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Bál
a gépkocsiért
2013. szeptember 13-án került meg-

rendezésre a Budakeszi Rendôrôrs

Területén Mûködô Önkormányza-

tok Közbiztonsági és Bûnmegelôzési

Bizottsága által, a Budakeszi Rend-

ôrôrs részére adománygyûjtési céllal

a KÖZBIZTONSÁGI BÁL.

Mint arról már beszámoltam, célja a

Budakeszi Rendôrôrshöz tartozó

települések közbiztonsági és bûn-

megelôzési tevékenységének támo-

gatása. Ennek érdekében egy Dacia

Duster (1,6-os benzines) terepjáró

gépkocsi vásárlása, melynek ára  3,7

millió Ft. Az elhatározás indoka,

hogy a Budakeszi Rendôrôrs 210 km
2
-es mûködési

területéhez kilenc település tartozik, mintegy 50 ezer fôs

lakossággal. A mûködési terület jelentôs része erdôs,

hegyes, dombos, illetve mezôgazdasági mûvelés alatt áll,

amelyen terepjáró gépkocsi nélkül csak igen nehezen

vagy egyáltalán nem lehet hatékony bûnmegelôzési, il-

letve közbiztonsági járôr tevékenységet kifejteni.

A gépjármû megvásárláshoz az eddig gyûjtött

adományokon kívül további 1 millió Ft hozzájárulás

szükséges. Az eredeti egyeztetések alapján a költ-

ségekhez a hozzájárulás a települések lakosságszám

arányában történik. 

A Nagykovácsira esô vételárat még ki kell egészítenünk

104.995 forinttal.

A magam nevében

köszönetemet fejezem

ki a vállalkozóknak és a

helyi támogatóknak a

befizetett 496.000,– Ft-

ért.

Bodkô Kft. Domus Immo,

Eco System Hungary

Kft., Éles Kft., Fast Car

3000 Bt., Jäger Kft.,

Márkus és Társai Kft.,

NK Pharma Kft., Puhi-

Tárnok Kft., Siva-Mont

Kft., Solidus Kft., Tûzifa

Bt., Baráthné Nagy Judit,

Bódi József, Csonka

Viktória, Fábos Éva,

Guba István és felesége,

Gyarmati Sándor, Képes

Imréné, Dr. Klein Ferenc

és felesége, Máriási Lilla,

Pappné Molnár Afrodité,

Zabolai-Csekme Éva

Tombola felajánlás:

Böngészô Újság, Trendl

Ház Étterem, Neuko Kft.

Bencsik Mónika 
polgármesterFotók: Nagy Bertalan, Budakeszi Hírmondó
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Évnyitó az iskolában

Elsô hetek a kibôvült oviban

Fotók: Kispatak Óvoda Fotók: Jakab Balázs
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2013. szeptember 5-i munkaterv szerinti
ülését a Képviselô-testület nem tudta meg-
tartani, mert a helyettesítô jegyzô szemé-
lyére vonatkozó okiratok aláírására csak
szeptember 9-én hétfôn került sor a
Kormányhivatalban. 
2013. szeptember 11-én rendkívüli ülést
tartott a Képviselô-testület, melyet ugyan
ezen a napon Ügyrendi Bizottsági és
Pénzügyi Bizottsági ülés elôzött meg.
Elsô napirendként az Önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2013. évi költ-
ségvetés elsô félévi teljesítésére vonatkozó
beszámoló elfogadására került sor. Az elsô
félévben likviditási hitel igénybevételére
nem került sor, ez is jelzi a költségvetés
takarékos és kiegyensúlyozott végrehaj-
tását. Második napirendként került tár-
gyalásra az Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésérôl szóló 1/2013 (II.11.) számú
Önkormányzati rendelet harmadik mó-
dosítására. A rendeletet egyhangúan elfo-
gadta a Képviselô-testület, fontos kiemelni,
hogy a februárban elfogadott költségvetési
fôösszeghez képest a bevételi-kiadási
összeg növekedést mutat a módosítást
követôen a halmozott bevételi és kiadási
fôösszeg 2.475.213 ezer Ft. Ezzel együtt a
halmozódás mentes bevételi és kiadási
fôösszeg is növekedett, ami a módosítást
követôen 2.069.810 ezer Ft. Harmadik
napirendi pontban döntött a testület
„közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás
megrendelése a Nagykovácsi Általános
Iskola számára” tárgyban Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzat által a
Közbeszerzési Értesítôben 2013. 07. 22.
napján KÉ-12179/2013 nyilvántartási szá-
mon megjelent hirdetménnyel megindított
közbeszerzési eljárás eredményérôl. A
testület eredményesnek nyilvánította az
eljárást, a Pensio Minôségi Közétkeztetés
Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította.
Az érvényes ajánlattevôk közül a Familiar
Foods Kft-t elsô helyen hirdette ki nyertes
ajánlatadónak a P. Dussmann Kft-t pedig
második helyen hirdette ki nyertes aján-
latadóként. A szerzôdés egy tanévre szól,
azaz 2013/2014-es iskolai évre. Negyedik
napirendben a Képviselô-testület módosí-
totta a 31/2011 (XII.20.) számú rendeletét,
melyben a térítési díjakról is rendelkezett,
hiszen az iskolában újonnan étkezést biz-
tosító szolgáltató árait kell figyelembe ven-
ni. Az iskola étkeztetéssel kapcsolatban az
ebéd befizetéseket a NATÜ Kft. intézi.
Ötödik napirendként a Képviselô-testület
elfogadta a Buda-Környéki Önkormányzati
Társulásnak a Társulási Megállapodás mó-
dosítását. Hatodik napirendként a
Képviselô-testület a Rákóczi utca útépítésre
vonatkozóan hozott döntést a lakossági
aláírások figyelembevételével. 2013. évi
költségvetésben a feladat elvégzésére
vonatkozó mint egy nettó 50 millió Ft
építési költség a fedezet nem áll rendel-
kezésre, illetve az elvégzendô feladatokat
terveztetni szükséges, ezért a testületi dön-
tés értelmében költségvetési fedezet függ-
vényében kerül sor a terveztetésre, majd
tervezôi költségbecslés alapján a 2014. évi

költségvetésben kell szerepeltetni a beruhá-
zás tételét. Hetedik napirendi pontban tár-
gyalta a Képviselô-testület Bencsik Mónika
polgármester sorozatos törvénysértô és mu-
lasztásos tevékenységére vonatkozó elôter-
jesztést. A Képviselô-testület a Budakör-
nyéki Bírósághoz nyújtott be keresetet a
polgármesteri tisztség megszüntetése érde-
kében, egyúttal kéri a polgármester tiszt-
ségébôl történô azonnal felfüggesztését is. 

Tisztelettel 
Bencsik Mónika polgármester 

Tisztelt lakosság!

