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Fotók: Klein Péter

Bíborosi vizitáció Nagykovácsiban „Minden nemzet, minden nép a gondviselô
Isten szeretetétôl kísérve alakult ki a
történelem folyamán, így nyerte el sajátos
arculatát.
Ezért van mindegyiküknek pótolhatatlan
méltósága, zsenialitása, az élet gondjainak
megoldásában senki mással össze nem
téveszthetô ötletessége és elszántsága, min-
degyiküknek Isten akarta hivatása.”

Erdô Péter bíboros úr szentbeszédébôl
2004. Csíksomlyó

1934 után elôször volt vizitáció a plébánián. A
Bíboros Úr másfél napot töltött Nagyko-
vácsiban, hogy behatóbban megismerkedjen a
helyi körülményekkel és a hívekkel. A vizitációt
megelôzôen egy 667 pontos kérdôívet kellett
kitölteni, ami alaposan feltérképezte a helyi
viszonyokat. A püspökség átfogó képet szeretett
volna kapni a templom és plébánia állapotáról, a
nagykovácsi lelkiségi mozgalmakról, az
anyakönyvekrôl, könyvelésrôl, mindenrôl. A
Bíboros Úr szombaton reggel érkezett. Egy
rövid ima után megnézte a templom és a plébá-
nia épületét. Ezek után együtt ebédelt a pol-
gármesterasszonnyal, majd közösen megláto-
gatták a kálvária kápolnát. Délután Erdô Péter
találkozott a Regnum, a Karitász és a Mécs
közösség képviselôivel. Este szentmisét muta-
tott be Ady-ligeten, majd egy állófogadáson vett
részt a hívekkel. Vasárnap a Bíboros Úr celeb-
rálta a 10 órás misét, majd a képviselô testület
tagjaival beszélgetett. A vizitáció személyes
beszélgetéssel zárult Gábor Atya és a Bíboros
Úr között.

(Forrás: Nagykovácsi Plébánia galériája)

Budakeszi városához több szálon is kapcso-
lódik településünk. A járás ahova tartozunk, an-
nak központja Budakeszi. A Társulás, akivel
önkormányzatunk együttmûködik szabadon
választott feladatok közös megoldásában, szin-
tén Budakeszi központtal mûködik, hiszen 
Dr. Csutoráné Dr. Gyôri Otília budakeszi

polgármestere a társulás elnöke. Polgármester
tárasam szervezte meg az érdeklôdô polgár-
mesterekbôl azt a Közbiztonsági Bizottságot,
ahol eldöntöttük, hogy jótékonysági bált szer-
vezünk és támogatjuk egy új személyautó
megvásárlását a Budakeszi Rendôrôrs munkájá-
nak segítése érdekében, ami egyben minden

érintett település lakosságának
az érdekében kerül használatra.
Örömmel vettem részt 2013.
október 29-én a megvásárolt
gépjármû ünnepélyes átadásán,
ahol a kulcsot átadtuk Ôrs-
parancsnok úr számára! Ezúton
is megköszönöm azon Nagy-
kovácsiban mûködô vállalko-
zások és lakosok támogatását,
akik adományukkal hozzájárul-
tak közös célunk megvalósí-
tásához! Bízom benne, hogy
sokszor találkoznak a fotón
látható gépjármûvel, amint a
Nagykovácsi utcákon járôrözik.

Bencsik Mónika polgármester

Segítettünk, hogy segíthessenek!
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2013. október 31-én a testület munkaterv szerin-
ti ülését megelôzôen mind az Ügyrendi, mind a
Pénzügyi Bizottságok véleményezték a fela-
datkörükbe tartozó napirendeket.
Az Önkormányzat 2013. szeptemberében köz-
beszerzési eljárást indított a Nagykovácsi bel-
területén található szilárd és földutak útburko-
latának javítási munkálataira vonatkozóan. Az
eljárás keretében 6 cég részére került meg-
küldésre az ajánlattételi felhívás. A megadott
határidôig 4 cég élt az ajánlattételi lehetôséggel,
melyek elbírálása és hiánypótoltatása után három
cég adott be végsô ajánlatot. A végsô ajánlatok
elbírálása és hiánypótoltatását követôen 2013.
október 31-én az ülésen a Képviselô-testület
eredményesnek nyilvánította az eljárást. A
közbeszerzési törvényben meghatározott szer-
zôdéskötési moratórium lejárta után szer-
zôdéskötésekre került sor a különbözô típusú
utak javítási munkáira vonatkozóan. A megkötött
szerzôdések lehetôséget adnak arra, hogy egyes
munkálatok még ebben az évben sorra kerül-
jenek, valamint – a nyertes kivitelezôk bevonásá-
val – a következô évben esedékes szakfelada-
tokat az Önkormányzat ütemezze és a jövô évi
költségvetésbe betervezze. Megemlítendô, hogy
a településünkrôl az elmúlt idôszakban érkezett
észrevételekbôl adódó javítási munkák volumene
várhatóan meghaladja a 2013-as évre tervezett
költségkeretben még rendelkezésre álló keretet.
Így vannak munkák, amit 2014. tavaszára szük-
séges ütemezni, amihez ezúton is szíves
türelmüket és megértésüket kérjük!
A megüresedett védônôi státusz betöltésére kiírt
pályázat többszöri meghirdetésére 2013. október
1. napján Baranyayné Molnár Katalintól (Nagy-
kovácsi lakos) érkezett be pályázat. A Pályázó je-
lenleg is védônôi munkakörben dolgozik Család-
védelmi Szolgálat védônôjeként. A Pályázó
meghallgatása a Képviselô-testület zárt ülésének
keretei között megtörtént. A kinevezéshez szük-
séges Vezetôvédônôi szakvélemény ren-
delkezésre áll, amely javasolja a Jelentkezô
felvételt. A Képviselô-testület zárt ülésen
meghozott kinevezési döntése alapján a III.
védônôi státusz védônôje Baranyayné Molnár
Katalin 2014. január 1. napjától.
Puskin utcai Lakos közterületre kihelyezni kívánt
virágládái ügyében benyújtott fellebbezésében a
Képviselô-testülete meghozta a 157/2013. (X.
31.) határozatát. Az érintett Lakos még 2012-ben
kérelmezte, hogy az ingatlana elôtti közterületi
részre szeretne mobil virágládákat kihelyezni,
amely kérelem elutasításra került. Az érvényes
helyi szabályozás alapján, nem volt lehetôség a
közterületre kihelyezni mobil virágládákat.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
12/2007. (V.17.) számú rendelete a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárá-
sokról, és a közterület-használati díj mértékének
és fizetési módjának megállapításáról és annak
szabályairól szól, (továbbiakban: helyi rendelet)
mely módosításra került még 2013. január 1-én.
A helyi rendelet megváltozása után az Ügyfél
virágládák kihelyezését ismételten kérelmezte. A
Fôépítész írásos állásfoglalásában nem támogatta
a virágládák kihelyezését a Puskin utca érintett
ingatlan elôtti közterületre. Annak ellenére, hogy
mobil jellegû virágtartó edények kihelyezésérôl
van szó, azok a gyalogos és jármûforgalmat
akadályozhatják. A fentiek miatt a kérelem elu-
tasításra került, amely elutasító határozatot a
Lakos megfellebbezte, így került az ügy a
Képviselô-testület elé. A Képviselô-testület a fel-

lebbezést megtárgyalta, majd a fellebbezésnek
elutasításáról határozott – egyben helyben hagy-
va a polgármester határozatát.
A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület támo-
gatását, kérelmükre módosította a Képviselô-
testület, ami szerint a felhasználást sportfelszere-
lés vásárlására engedélyezte.
Az Iskolai 2012-2013. tanévi beszámolót a
testület tudomásul vette.
Partneri együttmûködés kialakítása a Fôváros
dél-nyugati agglomerációjában
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô Testülete egy szándéknyilatkozattal
együttmûködési szándékát fejezi ki Törökbálint
Város Önkormányzatával, mint a projektben
gesztori feladatokat felvállaló partnerrel az EGT
és Norvég Alapok „Önkormányzati kapacitásfej-
lesztés a helyi közszolgáltatások minôségének
javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében”
címû program keretében kiírt pályázatra benyúj-
tandó „Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés
alapjának lerakása önkormányzati kapacitásfej-
lesztéssel és tudástranszferrel” címû projekt-
javaslat megvalósításában. Ennek tartalma, hogy
mint csatlakozó önkormányzat, Nagykovácsi
részt vesz a kistérségi gazdaságfejlesztési modell
kialakításában, kezdeményezi a helyi település-
fejlesztési stratégia és településmarketing terv
kialakítását, befogadja és mûködteti a döntéstá-
mogatási információs rendszert, részt vesz olyan
oktatásokon – delegáltjain keresztül –, melyeket
kifejezetten önkormányzati célcsoportoknak
szerveznek, a teljes projektfenntartási idôszak
alatt alkalmazza az e-Learning tananyagokat,
valamint rész vesz a projekt keretében szervezett
rendezvényeken. A projekt keretében elvégzendô
feladatok finanszírozásához Nagykovácsi Nagy-
község Önkormányzatának nem kell hozzájárul-
nia. 
A Képviselô-testület a hó- és síkosság mentesítés
feladatainak finanszírozására plusz 5 millió
forintos kertet határozott meg a költségveté-
sében.
Döntött a testület arról, hogy felvállalja a
Szatmári Lajos díjjal kitüntetett, Erdei Irén volt
képviselô és iskola igazgató temetési költségeit.
A Z56/2013. (III.28.) számú határozatot a tes-
tület visszavonta.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése
egyes kitüntetô díjak alapításáról és adományo-
zásuk rendjérôl szóló 9/2012.(IX.28.) önkor-
mányzati rendelete értelmében javaslattételi jog
illeti meg a Pest megyében mûködô települési
önkormányzatok képviselô-testületeit. A kép-
viselô-testület határozatképtelensége miatt
határidôben már csak az Év Sportolója díjra, Pest
megyei legjobb testi értelmi és érzékszervi
fogyatékos sportolója címre tudott a testület
javaslatot tenni.
Intézményi tanácsba történô képviselôi delegá-
lásról döntött a testület, miszerint az Általános
Iskola intézményi tanácsába Reindl Gyula és dr.
Balogh László képviselôket delegálja. A Nagy-
kovácsi Mûvészeti Iskola intézményi tanácsába
Bárdos Iván és Diószeghy Tünde képviselôket
delegálta tagnak.

