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Az 1956-os Magyarok Világszövetsége,
a Corvin-közi Bajtársi Közösség és az
1956-os Pesti Srác Alapítvány 2013. 
október 18-án, az 56-os harcok legendás
helyszínén, a Corvin moziban tartotta
meg a forradalom évfordulójáról meg-
emlékezô ünnepségét. Az ünnepi mû-
sort a mai „pesti srácok”, a józsefvárosi
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola tanulói
adták elô.  
A hagyományoknak megfelelôen az ün-
nepség keretében nyújtották át a három
rendezô szervezet elismeréseit, a Pesti

Srác-Díjat valamint a Corvin-közi Hôs
kitüntetést.
Idén Oberfrank Pál, Nagykovácsi

díszpolgára is megkapta a Pesti Srác-

Díjat.

Úgy tekintem, hogy ezt a díjat nem az
eddigi munkámért, hanem a jövôben
rám váró feladatok elvégzéséért kaptam
– mondta Oberfrank Pál és egyben
azoknak a színmûvészeknek ajánlotta
kitüntetését, akik a forradalom nap-
jaiban az elnyomók ellen harcoltak, 
majd elszenvedték a kádári megtorlás
szörnyûségeit.

Tisztelt Díszpolgárunk!

Szívbôl jövô szeretettel gratu-

lálunk, további sok erôt és ener-

giát azon feladatokhoz, amit a

nemzetért vállalsz!

Bencsik Mónika polgármester

Pesti Srác-Díjat kapott Oberfrank Pál,
Nagykovácsi díszpolgára

TÁRKÁNY MÛVEK
Ôszi vázlat

Merengô koncertek és élô lemezfelvételek Dresch Mihállyal

Ôszi vázlat Pilinszky János csodálatos
versének címe, amely a Tárkány Mûvek
elsô albumán lett megzenésítve. A cím
utal a koncert idôpontjára és hangulatára
is. Egy töprengô, elgondolkodó, elmélyülô
koncertet tervez a zenekar, a szokásosnál
több és szabadabb improvizációval. A
kötelezô sláger számok most kimaradnak,
azokat a dalokat fogják játszani, amelyek
koncerteken elvétve hallhatóak csak, mi-
vel a befogadásuk nehéz, a közönségtôl
nagyobb odafigyelést igényel. Ez a foko-
zott átélés az élményt is elmélyíti. 
Egy éve a Muzikumban tartott a zenekar
elôször lassú számos koncertet, amely
varázslatos élményt adott mind a hallgatóknak, mind a zenészeknek. A
hallgatóság áradozó reakcióját látva fogalmazódott meg a zenekar
vezetôjének Tárkány-Kovács Bálintnak a fejében az ötlet, hogy ezt egy
sorozattá kellene bôvíteni, és a különleges hangulatot élô lemezfelvételen
is megörökíteni. Két koncert, két élô felvétel lesz az idei évben, és ezekbôl
lesz összeválogatva egy album. Az elsô október 22-én a Muzikumban, a
második november 24-én Nagykovácsiban, ahol Dresch
Mihály lesz a zenekar vendége. Jóllehet koncertlemez esetében furcsa
lenne lemezbemutatóról beszélni, a lemez megjelenését mégis egy koncert-
tel ünnepli meg a zenekar december 19-én, ismét a Muzikumban, Dresch
Mihállyal együtt, adventi hangulatban. A Tárkány Mûvek várja
azokat, akik egy különleges koncertet szeretnének
hallani, és akik tapsukkal, sóhajaikkal, mocorgá-
sukkal a felvételhez is hozzá szeretnének járulni.

JÁTÉKOKAT és
GYERMEKKÖNYVEKET

GYÛJTÜNK
A PLÉBÁNIÁN

NOVEMBER HÓNAPBAN
közvetlenül a szentmisék után.

JÁTÉKOK ÉS KÖNYVEK
VÁLASZTÁSA
A PLÉBÁNIA

TETÔTÉRI KÖZÖSSÉGI
TERMÉBEN

nov. 29-én (péntek) 13–18 óra
és nov. 30-án (szombat) 9-12 óra

között
Köszönjük a játékokat, 

és  szeretettel várunk mindenkit!
A megmaradt játékokat, könyveket

szegény településekre küldjük.

PLÉBÁNIAI KARITÁSZ
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Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévôt,
külön tisztelettel köszöntöm Dr. Szabó István
püspök urat és Varga Róbert lelkész urat, a Dobos
család jelenlévô tagjait!
Kicsi eldugott szegletén állunk a falunknak.
Nem több tízmilliós beruházás átadásán, csak egy
volt szemétgyûjtô udvar helyének rendezett
környezetté alakított terecskéjén.
Mégis a közösség szempontjából az egyik leg-
fontosabb helyen, az új református templomunk
kapujában, és a temetônk mellett.
A katolikus egyház a hit évének hirdette 2013-at,
ebbôl az alkalomból pénteken este az Öreg-
iskolában nálunk járt ismét Cságoly Ferenc
építész, egyetemi tanár úr, aki hit és építészet cím-
mel tartott lenyûgözô elôadást számunkra. Az este
folyamán csodálatos szakrális helyek között
barangolhattunk.
A tér spirituális erôinek felismerése különleges
tudást igényelt. Az emberek régen megjelölték a
szakrális helyeiket, ezeken helyezték el épít-
ményeiket. Felvetôdött a kérdés, mi lesz a ma em-
berével, hiszen a helyek lassan elfogynak, és így
ott kap kijelölést egy-egy spirituálisan fontos épít-
mény helye, ahol éppen akad számára egy üres
földdarab.
Az elôadást követôen, készülve a mai alkalomra
kutakodtam a genius loci fogalma után. A régi ró-
mai korból származó kifejezés jelentése a hely
szentségét hangsúlyozta, ami abban jutott kife-
jezésre, hogy ember vagy istenség tiszteletére
szentelték meg a helyet.
A szent helyek létébôl azonban egyenesen
következik, hogy különösebb jelentéstartalom
nélküli helyek is vannak, a tér tehát a szent terek
és a világi terek mozaikjára bontható.
Az idô múlásával, a világ szekularizálódásával a
helyek szentségébôl adódó tisztelet, a hely vallá-
sos erejének átélése profánabb formát kapott, a
szakrális tartalom nélküli tiszteletté, csodálattá
alakult.

Elutazunk a világba sokfelé, és amikor új váro-
sokat látogatunk meg, elsô, hogy felkeressük a
templomokat, olvassuk az útikönyveket és csodál-
juk a régmúlt építményeit.
Az angolszász irodalomból vett gondolat szerint a
hely szelleme „kézzelfogható részletekbôl, kicsik-
bôl és nagyokból, személyesekbôl csakúgy, mint
közérdekûbôl és közismertbôl tevôdik össze. A
hely Géniuszához, amely mint minden Géniusz
önmagában igencsak megfoghatatlan, éppen ezek
a kisebb-nagyobb jelentéktelenebb és fontosabb,
de mindig kézzelfogható reális részletek teszik
hozzá a lelket. Így keletkezik a genius loci
szelleme, egy fogalomból alkotott fogalom.
Amelyben a világtörténelem és a helyi történelem,
a természeti és az épített táj keveredik, jobbára

elválaszthatatlanul és felejthetetlenül emlékek, is-
meretek, érzések, várakozások, vonzások és
választások meghatározhatatlan halmazával.
A hely szelleme ôrzi és segíti az embert, aki vi-
szont megérzi, éli, kifejezi, megérti és ezáltal
erôsíti a hely szellemét.”
A hely szelleme egy különleges erô és itt a temp-
lomunk tövében el kell mondani, hogy nem csak a
tér van hatással a vallásra, hanem a vallás is a
térre. A mai napon ez az ünnepi alkalmunk is pél-
da erre.
Ezt a kicsi, szabadon maradt közterületet Nagyko-
vácsi Nagyközség Önkormányzata, figyelembe

véve Varga Róbert lelkész úr kérését, Dobos
Károly református lelkészrôl nevezte el.
Akirôl elmondták, az ôt követôk, hogy „Szuverén
vezetô volt, akit soha nem tudtak megingatni kül-
sô hatások, vagy emberi vélekedések a belsô sza-
badságában, Istentôl kapott bizonyosságában. A
világ mindig a szuverén emberek által megy
elôbbre... Szuggesztív vezetô volt, aki hatásosan
tudott lelkesíteni és meggyôzni másokat az általa
fontosnak tartott ügyben.”
Református lelkész volt, akinek szolgálata tel-
jesítésének egy állomása volt nálunk Nagyko-
vácsiban is. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy
a hely szellemét, azt a különleges erôt, ami talán
tud hatni arra, aki itt ezen a téren, az emléktábla
elôtti padokon megpihen, hassa át Dobos Károly
szellemisége!