Rövid tájékoztatás

2013. szeptember 11-én testületi ülésen

történtekhez

A Képviselô-testület 2013. szeptember 11-
én hozott, 153/2013. (IX.11.) számú
határozatában döntött arról, hogy az Ötv.
33/C§ (1) bekezdése alapján keresetet nyújt
be, hivatkozással a polgármester sorozatos
törvénysértéseire. A per megindítása sajátos
jogosultságot teremt, mely alapján nem az
önkormányzat válik a per felperesévé,
hanem a képviselô-testület. A Képviselô-
testületet a perben Bánóczi Margit képvi-
selô asszony jogosult képviselni. A kép-
viselô-testület döntése csak a kereset
benyújtását eredményezi, nem jelenti a pol-
gármester felfüggesztését, tehát a bírói
ítéletig a polgármester gyakorolja tovább
törvény adta jogosultságait.
A kereset benyújtásával, a testület és a
polgármester közötti jogvita veszi kezdetét,
mely nem az önkormányzat és valamely
más jogalany között zajlik, hanem az
önkormányzaton belül, a képviselô-testület
és a polgármester között. Ezt az indokolja,
hogy a polgármester legitimációja a köz-
vetlen választásában rejlik, az Alkotmány
szerint közvetlen választás folytán demok-
ratikus legitimációja a képviselô-testületé-
vel azonos. A bíróság a felfüggesztést
ideiglenes intézkedéssel akkor rendeli el, ha
ez közvetlenül fenyegetô kár elhárítása
vagy a jogvitára okot adó állapot változat-
lan fenntartása, illetve a képviselô-testület
különös méltánylást érdemlô jogvédelme

szükséges. A Képviselô-testületi ülésen
Dékány Angella és Bánóczi Margit
képviselôk kijelentéseire hiába került sor
tényszerû válaszadásra a részemrôl, illetve
az Önkormányzatnak esetlegesen okozott
súlyos vagyoni, vagy egyéb hátrányt sem
jelölték meg a képviselôk, minden elôzetes
vizsgálat nélkül döntöttek a határozat
elfogadásról.
Kiegészítésként néhány tény az önkor-
mányzat eddigi mûködésérôl:
2002. óta vagyok Nagykovácsi Nagyközség
polgármestere, azaz 11 éve, harmadik ciklu-
somat töltöm. Dékány Angella és Bánóczi
Margit 2006. óta település képviselôk, azaz
7 éve. Az elôzô ciklusra is jellemzôen,
2010-tôl is a határozatokat és rendeleteket –
nagyon ritkán elôforduló kivétellel – teljes
egyhangú döntéssel hozza meg a testület,
mely 9 fô létszámú. 2010. októberétôl,
2013. szeptemberéig 702 db határozat és
130 db rendelet született.
Mindez idô közben – azaz az elmúlt három
évben – az önkormányzat mûködésével
összefüggésben, vagy a napi feladatok
tekintetében egyetlen képviselôtôl sem
érkezett interpelláció a polgármesterhez. Az
elôterjesztésekkel összefüggésben feltett
kérdésekre mindig helyben válaszolok,
vagy a bizottsági üléseken, vagy a testületi
üléseken. Ezeket a válaszokat a képviselôk
elfogadták. 
A polgármester feladatellátására vonatko-
zóan sem hatósági vizsgálat, sem könyv-
vizsgálat, belsô ellenôrzés, sem kormányhi-
vatal az elmúlt három ciklusban nem tett
semmiféle figyelmeztetô, vagy elmarasz-
taló felhívást. A képviselôktôl sem kaptam
sem közvetlenül, sem ráutalóan felhívást
vagy figyelmeztetést arra vonatkozóan,
hogy valamikor mulasztottam volna, vagy
magatartásommal törvénysértô gyakorlatot
folytatnék. 
A testület, vagy annak valamely szerve, így
egyik bizottsága sem indított – egyetlen al-
kalommal sem – vizsgálatot nem csak az
elmúlt idôszakban, de az elmúlt 3 ciklusban
sem.
Mindezt figyelembe véve várom a Bíróság
intézkedését, addig is eskümhöz híven,
felelôsségteljesen végzem tisztségem betöl-
tésével összefüggô feladataimat.

Bencsik Mónika polgármester

Bál az autóért számadatai

Gépjármû vételára: 3 700 000 Ft

Település Lakosság száma fô Egy településre Báli hozzájárulás Különbözet

(2012. 01.) esô vételár

Nagykovácsi 7 101 600 995 Ft 496 000 Ft –104 995 Ft

Perbál 2 130 180 273 Ft 406 000 Ft 225 727 Ft

Budajenô 1 878 158 945 Ft 260 000 Ft 101 055 Ft

Zsámbék 5 336 451 614 Ft 260 000 Ft –191 614 Ft

Tök 1 388 117 474 Ft 211 000 Ft 93 526 Ft

Páty 7 065 597 948 Ft 21 000 Ft –576 948 Ft

Telki 3 734 316 028 Ft 94 000 Ft –222 028 Ft

Budakeszi 14 350 1 214 516 Ft 1 942 000 Ft 727 484 Ft

Remeteszôlôs 735 62 207 Ft 0 Ft –62 207 Ft

Összesen: 43 717 3 690 000 Ft

Báli vacsora költsége (–) 990 000 Ft

Gépkocsi megvásárlásra költhetô: 2 700 000 Ft

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

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

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

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

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

� Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a második féléves
adó megfizetésére rendelkezésre álló határidô lejárt.
Amennyiben a közölt fizetési kötelezettségét nem teljesítette a
megadott határideig, azt kérjük soron kívül fizesse meg.
Ha nem tudja megfizetni, az adót, úgy azt jelezze részünkre, mert így
mentesülhet a 49/2012NGM rendeletben meghatározott behajtási
költség általány (5000,- Ft) megfizetése alól.
Értesítünk minden hátralékos Adózót, hogy folyamatban van a hát-
ralékos felszólítások elôkészítése, illetve postázása.
Akik a felszólítás hatására sem teljesítik adófizetési kötelezett-
ségüket, azok október 7-tôl számíthatnak a behajtási eljárások meg-
kezdésére.
Tájékoztatjuk azon Adózókat akik továbbra is adóhátralékkal rendel-
keznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség megfizetéséig
folytatni fogjuk.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyér-
telmûen Adózó kötelezettségévé teszi mindenféle 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 azono-
sítót, 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 törölni
csak abban az esetben van módunk törölni, amennyiben Adózó ezt a hon-
lapról letölthetô telekadó bevallási nyomtatványon bejelenti az adóható-
ság 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 kötele-
zettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkormányzat
adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy
azt akkor is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.

� 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 fejez-
hetik. 
Az elektronikus építési napló vezetésével csökkennek az építkezéshez
kapcsolódó adminisztrációs terhek, hiszen az adott építési beruházáshoz
több, papír alapú napló helyett csak egy, elektronikusan vezetett fog tar-
tozni. Megszûnik a kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó adatszolgál-
tatási kötelezettség és tudomásul vételi eljárás. A napló könnyen
olvasható lesz, a bejegyzések, módosítások és javítások sokkal jobban
követhetôk majd.
Az építtetô és a fôvállalkozó kivitelezô irányítási, összehangolási és el-
lenôrzési feladatai egyszerûsödnek. A kivitelezés teljes folyamata nyomon
követhetô, távolról is figyelemmel kísérhetô, bárhonnan, a nap bármely
szakában, és egyidejûleg több szereplô számára is.
Az átláthatóbb, megfelelôen dokumentált kivitelezés segíti az alvál-
lalkozók kifizetését, elôsegíti a lánctartozás megfékezését, javítja a kisvál-
lalkozók jogbiztonságát, elôsegíti a jogviták lezárását. 
Az alkalmazás számítógépet, és internet kapcsolatot igényel, de nem
szükséges semmilyen programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá.
Átmeneti internet-hozzáférés hiányában lehetôség lesz offline (internet
kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelezô in-
ternetes feltöltéssel. Az offline naplóvezetéshez csupán az ingyenes
ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltô) programot kell feltelepíteni a saját
számítógépre. Ügyfélkapun keresztül történik a belépés, és a napi jelen-
tések, eseti bejegyzések, napló mellékletek, valamint az offline naplóré-
szek feltöltése.
Továbbra is minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásul-
vételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésrôl szóló törvény hatálya
alá tartozó építôipari kivitelezési tevékenység végzésérôl építési naplót
kell vezetni. Az építési napló vezetésére, tartalmára vonatkozó szabályok
nem változnak, de az alkalmazás segíti a jogszabályoknak megfelelô
naplóvezetést.
Az éles alkalmazás 2013. október 1-tôl a www.e-epites.hu/oeny/ oldalon
lesz elérhetô. 
Tájékoztató, és oktatási anyagok, segédletek folyamatosan frissítve elér-
hetôek a www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo oldalon. A szakmai szerveze-
tek, kamarák országszerte szerveznek oktatásokat, amelyek idôpontjairól
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 )

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

TÁJÉKOZTATÓ
Az Emberi Erôforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erôforrás
Támogatáskezelô kiírta a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer pályázatait.
A pályázatok célja a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sôoktatásban való részvételének támogatása az esélyteremtés érde-
kében. A  Képviselô-testület október 3-i ülésén dönt a csatlakozásról.
A pályázat iránt érdeklôdôk figyelmét felhívjuk, kísérjék figyelemmel Nagy-
kovácsi önkormányzatának hivatalos weboldalát (www.nagykovacsi.hu).
Nagykovácsi önkormányzat pályázathoz való csatlakozása esetén a pá-
lyázattal kapcsolatos tájékoztatók a honlapon fognak megjelenni.    