Mindezek után került napirendre Dékány
Angella elôterjesztése, melyben azt kezde-
ményezte, hogy a Képviselô-testület mondja ki a
feloszlását (ezt a döntés név szerinti szavazással
és minôsített többséggel kell meghozni és
idôközi választást eredményezett volna). A
napirend tárgyalásán a Képviselô-testület teljes

létszámmal, 9 fôvel volt jelen. A szavazás ered-
ményeként 7 nem szavazat és 2 igen szavazat
mellett, a testület elutasította a feloszlásra
vonatkozó kezdeményezést. Miután ez az ered-
mény született, Dékány Angella lemondott
mandátumáról.

Rendkívüli Képviselô-testületi ülés volt 2013.

november 21-én

Döntött a testület a hó,- és síkosságmentesítési
közbeszerzési eljárás lezárásáról. A közbeszerzés
nemzeti értékhatáros, nyílt eljárás keretében lett
lefolytatva. A Közbeszerzési Bizottságot a jegy-
zô vezeti, részt vesznek a munkában az osztály-
vezetôk, valamint az illetékes, mûszaki osztályon
dolgozó köztisztviselô, valamint külsô megbízott
közbeszerzési jogász. Az eljárást a testület
érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, a
pályázat nyertese a Jäger Kft. lett, a szerzôdés-
kötésre december elején kerülhet sor. Napi-
renden volt a NATÜ Kft. ázsiós tôke felosztására
vonatkozó testületi döntés is, aminek értelmében
a Kft. törzstôkéjét 1 millió forinttal emelte meg a
testület, így az eddigi 2 millió forintról 3 millió
forintra változott a törzstôke, 5 millió forint
pedig tartalékba került. Ezt az elôterjesztést egy
korábbi döntés elôzte meg, amikor a költségvetés
módosítással a Kft. mérlegbeszámolóját elfogad-
va a hiányként jelentkezô 6 millió forint kapcsán
tôkeemelésrôl döntött a testület. Ezen az ülésen
került napirendre Bánóczi Margit képviselô in-
dítványa, miszerint a testület és a polgármester
közötti perben a képviselôk bízzák meg
Galambos L. Eszter ügyvédet és a megbízáshoz
az anyagi fedezetet biztosítsák, amit a képviselôk
támogattak.

Itt kívánok tájékoztatást adni arról, hogy a
Képviselô-testület pert indított a polgármesteri
tisztség megszüntetésére vonatkozóan, mely per-
ben az elsô tárgyalás 2013. november 14-én volt.
A tárgyaláson elhangzottakról a Jegyzô úr adott
tájékoztatást a testületnek az ülésen.
A tárgyaláson a bíróság az alábbiakra szólí-

totta fel a Képviselô-testületet:

A bíróság felhívta a felperest, hogy keresetét
pontosítsa, az egyes keresetben hivatkozott tör-
vénysértésekkel (2013. szeptember 11-i testületi
ülésen felsorolt 13 pont szerint) kapcsolatban
pontosan jelölje meg a jogszabályhelyeket, ame-
lyek alapján a polgármester jogellenes intéz-
kedését, vagy jogellenes mulasztását megállapí-
tották.
A bíróság kötelezte továbbá a felperest, hogy bi-
zonyítási indítványait az egyes kereseti kérel-
mekhez kapcsolódóan terjessze elô, megjelölve
azon okiratokat, amelyekre a törvénysértés
megállapíthatóságát alapozza.
A bíróság a fentiek teljesítésére 30 napos
határidôt engedélyezett a felperesnek, ami 2013.
december 14-én telik le.
A Képviselô-testület (felperes) pert indított elle-
nem (Bencsik Mónika polgármester alperes),
mely perben meghozta a bíróság azt a végzést,
mely a felfüggesztési kérelemre vonatkozott.
A bíróság az alperes polgármesteri tisztségbôl

történô felfüggesztésére irányuló felperesi

kérelmét elutasította. Az indokolási részt, a

bíró azzal zárta, hogy a felperesnek az alperes

felfüggesztésére irányuló intézkedési kérel-

mét, mint alaptalant utasította el.

Számomra ez a döntés nagyon fontos volt ahhoz,
hogy munkámat a továbbiakban is el tudjam lát-
ni a tôlem telhetô legjobb szándékkal a tele-
pülésünk javára.

Bencsik Mónika polgármester

Tájékoztató a Képviselô-testületi döntésekrôl
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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

Tisztelt Adózóink!
2013. október 7-én munkatársaink megkezdték az adóhátralékkal
rendelkezô adósoknak a behajtási eljárások elôkészítését.
A tényleges behajtási feladatok 2013. október 14-én indultak meg.
Az adatgyûjtési feladatok végrehajtása folyamatosan történik.
Az eddig megszokott behajtási eljárások, fizetési meghagyások ki-
bocsátása, nyugdíj és fizetésletiltások, valamint gépjármûvek forga-
lomból való kivonása mellett, új elemként megjelenik az ingó (gépjár-
mû) foglalás, valamint követelés letiltás is.
Azon adózók esetében, ahol az adóbeszedést csak behajtási eljárás-
sal sikerül realizálni, ott jogszabály által elôírt behajtási általányt,
vagyis 5000-, Ft-ot az adóhatósági munkatársak végzéssel állapítják
meg és küldik ki adózó részére.
Amennyiben Fizetési meghagyás, nyugdíj és fizetési letiltás megin-
dult, adózó idôközben rendezte, vagy rendezni kívánja tartozását,
úgy a hátralék megfizetése után soron kívül az eljárás
kezdeményezését munkatársaink visszavonják.
Tájékoztatjuk azon Adózókat, akik továbbra is adó hátralékkal ren-
delkeznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség meg-
fizetéséig folytatni fogjuk.
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.
Tájékoztatjuk tisztelt adózókat, 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.
Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési
kötelezettség a helyi adóhatóság felé az ingatlan beépítése esetén épít-
ményadó bevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, valamint a beépítés mi-
att 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 idegenforgalmi
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 terheli 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

Tisztelt Építtetôk!
A felépült lakóházak használatba vételének engedélyezése 2013. január
1-tôl némileg megváltozott. Egy lakóház esetében (mindegy, hogy 1, vagy
kétlakásos) az eljárás neve használatba vétel tudomásul vétele (amennyi-
ben az építési engedélyezési eljárásba nem kellett szakhatóságot bevon-
ni). 
Az elkészült épületrôl egy arra jogosultsággal rendelkezô földmérôvel el
kell készíttetni az épületfeltüntetési vázrajzot, és feltöltetni az OÉNY-be
(Országos Építésügyi Nyilvántartás). 
A kérelem benyújtandó dokumentumai a kitöltött ÉTDR nyomtatványok, a
papír alapon vezetett építési napló esetében az építôipari kivitelezési
tevékenységrôl szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló
összesítô lapja, az eljárási illeték befizetésének igazolása és a statisztikai
adatlap. Az eljárási illeték 10.000 Ft, amelyet illetékbélyeg formájában az
ÉTDR nyomtatványok 5.b. lapjára kell felragasztani. (Az ÉTDR nyomtat-
ványok a www.nagykovacsi.hu honlap dokumentumok/Építési, mûszaki
és környezetvédelmi ügyek/ÉTDR kérelmi nyomtatványok menü alatt le-
tölthetôk.)  
Az eljárás során az építésügyi hatóság azon kívül, hogy az épület a jogerôs
és végrehajtható építési engedélynek megfelelôen épült-e föl, biztonságos
és rendeltetésszerû használatra alkalmas-e, vizsgálja azt is, hogy az
építési naplóban rendelkezésre áll-e az építési munkaterület építtetô
részére történô átadásáról készült jegyzôkönyv, és hogy a hatályos földhi-
vatali záradékkal ellátott változási vázrajzot feltöltötték-e az OÉNY-be.
A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásul-
vételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásul vételét
nem akadályozza, azonban ha a feltöltést a kérelmezô nem tette meg, az
építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásul vételével egyidejûleg,
határidô megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba
helyezésével kötelezi az építtetôt a változási vázrajznak az OÉNY-be tör-
ténô elektronikus feltöltésére.
Ha a vázrajz feltöltése megtörtént, az építésügyi hatóság e tényrôl, és a
használatbavétel tudomásul vételérôl történô tájékoztatás érdekében
végzéssel, annak papír alapon történô megküldésével hivatalból megkere-
si az illetékes földhivatalt a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése
iránt.

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltató Pont

� 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

� 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

� Pénzügyi Csoport 06-26-555-035
Gazdasági vezetô: Perlaki Zoltán, 131 m.; gazdasagivezeto@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
Patonai Nikolett – 119 m.; penzugy@nagykovacsi.hu

� Titkárság 06-26-555-009, titkarsag@nagykovacsi.hu
Dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetôi referens – 106 m.;

erdelyi.titkarsag@nagykovacsi.hu
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Honlap: www.nagykovacsi.hu � Központi telefonszám: 06-26-389-566

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

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

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

Budapest XII. ker. Margit körúti irodában 8.00–18.00 óráig fogadja ügyfeleit
Központi telefonszám: 06-1-414-5000

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

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

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

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati 
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
2013. november hónaptól 6 hónapon át a NATÜ Kft. a Kormány
által meghirdetett téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében
közfoglalkoztatott munkavállalókat alkalmaz, elsôsorban a
település közterületeinek rendben tartása céljából. 
Várjuk bejelentéseiket, amennyiben gazos, rendezetlen közös-
ségi területeket, eltömôdött csatornákat, árkokat észlelnek a
környezetükben. 