Bencsik Mónika 
polgármester

Polgármesteri köszöntô a Dobos Károly tér
2013. október 27-én vasárnap délután megtartott 

ünnepi avatásán

1956-ra emlékezve
2013. október 23-án gyönyörû napsütésben a helyi szokásokhoz híven kezdtük megemlékezésünket a
Szabadság Napján. A temetôben 10 órakor együtt imát mondtunk és tisztelettel adóztunk Dr. Schmidt
Imre díszpolgárunk sírjánál, aki 1990-ben Nagykovácsi elsô szabadon választott polgármestere volt.
Majd átsétáltunk Deme Zoltán sírjához, a halálának 18. évfordulója volt október 17-én és fejet hajtot-
tunk emléke elôtt, ôbenne olyan embert tisztelhettünk, aki igazi ikonja volt közösségünknek. A foly-
tatásban a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál helyezték el az Önkormányzat, az
Intézmények és Civil szervezetek a megemlékezés virágait és meggyújtottuk az ablakokban a mé-
cseseket. Mindezek után az Amerikai iskolában folytatódott a megemlékezés, ahol izgatott készülôdés-
sel várták már a „Volt egyszer egy 56” balettos szereplôi a vendégeket. Szabadi Edit mûvésznô és Kutni
Róbert tanítványai csodálattal töltötték el a jelenlévôket, igazán szép volt az elôadásukkal megkoroná-
zott ünnepnap Nagykovácsiban.
Magam részérôl az ünnepre az alábbi beszéddel készültem:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit!
Ma 2013. október 23-án ezen az élô ünnepen félelem nélkül, büszkén és reményteli szívvel em-
lékezhetünk az 1956-os eseményekre.
Amikor próbáltam a gondolataimat összegezni, eszembe jutott a hétfô esti híradó. A mûegyetem elôtti
megemlékezésen, egy 80 éven túli 56-ot átélt harcos nyilatkozott ragyogó arccal arról, hogy a for-
radalom csupa tûz, csupa lendület és dinamizmus. Már attól újra lelkessé vált, ahogyan a saját szavait
kimondta, mosolygott és erôt sugárzott, az az idôs bácsi, aki nehézkesen állt fel addigi ülôhelyérôl a ri-
porthoz. Irigyeltem 1956-ért és irigyeltem 2013-ért is. Ott volt 56-ban és képes volt megtenni, amit a
hazaszeretete megkövetelt és 2013-ban ugyanazzal a lelkesedéssel beszél az eseményekrôl, mint 
ahogyan akkor megélte. Pedig tudjuk, hogy az ország éhezett, fázott és félni kellett, nem egy-két napig,
hétig, hanem hosszú évtizedekig az 56-os néhány csodás ôszi napot követôen. Mégis a történelmi 
események visszaidézésével azokat a fotókat jó látni, ahol a ragyogó tekintetû, mosolygós fiatalok
együtt mentek megváltani a világot, a saját népük szabadságát.
Elgondolkodtam mire is emlékezzünk mi itt a mai napon? Talán arra, ahogyan Pál buzdította Timóteust:
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erô, a szeretet és a józanság lelkét.”
Lehetséges, hogy 1956-ban azok, akik megharcolták a magyar szabadság harcát nem ismerték a szen-
tírásnak ezen sorait, mégis félelem nélkül mentek az utcákra, mert túllépve egyéni életük kérdésein
olyan célt tûztek maguk elé – a nemzeti szuverenitás védelmének kérdését – ami felül kellet hogy írja a
saját problémáikat.
Lássuk be az élet nem monodráma.
Csak az én-jébe beleôrült ember hiszi azt, hogy a világ ott fejezôdik be, ahol a bôre lehatárolja a testét:
azon túl, hogy én és az enyém nem érinti semmi. Ilyen kérdés, hogy „mi lesz velem?” nem létezik. Csak
ez: „mi lesz velünk?”
Ez a kérdés ma is ott dobol a mindennapjainkban, és mai is tudnunk kell eldöntetni, hogy beállunk-e a
csatasorba vagy sem.
1956-ban idegenek ellen, megszállókat kiszolgálók ellen kellett fegyvert ragadni! A tét a szabad nemzet
méltósága volt.
Ma a harcban saját magunkat kell legyôzni! Az elkeseredettségünkkel, a hitetlenségünkkel kell megvív-
nunk a küzdelmet. Nem szabad csak a televízió elôtt ülve szemlélônek maradni, részese kell legyünk
nemzetünk sorsát alakító eseményeknek.
Akik, 1956-ban részt vettek a nemzet szabadságáért vívott harcban nem politikusok voltak, hanem fia-
tal emberek, hittel teli szívvel, a médiában elhangzott riportok alapján láttuk, hétköznapi hôsként, spon-
tán tették a dolgukat! A remény rabjai voltak ôk, mert a remény a hit talapzata és függetlenül attól, 
mennyire reménytelennek tûnt a helyzet tették, amit a szív diktált.
És akinek a szíve hittel teli, annak eljön a nap, amikor senki szava sem tudja letörni. Akkor már erôs
lesz. Nem fogja érdekelni, hogy ki mit mond, hiszen egyetlen dolog lesz biztos számára: méghozzá az,
hogy Neki mi az Igaz.
Történhet bármi, biztos lesz annyira magában, hogy látja mi az út, és mi az, aminek köze nincs hozzá.
Ha nem látja, majd érzi. Ha nem érzi, majd tapasztalja. De egy biztos: egy percig se törôdik azokkal,
akik darabokra akarják morzsolni. Mert azok az emberek mind gyengék. Gyengék és gyávák ahhoz,
hogy saját maguk csináljanak valami jót a semmibôl, helyette inkább maguk mögött is megsem-
misítenek mindent, nehogy bármi is emlékeztesse ôket arra, hogy ôk is lehettek volna többek.



2013. október 3-án munkaterv szerinti

ülést hívtam össze. A napirendek között
volt 4 db olyan elôterjesztés, amit a
szeptember 11-én elhúzódó testületi ülésen
már nem tárgyaltak a képviselôk, mert
SZMSZ szerinti 4 órás idôtartam lejárt, il-
letve 5 db új elôterjesztés. A testületi ülést
megelôzôen a Bizottságok tárgyalták a
hatáskörükbe tartozó napirendeket. A
napirendek megszavazását megelôzôen
Dékány Angella a jegyzôhöz intézett egy
kérdést, miszerint kioszthat-e újabb elôter-
jesztést, mint a testület elnöke (a pol-
gármester, aki vezeti az ülést) az SZMSZ
megfelelô paragrafusára hivatkozással nem
adtam helyt a felvetésnek. Ezt követôen a
Dékány Angella vezetésével a képviselô-
testületi tagok felálltak és kimentek a
terembôl, így határozatképtelenné vált az
ülés.
Ennek egyik következménye, hogy a Bursa
Hungarica felsôoktatási pályázathoz való
csatlakozáshoz szükséges határozat nem
született meg. Az ülést követôen
méltányossági kérelmet nyújtottam be a
Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatosan,
hivatkozással arra, hogy a településünk
több, mint egy évtizede részt vesz a szo-
ciálisan rászoruló felsôoktatásban tanulók
támogatásában.
A testület határozatképtelensége miatt ezt
követôen rendkívüli testületi ülést kellett
összehívnom. Idôközben Dékány Angella
elôterjesztést nyújtott be a testület felos-
zlatásáról (Bánóczi Margit és Kósa Sándor
képviselôkkel együtt indítványozva), a

képviselô-testületeti ülést 2013. október

21-ére hívtam össze.

A rendkívüli ülés napirendje az új elôter-
jesztés a testület feloszlatásáról és az elmu-
lasztott döntések voltak. A képviselô-
testületi ülést megelôzôen a Bizottságok
tárgyalták a napirendeket, itt emelném ki,
hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta
az idôközi választást, hiszen annak becsült
költségei elérhetik, akár az 1,8 millió forin-
tot is. A testületi tagok közül 5-en jelentek
meg az ülésen (távol maradt Dér Zsuzsanna
és Rendl Gyula képviselô, mert ôket a mun-
káltatójuk egy központi értekezletre ren-
delte be, amit nem tudtak halasztani, illetve

Dr. Balogh László képviselô a munkahe-
lyérôl nem tudott mûtétei miatt távol
maradni, Kósa Sándor külföldi tartózkodása
miatt nem volt jelen).
A megjelent képviselôi létszám, azaz az 5
fô határozatképesség szempontjából ele-
gendô jogszabály szerint, így megnyitottam
az ülést, amikor is Dékány Angella ugyan-
úgy, mint az elôzô testületi ülésen még a
napirendek megszavazása elôtt kért szót, és
közölte, hogy mivel szerinte „nem vagyunk
elegen” vegyem le a napirendrôl a felosz-
latásra vonatkozó elôterjesztést. Mint elnök
elmondtam, hogy szabály szerint mivel 3
képviselô indítványozta nem tudom levenni
a témát a napirendrôl, de ô, mint elôter-
jesztô vissza tudja vonni az elôterjesztését
és akkor nem tárgyaljuk azon az ülésen.
Mindezt követôen Dékány Angella és
Bánóczi Margit felálltak és kivonultak a
terembôl, így hárman maradtunk Diószeghy

Tünde képviselô asszonnyal és Bárdos Iván
képviselô úrral, ismételten határozatképte-
lenné vált a testület. Ennek a képviselôi
viselkedésnek lett az eredménye, hogy a
méltányossági határnapot is elmulasztva a
képviselô-testületi döntésre, a Bursa
Hungarica pályázathoz nem tudott csat-
lakozni az önkormányzatunk.
Emiatt a felsôoktatásban résztvevô rá-
szoruló nagykovácsiak – 2012-es tanévben
22 fô - nem kaphatnak anyagi támogatást a
tanulmányaik végzéséhez.
Nagyon sajnálom, hogy ezzel a hozzáállás-
sal megakadályozták kivonuló képviselô
asszonyok azon képviselôket is munkájuk-
ban, akik azért jönnek el a testületi ülésekre,
hogy a falut érintô ügyekben döntsenek és
segítsék a közösségük boldogulását.

Bencsik Mónika polgármester

Október elején köszöntöttük a Szépkorúakat!
Az ENSZ-közgyûlés 1991-ben október elsejét az idôsek világnapjává nyilvánította. Az
idôsödés a 60. életévben kezdôdik, az idôskort 75 éves kortól szokták számítani. Sok szak-
értô úgy véli, az elöregedés soha nem tapasztalt mértékû felgyorsulása lesz a következô év-
tizedek legnagyobb kihívása, nemcsak demográfiai, hanem társadalmi, gazdasági szem-
pontból is. Magyarországon a 21. század elején körülbelül kétmillió fô volt a 60 év

feletti népesség száma. Minden önkormányzatnak felelôssége a területükön élô idôsek
anyagi, testi, lelki egészségéért, aktivitásuk megôrzéséért való feladatok felvállalása. A
közös cél nemcsak a szépkorúak életének meghosszabbítása, hanem egyúttal élet-
minôségük javítása is. Településünkön az önkormányzati szociális feladatellátáson túl, a
nyugdíjas klub nyújtja a legmegbízhatóbb segítséget a saját korosztályának, rajtuk kívül az
önkéntesek csoportja felajánlotta a településen élôknek a segítségét. A katolikus karitasz
szervezete pedig évtizedek óta végzi önzetlen munkáját Nagykovácsiban is. Az önkor-
mányzat szociális közalapítványa, a Fejér György alapítvány is rendszeres támogatást nyújt
a faluban.
2013. október 4-én került sor a szépkorúak köszöntésére. Remek vacsorával vártuk a
ragyogó tekintetû szépkorú lakosokat az iskola sportcsarnokában, ahol az étkek mellé
vidám mûsorral is kedveskedtünk, amit az Öregiskola szervezett, a Fejér György
alapítvány pedig az együtt töltött délután végén meglepetés ajándékkal is kedveskedett a
jelenlévôknek.
Bízom benne, hogy azok a szervezetek, akik erre is hivatottak, a jövôben is jó
együttmûködéssel tudják azt a védôhálót tartani a falunkban, amire a közösségünk idôsödô
korosztályának szüksége van!
Köszönet mindenkinek aki részt vett és segítette október 4-én annak a szép délutánnak a
megszervezését és lebonyolítását!