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

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati 
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon

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



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

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

A Magyarországi Falumegújítási Díj 2013. pályázat
keretében keresik azokat a települési közösségeket (köztük a Pest
megyeieket is), amelyek kimagasló és példaszerû színvonalon végzik
jövôbemutató fejlesztési munkájukat. A pályázat részletei a honlapunkon
olvashatóak http://www.pestmegye.hu/falumegujitasi-dij-2013
További információ: Ambrus András, sajtófônök 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-6831; Mobil: 06-20-218-5759; Web: www.pestmegye.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

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

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

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

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

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

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

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

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

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

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. fô tevékenysége a tele-
pülésüzemeltetés, közintézmények üzemeltetése, önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanok vagyonkezelése.
Ezen közhasznú tevékenységeink mellett idén szeptembertôl új feladatokat is
ellátunk.  
Az általános iskola üzemeltetésének keretein belül elvégezzük a nyáron
elkészült új külsô sportpálya, a tornaterem és az osztálytermek bérbeadá-

sával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, valamint az iskolai étkeztetés

teljes körû lebonyolításával kapcsolatos teendôket.  
Bérbeadás tekintetében a legfôbb feladatunk az iskolai vezetés és a
Polgármesteri Hivatal által bérbeadásra engedélyezett idô-intervallumot min-
den érdeklôdôi igényt kielégítô módon beosztani, nyilvántartani, bérleti szer-
zôdéseket megkötni. A tavalyi évhez képest egy tornateremmel kevesebb áll
a sportolni vágyók rendelkezésére, azt a megnövekedett létszám miatt
étkezôvé kellett átalakítani. A sportkörök száma évrôl évre örvendetesen
bôvül, azonban a kevesebb hely – több sportoló párosítás okán az idei évben
már most sok igényt kell elutasítanunk helyhiány miatt. 
A szülôk számára az eddig megszokott gyakorlattól eltérô lehetôségeket
kínálunk szeptembertôl az ebédbefizetésre. A készpénzes fizetési mód
megszûnt, helyette a csekkes, bankkártyás és átutalásos módszer közül
választhatnak a szülôk. Az étkezési díjakat nem utólag, hanem elôre kell be-
fizetni az önkormányzat bankszámlájára, a hiányzások miatti jóváírások
pedig a következô havi díjból kerülnek levonásra. A csekkeket és a következô
havi számlát a hónap utolsó hetében juttatjuk el a szülôkhöz. 
A befizetési határidô a tárgy hónap elsô napja, kérjük a szülôket a

határidô betartására.

A hiányzás miatti lemondásokat reggel 9 óráig tudjuk fogadni és a lemondást
követô naptól érvényesíteni. 
Pályabérléssel és ebédbefizetéssel kapcsolatos bôvebb tájékoztatást a
natu.nagykovacsi.hu honlapunkon nyújtunk. Itt tájékozódhatnak telefonos
és e-mail elérhetôségeinkrôl is. 
Szelektív hulladékgyûjtés fronton újdonság, hogy szeptember 25-én a Polgár-
mesteri Hivatal udvarából a szelektív hulladékgyûjtô edényeket átszállíttattuk
a NATÜ Pók utcai telephelyére. A szétválogatott papír, üveg és mûanyag hul-
ladékot bárki lerakhatja hétköznapokon 7.30 és 16.00 óra között a helyszínen.
Pénteken 15.00 óráig tart nyitva a telephely. Más hulladék lerakására a Pók
utcában nincs mód! Itt hívjuk fel figyelmüket, hogy a telephely kamerával
védett.
Társaságunk közhasznú fôtevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is
folytat, melynek bevételét szintén közérdekû feladatok ellátására fordítjuk. 
Várjuk a Tisztelt Lakosság megrendeléseit fakivágás, gallyazás, fûnyírás,
hóeltakarítás témában. Árainkról honlapunkon tájékozódhatnak. 

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

2094 Nagykovácsi, Pók u. 58. 

Tel/fax: 26 355 159

E-mail: natu@nagykovacsi.hu 

Honlap: natu.nagykovacsi.hu

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.
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HELYTÖRTÉNET KÖRKÉP

A Pilisvörösvári Tájház
Egy asszony, aki harminchét évvel ezelôtt gyûjteni kezdte a helytörténeti
emlékeket. 
Mi indította ôt arra, hogy a gyermekorvosi rendelôben végzett munkája mel-
lett evvel foglalkozzon?
– Meghatott engem az, ahogyan a régiek éltek; mennyit dolgoztak és
spóroltak addig, amíg egy-egy tárgyat megvásárolhattak! – válaszolja Mici
néni. Gromon Andrásné (Mici néni) 1997-ben Pilisvörösvárért emlékérmet
kapott áldozatos hagyományôrzô munkájáért.

Egy asszony, aki most már a nyolcvan felett jár, de bottal is eljön, 
hogy megmutassa a Tájházat. 
A gyûjtemény azelôtt a Könyvtárban két szobában kapott helyet, és csak
1992-ben került ebbe az épületbe, amely egy módos gazdálkodó sváb családé
volt azelôtt (Kápolna u. 10.). Nagy öröm volt, hogy a bonni belügymi-
nisztérium pályázatának segítségével megvásárolhatták ezt a házat, azonban
a ház rossz állapotban volt. Kétszer renoválták azóta. Mici néni hálásan em-
lékszik Dr. Harmat Attiláné általános iskolai tanárnô segítségére, aki mosott,
vasalt, és ha kellett, elhozta az osztályát, és együtt pakoltak, hordták a
téglákat.

Egy asszony, aki nem múzeumi szakember, mégis életébôl mennyi munkát,
fáradságot, idôt áldoz immár harminchét éve, hogy mûködjön ez a múzeum. 
Minden tárgyat ô tart rendben, mos, vasal, intézi a pályázatokat, rendezi az
udvart. 
– „Nagyon szerettem dolgozni.” – vallja be Mici néni, aki a munka becsülete
mellett a vallásos értékek tiszteletét is fontosnak tartja. Ez tükrözôdik a tárlat
anyagában is, amely tartalmaz miseruhákat, imakönyveket, a Jézus Szíve
Egyesület, a Szívgárda életébôl tárgyakat, dokumentumokat, Ohmüllner
Márton atya személyes tárgyait (1934-1939-ig volt itt plébános).
Amikor körbevezet a tisztaszobában, gyönyörködik a csipkékben, a díszített
ruhákban, és mindig nagyra értékeli a munkát, amire a megalkotásukhoz
szükség volt.
– Szegények voltak, de mindig adtak arra, hogy a környezetük gondozott és
szép legyen. – ezért is fájó Mici néninek, hogy nem tud mindennek méltó
helyet biztosítani, kevés még így is a helyiség.
A bányász-múltat idézi meg az egyenruha, a bányászlámpa, a bányász ének-
és zenekar serlegei. A mindennapi élet használati tárgyai és a bútorok mellett
az ünnepek is megelevenednek a keresztelôi réklik és takarók, a menyasszo-
nyi ruhák és koszorúk segítségével.
A melléképület különbözô mesterségeket mutat be: a cipész kaptafái mellett
kap helyet a fújtató, a borbély tükrös szekrénye, a mángorló. A fészerben a
tûzoltószekerek felújításra várnak. Az udvaron régebben rendezvényeket is
tartottak.
Mici néni a sok munkáját nem látja hiábavalónak, a látogatók pozitív vissza-
jelzését, mások örömét tartja a fizetségének.

