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Arculatváltás – 
miért is?
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

2 2015. március

Szeretem a Böngészőt, a hirdetési újságot. 
Első pillanattól kezdve böngészgetem,  
ahogy minden nagykovácsi lakos. Pont azt 
találom benne, amit a címe is sugall. Hirde-
téseket, reklámokat, apró-cseprő vagy ép-
pen jókora munkához kivitelezőket, szak- 
embereket, üzletek elérhetőségét. Eladás-
ra, vételre felajánlott tárgyakat vagy in-
gatlanokat. Ha kell, korrepetáló tanárt a 
gyerekeim mellé. Szóval bármit, amit egy 
hirdetési újság nyújthat, nyújtani tud. 

Azonban tudott Ön arról, hogy az 
Önkormányzatnak is van egy újságja 
önkormányzati hírekkel telis-tele? Nem, 
ez nem a Böngésző melléklete, ahogy 
sokan gondolják. Csupán a Böngészővel 
együtt kézbesített kiadvány, amelyet a 
Böngészővel szemben nem a hirdetők, 
hanem az Önkormányzat finanszíroz. 
Teszi ezt annak érdekében, hogy a la-
kosságnak beszámoljon minden fontos 
őket érintő eseményről, információról, 
tájékoztassa őket a képviselő-testületi 
döntésekről, felhívja figyelmüket a kulturá-
lis eseményekre és a közösségnek szer- 
vezett ünnepekre, teret adjon az intézmé-
nyek falain belül történő események 
beszámolóinak. 

Hosszasan sorolhatnám, mi minden 
jelenik meg a hírek között, és ennek az 
újságnak nem volt neve eddig. Gondol-
tunk egy merészet és nevet kerestünk az 
önkormányzati híreket hordozó lapnak. 
A Képviselő-testület tagjai által aján-
lott számtalan javaslat közül végül a Tá-
joló mellett döntöttünk. Miért is tetszett 
meg ez a név? Elsőként az ugrott be róla, 
hogy a tájoló az iránytű régies neve, de 
aztán kissé utána kutatva kiderült, hogy 
a tájoló egy jobb minőségű iránytű, a 
pontos tájoláshoz segédfelületek, szál- 
keresztek, koordinátorvonalak vannak raj- 

ta. Ekkor tud-
tam, hogy ez az!  
Pont erre gon-
doltunk. Egy eszközre, ami segíti a lako-
sokat a tájékozódásban, egyben minden  
olyan információt megad, aminek segít- 
ségével tudni fogják a nagykovácsiak a 
lehetőségeiket, kötelezettségeiket, hon- 
nan és miben kaphatnak segítséget, támo- 
gatást, mit tehetnek egymásért, közös-
ségünkért, mire számíthatnak, valamint 
azt, hogy merre tart az Önkormányzat, mit 
tett és mit tesz a lakosaiért? 

Ha már új név, kellett hozzá egy új arculat 
is. Valljuk be, eddig nem igazán volt egy-
séges arculata az Önkormányzati hírek ol- 
dalainak. Jöttek a cikkek, ahogy éppen 
elfértek, különösebb áttekinthetőség 
nélkül, a fotók sokszor ömlesztve, átlátha-
tatlanul, nem volt tartalomjegyzék, nem 
volt egységes jelleg. Az elmúlt hónapok-
ban próbáltuk ezt korrigálni, bizonyos 
karaktert adni a lapnak, de a teljes arculat-
váltás most, az első tavaszi számban követ-
kezett be. 

Ha már tavasz, akkor megújulás! Miért is 
ne jelenjen ez meg a hírújságunkban is? 
Megújulás kívül-belül, külsőségekben és 
tartalomban. Ábrahám Móni és Bilsiczki 
Gyula segítségével kialakult az új arculat, 
látványos változással, szép képekkel, át- 
tekinthető tartalommal, egységes meg- 
jelenéssel az Önök tájékoztatására és 
remélhetőleg az Önök kedvére. 

Mi megszerettük ezt az új arculatot, a 
hozzá tartozó logóval, vizuális elemekkel. 
Most már csak reménykedhetünk abban, 
hogy Ön is megkedveli kedves Olvasó. 

Jó tájékozódást, jó szórakozást a lapunk-
hoz!
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester
fogadó órája minden hónap első hétfője: 14.00-17.00
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

06-26-555-009/105 m., titkarsag@nagykovacsi.hu

Adócsoport   06-26-389-327
Balázsi Krisztián – 123 m., balazsi.ado@nagykovacsi.hu

építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, jövedéki adó, 
helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adóigazolások, 
adó- és értékbizonyítványok kiállítása, behajtások

Dervalics Lászlóné – 108 m., ado@nagykovacsi.hu
gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, 
hagyaték, anyakönyv

Csáki Ágnes – 115 m., ado@nagykovacsi.hu
iparűzési adó, behajtások

Igazgatási Osztály   06-26-555-034
dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető – igazgvez@nagykovacsi.hu 
Barta Beatrix – 101 m., barta.igazgatas@nagykovacsi.hu 
Schlosszer Henriett – 103 m., schlosszer.igazgatas@nagykovacsi.hu
Grubitsné Szabó Beáta – 110 m., szabo.igazgatas@nagykovacsi.hu
Dr. Zakály Erzsébet – 120 m., zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Önkormányzati Osztály   06-26-389-127
Szabó Bernadett pályázati referens – 06-26-555-087, palyazat@nagykovacsi.hu
Páva Józsefné településmérnök – 116 m., településmernok@nagykovacsi.hu
Ragány István településmérnök – ragany.istvan@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs műszaki ügyintéző – 118 m., jakab.muszak@nagykovacsi.hu
Pataki Ildikó intézményi és civil referens – pataki.ildiko@nagykovacsi.hu
Frankné Mocsári Enikő HR ügyintéző – 114 m., frank.human@nagykovacsi.hu

Pénzügyi Csoport   06-26-555-035
Perlaki Zoltán gazdasági vezető – 124 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
Virágh Zsuzsanna – 133 m., viragh.penzugy@nagykovacsi.hu

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

erdelyi.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnő, anyakönyvvezető – 105 m.,

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
Bodnár Julianna bizottsági titkár – 06-26-555-087,

bodnar.julianna@nagykovacsi.hu

Györgyi Zoltán főépítész – 129 m., foepitesz@nagykovacsi.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfő 13.00-17.30, 
előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján. 

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

Inkubátorház   Kossuth Lajos u. 78.
Telefonszáma: 06-26-555-087, fax száma: 06-26-555-088

Közjegyzők
dr. Komáromi József – 06-23-457-032, 2092 Budakeszi, Fő utca 136.,
dr. Huszár Éva – 06-23-451-381, 2092 Budakeszi, Fő utca 186.

Papp István jegyző Dr. Németh Zsanett aljegyző
minden hétfői ügyfélfogadási napon fogad: 13.00-17.30
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

06-26-555-009/106 m., titkarsag@nagykovacsi.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Honlap: www.nagykovacsi.hu Központi telefonszám: 06-26-389-566
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; Ebédidő: 12.00-13.00
Ügyfélszolgálat: Schlosszer Henriett – 103 m., schlosszer.igazgatas@nagykovacsi.hu; Grubitsné Szabó Beáta – 110 m., szabo.igazgatas@nagykovacsi.hu

Képviselő-testületi ülés
Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. február 19-ei üléséről
A képviselők legfontosabb feladata február első felében a 2015. évi költ-
ségvetés előkészítése volt. Ez több egyeztetés és kibővített Pénzügyi bi-
zottsági ülés keretében, valamennyi képviselő részvételével történt.
Az ülésen Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester tájékoz- 
tatta a jelenlévőket, hogy február 18-án aláírták a szennyvízhálózat kiépí-
tésére vonatkozó kivitelezési szerződést, aminek a teljesítése 2015. no-
vember végére várható. Az érintett lakosság folyamatosan tájékoztatást, 
ütemtervet kap a munkálatokról.
Az ügyrendi bizottság leköszönt elnöke tájékoztatást adott arról, hogy 
minden képviselő határidőben leadta a vagyonnyilatkozatát.
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról és a jogügyletekről írás-
ban tájékoztatta a képviselőket.
Rövid bemutatkozás után ünnepélyes esküt tett Gerely Gábor új képviselő.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Nagykovácsi is csatlakozik a Karcag 
városa által indított „Legszebb konyhakertek” programhoz.
A teljes létszámú képviselő-testület a Napirend elfogadása után, élénk  
vitát követően elfogadta az Önkormányzat 2015. évi költségvetését.  
A Pénzügyi bizottság megállapítása szerint a költségvetés fő célkitűzései 
az önkormányzati feladatok végrehajtása, valamint az intézmények 
működőképességének megtartása mellett a megkezdett, előkészített 
beruházások, fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése, a pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával további fejlesztések elindítása. Az 
önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszege 3.396.539 ezer 
Ft, melyből az intézményfinanszírozás 507.658 ezer Ft, így a halmozódás-
mentes főösszeg 2.888.881 ezer Ft. A beterjesztett költségvetés kiadá-
sai és bevételei egyensúlyban vannak. Az adatai azt tükrözik, hogy az 
önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított, a vagyon 
a tervezett beruházásokkal, felújításokkal nő.
A megváltozott törvényi szabályoknak megfelelően döntés és új helyi ren-
delet született a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások szabályozásáról. A rendelet teljes szövegét és rövid ismertetését 
e lapszámban közöljük.
Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a települési Tervtanácsot 
megújítsa, és 9 tagjának megbízást adjon 5 évre.

Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a 63-as buszjárat működtetéséhez 
évente 22.860.000 Ft közszolgáltatási támogatást ad a Budapesti Közszol-
gáltatási Központnak. Ez csökkentést jelent a korábbi év közel 25,9 millió Ft 
összegű kifizetéséhez képest, mivel Remeteszőlős Önkormányzata is támo-
gatja a közigazgatási területén meglévő közszolgáltatást évi 2,4 millió Ft-tal.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2014. évben nyújtott költségvetési támo-
gatások elszámolásait. Egy kivétellel a civil szervezetek rendben elszámol-
tak a kapott támogatással. Egyedül a Nagykovácsi Sport Egyesület nem 
tett eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségének, ezért felhatalmazta a 
polgármestert a testület a szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták a képviselők az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, valamint 
a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Sport utcai labdarúgópályát első- 
sorban a Nagykovácsi Sport Egyesület, a Nagykovácsi Utánpótlás Sport 
Egyesület és a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület használhatja edzé- 
sekre és mérkőzésekre. Egyébként a sportpálya szabadon használható a 
rendeltetésének megfelelő célra a használatáról szóló Házirend szerint.  
A vagyonkezelő NATÜ Kft. a sportegyesületek bevonásával készíti el a Házi- 
rendet és gondoskodik a sportpályával kapcsolatos gondnoki teendők el-
látásáról.
Módosult a „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító 
Okirata. A jövőben az Alapítványt a Kuratórium elnöke vagy két tagja 
képviselheti.
Változások történtek az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kap- 
csolatok bizottsága összetételében. A bizottság tagja lett Gerely Gábor 
képviselő és újból külső tagja dr. Borók György, aki korábban összeférhe-
tetlenség miatt kényszerült lemondani a tagságáról. A bizottság elnökévé 
Bánóczi Margit képviselőt választották meg.
A Képviselőtestület úgy határozott, hogy a Rozmaring utca 4-6. szám alatt 
kialakított ingatlanok közül kettőt értékesít, a hozzájuk tartozó ingatlan-
résszel együtt összesen 36,5 millió forintért. 
A Képviselő-testület a törvénynek megfelelően elfogadta a polgármester 
szabadságolási ütemtervét.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülés video-jegyzőkönyve továbbra 
is megtekinthetők az Önkormányzat www.nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Önkormányzati hírek



2015. március4

Kedves  
Nagykovácsi 
Választók!
Gerely Gábor

A 2014 őszi önkormányzati választások során 765 szavazatot kaptam 
Önöktől. A képviselőségről csak 22 szavazattal maradtam le. Most, Ledács-
Kiss Miklós lemondása után a választási szabályok szerint engem ér a 
megtiszteltetés, hogy részt vehessek a képviselő testület munkájában.
Ez a falu tele van jó szándékú, a közjóért is tevő emberrel, lokálpatrió-
tával. A Crosskovácsi keretein belül ezt nap mint nap megtapasztalom. 
És legyen szó bármiről, polgárőrségről, sportról, művészetről, táncról, 
természetvédelemről vagy játszótérről, hasonlóan lelkes önkéntes munkát 
látok más civil szerveződéseknél, egyesületeknél is. Nem véletlenül tűnik ki 
Nagykovácsi a környező települések közül fejlődésével, civil életével. A fa-
lukép és az infrastrukturális háttér az elmúlt években hatalmasat fejlődött, 
és ezt az itt lakó emberek valódi tartalommal, élettel töltik meg. Fontos 
ezt a fejlődést folytatni, a falu élhetőségét, az itt lakók életfeltételeit még 
tovább javítani.
Még egyszer köszönöm szépen az engem választók bizalmát! Tapasztala- 
taimat és kapcsolataimat arra fogom használni, hogy segítsem Nagyko-
vácsi és az itteni civil élet tovább szépülését, fejlődését.

Nagykovácsi 
Tisztelt  
Lakossága!
Kántor Ágnes

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (NATÜ) új ügyvezető 
igazgatójaként köszöntöm Nagykovácsi lakóit. Kántor Ágnes vagyok, a 
Képviselő-testület által kiírt pályázat nyerteseként kaptam lehetőséget a 
NATÜ vezetésére.

Tisztában vagyok azzal, hogy nagy kihívás előtt állok, hiszen egyrészt egy 
olyan nonprofit gazdasági társaságot kell majd irányítanom, melynek 
hároméves fennállása óta a negyedik ügyvezetője van. Másrészt csaknem 
másfél évtizede – immár két felnőtt gyermekemmel – Nagykovácsi egyik 
lakójaként azt is tudom, hogy milyen nagy szükség van egy jól működő 
településüzemeltetési szervezetre.
Nagyon jó kezdeményezés volt a NATÜ létrehozása, ám – sok nagyko-
vácsi lakossal együtt – azt is tapasztaltam, hogy a társaság intenzívebb 
működésére lenne szükség. A NATÜ új ügyvezetőjeként erre törekszem; 
egy szolgáltató barát társaság irányítására, melynek munkatársai mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy Nagykovácsi lakossága minél komfor-
tosabban érezze magát a településen.
Államigazgatási főiskolát végeztem és két szakdiplomával rendelkezem: 
az egyik önkormányzati gazdálkodó, a másik önkormányzati-menedzser 
falusi turizmus és településüzemeltetés, településfejlesztés szak.
Különböző feladatkörök ellátása alapján több, mint 25 éves munkatapasz-
talattal rendelkezem, ebből mintegy 12 évet vezetői beosztásban dolgoz-
tam. Az önkormányzati gazdálkodás, a településmenedzsment, a kötelező 
közszolgáltatások szervezése, a településüzemeltetés és -fejlesztés, a 
konfliktusmenedzsment, valamint a pályázat- és erőforrás-menedzsment 
területén megszerezett ismereteimnek nagy hasznát vettem az eddigi 
munkáim során és ezt szeretném kamatoztatni az új munkakörömben is.
Kisebb-nagyobb településeken összesen 11 éven át dolgoztam jegyzőként. 
1999 nyarától 2003 őszéig Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
jegyzője voltam. Ezután – csaknem egy évtizeden át – az államigazgatás 
más területein is szerezhettem munka- és vezetői tapasztalatokat.
Az elmúlt három és fél évben pedig egy újonnan alapított, állami tulaj-
donú, a környezetvédelem területén tevékenykedő országos hatáskörű, 
nonprofit gazdasági társaság ügyvezetői kabinetjében dolgoztam. Ennek 
során részt vettem a szervezet felépítésében és az operatív munka kialakí-
tásában, működtetésében.
A NATÜ ügyvezetőjeként minden tőlem telhetőt megteszek annak 
érdekében, hogy az önkormányzati testület és Nagykovácsi lakosságának 
bizalmát megszolgáljam, elismerését elnyerjem. A rövid és középtávú 
terveim elérésére – helyi lakosként – személyes motiváció is ösztönöz.
Elsődleges céljaim közé tartozik a NATÜ tevékenységének stabilizálása 
és a fejlesztések megalapozása, valamint a helyi igények és lehetőségek 
összehangolásával egy hatékony, átlátható és minőségi szolgáltatásokat 
nyújtó társaság működtetése. Ehhez a NATÜ rendelkezésére biztosított 
önkormányzati forrás optimális felhasználást szeretném elérni. Ezenkívül 
hazai és európai uniós pályázati források elnyerésére is törekszem.
Határozott célom az is, hogy a NATÜ fokozatosan bővítse a tevékenységi 
körét, ami új munkahelyek létrehozását is eredményezheti. Az új felada-
tok elvégzéséhez elsődlegesen – a szakmai feltételeknek mindenben 
megfelelő – helyi vállalkozókkal működnék együtt.
Már a közeljövőben azt szeretném elérni, hogy a NATÜ-re bízott köztéri 
játszótereken, valamint az óvodákban és az iskolában korszerű, rendezett, 
tiszta és biztonságos környezetben játszanak, illetve nevelkedjenek és ta-
nuljanak a gyerekek.
Ugyancsak az első időszak fontos feladatának tartom, hogy a település 
közútjai, közterei tiszták, virágosak és rendezettek legyenek. Persze ez a 
törekvés Önök nélkül nem valósítható meg teljes mértékben. Ezért azt 
is szeretném elérni, hogy a NATÜ-vel együttműködve, a helyi lakosság 
– a maga lehetőségei szerint – környezettudatos, gondos, öntevékeny 
gazdája legyen a saját portájának éppúgy, mint a közvetlen lakóhelyi 
környezetének. Ha ezen a téren már a kezdettől össze tudunk fogni, akkor 
a későbbiekben még több közös sikert érhetünk el annak érdekében, hogy 
Nagykovácsiban ne csak jó legyen élni, lakni, hanem vonzó, vendégbarát 
település legyen az idelátogatóknak is.