Bencsik Mónika polgármester

Prohászka Ottokár: 
Kô az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kô is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Ôt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kô áldást hozott.

Mostanság egymást akarjuk legyôzni, ez a baj. Nem a másikat kell legyôzni, vagy meggyôzni, hanem
magunkat. Kötelességünk úgy élni, hogy javára váljunk szûkebb közösségünknek, és a nemzetünknek.
Nemzetté pedig a közös haza szeretetével válunk.
Ne térképen keressük a hazánkat, mert az a fájdalomból, a szeretetbôl, az egymásnak kimondott szavak-
ból, anyánk ölelô karjából, és az együtt énekelt dallamokból épül. Keressük a hazánkat az egymás felé
nyújtott kézfogásban, egymás pártfogásában és imádkozzunk együtt!
Szent királyunk felajánlása révén hazánk Mária országa, ezért a pártfogónkhoz, Magyarok
Nagyasszonyához írott Naszádos József szavaival zárom mondandómat:
El akarom mondani azt a boldogságot, mi szeretetébe oltva lángol, és fel akarja gyújtani a világot; ha
én, Te, meg sokan mások, akik képezzük a jelenvalóságot, felvállaljuk azt a fiúságot, mely nem retten
meg a rácsodálkozástól, szégyenében nem hordoz láncot, megvallja az egyetlen igazságot, mi ott függ
a megváltáson, magához emelve az anyaságot.
Merjünk odafordulni Máriához, a szeplôtelen asszonyi tisztasághoz, és hálát adni neki százszor, hogy
elfogadta, amit magam, Te és mások, naponta megcsúfolunk százszor, mert képtelenek vagyunk venni
bátorságot.
Mária, kell nekünk a pártfogásod! Mi elvezet a keresztfához, azon túl az üdvösség titkához: a törvényen
túli megigazuláshoz, mi a szeretet hitében lel bátorságot.

Nagykovácsi, 2013. október 23. 
Bencsik Mónika polgármester

A Képviselô-testület októberi tevékenysége
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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

� 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 átalányt,
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 kezde-
ményezését 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. egyértel-
mûen Adózó kötelezettségévé teszi minden féle adózással kapcsolatos
változás bejelentését. A változás bejelentése a www.nagykovacsi.hu 
honlapról 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
miatt Adózónak megszûnik a telekadó fizetési kötelezettsége, de csak ab-
ban 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, Kivitelezôk!
Mint bizonyára a közmédiából már értesültek róla, a 2013. október 1.
után elkezdett építôipari kivitelezési tevékenységek esetében már
elektronikus építési naplót kell vezetni, de akik 2013. október 1. elôtt
már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fe-
jezhetik. 
Az éles alkalmazás 2013. október 1-tôl a www.e-epites.hu/oeny/ oldalon
lesz elérhetô. 
Tájékoztató, és oktatási anyagok, segédletek folyamatosan frissítve
elérhetôek a www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo oldalon. A szakmai szer-
vezetek, kamarák országszerte szerveznek oktatásokat, amelyek idôpon-
tjairól a www.e-epites.hu oldalon, és a kamarák honlapjain, valamint a
területi kamarák titkárságán lehet tájékozódni. (www.mek.hu,
www.mmk.hu, www.mkik.hu )
Az építésügyben 2013.01.01-tôl mûködik az Építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer,
rövidített nevén ÉTDR.
Ez egy központi , az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos
szinten egységesen támogató informatikai rendszer, amely támogatást
nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési alapeljárások, az alapeljárá-
sokhoz kapcsolódó további eljárások, valamint a közigazgatási jogor-
voslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához.
Az ÉTDR felhasználói:

- a kérelmezô, az engedély iránti kérelmet benyújtó építtetô,
- a tárgyi és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulaj-

donosok, haszonélvezôk, stb.),
- az építtetô által megbízott közremûködô szakemberek, szakértôk (ter-

vezô, felelôs mûszaki vezetô, építési mûszaki ellenôr, vállalkozó
kivitelezô, igazságügyi szakértô, stb.),

- az ügyben eljáró elsô- és másodfokú építésügyi hatóságok, szak-
hatóságok munkatársai,

- a hatóság(ok) által megbízott szakértô(k),
- \a hatósági tevékenység felügyeleti tevékenységét ellátó szerv

munkatársai,
- az ügyfélszolgálati pont(ok) munkatársai.

A támogatott eljárások:
- az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (építési, használat-

bavételi engedélyezési eljárások). jogorvoslati eljárások,
- további eljárások (jogutódlás, engedély hatályának meghosszab-

bítása, hatósági bizonyítvány kiadása, kérelem módosítása, építésü-
gyi (építésrendészeti) hatósági intézkedés iránti kérelem, stb.)

A kérelmezô a kérelem benyújtását megelôzôen az ÉTDR felületén ál-
talános leírások segítségével tájékozódhat az eljárásokról és tudni-
valókról, a nyilvánosan elérhetô portálokon keresztül.
A kérelmezô elektronikus dossziéba tölti fel a kérelmet és azok mellék-
leteit. A feltöltés történhet az ÉTDR online felületén, személyes megje-
lenéssel az ügyfélszolgálati pontokon (ilyen a Nagykovácsi Polgármesteri
Hivatalban is mûködô Építésügyi Szolgáltató Pont), vagy postai úton – ez
utóbbi két esetben a dokumentációt elektronikus adathordozóra írva kell
mellékelni. A papír alapú mellékletek digitalizálása, és a digitalizált
kérelem, valamint az elektronikus adathordozón érkezô tervrajzok,
mûszaki leírások, számítások (a tervdokumentáció) ÉTDR mappába má-
solása az ügyfélszolgálati ponton történik.  
A postai úton, illetve az ügyfélszolgálati ponton személyesen történô
benyújtáshoz szükséges az ÉTDR kérelmi nyomtatványok kitöltése.
Ezek a www.nagykovacsi.hu honlapról, a dokumentumok/Építési, mûsza-
ki és környezetvédelmi ügyek/ ÉTDR Kérelmi nyomtatványok menüpont-
ból tölthetôk le.
(A régi, 2013.01.01. elôtti nyomtatványok már nem felelnek meg.)
A hatósági ügyintézés, az eljárás akkor kezdôdik, amikor az ügyfél
(személyesen, vagy az ügyfélszolgálati pont közremûködésével) el is in-
dítja az eljárást. A kérelmezô az ÉTDR-be belépve az eljárás során
folyamatosan megtekintheti az eljárás aktuális állapotát.
A hatósági ügyintézés során az ügyintézôk az ÉTDR-ben tárolt elektroni-
kus adatok alapján döntenek. A közremûködô hatóságok egymás közötti
kommunikációja, a döntés elkészítése, kiadmányozása az ÉTDR-ben
történik, a hatóság által felkért szakértôk is itt készítik el szak-
véleményüket. A döntésrôl az ügyfél az általa meghatározott kapcsolat-
tartási mód szerint (elektronikus vagy papír alapon) értesül.

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltató Pont

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



� 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

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

BUDAPESTI ERDÉSZETE

Tájékoztató (kivonat a tájékoztatóból)

A Pilisi Parkerdô Zrt. Budapesti Erdészete az általa kezelt erdôterületen,
Nagykovácsi községhatárban az alábbi erdôrészletekben tervez fakiter-
melési munkákat a 2013-as évben:

Erdôrészlet Fakitermelés módja
Nagykovácsi 16 A FVB
Nagykovácsi 45 C FVB
Nagykovácsi 14 B NFGY
Nagykovácsi 17 D NFGY
Nagykovácsi 19 C NFGY
Nagykovácsi 14 A EÜ
Nagykovácsi 17 H EÜ

Az erdôrészletek beazonosításához segítséget nyújt a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal honlapja: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/
Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a fakitermeléseket – a
területen maradó fák egészsége, és a talaj védelme érdekében – kizáróalg
vegetációs idôszakon kívül végezzük. A munkák pontos ütemezése így
mindig az idôjárás függvénye, várható elvégzésük január-március és október
december hónapokra esik.
A fakitermelések után nem áll le a munka az erdôkben. A vegetációs idôszak-
ban végzett erdôsítési, erdôápolási munkák kevésbé látványosak, de az erdô
élete szempontjából meghatározóak.
A Budapesti Erdészet 2013. évi fakitermelési tervét az illetékes hatóság (Pest
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) elôírásai alapján végzi.

Tájékoztató 2013.szeptember 16. (kivonat a tájékoztatóból)
…jelezzük, hogy az elôzô – márciusi – listához képest, az ôszi-téli fakiter-
melési idôszakban újabb erdôrészletekben nem tervezünk munkákat, az
elôzôekben már megkezdett – és esetlegesen még nem befejezett – fa-
használatok további feladatait ugyanakkor az ôszi-téli hónapokban is foly-
tatjuk.

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
közösségi területeket, eltömôdött csatornákat, árkokat

észlelnek a környezetükben.