Egy asszony, aki egymagában jelenti a Hagyományôrzô Egyesületet. 
Mici néni az Egyesület egyetlen tagja, ô az Egyesület egy személyben. Ezért
is foglalkoztatja a jogutódlás kérdése; ezt nagyon szeretné elrendezni.
Mostanáig legtöbbször egymaga intézett mindent, örült volna, ha több társa
van. De most nyáron az Önkormányzat részmunkaidôben foglalkoztatni
kezdett egy fiatalembert, úgyhogy a helyzet jobb lesz.
Az Egyesület eddig két könyvet adott ki: a magyar és német nyelvû Kápolnák
könyvét és a Szent Gellért Kiadóval közösen A magyar föld szent virágai
címmel egy kötetet, mely példaértékû életutakat mutat be (többek között
Ohmüllner Márton atyának is emléket állít).

Egy asszony, aki nem áll meg.
Mici néni gondol a továbblépésre is: terveiben szerepelt egy kis étterem létre-
hozása – hasonlatos a Fogadó a Jó Pásztorhoz nevû Ausztriában is látogatható
helyekhez –, ahol hagyományôrzô viseletben szolgáltak volna fel, dokumen-
tumfilmeket vetítettek volna a régi élet fôbb eseményeirôl pl. esküvô,
keresztelô, temetés. Ha ez így nem is született meg, de megvalósult egy kis
„sváb sarok”, és 2013. augusztus 17-én megnyílt a közönség számára a
Helytörténeti Hagyományôrzô Kiállítóterem a Fô utca 104. szám alatt. Ez az
épület eredetileg hentesüzlet volt jégveremmel, füstölôvel, és az istálló erede-

ti állapotban megma-
radt. A látogatók itt
ebben a „sváb sarok-
ban”egy kis berendezett
konyhát és egy ehhez
tartozó fülkét tekinthet-
nek meg.
Azt ajánlom, aki teheti,
látogasson el ide, és írja
be saját élményeit a
Pilisvörösvári Tájház
vendégkönyvébe.

Bonifertné Bodroghi
CsillaFotó: Szentiváni Újság

Dobos Károly tér Nagykovácsiban
A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a tisztelt lakosságot új
Református templomunk felszentelésének örömteli eseményérôl: A tervek
szerint tavaszra befejezôdik a területrendezés is. A templom települési
környezetének kialakítása céljából az önkormányzat megnyitja az egykori
gazdabolt ingatlanát és így a bejárat elôtt kis köztér létesülhet. Ezt a közteret
– Varga Róbert lelkipásztor úr alább idézett kérésének megfelelôen – a
Képviselô-testület január 17-i ülésén Dobos Károlyról nevezte el.
„Ez emléket állítana annak az embernek, aki fáradhatatlanul, 102 éves koráig
munkálkodott az elesettek, üldözöttek, árvák, leprások megsegítésén. Ô volt
a késôbb világhírûvé vált Magyarországi Lepramisszió megalapítója, saját
pénzét nem sajnálva. Dobos Károly az elnyomás ideje alatt is építette a nagy-
kovácsi reformátusok elsô piciny gyülekezetét és így a falu lelki épüléséért is
sokat tett. Mivel református lelkipásztor volt, így nekünk is kedves lenne a
Károly bácsiról elnevezett sétány 1. szám alatti cím.”

Györgyi Zoltán fôépítész

Ismerjük meg és emlékezzünk meg új terünk név-
adójáról.
A világhírûvé vált Magyarországi Lepramisszió
megalapítója és vezetôje, református lelkipásztor.
Egész életében az elesettek, üldözöttek, árvák, leprá-
sok megsegítésén munkálkodott. 102 éves koráig
úton volt, nem csak gyors lépteivel, nagy táskáival,
de lelkével is. Azt fürkészte Isten merre indítja, talán
ezért tudott ô is utat mutatni.
Amerikában a bányászközösség lelkészeként, a
Londonban kallódó cselédlányok lelkipásztoraként,

vagy a fasori egyházközség lelkészeként, amikor felesége segítségével zsidó
családoknak nyújtott menedéket, majd a tanyák népének pásztoraként a
nincstelen népet a móricgáti templomépítés felé irányítva.

(forrás: Riskóné Fazekas Márta református lelkész)

Dr. Dobos Károly 62 éves volt, amikor 1964. májusában a Nagykovácsi re-
formátus gyülekezet lelkipásztora lett. Beiktatására 1964. július 5-én került
sor. Nyugdíjba vonulásáig 1978-ig volt a gyülekezet vezetôje. Elhivatott és
szuggesztív vezetô volt, aki hatásosan tudott meggyôzni és lelkesíteni má-
sokat a számára fontos ügyekben.
A Nagykovácsi Református Egyházközség történelmi adataiból ismerhetjük,
hogy 1970-ben 38 lakos, míg 1975-ben 76 lakos volt a gyülekezet tagja.
Abban az idôben ez komoly hitéleti eredménynek számított, mint az is, hogy
sok kisgyermeket keresztelt meg ebben az idôszakban. 1967-ben például egy
kicsi csecsemôt, a húgomat és két nagyobbacska gyermeket, a bátyámat és
engem.

Dékány Angella

PILISI PARKERDÔ ZRT.
BUDAPESTI ERDÉSZET

Tájékoztatója
A Budapesti Erdészet hajtóvadászatot rendez az 5719-es kód-
számú „Budapest-Budakeszi” vadászterületen.
A vadászat pontos helyszíne:
Solymár, Nagykovácsi, Budakeszi, Budapest II.,III.,XII.,

A vadászat idôpontja:
2013. augusztus 22-tôl október végéig, 

minden héten csütörtökön 7–15 óra között.
Rácz Károly, erdôgondnok dr. Boda Zoltán, erdészetvezetô