Tisztelt Adófizetők! 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2015. adóév befizetési ha-
tárnapjai a következők: 2015. március 16. és 2015. szeptember 15.
A 2015. első félévi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
fizetési értesítőket és csekkeket 2015. február hónapban megküldtük.

Talajterhelési díjjal kapcsolatos kötelezettségek!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmé-
ben talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgaz- 
dálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szenny- 
vízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
A díjfizetésre kötelezett adózónak a 2014. adóévről 2015. március 31-ig 
kell bevallást tennie.
Amennyiben a bevallásra kötelezett személy a fenti határidőig beval-
lási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Adóhatóság adóellenőrzés 
megindítását, továbbá mulasztási bírság kiszabását kezdeményezheti.
A bevallás megtételéhez szükséges nyomtatvány letölthető a www.
nagykovacsi.hu weboldalról, illetve átvehető Ügyfélszolgálatunkon is.

Tájékoztatás a pálinkafőzéssel kapcsolatos jövedéki adó bevezetéséről:
A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes 
Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására al-
kalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.
Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki tör- 
vénysértést követ el, és az eszköz lefoglalása mellett, jövedéki bíráság 
kerül megállapításra (Jöt. 115. § (4) bek.,illetve 119. § (1) bek. e pontja).
A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított pár-
lat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.
hu weboldalról, illetve átvehető Ügyfélszolgálatunkon is.

Általános tájékoztatás:
Adózással kapcsolatos minden változást – még akkor is, ha Hivatalon 
belül másik osztályhoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendsze- 
resített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a változást követő 
15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adó-
tárgy tulajdonosa.
A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kisza-
básának van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó 
esetében 500.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül a bejelentést megtette, de az Adócsoport részére ezt nem nyújtotta 
be.

Adócsoport tájékoztatója
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Szociális hírek

Tájékoztatjuk a nagykovácsi lakosságot, hogy 2015. március 1-jétől a települési  
önkormányzat által biztosított szociális ellátások rendszere átalakult, ennek meg- 
felelően Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
február 19-én tartott ülésén elfogadta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati 
rendeletét, amelynek alapján új ellátási formák kerültek bevezetésre.
A települési önkormányzat két fő támogatási formát nyújt: rendszeres jelleggel 
nyújtható települési támogatást és eseti jelleggel nyújtható rendkívüli tele- 
pülési támogatást. A képviselő-testület döntése szerint a jövedelemhatárok 
változásával nőtt azoknak a rászorulóknak a köre, akik nehéz élethelyzetük mi-
att támogatásban részesülhetnek, és emelkedett az egy személynek/családnak 
nyújtható támogatás összege is.
A rendelet szerinti támogatásokhoz a kérelem formanyomtatvány elérhető a  
nagykovacsi.hu honlapon az E-önkormányzat fül Igazgatás címszó alatt, vala-
mint a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is beszerezhető.
A korábbi szabályozáshoz képest újdonság, hogy hatóságunk hivatalból is 
megállapíthat egyszeri rendkívüli települési támogatást, így amennyiben a 
környezetükben nehéz sorsú családról/személyről van tudomásuk, kérjük 
jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal felé. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
szabályozásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában valamint a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekez-
désében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. 
§-ban, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások szabályairól az alábbiakat rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja
1.§

E rendelet célja, hogy meghatározza az egyének, családok és a közösség szo-
ciális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében biztosított helyi 
szociális ellátások formáit és rendszerét, a helyi szociális ellátásokra való jogo-
sultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. A rendelet hatálya
2.§

(1)  A rendelet hatálya kiterjed – a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkező személyekre. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az 
illetékességet bejelentett tartózkodási hely alapozza meg, ahol kérelmező 
életvitelszerűen lakik. A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsiban élő

      a)  magyar állampolgárra
      b)  bevándoroltakra és letelepedettekre,
      c)  hontalanokra és
      d)  a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert sze-

mélyekre.
(2)  A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás vonatkozásában kiter-

jed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország terü- 
letén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3)  A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4)  A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, 
köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, il-
letve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi ép-
ségét veszélyezteti.

3. Eljárási szabályok
3. §

(1)  A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapí-
tására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási 
eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit, illetve az Szt. rendelkezéseit az e 
rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)  A szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz az e célra 
rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a ké-
relemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni. 
A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen 
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel 
foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érde-
keinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megál-
lapítható, a többi támogatás a jogosult kérelmére nyújtható.

(3)  A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához
      a)  a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve  

őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását megelőző hónap jövedelmét,

Szociális támogatások

Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások
A járási hivatal nyújt segítséget a jövőben

A szociális biztonságot erősíti, hogy már-
ciustól járási szintre kerül az időskorúak 
járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellá-
tás, az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, valamint az aktív korúak el- 
látása – hangsúlyozta Tarnai Richárd. 
A Pest Megyei Kormányhivatal kor- 
mánymegbízottja kiemelte, a jövőben 
országosan, egységes elvek alapján 
állapítják majd meg a jogosultságot 
ezekhez a támogatásokhoz a járási hi-
vatalok.

Március 1-jével átalakul a szociális tá-
mogatási rendszer. A változtatás lé-
nyege, hogy a jövedelemkompenzációt 
biztosító támogatások a járásokhoz, 
míg a kiadáskompenzáló segélyek az 

önkormányzatokhoz kerülnek – mondta Tarnai Richárd. Pest megye kor- 
mánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók át-
láthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket 
megillető támogatási formákhoz.
Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az 
önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az 
önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban.
A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellá-
tásával kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel a figyelmet a változásra 
Pest megye kormánymegbízottja.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
–  a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási 

hivatalok részére, 
–  járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
–  a kormányablakokban,
–  a járási hivatalok kirendeltségein,
–  a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a 
központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben 
már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A 2015. már-
cius hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról 
már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton 
vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat.
Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett 
jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló 
támogatások igényelhetők – tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jö-
vedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosít-
sanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompen-
záló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi 
vagy más családi kiadás kifizetése – fűzte hozzá a kormánymegbízott. Az 
önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 
márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében 
az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben sza-
bályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd 
bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen 
kifizetett segélyek.) 
Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhető tovább- 
ra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétől 
az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs 
teendőjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap 
végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos 
iratokat a jegyzők legkésőbb 2015. március 6-ig adják át az illetékes járási 
hivatal számára. Az átvételt követően a járási hivataloktól az ügyfelek érte-
sítést kapnak.
Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem  
a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását,  
oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai 
úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) – foglalta össze  
a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbí-
zottja.

Önkormányzati hírek
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      b)  nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jöve-
delem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző ti-
zenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelme venni.

(4)  A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:
      a)  rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás 

folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,
      b)  jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
          ba)  foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti 

igazolás,
          bb)  egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet 

megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adó- 
hatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó – a 3. § (3) bekez-
désben meghatározott – időszak,

      c)  alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, 
ennek hiányában a tevékenységet végző által adott – az (3) bekezdésben 
meghatározott – időszakra vonatkozó nyilatkozat,

      d)  jövedelemmel nem rendelkező esetében – feltéve, hogy aktív korú – az ille- 
tékes munkaügyi hatóság igazolása a munkanélküli nyilvántartásba vételről.

(5)  A kérelem elbírálása során a kérelmezőnél környezettanulmány készíthető. 
A környezettanulmány tartalmazza a kérelmező anyagi és szociális helyze-
tét, egészségi állapotát és életvitelét.

(6)  A kérelmező az írásbeli kérelem benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a helyi adóhatóság és az illetékes központi adóhatóság a kérelem el-
bírálása során információt nyújtson a család jövedelmi viszonyairól. Az így 
keletkezett adatok kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra használ-
hatók fel.

(7)  Ha Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését 
rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat össze-
gét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné – méltányosságból

      a)  elengedheti
      b)  csökkentheti
      c)  részletekben fizettetheti meg.

II. fejezet
Települési támogatás

4. Pénzbeli támogatások
4. § 

Fűtési támogatás
(1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez fűtési támo-

gatás nyújtható. A fűtési támogatás október 15-től április 15-ig terjedő 
időtartamra állapítható meg.

(2)  Fűtési támogatás állapítható meg annak a lakás- vagy háztulajdonosnak, aki
      a)  nyugdíjas;
      b)  a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
      c)  saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló és 

önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;
      d)  aktív korúak ellátásában részesül;
      e)  időskorúak járadékában részesül;
      f )  ápolási díjban részesül;
feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(3)  A fűtési támogatás összege: 5.000,- Ft/hó/lakás.
(4)  Nem jogosult fűtési díj támogatásra az a személy, aki albérlőt tart vagy más 

módon hasznosítja a lakását, vagy akinek a lakásbérleti vagy lakástulaj-
donára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

5. §
Közüzemi díj támogatás

(1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Nagykovácsi 
Nagyközség Képviselő-testülete közüzemi díj támogatást nyújt. A közüzemi 
díj támogatás az áramdíj viselésének enyhítésére, január 01-től december 
31-ig terjedő időtartamra állapítható meg.

(2)  Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a ház-
tartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(3)  A közüzemi díj támogatás összege 4.000.- Ft/hó, de nem haladhatja meg a 
havi áramdíj összegét.

(4)  Nem jogosult közüzemi díj támogatásra, aki albérlőt tart vagy más módon 
hasznosítja a lakását; vagy akinek a lakásbérleti vagy lakástulajdonára vonat-
kozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

6. §
Együttműködési kötelezettség

(1)  A fűtés vagy közüzemi díj támogatásban részesülő személy együttműködési 
kötelezettségének keretében köteles lakókörnyezetének rendezettségét biz- 
tosítani. E körbe a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel határos területe, a járda tisztán 
tartása, az ingatlan állágának és rendeltetésszerű használhatóságának, vala-
mint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség tartozik.

(2)  A kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(3)  A kötelezettség elmulasztása esetén a támogatásban részesülőt figyelmez-

tetni kell a mulasztás következményeire, és határidő megjelölésével fel kell 
hívni a teljesítésre.

(4)  A határidő eredménytelen eltelte, vagy ismételt mulasztás esetén a támo-
gatást meg kell vonni.

(5)  Akitől a támogatást a (4) bekezdés alapján megvonták, 2 éven belül e rende-
let hatálya alá tartozó támogatásban nem részesülhet.

7. §
Ápolási támogatás

(1)  Ápolási támogatás a tartósan beteg, gondozásra szoruló személy otthoni 
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont].

(2)  Ápolási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét, egyedül álló esetén annak 150%-át.

(3)  Az ápolási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazo-
lását a tartósan beteg állapotról és arról, hogy a hozzátartozó 3 hónapot 
meghaladó időtartamban gondozásra szorul, amelyet az orvos-szakértői  
szerv szakvéleménye, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy 
a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelen-
tés, igazolás alapján állít ki.

(4)  Az ápolási támogatás határozott időre, a kérelem benyújtásától számított 
egy év időtartamra állapítható meg.

(5)  Az ápolási támogatás összege: 20.000,- Ft/hó.

8. §
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

(1)  Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás a szociálisan rászorult 
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított pénzbeli 
hozzájárulás.

(2)  Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás nyújtható az egész- 
ségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes 
vagy részbeni hozzájárulásként annak a személynek, aki közgyógyellátási 
igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer 
kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghalad- 
ja saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.

(3)  A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres támogatás a kérelem 
benyújtásától minden év december 31-ig állapítható meg, összege az iga-
zolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 8.000.- Ft-ot.

(4)  A kérelemhez csatolni kell a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendsze- 
resen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költ-
ségének összegéről szóló igazolást.

5. Természetbeni támogatások
9. §

Víz- és csatorna alapdíj kompenzáció
(1)  Természetben nyújtott települési támogatás igényelhető a víz- és csatorna-

díj fogyasztói árának kompenzációjára. A támogatás igénylése kérelemre in-
dul, amely kérelem minden év április 1-től április 30-ig, illetve október 1-től 
november 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon.

(2)  Víz-és csatorna alapdíj kompenzációra az a Nagykovácsi állandó lakos 
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg: 
egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át; családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250%-át.

(3)  A támogatásban részesítettek listáját, valamint a támogatás összegét meg 
kell küldeni a mindenkori szolgáltató részére. A szolgáltató a listán szereplő 
adatok alapján a támogatás összegét jóváírja a jogosultak számláján.

(4)  A természetbeni juttatás egy család részére rászorultságtól függően az éves 
víz- és csatorna alapdíjdíj összegéig nyújtható.

 
10. §

Köztemetés
(1)  Az Szt. 48. § (3) b.) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól, rész-

ben vagy egészben, a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 

(2)  Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól
      a)  teljes egészében mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át;

      b)  50%-ban mentesül, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövede- 
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé- 
nek 200%-át;

feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszé- 
lyeztetné.

III.
Rendkívüli települési támogatás

11. §
(1)  A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást nyújtható.

(2)  Rendkívüli települési támogatás azoknak a személyeknek nyújtható, aki-
nek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, és akik ön-
maguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gon-
doskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben 
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyer- 
mek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete 
miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)  A rendkívüli települési támogatás minimális összege 5.000,- Ft. Egy család 
részére rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül legfeljebb 
100.000,- Ft összegben adható.

(4)  Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított rendkívüli települési támogatás nyújtható annak, aki az  
elhunyt temettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó  
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

Önkormányzati hírek
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Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek 
nyilvántartásba vétele

Az a kereskedő, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre 
irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Kereskedelmi tevé- 
kenységének bejelentését (a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb 
tárgyak forgalmazása kivételével) a csomagküldő kereskedelem, az automatából 
történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés ese- 
tében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjénél, ezeken kívüli keres- 
kedelemi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység helye szerinti te- 
lepülés jegyzőjénél teheti meg.
A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt, 3.000 Ft illetékbélyeggel el-
látva, valamint a szükséges mellékletekkel együtt az Ügyfélszolgálati Irodában 
lehet leadni, illetve postai úton lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal ré-
szére. 

Szükséges mellékletek:
1.  Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használa-

tának jogcímét (bérlet stb.)  igazoló okirat. (a tulajdoni lap kivételével)
2.  Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a 

kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
3.  Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
4.  Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít.
5.  Továbbá: gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány, 

egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba 
vételéről.

Hiánytalanul benyújtott bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés nap-
jától végezhető. A bejelentésről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki.
A nyilvántartásba vételről a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott 
hatóságok is értesítést kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoz-
tatják.
Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-
köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett 
változás bejelentését elmulasztotta  50.000,- Ft bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 
10.) Korm. rendelet alapján.
A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység meg-
szüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 
8 napon belül köteles bejelenteni!
A kereskedő a tevékenység megszüntetését köteles bejelenteni!
Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illeték-
mentes
Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3000,- Ft illetékköte-
les
Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: ille-
tékmentes

Tekintettel az ügyek összetettségére, felmerülő kérdéseiket személyesen ügy-
félfogadási időben tehetik fel, továbbá a 06-26/389-566/101 telefonszámon. 

Barta Beatrix

Tisztelt Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Zöld Bicske Kft. várhatóan március első felé-
ben fogja az éves szelektív zsákok kiosztását megkezdeni. A szolgáltatás részét 
képező 6-6 szelektív zsák eljuttatása a lakosság részére minden esetben a szol-
gáltató feladata. További tájékoztatást a Zöld Bicske Kft. tud adni.
•  Számlázással, zöld és lom hulladékkal kapcsolatos információ: 06-22/35-111 

központi telefonszámon hétfő, szerda, péntek 8-16 óra között.
•  Zsákvásárlással és egyéb információ: 06-26/330-244 telefonszámon kedd,  

szerda 8-14 között.

Igazgatási Osztály  tájékoztatója
összegének 250%-át. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 
való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás esetén 
a támogatás mértéke az eredeti temetési számla költségének 10%-a, azon-
ban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gét.

(5)  A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. 
A hivatalból indított eljárásban a jogosult jövedelmét nem kell vizsgálni.

(6)  Természetben nyújtott támogatásként háztartásonként 1-1 m³ tűzifa, vala-
mint év végén karácsonyi csomagként legfeljebb 15.000,- Ft értékű rend-
kívüli települési támogatás nyújtható. 

(7)  A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(8)  Az Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén bejelentett állandó 
lakóhellyel rendelkező  személy, aki a 65., 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100 
vagy 105. életévét betöltötte, rendkívüli települési támogatásra jogosult. A 
támogatás összege 65, 70 és 75 éves korban 5.000.- Ft, 80 és 85 éves kor- 
ban 10.000.- Ft, 90 és 95 éves korban 15.000.- Ft, 100 és 105 éves korban 
20.000.- Ft.

(9)  A (8) bekezdésben meghatározott támogatásra vonatkozó eljárás hivatal-
ból indul. Az érintett személyek születési adatainak kezelése az (8) bekezdés  
szerinti célra történhet.

IV. Fejezet
Gyermekekre vonatkozó támogatások

6. Babakelengye támogatás
12. §

(1)  Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása 
céljából rendkívüli települési támogatásként babakelengye támogatás ál-
lapítható meg – postai úton történő folyósítással – egyszeri támogatásként 
a törvényes képviselő kérelmére, ha az újszülött első bejelentett lakóhelye 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén található, és a családban 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 300%-át nem haladja meg.

(2)  A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül 
lehet benyújtani.

(3)  A támogatás összege újszülött gyermekenként 40.000,- Forint.
(4)  A babakelengye támogatást a megállapító döntés jogerőre emelkedését 

követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.
(5)  A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal-

hoz.

7. G
yermekétkeztetési díjkedvezmény

13. §
(1)  Egyéni rászorultság alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében 

biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke települési tá-
mogatásként legfeljebb 50%-kal csökkenthető, ha a térítési díj fizetésére 
kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a teljes összegű 
személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.