Nagykovácsi Településüzemeltetés 
e-mail: natu@nagykovacsi.hu

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

2013. NOVEMBER 6

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
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Katasztrófavédelmi gyakorlat
Nagykovácsiban

2013. 10. 11-én Nagykovácsiban önkéntesek gyakorlatára került sor a
Nemzeti Minôsítési Rendszer keretein belül. A Gerje- (Cegléd), Tápió-
(Nagykáta), Kevély-(Pilisvörösvár) és Vadas (Budakeszi) Járási Mentô-
csoport elméleti felkészítése, rendszerbeállító gyakorlata és a két utóbbi men-
tôcsoport ünnepélyes eskütételére került sor településünkön. A gyakorlat
helyszínéül Nagykovácsi település Általános Iskolája és a Nagykovácsi,
Pilisszentiván, Piliscsaba, Solymár által határolt fokozottan védett, erdôs,
nagy szintkülönbséggel nehezített – a Pilisi Parkerdô Zrt. kezelésében lévô –
erdôterület szolgált.
A fenti Mentôcsoportok és alegységei mûszaki-mentési tevékenységet,
személykeresést, alpin-technikai mentést hajtottak végre, valamint a Magyar
Vöröskereszt imitációs társaságának a bevonásával, egészségügyi ellátásra és
személymentésre is sor került. A feladatok végrehajtását nehezítették a terület
földrajzi adottságai, illetve, hogy a feladatokat éjszaka, korlátozott látási
körülmények között kellett végrehajtani.
A gyakorlat 18 órakor egy megnyitóval kezdôdött a nagykovácsi Templom
téren. Az itt felsorakozott mentôcsoportokat köszöntötte Branyiczky Márk
tûzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
A Himnuszt követôen, Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, Branyiczky
Márk tûzoltó alezredes igazgató, Kardos István a Magyar Vöröskereszt
fôigazgatója, és Bencsik Mónika Nagykovácsi polgármestere köszöntötte és
kívánt sok sikert a gyakorlat végrehajtásához.
A beszédeket követôen ünnepélyes eskütételt tettek a Budakeszi „Vadas” és
a Pilisvörösvári „Kevély” Járási Mentôcsoport tagjai.
A gyakorlat alapját egy korábbi, Nagykovácsit a múlt században sújtott vihar
által okozott veszélyhelyzet feldolgozása adta. A feltételezés szerint
Nagykovácsit egy 160 km/h-ás szélvihar sújtotta. A délelôtt folyamán egy
csoport ment kirándulni és táborozni az erdôbe, akik nem értesülhettek a vi-
har közeledtérôl. A vihar következtében több turista eltûnt, akiket fel kellett
kutatni, illetve jármûvekbe szorult személyek mentése érdekében mûszaki
mentési feladatokra is sor került. A gyakorlat során az idôjárás valósan is
megnehezítette a mentôerôk munkáját, amikor 23 óra körül a lezúduló nagy
mennyiségû csapadék ellenére is folytatni kellett a védelmi gyakorlatot. A fe-
ladatok végrehajtása másnap reggel 8 órakor fejezôdött be, amelyet a meg-
nyitó helyszínén a feladat értékelése zárta be. A Templom téren a záró ünnep-
ségen a Mentôcsoportok Elismerô oklevelet vehettek át. Külön köszönet jár a
gyakorlat szervezôinek és a lebonyolításban részt vevô Nagykovácsi
Készenléti Szolgálat tagjainak.

Elôzzük meg a kéménytüzekkel
kapcsolatos káreseményeket

Megkezdôdött a fûtési szezon és ezzel egy idôben sajnálatos módon meg-

jelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a tûz-

oltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran

tragikus kimenetelû események többsége kellô odafigyeléssel és

felkészüléssel megelôzhetô lenne.

Pest megye kéménytûzzel kapcsolatos káresemények szempontjából
Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követôen a harmadik
helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytûzzel kapcsolatos ese-
ményt regisztrált, legtöbbször – huszonegy alkalommal – az érdi katasztró-
favédelem hivatásos tûzoltóit riasztották, legkevesebbszer – öt esetben – a
gödöllôi tûzoltó egységeknek kellett vonulniuk. A ceglédi kirendeltség
mûködési területén hétszer, a monori kirendeltség mûködési területén kilenc-
szer és váci kirendeltség mûködési területén tizenháromszor volt szükség tûz-
oltói beavatkozásra kéménytûz miatt.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasztották a Pest
megyei katasztrófavédelem tûzoltó egységeit.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelô-, fûtô-, és egyéb beren-
dezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és el-
lenôrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelô szellôztetésére vezethetô
vissza. Éppen ezért különös jelentôsége van a kémények rendszeres el-
lenôrzésének. A nehezen észlelhetô színtelen és szagtalan szén-monoxid
ugyanis jellemzôen a tüzelôberendezésen vagy a nem megfelelôen mûködô
kéménybôl áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgezô gáz a
lakótérbe nem kellôen tömített kályhából, kandallóból, füstcsôbôl, kazánból,
vagy az elszennyezôdött fürdôszobai „átfolyós” vízmelegítôbôl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelô, fûtô

berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania.
A kémény állapotát elôírt idôszakonként – gázüzemû berendezés esetén
évente, szilárd és olajtüzelésû berendezés esetén félévente – ellenôriztessük.

A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül.

Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelô készülék használata, egy megfelelô
eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karban-
tartást, felülvizsgálatot! 
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása, kan-
dalló és minimális légáteresztô képességû nyílászárók beépítése esetén.
Lehetôség szerint használjunk a lakószobában légbevezetôt, a vizes
helységekben (WC, fürdôszoba, konyha) légelvezetôt, így biztosítható garan-
táltan a megfelelô mennyiségû és minôségû levegô.
A kazánnal, fôként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt ingatlanban a
kémények ellenôrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is
(vízkôlerakódás, biztonsági szelep mûködôképessége, csapok, szelepek ál-
lapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelôanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelô távolságot a
tüzelô, fûtô berendezés és az éghetô anyag között. A kazán közelében felhal-
mozott éghetô anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûveletirányítási

központját a 105-ös segélyhívó számon!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Hit Éve  A Hit Éve  A Hit Éve  A Hit Éve  A Hit Éve  A Hit Éve

A nagykovácsi római katolikus közösség szeretettel hív
mindenkit!

Mocsai Lajos
kézilabdaedzô, egykori válogatott kézilabdázó

lesz a vendégünk

A hit és a sport
Elôadás és beszélgetés a nagykovácsi Öregiskolában

(Kossuth Lajos utca 78.)

2013. november 29-én, pénteken 19 órától
Mocsai Lajos kézilabdázóként is eredményes volt, edzôként pedig a világ

egyik legjobbja: Olimpiai ezüst a magyar nôi válogatottal (2000, Sydney),

negyedik hely a férfiválogatottal (1988, Szöul; 2012, London), vb-ezüst a

férfiakkal (1986), a nôkkel (2003), Európa-bajnoki cím a nôkkel (2000,

Bukarest). És még számos eredmény, közte BEK-gyôzelem a Vasassal

(1982). Fair play-díj, Bay Béla-díj, edzôi életmûdíj az Európai

Kézilabda Szövetségtôl.



2013. NOVEMBER 8

Újraélesztés és defibrillátor

a Kispatak Óvodában             

Azt reméljük, sokan tudják a nagykovácsi lakosok
közül, hogy önkormányzatunk vásárolt közsé-
günknek egy automata defibrillátor készüléket,
melynek üzemeltetését a Készenléti Szolgálatok
Nagykovácsi Egyesülete vállalta magára.
Ez adta az ötletet, hogy érdeklôdô pedagógusaink
október 8-án részt vegyenek egy olyan gyakorlati
bemutatóval egybekötött tájékoztatón, ahol meg-
ismerhették azokat a tennivalókat, melyek elvég-
zésére szükség van a mentô kiérkezéséig. Verôcei
Attila mentô oktató, beavatott minden résztvevôt
az újraélesztés folyamatába és a defibrillátor
készülék használatába. 
Ezekre az ismeretekre persze minden embernek
szüksége lenne, és akkor senki nem maradna ellá-
tatlanul az orvos megérkezéséig.
Nekünk, pedagógusoknak óriási a felelôsségünk.
A ránk bízott gyermekeket épségben kell a nap
végén átadni szüleiknek. Ha pedig megtörténne a
baj, tudnunk kell azonnal megfelelôen cselekedni,
mert felkészültségünkkel életet menthetünk.
Köszönjük a lehetôséget Mészáros Attilának a
Készenléti szolgálattól, Verôcei Attilának a sok-
sok hasznos tudnivalót és valamennyi szervezés-
ben közremûködônek a segítségét, akik felis-
merték az ügy fontosságát, és térítésmentesen a
rendelkezésünkre bocsájtották.

Szabó Éva óvodapedagógus

Látogatás az Állatkertben

Az Állatok Világnapjához közeledve óvónéni-
jeinkkel úgy döntöttünk, hogy idén is a Fôvárosi
Állat- és Növénykertbe teszünk kirándulást az
óvodai alapítvány támogatásával immár hagyo-
mányként a Süni csoporttal közösen. 
A tervezett napon sajnos nagyon csúnya, esôs
reggelre ébredtünk, így el kellett halasztanunk az
utazást. Nem bántuk meg, hogy új idôpontot
választottunk! Bár kicsit hûvös volt a reggel,
késôbb kisütött a nap, és csodálatos napsütésben
gyönyörködhettünk az állatokban.
A fôkapun belépve a Nagy tó felé vettük az irányt,
amit számos védett, vadon élô madár önként
választ élôhelyének. Sokat idôztünk itt, érdekes
volt látni, ahogy seregnyi vízimadár halászik.
Csodálattal néztük a krokodilokat, a tevéket, majd
az ausztrál ház következett, ami néhány éjjel aktív
állat, elsôsorban kisemlôs, erszényes lakhelye.
Holdfényt utánzó, mesterséges megvilágítást kap-
tak az állatok, így többségük aktív életet mutatott