2013. OKTÓBER 7

Évkezdés Diófa módra            

Nyár vége felé, amikor a nap már kezd veszíteni
fényességébôl, a simogató meleg szellô kezd egy
csöppet csípôssé válni, hát egyszer csak történt
velünk egy csoda. Óvodába készülô nagylányunk
levelet kapott a Diótündértôl.
A levél ott volt a postaládában a szemfényvesztô
hirdetôpapírok és ijesztô sárga csekkek között.
Aláírás pedig feketén-fehéren: a Diótündér. Erre
már éppen kételkedô korba forduló nagyobb
lányaink is elismerôen bólogattak, s boldogan fo-
gadták a tényt: mégiscsak vannak tündérek! Juli
szeme pedig áttüzesedett a büszkeségtôl, attól fog-
va állandó esti mesénkké vált a levél, s könnyû
álomba ringatta a tudat, hogy mennyire örülnek
neki, és várják ôt az óvodában. Vackortól tudtuk
ugyan, milyen izgalmas is a rá váró élet, de hogy
még tündérek is vannak, az bizony minden
reményt fölülmúlt!
A levél meghívást is tartalmazott egy vidám
beköltözôs játékra. Összeszedtünk hát mindent,
ami kellhet az óvodai napokra, Juli sorban
bepakolt zsákocskájába, s felkerekedett az egész
család a nagy találkozásra.
Az izgatottság piros rózsákat rajzolt a leendô kis
diócsemeték arcára, ám Orsi néni egy nagy ölelés-
sel mindôjüket fontos és pótolhatatlan taggá fo-
gadta. Egy teknô pedig már ott ringatta a tündérek
keze nyomán szebbnél szebbre varrott jeleket. S a
varázslat végképp elkezdôdött. Kiderült: a tün-
dérek nemcsak táncos népek, de a tréfát sem vetik
meg. Hogy-hogy nem, elrejtették a terem kulcsát!
Nosza, számtalan leleményes kéz fogott hozzá a
felkutatáshoz. Az eredmény persze nem maradt el,
így a kis diócskák bejuthattak birodalmukba.
Játék, móka, kacagás, s a Dóri néni sütötte friss,
meleg kenyér földidézô illata bûvöletében telt a
délután.
Pár napra rá pedig az erdei-patakparti táborhelyen
végre megismerhették egymást a régi és új diócs-
kák. Közös munkával hidat építettek, s így rátalál-
hattak a tündérek által elrejtett tündérporra, amitôl
bizony óriásira nônek a fák.
Azóta is csoda csodát követ mindennapjaikban,
vándorbotos kirándulások, fáramászások, mesék
igézetében.
A tanulság végtelenül egyértelmû és egyszerû is: a
varázslat világából nem szükségszerû kinôni, s
lássuk be, nem is érdemes! Mert mesék nélkül
mivé válna az ember?
Köszönjük!

Bejuska Enikô 
Diófa csoportos szülô 

Elsô hetek az oviban!

Málna csoport:

Egyszer volt, hol nem volt, szeptember 16-án
nagy örömünkre és várakozásunkra elindult a
Kaszáló utcai óvoda egyik új csoportja, a Málna
csoport.   Szerencsére kevesen voltak betegek, így
szinte minden kisgyermekkel találkozhattunk már
az elsô nap. A gyerekek és mi is birtokba vehettük
új „otthonunkat”, vidám hangulatban, kevés sírás-
sal teltek az elsô napok. 
Hálásan köszönjük a  felajánlásokat, játékokat,
könyveket, berendezkedéshez szükséges eszkö-
zöket, amiket a szülôktôl, és az óvoda többi dolgo-
zójától kaptunk!

Mandula csoport:

Kinga néni: nagy örömmel vártam a gyerekeket,
az elsô napokban a szülôk is bent voltak a csoport-
szobában, és a gyerekekkel együtt ismerkedtek a
játékokkal, az óvodai élettel, az óvodával.
Az Almafa csoportosok kis „mûsorral” ked-
veskedtek nekünk, melyet ezúton is köszönünk.
A gyerekek hamar összebarátkoztak egymással, és
szívesen játszanak együtt, minden nap boldogan
érkeznek az óvodába.
Köszönöm Judit néni segítségét, aki velünk volt,
és támogatott minket, hogy zökkenômentes
legyen a beilleszkedés.
Ábris bácsi: szeptember 16-án kerültem pedagó-
giai asszisztensként a Kispatak Óvodába. Nagy
örömmel töltött el, hogy a Mandula csoportba járó
kicsi gyerekek között milyen jó dolgozni.
Nekem is feladatom volt, hogy a sírós gyerekeket
megvigasztaljam. Elôször Dáviddal kezdtem el
játszani egy szerelô munkapad mellett.
„Szereltünk”, kalapáltunk, és ahogy telt az idô,

Dávidot már nem is zavarta, hogy anyukája nincs
az ô közelében.
Késôbb Gyurcit vigasztaltam meg, fôzicskéztünk
a babakonyhában, közösen készítettünk együtt
egy kis salátát a babáknak.
Az elsô napon gitároztam és énekeltem a gyere-
keknek és a szüleiknek. Meglepô volt, hogy hat
dalt teljesen figyelemmel végighallgattak, sôt
velem együtt énekeltek.
Az elsô a sírós gyerekek megnyugtatása nagy pró-
batétel volt, de sikerült!:)
A második hét már zökkenô mentesebb volt,  nem
volt sírás, szépen beszoktak a gyerekek, és öröm-
mel tölt el, hogy ilyen ügyesek, aranyosak a gye-
rekek ebben a csoportban.

Bemutatkozás

Lality Viktóriának hívnak. 29 éves vagyok.
2006-ban végeztem Szarvason a Tessedik Sámuel
Fôiskola Pedagógiai Fôiskolai Karán és azóta dol-
gozom óvodapedagógusként.  2013 tavaszán köl-
töztem Nagykovácsiba. A táj szépsége, dimbes-
dombossága, a falu kanyargós utcái, az emberek
közvetlensége nagyon megtetszett. Az óvoda nyi-
tottsága, szellemisége inspirálóan hatott rám és
legjobb tudásomnak megfelelôen szeretnék a
továbbiakban is az almafa csoport óvodapedagó-
gusaként tevékenykedni.

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
E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

Kedves Szülôk! Kedves Gyerekek!

2013. szeptember 2-án, az ünnepélyes tanévnyitó-
val megkezdôdött a 2013-14-es tanév iskolánk-
ban.
Ebben a tanévben 470-en kezdték meg tanul-
mányaikat, köztük 120 elsô osztályos kisdiákunk,
akikre különösen büszkék vagyunk, és reméljük,
hogy hamar megszeretik az iskolai életet. 
Tanári karunk is bôvült, tíz új kolléga csatlakozott
hozzánk. 
Kívánok sok vidámságot, jó jegyeket, élménydús
programokat az új tanévre:

Dér Zsuzsanna
igazgató

* * *

2013. június Balatonberény

6. NUSE focitábor

Vártuk, vártuk, nagyon vártuk… és eljött! A foci
+tábor. Június végén, amikor már sem iskolai
stressz, sem bajnoki mérkôzések, sem az év végi
hajtás nem nyomta testünket és lelkünket, 6 napos
edzôtáborban vehettünk részt. 31 ifjú sportoló 
(a legfiatalabb 10 éves, a legidôsebb 16 múlt) 
vehetett részt a táborban. 
Úri dolgunk volt, hiszen modern, légkondicionált,
kényelmes külön busszal utaztunk, teljes ellátást
élvezhettünk, sôt délutánonként finomságot is
kaptunk. Idén a választás a Balatonberényi
Ifjúsági Táborra esett, mert megfelelô kertje van a
sportversenyek lebonyolításához, közeli, jó
minôségû focipályával rendelkezik és nem utolsó-
sorban nagyon közel van a Balaton, ahol a stran-
don szuper homokos focipálya és strandröplabda
pálya várt minket. A Balaton az elsô napokban

mérges és rideg volt, de aztán megszelídült. A
fázós hölgyek és urak igénybe vehették a strand
baba-medencéjét és játszó-medencéjét, bár el-el-
vaduló játékainkat az úszómester idônként
nyûgösen viselte.
Lefelé úton megálltunk Balatonszentgyörgynél, a
Csillagvárnál, ahol Kovács Zsolt (Bendi apuka)
történelmi tudást csepegtetett belénk a végvár-
rendszerekrôl, megnéztük a „várat”, ezután pedig
vívóbemutatót láthattunk tôle és Baranyai Henrik-
tôl (Vince apuka), a kardvívás és a szablyával