 (2)  A gyermekétkeztetési díjkedvezményre vonatkozó kérelem július és  
augusztus hónapok kivételével nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a ta- 
nulói vagy óvodai jogviszony igazolását és az étkezési térítési díj mértékéről 
szóló igazolást.

(3)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, mél- 
tányossági alapon, további gyermekintézményi étkezési térítési díjked-
vezményben nem részesíthető.

8. Táborozási támogatás
14. §

(1)  Táborozási támogatás nyújtható települési támogatásként annak a személy- 
nek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendsze- 
res gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 200%-át. a gyermek A támogatás nyújtására javaslatot 
adhat a köznevelési intézmény, sportegyesület.

(2)  A táborozási támogatás iránti kérelem tárgyév június, július és augusztus 
hónapra tekintettel nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a tanköteles 
gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást.

(3)  A táborozási támogatás összege: 6.000,- Ft/gyermek/tábor.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

15. §
A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre ruház- 
za át:
      a)  dönt a fűtési támogatásról;
      b)  dönt a közüzemi díj támogatásról;
      c)  dönt az ápolási támogatásról;
      d)  dönt a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról;
      e)  dönt a víz- és csatorna alapdíj kompenzációról;
      f )  dönt a rendkívüli települési támogatásról;
      g)  engedélyezi a köztemetést;
      h)  dönt a babakelengye támogatásról;
      i)  megállapítja a gyermekétkeztetési díjkedvezményt;
      j)  dönt a táborozási támogatásról.

16. §
(1)  E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően beadott kérelmekre kell alkalmazni.
(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 14/2010.(VI. 01.) 

önkormányzati rendelet. 

Osztott műszakban keresünk takarítónőt. 
Lehetőleg nem dohányzó hölgyet, mivel az Iskola egész területén tilos  
a dohányzás.
A munkavégzés időpontja: reggel 5-től 8:30-ig és délután 16:30-tól 21 óráig 
tart.
Amennyiben ebben a formában nem sikerül betölteni az állást akkor:
2 fő 4 órás vagy  6 órát vállaló dolgozót keresünk, 16:00-tól 22:00-ig óráig
Bruttó fizetés: 148.000,- Ft. 
Karbantartó: víz-, gáz-, fűtésszerelő karbantartó munkatársat keresünk,  
hegesztési gyakorlattal. Munkaidő reggel 7:00-től 15:30-ig fél óra ebédidővel. 
Bruttó bér: 180.000,- Ft
Érdeklődni lehet:
Vass Hajnalka
HR officer
American International School of Budapest
Tel: 06-26-556-012 • Web: www.aisb.hu

Álláslehetőség a Nagykovácsi Amerikai Iskolában

Önkormányzati hírek
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„Fejér György” 
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete alapította, abból a célból, hogy a 
létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének 
javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi 
lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni 
juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között: – a válságban lévő 
emberek és családok; – a munkanélküliek; – a társadalom  
perifériájára szorult emberek; – hátrányos helyzetük miatt 
veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük van, támogassák hagyományunkat,  

ajánlja fel adójának 1%-át,  
hogy minél több családnak tudjunk örömet szerezni!

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat:
Kiszelné Mohos Katalin

elnök

Nagykovácsi Állatvédők
A BBME (Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület) Természet- és Állat- 
védő szakosztálya 8 éve alakult, egyéni állatvédők összefogásának kö- 
szönhetően. Megalakulásakor az állatok mentése, gyógyítása, segítése mellett 
tette le a voksát. Azóta eltelt sok-sok év, és az általunk segített, megmentett  
állatok száma, az állatvédelem területén végzett munkánk eredményei azt jel-
zik, hogy jól tettük. 
Csapatunk az elmúlt években nagyon sok kutyust, cicát mentett meg sa-
ját kezűleg, akiket gyógyíttattunk, elláttunk és tökéletes gazdit találtunk 
számukra. Emellett több menhelynek, civil állatmentő szervezetnek, önkéntes 
állatvédőnek segítettünk abban, hogy ők is segíthessenek a rászoruló álla-
tokon (vállaltuk az ivartalanításukat, oltásaikat, gyógykezeléseiket, gazdi kere-
sésüket). Jelenleg is több cica és kutyus van gondozásunkban. Fennállásunk 
óta több száz állat köszönheti az életét annak, hogy volt lehetőségünk segíteni 
rajtuk.
Büszkén mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, hiszen ezek az állatok bor-
zalmas körülmények közül kerültek igazi, szerető otthonba.
Az ország több területén is vannak szekcióink, Nagykovácsiban 7 éve 
működünk, itt jelenleg 5 tagunk van. Folyamatosan ivartalanítunk, gyógyít-
tatunk, gazdihoz juttatjuk az itt élő gazdátlan kutyákat, cicákat. Az elveszett 
állatok felkutatásából, gazdihoz visszajuttatásából is kivesszük részünket. 
Ha Önnek is fontos az állatokról való gondoskodás kérjük, segítse munkánkat 
adója 1%-ának felajánlásával. 
Elérhetőségeink: 30/9-215-290 vagy linocska001@gmail.com 

Adószámunk: 18125476-1-41 
Számlaszámunk: CIB Bank 10700392-44849100-5110 0005
Honlapunk: www.hobbyallat.hu és www.bbme.hu
A FACEBOOK-on is megtaláltok minket Elszánt Állatvédők néven.

 Ambrózy „Linó” Mária.
a nagykovácsi szekció vezetője

(1766–1851)

civil (latin = „polgári”) 
„A civil társadalom, mint fogalom 
körébe tartoznak a polgári kezdemé-
nyezések mindazon formái, ame-
lyekben a polgárok önkéntesen 
vesznek részt érdekeik és értékeik 
megjelenítése, védelme érdekében, 
és amely kezdeményezések az ál-
lamtól függetlenül, autonóm módon 
működnek. A civil szervezetben a 
kollektív döntéshozatal során az em-
berek mindazon készségeiket gyakorolják, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy létrehozzák azt a civil politikai akaratot, amely híven 
fejezi ki érdekeiket.” (Takács Judit PhD)
Közel 30 civil szervezet működik és dolgozik egyesületi vagy alapít-
ványi formában Nagykovácsiban, ezek közül vannak, amelyek 
évtizedekre-, sőt van amely több mint fél évszádos múltra tekint  
vissza. Többségük valamilyen módon kapcsolódik, vagy aktív sze- 
repet vállal a helyi kulturális, sport, szociális vagy közösségi életben, 
de vannak, amelyek csak székhelyként tekintenek településünkre. 
Az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának ápolása és 
ezen szervezetek bevonása a közösségi életbe az elmúlt és jelen 
vezetés részére is kiemelten fontos feladat, hiszen a településen 
élők önszerveződése és az általuk generált aktivitás adja a lokális 
kötődés alapját. A formációk, mint egy-egy virágszál a mezei csokor-
ban, rikítóbb vagy halványabb színben pompáznak, szerepüket és 
pozíciójukat a tevékenységükön túl a szervezet irányítását felvállaló 
képviselők dominanciája adja. 
A motor is csak üzemanyaggal megy, mondta egy régi tanárom. Ter-
mészetes, hogy a civil közösségek munkájához is szükség van anyagi 
és természetbeni javakra pl. helyiségekre, amely részben önerőből, 
részben a működésük hasznát élvező lakosság és az őket kiszolgáló 
önkormányzat támogatásából fakad. A támogatottságuk mértékét, 
tehát a nagykovácsi közösségre gyakorolt hatásuk határozza meg. 
A február 2-án megrendezett Civil szervezeti fórumon megjelent 14 
szervezet képviselője egy nyitott és jó hangulatú találkozón egyez-
tetett a közös jövőnkről és egyetértett abban, hogy a támogatások 
elbírálásánál az kapjon előnyt, aki együttműködik más „civilekkel” és 
aki Nagykovácsi területén szolgálja a gyermekek, az egészséges élet-
vitelre vágyók, a szemléletalakítók és a rászorulók érdekeit.
A civil szervezetekre szükségünk van! Nélkülük szegényebb lenne 
településünk!

Akiknek fontos a jövő
Civil szervezetek Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor 
alpolgármester, a Civil fórum moderátora

Nagykovácsi Civilek

A Készenléti Szolgálat jelenti
Viszonylag eseménymentes volt a február a Készenléti Szolgálat életében. 
Három személyautót húztunk ki árokból, ami a nem megfelelő útviszonyoknak 
megfelelő vezetés eredménye volt. Egy kiemelt eseményünk volt, a Kálvária 
sétányon munkagép gázvezetéket szakított. Velünk együtt a Fővárosi Tűzoltók 
és a rendőrség is nagy erőkkel vonult a helyszínre, két házból a lakókat ki kellett 
telepíteni, és két utcát le kellett zárni. Szerencsére személyi sérülés nem tör-
tént, a hivatásos tűzoltók a közvetlen veszélyt elhárították, majd a gázművek 
szakemberei véglegesen helyreállították a vezetéket. A közeledő csatorna 
beruházásnál sajnos sok ilyen esettel kell számolni, mert a régen lerakott gáz-
vezetékek nem mindenhol terv szerint épültek, nem ott vannak, esetleg nem 
a megfelelő mélységben találhatóak. Bármennyire óvatosak és körültekintőek 
lesznek a szakemberek, előfordulhatnak az ilyen és ehhez hasonló balesetek. 
Mi a teendő gázvezeték szakadás esetén?
A legfontosabb, hogy a hivatásos szerveket értesítsük, pontos helyszín és 
körülmények megjelölésével.

tűzoltóság 105, rendőrség 107, központi segélykérő 112
Tartsuk be a megfelelő távolságot, ha szükséges hagyjuk el házunkat, és sem-
miképpen ne akarjuk megnézni mi történt, mert veszélyes lehet. Figyelmez-
tessük a veszélyre a környéken élőket, autósokat, ha szükséges zárjuk le az 
utat. Ha megérkezett a segítség, hajtsuk végre az utasításukat ezzel is segítve 
a munkájukat.
Nagykovácsiban 2014-ben a bűncselekmények lakosságra kivetített aránya 
kiemelkedően jó volt, az 1% alatti szám Pest megyében is ritkaságnak számít. 
Ezt a számot még tovább szeretnénk javítani, amiben a lakóknak is nagy sze-
repe van. Sajnos évről évre visszatérő bűncselekmény az üzemanyag leszívása 
a gépjárművekből. Bizonyos tekintetben megelőzhetjük, ha lehetőség sze- 
rint az autót nem hagyjuk az utcán és minden esetben bezárjuk, figyelünk 
egymásra, szomszédjainkra, gyanús személy láttán értesítjük a rendőrséget. A 
másik visszatérő sajnálatos bűncselekmény, az autófeltörés és az abban lévő 
értékek eltulajdonítása. Ma már nem az autórádiót kell féltenünk, hanem az 
autóban felejtett egyéb értékeinket (táska, laptop, kulcsaink, irataink, esetleg 
aprópénz). Ez csak rajtunk múlik, és egy kis odafigyelésen. 
Természetesen a helyi körzeti megbízott, és a munkáját segítő polgárőreink 
mindent megtesznek, hogy ezeket a bűncselekményeket minimalizálják.

Készenléti Szolgálatok 
Nagykovácsi Egyesülete

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával Nagykovácsi he-
lyi tűzvédelmét, mentési és polgárőri feladatokat ellátó Civil Szervezetét,  
a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13
Bankszámlaszám: 65700086-10122675
Köszönettel:  
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében Honti Zoltán Elnök
Egyesületünk Központi telefonszáma: 0670/3879999
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Szeretnél tenni azért, hogy a helyi közösség még jobb legyen?
Szívesen támogatnád a helyi civilek munkáját?
Tele az összes pakolóhely a házban?             
Civilként úgy érzed, sokkal többre lennétek képesek, ha a megfelelő esz-
közeitek meglennének hozzá?

Az (egyik lehetséges) megoldás: tárgyi adományozás!
A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) helyi megvaló-
sítóként vesz részt az országos szinten meghirdetett programban, melynek 
célja a környezet- és társadalomtudatos tárgyi adományozás (mikor felesle-
gessé vált, de mások számára még használható, jól funkcionáló tárgyainknak 
új gazdát keresünk) kultúrájának elterjesztése.
Vállalásunknak megfelelően az első negyedévben keresünk 10 olyan szerveze-
tet, amelyek megfogalmazzák igényeiket, és szívesen bekerülnek az országos 
adatbázisba, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak hozzá a számukra szük-
séges tárgyakhoz.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
„Add tovább és örüljetek együtt!” rendezvényünkre
2015.03.30-án hétfőn 16-19 óra közt az Inkubátorházban (Öregiskola mellett)
Programterv:
16-19 óra közt folyamatosan: re-kreatív húsvéti kézműves foglalkozás, 
vetőmag és palánta cserebere, megunt ékszer börze
17.00: Bárdos Zsuzsa (NATE elnök) köszöntője, projekt bemutatása
17.30: jó példák, ünnepélyes (jelképes) adomány-átadás
18.00: bemutatkozási lehetőség adomány fogadók számára
Szeretettel várjuk továbbra is az adomány fogadók és adományozók 
érdeklődését, jelentkezését a targyiadomany.nate@gmail.com címen.

NATE

A rendezvényt a Földművelésügyi Minisztérium 
Zöld Forrás programja támogatja.

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Néhány héttel ezelőtt a következő kérdésre kellett választ adnom: Mi az a 
három tevékenységi terület, amelyre alapítványuk különösen büszke?
Visegrádi együttműködés – Visegrád szellemisége
2004 óta több nemzetközi pályázatot kezdeményeztünk, adtunk be part-
nereinkkel együtt az IVF-hez (Nemzetközi Visegrádi Alap).  Az IVF 15-öt tá-
mogatott. Így 10 év alatt 15 sikeres projektet sikerült rendeznünk. 
Ezek keretében különböző közép-európai országok zeneiskoláival, ba- 
lett együtteseivel, környezetvédő szervezetekkel, egyetemekkel és civil- 
szervezetekkel bonyolítottunk le sikeres programokat itthon, illetve a V4-es 
országokban. http://www.linumfoundation.eu/node/236 
Jó visszagondolni a több száz, több ezer résztvevőre, látogatóra, Sok fiatalt, 
és nem olyan fiatalt sikerült „összehoznunk”, akik mosolyogva, legtöbbször 
egymást átölelve búcsúztak el egymástól a viszontlátás reményében.
Segíteni jó – Nagykovácsi Önkéntes segítők
Bencsik Mónika (volt polgármester), dr. Muszbek Katalin (A Magyar Hos-
pice Alapítvány igazgatója – http://www.hospicehaz.hu/) és alapítványunk 
kezdeményezésére hoztuk létre a helyi hospice csoportot néhány önkéntes-
sel. További igények megjelenése, lehetséges tevékenységek „felfedezése” 
után alakítottuk meg a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportját. Mielőtt a 
tevékenységbe „belevágtunk”, tanfolyamot rendeztünk a NÖS önkénteseinek 
2012 júniusában. Azóta a kb. 30 (alkalmanként több önkéntessel) igyekszünk 
segíteni azoknak, akik ezt igénylik. (Csak az idén januárban kb. 150 órányi 
önkéntes munkát végeztünk.) http://www.linumfoundation.eu/masok-tiszte-
lete 
Aki már segített, illetve akinek már segítettek, azt tudja, hogy ez a tevékenység 
milyen boldogságot jelent.
Az én pódiumom
Júniusban rendezzük az 50. „pódiumot”. Ez a szám önmagáért beszél. Örömmel 
gondolunk vissza az ötlet születésére dr. Solymosi Péter barátommal. Hálásak  
vagyunk azoknak, nagykovácsiak illetve máshonnak érkezetteknek, akik „felül-
tek” a pódiumra az elmúlt öt évben. Érdekes embereket ismerhettünk meg. 
Különleges történeteket hallottunk.
http://www.linumfoundation.eu/cikk/a-podium-vendegei-2010-szeptem-
beretol 
Köszönettel tartozunk a vendégeknek, résztvevőknek, akik érdeklődésükkel 
arra bíztatnak minket, hogy „csináljuk” tovább. Mi ezt örömmel tesszük.
Bár a bevezető kérdés csak három területre vonatkozott, de kérem a Tisztelt 
Olvasót, engedje meg nekem, hogy még egy negyedik területet is megem-
lítsek.
A mások tisztelete – Sebestyén kápolna
2014 augusztusában meghatottan álltunk a kápolnánál rendezett ünnepsé-
gen jó néhányan azok közül, akik 1994-ben részesei, aktív szereplői voltak a 
Sebestyén kápolna felújításának.  
Úgy gondoljuk, hogy kitartásunknak, fáradozásunknak is köszönhető az, 
hogy az önkormányzat a 20. évfordulóra felújította a kápolnát, Nagykovácsi 
gyöngyszemét. A magunk módján önkénteseink segítségével igyekeztünk 
ápolni, rendben tartani a kápolnát, és környezetét. 
Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Hospice Alapítvánnyal, az önkormányzat-
tal együtt sikerült bemutatnunk, meghonosítanunk a nárcisz mozgalmat. Az 
ősszel, tavasszal rendezett ünnepségek a Mások tiszteletéről szólnak. www.
linumfoundation.eu/cikk/ismet-narciszt-ultetunk-a-szent-sebestyen-kapolna-
nal 
Aki már részt vett egy ilyen ünnepségen, az megismerte ennek szellemiségét. 
Aki még nem, annak (is) ajánljuk, hogy jöjjön el áprilisi rendezvényünkre. 
A fenti programok nem jöhettek volna létre az Önök, nagykovácsi polgárok, és 
partnereink támogatása nélkül.
Köszönjük.
Kérjük, hogy további sikereinkhez 
járuljon hozzá adója 1%-val. 