a szemünk láttára. Gyerekeknek nagyon tetszettek
a félhomályban szabadon mozgó repülôkutyák,
denevérek.
Dadusnéni kedvéért betértünk a vombatok szállás-
helyére, ami igazi különlegességnek mondható,
alig van a világon állatkert, ahol vombatokat tar-
tanak.
Izgalmas volt a sok látnivaló, de nincs kirándulás
otthoni csemege nassolása nélkül. A padokon pi-
henve, jóízûen ropogtatták a gyerekek az otthon-
ról hozott finomságokat.
Állatsimogató következett, ahova hatalmas öröm-
mel és bátorsággal mászott be mindenki, kecskét
simogatni, etetni.
Tapír, kakadu, kazuár után éppen jókor érkeztünk
az oroszlánfókákhoz, ahol fókabemutató, ill.
etetés volt. Minden ovis végig fegyelmezetten,
érdeklôdôen, okosan viselkedett, meghatóan vi-
gyázva egymásra.
Kisfiam nagy örömére megérkeztünk a „Majom-
világba”, ahol eltöltöttünk volna egy délelôttöt, ha
idônk engedi. 
A tigris és medve után egy kis szabad játék követ-
kezett a Varázshegy körül, barlangba be, fatörzs-
csúszdán le... Ami talán mégis a legemlékezete-
sebb volt, az a kis elefánt, ahogy követi anyukáját.
Zsiráfok és zebrák kifutóján sem lankadt a fi-
gyelem és lelkesedés, pedig idônk végéhez
közeledtünk. Ákos és Berci bánatára a vízilovat
már beköltöztették téli otthonába. Szépek voltak a
rózsaszín flamingók, a papagájok, de a leg-
aranyosabbak talán a kis szurikáták voltak!
Jól éreztük magunkat, köszönjük, tartalmas nap
volt! Az állatkert még mindig kellemes kikap-
csolódás, érdemes meglátogatni. Hamar elröppent
a délelôtt. Kissé fáradtan ültünk a buszra, hogy
hazaérve jóízûen együk meg a finom ebédet.

Füles mackó csoport, (Kópháziné Gál Melinda)

Állatok Világnapja

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
varázslatos erdô. Az erdô lakói békében, szeretet-
ben éltek egymással, mindenki tette a maga dol-
gát. A növények hûs árnyékot és élelmet adtak, az
állatok legelésztek, vadásztak, gyûjtögettek. Az
erdô népe éjszakánként összegyûlt és érdekes
történeteket meséltek egymásnak az erdô szom-
szédságában élô falubeli emberekrôl. A falubeliek
érezve az erdô hívó szavát, rendszeresen kirándul-
tak benne, hallgatva különös hangjait, ámulva,
csodálva szépségét, pompás színeit, mélyeket
szippantva gyógyító levegôjébôl. Az emberek
mindig figyeltek arra, hogy megôrizzék az erdô
békéjét, nyugalmát és tisztaságát.
Egy napsütéses ôszi napon különös borzongás lett
úrrá az erdô állatain. Megérezték, hogy közeledik
az ô nagy napjuk, amikor mindenki csak rájuk fi-
gyel és róluk szóló történeteket, meséket, ver-
seket, énekeket hallani mindenfelé.
A Dózsa György utcai óvoda óvó nénijei titkos
gyûlésre hívták össze az erdô népét, ahol arról
tanácskoztak, hogyan tudják minél közelebbrôl
megismertetni az állatok élôhelyét a mindenre
kíváncsi gyerekekkel. A legbátrabb, legrátermet-
tebb küldötteket választották ki maguk közül az
állatok, és az óvó nénik lelkes csapatával közösen
összedugták a fejüket és megbeszélték a rész-
leteket. Fáradságot nem kímélve készültek az óvó
nénik a meglepetésre.
Október 4-én felvirradt a nagy nap. Mackó, vad-
disznó, róka és béka nyomai barázdálták az óvoda

folyosóját. A kíváncsi ovisok lelkesen ugrálva,
lépegetve követték a nyomokat, melyek egy titkos
ajtóhoz vezettek. Lélegzet visszafojtva nyitottak
be az ajtón és meglepôdve látták, hogy egy erdô
került a tornaszobájukba. Ámultak a csodán és
alig várták, hogy birtokukba vegyék a helyet.
Délutánonként testvéreikkel és szüleikkel
fedezték fel az ovisok ezt a kis erdôt. Örömmel
bújtak be a macik barlangjába, hosszasan játszva
ott kedvenceikkel. A nádasból hívta ôket a békák
kuruttyoló kórusa és kacarászva ugrottak
nagyokat a tóba, ahol vízipók keresztes barátjával
együtt várta ôket. A bátrabbak vidáman ugrottak
át az erdôt ketté szelô patakon, a kisebbek
óvatosan sétáltak át a patakon átívelô hídon. A
nyuszikkal versengve ugrándoztak a gyerekek az
erdei tisztáson. A nagy zsivajt hallva félénken
elômerészkedtek az erdô fái közül az ôzgidák is,
de hamar megnyugodtak, amikor az apró kezek
barátságosan megsimogatták ôket. Az avarból
kíváncsi sünök kukucskáltak elô, akik most nem
gömbölyödtek össze szúrós gombócokká, hanem
ôk is beálltak a gyerekek vidám játékába. A fákról
figyelték a felfedezôket a madarak is, a mókusok
hada pedig a gyerekekkel közösen gyûjtötte a to-
bozokat és a makkokat. A miniatûr hósipkás
hegyek között kecskék ugrándoztak és macik
sétálgattak figyelve a kíváncsiskodókat.
Az önfeledt felfedezés közben különféle madarak
csivitelését, füttykoncertjét hallhatták a gyerekek.
A fáradt kirándulók a táborhelyen szebbnél szebb
képekben gyönyörködhettek és a tisztáson lévô
mesesarokban állatos meséket olvashattak,
képeskönyveket nézegethettek.
A gyerekek csak nehezen tudták elhagyni ezt a
varázslatos helyet és azt kívánták, hogy máskor is
történjen ilyen csoda az óvodájukban.
Nagyon köszönjük az óvó néniknek ezt a külön-
leges meglepetést!

Ábrahám Csilla, Pillangó csoportos szülô

Mihály napi vásár Mandulafa

szemmel

„képzeld mama, lesz az az izé, nemsokára, tudod,
ott kint... aztán majd pénz lesz nekünk, mert
megveszik, amit eladunk...”
Ezzel a mondattal fogadott egyik délután az
óvodában elsô hetét taposó utódom. A felsejlô
gazdasági érzéket boldogan nyugtáztam, de meg-
gyôzôdésem volt, hogy ez csak egy újabb ötlet,
amellyel elodázhatjuk a nehezen ritmussá váló
óvodába járást.
Aztán persze rá kellett döbbennem, hogy én is
kezdô óvodába-szokó szülô vagyok, hiszen errôl
már esett szó a szülôi értekezleten is, ez a Mihály-
napi vásár lesz...
Hála néhány lelkes szülônek, na meg persze a
számítógépnek (köszönjük Gates, köszönjük
Jobs), gyorsan elindult az ötletelés, hogy ki mivel
tudna hozzájárulni a sikerhez. Hamar magára
talált a szülôi B közép:-), és pár nap alatt összeállt
minden, ami a mandulafa csoport likviditását elô-
mozdítja. Volt horgolt baba csakúgy, mint mákos
guba, szendvics, limonádé, pogácsa, lekvár, töl-
csérbe töltött mandula, muffin, diós süti, fánk.
Bár a pénteki nap szürkén, morcosan köszöntött
ránk, mégsem szegte kedvét sem gyereknek, sem
felnôttnek. Igazi vásári hangulat alakult, rengeteg
mosollyal, zsákban futással, slambuc fôzéssel.
Kezdeti tétovaságunk vidámsággá alakult és
örömmel vettük tudomásul, hogy a bevételünk
növekedése megteremti a lehetôséget csoport-
szobánk szépítésére. Reméljük, hagyománnyá
válnak majd az ilyen, és ehhez hasonló alkalmak,
hiszen a vásározás nem volt más, csupán eszköz.
eszköz arra, hogy szülôként egymást megismerve,
elfogadva, közösséggé formálódva még ered-
ményesebben szolgálhassuk az igazi, közös
célunkat: gyermekeink érdekeit.

Bodó Renáta, Mandulafa csoportos szülô

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:

„Márton napja” (november 11.)

Szünet utáni elsô tanítási nap: november 4.
Márton nap – csoportközi foglalkozás: november 11.
Mesemondó verseny – alsó tagozat
Magyar nyelv napja: november 13.
Fogadóóra: november 18. 18 órától
Katalin bál: november 30. (szombat)
Tájékoztató szülôi értekezlet a 8. osztályos szülôk
részére
Zrínyi Ilona matematika verseny házi fordulói
Természettudományos titokteszt

* * *

A sikerek folytatódnak…

2013. október 11-én iskolánkból 15 csapat (60
tanuló) vett részt a Bolyai Matematika
Csapatversenyen. A 4.b osztály és a 6. évfolyam
csapatai  meghívást kaptak az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre is, a Szent Margit Gimnáziumba.
Nem véletlen, hisz a NYUGAT-PEST MEGYEI
fordulón a 4. osztályosok 134 csapatból a 6., a ha-
todikosok 106 csapatot megelôzve az 1. HELYE-
ZÉST érték el. Így ôk nagy-nagy örömünkre
továbbjutottak az országos versenyre, ahol eddig
nagykovácsi csapat még sosem képviseltette
magát!

A 4.b osztályos csapat tagjai: Földesi Katinka,
Gyôrffy Attila, Havady Viktória, Kukla Barna
Felkészítô tanáruk: Veres Mária Ildikó
A 6. osztályos csapat tagjai: Földesi András János,

Gyôrffy Emese, Kisida Júlia, Molnár Farkas
Felkészítô tanáruk: Zsohovszky Edit

Bolyai Matematika Csapatverseny eredményei

2013. október 11.