¬ Øø∏π
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vívás fortélyait tanulhattuk meg. A lelkesebb fia-
talok ki is próbálhatták utána vívótudományukat.
Ebédet is kaptunk, amely igen érdekes brassóiból
állt, amit leöblíthettünk sajátos ízû „háziszörppel”.
Az érkezés napján megtörténtek a sportversenyek
sorsolásai. Kijelöltük a felelôsöket és a versenyek
innentôl kezdve pörögtek. Mindenki (a felnôttek
is) megmérethette magát ping-pong egyesben és –
párosban, lábtengóban, lábteniszben, homokfo-
ciban és strandröplabdában. A nem egyszerû
kiesési- és vigaszágakat kezdetben nehéz volt
követni, de a végére minden letisztult. A sorsolá-
sokat próbáltuk úgy irányítani, hogy az erôvi-
szonyok kiegyenlítettek legyenek, nem csoda hát,
hogy a csaták kemények és igen izgalmasak
voltak. Ezek a versenyek folyamatosan zajlottak
az edzéseken és a csendes pihenôn kívül. Sötéte-
désig küzdöttünk egymással és a szintén ringbe
szálló szúnyoghaddal. Nem kevés logisztikát,
szervezést igényelt a majd 40 ember mozgatása.
Az utolsó estig az összes meccsnek lettek  dobo-
gósai.
A napi program szoros volt. Reggel 7 órakor életet
leheltünk a fiatal és a kevésbé fiatal táborlakókba.
Ezt követôen 10 perces frissítô reggeli tornán
térhetett magához az ifjúság. Majd a rendrakást
követôen igen „szigorú és kegyetlen” szobaszem-
le következett. Reggeli közben megvitattuk a napi
teendôket. Általában délelôtt és délután is volt 
1-1,5 órás edzés. Az ebéd utáni 1 órás szieszta je-
lentette a pihenést, bár a szobáknak ekkor kellett a
záró napra elkészíteniük tetszôleges mûvészi pro-
dukcióikat.
Esténként meccsnézés (Konföderációs-kupa dön-
tô) és filmvetítés volt. A táborlakók megnézhették
Kriskó László Menekülés a gyôzelembe 2. címû
remekmûvét az idén bajnok U13-as csapatról. (A
Nuse.hu oldalon a film is és a táborban készült
képek is megtekinthetôk.)
Szerdán a Balatonszentgyörgy SE 15-17 éveseivel
játszhattunk 2x30 perces edzômeccset, akik na-
gyon jól nyomják a focit (megye II-ben az
élvonalban szerepelnek). A mieink hôsiesen helyt-
álltak és rendre visszaverték a rohamokat, sôt
helyzeteket is teremtettek az ellenfél kapuja elôtt.
Egyetlen gólt kaptunk, úgyhogy le a kalappal 13-
15 éveseink elôtt.
Az utolsó este a fôszerep a bográcsban készült
vaddisznópörkölté volt, ami ismét nagyszerûen
sikerült, köszönhetôen kitûnô szakácsasszonya-
inknak (Dia, Éva). A királyi vacsora után meghall-
gathattuk a szobák szellemes produkcióit, majd
végre sor került a sportversenyek eredményhirde-
tésére. Gyôzelmekkel, oklevelekkel, jutalommal
gazdagodva térhettünk nyugovóra.
Az utolsó napon került sor az évente megren-
dezésre kerülô Giovanni Gatto-kupa (a NUSE
menedzsere) idei mérkôzéseire. 3 nagyszerû csa-
pat nevezett a bajnokságra. A NAGYOK, a
KÖZEPESEK, a TÁBORVEZETÔK (kiegé-
szülve 2 lányunkkal) csapata. A körmérkôzéses
tornán nemes küzdelmek után alakult ki a végsô
sorrend. A hazaindulás elôtt még egy utolsót csob-
bantunk, majd Nagykovácsi felé vettük az irányt.
Az északi parton megálltunk Szigligetnél és
felvonszoltuk fáradt, törôdött testünket a várba.
Közben hallgathattuk a kabócák harsány ki-

abálását és a gyerekek folyamatos nyafogását.
Fent azonban mindenki elcsendesedett és
gyönyörködve nézte a páratlan panorámát a
Balatonra és a Tapolcai-medence tanúhegyeire. 
Sikeres, élményekben gazdag tábort zártunk. A
táborvezetôk: Lukátsy Zoltán, Andruskó Diana,
Kriskó László, Koskovics Éva, Mayer Bence,
Márta György, Smetana Erika. Hajrá NUSE!!!

Smetana Erika

Búcsúzik a Sufni

Talán hat évvel ezelôtt adtam hírt ennek a lapnak
a hasábjain a „nyikorogva táruló sufni ajtóról”, a
Sufni Diákszínpad megalakulásáról. Azóta is
többször, fesztiválszereplésekrôl, elért ered-
ményekrôl, táborokról, mikor, mi töltötte ki éppen
ennek a kis közösségnek az életét.
Most éppen a búcsúról. Ami szomorú, meg fájdal-
mas is, persze, mégis…ahogy számba vettem – a
cikk megírására készülve – a „statisztikákat”,
valami egészen szívmelengetô érzés öntött el.
Nézzük a száraz tényeket.
A Sufni Diákszínpadon – fennállásának 8 éve alatt
– 45 gyerek fordult meg összesen. Ezek közül 
41-en (!) - hosszabb-rövidebb ideig – mindannyi-
an a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói voltak.
Voltak néhányan, akik 1-2 évig játszottak a
Diákszínpadon, de olyanok is, akik „csak” a
táborok idejére csatlakoztak hozzánk. Igaz, akkor
mindegyiken ott voltak… És persze a „kemény
mag”, akik elejétôl a végéig, 8 éven át kitartottak.
Igen, a táborok! Muszáj egy kicsit errôl az utol-
sóról írni – ami persze csak számszakilag az utol-
só, közfelkiáltással megszavaztuk a „jövôre veled
ugyanitt-et” – mert annyira fontos volt.
Idén elôször – kísérletképpen – meghívtuk a
Maskara Csoportot (Nagykovácsi) és a Merész
Verébcsapatot (Ács) közös színjátszós táborba a
Sufnisokkal. Hihetetlen, elképesztô hét volt! Túl a
három lélegzetelállító elôadáson, amit a tábor
végére a vegyes csoportok összehoztak, renge-
teget tanultunk egymástól, irtó sokat nevettünk és
eveztünk, úsztunk és locsoltuk egymást, stop-kus-
soltunk és harcosok viadalát játszottunk, a végén
sírtunk és barátokat szereztünk. Adtunk és kap-
tunk is mindannyian. Életre szólót, fontosat.
Négyszer indultunk a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Fesztiválon, háromszor
Budapesten, egyszer Tökölön. Egy bronz, egy
ezüst és két arany fém jelzi a megtett utat.
Büszkék voltunk, vagyunk magunkra. Nemcsak
az elért eredmények, hanem a befektetett munka,
a fejlôdés, a közösség alakulása miatt is. Mindenki
komolyan vette, senki nem lógott ki, ha mégis, hát
szerettük, elfogadtuk ôt így „kilógva” is. Nagyon
fontos lett az elfogadás. Támaszkodtunk és tá-
masztottunk, mikor, mire volt szükség. Barátok
lettünk. Gyerek a gyerekkel, felnôtt a gyerekkel.
És játszottunk. „Otthon”, az aktuális próbaterem-
ben, táborban, a kölcsön-helyszíneken, feszti-
válokon. Imádtunk együtt játszani. Ha volt öt per-
cünk, hát játszottunk. 
Az elôadásainkra számos helyen voltak kíváncsi-
ak. És ennek az örömét még az sem tudta elvenni,
hogy egyetlen hely volt csak, ahol nem, a