Adószám: 18693070-1-13     
LINUM ALAPÍTVÁNY VEZETŐSÉGE

Nagykovácsi Civilek

Alapítvány Nagykovácsiért
Támogassa adója 1%-val a helyi célokat

Az Alapítvány Nagykovácsiért 24 éve nyújt támogatásokat a községben élő gye- 
rekeknek és fiataloknak. Elsősorban az oktatással, képzéssel és tanulással kap- 
csolatos célokat segítettük. Támogattunk helyi rendezvényeket és más közös-
ségi célokat is. Együttműködünk mindenkivel, aki ezekkel a célokkal egyetért, 
például az Általános Iskolával, az Önkormányzattal és az Öregiskolával.
Kezdettől fogva valódi alapítványként működünk és az alapítvány felhalmo- 
zott vagyonát is kamatoztatjuk. Segítjük más civil szerveződések pénzgyűjtését. 
Az 1%-os felajánlásokon túl a kamatokat is támogatásra tudjuk fordítani. Az 
Alapítvány tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el. Így min-
den felajánlott forint ténylegesen támogatásra fordítható. 
Ha céljainkkal egyetért, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át 
alapítványunknak.

Bárdos Iván
az Alapítvány Nagykovácsiért kuratóriumának vezetője

ADÓSZÁMUNK: 19179423–1-13Nagykovácsi Természetvédők
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tavaly egyesületünknek ajánlották az  
1%-ot.  
2014-ben ünnepelte egyesületünk a 10 éves fennállását. Köszönjük, hogy 
segítették eddigi tevékenységünket, melyet községünk és minket körülvevő 
természet védelmében végeztünk.
Kérjük támogassák továbbiakban is munkánkat akár úgy, hogy részünkre ajánl- 
ják adójuk 1 százalékát, akár úgy, hogy részt vesznek egyesületünk életében.
Programjainkról tájékozódhat a www.nate.hu honlapon.
Kérjük Önöket, ha egyetértenek terveinkkel, idén is támogassanak adójuk  
1 százalékával. 

Adószámunk:18704211113

Környezet a Gyermekekért Alapítvány
A Környezet a Gyermekekért Alapítvány idén is hozzájárult iskolánk kor- 
szerűsítéséhez. Az informatika termet nagy teljesítményű számítógépekkel 
szereltük fel, így a tanulók oktatása színvonalasabban biztosított. Hamarosan 
a folyosói öltözőszekrények is elkészülnek, amelyek a felső tagozatos diákok 
igényeit igyekeznek kielégíteni.
Az alapítvány a következő évben is szeretné a Nagykovácsiban élő gyermekek 
tanulmányait támogatni, környezetét alakítani. Kérjük Önöket, hogy jövedelem- 
adójuk 1%-ával segítsenek megvalósítani céljainkat. 

Adószám: 1917 7469-1-13
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Beszámoló: Február 4-én vettünk részt a Fut-
sal Diákolimpia II. korcsoportos versenyén, 
Budaörsön a Herman Ottó Általános Iskolában. 
6 csapat érkezett meg körzeti selejtezőre.  2 cso-
portban zajlottak az események. A mi csopor-
tunka a Páty és egy helyi csapat a Mindszenty 
iskola került. Először a pátyi iskolával játszhat-

tunk, ahol remek játékkal 5:1 -re nyertünk. 
Csoportunk másik csapatáról hamar kiderült, 
hogy még sokat kell fejlődniük, így 15:1-re ezt a 
mérkőzést is megnyertük. A másik csoport kicsit 

erősebbnek bizonyult, ahol szoros meccseken 
dőltek el a helyezések. Így a Kesjár Csaba Álta-
lános Iskolával játszhattuk a döntőbe jutásért. 2 
fontos gólt sikerült lőnünk, és ezt az előnyt szo-
ros küzdelemben, de megtartottuk. A döntőt a 
helyi iskolával vívtuk. Sajnos több védelmi hibát 
is elkövettünk, melynek köszönhetően végül 
7:4-re kikaptunk. Összességében nagyon jól 
játszott csapatunk, így dicséret illeti fiainkat. 
 
A csapat tagjai: 
Bertalan Tamás 5.a, Géró Péter 4.c, Golda Már-
ton 4.c, Gomola Dominik 4.c, Hajduska Marcell 
4.b, Nagy Zsombor 3.a, Simon Keve 4.c, Ullmann 
Ádám 4.a, Ullmann Gergő 4.a, Zgyerka Máté 5.a

Budaörs, 2015. 02. 04.

Bár a téli hónapok nagyon hosszúak tudnak len-
ni, éppen ezért igyekszünk sok helyre elvinni a 
sólyomfiókáinkat, hogy minél több élményben 
lehessen részük. 
Januárban és februárban, Pest megyében és 
Budapesten, több tornán, kupán és felkészülési 
mérkőzésen vettünk részt. 
Jártunk a Dunakanyar Kupán Budakalászon, 
három hétvégén Pilisvörösváron, két alka-
lommal a Liver FC Budaörs csapatánál ven-
dégeskedtünk, meghívásunk volt a Törökbálinti 
Labdarúgó Akadémiától, Budapesten a XVI. 
Kerületben a nagy hagyományokkal rendelkező 
RAFC kupán szerepeltünk és a szomszédban 
Zsámbékon is öregbítettük Nagykovácsi jó hírét.
Legutóbb is arról írtam, hogy csapataink nem 
hajszolják az eredményeket, a szakmai képzé- 
sen van a hangsúly az egyesületen belül. 
Ezzel a hozzáállással és a befektetett sok 
munkának köszönhetően sok örömben van ré-
sze a hozzánk járó gyermekeknek, komoly szak-
mai sikereket és a szép eredményeket érnek el. 
Minden mérkőzésen örömmel és nagy lelkese-
déssel játszottak a csapataink, mind a két kor- 

osztály meghatározó szerepet játszott bárhol is 
indultak, és látványos volt a szakmai fejlődésük.
A sok helyszínből, most 1-1 tornát, kupát emel-
nék ki korosztályonként:

Az U11-es csapatunk 2015.02.08-án, a nagy ha- 
gyományokkal rendelkező IV. RAFC kupán sze- 
repelt, ahol mi voltunk az egyetlen vidéki csa-
pat, a nagy múltú budapesti egyesületek közt. 
Azért neveztünk, hogy olyan csapatokkal is 
találkozzanak a gyerekek, akikkel még nem 
játszottak, és kíváncsiak is voltunk, hol tartunk 
szakmai fejlődésben, miképpen álljuk meg a he-
lyünket Budapest azon részén. 
Nagyon pozitív szakmai választ kaptunk azon 
a napon, ugyanis a csapatunk veretlenül (5 
győzelem, 1 döntetlen) lett 1. helyezett és hódí-
totta el a 2004-es korosztályban a RAFC kupát.

Az U12-es csapatunk, egy három hétvégét 
magába foglaló RUBÓK–SCHILLER teremtornán 
szerepelt Pilisvörösváron, ahol többször öröm-
játékot bemutatva, meggyőző teljesítménnyel 
lett 1. helyezett és hódította el a 2003-es kor- 
osztályban a kupát.

Természetesen ezeket a szép eredményeket is 
helyén kezeljük, szerényen, de szorgalmasan 
dolgozunk tovább. 
Az egyesületünk megalapításakor kitűztük a 
céljainkat, folytatjuk a magunk által összeállított 
szakmai utat, és örömmel látjuk, hogy ez tetszik 
a sólyomfiókáinknak és a szüleiknek is.

Hajrá Nagykovácsi Sólymok!

06-70/286-0015
fodorattila68@t-online.hu 
www.solymok.hu

A téli időszak kevésbé kedvelt a kis focisták 
körében, és valljuk be, mi edzők sem kedveljük 
a terem bezártságát. Az edzésmunkát is át kell 
ilyenkor alakítani, olyan szituációs feladatokra, 
helyzetmegoldásokra, melyet az egyébként is 
szűkre szabott teremben is tudunk gyakorolni.
A különböző játékos feladatok, az egy az egy 
elleni játék, a létszámelőnyös helyzetek gyakor-
lása mellett ilyenkor talán még fontosabb, hogy 
kellő mérkőzésélményt is szerezzenek focis-
táink. Ennek érdekében hétvégente a környék 
csapataival mérjük fel, hol tartunk a játéktudás-
ban, csapatjátékban, technikai felkészültség-
ben. 

Ilyen kiváló alkalom volt néhány hete Zsám-
békon, ahol a helyi korosztályos csapattal 
játszottunk felkészülési mérkőzéseket igen szép 
sikerrel. 
Ellátogattunk Törökbálintra is, ahol a helyi 
komoly játékerőt képviselő csapattal kitűnő 
körülmények között tudtuk csiszolni az edzésen 
tanultakat és éles helyzetben tesztelni a csapat- 
játékot váltakozó eredményekkel. Természe-
tesen ebben a korosztályban is a játékélmény 

a legfontosabb, hogy örömmel és boldogan 
űzzék ezt a remek játékot a srácok.
Lapzártakor a hétvégi Farsangi tornára készü- 
lünk, melyen a 24 csapatos torna rangjának 
megfelelően a hírek szerint a legjobb összeállí-
tásával érkezik többek között a Fradi, az Újpest, 
a Vasas Kubala Akadémia, a Törökbálint, a Mé-
szöly Focisuli, a II. kerület és Budaörs korosztá-
lyos csapata sok vidéki remek utánpótlásbázis 
csapatával együtt.  Az erőviszonyokat reálisan 
felmérve szeretnénk megfelelő „játszótársai” 
lenni a neves mezőnynek és tisztességesen, 
lelkesen, tudásunk legjavát nyújtva lejátszani 
a csoportmeccseket. Izgalmas hétvége elé 
nézünk... 
A rangos torna eredményéről és U7-es csapa-
tunk téli felkészüléséről a következő számban 
számolunk be.

Hajrá Nagykovácsi! Hajrá Sólymok!

06-20/439-0111
heroldistvan@gmail.com 
www.solymok.hu

Futsal 
Diákolimpia
II. korcsoport 2. hely

Erdei Sándor testnevelő tanár

Dacolva a téllel 
U9-es csapatunk 
téli menetrendje 

Herold István U9 edző

Szép sikerekkel 
indult az év 
U11 és U13 csapatainknál

Fodor Attila U11 és U13 edző

Sport
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Kiválóan indult a 2015-ös  
év a NUSE számára.  Négy kor- 
osztályunk is elindult  a több 
fordulós, Pilisvörösvár UFC 
áltatl szervezett teremtornán, 
ahol rengeteg szép győzelmet 
arattunk, hétről hétre jobban 
játszva. 

Nagy öröm, hogy a kicsik vagyis a 2006-os és 
2005-ös korosztály is szépen halad,  az ifjú focis-
ták egyre jobban megtanulnak versenyhelyzet-
ben is jó döntéseket hozni és így megtanulnak 
nyerni! Példa lehet erre a 2006-os csapat, amely 
a legutóbbi két meccsét már nagy különbséggel 
nyerte, összesen 11 gólt szerezve. De az utolsó 
fordulóban a 2002-es csapat is megmutatta, 

hogy miként kell megverni régi mumusunkat a 
PUFC-t!
A pilisvörösvári utolsó forduló előtt még jó esé-
lye van a 2004-es korosztálynak a torna meg- 
nyerésére is, hiszen jelenleg a PUFC-vel közösen 
vezetik a táblázatot.
A 2004-es csapat azonban máshol is vitézkedik, 
legutóbb Szentendrén vettek részt egy öt csa-
patos rangos farsangi kupán, ahol legyőzték a 
Dunakanyar-Szentendre, Visegrád és Üröm csa-
patát is és így kupagyöztesként ünnepelhettük 
őket.
Négy mérkőzésen összesen 17 gólt rúgtak a srá-
cok, jó volt látni érett, profi játékukat!
A  kupagyőztes csapat tagjai voltak: Bihari 
Bálint, Dinnyés Kornél, Géró Péter, Golda Már-
ton, Gomola Dominik, Kukla Barna, Nagy Zsom-
bor, Simon Keve
Jók: Az egész csapat!
Gratulálunk  fiúk, így tovább! 
Hajrá NUSE, 
hajrá Nagykovácsi, 
hajrá Jegesmacik!

NUSE – AHOL A FOCI KEZDŐDIK
www.nuse.hu

A Crosskovácsi Bikeschool egész télen speciá-
lis programmal készült a tavaszi szezon-
nyitásra. Tornatermi edzéseket tartottunk az 
amerikai iskolában: fejlesztettük a gyerekek 
mozgáskoordinációját, erősítettük és nyújtot-
tuk az izmainkat. Kinti futóedzéseken növeltük a  
gyerekek állóképességét, fejlesztettük a gye- 
rekek tüdejét és szívét. 
Most itt a tavasz, és ismét a kerékpáros edzésekre 
koncentrálunk. Technikai gyakorlatok segítsé-
gével sajátítjuk el a biztonságos és hatékony 
bringázást, hogy azután nehezebb terepi körül-
mények között is gyorsan és biztonságosan 
biciklizzünk. Sokat fogunk gyakorolni a kastély 
feletti pályán, több versenyt is szervezünk, il-
letve részt fogunk venni más egyesületek által 
szervezett versenyeken is. Jókedvű kis csapa-
tunk idén nyáron is el fog menni edzőtáborozni!
Sajnos a tavaly év végi jégkár során nagyon 
sok erdei út használhatatlanná vált. A Crossko-
vácsi Bikeschool által használt ösvények, pályák 
is betemetődtek. Az erdészettel összefogva 
folyamatosan dolgozunk az utak és a pályánk 
kitakarításán, hogy tavaszra ismét edzeni, verse-
nyezni lehessen.

Az elmúlt években az iskolai testnevelés 
órákon kerékpáros foglalkozást tartottunk a 
2.-7. osztályos gyerekek részére. Ott sokan 
már találkozhattatok velünk. Idén is megyünk, 
várhatóan március végén/április elején. Ezeken 
a tornaórákon kerékpáros ügyességi feladatokat 
fogunk végezni. Szeretnénk, ha minél többen 
kapnátok kedvet a sportunkhoz – higgyétek el, 
nagy kaland!
Igyekszünk megtartani a kedvező, hatezer fo- 
rintos havidíjat, amiért cserébe edzést, techni-
kai segítséget, kalandot, jókedvet, egészséget 
és komoly munkát ígérünk. Tapasztalt vezető-
edzőnk: Benkó László, akinek a keze alól sok 
magyar bajnok és olimpikonok is kerültek már 
ki. Idéntől a munkát Erdei Sándor testnevelő 
tanár úr is segíti. De az edzéseken nem csak 
velük tudtok tekerni, hanem sokszor olyan 
segédedzőkkel is, akik a magyar kerékpáros 
élvonal versenyzői közé tartoznak!
Fiúk, Lányok! Gyertek el egy ingyenes próba- 
edzésre! Gyertek el április 12-én a szezonnyitó 
háziversenyünkre (Sebestyén domb, „szánkó 
pálya alja”) – akár érdeklődő nézőként, akár 
résztvevőként! Az április 12-i versenyünk egy-
ben az országos diákolimpia területi előminősítő 
versenye is lesz – a legjobbak részt vehetnek 
majd nyár elején az országos diákolimpián is.

Jelentkezzetek a bringaedzes@gmail.com email 
címen! Kérdés esetén hívjátok Benkó László 
edzőt (20/974-3765) vagy Gerely Gábort, a brin-
gasuli vezetőjét (20/4745-877)!

Kupagyőztes
a NUSE 
2004-es csapata
Kriskó László

A KUPAGYŐZTES CSAPAT (2004)                              
A 2006-os CSAPAT

Indul 
a bringaszezon!
Gerely Gábor, Benkó László

ERDŐJÁRÓ KLUB 
Március 22. vasárnap 10.00 óra
Crosskovácsi második szakasza

Táv: 5 km
Túravezető: Bacsó Gábor

Március 28. szombat 10.00 óra
Pilisszentiván

Kecskegida simogatással, kecskesajt 
kóstolással egybekötött 

kellemes családi kirándulás 
Táv: 5 km 

Túravezető: Bacsó Gábor

TALÁLKOZÓ A TISZA ISTVÁN TÉREN!

Sport
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Kíváncsian ültem be az előadásra, mert a 
cím alapján nem igazán tudtam eldönteni, 
mire számítsak. Minden érdekel, ha kertről 
és növényekről van szó... itt azonban egy ki- 
csit más összefüggésben ismerhettük meg a 

kert fogalmát. Zámori Eszter és Márkus Laura 
előadásából egy remek dolgot ismerhettem 
meg.
Talán úgy írhatnám le egy jellemző mondatban:

,,Csodák palotája a szabad ég alatt”
érzékeinket felfedező, fejlesztő, sőt  tanulásra 

is alkalmas élménypark.
Egyből arra gondoltam, hogy egy ilyen koncep-
ciónak nem is lehetne jobb helyet találni Nagy- 
kovácsinál. Minden adott: a természeti kör- 
nyezet, a kreatív/művész emberek, a rengeteg 
gyerek, akik örömmel használhatnák, tapasz-
talhatnák, és rengeteg hasznosat tanulhat-

nának belőle. Sok látogatót vonzhatna az egész 
országból. Remélem, ez az előadás volt az első 
apró lépés a megvalósulás felé!
„A látogatók megtapasztalják, hogy lát a szem, 
szagol az orr, hall a fül, érez a bőr, tapint az 
ujj, a láb, hogy fogunk a kezünkkel, hogy gon-
dolkodik az agy, a tüdő lélegzik, a vér pulzál az 
ereinkben, a test reagál dolgokra. Saját termé-
szete törvényszerűségeinek érzékelése képessé 
teszi az embert arra, hogy a külső környezet-
ben ugyanazokat a törvényszerűségeket észre- 
vegye és megtapasztalja.”

