatjáték, az MTVA látogatása, a
strand, a kézmûveskedés, a vadaspark, a partizán,
a fagyi és az ajándékok.” (Tüli), „Amikor a
Csillaghegyi strandon voltunk.” (Orsi), „Hogy a
Magyar Televízióba mentünk.” (Annipanni), „A
Magyar Televízió és a Csillaghegyi strand volt a
legjobb.” (Laura), „A vadaspark és az MTVA-s
filmezés tetszett a legjobban.” (Mesi), „Nagyon
tetszett, hogy elmentünk a Csillaghegyi strandra
és az MTVA-ba.” (Ziti), „Tetszett a strand, meg
az MTVA. Nagyon jó volt a tábor.” (Virág), „A
legjobb a strand volt.” (Beni), „Hogy elmentünk
fagyizni és strandra.” (Zsófi), „Nekem minden
tetszett, de a legjobban, hogy a tévében szerepel-
hettem, hogy strandoltunk, hogy Anyukám tartott
egy foglalkozást és hogy elmentünk a vadaspark-
ba.” (Panna), „A fagyizó és a strand.” (Lili),
„Nagyon tetszett az összes játék és kirándulás.
Köszönöm, hogy itt lehettem.” (Zsuzska), „Hogy

elmentünk a Csillaghegyi strandfürdôre.”
(Gellért) Nati, Vanessza és Dávid az élmények
leírásakor hiányoztak. 

Balássyné Angeli Tímea,
Bokor Rózsa, 

Balássy Dávid
szervezô pedagógusok

Fejér György tábor 2013.



A Nagykovácsi

Böngészô önkormányzati 

oldalalak elôzô számait 

megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu 

oldalon

Július 21-én, vasárnap, Sopronban rendezték meg
a hegyikerékpárosok 2013. évi magyar bajnok-
ságát a Cross-Country szakágban. 
Több gyerekversenyzônkkel együtt már pénteken
Sopronba utaztunk. Vidám kis csapatunk a pénte-
ki és szombati napot készüléssel, a pálya begya-
korlásával töltötte (ideális kanyarívek, erôbe-
osztás, rajtolás begyakorlása).
A felnôttek versenye elôtt a különbözô gyerek
korosztályok versenyeit rendezték meg. Szép vo-
nalvezetésû, viszonylag technikás pályákat tûztek
ki a rendezôk, és már a gyerek korosztályokban is
izgalmas csatáknak lehettünk szemtanúi. Bringa-
sulink az utánpótlás korúak között 3 korosztály-
ban képviseltette magát. 

Idén elôször Magyar Bajnokot is ünnepelhet a
Crosskovácsi Bikeschool:  a legkisebbek (U9 = 7-
8 évesek) versenyét Kerényi Alfréd csapattársunk
nyerte meg!
Eredményeink:
U9 (7-8 évesek) 1. helyezett Kerényi Alfréd.
U11 (9-10 évesek) 3. helyezett Török Huba, 6.
helyezett Kisida Benedek, 8. helyezett Illés
Levente. 
U13: (11-12 évesek)  3. helyezett Gerely Attila, 5.
Katona Tamás, 6. Szabó Bence, és 9. helyezett
Földesi András (aki az OB elôtti napon is
versenyzett, és a Gerecse Maratonon elsô
helyezést ért el).
Gratulálunk kis versenyzôinknek és bíztatjuk ôket
a további szorgalmas edzésre, versenyzésre.

Gerely Gábor Crosskovácsi csapata az OB-n

XCO Magyar Bajnok Nagykovácsiból

Kerényi Alfréd, I. helyezett U9

3 éve született az ötlet
Dr. Solymosi Péter és Szomolányi Attila 

a pódiumon

Megosztják Önökkel gondolataikat:
az életrôl, sörrôl, barátságról, lelki békérôl, kutyákról,

teaivásról, mások tiszteletérôl, 
a pódium jövôjérôl…

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
E-mail: linumal@t-online.hu
Tel.: 06 26 555 028, 06 203 988 216