Nagykovácsi Településüzemeltetés 
e-mail: natu@nagykovacsi.hu

telefon: 26-355-159; honlap: natu.nagykovacsi.hu

Értesítés belterületi vadkilövésrôl
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Településünkön problémát okoz a környezô erdôterületekrôl, a belterületi
részekre bejáró vaddisznók jelenléte.
Az idei évben Hivatalunk – több önkormányzathoz hasonlóan – megkérte az
engedélyt a területileg illetékes Budaörsi Rendôrkapitányság Igazgatás-
rendészeti Osztályától, a belterületen megjelenô vaddisznók kilövésére.
A Hivatalunk részére kiállított engedély 2013. november 1-tôl 2014. március
1-ig, Nagykovácsi belterületére érvényes.
A vadelejtés a lakosság értesítése után történik, de legkésôbb 2013. novem-
ber 22-tôl.
– Az elejtés minden esetben 20:00-04:00 óra közötti idôszakban végezhetô.
– Az irányító és végrehajtó személy: Erôs Kálmán.
A vadkilövéssel érintett területek:
Nagykovácsi bekötô 11104 jelû út és a mellette lévô belterületi részek,
Kossuth L. utca, Kálvária sétány, Barack utca, Szilva utca, Forrás utca,
Gémeskút utca, Rozmaring utca, Telki út, Csendes utca, Erdô sétány,
Hidegkúti út, Pilis utca, Kerekhegyi sétány, Zsíroshegyi út, Nagyszénás
tanösvény, Muflon utca, Vaddisznó utca.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a vadak által
okozott károkról a Hivatalunkban továbbra is tehetnek bejelentést!
A bejelentésben rögzítésre kerül a bejelentô neve, lakcíme, elérhetôségei, a
vad észlelésének pontos helye, ideje, a vad leírása, mozgása, látható nyo-
mok, személyi- vagy tárgyi sérülés történt-e? 
Minden olyan észrevételt szívesen veszünk, ami az ügy elintézését haté-
konyabbá teszi.
Segítségüket elôre is köszönöm!
Nagykovácsi, 2013. november 11.

Üdvözlettel:
Papp István  

jegyzô

Lakossági Tájékoztatás 
víziközmû-szolgáltató váltásról

2012. január 1-tôl hatályos, víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény, alapjaiban változtatta meg a víziközmû-szolgáltatási tevékenység
körülményeit, peremfeltételeit. Ezzel együtt jelentôsen módosul a szektorban
tevékenykedô gazdasági társaságok helyzete és jövôbeli lehetôségeik.
Településünkön a víziközmû-szolgáltatást a Nagykovácsi Víziközmû
Üzemeltetô és Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság (NVK Kft) végezte,
melyet 1998. december 16-án hozott létre Nagykovácsi Község Önkor-
mányzata, valamint a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Részvénytársaság. A
Kft. feladata Nagykovácsi közigazgatási területén a fogyasztók egészséges
ivóvízzel történô ellátása és a keletkezô szennyvizek ártalommentes
elvezetése, az ivóvíz ellátó és szennyvízelvezetô rendszer folyamatos kar-
bantartása, felújítása és bekötések kivitelezése. Üzemeltetôi tevékenységét a
Kft. határozott idôtartamra kötött (15 év) szerzôdés alapján végezte, ami
2013. december 16-án lejár.
A víziközmû-szolgáltatási szektort alapvetôen átalakító új törvényi szabályo-
zás, vagyis a 2011. évi CCIX. törvény mind a szolgáltatást végzô szervezetet
(Nagykovácsi Víziközmû Kft.), mind a közellátásért felelôs Önkor-
mányzatunkat érintették. A szerzôdések áttekintése után, és a lefolytatott
egyeztetéseket követôen hozta meg a jogszabályoknak megfelelés
érdekében az alábbi döntés 2013. április 25-én a Képviselô-testület:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete úgy dönt – mint
a Duna Menti Regionális Vízmû Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságban
részvény tulajdonnal rendelkezô –, hogy az önkormányzat víziközmû tulaj-
donának üzemeltetésére bérleti üzemeltetési szerzôdést köt a Duna Menti
Regionális Vízmû Zártkörûen Mûködô Részvénytársasággal.
A fenti döntés értelmében a víziközmû-szolgáltatást Önkormányzatunk 2013.
december 16-tól a DMRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerzôdés alapján
látja el.

Bencsik Mónika polgármester

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének

16/2013.(V.24.) számú önkormányzati rendelete értelmében,

a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkarendjében 
a téli igazgatási szünet

2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart,
mely idôszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva.

Rendkívüli ügyintézés, haláleset anyakönyvezése esetén van.

December   7. szombat munkanap ügyfélfogadás
8.00-11.30 óráig

December 21. szombat munkanap ügyfélfogadás
nincs

December 24. kedd pihenônap hivatal zárva

December 25. karácsony
December 26. karácsony

December 27. péntek pihenônap hivatal zárva

2014. január 1. szerda

Január 6. hétfô munkanap ügyfélfogadás
13.00-17.30 óráig
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Tisztelettel köszöntöm az Olvasót!
Papp István vagyok, november elejétôl Nagykovácsi új jegyzôje. Igazgatásszervezô és szociológus végzettségem van.
Pályafutásom során végig a közigazgatásban dolgoztam, 8 évet töltöttem a helyi közszolgálatban, és 24 évet az Országgyûlés
Hivatalában töltöttem különbözô beosztásokban, zömében fôtitkár-helyettesként. Feladatom volt a törvényalkotást támogató, a
plenáris ülést és bizottságokat segítô hivatali szervezet irányításában való közremûködés, illetve a levezetô elnökök mellett ülve a
plenáris ülés szakmai támogatása.
Jegyzôként feladatom az önkormányzati munka törvényességének a biztosítása, a polgármester és a képviselôk tevékenységének a
szakmai segítése. A hivatal vezetôjeként arra fogok törekedni, hogy a felelôsséggel dolgozó munkatársaim révén a közügyek intézése,
a  közigazgatási feladatok  megoldása az Önök megelégedésére, a település és az állampolgár érdekeinek megfelelôen méltányosan
és jogszerûen történjen.
Elsôként áttekintettem az önkormányzatnak a munkavégzést, döntés-elôkészítést meghatározó rendelkezéseit, szabályzatait. A

felülvizsgálat eredményeként több esetben felülvizsgálatot, módosítást fogok kezdeményezni többek között a Szervezeti és Mûködési Szabályzat,
Közbeszerzési Szabályzat esetében részben jogszabályváltozások, részben célszerûség okából.
Fontos dolognak tatom, hogy a lakosság mind teljesebb körben ismerje meg az önkormányzat döntéseit, terveit. Ennek a már bevált nyilvánossági formákat
– újság, helyi tv, internet – megfelelônek tartom, a közlések, figyelemfelhívások tartalmát azonban érdemes korszerûsíteni. Munkatársaimmal elkezdtünk dol-
gozni a honlap alapos tartalmi és formai megújításán.
Magánéletemrôl röviden: házasságban élek, feleségem aljegyzô Budafokon. Három felnôtt gyermekem közül ketten már befejezték a tanulmányaikat és dol-
goznak, a legkisebbik pedig egyetemista. Óraadóként parlamenti és törvényhozási ismereteket tanítok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Karán, címzetes egyetemi docensként.
Szeretem általában a mûvészeteket, befogadó nézôje vagyok a modern képzômûvészeti irányoknak, a szép tárgyaknak. 



2013. DECEMBER 7

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)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik sze-
retnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes

Segítôknek.

Adni jó…
A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. 
Csak a jóság, a szeretet maradandó.
Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belôle, 
annál jobban buzog. Légy jó!

- Henryk Sienkiewicz

A Linum Alapítvány és a Nagykovácsi Önkéntes

Segítôk vezetôsége 
boldog karácsonyi ünnepeket, békét és egészséget kíván
Mindenkinek.
Köszönjük támogatásukat, segítségüket. 
Jövôre is számíthatnak ránk.
Jövôre is számítunk Önökre.

www.linumfoundation.eu

December 8-án a Fôtéren

a KIPP-KOPP bábelôadás és az adventi gyertyagyújtás után 

a helyi Karitász mécseseket és

„EGYMILLIÓ CSILLAG 

A SZEGÉNYEKÉRT”
feliratú gyertyákat ad a járókelôknek, 

tetszôleges összegû adományért. 

A mécseseket ki-ki meggyújtja, és elhelyezi a Hôsi

Emlékmû alatt,  kijelölt vonalak mentén, csillag alakban.

Ezzel csatlakozunk az „EGYMILLIÓ CSILLAG A

SZEGÉNYEKÉRT” nevû szolidaritási mozgalomhoz,

mely 1998-ban indult Franciaországból, s azóta évrôl-évre

egyre több ország sok-sok települése csatlakozik hozzá.

Az akció célja az összetartozás szellemének erôsítése,

figyelem felhívás arra, hogy vannak emberek, akiknek

napi megélhetési gondjaik vannak. Figyeljünk rájuk,

segítsünk rajtuk!

MINDEN EGYES FELLOBBANÓ LÁNG 

EGY-EGY RÁSZORULÓT JELKÉPEZ! 

A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag,

meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy

csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben…

AZ ADOMÁNYOKBÓL GYÛLT ÖSSZEGET 

A KARITÁSZ ANYAGI GONDOKKAL KÜZDÔ

HELYBELIEK SEGÍTÉSÉRE FORDÍTJA.

Véradók Napja
„...November 27-e a Véradók Napja Magyarországon. A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából,
1988 óta ünnepeljük hazánkban. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat ezen a
napon tartotta Véradók napi, központi ünnepségét Budapesten. Az évente megrendezett eseményen sok-
szoros véradók, több éve a véradásszervezésben tevékenykedôk, véradóbarát munkahelyek és a véradó-
mozgalom támogatói részesültek elismerésben. Idén összesen hatvanan.
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat felterjesztése alapján a 20 kiemelkedô
véradásszámot elért véradó, az Emberi Erôforrások Minisztériuma által adományozható Pro Vita díjat
vehet át. A húsz veterán véradó összesen 2333 alkalommal nyújtotta karját véradásra, ezzel közel hét-
ezer beteg emberen segítettek. Teljesítményük példaként szolgál a társadalom számára. Ahogy azon
önkéntes véradószervezôké is, akik munkahelyükön, lakóközösségeikben véradásokat szerveznek és
véradásra buzdítják az embereket. Kiemelkedô önkéntes véradásszervezôi munkáért huszan kaptak

„Véradó Mozgalomért” Ezüst Emlékérem kitüntetést ebben az évben.

„Véradó Mozgalomért” Ezüst Emlékérem Pest megyében kitüntetést

Kemenes Gábor plébános úr kapta

10 éve szervezi önkéntesként a véradást Nagykovácsiban. Ô falunk szeretett
település plébánosa, aki maga is rendszeres véradó. Minden véradásra elôkészíti a
helyszínt, plakátot oszt a faluban, és rendszeresen kapcsolatot tart a véradókkal,
akik nagyon szeretik és tisztelik…”

Forrás: www.veradas.hu
A díjat a Stefáni Palotában adták át.
A legmélyebb tisztelettel és szeretettel, szívbôl köszöntjük Gábor atyát 
az elismerés alkalmából.
Az egész  faluközösség nevében köszönjük áldozatos és áldásos tevékenységét

Bencsik Mónika polgármester

Boldog Karácsonyt!
Frohe Weihnachten!