(Hugo Kükelhaus)

„Sem írja, sem szelencéje, mégis gyógyít.” Ezzel 
a közmondással kezdte Kemendi Ágnes gyógy-
növény tanfolyamát, tudatván velünk, hogy a 
saját tapasztalatait fogja megosztani velünk, ne 
várjunk egy tipikus iskolai előadást. Az öt órás 
műhelymunka után három kis tégellyel a tarso- 
lyomban tértem haza, amelyekbe a men-
tás, csipkebogyós-répás és rozmaringos kré- 

meket mi magunk mértük, kavartunk és 
készítettünk el. A tanfolyam igazi holisztikus 
élmény volt életképekkel ókori egyiptomi, 
perzsa és római gyógynövény felhasználókról, 
elfeledett házi praktikákkal a paraszti kultúrából, 
de kóstoltunk egy Mikszáth regény alapján 
elkészített gyógynövényitalt, néztünk fényké-
peket a határban található gyógynövényekről, 
Erdélyről és a Skanzenről, ittunk gyógynövényk-
everék teát Ági saját kertjéből és hallottunk derűs 
történetek a konyhából. A valódi útravaló ennél 
azonban jóval több volt: fűbe-fába az orvosság, 
itt van körülöttünk minden, s érdemes felfedez-
ni – minden érzékszervünkkel – a növények által 
kínált lehetőségeket: gyógyteákat, párlatokat, 
krémeket, szappanokat. S valahol a tanfolyam 
közepén elhangzott a régi paraszti világ három  
aranyszabálya is, „mértékletesség, természetes-
ség, lelki erő.” Van mit megvalósítani ezekből a 
közösségünkben is, s köszönjük a szervezőknek 
a lehetőséget és a támogatást, Kemedi 
Ágnesnek pedig az inspirációt!  

Lehetőséget kaptam az Inkubátorházban 
– helyi vállalkozók számára – online marke- 
ting előadást tartani. Online marketing tanács- 
adóként, előadások, képzések tartása a napi 
munkám része. Tartottam már előadást 
diákoknak és idősebbeknek, nagyvállalatnál és 

civilszervezetnél, több száz főnek és néhány 
embernek. Ez az alkalom azonban semmihez 
sem volt hasonlítható. Biztosan patetikusan 
hangzik, de olyan érzésem volt, hogy ha- 
zaérkeztem, hogy hazai közönség előtt 
„játszom”. És ez miért volt nagyon jó érzés? Egy 
kicsit messzebbről kezdem.

Az online marketing – az én felfogásomban – 
internetes vevőszerzés. Hatékony, olcsó, stabil 
vevőszerzés. A vevőszerzés pedig egy vállal- 
kozás sikerének az alapja. Kicsit leegyszerűsítve: 
több vevő --több profit. Több profit - sikeres vál-
lalkozás. 

Az előadás közben és az utána való beszélge-
tés alatt is végig az volt az érzésem, hogy mi-
lyen remek dolog, ha tudok segíteni, ha tudunk 
egymásnak segíteni, hogy sikeresebbek legye- 
nek a vállalkozásaink. Úgy érzem, hogy közösen 
megéreztük az ebben rejlő lehetőséget. Nagy 
erő van abban, ha a helyi vállalkozók egymásról 
tudva, egymásban bízva gondolkodnak. 

Nagyon remélem, hogy ennek a találkozás-
nak, ennek a gondolatnak lesz folytatása, és  
az Inkubátorház méltó környezet tud lenni  
egy Nagykovácsi Vállalkozóklub megvalósu-
lásához.

Workshopok
Az érzékelőkert  – 
Az élménykert
Illés Gabriella

Online
Marketing
Villányi Balázs
onlinemarketing tanácsadó

Gyógynövény- 
patika
Dr. Vas Laura

Szeretnél bátran
megszólalni
angolul/németül?
                Szeretnéd felfrissíteni 
                          nyelvtudásodat?
Szeretnéd lehengerelni 
rokonaidat, barátaidat 
és üzletfeleidet? 
 

Gyere el
nyelvi kommunikációs workshopunkra,

melyet 2015. március 24-én kedden 
17-19 óra között tartunk az Öregiskolában!

A délután során megmutatjuk, hogyan érdemes ide-
gen nyelvi beszédkészségedet fejleszteni. Szintedtől 
függően választhatsz asztalt, amelynél különböző 
beszéltető játékok, interaktív nyelvi feladatok várnak 
Rád. Ha kedved van, kipróbálhatod mindkét nyelven!  
Alsó korhatár: 16 év
Szintek: 1. nem vagy teljesen kezdő; 2. középhaladó 
szinten tudsz már angolul és/vagy németül.
A részvétel ingyenes! Segíted munkánkat azzal, ha 
előzetesen jelzed részvételi szándékod az inkubator-
haz@nagykovacsi.hu email címen. Köszönjük!

Szeretettel várunk!
Mészáros Ildikó nyelvtanár, coach  ▪ Bielcsik Petra nyelvtanár
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Itt járnak köztünk mindennap. Csendesen, 
halk léptekkel, elfogadva azt, amit mi még 
elkerülhetőnek tartunk. Ők a mi élő em-
lékezetünk és Ők a mi jövőnk, hiszen egyszer 
mindannyian megöregszünk, és ha ma rájuk 
nézünk, saját magunkat látjuk évek, évtizedek 
múlva.
Az öregedés természetes folyamat, amelyen 
mindannyian átesünk. A kérdés mindig a ho- 
gyanban van. Lehet frissnek, aktívnak, fia-
talosnak maradva úgy, hogy minden napnak 
örömmel vágunk neki, és lehet magunkba 
zárkózva, kicsit sértetten, mert elhaladt mel-
lettünk a világ. A család mellett nagy segítség 
és ösztönző erő lehet egy közösség, amelyhez 
tartozva tartalmas elfoglaltsággal tölthetjük 
meg a mindennapokat, társakra, barátokra 
találhatunk. 
A Tiszta Forrás nyugdíjas klub évek óta biz-
tosítja ezt a szerető, pozitív hangulatú  lég-
kört Nagykovácsi szépkorú közösségének. 
A klub vezetőjével és motorjával Tomposné 
Marikával, valamint a klubnak a kezdetektől 
otthont adó Öregiskola közösségi ház ve- 
zetőjével Diószeghy Tündével beszélget- 
tem.	
–		Hogyan és mikor alakult a Tiszta Forrás Nyug-

díjas klub?
Tomposné Marika:	Egyidősek	vagyunk	az	Öreg-
iskolával,	hiszen	2007-ben	amikor	megnyitotta	
kapuit	a	 felújított	közösségi	ház	szinte	azonnal	
jött	 az	 ötlet,	 hogy	 csináljunk	nyugdíjas	 klubot.	
Az	intézmény	vezetője	Diószeghy		Tünde	volt	az		
ötletgazda	 és	 amikor	megkeresett,	 hogy	 elvál-
lalnám-e	a	klub	vezetését,	rögtön	igent	mond-
tam.	
Diószeghy Tünde:	Marikát	már	hosszú	évek	óta	
ismerem,	mindig	lenyűgözött	az	aktivitása	és	az	
a	 lendület,	amellyel	mindenbe	beleveti	magát.	
A	Tiszta	Forrás	„elődjének”	számító	Nagykovácsi	
Asszonykórus	munkájában	 is	 jelentős	 szerepet	
vállalt,	így	amikor	a	kórus	felbomlott,	és	szeret-	
tük	volna,	hogy	legyen	az	idősebbek	számára	is	
hasznos	elfoglaltságot,	és	 jó	 társaságot	 jelentő	
közösségi	 formáció	 rögtön	 Marikára	 gondol-
tam,	mint	vezető.	Az	elmúlt	8	év	során	végzett	
munkája	 minden	 előzetes	 elvárásomon	 felül	
igazolta,	hogy	a	legjobb	embert	kértem	fel.	
–		Jelenleg hány aktív tagja van a klubnak?
T.M.:	 30-40	 közé	 tehető	 az	 állandó	 tagjaink	
száma,	 de	 a	 kiemelt	 eseményeken	 mindig	
megjelennek	 olyanok	 is,	 akik	 nem	 rendszere-
sen	látogatják	a	klubdélutánokat.	Jó	példa	volt	
erre	a	mostani	farsangi	mulatság,	amelyre	olya-
nok	is	eljöttek,	akiket	hosszú	ideje	nem	láttunk,	
sőt	néhány	új,	még	sosem	látott	arc	is	feltűnt	a	
maszkok	alatt.	Nagy	öröm	ez	számomra,	mert	a	
klub	 szervezésének	 során	 az	 emberek	 elérése,	
megszólítása	 jelenti	 a	 legfőbb	 problémát.	 Jó	
látni,	hogy	új	tagok	is	csatlakoznak	hozzánk,	re-
mélem	többször	is	látjuk	őket.	
–		Hányszor találkoznak és hogyan néz ki egy 

átlagos klubdélután?
T.M.:	 Hivatalosan	 havonta	 kétszer	 találkozunk,	
de	 	 a	 nyári	 időszakban	 gyakoribb,	 kihelyezett	
találkozókra	 is	 sor	 kerül,	 hiszen	 a	 jó	 időt	 ki-
használva	 szívesen	 látjuk	 vendégül	 egymást	 a	
saját	 kertünkben	egy	délutáni	 traccspartira.	Az	
összejöveteleinken	 rengeteget	 beszélgetünk,	
felolvasunk	 egymásnak,	 verset	 mondunk	 és	
persze	 az	 asszonykórusból	 maradt	 múltunkra	
emlékezve	 nagyon	 sokat	 énekelünk.	 	 A	 klub-
délutánokon	 kívül	 rendszeresen	 járunk	 kiál-
lításokra,	 fürdőkbe,	 más	 nyugdíjasklubok	 és	
civil	 szervezetek	 eseményeire.	 Nagyon	 jó	 kap-	

csolatot	ápolunk	több	nagykovácsi	szervezettel,	
ilyen	a	Linum	Alapítvány,	a	Tiszta	István	Kör	vagy	
a	 Plébániai	 Karitász.	 Szeretünk	 színházba	 járni,	
de	 sajnos	 kevesebbszer	 jutunk	 el,	 mint	 ahogy	
szeretnénk,	mert	az	éjszakai	busszal	való	haza-
jutást	nem	merjük	bevállalni.	Így	maradnak	azok	
az	 előadások,	 amelyek	 időben	 befejeződnek.	
Évente	háromszor	egész	napos	buszos	kirándu-
lást	szervezünk.	Ezeknek	a	keretében	már	szinte	
az	egész	országot	bejártunk,	rengeteg	érdekes,	
izgalmas	helyre	eljutottunk.	
D.T.:	 	 A	 Tiszta	 Forrás	 tagjaira	 minden	 jelentős	
eseményen	lehet	számítani.	Szinte	kérés	nélkül	
jönnek	 és	 segítenek.	 Az	 Augusztus	 20-i	 ün-
nepség	elképzelhetetlen	nélkülük	 és	 az	 Idősek	
Világnapjának	 megszervezésében	 is	 jelentős	
szerepet	 töltenek	 be.	 Ott	 vannak	 a	 jeles	 na-
pok	megünneplésén,	 és	 ha	 valamelyiken	 nem	
a	 szervezőket	 segítik,	 akkor	 a	 lelkes	 közönség	
soraiban	 	 láthatjuk	 őket.	 Remek	 a	 kapcsolatuk	
az	 iskolával	és	az	ovival,	 rendszeresen	tartanak	
olyan	foglakozásokat,	amelyeken	megpróbálják	
átadni	 azt	 a	 tudást	 és	 tapasztalatot	 	 a	 fiata-
loknak,	amelyet	életük	során	felhalmoztak.	
–		Gondolom egy ilyen összetartó közösség 

a mindennapok során is próbálja segíteni 
egymást. Miben áll ez a segítség?

T.M.: 	Korunkból	adódóan		gyakrabban	leszünk	
betegek,	szorulunk	orvosi	ellátásra,	ezért	amikor	
ilyen	 helyzet	 adódik,	 igyekszünk	 segíteni	
egymásnak.	 Bevásárolunk,	 kiváltjuk	 a	 gyógy-	
szereket,	lehetőség	szerint	elvisszük	kocsival	or-
voshoz	azt,	aki	ezt	másképpen	nem	tudja	meg-	
oldani.	 	 Meglátogatjuk	 azokat,	 akik	 hosszabb	
időre	ágyhoz	kötöttek,	hiszen	tudjuk	mennyire	
sokat	jelent	az	együttérzés.

–		Említette, hogy a klubdélutánokon főként 
beszélgetnek, felolvasnak és sokat énekel-
nek. Az én nagymamám nagyon szeretett 
hímezni és kötni, sőt még csipkét is tudott 
horgolni. Önök is szoktak ilyen alkotó tevé- 
kenységet végezni?

T.M.: 	 A	 klubdélutánokon	nem,	de	persze	 közü-	
lünk	 is	 sokan	 szeretnek	 kézimunkázni.	 	 Számuk-	
ra	 remek	 lehetőség	 az	 új	 Napraforgó	 Társas-	
kör,	 amely	 a	 nemrégiben	 megnyílt	 Faluház-	
ban	kapott	otthont.	Péntek	délelőttönként	kiváló		
elfoglaltságot	 jelent	 azok	 számára,	 akik	 kedvel-	
nek	kézimunkázni,	varrni,	de	azoknak	is	ajánlom,	
akik	 társasjátékozni,	 sakkozni	 vagy	 „csak”	 jó	 tár-
saságban	zenét	hallgatni	szeretnének.	
D.T.: 	A	Társaskör	nem	régen	alakult,	így	a	prog-	
ramja	 még	 csak	 nagyvonalakban	 körvonala-
zódott.	 Várjuk	 az	 ötleteket	 és	 a	 jelentkezőket,	
hiszen	az	igények	csak	a	pontos	felmérése	után	
tudjuk	kielégíteni.
–		Marika, Ön fáradhatatlan tűnik. Miből meríti 

az energiát és a türelmet ehhez a rengeteg 
munkához?

T.M.: 	 Egész	 életemben	 gyerekekkel	 foglalkoz-
tam,	hiszen	óvónő	az	eredeti	 foglalkozásom.	A	
velük	 való	 mindennapos	 törődés	 megtanított	
arra,	hogy	mindig	 friss	és	naprakész	 legyek.	Az	
idős	 emberekkel	 való	 foglalkozás	 nagyon	 sok	
mindenben	 hasonlít	 	 egy	 óvónő	 feladataihoz.		
A	 szépkorúak	 lelkére	 is	 vigyázni	 kell,	 apróbb		
összezörrenéseket,	 sértődéseket	 itt	 is	 kezelni	
kell.	Sok	odafigyelést	és	türelmet	igényelnek.	Ez	
persze	sokszor	megterhelő,	de	ha	 lehet	ezt	 így	
mondani,	 nekem	 a	 véremben	 van	 a	 másokon	
való	segítés,	gondoskodás.		Én	ettől	érzem	ma-
gam	teljes	embernek.

Ábrahám Móni

Együtt 
könnyebb
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Nagy	izgalom	előzte	meg	a	február	13-i	farsan-
gi	bálunkat.	–	 ,,Mi	 legyek	a	farsangon?”	–	Majd	
jelmeztervezés,	 sütés,	 főzés,	 vendégvárás,	
készülődés.
Végre	eljött	a	nap.	Művészi	díszlettel	fogadott	a	
székekkel,	asztalokkal	berendezett	terem.
Lassan	járva,	segítséggel	mégis	eljött	mindenki,	
aki	csak	 tehette	 (páran	betegség	miatt	marad-
tak	 el).	 Megtiszteltek	 jelenlétükkel	 az	 egyház-
község	tagjai,	a	hidegkúti	nyugdíjasok,	és	még	
sokan	mások	is,	aminek	külön	örülünk.
A	polgármester	asszony	köszöntőjén	már	min-
denki	a	 jelmezében	hallgatta	a	 jókívánságokat.	
Volt	 nagy	mulatság!	 –	 Este	 hétig	 csak	 nekünk	
játszott	a	zenész.	A	bálozók	apraja-nagyja	ropta,	
ahogy	a	lába	bírta.	Igazi	bohókás	délután	volt!	
Köszönjük	 a	 szervezést,	 a	 lehetőséget	 és	 a	
kedves	 vendégeinknek,	 akik	 szeretettel,	 nagy	
örömmel	vettek	részt	mulatságunkban.

Februárban	 több	 kedves	 farsangi	 meghívás-
nak	 tettem	 eleget,	 amelyek	 közül	 az	 egyik	
legvidámabb	mulatság	a	Tiszta	Forrás	Nyugdíjas	
Klub	által	szervezett	farsangi	bál	volt.
Intenzív	egész	heti	munka	után,	 kissé	 fáradtan	
érkeztem	a	rendezvényre	és	magam	lepődtem	
meg	 a	 legjobban,	 hogy	 milyen	 felfrissülést	 és	
kikapcsolódást	hozott	ez	a	néhány	óra.	
Köszönöm	Tompos	Marikának,	a	Nyugdíjas	Klub	
vezetőjének	 a	meghívást	 és	 különös	 köszönet	
azért	 a	 kedvességért	 és	 vendégszeretetért,	
amivel	 a	 Klub	 tagjai	 fogadtak.	 Irigylésre	méltó	
az	a	 jókedv	és	összetartás,	ami	ezt	a	kis	közös-
séget	 jellemzi,	 és	 bizony	 példát	 vehetnénk	 ar-
ról	 a	 hozzáállásról,	 amit	 a	 bálozó	 nyugdíjasok	
tanúsítottak	 ezen	 a	 délutánon,	 estén.	 Először	
is	 mindenkin	 látszott,	 azzal	 a	 szándékkal	 jött,	
hogy	jól	akarja	érezni	magát,	akár	fáj	a	lába,	akár	
nemrég	 operálták.	 Másodszor	 csodálattal	 néz-
tem	azt	a	kedvességet	és	figyelmességet,	ahogy	
egymáshoz	 fordultak	a	 tagok,	ahogy	a	mozgé-	
konyabbak	 megtáncoltattak	 szinte	 mindenkit,	
és	ettől	annak	is	jó	hangulata	lett,	aki	korábban	
azt	 gondolta,	 lábra	 se	 tud	 állni,	 nemhogy	 tán-
colni!
Különösen	kedves	ajándék	volt	az	a	néhány	dal,	
amelyet	 Éva	 néni	 nekem	 énekelt	 csodálatos,	
tiszta	hangján.	Köszönöm.	És	köszönet	a	 tréfás	
jelmezfelvonulásért,	 a	 sok	 táncért	 és	 finomsá-
gért,	amellyel	megajándékoztak	a	Klub	tagjai.	
További	 vidám	 éveket	 és	 jó	 egészséget	 kívá-
nok	Nagykovácsi	valamennyi	nyugdíjasának	és	
biztatom	őket,	alkalomadtán	 látogassák	meg	a	
Tiszta	Forrás	Nyugdíjas	Klub	programjait,	biztos	
vagyok	benne,	hogy	jókedvre	derülnek	tőle,	hisz	
tudjuk	jól	„semmi	sem	gyógyít	úgy,	mint	a	mo-
soly	és	a	nevetés.”	Ebben	a	Klubban	pedig	mo-
solyban	és	nevetésben	nincs	hiány! Lipták	 Józsefné	 (született	 Wéber	 Erzsébet)	

Erzsi	 nénit	 köszönthettük	 február	 19-én	 90.	
születésnapján	 szerettei	 körében,	 aki	 élt	 a	
felkínált	lehetőséggel	és	kérte	az	önkormányza-
ti	köszöntést.
Kiszelné	 Mohos	 Katalin	 polgármester	 asszony	
személyesen	köszöntötte	nagy	szeretettel,	ked-
venc	süteményével,	dobostortával	ajándékozta	
meg		és	kívánt	jó	egészséget	neki,	majd	átadta	
az	emléklapot.
Erzsi	 néni	 mesélt	 életéről,	 a	 megpróbál-
tatásokról,	 családjáról,	 majd	 a	 beszélgetést	
azzal	zárta,	hogy	nem	panaszkodik,	 szép	élete,	
boldog	családja	van.
Gyermekei:	József,	Sándor,	András,	Erzsébet
Unokái:	Linda,	Sebastian,	Lilla,	Marcell,	Fruzsina,	
Tamás,	Dénes,	András
Dédunokái:	Laura,	Dorina,	Olivér

Szépkorú 
köszöntése
Lipták Józsefné	 Erzsi	 néni	 a	 Tavasz	 című		
verssel	köszönti	az	olvasókat.