3. évf. Nagykovácsibészek - Kenyeres Anna, Géró Péter,
Kovács Virág Enikô, Golda Márton - 69 pont, 33. hely
3. évf. Tudós Sólymok - Lôkös Levente, Hajduska
Marcell, Pataki Bálint, Bacsó Nándor - 56 pont, 72. hely
3. évf. A 4 Grizli - Milbauer Panna, Stefán Lilla, Szûcs
Krisztofer, Péter Mátyás - 53 pont, 80. hely
3. évf. Kockapacik - Péter Benedek, Szegedi Gyöngyi,
Gomola Dominik, Stefán Rita - 46 pont, 98. hely
3. évf. Szorzók - Ullmann Ádám, Dinnyés Kornél,
Naszádos Gergô, Kerényi Alfréd - 42 pont, 103. hely
4. évf. Agycsavarok - Gyôrffy Attila, Földesi Katinka,
Kukla Barna, Havady Viktória - 112 pont, 6.hely (díja-
zott csapat)
4. évf. 4fejû sárkány - Telek Bence, Dajka Bálint, Nagy
Szemere, Horváth Levente - 101 pont, 12. hely
4. évf. 4X4 - Zlinszky Miksa, Budai Balázs, Láng
Borbála, Papp Ágoston - 58 pont, 90. hely
5. évf. Matematak-tik - Telek Lilla Anna, Hazai Barna
Márton, Molnár Gellért Ágoston, Gulyás Tamás András
- 67 pont, 52. hely
5. évf. Bölcs Baglyok - Bonifert Balázs, Kovács Réka
Emese, Nagy Kristóf, Kis Bence - 63 pont, 66. hely
5. évf. A tudatlan tudósok - Varga Domonkos, Havasi
Richárd, Láng Márk, Márta Zsombor - 52 pont, 110. hely
6. évf. Észbontók - Földesi András János, Gyôrffy
Emese, Kisida Júlia, Molnár Farkas - 120 pont 1. hely
(díjazott csapat)
7. évf. Matematik-tak - Kovács Hunor Bendeguz, Rácz
Dorottya, Papp Inez Anna, Váradi Ráhel - 79 pont, 18. hely
8. évf. HMC - Kis Janka, Gerely Boróka, Láng Mária,
Borbély Andrea - 92 pont, 14. hely
8. évf. A Mikulások - Telek Domonkos, Iszprávnik
Péter, Fejes Boldizsár, Horváth Nikolett - 66 pont, 39. hely

Köszönjük a rengeteg munkát, támogatást a
szülôknek, nagyszülôknek, felkészítô tanároknak.
Felkészítô tanárok:
3. osztály: Bokor Rózsa, Erdôszegi Klára,
Bertalanné Boros Kinga
4. osztály: Lipákné Kálóczi Gyöngyi, Veres Mária
Ildikó
felsô tagozat: Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit
Gratulálunk Mindenkinek!  

Zsohovszky Edit matematika tanár

NUSE - TOVÁBB, 

ÚJABB SIKEREK FELÉ

A tavalyi év U13-as bajnoki címe
után nagy reményekkel vágott az új
szezonnak a Nagykovácsi Után-

pótlás Sport Egyesület, vagyis a NUSE családja. 
Az ifjú focisták igazán magasra tették a lécet, az
elmúlt hét év munkájának köszönhetôen kivívtuk
magunknak a rangot, lassan Nagykovácsival is
számolni kell az összes utánpótlás korosztályban. 
Természetesen egy közel 100 focistával
büszkélkedô egyesületnél jelen vannak a hul-
lámvölgyek is, de az új szezonban is van mire
büszkének lennünk.
Az U14-es társaság a cikk megírásakor vezeti cso-
portját a Pest megyei bajnokságban. Az újonnan
megalakult 14, 15 és 16 éves focistákkal felálló
U18-as csapat egyre nagyobb harcra készteti a
tôlük 2-3 évvel idôsebb játékosokkal felálló alaku-
latokat. Az U18 megalakulását az a kellemes
kényszer szülte, hogy egyre több volt az olyan
kallódó tehetség, aki már kiöregedett a kisebb kor-
osztályokból.
Essen szó a kicsikrôl is. Az 5-7 éveseknél a játék
megszerettetése a cél, a 8-9 évesek az összjáték
megtanulásánál tartanak, míg a sok viharon át-
ment 10-11 évesek most kezdenek igazi csapattá
válni. 
Az U11 a legutóbbi Bozsik tornán az utolsó két
mérkôzését nagy gólaránnyal nyerte. Solymárt
4:1-re, míg Pilisszántó csapatát 8:0-ra verte meg
és öregbítette településünk hírnevét.

A Solymár elleni négy gólszerzô:
Géró Peti, Ihász Beni, Bertalan Csongi, Kukla Barna 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy az elmúlt évben a
szakmai munka is ugrásszerû minôségi változáson
esett át.
Jelenleg a klubnál dolgozik egy MLSZ D licen-
szes edzô, Szabados Tamás.
Májer Bence és Nagy Szilárd a Testnevelési
Egyetem edzô szakos (labdarúgás szakirány) hall-
gatói. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy három edzônk is
elvégezte az MLSZ által augusztustól teljesen
megreformált és immáron az európai normáknak
megfelelô EDZÔI tanfolyamot. Kriskó Lászlónak
még egy záróvizsgája hátravan, míg már ketten hi-
vatásos UEFA “C” Grassroots edzônek vallhatják
magukat. 
Gratulálunk Lukátsy Zoltánnak és Smetana
Erikának.

Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi! 
(NUSE - ahol a foci kezdôdik)

Ezüst hajú fürge tündéreket

köszöntöttünk

Az Idôsek Világnapján a kis Katicák gyönyörû
mûsorral köszöntötték az iskola tornatermébe
összegyûlt kedves nagymamákat, nagypapákat. A
visszhangos terem okozta alapzajt bátran
leküzdve lelkesen mondták kis csapatokban a
szebbnél szebb verseket, és énekelték a dalokat.
Ünnepi díszben, izgalomtól piros arcocskákkal,
igazi örömtôl csillogó szemekkel álltak a szín-
padon kis óvodásaink, és olyan hangulatot
teremtettek, hogy bevallom nem csak a
büszkeségtôl volt párás a szemem, de eszembe ju-
tott az én Drága Nagymamim is, aki már az
angyalok között hallgatta ezt a mûsort. Külön
köszönet Böbe néninek, Éva Néninek és Terike
Néninek a szép élményért, és a végszó nyitott
ajtós kisvonatának ötletéért, amellyel beszállásra
ösztönözték a jelenlévô táncos lábú, és kedvû
Idôseket. Isten éltesse még nagyon sokáig
körünkben a Nagymamákat és Nagypapákat! 

„Száz liba egy sorba                                   
Mennek a nagy tóra”

Márton napi lámpás felvonulás
és tökfesztivál

a Kispatak Óvoda szervezésében
november 11-én 17 órai kezdettel

A lámpás felvonulás az óvodákból 
indul a Tisza István térre, ahol a Görbetükör
Társulat Cini-cini muzsika címû elôadásával 

zárul a program.



gr. Tisza István halálának
95. évfordulójára

Tisztelt Olvasó!

Az igazság mindig kiderül,
hiába próbálják politikai
vagy ideológiai érdekbôl
eltagadni, vagy megha-
misítani. Tisza István élet-
mûvét, történelmi nagy-
ságát is közel fél évszá-
zadon át a Rákosi-Kádár
rezsim ideológusai igye-
keztek eltorzítani, befe-
ketíteni az osztályharc jegyében: az igazság azon-
ban kíméletlenül utat tör, mégha lassan és nehéz-
kesen is.
Tisza Istvánról, mint a hozzá hasonló történelmi
személyekrôl, nagyon nehéz pár sorban méltó
szavakat mondani, hogy ne a közhelyek kitaposott
ösvényére tévedjünk, de azt kijelenthetjük, hogy a
mártír-miniszterelnök, példát mutatva a mának,
következetes, minden körülmények között áll-
hatatos hazafi, egyházmegyei fôgondnokként
hithû református volt, amíg az orgyilkos puska-
golyó 1918. október 31-én ki nem oltotta életét.
Lehet, hogy túl kemény, puritán, nemzetétôl sokat
elváró, „nyakas kálvinistaként” járta be élete
rögös útját, de az idô ôt igazolta. Mert lehet-e
nagyobb elégtétel egy mártír számára, ha az
utókor elismeri és erôt tud meríteni a helytállás-
ból, a tántoríthatatlan hazaszeretetbôl?
Tisza István tragédiája abban nyilvánult meg,
hogy kora nem értette meg szándékait, és még
elvbarátai politikai rövidlátása is közrejátszott ab-
ban, hogy az ország sorsa is tragikusra fordult.
Kasszandraként jósolta meg a kataklizmát:
„…folytonosan kísért bennünket egy nagy euró-
pai háború veszélye és szelleme… Nekünk
készen kell lennünk és pedig békében kell
elkészülnünk a háborúra. S ha ez a háború kiüt,
azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy
az nem lesz gyerekjáték sem a monarchiára, sem
a nemzetre nézve, s igen könnyen fejlôdhet
élethalálharccá a magyar nemzetre nézve.”
Tudjuk, ezt a pár mondatot a történelem igazolta,
mint ahogy további néhány gondolatát is:
„Az ország tetemes részében jelenlegi választó-
közönségünk nagy része is messze alatta áll an-
nak az értelmi színvonalnak, amely nélkül nem
képzelhetô öntudatos, saját lábán járó demokrá-
cia…!”  
„Az atheista és materialista világnézeten felépülô
nemzetköziség mind merészebben, mind ciniku-
sabb leplezetlenséggel üti fel fejét, s a magyar
ifjúság modern prófétái ki akarják lelkébôl ölni a
valláserkölcsi világnézetet, a nemzeti ideált.”
És álljon itt még egy gondolat, amely Tisza István
mély vallásosságát is bizonyítja:
„Ahhoz, hogy a keresztyénség a mai kor nagy
küzdelmeiben, a materializmus, a hitetlenség, az
atheizmus, a felkorbácsolt indulatok és szenvedé-
lyek háborgó tengerében diadalmasan állhassa
meg a helyét, ahhoz nem gépies hitre, ahhoz nem
lélek nélkül elrecitált formulákra, ahhoz élô
hitre van szükség.”
E mondatok akár ma is elhangozhatnának, talán
még hangosabban, mint az ô korában, hiszen min-
den nap találkozhatunk az emberi gyarlóság,
szándékos rosszindulat, és a büszkén vállalt bu-
taság sajnos úgylátszik, örökérvényû példáival.
A mi feladatunk az, hogy Tisza István szellemi
örökségét vállalva és hirdetve, félretéve önös
sérelmeinket és önzésünket, küzdjünk egy szebb,
erkölcsösebb, nemzeti öntudatát bátran vállaló
Magyarországért!