Nagykovácsi Általános Iskola. Ott
sosem játszottunk… Ezzel szemben
Pest megyében, Budapesten is több

helyen. Ismerték és szerették a Sufnit, a stílusát, a
játékkedvét, a lelkesedését, önfeledtségét minden-
ki, aki látta valaha.
Alig vártuk a nyári tábort, mindig, minden évben.
Amikor vége lett, már a következôt terveztük.
Ezek a táborok azonban sosem jöttek volna létre a
támogatóink nagylelkû segítsége nélkül. A
Környezet a Gyermekekért Alapítvány; az
Alapítvány Nagykovácsiért; a Jäger kft. minden
évben jelentôs összeggel támogatta a rászoruló
nagykovácsi gyerekeket, a Latin Kert Kft. és a
Domus Immo is segített, amikor hozzájuk fordul-
tunk anyagi segítségért.
Külön köszönet illeti a Tisza Kastély mûködtetôit,
akik két éven át adtak otthont a Sufninak, valamint
Mohos Katalin óvodavezetôt, aki befogadott min-
ket, amikor a tulajdonos váltás miatt „csövezni”
kényszerültünk.
Köszönet a tanári csapatnak, akikrôl tudom, úgy
érzik, legalább annyit kaptak a Sufnitól, mint
amennyit ôk beletettek, mégis…nagyon szeren-
csés vagyok, hogy a kollégáimnak és a barátaim-
nak tudhatom, mondhatom ôket: Tokody
Mariannát, Bakonyvári Krisztinát, Virág Jácintot
és Márton Gábor Csabát. És nagyon szerencsések
voltak és lesznek azok a gyerekek, akik valaha
megfordultak-megfordulnak a kezeik alatt. Em-
berségre és látni tanítják ôket. Jól látni a világot,
benne önmagukat és a másik embert.
Végezetül álljon itt azoknak a neve – legfeljebb a
szerkesztô terjedelmi okokból kihagyja, mi akkor
is tudni fogjuk, hogy ôk a legfontosabbak a Sufni
Diákszínpad történetében – akik ezt a történetet
együtt írták velünk ilyenné, amilyen lett, kerek,
egésszé:
Csabi, Réka, Anna, Máté, F. Andris, Csanád,
Kristóf, Bence, Ádám, Zsombor, Gabcsi, Kartal,
Lau, Olívia, Amy, S. Lili, K. András, B. Andris,
Beni, Dóri, Julcsi, Sári, Áron, Boti, Laci, Roland,
Melissza, Kata, G. Noémi, L. Noémi, Reni,
Bianka, Bálint, Veronika és a „kemény mag”,
akikkel az utolsó percig együtt:
Bogi, Theodóra, K. Zsófi, G. Zsófi, Laura, Lili,
Eszter, Imolaa, L. Zsófi, Flóra és Kati
Köszönöm mindnyájatoknak, hogy velem játszot-
tatok!

Bakonyvári L. Ágnes
A Sufni Diákszínpad vezetôje

Becze Dániel 7. b osztályos tanuló a 2012/2013.
évi Pest megyei U13-as bajnokság gólkirálya lett. 

Gratulálunk neki!

LINUM hírek
Dr. Rigó Péter a pódiumról 

www.linumfoundation.eu/?q=kutyamesek-felnotteknek-embermesek-baratoknak

Szomolányi Attila az aktív polgárokról    
www.linumfoundation.eu/?q=miert-is-csinalom-avc

A következô pódium

www.linumfoundation.eu/?q=ko-es-bronz-andrassy-kurta-janos-muveirol

Partnereink az AVC - Nemzetközi konferencián    
www.linumfoundation.eu/?q=partners-in-the-avc-project-partnereink-az-avc-projektben
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HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Október 11.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Október 18.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Október 25.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
November 1.

Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731
November 8.

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

Dr. Koltay Angéla október 16–23-ig,
Dr. Sorbán András október 28–31-ig 

szabadságon lesz, betegeiket mindkét orvos
saját rendelési idejében fogadja!

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

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

Újszülöttek

Szeptember

Kira, Csaba,

Borbolya, Aliz

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Bánóczi Józsefné (90)

(sz.: Frey Margit)
1923. 06. 29. – 2013. 08. 29.

Eskeházi Vilmosné (80)

1933. 07. 03. – 2013. 09. 07.

Futó Pál (87)

1926. 07. 17. – 2013. 09. 11.

Winter Antal (85)

1932. 06. 28. – 2013. 09. 07.

Turán József (85)

1928. 01. 08. – 2013. 09. 05.

Mátyus László (67)

1945. 12. 19. – 2013. 09. 13.

Kiss Gyula (80)

1933. 09. 03. – 2013. 09. 17.

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.

2013.10.28-tól-31-ig Cesko Izabella doktornô
szabaság miatt nem rendel.

Helyettese dr. Jakab Erika 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 férjem 
Mátyus László temetésén megjelentek 

és osztoztak gyászunkban.

Mátyus Lászlóné és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik 
id. Prinner Ernô temetésén megjelentek 

és a családunknak részvétüket nyilvánították.

Prinner Kati néni 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; 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;   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

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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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 idôpontokat a
Böngészôben, az intézmény honlapján valamint a hirde-
tôtáblán is megjelentetjük. 
Az idôpontok a következôk:
október 19., 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.

� Ajánlatunk Oscar-díjas filmekbôl:
Az Argo-akció

Amikor az iráni forradalom idején a felkelôk
elfoglalják az USA teheráni nagykövetségét, hat
amerikainak sikerül megszöknie, ám csak
egyetlen ember van, aki ki tudná hozni ôket az
ellenséges területrôl. Tony Mendez zseniális
CIA-ügynök, aki a lehetetlen menekítések spe-

cialistája, a legújabb terve határtalan merészsége mellett
mégis a kétségbeesésrôl árulkodik:
A felolvasó

A második világháború utáni Németországban a
tinédzser Michael Berg rosszul lesz az utcán, és
a nála kétszer idôsebb nô, Hanna (Kate Winslet
– Titanic, A szabadság útjai, Iris) segít neki
hazajutni. Amint a fiú felgyógyul a skarlátból,
meglátogatja, hogy megköszönje gondosko-

dását, és csakhamar titkos, szenvedélyes viszony alakul ki
közöttük.
Rém hangosan és irtó közel

A Jonathan Safran Foer  könyvsikere alapján
készült film a keresés története: miután a csoda-
bogár Oskar Schell egy kulcsra bukkan az apja
holmija között, aki 2001. szeptember 11-én
életét vesztette a World Trade Centerben, a
tizenegy éves New York-i fiú kétségbeesett ku-

tatásba kezd, hogy kiderítse, mibe való lehet a kulcs.

� Az Öregiskola 6. születésnapja alkalmából
szeptember 15-én adtuk át a KÖNYVFALÓ
díjat az elmúlt évben legtöbb könyvet köl-
csönzô 3 felnôtt és 3 gyermekolvasónak. 
2013-ban a felnôtt díjazottak: Bátora Lajosné,
Kiss Regina, Rozgonyi Andrásné, gyermek díjazottak:
Dontasz Zoi, Bonifert Balázs, Szalontai Bence voltak. 
Sok szeretettel GRATULÁLUNK!

� Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozatához
kapcsolódva október 15-31-ig
- Ingyenes beiratkozás és 1 óra Internet használat várja az

érdeklôdôket.
- Várjuk, várjuk, várjuk a lejárt kölcsönzési határidejû könyvek

visszahozását és most késedelmi díj nélkül!
- Október 21-én 15-17 óráig családi társasjáték délutánra

várjuk a szülôket és gyerekeket!
- Használt könyv börzét szervezünk a könyvtár ajándék-

könyveibôl.