Tomposné Marika

Farsang 
a Tiszta Forrás 
Nyugdíjas Klubban

Kiszelné Mohos Katalin,	polgármester

Vidám farsang 
a Nyugdíjas Klubban

TAVASZ

Istenem,	megint	tavasz	van.
Dicsérlek	az	új	tavaszban,
s	róla	mondok	éneket.
Szeretném	rügyét,	reményét,
minden	illatát	és	fényét
megköszönni	Teneked.
Minden	lelkes	cinkehangot,
minden	hóvirágharangot,
hazatérő	madarat,
simogató	sugarat.
Áldalak	a	tarka	rétért,
és	a	sarjadó	vetésért.
Áldalak,	hogy	a	magot,
alig,	hogy	mi	elvetettük,
hűs	esővel	áztatod.
édes	illatot	lehelőt,
mindent	köszönök	neked.
Köszönöm	az	életet.
Ne	is	érjen	soha	véget
ez	a	tavaszi	dicséret:
hiszen	azt	az	életet
megköszönni	nem	lehet.
Szép	az	élet	és	drága,	
a	legnagyobb	ajándék
a	szeretet	és	a	boldogság.

Fókusz
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A 2014 év vége sok változást hozott az Öregisko-
la életébe. Decembertől két új munkatársunk 
Pataki Ildikó művelődésszervező és Frankné 
Mocsári Enikő könyvtáros az önkormányzati 
osztályon intézményi és civil referensként, il-
letve HR ügyintézőként folytatják munkájukat 
településünkön. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni intézményünkben végzett munkáju-
kat. 
Új munkatársaink Ernei Júlia és Werner Ákos, 
akik a Böngésző januári számában már röviden 
bemutatkoztak. Eddigi tapasztalataikkal és új 
ötleteikkel segítik intézményünk tartalmas és 
színvonalas működéséhez.

A Képviselő-testület novemberi határozata  
szerint a továbbiakban intézményünk telephe-
lyeként működik a Faluház (Tisza István tér 7.), 
így újabb helyszínnel gazdagodott településünk 
közösségi színtere, melyben folyamatosan sze- 
retnénk biztosítani az Önkormányzat és in-
tézményei, a civil szervezetek és a lakosság min-
den korosztálya számára a közösségi együttlét 
különböző formáinak létrejöttét és működését.
Együttműködve és segítve a Nagykovácsi Alap-
fokú Művészeti Iskola munkáját délutánonként 
a hangszeres órák megtartására biztosítunk he-
lyet az épületben.
A délelőtti órákban és a hétvégén pedig 
lehetőség nyílik egyéb alkotó műhelyek, tanfo- 
lyamok, szakkörök és közösségi összejövetelek 
megtartására.
Az Öregiskola nyugati szárnyának felújítása 
az inkubátorház pályázat révén szintén új 
lehetőségeket teremtett programkínálatunk 
bővítésére, ahol délelőttönként helyet kapnak 

az iskolai oktatásba épülő néptáncórák és a Réz-
patkó Néptáncegyüttes próbái is.
A konferenciateremben, amely 100-120 fő be-
fogadására alkalmas színházi előadásokat, kon-
certeket, farsangi mulattságot, egyéb családi és 
közösségi rendezvényeket tervezünk.
Februárban a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klubbal 
együtt megalapítottuk a Napraforgó Társas-
kört, amely keretében péntek délelőttönként 
10.00-12.00 között a Faluházban (Tisza István 
tér 7.) lehetősége nyílik az érdeklődőknek a 
társasjátékozásra, sakkozásra, kézimunkázásra, 
filmnézésre, zenehallgatásra és beszélgetésre.
Februárban számos programunkkal csatlakoz-
tunk a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény- 
sorozathoz. A Napraforgó Társaskör és a Szín-
játszókör nyílt napot tartott a Faluházban. 
Mivel a február a farsang ideje, álarcosbált  
szerveztünk a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub tag-
jainak, a gyermekeket pedig Gryllus Vilmos 
Maszkabál családi koncertjével örvendeztettük 
meg. Szintén ezen a hétvégén kapott helyet a 
Zöld Boszorkány Konyha, ahol a kozmetikai 
krémek készítésének fortélyát sajátíthatták el 

a résztvevők. A sikerre való tekintettel Dr. Szé- 
kelyhidi Katalin és Bárdos Eszter ezentúl rend-
szeresen, havi egy alkalommal tart foglalko- 
zásokat.
Február 20-án kiállítás nyílt Morvay Vica és 
Tompai Ildikó festőművészek Átfestések című 
tárlatából. A megnyitón Molnár Tamás, a Besh 
o’droM, a Napra és a Dej’szen zenekarok tagja 
és Molnár-Fleischer Orsolya zenélt. Atlasz Gábor 
festőművész nyitó beszéde külön nagy sikernek 
örvendett a jelenlévők körében. A kiállítás már-
cius 15-ig tekinthető meg a könyvtár nyitva tar-
tási idejében.
Télbúcsúztató, tavaszköszöntő Családi napot 
tartottunk február 21-én, ahol a gyerekek kisze-
bábot készítettek, majd énekszóval kísérve 
elégettük az Öregiskola udvarán.

Márciusban is sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt intézményünkbe!

A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található te-
lepülési könyvtárban napilapok, folyóiratok, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, han-
gos könyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és 
kölcsönzése, valamint Internet használat áll az 
Önök rendelkezésére. 
Az irodalom, a történelem, a politika, a peda- 
gógia, a számítástechnika, a régészet, a konyha-
művészet és a kertészet iránt is érdeklődőket 
várja a könyvtárban megtalálható 17 féle 
folyóirat! 
A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is 
van lehetőség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, 
Heti válasz, Kertbarát, Lakáskultúra, Nők Lapja, 
Pesti Műsor, 168 óra, Természetgyógyászat stb. 
Napilapok: Magyar Nemzet, Népszabadság.
A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadvá-
nyai a könyvtárunkban megtalálhatók és to-
vábbra is kölcsönözhetőek.
NAVA PONT működik a könyvtárunkban, mely 
segítségével magyar filmek megtekintésére van 
lehetőségük olvasóinknak, látogatóinknak.

A WIFI segítségével a saját számítógépükkel 
kapcsolódhatnak a világhálóra.
Angol és német nyelvű szépirodalommal is vár-
juk az érdeklődőket.
Ezúton is köszönjük olvasóinknak a könyvtár 
számára ajándékozott könyveket!
Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, 
melyet a könyvtárban található „Olvasói füzet-
ben” rögzíthetnek. A kölcsönzési határidőt tele- 
fonon: 06 26 356 362 és e-mailben: nkkkozi@
freemail.hu címen is meghosszabbítunk.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Közösségi szolgálatot végző diákok jelentke-
zését várjuk a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumból!

Kedves Olvasóink, 
Látogatóink! 7 mérföldes 

csizmában
Gyarmati Hilda, Werner Ákos
könyvtárosok Ismét útjára indult a szegedi 

Százszorszép Gyermekház  
szervezésében a „7 mér-
földes csizmában heted 
7 határon át” Országos 
Mesevetélkedő. A játék az 
eddigiekhez hasonlóan most 
is 6 fordulóból áll. Az idei já-
tékban, a tavalyihoz hasonló 
módon, szintén 8 csapat 

méri össze mesebeli tudását. Már a 2. forduló is 
mögöttünk van! Drukkolunk a csapatoknak!
Az elmúlt fordulón készült a fotó.

Pillanatképek
az Öregiskola életéből
Diószeghy Tünde
Ernei Júlia

Öregiskola közösségi ház és könyvtár

Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon 
elérhető adatbázisokból:

❖Elektronikus Periodika Archívum 
és Adatbázis (EPA)

❖Gyerekirodalmi adatbázis
❖Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
❖Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) 
❖Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) 
❖Magyar Periodika Adatbázis (IKB)
❖MANDA 
❖MATARKA
❖Műelemzés adatbázis 
❖Pedagógiai Adatbázis
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A Tiszta Forrás nyugdíjas klub
Minden hónap második és negyedik hétfőjén 14.00 órától tartja foglalkozásait, 
melyre szeretettel várja régi és új tagjait.
Találkozások: március 9. és 23.
Klubvezető: Tomposné Marika – 06-70-378-5366

Családi kirándulások
A kirándulásokra mindenki hozzon magával az időjárásnak megfelelő réteges 
ruházatot, havat-sarat bíró cipőt, esőkabátot, ételt, meleg innivalót.
Március 22. vasárnap: Tovább a Crosskovácsin, Táv: kb. 5 km. 
Időtartam: kb. 3 óra. Indulás a Tisza István térről 10.00 órakor. 
Túravezető: Bacsó Gábor – 06-30-930-3457
Március 28. szombat: Pilisszentiván. Kecskegida simogatással, kecskesajt kósto-
lással egybekötött kellemes családi kirándulás, Táv: kb. 5 km. Időtartam: kb. 3 óra. 
Indulás a Tisza I. térről 10.00 órakor. Túravezető: Bacsó Gábor – 06-30-930-3457
A március 29-i családi buszos kirándulásra a nagy érdeklődés miatt a helyek beteltek.

Táncház gyerekeknek – Aprók tánca
Március 13-án, pénteken 17.00 órától élőzenés tánctanításra várjuk a néptánc-
kedvelő ovisokat és kisiskolásokat. 19.00 órától pedig táncház lesz felnőtteknek. 
A foglalkozást Czene Zsuzsa néptáncpedagógus tartja. Belépő: 500 Ft/fő.

Napraforgó Társaskör a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub szervezésében 
péntek délelőttönként 10.00-12.00 között a Faluházban (Tisza István tér 7.).  
A társaskör tervei között szerepel: sakk, társasjáték, kézimunkázás, filmvetítés, 
zenehallgatás. Szeretettel várnak mindenkit, aki társaságra, beszélgetésre és egy 
csésze teára vágyik.
Klubvezető: Tomposné Marika – 06-70-378-5366

Sakkszakkör ovisoknak és kisiskolásoknak minden héten keddenként 
13.30 és 14.15 órától.
További információ Ádám Olgánál az info@sakkovi.hu címen.

Az én pódiumom következő előadása március 9-én 19.00 órától
Terror határok nélkül. A pódiumon: Rózsa T. Endre

Társastánc tanfolyam indul párok részére keddenként az Öregiskolában 
18.30 órától kezdőknek, 19.30 órától középhaladóknak.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő/alkalom.
Székely Attila – 06-30-952-9477

Csobogjon a kispatak! Március 21-én, szombaton a víz világnapja 
alkalmából az ördögárok patak közös takarítása.
Találkozó: 10.00 órakor a Kolozsvár téren. Mindenki hozzon magával szerszámot 
(gereblyét, ásót, lapátot, talicskát) és kesztyűt! 
A segítőket zsíroskenyérrel és teával várjuk a Faluház udvarán.

Húsvétváró játszóház március 21-én 10.00 órától a Faluházban (Tisza 
István tér 7.): kézműves foglalkozás és tojáskeresés a NOE nagykovácsi csoportja, 
húsvéti népszokások, népi játékok Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi Muzsikásokkal.

Bach koncert a Római Katolikus Templomban március 26-án, csütörtökön 
19.00 órakor, Bach 330. születésének évfordulója alkalmából.
Közreműködnek: a Nagykovácsiban élő művészek, a Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint a Pesthidegkúti Waldorf Iskola 
szülői kórusa. A belépés díjtalan.

Zenebölcsi 1-5 éves korig keddenként 10.00 órától.
További információ: Kriesch Katalin – 06-30-975-3412

Meridiántornára várjuk mindazokat, akiknek fontos egészségük megőrzése.
Március 12-től kezdődően minden csütörtökön 17.00 órakor.
A tornát vezeti Vilhelm László. A részvétel díjtalan.

A Zöld Boszorkány Műhelyben (Öregiskola) március 14-én 
kakaóvajas szívecske készítés 8 éves kortól.
Dr. Székelyhidi Katalinnal és Bárdos Eszterrel. Belépő: 1500 Ft/fő

„Fonó” csütörtökön délelőtt 9.00 órától.
Kiss Juliánna – 06-30-452-8192

A Láthatatlan lobogó címmel irodalmi est az Erdélyi Helikon íróinak és 
költőinek (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Wass Albert, Tamási Áron, Markovics 
Rodion, Tompa László) műveiből. Március 21-én, szombaton 18.00 órakor a 
Nagykovácsi Református Templomban (Dobos Károly tér 1.).

 
Szerkesztő, rendező: Óss Enikő. Előadja: Óss Enikő színművésznő, Dévai Nagy 
Kamilla előadóművész, Szász István Tas orvos, író.
Támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatóak

Varrótanfolyam péntekenként 9.00-11.00 óra között.
Klubvezető: Pernecki Kriszta – 06-20-326-3226, info@mamavarrta.hu

Kézműves foglalkozás, agyagozás, korongozás gyerekeknek
szerdán 16.30-18.00, felnőtteknek 18.00-20.00 óra között.
Kiss Juliánna – 06-30-452-8192

Öregiskola Jazz Klub a Muflon itatóban március 21-én, szombaton 20.30 
órától Laurent Maur és a Trió Minor lép fel. Horváth Balázs nagybőgő, Rieger 
Attila gitár, Varga Bendegúz dob.

A Kékharisnya klub minden hónap második hétfőjén 21.00 órától 
könyvklub hölgyeknek, minden negyedik héten kihelyezett filmklub, melyről a 
klubtagokat e-mailben értesítjük.
A klub tervezett programja:

Április 13. Lionel Shriver: Beszélnünk kell Kevinről
Május 11. Golding: A legyek ura
Június 8. Joanna Harris: Urak és játékosok 

Klubvezető: Kalmár Angéla – 06-70-200-4156

SZAKKÖRÖK, KLUBOK, TANFOLYAMOK

PROGRAMOK

(Kis)Kamaszklub – kreatív alkotóbázis 10 éves kortól az Öregiskolában 
kedd délutánonként 15.00-17.30 óra között várunk szeretettel, ha érdekel: az 
újrahasznosítás, a modern kézművesség és technikák, a design és a divat, a közös 
alkotás öröme. A foglalkozások iparművészek vezetésével folynak, folyamatos 
bekapcsolódás lehetséges.
Információ: Illés Gabriella – 06-20-414-5131, oregiskola@nagykovacsi.hu

Szeretetnyelv március 18-án, szerdán 19.00 órától
,,Szeretlek” – mondom. ,,Szeretlek” – mondod. Mégis mindketten mást értünk rajta.
A férfi és a nő párbeszédére épül ez a pódiumműsor, a félreértett szavakról, 
az egymás mellett való elbeszélésről, az oda (nem) fordulásokról. Rólad, rólam 
és Róla, aki minden szeretetek Mestere. Szerelem, szeretet közös és mégis oly 
különböző nyelve. Megdöbbentően igaz szavak arról, amit mindenki megél, 
mégsem ismer fel senki sem. 
Tudjuk, ismerjük, de nem látjuk, nem vesszük észre. 
Az est műsora a magyar és világirodalom klasszikusaiból, és kortárs alkotók 
verseiből készült.
Szereplők: Kéri Kitty, Oberfrank Pál
A forgatókönyvet írta és az előadást szerkesztette: Miklya Luzsányi Mónika
Az előadás időtartama: 50 perc, szünet nélkül

Béres Márta One-Girl Show május 9-én, szombaton 18.00 órától
Béres Márta szólóelőadása egy csodálatos vajdasági színésznő életének mozaik-
képeit tárja elénk. Reális és szürreális, vagány és üde színfoltja a Kosztolányi 
Dezső Színház repertoárjának – egy szerethető, izgalmas utazás a túlzások és 
realitások talaján.
,,Nincs izgalmasabb, mint egy emberi történet, egy ember élete. Bárkié. Azt 
mondják, mindenki a saját regényét írja. Miért kellene extrém életeket venni 
példának, amikor mindenki élete egy hihetetlen történet, amit érdemes meghall-
gatni? (...) Nagy levegőt kell venni és... Nagyon jó pillanat, amikor megérzed, hogy 
nincs mitől félned, mert akik ott vannak, ugyanolyan emberek, mint amilyen te 
vagy. Hasonló félelmekkel, hasonló örömökkel... Béres Márta”

Szereplő: Béres Márta
Rendező: Urbán András
Zenei válogatás: Urbán András
Tánc: Gazsó Tibor
Jelmez: Béres Márta, Ledenyák Andrea
Az előadás időtartama: 80 perc, szünet nélkülJegyek

2.000 Ft
/előadás

kaphatók:

KAMARASZÍNHÁZI ESTÉK AZ ÖREGISKOLÁBAN

Megvásárolható a könyvtár
 nyitva tartási idejében vagy a helyszínen

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.
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Újdonságainkból 

Ismeretterjesztő irodalom:
A költőgéniuszok a „semmiből jön-
nek, az egekig szárnyalnak, majd 
visszatérnek a semmibe” (sokaknak 
gyermekük sem volt). A magyar köl-
tőgéniuszok életének megismerése 
azonban döbbenetes erővel igazol-
ta szörnyű sorsukat, amely a tár-
sadalmi értetlenség és önártásuk 
eredőjeképpen a vártnál sokkal 
korábbi halálukhoz vezetett. Ők 
is Arany János szőlősgazdájának 
a példáját követték: ha már a jég 
úgyis elverte a termést, akkor ők is 
hozzájárultak elpusztításukhoz. 