Oh du fröhliche, oh du selige, 
gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, oh Christenheit!

Örömteli, békés Karácsonyt, és az új esz-
tendôben jó egészséget és sok örömet kívá-
nunk minden itthoni és határon túli Nagy-
kovácsinak.
Wir wünschen allen in und ausser Ungarn
lebenden Kowatscher fröchliche und
friedliche Weihnachtszeit und für das neue
Jahr Glück, Gesundheit und Freude. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Kowach

Dr. Klein Ferenc elnök

A  XXV. Közép-Magyarországi
Mazsorett versenyen, az Isadora
csoport tagjai ismét taroltak, így
megszerezték kvalifikációjukat
a 2014-es Országos bajnokság-
ra, melyen megvédhetik a tavaly
elnyert díjaikat.
Egyéniben Szalontai Tímea 1. hely

Párosban Ducsai Boglárka-Kis Péter 1. hely

Ollé Panna-Szalontai Tímea 2. hely

Ducsai Boglárka- Gubis Kata 3. hely

Csapat mini: Angeli Zsófia-Holics Hanna-
Dajka Dorka-Harangozó Lilla-Szigetlaki Lili-
Ott Hanna-Anderssen Emma-Faller Laura-
Takács Boróka-Pitz Veronika 2. hely

Csapat Cadett: Nógrádi Anna-Kis Péter-
Szalontai Tímea-Ollé Panna-Ducsai Boglárka-
Gubis Kata-Telek Lilla-Haraszti Réka-Sziebert
Zsófia-Balogh Zsófia-Bognár Sára-Csutoros
Rozi-Béczi Blanka-Matolcsi Ági-Váczi Dorka
1. hely

Csapat Junior: Borbély Andrea-Antalóczy
Krisztina-Tófalvi Maya-Láng Mária-Dajka
Bogi-Váczi Bogi-Fehér Lili 1. hely

Gratulálunk a díjakhoz és sok kitartást az
Országos versenyre való felkészüléshez: 

Edit néni- Robi bácsi

Isadora Kókán!
„

Áldott karácsonyi ünnepeket
és egészséges, szerencsés, áldásos,

boldog újévet kívánunk
Bencsik Mónika 

polgármester asszonynak, 
a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közösségének, 
Nagykovácsi egész lakosságának.

A kitelepített Nagykovácsi
ôslakosok nevében

Mandl Péter

A Német Nemzetiségi Önkormányzat

szeretettel meghívja Önt

Közmeghallgatására 

2013. december 13-án 18 órára 

a Trendl Ház Vendéglôbe
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A ZÖLD JÖVÔ 

= A ZÖLD SMARAGDFA         

Évek óta küzdünk a Kaszáló uti óvoda udvarának
az árnyékolásának való megoldásában. Többször
próbálkoztunk a homokozók fölé napernyôket,
pavilonokat felszerelni, de sajnos a szél mindig
tönkretette.
Az egyik Cinege csoportos apuka Sallai Ákos
szeptemberben megkeresett, hogy neki lenne egy
ötlete, miként tudnánk orvosolni ezt a problémát,
A ZÖLD SMARAGDFA. Nagyon örültem, hogy
végre találtunk megoldást az árnyékolás meg-
oldására, és mindjárt hozzá is kezdtünk a projekt
megvalósításához.
Elôször a Mihály napi vásáron sikerült össze-
gyûjtenünk öt fának az árát, majd további szpon-
zorokat kerestem, hogy a fennmaradó 20 fának is
gazdát találjak. A Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata, Bencsik Mónika polgármes-
terasszony is hozzájárult 10 fának az árával. Így
okóber 25-én pénteken 25 ZÖLD SMARAGD-
FÁT ültettünk el szülôk, óvó nénik, és a gyerekek
segítségével.
Mit is kell tudni a ZÖLD JÖVÔRÔL = ZÖLD
SMARAGDFA!:)
A SMARAGDFA néven levédett, a Sunwo Zrt. ál-
tal jegyzett tudományos újdonság a Paulownia faj
egy különleges fajhibridje. Különlegessége, hogy
rossz-degradált, homokos vagy szikes talajon is
kitûnôen megél. Világszerte ültetik kedvezô tulaj-
donsága miatt:
- rendkívül gyorsan növekszik (2 évesen akár 10

méter magasságot is elérheti)
- CO2 megkötése többszöröse az átlagos fáknak

(oxigén termelése kitûnô)
- levelei magas proteint és nitrogént tartalmaznak,

stb.

Akik még támogattták a ZÖLD SMARAGDFA
projektet:
Szurdok Faipari Kft. Gomola Zsolt Gesztenyefa
csoportos apuka (ôk biztosították a karókat a faül-
tetéshez); Szabó József Gesztenyefa csoportos
apuka (ô biztosította, hogy a fáknak a lyukakat
kiássák); Nagykovácsi Természet- és Környezet-
védô Egyesület; Dr. Steiner József a Smaragdfa
magyarországi forgalmazója.
Ezúton szeretném megköszönni még egyszer min-
denkinek a segítséget és a támogatást a gyerekek

nevében is. Külön köszönöm Sallai Ákosnak,
hogy segített a a ZÖLD JÖVÔ projekt meg-
valósításában.

Kiss Beáta 
óvodavezetô

Márton Nap
- részletek egy liba naplójából -

November 5.
Gá-gá! Juhéééé! Végre sikerült ismét kiszabadul-
nom a baromfiudvarból! El is megyek világá-gá!
Megnézem, mit csinálnak a kedvenc ovisaim a
Dózsa György utcai óvodában. Bekukucskálok az
ablakokon, így legalább nem vesznek észre.
Lássuk csak, mivel foglalatoskodnak! Nahát!
Apró papírdarabkákból mozaik képet ragasztanak!
Mi lehet ez? De hiszen ez tökfej barátom! Milyen
ügyesek! Hát a másik teremben mit készítenek? Itt
a kezüket rajzolják körbe, kivágják, felragasztják
egy papírra, lábakat rajzolnak alá, kiszínezik. Ez
csuda jó, ez én vagyok! A következô csoportban
egy nagy naracssárga gömböt ragasztanak. Szem,
száj kerül rá, és máris tökfej vigyorog rám a papír-
ról. Úgy látom, még nincs vége. Máris vattapa-
macsok kerülnek elô és egy újabb kép készül.
Hiszen ez megint én vagyok! Nézzünk be az utol-
só terembe. Onnan is vidám zsivaj szûrôdik ki.
Nahát! Itt papírképbôl készült kirakót ragasztanak
az ügyes kis kezek. Kinyújtom a nyakam, hogy
jobban lássak. Ez az! Most kiszínezik! Nagyon iz-
gatott vagyok, hogy mi lehet ez. Hiszen itt is én
vagyok a képeken és tökfej barátom! Még külön
dísztököket is festenek.
Vajon mire készülnek az ovisok? Miért készítenek
ennyi képet rólam és tökfejrôl? Azt hiszem, az
lesz a legjobb, ha mostantól minden nap ellátoga-
tok ide az oviba, hogy kiderítsem ezt a titkot.
De most már indulok haza! Biztosan keresnek a
többiek. Elmesélem nekik is, hogy mit láttam. Gá-
gá!

November 8.
Gá-gá! Újra itt vagyok! Muzsika szûrôdik ki!
Hiszen ezek a dalok rólam szólnak és még táncol-
nak is hozzá! Mennyi mosolygó arc, vidám tekin-
tet. És milyen ügyesen ropják, játsszák el az
énekeket a gyerekek!
Most pedig leülnek és bábokat vesznek elô.
Közelebb megyek, hogy jobban halljam a mesét.
Gyerünk iciri-piciri cica! Borítsd már fel azt a
tököcskét, hogy megtaláld az ökreidet! Ez az!
Végre megvannak!
Jaj de jó! Újabb mese következik! Húúúú! Ez
nagyon izgalmas! Úgy kell neked Döbrögi! Hajrá
Ludas Matyi! Túljártál a földesúr eszén és vissza-
adtad neki!
De még mindig nem értem, miért van ez a nagy
libás-tökös készülôdés! Már nagyon kíváncsi
vagyok, mi lesz itt!
Irány a baromfiudvar! Már várják a beszámolómat
a többiek! Gá-gá!

November 11.
Gáááá-gááááá! Segítséééég! Meneküljüüünk!
Hiszen itt késsel támadnak ránk! Még jó, hogy
megtaláltam azt a titkos kijáratot a kerítésen.
Sajnálom a társaimat, ôk nem tudtak elszaladni.
Na tessék! Még a felhôk is elsírták magukat bá-
natukban, csak úgy záporoznak a könnyeik!
Lássuk csak, mit csinálnak az ovisok! Hûha! Azt
hiszem, lemaradtam valamirôl! Hiszen idôközben
lámpásokat is készítettek a gyerekek. És valami
felvonulásról beszélgetnek. Izgatottan tekintget-
nek fel az égre, vajon abbahagyják-e a sírást a fel-
hôk.
Egy nagy plakát is került a bejárat elé! De jó, hogy
megtanultam olvasni! Értem már! Márton nap
van! Hát erre készültek annyira az ovisok! És
ezért hurcolták el a társaimat hajnalban!
No de félre bánat, félre bú, mit látnak szemeim!
Tök kiállítás! Egy csodaszép libalány nyújtogatja
felém a nyakát! Gyere szépségem! Úgy látom, egy
gyönyörû palotát is faragtak nekünk, még virágok
és moha is díszeleg az ablakokban és kerítése is
van! Akár be is költözhetünk. Itt egy katica pihent
meg mellettünk és egy hercegnô is mosolyog
ránk! Milyen különös! Bagoly nappal, aki nem al-
szik? Hú de megijedtem! Egy mérges madár 
(angry bird) villantotta rám haragosan a tekintetét,
de macskás madárijesztôt és gömbölyû házikót 
is látok. Egy indián maszk, pókember, póni, és
mennyi ijesztôen vigyorgó fej! Gyere kis liba
hercegnôm, utazzunk egyet! Milyen jármûvet
válasszunk? Repülôt, hôlégballont, versenyautót?
Azt hiszem legjobb lesz, ha vitorlással megyünk!
Úgyis annyi víz van körülöttünk! Délután vissza-
jövünk!

Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda: Kaszáló u. 16-18., Tel.: 06-26-355-607 
Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 06-26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 06-26-389-383
kispatakovoda@freemail.hu � www.nagykovacsiovoda.hu
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Világnap, idôszak:

Mikulásjárás: december 6.
Adventi reggelek (közös éneklés, gyertyagyújtás)
Madárvédelem, madáretetôk, madárodúk kihelyezése,
„Madárkarácsonyfa kihelyezése”
„Ajándék másképp” 

– december 20., (gyerekek ajándéka a gyerekeknek)
Kiskarácsony: december 21. 11 óra, 

(szünet elôtti utolsó tanítási nap)
Téli szünet: december 23-tól
Elsô tanítási nap: 2014. január 6.

MESEMONDÓ VERSENY

2013. november 20-án és 21-én délután ün-
neplôruhába bújt alsó tagozatos gyermekek nagy
izgalommal várták, hogy elmondhassák kedvenc
meséjüket, a hagyományosan minden évben
megrendezett mesemondó versenyen. Összesen
51 versenyzô mérte össze tudását ezen a két
napon. Szerdán az 1-2. osztályosok, csütörtökön
pedig a 3-4. osztályosok.
A közönség élvezettel hallgatta a szebbnél szebb
népmeséket, mûmeséket. Felejthetetlen élmény
volt felnôttnek, gyermeknek egyaránt.

A verseny eredményei a következôk:
Osztály

I. helyezett Mesterca Dávid 1. a
Bakó Vanda 1. e

II. helyezett Tófalvi Marcell 1. a
Angeli Zsófia 1. c

III. helyezett Ducsai Blanka 1. c
Andersen-Soós Emma 1. c
Horváth Léna 1. d

Osztály
I. helyezett Simon Zselyke 2. a

II. helyezett Seregély Botond 2. a
Balla Áron Bendegúz 2. a

III. helyezett Imre Simon 2. b
Ott Hanna 2. c
Fehér András 2. c

Osztály
I. helyezett Vajdics Fanni 3. a

II. helyezett Kôvári Melinda 3. b
III. helyezett Bányai Dóra 3. c

Osztály
I. helyezett Ducsai Boglárka 4. b

II. helyezett Papp Csenge 4. b
Láng Borbála 4. b

III. helyezett Szalontai Tímea 4. b

Erdôszegi Klára, Bokor Rózsa 
szervezôk

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak,
hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külsô in-
formációáradat ellenére képesek legyünk odafi-
gyelni a lélek harangjára, több ezer éves hagyo-
mányainkat hordozó belsô világunkra. Csak így
állíthatjuk alkotóképességeinket, vágyainkat, az
együttmûködô szellem erejét közös felemelkedé-
sünk szolgálatába.”

Dr. Freund Tamás akadémikus
az elsô Bolyai-díjas tudósunk bejegyzésébôl 

a Bolyai Díj Emlékkönyvébe

A matematika után anyanyelvbôl is megren-
dezésre került a Bolyai Csapatverseny. Idén a
Nagykovácsi Általános Iskola 64 tanulója indult
ezen az izgalmas csapatversenyen. Négyfôs cso-
portokban - 16 csoport - mérték össze tudásukat
diákjaink Nyugat-Pest megye tanulóival. A ver-
senyre november 8-án a Baár-Madas Gimná-
ziumban került sor.  A következô napokon, az in-
terneten olvashatóak voltak az eredmények. Azt
azonban nem tudtuk meg, hogy az elsô hat
helyezés közül melyiket sikerült elérnünk. Ez no-
vember 16-án, a Baár-Madas Gimnáziumban az
ünnepélyes eredményhirdetésen derült ki.
Az eredmények magukért beszélnek:

A gyôztes csapatok:
2. helyezést ért el a 4.b osztály Fekete hunok csa-
pata (81 induló csapatból)
Csapattagok: Földesi Katinka, Golda Ilonka,
Bertalan Csongor, Gyôrffy Attila; 124 pont (az el-
sô helyezett 126 pontot ért el!)
Felkészítô tanító: Veres Ildikó
2. helyezést ért el a 6.a osztály Négy bagoly nevû
csapata (61 induló csapatból)
Csapattagok: Földesi András, Gyôrffy Emese,
Környei Luca, Simon Kíra; 144 pont (az elsô
helyezett 145 pontot ért el!)
Felkészítô tanár: Pakainé Estók Júlia
A további csapatok is szép eredményeket értek el:
3. évfolyam (55 induló csapatból)
10. hely - Az Üveghegy hôsei: Trencsánszky
Natasa, Kôvári Melinda, Stefán Lilla, Bacsó
Nándor (3.b)
16. hely - Havasi cincérek: Bányai Dóra, Stefán
Rita, Bonifert Anna, Trencsánszky Zsófia (3.c)
27. hely - Csipet csapat: Király Linda, Nagy-Tóth
Lilla, Ulmann Gergely, Vajdics Fanni (3.a)
4. évfolyam (81 induló csapatból)
40. hely - Honfoglalók: Láng Borbála, Szalontai
Tímea, Kis Péter, Kukla Barna (4.b)

Mennyi izgatott gyerek és felnôtt! Sütôtök illata
terjeng és finom tea várja a szomjazókat. Még
zsíros kenyeret is lehet enni. (Szegény liba
testvéreim!) Kiállítás készült a gyerekek által
készített képekbôl! A faragott tökökben is meg-
gyújtották a mécseseket. Most már igazán szólok
a felhôknek, hogy hagyják abba a zokogást.
Szerezzünk egy vidám estét a gyerekeknek!
Hiszen annyit készültek erre a napra!
Gyúlnak már a kis lámpások! Mint megannyi
szentjános bogár világítanak a sötétben! Test-
vérek, anyukák, apukák együtt sétálnak, énekel-
nek, „libasorban” masíroznak a másik épületbe,
rendôrök segítik ôket az úton. Egy társulat fogad-
ja a gyerekeket! Vidáman énekelnek, verselgetnek
a színészekkel együtt.
Micsoda izgalmas nap volt! Köszönöm a gyere-
keknek, óvó néniknek, szülôknek, rendôröknek
ezt a sok meglepetést!
Nagyon elfáradtam! Kipihenem magam és jövôre
újra eljövök! Gá-gá!

Ábrahám Csilla
(Pillangó csoportos szülô)

Dióliget alapítása, 

avagy AZ ELSÔK

Kopp… Kopp… kopp, kopp, kopp! Ki kopog, mi
kopog? Hát persze! Hallgasd csak, mit csicsereg a
rigó: Millió, millió, mind megérett a Dió… Hát,
ha nem is mind, de 16 szép érett dió lepottyant
idén ôsszel a Mi meséket és álmokat, no meg
tündéreket hozó varázslatos Diófánkról. Ha már
lepottyantak, meg sem álltak, csak gurultak, gu-
rultak egészen az iskoláig, ahol majd hosszú évek
során dús, termékeny talajon, tanítók óvó tekin-
tetétôl kísérve erôs fává cseperedhetnek. Ôk az
Elsôk! Az Elsô mindig különleges, soha nem
felejthetô élmény. Még nem engedtük el a kezü-
ket, még figyeljük lépteiket. Minden nap emle-
getjük Ôket, beszélünk róluk, nem csak mi felnôt-

tek, hanem a Diófás gyerekek is (azok is, akik
ebben az évben váltak csoportunk részévé isme-
rôsként emlegetik Ôket, pedig sosem találkoztak
ezelôtt). Hogy emlékük sose fakuljon meg, októ-
ber végén diófa csemetét ültettünk a tiszteletükre
az óvoda udvarán. A nagy eseményt már hetekkel
lázas készülôdés elôzte meg… diófát szerezni
nem mindig könnyû! Az utolsó pillanatig izgul-
hattunk, hogy megérkezik-e a fácskánk. Apukák
adták egymás kezébe az ásót… és a csákányt,
mert a munka elôrehaladtával kiderült, hogy a ta-
laj nem éppen ideális sem ásásra, sem faültetésre.
Sebaj, elôkerültek a csákányok és hozattunk
tengersok termôföldet, meg istállótrágyát. Ezalatt
a szorgos gyerekkezekben izzottak a kalapácsok,
kezük nyomán elkészültek szépen sorban a
nagyok neveivel ékesített kerítéslécek, hogy majd
bástyaként körülvéve óvják diófánkat 
És elérkezett a várva várt nap! Hogy az anyukák
is kivegyék a részüket a készülôdésbôl, már reggel
érkeztek az ínycsiklandó diós sütemények, finom-
ságok. A nap folyamán elrejtettük a kerítésléceket
az udvar minden szegletében és nem maradt más
dolgunk, minthogy várjunk… sajnos nem csak
iskolásaink érkezésére. Még mindig nincs fa!!!
Eszeveszett telefonálások, A, B, C tervek felál-
lítása, fejben végigfuttatása…amikor egy órával a
nagyok érkezése elôtt végre megérkezik a
csemete. De, hiszen ez még nem is fa! Csak egy
kis magonc, vagy ágacska még nem is fás a
szára… mi lesz ebbôl… Aztán eszembe jutott,
hogy milyenek voltak Ôk, mikor három évvel
ezelôtt beléptek az óvoda kapuján. Éppen, mint ez
a kis fa, aprók voltak és törékenyek és most sor-
ban érkeznek büszkén, erôsen a Nagy Iskolások:
Dódó, Ádi, Zsófi, Eszter, Eszti, Roli, Lola,
Bogumil, Boti, Dóra, Dávid, Kinga, Bazsi, Dani
no meg Dandó és Bori (akikbôl szintén iskolás vá-
lik idén). Nem is találhattunk volna tökéletesebb
fát számotokra! Sosem felejtünk el benneteket!

Karczevicz Dóra
Diófás óvó néni

„Tudod, karácsonykor az ember

mindig hisz kissé a csodában, 

nemcsak te és én, hanem az egész 

világ, az emberiség, amint mondják,

hiszen ezért van az ünnep, mert

nem lehet a csoda nélkül élni.”

Márai Sándor

Kedves Szülôk,
Kedves Gyerekek!