� Kedves Gyerekek!
Könyvtárhasználati vetélkedôt hirdetünk 9-14 éves korosz-
tály számára!
A feladatlapért gyertek a könyvtárba vagy a
könyvtár honlapjára! Célunk, hogy minél jobban is-
merjétek, szeressétek a könyveket és tanuljatok
meg eligazodni a könyvtár online katalógusában.
A megoldások leadási határideje: 2013. november 10.
személyesen: Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78. 
vagy e-mailben: oregiskola@nagykovacsi.hu címre
Az elsô három helyezettet ajándékkönyvvel jutalmazzuk!
Eredményhirdetés: 2013. november 13-án a könyvtárban!

� Novemberi elôzetes:
November 13. a magyar nyelv napja

„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.”
(Kazinczy)

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.
2001 óta az ENSZ is ünnepli hivatalos nyelveit. Az angol nyelv
napját április 23-án ünneplik, William Shakespeare halálának
napján. Az arab nyelv napja december 18., mert 1973-ban
ezen a napon vált az ENSZ hivatalos nyelvévé. A francia
nyelv napja március 20., mivel a Frankofónia Nemzetközi
Szervezetét ekkor hozták létre 1970-ben. A kínai nyelv
napján, április 20-án Cangjierôl emlékeznek meg, mert a le-
genda szerint ô alkotta meg a kínai írásjeleket. Június 6-a az
orosz nyelv napja, mivel ekkor született Puskin. A spanyol
nyelv napja október 12.

„Valami titkon, valami készül: itt-ott a dombon már
egy-egy csôsz ül: 
Nézd csak a tájat, de szépen ôszül.”  

- Kányádi Sándor: Valami készül -

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: október 14. és 28. 
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. Idôpontok: október 21.,
november 18. 10.00 órától. Wouters-Kozma Krisztina -
La Leche Liga ligavezetô (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)
Október 14. - Füst Milán: Feleségem története
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
� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412). Szeretettel várjuk az új jelentke-
zôket! 

P R O G R A M O K
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca
Október 11-én és november 15-én  pénteken  16.00
órától élôzenés tánctanításra várjuk a néptánc-kedvelô
ovisokat és kisiskolásokat, Czene Zsuzsa néptánc
pedagógus vezetésével. Belépô: 500 Ft/fô
� Az én pódiumom – Október 14-én hétfôn 19.00
órától „Kô és bronz” – Andrássy Kurta János mûveirôl
beszélgetünk. A pódiumon: Andrási Bálint.

� Író olvasó találkozó - Varró Dániel költôvel – és
az Eszterlánc mesezenekar lemezbemutató kon-
certje. Az Országos Könyvtári napokhoz kapcsolódva
október 15-én, kedden, 17.00 órától
„Meseerdô közepébe hívunk minden gyereket és 
gyereklelkû felnôttet, ahol megelevenedik a történet
zene segítségével. Kortárs költôk megzenésített versei
kísérnek minket utunkon, ahova reméljük felnôttek is,
gyerekek is velünk tartanak.” Belépô: 500 Ft/fô
� Családi nap – Október 19-én, szombaton 10.00-
13.00 óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy
Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások és
Kemendi Ágnes közremûködésével. Belépô: 500 Ft/fô
� Hit éve – Október 25-én pénteken 19.00 órakor dr.
Csávoly Ferenc Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár
„A hit és az építészet” címmel tart elôadást a katolikus
plébánia szervezésében. A belépés díjtalan.

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

Néhány bûnmegelôzési 
jellegû jótanács:

A trükkös lopásokról: Mindennapjaink jelen-
ségévé vált az a fajta bûnelkövetési módszer,
amikor idôskorúak lakóhelyén megjelennek ide-
genek, majd különféle hihetônek tûnô magyaráza-
tokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és a
tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A módszer lényege: Valamilyen ürüggyel juss be
az idôs házába! Ha bejutottál érd el, hogy az idôs
ember elôvegye pénztárcáját és pénzt a rejtekhe-
lyérôl! Tereld el a figyelmét és szabadítsd meg a
pénztárcájától és értékeitôl! Ezt nevezzük trükkös
lopásnak!
A trükközô mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet,
ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyel-
met és cselekedj gyorsan”.
A trükközô módszere: Veszek bármit, hoztam
visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek,
hogy adjon vissza a 20 ezresbôl és adjon egy po-
hár vizet. Én addig az elôvett, vagy a rejtekhelyre
visszatett pénzt megszerzem.
Óvakodjunk az idegenektôl, és ne engedjük be
ôket lakásunkba!
Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szom-
széd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég
már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne
hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.
Amennyiben kellô határozottsággal lépnek fel,
meghátrál, és távozni fog. A „vendégtôl” mindig
kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rend-
számával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít
a szomszéd, a rokon.

Nyugdíjasok figyelmébe!

Az idôskorúak sérelmére elkövetett jogsértések
során az elkövetôk azt használják ki, hogy az idô-
sek jószívûek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük
könnyen elterelhetô, és gyakran élnek egyedül.
Hasonló esetben kérjük vegyék figyelembe, hogy
a biztonságunk nagymértékben növelhetô meg-
felelô óvatossággal és körültekintéssel!
Mit tegyen, ha idegen érkezik?

Idegent lehetôleg ne engedjen be a lakásába! Ha
ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja ôt
egyedül egyetlen pillanatra sem!
Az Önhöz becsöngetô idegenekkel kapcsolatban
mindig legyen óvatos! Elôfordul, hogy hivatalos
vagy hasonló személynek (postás, újságos, sze-
relô, díjbeszedô, mérôóra-leolvasó) adják ki
magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott
személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a
lakásokba!
Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óva-
tos, ha nagy címletû pénzbôl kell visszaadnia, ne-
hogy hamis bankjeggyel fizessenek Önnek!

(Forrás: Internet)



A felkészülésnek szántuk szeptember elsô két
hetét, hiszen szeptember 28-án indul a BOZSIK
Torna és október 2-án a Körzeti bajnokság
csapataink számára.

Ennek jegyében szerveztük meg a szakmai
munkát, melyben volt hétvégi házi felkészülési
mérkôzés és edzômérkôzés is.
Itthon a saját pályánkon szerveztünk egy házi

felkészülési mérkôzést 2013.

szeptember 7-én, szombat

délelôtt, az U9-es és U11-es

korosztálynak. A gyerekekbôl
korosztályonként két csapatot
raktunk össze, a focistapalán-
táink megkapták a mérkôzé-
seken használt csapatmezeket és
valódi mérkôzés hangulatát
keltve, szülôi biztatások mellett
játszottunk kiváló színvonalú és
hangulatú mérkôzéseket. A
ragyogó napsütésben, mindenki
nagyon élvezte ezt a házi mér-
kôzést, amely nagyon jól szol-
gálta a szakmai felkészítést is.

A Piliscsaba SE meghívását fogadtuk el 2013.

szeptember 14-én, szombaton, ahova egy
2003-2004-es születésû (U11) vegyes csapattal
érkeztünk edzômérkôzésre. 
Szemerkélô esôben kezdtük el a mérkôzést,
melyet egyszer meg is kellett szakítani, mert
annyira eleredt az esô. Bár nem a legkelleme-
sebb ilyen vizes pályán és szakadó esôben ját-
szani, így is hasznos volt a játék, hiszen a
következô bajnoki mérkôzéseken is talál-
kozhatunk hasonló körülményekkel. Egy izgal-
mas, változatos mérkôzésen bár vereséget
szenvedtünk (5-6), az irreális körülmények elle-
nére is sok biztató dolgot láttunk focistapalán-
táinktól.

HAJRÁ SÓLYMOK!

Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE

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

(Kapcsolódó cikk a belsô oldalon)

Ôszi felkészülés