A holisztikus szemléletű nőgyógyászat 
nagy hangsúlyt helyez a páciens 
egyéni felelősségvállalására a női 
archetípusú életfeladatok, problé-
mák és betegségek kezelésében. 
Mert éppen ez adja meg a gyógyu-
lás esélyét. A könyv segítséget ad 
az öngyógyító erők aktiválásához, 
és az emberi méltóság, életkedv 
és életcél újbóli megtalálásához. 
Néhány témakör a könyvből: 
női őselvek és archetípusok, 
megelőzés és korai felismerés, a 
fogamzásgátlás és problémái.

Igen, befejezetlen lények vagyunk. Azt is 
mondhatnám: szerencsére. Mert így még 
előttünk van az élet ezernyi lehetősége, 
megfejtendő titka.
Csak egy befejezetlen ember lehet 
szabad írja a híres német filozófus, 
Nicolai Hartmann. E kötet írásai erről a 
befejezetlen emberről, a befejezetlen 
életről szólnak. Arról, hogy keressük 
a teljességet, és keresés közben el-
vakít minket a sikereknek és kudar-
coknak, örömnek és szomorúságnak, 
tréfáknak és tragédiáknak, a jóságnak 
és a gonoszságnak, a reménynek és 
reménytelenségnek, a fényeknek és 
az árnyaknak az a káprázata, amelyet 
életnek nevezünk.

Napjaink eszmei-politikai folyama- 
tainak megértése szempontjából is 
jelentőséggel bír, hogyan ítéljük meg 
Ady Endre sorsát, életét és munkásságát 
– valamint a korszakot, amelyben élt, és 
amely a Magyar Királyság megsemmisí-
téséhez vezetett. A szerző Ady Endre és 
a szabadkőművesség viszonyát taglaló 
könyvei közül ez a második, az első 
Szabadkőműves béklyóban címmel 
jelent meg 2013-ban.

Szépirodalom:
Thérse, a magányos, fiatal lány meg-
pillant a párizsi metróban egy sárga 
kabátos nőt, aki különös módon ha-
sonlít évek óta eltűntnek hitt anyjára. 
A nyomába ered, s e szokatlan keresés 
közben fölidézi maga előtt a múltját, 
s igyekszik megválaszolni a nyitva 
maradt kérdéseket: Mi volt hazug-
ság, és mi igaz? Az anyja valóban 
meghalt-e Marokkóban, ahogyan 
azt eddig tudta, vagy mindvégig itt 
élt Párizsban, s csak karrierje miatt 
hagyta el lányát, akit boldogabb 
időkben Kis Bizsunak hívott? S vajon 
e boldogabb idők gazdagsága hon-
nan származott? Ki volt az anyja tu-
lajdonképpen, és kivé lett ő maga? 
Jóvá tudja-e tenni a múlt hibáit?

Az izgalmas, pergő kalandregény 
1941-ben, a második világháború alatt 
kezdődik Kréta szigetén, ahol a néme-
tek meggyilkolnak egy angol régészt. 
A haldokló egy kalandorra bízza azt a 
titkos ókori szöveget, amely egy évez-
redek óta elfeledett ősi tárgy létét 
bizonyítja. A háború után németek, 
oroszok, amerikaiak akarják meg-
kaparintani e tárgyat, mert mind 
azt remélik, hogy olyan anyagból 
készült, amelyből az atombombánál 
is hatékonyabb fegyver állítható elő. 
Az ősi titok nem hagyja könnyen 
felfedni magát.

Lenyűgöző memoárjában Stephen Hawking 
első felesége mesél rendkívüli házasságuk 
rejtelmeiről. Stephen tudományos hírnevé-
nek növekedése közben teste egyre jobban 
összeomlott az őt sújtó motoros neuron-
betegség következtében, és Jane elfogu-
latlanul számol be róla, hogyan igyekezett 
egyensúlyba hozni a huszonnégy órás 
ápolónői szolgálatot a gyarapodó család 
egyre növekvő igényeivel. Kivételesen 
őszinte, megindító és sokszor vicces köny- 
vében Jane Hawking nem csupán első 
házasságának bonyolult és fájdalmas 
dilemmáit osztja meg az olvasóval, ha-
nem azt is, hogy milyen megpróbál-
tatások elé állít a hírnév és a vagyon 
egy házasságot.

Nao, a japán tinédzserlány, az öngyilkosság 
gondolatát fontolgatva akarja papírra vetni 
dédnagyanyja, egy száznégy éves buddhis-
ta apáca történetét. Naplójára Ruth, a japán 
származású írónő bukkan rá az óceán túlsó 
partján, a cunami után. E három figyelemre 
méltó nő párhuzamos története innentől 
kezdve összekapcsolódik, s ahogy egymás 
életén tűnődnek, a saját sorsuk is megvál-
tozik: a jelenidőben feloldódik a múlt és 
új értelmet nyer. Vajon hogyan fér meg 
egymás mellett a testi és lelki terrort átélő 
japán iskoláslány, az írói válsággal küzdő 

Ruth, a buddhista apáca és a mosómedve-támadást 
túlélő macska története? Hogyan változtatja meg a szereplők életét 
mindaz, ami a múlt ködéből felbukkan?

Öregiskola közösségi ház és könyvtár



212015. március

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola e 
tanév végén ünnepli fennállásának 20. évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból riportsorozatban 
mutatjuk be az iskola munkáját és tanárait. 
Írásunk 3. záró részében a zongora és a gitár 
tanszak tanárait valamint a kézműves foglal- 
kozások és a dráma tanszék munkájába nyer-
hetünk bepillantást. 

Wambach Krisztina 

Az iskola egyik alapítója, zongoratanár, az első 
időktől fogva részese a munkának, s ma is a 
tanári kar egyik motorja. Őt is arra kértük, me-
sélje el, hogyan, mit, miért tanít, mit jelent 
számára zenetanárnak lenni.
A NAMI-ban eltöltött hosszú évek alatt egy iga- 
zán sokszínű zongora tanszak alakult ki, hiszen 
a még óvodás 5 évesektől az érettségiző 18-19 
évesekig minden korosztály megtalálható. Ez 
igazi kihívás egy pedagógus számára, hiszen 
éppúgy otthon kell lenni a kisgyerekkori játékok 
világában, mint ahogy tudni kell rávenni a ka-
maszokat, „majdnem” felnőtteket érzéseik meg-
mutatására, zenei kifejezésére.
A legkisebbek egyéni és csoportos zongoraórán 
is részt vesznek idén, számomra is új formában, 
ugyanis használhatjuk a volt Református Ima- 
ház épületét (ezúton is köszönet érte), s így 
lehetőségünk van egyszerre 2 zongorán is 
játszani. Így már a kezdetektől természetes a 
növendékek számára az együttzenélés, és ennek 
legfontosabb feltétele, az egymásra figyelés. 
A még olvasni nem tudó picikkel is rengeteg 
dolgot „tanulunk” a játékokon keresztül. Raj-
zos hangjegykártyákkal, hangszereket zakatoló 
vonatokként ábrázolva, erdő hangjainak ritmi-
kus megjelenítésével, eleinte egy szólamban, 
később zenekart alapítva, ahol az igazi zenekar-
hoz hasonlóan mindig más a szólista, s a töb-
biek kísérőként vonulnak háttérbe a karmester 
kezét figyelve. Ugyanígy játszunk a zongorán is: 
mókusok ugrándoznak, mackók brummognak, 
tenger hullámzik, s bármi megtörténhet, ami 
csak eszünkbe jut. Óriási előny, hogy szinte 
kötetlenül, (tantervi előírások nélkül) tehetjük 
ezt, fantáziájukat, alkotókedvüket, szereplés-
vágyukat felhasználva igazi barátságba kerül-
hetünk a zenével.

Persze ez az idilli világ kissé szétesni látszik kis-, 
és főként nagykamasz korban, amikor a zene-
tanulás „Réme”, a mindennapos gyakorlás már 
elengedhetetlenné válik. De az első években 
kialakult szoros kapcsolat, a jókedv, humor, s a 
minél több szereplős kamarazenélés szinte min-
den esetben segít átjutni a sűrű, sötét erdőn.
Tanszakunkkal, a nagyok húzóerejére építve, 
időről-időre megtanulunk 1-1 hosszabb, sok 
tételes művet is. Általában zenekari darabot 
írok át tételenként más-más összeállításra (az 
éppen adott tanszak képességeihez hangolva), 
1 illetve 2 zongorára, 4-6-8, esetleg 10 kézre, 
néha egyéb hangszerekkel kiegészítve (pl: ütő, 
marimba, klarinét, fuvola). A felkészülés során 
igazi csapattá válik a tanszak, nagyok és kicsik 
időt, energiát nem kímélve, hétvégeket is beál-
dozva próbálnak. Mindig úgy érzem, a kisebbek 
számára óriási inspiráció a nagyokkal együtt 
dolgozni, s a nagyok pedig már (legnagyobb 
örömömre) szórakozásként élik meg az egyéb-
ként igen kemény munkát. Megszólaltattuk 
így többek között Prokofjev: Péter és a farkas, 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei és Saint-seans: 
Állatok farsangja c. művét.
A számomra legcsodálatosabb, mikor ezen a 
hosszú rögös úton egyszer csak elérnek a zene 
szentéjébe, ahol a zene már nem egy távoli, 
megfoghatatlan „valami”, hanem lényük egy 
része. Akik idáig elérnek, Bach, Haydn, Mozart, 
Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Bartók…. 1-1 
művének igazán ihletett, művészi előadásával 
ajándékoznak meg engem, s a közönséget, utat 
mutatva ezzel a még az erdőben bolyongó tár-
saiknak.

Lorenz Dávid 

Húsz éve alapítottuk az iskolát, és az óta tanítok 
is itt. Rengeteg mindenről tudnék beszélni, a 
tanítási módszereimről, a falu, és ezzel együtt 
iskolánk arculatának változásairól, stb.
Én azonban két dolgot emelnék ki.
Az egyik az, ami mindenki számára nyilvánvaló, 
aki tanítással foglalkozik, ám ez mégis gyakran 
a háttérbe szorul.  A motiváció. Sohasem fog 
komoly eredményt elérni az a tanár, aki nem ta-
lálja meg a „folyosót” tanítványa lelkéhez. Hiába 
vagy szakmailag a legfelkészültebb, hiába vég-
zel el akárhány iskolát, ha nem tudsz kialakítani 
egy olyan őszinte légkört, ahol a gondolatok és 
instrukciók szabadon áramolhatnak. 
A másik dolog, amit említenék, a helyszín. Nem-
régiben úgy tűnt, hogy iskolánk komolyabb 
anyagi forrásokhoz jut, és ez lehetővé teszi új 
tanítási helyszín használatát, ami tágasabb, 
kényelmesebb. Akkor jöttem rá, hogy tanítvá- 
nyaimnak mit jelent a „Kis ház” padlásszobája, 
ahova évekig jártak. Mikor megemlítettem, 
hogy lehetséges, hogy költözünk, azok a fiúk, 

akik már lassan az egyetemre készülődnek, 
bejárták a fél világot, teljesen „kétségbe es-
tek”, elutasították a változást. Természetesen 
ebből nem lett semmi, mégis kiderült, hogy az 
évek során egy kis műhely jött létre, és ez nem 
szakítható el a helyszíntől. Az öreg falak maguk-
ba szívták a zenét, és őrzik az régi órák emlékét.

Virág Jácint

Óráimon a növendékekkel túlnyomórészt rajzo-
lást és festést tanulunk, de mindig kiegészítjük 
kreatív kézműveskedéssel is.  Az általános 
iskolai órákon igazából nem sok idő jut arra, 
hogy a gyerekek megmutassák művészi én-
jüket, kiteljesedjenek. Ezt a művészeti iskolai 
foglalkozásokon érjük el. A kötelező tananyag 
mellett sok időnk jut a kísérletezésre. Minden 
tanár vágya, hogy lehetőséget kapjon arra, 
hogy növendékeinek minél többféle  technikát, 
textíliát, különleges papír alapanyagot stb. 
megmutathasson. Ezt tesszük mi is ezeken az 
órákon. Kísérletezünk festékekkel, kelmékkel, 
megtanuljuk milyen a művészi papírvágás, ve-
gyes technikákat alkalmazunk. 

Dráma tanszak

A 2014/15-ös tanévben újra indult a dráma 
tanszak, nyolc gyerek kezdte meg színjátszó 
tanulmányait. A csoportot 3.-6. évfolyamos 
diákszínjátszók alkotják. A műhelymunka jó 
hangulatban, sok játékkal telik kedd délutánon-
ként. Megismerkedtünk az érzékszerveinkkel, 
használjuk képzelőerőnket, bensőséges kapcso-
latot alakítottunk ki egymással beszélgetéseink 
során. Játékaink erősítik a csoportkohéziót, fej- 
lesztik a koncentrációt és az egymásra figyelést. 
Mesejátékainkban változatos szerepekben 
próbálhatják ki magukat a gyerekek, észrevét- 
lenül ismerhetnek föl a valós életükben is jelen 
lévő és alkalmazható törvényszerűségeket. A 
színpadi mozgás és kifejezőkészség fejlesztése 
elkezdődött, igazi hangsúlyt a második félév-
ben kap majd.

20 éve 
a Múzsák
szolgálatában
3. rész

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola
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Kazinczy Ferenc 
Szépkiejtési 
Verseny
Felkészítő tanáraik: Bárány Judit, 
Kakukné L. Emília és Erdőszegi Klára

Javában tart a farsangi időszak. Ilyenkor a tél 
elűzésének reményében maskarát húznak ki- 
csik és nagyok egyaránt. 
A Nagykovácsi Általános Iskolában idén február 
7-én délelőtt került megrendezésre az alsós 
jelmezbál. A gyerekek már napok óta izgalom-
mal várták a szombatot. Voltak, akik az utolsó 
percig sem árulták el, minek öltöznek, és olya-
nok is, akik csoportos jelmezbe bújtak. Az alsó 
tagozaton 14 osztályból 273 gyermek vett részt 
a zenés felvonuláson, az iskola tornatermében. 
A bált a 3.b osztályosok akrobatikus bemutatója 
nyitotta, majd az 1.a ifjú szavalói tettek kísérle-
tet versükkel a tél elűzésére. A hideg idő maradt 
még egy ideig, de a farsangi hangulatot sikerült 
felfűteni. Az osztályok egymás után mutatták be 
színes jelmezeiket. A klasszikus meseszereplők 
mellett hercegnőkkel, szuperhősökkel és űr- 
lényekkel éppúgy találkozhattunk, mint például 
Rubik kockával vagy egy-egy hippinek, nyuszi-
nak, rendőrnek öltözött tanítóval. A bál csúcs-
pontja hagyományosan a záró táncház volt. A 
felszabadult, hangulatos táncházat Czene Zsu-
zsa tanárnő vezette.
A megfáradt maskarások ezután saját tanter-
meikben folytatták a beszélgetést, s falatozhat-
tak is. Zeneszóval, versenyekkel, játékokkal 
szórakoztak a délelőtt második felében a gye- 
rekek. De mint minden, egyszer a farsangi bál 
is véget ért. Hétvégére megmaradt a sok szép 
emlék, amit a gyerekek hosszasan meséltek a 
családban. 
A szülőknek köszönjük, hogy segítették mun- 
kánkat, valamint hogy együttműködően a tor- 
natermi galériáról nézték az eseményeket. A 
díszítésért köszönet jár minden alsós osztály- 
nak, a szervezésért pedig Lipákné Kálóczi 
Gyöngyi (1.a) és Kojnokné Kovács Éva (3.b) 
tanítónőknek. Jövőre találkozunk!

         Gangl Viktória napközis tanító

Március 
Versmondó verseny alsó tagozat
Versmondó verseny felső tagozat
Hitoktatás tájékoztató szülői értekezlet: 

március 12., 18 óra
Március 15-i megemlékezés: 

március 13., 11 óra
Iskolakóstolgató – kézműves foglalkozás: 

március 4., 17 óra
Nyílt napok – Humán mk.
Fogadóórák alsó felső tagozaton: 

március 23-án,18-19-ig
Víz az élet forrása - csoportközi foglalkozás
Tojáskereső nyuszi-buli: március 27.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 

március 28. (szombat)

FARSANG

20. alkalommal rendezték meg a Kazinczy 
Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” 
verseny megyei fordulóját, melyre 14 iskola 
nevezett be. Minden iskolát a háziverseny 
győztese képviseli az egyes korcsoportokban 
(3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály). Iskolánk 
tanulói idén is részt vettek a versenyen. Február 
13-án, pénteken három tanuló várta izgatottan 
a megmérettetést. Alsó tagozatból a negyedik 
osztályos Kővári Melinda, az ötödikes Tory Anna 
és a nyolcadikos Fehér Lili. Szerencsére a baljós 
szám nem befolyásolta a teljesítményüket. Mind 
a hárman ügyesek voltak, és nagyon szépen ol- 
vasták fel a szabadon választott prózai szöveget. 
A kötelező anyag bemutatásánál sajnos nem le-
hettünk jelen, de az eredmények azt mutatják, 
hogy az sem okozott nehézséget tanulóink 
számára.
Tory Anna 5. c      I. helyezést ért el
Kővári Melinda 4. b   IV. helyezést ért el
Fehér Lili 8. b    V. helyezést ért el.