A téli szünetre családi kör-
ben eltöltött szeretetteljes
napokat, áldott karácsonyi
ünnepeket,
sikeres új esztendôt kívá-
nunk:
Dér Zsuzsanna igazgató,
az iskola Nevelôtestülete 
és Dolgozói
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A NUSE téli edzésrendje

Hétfô: 16:00-17:30: U10, U11, és U12 (megbeszélés
alapján) - Nagykovácsi Általános Iskola tornaterme
17:30-18:00: kapus edzés minden korosztálynak -
Nagykovácsi Általános Iskola tornaterme
17:30-19:00: U6, U7, (U8 csak a megbeszéltek) edzés
- Nagykovácsi Általános Iskola tornaterme
18:00-19.30: U12, U13, U14 és U15, U16, U17, U18 -
Amerikai Iskola ,A’ épület. 
Szerda: 16:00-17:00: U10, U11, U12 technikai edzés -
Nagykovácsi Általános Iskola szabadtéri mûanyag pá-
lyája
17:00-18:00: kiemelt U7 (megbeszélés alapján), U8, U9
Nagykovácsi Általános Iskola tornaterme
Csütörtök: 17:00-18:30 U10, U11, és U12 (meg-
beszélés alapján) - Nagykovácsi Általános Iskola torna-
terme
18:00-19.30: U12, U13, U14 és U15, U16, U17, U18
Amerikai Iskola ,A’ épület. 
Péntek: 15:00-16:15: U8, U9 - Nagykovácsi Általános
Iskola tornaterme
16:15-17:15: U6, U7 - Nagykovácsi Általános Iskola
tornaterme
16:15-17:15: U12, U13, U14 technikai edzés - Nagy-
kovácsi Általános Iskola szabadtéri mûanyag pályája
17:15-18:00: U14, U15, U16, U17, U18 - Nagykovácsi
Általános Iskola tornaterme
A támogatási díj változatlanul 1500 Ft/hó

Smetana Erika edzô

5. évfolyam (78 induló csapatból)
7. hely - Sasok: Kis Bence, Kovács Réka,
Várkonyi Barnabás, Géró Anna Csenge  (5.c)
35. hely - Nyelvbotlók: Márta Zsombor, Németh
András, Havasi Richárd, Tóth Máté (5.b)
36. hely - Delfinek: Bonifert Balázs, Simon Becse,
Szadeczky Lili, Horgas Johanna (5.c)
76. hely - Tinitudósok: Mesterca Laura, Stefán
Anna, Imre Dorina, Várai Zita (5.a)
6. évfolyam (61 induló csapatból)
17. hely - Csak csajok: Kiss Imola, Kisida Júlia,
Tófalvi Maja, Holczer Iringó (6.b)
7. évfolyam (56 induló csapatból)
8. hely - Árpád-házi diákok: Kovács Bendeguz,
Gergely Ambrus, Fehér Lili, Váradi Ráhel (7.b)
8. hely - Hasoncsúszó atomzsiráfok: Valentin
Kamilla, Hajba Lídia, Rácz Dorottya, Várai
Tünde (7.a)
8. évfolyam (54 induló csapatból)
17. hely - Ausztráliai tüdôshalak: Fejes Boldizsár,
Kuti Péter, Behán Szabolcs, Kovácsi Mátyás
48. hely - HMCB: Horváth Nikolett, Láng Mária,
Borbély Andrea, Kis Janka
Köszönjük a versenyzô csapatok szüleinek és
felkészítô tanárainak támogatását, munkáját!
3.a: Bokor Rózsa
3.b: Erdôszegi Klára
3.c: Bertalanné Boros Kinga
4.b: Veres Ildikó
5.a,7.a: Horváth Natália
5.b, 5.c, 6.b,7.b,8.osztály : Kakukné L. Emília
Valamennyi diákunk sikereire nagyon büszkék
vagyunk!

A gyôztes csapatok és tanáraik (balról jobbra):
Bertalan Csongor, Golda Ilona, Földesi Katinka, Veres Ildikó,
Pakainé Estók Júlia, Földesi András, Gyôrffy Emese, Környei

Luca, hiányoznak: Gyôrffy Attila,Simon Kira

Pakainé Estók Júlia
magyartanár

Fotó: Veres Ildikó

SAKKBAJNOKSÁG
NAGYKOVÁCSIBAN 

Örömujjongástól a fájdalomkönnyekig, az érzel-
mek széles skálája volt jellemzô a huszonhat 6 és
10 év közötti sakkversenyzô körében az 1. Nagy-
kovácsi Sakkversenyen. 
A nevezési procedúra után izgalommal vártuk az
elsô „ültetést” a két korcsoportban. Az öt 15 per-
ces fordulóban svájci rendszerû sorsolással történ-
tek az ültetések, ahol minden fordulóban a páratlan
létszám miatt volt egy szerencsés erônyerô is. 
A gyerekek – és szüleik is – fontos versenyzési
tanulságokra tehettek szert a legtöbbük számára el-
sô ilyen típusú megmérettetésen. Az elsô partit
kifejezetten nagy izgalom övezte, ez volt az elsô
összecsapás. Volt versenyzô, aki izgalmában a
parti alatt végig hangosan kommentálta az ese-
ményeket, volt, aki egyszerre szentelt figyelmet a
szomszédos partira és a sajátjára, volt gyerek, aki
izgalmában a pulóvere ujját rágta szét, s volt, aki
megszeppenve küzdött. 
A gyerek-sakkverseny tudatosságra és felelôs-
ségvállalásra tanítja a versenyzôket: az esetleges
szabálytalanságokat a gyerekek maguk figyelik, és
jelzik a verseny vezetôjének. A parti végered-
ménye is a versenyzôk közötti végsô megállapodás
kérdése, amelyre az ellenfeleknek kezet kell adni.
Ilyenkor fontos, hogy mindkét versenyzô tisztában
legyen a matt és adott esetben a patt szabályaival,
mert az az eredmény kerül könyvelésre, amire a két
versenyzô kezet ad – ami lehet, hogy nem fedi tel-
jesen a tényleges állást.  Így a sakkverseny egyben
nagy kihívás a kísérô szülôk számára is, hisz óriási
önfegyelmet kíván az a fontos szabály, hogy a par-
tikba semmilyen módon, egyetlen szó vagy fel-
szólítás erejéig sem szabad beleszólni.  
Bármi lett is egy-egy parti vége, a szünetekben, a
hamarabb befejezett partik után vagy az ültetésekre
várva a büfében oldott hangulatban további táblás
játékokkal inspirálódtak vagy közösen játszottak a
gyerekek.  
A majd’ négyórás rendezvény családias, baráti
légkörben telt, ahol a partibeli ellenfelek tanulótár-
sakként a küzdôszellemet, a logikát, a taktikát, az
önállóságot és a kitartást gyakorolták. 
Köszönjük a szervezést az Öregiskolának, gratulá-
lunk a korcsoportok érmeseinek a remek
teljesítményért és minden résztvevônek a hôsies
kitartásért! 

Fülöp Katalin

Nagykovácsi sakkbajnokság 
felsô tagozatos gyermekeknek 

és felnôtteknek

Verseny helye: Öregiskola Közösségi Ház, Nagykovácsi,
Kossuth Lajos út 78.
Idôpontja: 2014. február 8.  9.30 órától kb. délután 2 óráig
Résztvevôk: Nagykovácsi kötôdésû felsô tagozatos
iskolás gyerekek és felnôttek 
Nevezési díj: 1200 Ft/fô.
Nevezés e-mailen: info@sakkovi.hu A létszám korlátozott,
így az esetleges túljelentkezés esetén az elôzetesen nem
regisztrálóknak a férôhelyet nem tudjuk garantálni.
Díjazás: 1-3 helyezett érem és tárgyi jutalomban részesül.
Lebonyolítás: 7 forduló, svájci rendszerben, órahasználat-
tal.
Minden résztvevônek jó versenyzést kíván a rendezôség!

A TÁRKÁNY MÛVEK 
élô lemezfelvétele

Különleges zenei élményben volt részük azoknak,
akik november 24-én este ellátogattak az Öregiskolá-
ba. A „ városi népzenénk” egyik legújabb, kultikussá
vált együttese, a Tárkány Mûvek adott koncertet
Dresch Mihállyal.
Az élô lemezfelvételhez igazodott a terem beren-
dezése is: Az öt muzsikust körülölelve ült a mintegy
ötven fônyi közönség, így közvetlenül lehetett
részese a zenének, együtt rezdülve az elôadókkal.
Pilinszky János: Ôszi vázlat címû megzenésített lírai
verse jellemezte a merengô, elgondolkodtató elmé-
lyülô hangulatot. Ezek a ritkán hallható dalok na-
gyobb odafigyelést, intenzívebb átélést igényelnek,
nehezebben befogadhatóak, de cserébe különleges
élményt nyújtanak. A magyar népzene, sanzonok,
dzsessz elemeibôl születnek, mégis egyedi a hangzá-
suk. Nekem Bartók Béla népdalfeldolgozásai jutot-
tak eszembe most is, és januárban is a MÜPÁ-ban,
amikor elôször hallottam ôket. A népzenei témák
különleges hangszerelésben szólalnak meg, új kor-
társ zenei nyelvet teremtve. Izgalmas idôutazás múlt,
jelen és jövô között lebegve.
Paár Julianna tiszta, autentikus, gyönyörû hangja,
szép, karizmatikus egyénisége mindenkit magával
ragadott. A zenekarvezetô Tárkány-Kovács Bálint
zenéi, szövegei, virtuóz cimbalomjátéka csodálatos
volt. Papp Endre brácsázása, Bognár András bôgô-
és gardonjátéka az ôsi ritmusokat idézte fel, mis-
ztikus együttrezgést teremtve. Dresch Mihály fúvós
hangszereivel improvizációin keresztül szinte eggyé
vált, lélekzetét beleadva a hangokba.  

A néhol sötét, komor hangulatot kiválóan oldották a
zenészek, és a szünetben felszolgált meleg tea és for-
ralt bor.
Köszönet a szervezôknek, hogy ilyen színvonalas
koncertélményben lehetett részünk kis falunkban!
Aki szereti az etno, jazz, folk, accoustic stílust, ke-
resse fel a zenekar honlapját: 
www.tarkanymuvek.hu 
Legközelebb december 19-én a budapesti Muzikum-
ban tartanak lemezbemutató koncertet.
Reméljük, hogy viszont láthatjuk még Ôket Nagy-
kovácsiban is.

Bedô Gyöngyike

Fotók: Tábi Tamás
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink és 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.