Nagykovácsi, 2013. okt. 31.
Janits Béla,

Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör elnöke

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Ez az idézet vezeti be a Budakeszi Helytörténeti Gyûjtemény anyagáról kiadott, szép kiállítású füzetet.
A Gyûjtemény anyagát Starcz Terézia (Tercsi néni) kezdte el gyûjteni a 90-es évek derekán, ami nem
is volt olyan könnyû, egyrészt azért, mert nagy mértékû volt a kitelepítés, másrészt, mert a lakosok nem
szívesen beszéltek az addig elhallgatott múltról. Az anyag 2000-ben került ebbe az épületbe, mely
azelôtt munkásmozgalmi múzeumnak, majd zeneiskolának adott otthont.

„Az utolsó pillanatban vagyunk!”
Sajnos Tercsi néni ebben az évben meghalt, de munkájának lelkes folytatója Nemes Anna, aki a
múzeumpedagógia szak elvégzése után most itt kamatoztathatja tudását. 
Sokféle programot szerveznek: nyáron egy hetes táborban vehettek részt azok a gyerekek, akik szerettek
volna megismerkedni a régiek életével, és kipróbálni hogyan fôzték a szappant, sütötték a kenyeret an-
nak idején. Évközben szakkörre várják az általános iskolásokat, ahol az évszakhoz és az ünnepkörökhöz
kötôdô foglalkozásokon a lekvárkészítéstôl a májusfaállításig, a hímzéstôl a faragásig, az állattartás esz-
közeitôl a kerti szerszámokig sok mindent kipróbálhatnak a gyerekek.
Anna állítja, hogy még a kamasz korosztályt, akár a középiskolásokat is meg lehet szólítani, mert a
kezdeti nehézségek után szinte elvarázsolja ôket ez a világ. Ôk komplexebb ismereteket kapnak: a
helytörténeti témát feldolgozzák elmélyültebben a hozzá kapcsolódó szakterületeken: kémia, biológia
stb. órákon.
Az egyik helyi gimnáziummal – mely ökoiskolaként fontosnak tartja a környezettudatosságot – közösen
tervbe vették, hogy valamilyen módon fel kellene használni azt a tudást, amit az ôsök az életmódjukkal
képviseltek: a régi receptekbôl, a takarékos szemléletmódból és a szemétkezelés módjából.
A Tájház bekapcsolódik az országos rendezvényekbe is, mint pl. Múzeumok éjszakája, Tájházak napja.
Idén a Kulturális Örökség napja alkalmából a város vízhálózatával, az árkok, hidak történetével is-
merkedhetnek meg az érdeklôdôk. 
Ezen kívül minden hónapban családi délutánt szerveznek, ahol a felnôttek és a gyerekek külön személy-
re szabott programon vehetnek részt. Idén hímzô kört is szeretnének indítani, ahol reményeik szerint
nagymamák és unokák találhatnak közös elfoglaltságot.
Anna érzi felelôsségünket a múlt megôrzésével kapcsolatban, hiszen – mint mondja – az utolsó pillanat-
ban vagyunk, amikor még élnek azok, akik mesélni tudnak a régmúltról. Most még tud négy-öt idôs em-
berhez fordulni a kérdéseivel, most kell mindent megörökíteni.

„Kötelességünk”
A Helytörténeti Szabadegyetem egy új kezdeményezés elsô sorozata, mert komoly igény van a város-
ban arra, hogy többet tudjanak lakóhelyükrôl. Anna hangsúlyozza, hogy a szakembereknek, a témával
önként foglakozóknak pedig kötelességük elmondani, amit tudnak, hiszen felnôtt egy generáció, amely
nem hallott ezekrôl a dolgokról az utóbbi ötven évben. Az a tapasztalat, hogy az új betelepülôk is érdek-
lôdnek, és tudni szeretnék, hogy hova jöttek.  
Egy éven át havi rendszerességgel rendezik meg ezeket a beszélgetéssel egybekötött elôadásokat. Az
elôadók között van nyelvész, történész és néprajzos is; a több tudományterületet érintô témák nagyon
változatosak és érdekesnek ígérkeznek a demográfiától az építészeten át a családfakutatásig. (A
Szabadegyetem elôadásairól tájékozódhatnak a https://www.facebook.com/budakeszi.tajhaz honlapon.)
Hárman a kutatók közül riportfilmet készítettek idôs emberekkel, és terveikben szerepel egy DVD-
sorozat, melyet a Német Önkormányzat segítségével szeretnének megvalósítani.

Együtt
A városban számos szervezet segíti a helytörténeti értékek megôrzését.
Mûködik a Hagyományôrzô Kör, és a Helytörténeti Gyûjtemény
Baráti Köre Egyesület is, mely utóbbi a Tájházzal kapcsolatos
munkákat látja el.
A Budakeszi Szépítô Egyesület civil szervezet, mely 1985-ben
újjáalakult az eredeti 1894-es alapítású Szépítési Egylet utódaként, fe-
ladatául fôleg az építmények, szobrok felújítását és karbantartását
tûzte ki. Nevükhöz fûzôdik a Kálvária és az I. világháborús szobor
felújítása, a kápolnák karbantartása. Jelenleg készül egy emlékmû,
amely nem a kitelepítésnek, hanem a svábok 300 éves munkájának ál-
lít majd emléket. Józsa Bálint szobrász alkotását a tervek szerint jövô
év augusztusában fogják felavatni.
A nemrég felállított Nepomuki Szent János szobrot pedig, mely idén
került vissza Budajenôrôl, közadakozásból sikerült felújítani.

Virágszônyeg és jövô
A fentiekbôl láthatjuk, hogy Budakeszin sok a
lelkes lokálpatrióta, és nagyon pezsgô az élet.
Ápolják a hagyományokat, és folytatják, amit az ôs-
lakosok elkezdtek a vallásos élet terén is, hiszen
ezek az értékek nagyon fontosak voltak a svábok-
nak. Ilyen az úrnapi virágszônyeg-készítés szokása,
mely a helység különlegessége. Elôremutató, hogy
nemcsak megôrzik, hanem élôvé is tudják tenni az
emlékeket.
Jó szívvel ajánlom figyelmébe a Tájház és a
Szabadegyetem programjait mindazoknak, akiknek
kedve támad egy kis szomszédoláshoz.

Bonifertné Bodroghi Csilla

HELYTÖRTÉNET KÖRKÉP

A Budakeszi Tájház
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink és Látogatóink!
Szeretnénk, hogy a könyvtár mindenki számára elérhetô
legyen, ezért terveink szerint minden hónap 3. szombatján biz-
tosítjuk a könyvtár nyitva tartását 9-13 óráig. Az idôpontok a
következôk: november 16., december 21.
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.

� ÚJ könyveinkbôl felnôtteknek:
Kristof Agota: Trilógia
Agota Kristof világsikerû remekmûvének fôhôsei,
az ikerfiúk. Claus és Lucas gyötrelmes köteléke,
összetartozása és különválása megragadó al-
legóriája mindazon erôknek, melyek Közép-
Európa hadszínterein testvérek sokaságának fáj-

dalmas elválását kényszerítették ki. A gyerekeket szüleik a
fenyegetô háború elôl nagyanyjukhoz, egy vidéki kisvárosba
menekítik, ahol túlélésüket az ikrek csakis a gonoszság és a
kegyetlenség iskoláját kijárva biztosíthatják.

Makkai Sándor: Táltoskirály
A Táltoskirály IV. Béla ifjúságának és Erdélyben
töltött idôszakának nagyregénye. Az önmagát fe-
gyelmezni tudó, vasakaratú királyfi számûzetése
kezdetétôl látta, hogy romantikus hajlamú, dic-
sôségre szomjas apja, Endre király hogyan teszi

tönkre Szent István királyságát. Az ország a nádor és az
önkényeskedô ispánok hatalmától szenved, a királyellenes
összeesküvés azonban kitudódik Esztergomban.

Marton Kati: Wallenberg
Kati Marton, a magyar származású amerikai író,
újságíró az 1980-as években ismerkedett meg
Raoul Wallenberg történetével. Lépésrôl-
lépésre tárja fel az eseményeket, a svéd fi-
atalember útját, amely a gondtalan diákévektôl

és a gondtalannak ígérkezô jövô építésének lehetôségétôl
1944 ôszéig, teléig, Budapestig, a nácik és nyilasok rému-
ralmának idôszakáig, majd a szovjet állambiztonság börtönéig
és korai haláláig vezetett.

� Ajánlatunk gyermekeknek:
Adorján Viktor: Világváltó Nevenincs
Adorján Viktor meseregényének izgalmas cselek-
ménye, élvezetes, archaizáló stílusa miatt kedvelt
olvasmánya lehet a gyerekeknek, miközben
megismerteti ôket a magyar népmesékben
megôrzött mitológiával, amely mai, globalizálódó

világunkban egyre inkább háttérbe szorul, feledésbe merül.
Bôségesen merít a mára már jórészt feledésbe merült magyar
mitológiai kincsbôl.

Stilton, Tea: A sivatag hercegnôje
A sivatag hercegnôje a harmadik kötete új fanta-
sy-sorozatának, amelyben a Fantázia Biro-
dalmának hercegnôirôl mesél. Okkersziklán, az
Aranyló Homok Birodalmának fôvárosában
kezdôdik az éves Homoki Vásár. Samah herceg-

nô megnyitóbeszéde után megindul a cserebere, ám a
kereskedôk között egy különc természetû ifjú és egy titokzatos
idegen is a városba érkezik, aki az Akadémia számára teljesít
megbízást...

Az Unikornis titka - Tintin kalandjai 5
A XVII. században elsüllyesztett hajó kincsének
titkát három makett ôrzi, melyeket a vitorlás
kapitánya három fiára hagyott. 300 évvel késôbb
az egyik hajó Tintin birtokába kerül, s a rejtély is-

merôi hajtóvadászatot indítanak a térképért, amelyet sejtésük
szerint az ifjú riporter szerzett meg. Gyilkossági kísérletek, em-
berrablás, üldözés kíséri a gátlástalan bûnözôk útját, míg
Tintin, és kutyája, Milu segítségével fény nem derül a valódi
eseményekre...