Itt, a Nagykovácsi Általános Iskolában minden 
évben nagyon sokszínű ünnep a farsang. A far-
sang előtt hetekkel már az iskolában és otthon 
is izgulnak a gyerekek, és azon gondolkoznak, 
hogy milyen jelmezbe bújjanak majd az ün-
nepélyre. És eközben töprengnek, találgatják, 
hogy osztálytársaik minek öltöznek majd a far-
sangon. 
Addig amíg eljön a várva várt nap, csupa izgal-
mas napok várnak rájuk. Bemennek az iskolába, 
az osztályban átveszik a jelmezt és rögtön men-
nek az ünnepségre. A jelmezes felvonulás után 
jön a tánc a tornateremben. Sok jópofa jelmez 
látható: pókember, hercegnő, katona, tündér 
és sok szórakoztató egyéb jelmez. Tánc után, 
minden osztály a termébe megy és folytatódik 
a buli. Vetélkedő, limbo, zene, süti, s minden 
mi szem szájnak ingere. És a gyerekek már azt 
találgatják, hogy vajon minek öltözzenek a 
következő farsangon.

Szolnoky Gergő 4. b
                                                                                                                                                                        
Ahogy beléptem az osztályterembe, megpillan-
tottam azt a sok szép jelmezt, amibe a társaim 
öltöztek. Volt köztük mindenféle pl.: jósnő, fel-
húzható baba, titkos ügynök és még sok más 
ötletes maskara.  Ezután következett a felvonu-
lás a tornateremben.
Minden osztály egyenként ment körbe. Először 
az elsősök utána a másodikosok és így tovább...
Miután a 4.c is felvonult, következett a tánc. 
Nagy életkedvvel ropták az alsósok.
Ezután minden osztály fölment a saját termébe, 
ahol következett az evés-ivás. Nálunk volt: Pilóta 
keksz, Győri Édes, sőt még csokis pogácsa is. 
Utána egy izgalmas vetélkedőben részesültünk. 
Mivel sokan hiányoztak az influenza miatt, ezért 
csak három csapat volt, így mindenki dobogós 
lett. Mindannyian boldogan tértünk haza.  Este 
elégedetten bújtam az ágyamba, mert számom-
ra ez volt eddig a legjobb farsang az iskolában!!!

Stefán Lilla 4. b

Köszönjük!

Valóra vált az álmunk! 
A Jótékonysági Tökös mulatság 

bevételéből és a Környezet  
a Gyermekekért Alapítvány  

támogatásával sikerült  
megvalósítani,  

hogy a tornacsarnokba  
térelválasztó függöny kerüljön!

Nagykovácsi Általános Iskola

Programok
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Január végén, a farsangi ünnepkörhöz kapcso- 
lódva a nonverbális kifejezés eszközeivel is-
merkedhettek meg a Dózsa György úti óvoda  
gyermekei. A Dvorák & Patka Színház elő- 
adásában élvezetes interaktív pantomim 
előadás részesei lehettek. A két művész, 
különböző történetekbe helyezte óvodásainkat, 
akik maguk is részeseivé váltak az előadásnak.
Megtapasztalhatták, milyen is a beszéd nélküli 
kifejezés és milyen nagy szerepe van egy-egy 
mozdulatnak, testtartásnak, arckifejezésnek a 
kommunikációban, hiszen minden jelzésnek 
más a mondanivalója.
Sajnos a betegség legnagyobb hulláma ek-
kor érte el óvodánkat, ezért sokan lemaradtak 
a produkcióról. Farsang napján azonban ismét 
telt házzal üzemelt óvodánk, így volt alkalmunk 
megcsodálni, mind a gyerekek, mind a felnőttek 
különleges öltözetét.
A farsang nélkülözhetetlen eleme a zene és a 
tánc. Óvodánkban a talpalávalót a Nagykovácsi 
Muzsikások húzták, míg Vekerdi Mónika és az 
óvó nénik a gyerekek megtáncoltatásáról gon-
doskodtak. A táncházban mindenki megmu-
tathatta azokat a tánclépéseket, amit a néptánc 
foglalkozások alkalmával sikerült elsajátítania.
Nagyszerű délelőttöt tölthettünk együtt, kicsik 
és nagyok egyaránt jól szórakoztak.
Reméljük, a hangos zenés mulatságunk hama-
rosan elűzi a telet és rügyező fákat, illatos 
virágokat varázsol a kertekbe.

A Kispatak Óvoda december 17-én ismételten 
átvehette a „ZÖLD ÓVODA” címet, amelyet a 
Dózsa György utcai tagóvodánk  első alkalom-
mal érdemelt ki.  A cím elnyerése az óvodás korú 
gyermekek környezeti nevelése terén végzett 
tevékenység elismeréseként adható.

A „Zöld Óvoda”  cím használatára 2017. decem-
ber 31-ig vagyunk jogosultak.

Az oklevelek átadása szakmai nap keretében 
történt Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumba, amit személyesen vehettünk át 
Román István Földművelésügyi Minisztérium 
helyettes államtitkárától, és Dr. Simon Attila Ist-
ván közigazgatási államtitkártól.

Farsangolunk,
vigadunk
Szabó Éva tagóvoda vezető

„ZÖLD ÓVODA’’

Szabó Éva tagóvoda 
Dózsa György utcai tagóvoda vezetője

Kispatak Óvoda



Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Febuár

Szófia, Csanád, Bálint Domonkos,  
Lili Szilvia, Sára Izabella,  

Milán Filippo

Halottaink
Február

Gorzsás Mihály (73)
Csáfordi Magdolna (54)

Zeppe Lászlóné (66)
Farkasinszki Géza (88)

HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.

Dr. Cesko Izabella  06-30-491-6833
Rendelő: 06-26-355-340 (előjegyzésre is)
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 9.00–12.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 9.00–12.00
                               páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelőben

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 Hétfő: 9.00–12.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 9.00–12.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban  9.00–12.00
                             páratlan hónapban 12.00-15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 9.00–12.00
Kizárólag előjegyzésre:  06-26-555-055
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelőben.
Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig, munk-

aszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Zsigmond Lívia                Dr. Marsi Andrea
Hétfő: 12.00–19.00 Hétfő: 8.00–12.00
Kedd: 8.00–16.00 Kedd: 16.00–19.00
Szerda: 8.00–16.00 Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: 12.00–19.00 Péntek: 8.00–16.00
 

Dr. Piros Zsuzsa (fogszabályozás)
Szerda: 15.00–18.00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ideiglenesen az óvoda épületében (Kaszáló u.16-18.), 

bejárat a főbejárattól jobbra
Tel.: 06-30-575-9469

e-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Szerda: I. körzet – Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-6879-758

Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-9889-521

Hétfő: III. körzet – Baranyayné Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-654-4991

Elérhetőségek:
Pálné Szondy Krisztina:           06-20-988-9521
Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991
Kosztoványi Éva:                       06-30-687-9758

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő 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; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő 15.00–19.00
 Kedd 8.00–12.00
 Szerda 15.00–19.00
 Csütörtök 8.00–12.00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő 8.00–12.00
 Kedd 11.00–15.00
 Szerda 11.00–15.00
 Csütörtök 15.00–19.00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-389-282

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
március 6. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
március 13. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
március 20. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
március 27. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 3. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

március 2., 3-án Dr. Solynóczki Katalin,
A szabadságok ideje alatt mindkét orvos a saját 

rendelőjében és saját rendelési idejében fogadja 
a betegeket!

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában. Rendelési időn túl 
19.00 órától –  másnap reggel 7.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

A pénteki szabadnapon nem rendelő orvo sok  betegeit 
az aznap rendelő  orvos fogad ja!

„SZEBBET NEM  IS 
TEHETSZ SENKIVEL, 
MINT HOGY HAGYOD,
HOGY SEGÍTSEN NEKED.”
                                                            (Steinbeck)

A Magyar Hospice Alapítvánnyal és a Nagykovácsi 
Önkormányzattal közösen hoztuk létre a helyi Hospice 
otthonápolási csoportot 2009-ben. A kezdeményezés 
célja, hogy segítséget nyújtsunk a rákbetegeknek, és 
hozzátartozóiknak. 
Az ezt követő években önkénteseknek rendezett tan-
folya mok után alakítottuk meg a Nagykovácsi Önkén-
tes Segítők csoportját.
A NÖS tagjai szívesen segítenek Önnek, családjának a 
következő esetekben:
·  amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, 
a gyógyszertárba, vagy a szükséges vizsgálatokra, 
keze lésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük, vagy alkal-
manként autóval elszállítjuk),

·  ha a háztartási, házkörüli munkák okoznak gondot,
· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani,
·   ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis 
lelki támogatásnak,

·  ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül 
gondozza és egy kis segítségre, némi szabadidőre, 
pihenésre lenne szüksége,

·  ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként 
segítségre lenne szüksége, vagy ha nagycsaládos és 
időnként segítségre, tanácsra szorulna.

Sajnos előfordulhat, a szükséges szaktudás, vagy 
önkénteseink elfoglaltsága miatt nem mindig tudunk 
segíteni. Kérjük, illetve köszönjük megértésüket.
Hívjanak, és mi igyekszünk segíteni.
Fábos Éva: 06-30-990-6743 
e-mail: fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
A Linum Alapítvány honlapján is olvashat rólunk:
www.linumfoundation.eu/?q=masok-tisztelete 
Várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatla-
kozni a Nagykovácsi Önkéntes Segítőkhöz. Keresse-
nek minket akkor is, ha tudnak környezetükben vala-
kiről, akinek támogatásra van szüksége.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érde-
keit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszkö zeinek fel-
használásával segíti és támogatja a gyermek testi és 
lelki egészségét, családban történő nevelkedését, 
veszélyeztetettségének megelő zé sét. Ezen túl-
menően:
-  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 hely zet-
hez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszün-
tetése, valamint az élet vezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szol gáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások:
-  az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 

természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

-  a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanél küliek, 
az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, 
a szen vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szo-
ciálisan rászo rult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását, 

-  a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 
kö zös ségépítő, családterápiás, konfliktus kezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, vala-
mint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 

Deákné Kuti Szilvia családgondozó, 
Családsegítő Szolgálat; 06-30-610-4275

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

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

Házi segítségnyújtás 
Nagykovácsiban

Érdeklődni lehet az alábbi elérhe tő ségeken:
06-30-520-0778; 06-30-610-4275;  06-30-610-4291

E-mail cím: nagykovacsicsk@gmail.com
Személyesen a Családsegítő és Gyer mekjóléti 

Szolgálatnál nyitva tartási időben 
a Pók utca 58-ban.
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A Pest Megyei Kormányhivatal  
Budakeszi Járási Hivatal

Hivatalvezetőjének tájékoztatója
Budakeszi Járási Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

E-mail: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu • Telefon/fax: 06-23-535-779
Illetékesség: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, 

Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék
Félfogadás: A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes, előzetes 

időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.
A Járási Hivatal szervezeti egységei: 

Nagykovácsi Kirendeltség 
Hatósági Osztály

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. Telefon: 06-26-389-566/128 mellék
Ügyintéző: Kézi Magdolna

Ügyfélfogadás: megegyezik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével
Hétfő: 13.00–17.30

Szerda: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Okmányirodai Osztály
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.

Nyitva tartás: Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00

Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00

Péntek: 8.00–16.00
Kormányablak Osztály

  2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
Nyitva tartás: Hétfő: 7.00–17.00

Kedd: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–20.00

Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–16.00

A Járási Hivatal szakigazgatási szervei:
Budakeszi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

2092 Budakeszi, Fő utca 179. 
Telefon: (23) 535-710, Fax: (23) 535-719

Félfogadás: Hétfő: 8.00–16.00
Kedd: 8.00–12.00

Szerda: 8.00–18.00
Csütörtök: 8.00–12.00

Péntek: 8.00–12.00
Budaörsi Kirendeltség

2040 Budaörs, Uzsoki köz 56. • Telefon: (23) 415-411
Félfogadás: Hétfő: 8.00–16.00

Kedd: 8.00– 12.00
Szerda: 8.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Budakeszi Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.

E-mail: pestmmkbudaors@lab.hu • Telefon: (23) 441-919, Fax: (23) 441-920/26
Félfogadás: Hétfő: 8:30–15:00 

Kedd:  8.30–15.00
Szerda: 8.30–15.00

Csütörtök: 8.30–12.00, csak első alkalommal jelentkezők
Péntek: 8.30–13.00

Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala
Hivatalvezető: dr. Koós Márk György

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3. • 1386 Budapest, Pf.: 916
E-mail: budakornyek@takarnet.hu

Telefon: (1) 279-2090, (1) 279-2092, Fax: (1) 279-2095
Félfogadás: Hétfő: 8.30–12.00, 13.00–16.00

Kedd: 8.30–12.00, 13.00–16.00
Szerda: 8.30–12.00, 13.00–16.00

Csütörtök: 8.30–12.00, 13.00–16.00
Péntek: 8.30–12.00

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfogadási 
időpont végét megelőző fél órával kerül lezárásra.

Lurdy-Házi Kirendeltség
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., Lurdy-Ház

E-mail: budakornyek@takarnet.hu • Telefon: (1) 476-3030, (1) 368-7812
Félfogadás: Hétfő–csütörtök: 8.30–16.00,  sorszám kiadás: 15.45-ig

Péntek: 8.30–13.00,  sorszám kiadás: 12.45-ig
dr. Szelenczy Gabriella

járási hivatalvezető

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület-felügyeleti tevékenység irányítása és 
szervezése átkerült a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében működő Köz-
terület-felügyelethez.
Erős Kálmán közterület-felügyelő úr továbbra is a településen dolgozik, ahogy ezt ed-
dig megszokhatták.
Az alábbi észrevételekkel, panaszokkal foglalkozik:
– Illegális hulladéklerakások, köztisztasági szabálysértések
– Állattartási szabályok megsértése
– Közlekedési szabálysértések
– Elhanyagolt ingatlanok
– Parlagfű-mentesítési ügyek
– Belterületre bejáró vadak által okozott károk
Továbbá minden olyan üggyel kapcsolatosan, amelyekkel eddig is megkeresték 
a közterület-felügyelőt, azt szíveskedjenek továbbra is megtenni a következő új 
elérhetőségeken: tel: 06-20-528-6007
vagy elektronikus úton a kozbiztonsag@budakeszi.hu email címre.

Segítségüket előre is megköszönöm! Papp István
jegyző 

TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS
„Szegények mindig lesznek veletek...” Mt 26,10

A Katolikus Karitász 2010 óta nagyböjt idején országos élelmiszergyűjtést tart. Plébá- 
niai Karitászunk kezdetben csak a templomban gyűjtött, de elmúlt évben a CBA előtt is. 
Ennek eredményeképp 26 db, közel 6-6 eFt értékű csomagot készíthettünk, melyeket 
sokgyermekes vagy egyszülős családoknak, betegséggel küszködő egyedülállóknak 
és más rászorultaknak vittünk el. Az eredményen felbuzdulva ebben a nagyböjtben is 
gyűjteni fogunk a CBA előtt, a következő napokon:

2015. 03. 13. pénteken 16.00-18.00
2015. 03. 14. szombaton 8.00-12.00
2015. 03. 20. pénteken 16.00-18.00
2015. 03. 21. szombaton 8.00-12.00

Minden adományt, akár a legkisebbet is, hálásan köszönünk!
Kemenes Gábor plébános Plébániai Karitász

Nagykovácsi Településüzemeltetési 
Nonprofit Kft.  

Iskolai étkeztetés: 
Szatai Béláné (Csilla) – Telefon: 06 30 375 1805
E-mail: ugyfel.natu@nagykovacsi.hu; natu@nagykovacsi.hu
Száva utcai  óvodai és Dózsa utcai óvodai étkeztetés:  
Kis-Tóth Annamária – Telefon: 06 30 408 2761
E-mail: ugyintezes.natu@nagykovacsi.hu; natu@nagykovacsi.hu
Kaszáló utcai óvodai étkeztetés: 
Gazdagné Salla Ildikó – Telefon: 06 30 479 5214
E-mail: ugyintezes.natu@nagykovacsi.hu; natu@nagykovacsi.hu
Az ügyintézők a lemondásokat reggel 9 óráig fogadják, melyeket a szám-
lában érvényesíteni a lemondást követő naptól van lehetőségünk. A te- 
lefonon bejelentett hiányzásokat is minden esetben kérjük megerősíteni 
írásban a megadott e-mail címeken.
Befizetésre bankkártyával, átutalással és postai úton van lehetőség. 
A bankkártyás befizetési időpontokról az intézmények hirdetőtábláin, 
valamint honlapunkon adunk tájékoztatást: natu.nagykovacsi.hu
Kérjük, jelezzék az ügyintézők felé, ha a bankkártyás fizetés helyett az 
átutalásos vagy a postai úton történő befizetést választják. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
A DMRV Zrt. közvetlenül fogadja ügyfeleit Nagykovácsiban  

az alábbi időpontokban:
Tájékoztató iroda helyszíne Hétfő Szerda
Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78. 14–20 óráig 8–14 óráig

KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58. • Telefon:  06-26-355-613

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt  
Nagykovácsi lakosokat, minden páratlan héten, 

hétfőn 16:00–18:00 között az irodában. 
Elérhetőségeim: +36-70-672-4693; kmb@nagykovacsi.hu
Körzeti megbízott: Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester
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