� Ajánlatunk  felnôtteknek:
· Weöres Sándor 32 évesen adta ki A teljesség felé
címû metafizikai kötetét, amit Hamvas Bélának
ajánlott. Az akkor harmincas éveiben járó Gryllus
Dániel a nyolcvanas évek elején komponált rá
elôször zenét, de a lemez kiadása 1988-ig váratott

magára, a zeneszerzô végül a költô 75. születésnapjára kezé-
be adhatta feldolgozását. Gryllus Samu új hangszerelést ké-
szített a mûbôl, melyet Gryllus Samu vezényletével és Gryllus
Dániel közremûködésével nyolc énekes és tíz hangszeres
szólaltatja meg.
� Ajánlatunk gyermekeknek:

· A Ragyog a mindenség gyermekvers-antológia
a kortárs erdélyi irodalom 24 kiemelkedô
alkotójától, közöl mintegy 200 verset. A versciklu-
sok mindegyikét más-más, Erdélyben alkotó
grafikusmûvész illusztrálta. A gondolat és a folt, a
rím és vonal képzeletbeli összefonódását pom-

pásan egészíti ki a muzsika: az antológiát a nemzetközi hírû
Kaláka együttes legújabb albuma teszi teljessé, amelyen a
kötet szerzôitôl választott egy-egy vers szólal meg, mint szi-
porkázó dalokká kibontott költemény.
� DVD ajánlatunk felnôtteknek:

· Gil (Owen Wilson) és Inez (Rachel McAdams),
jegyesek. A lány szüleivel Párizsba látogatnak,
az apa üzleti ügyeit elintézendô. Idôközben
kiderül, hogy a pár nem egészen egymáshoz
való. Gil esetleg Párizsban szeretne élni, és ko-
moly íróvá válna, míg Inez vissza akar költözni

az USÁba. Gil szeret esôben sétálni, míg Inez nem. A történet-
ben a fordulatot az hozza, hogy Gil felfedezi: pontban éjfélkor
Párizs egy bizonyos pontján egy fiákerbe szállva idôutazásban
vehet részt, amely transzportálja az általa kedvelt 1920-as
évekbe...

· A múlt század elsô évtizedeiben Japánból hoz-
tak menyasszonyt maguknak azok a Hawaii-on
élô férfiak, akiknek nem volt sem idejük, sem
pénzük, hogy a helyi kínálatból válasszanak. A
szép reményekkel érkezô lányokra boldogtalan-
ság és kemény munka várt "az álmok, a mesék

szigetén". Társaihoz hasonlóan Riyo is csak fényképekrôl és
levelekbôl ismerhette férjét, akiben már elsô pillantásra
csalódnia kell, hogy ezt a találkozást még több keserû tapasz-
talat kövesse.

· Amerika imádja a szenzációkat, Leonard Zelig
pedig maga a csoda. Úgy próbál menekülni élete
konfliktusaitól, hogy a lehetô legtökéletesebben
alkalmazkodik környezetéhez. Ez idôvel olyan jól
megy neki, hogy képes lesz teljesen idomulni
bárkihez, bármihez. A kaméleon-ember sokáig

ébren tartja az emberek millióinak érdeklôdését. Az átváltozó-
mûvészt tanulmányozó pszichiáternô hamarosan az élettársa

lesz az egyéniség nélküli embernek, akinek gyógyulási folya-
matát egy egész ország kíséri figyelemmel – és Zelig története
igazán bôvelkedik fordulatokban.
� DVD ajánlatunk gyermekeknek:

· Minden jó, ha vége jó? gondoltuk nemrég, amikor
a Walt Disney eszeveszett rajzos vígjátékában, az
Eszeveszett birodalomban minden rossz elnyerte
méltó büntetését, minden jó megkapta méltó ju-
talmát, a butus, melák Kronk – a gonosz Yzma egy-

kori szolgája – pedig, (aki még ahhoz is gügye, hogy meg-
különböztesse a jót a rossztól) végre álmai foglalkozását ûz-
heti és amellett, hogy fôszakácsként dolgozik, vezetheti a kis-
mókusok cserkésztáborát. Minden rendben tehát. Vagy
mégsem?

· Amikor Oscar Diggs (James Franco), az igencsak
gyanús, piti kis cirkuszi bûvész sietve távozik a por-
lepte, unalmas Kansas-bôl az izgalmas Óz biro-
dalmába, úgy tûnik, megütötte a fônyereményt:
hírnév és gazdagság vár reá. Egészen addig gon-

dolja így, amíg nem találkozik a három boszorkánnyal, Theo-
dora-val (Mila Kunis), Evanora-val (Rachel Weisz) és Glinda-
val (Michelle Williams), hiszen ôk hárman nem egészen biz-
tosak abban, hogy ô lenne a várva várt nagy varázsló.
� Karácsonyi DVD ajánlatunk gyermekeknek:

· A mesefilmekben utánajárunk hogyan születnek a
karácsonyi dalok, és meglátjuk hogy három árva
gyerek hogyan ajándékozza meg a mesebeli várost
egy ámulatba ejtô ajándékkal. Megismerjük a
Mikulás kedvenc manóját is, aki elmond egy igazi

karácsonyi mesét, ahol megtanuljuk, hogy a legszebb
ajándékokat nem lehet megvenni, azok szivbôl jönnek.

· A mese alapja az a hiedelem, hogy a Mikulás
egyetlen éjszakára, karácsony szent napjának
éjszakájára minden állatnak emberi hangot ad.
Billy, a hétéves kisfiú Tennessee állam egyik távoli
tanyáján él okos, de bogaras nagyapjával.

Egyszer, pusztító tûz ütött ki a farmon. Billy az átélt szörnyû
emlék hatására elvesztette a hangját. De a Mikulás rá is gon-
dol karácsony éjszakáján. Elküldi hozzá egy frissen született
kisborjú képében Annabelle-t.

· A történet két hirtelen árvaságra jutott kisgyerekrôl
szól, akik számára talán a karácsony jelentheti az
új, boldog élet kezdetét. Az árváknak csak két
rokona él, akik gondoskodhatnának róluk: a
kedves, jóságos Robert nagybácsi és a rideg,

számító Edwina nagynéni. Kis egerek nagy karácsonya: Rosie
egérmama nagy lelkesedéssel készül a karácsonyra, ám nem
sejti, hogy nemsokára mennyi gond nehezíti majd meg az ün-
nepi készülôdést: az ajándékokat szállító Santa Mouse
szánkójával ugyanis bajok vannak, szánhúzója nem túl fel-
dobott a hosszú, föld alatti túra gondolatától, ráadásul Santa
még a térképét sem találja.

„Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.” – Oran Arnold -

Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hû türelmet, utakhoz
fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot, magyar szót és
égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot,
daltól derûs, jobb világot, bokrok mellé társnak fákat, napfényt,
amely el nem fárad, tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt
soha félve, kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél töb-
bet! 

Balogh József: Mit kívánok

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 2.
és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait, melyre
szeretettel várja régi és új tagjait. 
Találkozások: december 9. 
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� A Kékharisnya  klub  minden hónap 2. hétfôjén
20.00 órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön ki-
helyezett filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben ér-
tesítjük. Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
December 9. - Michael Ende: Végtelen történet
Január 13. - Thomas Mann: A Buddenbrook ház
Február 10. - Tar Sándor: Szürke galamb

P R O G R A M O K
� Az én pódiumom - KARÁCSONY – December 9-én
19.00 órától „Kedvenc versem, gondolataim…” felol-
vassák, elmondják, eléneklik: Ön, Te, Ti, Mi … Várunk
mindenkit, aki szívesen beszél, mesél, vagy hallgatja a
bátrabbakat. 
� Karácsonyi ajándékkészítés – December 11-én 
szerdán, 15.00-19.00 óráig karácsonyi meglepetések
készítése – kézmûves foglalkozások iskoláskorú
gyermekeknek és felnôtteknek. Növényi alapanya-
gokkal festett mandalákat, mézeskalácsot, szaloncuk-
rot, karácsonyi díszeket készíthetnek a résztvevôk. A
foglalkozásokat Baráti Erika, Illés Gabriella és Kemendi
Ágnes vezeti. A foglalkozáson alapanyagárat kell fizetni! 
� LUCA napi családi nap – December 14-én, szom-
baton 10.00-13.00 óráig: Táncház Luca napi népszoká-
sokkal fûszerezve Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi
Muzsikásokkal. Kézmûveskedés: Luca napi ajándékok
A belépés ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÉS LÁTOGATÓNKNAK
BÉKESSÉGBEN, SZERETETBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT
KÍVÁNUNK!

Az Öregiskola munkatársai

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

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva

ÉV VÉGI NYITVA TARTÁS

December 21. szombat 9.00-13.00 óráig 
December 23. hétfô 10.00-14.00 óráig

2013. december 24–2014. január 1-ig zárva
Nyitás: január 2-án

ADVENTI HÉTVÉGÉK
NAGYKOVÁCSIBAN

December 8. vasárnap 
a Tisza István téren és a Plébánián
kézmûves vásár 15.00–19.00 óráig

17.00 órától: KIPP-KOPP a hóban –
bábelôadás a Nefelejcs Bábszínház

elôadásában, 
majd adventi gyertyagyújtás.

December 11. szerda 
az Öregiskolában

15.00–19.00 óráig karácsonyi
meglepetések készítése, kézmûves

foglalkozások iskoláskorú 
gyermekeknek és felnôtteknek.

Növényi alapanyagokkal festett man-
dalákat, mézeskalácsot, szaloncukrot,

karácsonyi díszeket készíthetnek
a résztvevôk. A foglalkozásokat 

Bátori Erika, Illés Gabriella 
és Kemendi Ágnes vezeti.

Részvételi díj: a felhasznált anyagok
költsége.

December 15. vasárnap 
a Tisza István téren és a Plébánián
kézmûves vásár 15.00–19.00 óráig

17.00 órakor: Adventi koncert 
a Római Katolikus Templomban, 

a Nagykovácsiban élô mûvészek és 
a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti

Iskola tanárai és növendékei
közremûködésével, 

majd közös adventi gyertyagyújtás 
és éneklés.

December 22. vasárnap 
a Római Katolikus Templomban
17.00 órától: Betlehemes játék a

Rézpatkó Néptáncegyüttes
elôadásában, 

majd adventi gyertyagyújtás.



HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

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:
December 13.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
December 20.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
December 21., szombat

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
telefonos ügyelet 06-30-587-5087

December 24., 25., 26.
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

December 27., 28., 29.
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

2014. január 1.
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

2014. január 3.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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 Polgármesteri
Hivatal udvarában.