� A magyar nyelv napja
2011-ben az Országgyûlés a magyar nyelvet hivatalossá tevô
törvény, a magyar nyelv és nemzetiségrôl szóló 1844. évi II.
törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át, a magyar
nyelv napjává nyilvánította.
Ebbôl az alkalomból november 13-án, az Öregiskolában az Ál-
talános Iskola alsó tagozatos tanulóinak rendhagyó iro-
dalomórát tart Böde Péter, Vándor Meseíró.

� Irodalmi Nobel-díj
Megvan a 2013-as év irodalmi Nobel-díja. A
kanadai Alice Munro a jelenleg 82 esztendôs
írónô a kortárs rövidpróza mestereként
érdemelte ki a kitüntetést. 
Alice Ann Munro 1931. július 10-én született. 
Számtalan irodalmi elismerése mellett 2009-

ben elnyerte a Man Booker Nemzetközi Díjat. Kritikusai a kor-
társ irodalom legnagyobbjai között tartják számon, sokan a
"világ legnagyobb novellistájának" nevezik.
Munro írásai nagyobbrészt Ontario-ban játszódnak, erôs helyi
kötôdéssel bírnak; szerzôjük igazi mindentudó narrátor. Alice
Munro a tizenharmadik, aki nôként elnyerte a Nobel-díjat; elôtte
Herta Müllert érte a megtiszteltetés 2009-ben. A díj összege 8
millió svéd korona, körülbelül 272,3 millió forint. A könyvtárban
megtalálható mûvei: Asszonyok, lányok élete, Csend, vétkek,
szenvedély, Egy jóravaló nô szerelme, Mennyi boldogság!

� Kedves Gyerekek!
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át

Országos Mesevetélkedô 2013/2014
Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép
Gyermekház szervezésében a 7 mérföldes csiz-
mában heted 7 határon át Országos Mesevetél-
kedô, melynek szervezésében intézményünk ebben

az évben is részt vesz. A játék 6 fordulóból áll.
Az elsô 4 forduló helyi szinten, az elmúlt évekhez hasonlóan
az Öregiskolában kerül megrendezésre. 
Ez az a játék, ahol a részvétel sokkal fontosabb, mint a
gyôzelem! A közös „nyereség” a mesék olvasása, a közös
játék öröme. Játszani, mesét olvasni, hallgatni pedig mindenki
szeret. Várjuk 3-4 osztályos tanulók jelentkezését!

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

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: november 11. és 25. 
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� ÚJRA! – La Leche Liga tanácsadása – ÚJRA indul
az LLL baba-mama csoportja. Szeretettel várok minden
olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel együtt, akik
szoptatják gyermeküket. Idôpont: november 18., 10.00
órától. Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga liga-
vezetô (06-30-222-6995)
� 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)
November 11. - Emile Ajar: Elôttem az élet
December 9. - Michael Ende: Végtelen történet
Január 13. - Thomas Mann: A Buddenbrook ház
Február 10. - Tar Sándor: Szürke galamb
Március 10. - Bartis Attila: Nyugalom
Április 14. - Günther Grass: Bádogdob

P R O G R A M O K
� EL CAMINO – a Zarándoklat talán sosem ér véget
November 8-án pénteken 18.30 órától Joós István
mesél az 1200 kilométeres „séta” tanulságairól, ame-
lyet idén nyáron Barcelonától az óceánig tett meg. A
belépés díjtalan. 

� Kiállítás-megnyitó – Az én pódiumom – November
11-én hétfôn 19.00 órától „A karikatúra is valóság csak
máshonnan nézve” – A karikatúra mibenlétérôl Halász

Géza mesél a pódiumon. Az est
egyben a Karikatúra Szövetség kiál-
lításának megnyitója is, amely
december 5-ig megtekinthetô a

könyvtár nyitvatartási idejében.
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca
November 15-én  pénteken  16.00 órától élôzenés tánc-
tanításra várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kis-
iskolásokat, Czene Zsuzsa néptánc pedagógus veze-
tésével. Belépô: 500 Ft/fô
� Sakk verseny ovisoknak és általános iskolás 
gyerekeknek – 2013. november 23-án szombaton
sakkbajnokság az Öregiskolában 9.30 órától kb. délu-
tán 2 óráig. A verseny 3 korcsoportban, 7 fordulóval,
svájci rendszerben, 15-15 perces órahasználattal zajlik.
Nevezés e-mailen: info@sakkovi.hu a gyermek nevé-
nek, életkorának megadásával. Díjazás: minden részt-
vevô oklevél és apró tárgyjutalomban részesül. 
Nevezési díj: november 15-ig jelentkezve a nagyková-
csi lakosoknak 850 Ft/fô, november 15. után 1000 Ft/fô.
� Álláspiac és karrier közelrôl – 2013. november 29-
én, pénteken 16.00 órától: Mely csatornákon lehet
megtalálni az új munkahelyet? Kiket keresnek a
munkaadók? Hogyan legyen vonzó az álláspiacon?
Mitôl jó és mitôl rossz egy önéletrajz és egy motivációs
levél? Aki válaszol: Karácsony Zoltán, álláspiaci szak-
értô, karrier-tanácsadó (Monster.hu, jobb-allas.hu,
Haszon magazin)

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!
Diószeghy Tünde, Pataki Ildikó

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

MEGHÍVÓ

A helyi református gyülekezet és a

Nagykovácsi "gr. Tisza István"

Nemzeti Kör meghív minden kedves

érdeklôdôt

nov. 24-én 18 órakor 

a református templomba, ahol

dr. Tôkéczki László

tart elôadást

Tisza István két miniszterelnöksége 

1903-ban és 1913-ban

Korrajz az utolsó békeévek

Magyarországáról és a református

Tisza küzdelmérôl a politika porondján

címmel



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:
November 8.

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

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
November 22.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
November 29.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
December 6.

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

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

Augusztus

Balázs Krisztián

Szeptember

Katalin

Október

Bánk Simon, Luca,

Gábor Ádám, Oleksiy

Legyetek üdvözölve!

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.

November 21-22-ig Dr. Jakab Erika 
továbbképzés miatt nem rendel.

Helyettese Dr. Cesko Izabella lesz aki a saját 
rendelési idejében és a saját rendelôjében 

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik 
Turán József temetésén megjelentek 

és a családunknak részvétüket nyilvánították.

Turán Józsefné és családja

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
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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.



Eljött az a nap, melyet régóta vártunk. Hivatalosan is bemutatkozhattunk
2013. szeptember 28-án, szombaton, a Budakeszi körzetben a Bozsik tor-
na elsô fordulójában, 3 korosztályunkkal. (U7, U9, U11) 
A körzetbe 5 csapat tartozik. (Budakeszi, Telki, Perbál, Budajenô és a
Nagykovácsi Sólymok) Ôsszel 3 forduló, ill. tavasszal szintén 3 forduló
lesz, ami óriási élményt fog nyújtani a gyerekeknek, hiszen itt nem az
eredmény a fontos, hanem az örömteli és felszabadult játék.

Mind a három korosztá-
lyunk kellemes megle-
petést okozott a körzet
többi csapatának, mert
színvonalas, szemre is tet-
szetôs, igazi örömfocit
játszottunk, ahol minden
sólyomfióka óriási lelke-
sedéssel és akarattal ve-
tette bele magát a játékba. 
Jó volt látni a gyerekek
csillogó szemeit, örömteli
mosolyait, mert az ered-

ményektôl függetlenül boldogan ment haza minden gyermek, errôl a
kiváló eseményrôl. 
Nem csak a gyermekek, hanem a nagyszámú és nagyon lelkes szülôi
szurkolói tábor is élvezte ezt a napot, mindenki büszkén ölelte meg a
gyermekét a torna után. 
Az edzôi stáb is nagyon elégedett volt, mert az örömfocin belül, szakmai
szemmel jól látható volt az elmúlt hetek és hónapok munkájának ered-
ménye. Nagyon sok dolgot megvalósítottak focistapalántáink az edzésen
elsajátított technikai- és taktikai elemekbôl, nagyon büszkék voltunk
rájuk.

HAJRÁ SÓLYMOK!

Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE

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

Szemre is tetszetôs, 
igazi örömfoci 

a Sólymok elsô Bozsik tornáján

November 30. szombat az Öregiskolában
10.00–13.00 óráig: Adventi családi nap: 

népi játékok, 
néptánc élôzenével, Vekerdy Mónika vezetésével, 

a Nagykovácsi Muzsikások közremûködésével, 
karácsonyi díszek készítése természetes 

alapanyagokból,
Kemendi Ágnessel. Belépô: 500 Ft/fô

November 30. szombat a Plébánián
9.00–12.00 óráig: adventi koszorú készítés. 

December 1. vasárnap a Tisza István téren
11.00 órától: Fenyôfadíszítés, Betlehem állítás, 

adventi gyertyagyújtás. 

December 8. vasárnap 
a Tisza István téren és a Plébánián

Kézmûves vásár 15.00 órától-19.00 óráig

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

majd adventi gyertyagyújtás.

December 11-én szerdán, az Öregiskolában
15.00-19.00 óráig karácsonyi meglepetések készítése,
kézmûves foglalkozások iskoláskorú gyermekeknek 

és felnôtteknek. 
Növényi alapanyagokkal festett mandalákat,

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 órától-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 éneklés és gyertyagyújtás. 

December 22. vasárnap 
a Római Katolikus Templomban

17.00 órától: Betlehemes játék 
a Rézpatkó Néptáncegyüttes elôadásában,

majd adventi gyertyagyújtás.

* * *
Kézmûvesek jelentkezését várjuk!

Tisza István tér, Pataki Ildikó 06-20-389-35-80
Plébánia, Zátonyi Ildikó 06-20-980-85-48



Szépkorúak köszöntése
(cikk a 4. oldalon)

A Kaszáló utcai óvoda átadása

Az Állatok Világnapján
(cikk a 8. oldalon)