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

Újszülöttek

November

Roni, Samu, Bálint, Bendegúz, 

Hunor-Gergô, Márk, Soma, Attila

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Schenk Rudolf (48)

1965. 08. 31. – 2013. 10. 12.

Dr. Laszy Józsefné (97)

(sz.: Székely Irma)
1916. 08. 27. – 2013. 11. 09.

Gróf Balázs (38)

1975. 09. 19. – 2013. 11. 18.

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

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: VÁLTOZÁS!!!!!!

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: VÁLTOZÁS!!!!!!

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

dr. Cesko Izabella december 21–28-ig,
dr. Jakab Erika december 30-tól január 5-ig 

szabadságon lesz.
December 7-én és 21-én szombaton  

dr. Jakab Erika rendel 9-12 óráig.
December 30-án hétfôn 

dr. Cesko Izabella rendel 9-11 és 14-17 óráig.
A szabadságon lévô doktornôt a helyettes doktornô a
saját rendelôjében és a saját rendelési idejében várja.

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

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit

védô speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális

munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával

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; 06-30-520-0778

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-

lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzet-

hez vezetô okok megelôzése, a krízishelyzet megszün-

tetése, valamint az életvezetési képesség megôrzése

céljából nyújtott szolgáltatás. 

A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások

- az anyagi nehézségekkel küzdôk számára a pénzbeli,

természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szol-

gáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az

adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdôk, a

fogyatékossággal élôk, a krónikus betegek, a szen-

vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-

problémával küzdôk, illetve egyéb szociálisan rászo-

rult személyek és családtagjaik részére tanácsadás

nyújtását, 

- a családokon belüli kapcsolaterôsítést szolgáló közös-

ségépítô, családterápiás, konfliktuskezelô mediációs

programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz

élethelyzetben élô családokat segítô szolgáltatásokat.

Kuti Szilvia családgondozó, 

Családsegítô Szolgálat; 06-30-610-4275

Ügyfélfogadási idô (Nagykovácsi, Pók utca 58.)

Hétfô és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig

e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

2013. DECEMBER

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

Tisztelt Nagykovácsi TV nézôk!
Bizonyára sokaknak feltûnt, akik az IPTV-re fizettek be, hogy a Nagykovácsi TV-t nem találják az új digitális
csomagban. Az átkötés után megszüntetett analóg adás a kábelben továbbra is megtalálható, így a Nagyko-
vácsi TV is. Akinek teljesen lekötötték az analóg vezetéket, egy visszakötés után ismét látható lesz az adás.
Aki a következôkben tér át az IPTV nézésére, a szerelôket kérje meg, hogy a régi kábelen hagyjanak meg egy
csatlakozási lehetôséget. Ide csatlakoztatva akár egy harmadik TV-t akár valamelyik TV-t ráhangolva ismét
megjelenik a Nagykovácsi TV, ezáltal lehetôvé válik a helyi történések követése.
Ha továbbra is fennáll ez a probléma, kérem hívja a 06-30-954-1957-es telefonszámot.
Köszönjük a megértésüket.



KÉZILABDA
Újabb mérföldkôhöz érkezett a Nagykovácsi Sólymok SE szeptember hó-
napban. 
A tavasszal megalakult kézilabda szakosztályunk, egy sikeres

szeptemberi toborzó után, már nem csak néhány lelkes fiatalnak tudja a
játék szépségét megtanítani, hanem 30 fôvel már komolyabb terveink
lehetnek a szakosztály jövôjével kapcsolatosan.
Évek óta nagyon sok gyermektôl és szülôtôl halhattuk, milyen jó lenne,

ha itt Nagykovácsiban is lehetne kézilabdázni, elsajátítani, amit errôl a
szép és látványos játékról tudni lehet. 
A gyermekek és szülôk kérését meghallgatva döntöttünk úgy, hogy
belevágunk, és ehhez a jövôképhez nyertük meg Hajóssy Rékát, aki

nagy szakmai tapasztalattal

rendelkezik. Az egész életét
végigkísérte a kézilabda, gyer-
mek kora óta ûzi ezt a sportágat,
csak egy sérülés akadályozta
meg abban, hogy ma is aktív
sportoló lehessen. Azonban azt
a tudást, amit ennyi év alatt fel-
halmozott, most a hozzánk járó
8-11 éves leányoknak és fiúk-
nak adja át. 

Eltelt 3 hónap és örömmel látjuk milyen lelkesek a hozzánk járó gyer-
mekek, mennyit fejlôdtek ilyen rövid idôszak alatt is. 
Rengeteg pozitív visszajelzést és biztatást kapunk a szülôktôl, és
maguktól a gyermekektôl is. A rövid idô alatt kivívott jó hírünknek
köszönhetôen, folyamatosan nagy az érdeklôdés a leányok és fiúk

körében az iskolában és magán a településen is. 
Erre bátran lehet alapoznunk, és egy sikeres szakosztályt felépítenünk.

Továbbra is sok munka vár ránk, de mindenképpen szeretnénk tartani

a megkezdett magas színvonalat, még ha a téli hónapok nem is ked-
veznek ennek, a szûkös infrastruktúra miatt. Ebben az esetben, tartósan

megvetheti a lábát ez a gyönyörû sportág is Nagykovácsiban, amivel
újabb sportolási alternatívát kínálhatunk a gyermekeknek, a már most is
sikeresen mûködô más sportágak mellé. 
Mindenkinek szeretnénk megköszönni, akik az induláskor segítették és
jelenleg is segítik a szakosztályunk munkáját!

TOVÁBB TART A SÓLYMOK
LENDÜLETE

Megtartották a Bozsik torna 2. és 3. fordulóját is, ahol tovább tartott

a sólyomfiókáink lendülete. (U7, U9, U11)

A második fordulót 2013. október 20-án, vasárnap Perbálon játszottuk,
nagyon szép idôben, és kiváló minôségû füves pályán. 
Minden adott volt a jó és élvezetes játékhoz, amivel éltek is a
focistapalántáink. 
Óriási élményt volt ismét a gyerekeknek, hiszen itt nem az eredmény a
fontos, hanem az örömteli és felszabadult játék, ami teljesen megvalósult.
A harmadik fordulót 2013. november 09-én, vasárnap a Magyar

Labdarúgó Szövetség Telki központjában szervezték, ott ahol a fel-
nôtt- és az utánpótlás válogatottak is készülnek.
Fantasztikus minôségû öltôzôk, a folyósón híres válogatott játékosok
fotói, mezei, aláírásai. A gyerekek csak bámultak hatalmas szemekkel, és
még a szokásosnál is lelkesebben vetették bele magukat a játékba.

Nemzetközi minôségû mûfüves pályán fociztak és ismét óriási élménnyel
gazdagodtak, mind a gyermekek, mind a lelkes szülôi szurkolótáborunk.
Mind a három korosztályunk, mind a két tornán, színvonalas, szemre is

tetszetôs, igazi örömfocit játszott. 

Ismét jó volt látni a gyerekek csillogó szemeit, örömteli mosolyait, mert
az eredményektôl függetlenül boldogan ment haza minden gyermek,
ezekrôl a kiváló eseményekrôl. 

Az edzôi stáb, ismét nagyon elégedett volt, mert az örömfocin belül,
szakmai szemmel jól látható volt az elmúlt hetek és hónapok munkájának
eredménye. Nagyon sok dolgot megvalósítottak focistapalántáink az
edzésen elsajátított technikai- és taktikai elemekbôl, nagyon büszkék
voltunk rájuk.
Ezzel párhuzamosan az U11-es korosztályunk hétrôl-hétre bizonyít a
Szentendrei Körzeti bajnokság „B” csoportjában is. 
Amikor ezek a sorokat írom, a 8 csapatos „B” csoportban, 10 lejátszott
mérkôzés után a 3. helyen állunk.
Bár az elsô 3 mérkôzésünket a bajnokság elején elvesztettük, azóta 
7 egymást követô, veretlenül lejátszott mérkôzéssel, a dobogó har-

madik fokán állnak a sólyomfiókáink, és jó eséllyel pályáznak arra,
hogy tavasszal a felsôházban folytassák a játékot.

Hajrá Sólymok!
Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE

06-70-286-0015
fodorattila@externet.hu; www.solymok.hu



FELHÍVÁS

TISZTELT  LAKOSSÁG!

Értesítjük a Tisztelt lakosokat, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tával kötött közszolgáltatási szerzôdését 2013. november 30. napjával felmondással megszüntette.
Az új közszolgáltató kiválasztása közbeszerezési eljárás keretében történik, melynek szükséges elôkészítése folya-
matban van.

A kihelyezett kommunális hulladék az alábbiak szerint kerül elszállításra

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2013. évi CXXXIV. törvény és a 292/2013. (VII.26.) kormány-
rendelet alapján a 164-17/2013/PMKIIF számú HATÁROZATA értelmében Nagykovácsi Nagyközség hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a 

DEPÓNIA Hulladékkezelô és Településtisztasági Kft.-t

jelölte ki közérdekû szolgáltatónak az alábbiak szerint:

A tevékenység végzésének szolgáltatási napjai és díja

DEPÓNIA Hulladékkezelô és Településtisztasági Kft. 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-22/504-412 , 06-22/507-419; ügyfélfogadási idô: H–P: 8–16 óra

Szolgáltatási díj megfizetése:
Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekû szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti
meg.

Az ideiglenes ellátás megkezdésének idôpontja és az ideiglenes ellátás idôtartama:
2013. december 01-tôl a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdése megkötéséig,
de legfeljebb 2014. szeptember 01-jéig!

2013. november 27.

Papp István Bencsik Mónika 
jegyzô polgármester

Díjak természetes személy ingatlanhasználó esetén:
30 literes edény: 1358 Ft/ negyedév + ÁFA
60 literes edény: 2841 Ft/negyedév + ÁFA
110/120 literes edény: 5434 Ft/negyedév + ÁFA
240 literes edény: 10868 Ft/negyedév + ÁFA

Díjak nem természetes személy ingatlanhasználó esetén:
110/120 literes edény: 9324 Ft/negyedév + ÁFA
240 literes edény: 20637 Ft/ negyedév + ÁFA

Szállítási napok 2013. december és 2014. január:
2013. december: 4. szerda, 11., 18., 25.
2014. január: 4. szombat, 8. szerda, 15., 22., 29. 

Mûanyag és papír hulladék elszállítása:
2013. december 21. szombat
2014. január 11. szombat 

Zöld hulladékot a szolgáltató nem szállít el!


