
Jókai Mór: Ültess fát!

Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. 

Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. 
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. 

Ültess fát!

2010. évben egy új hagyomány bevezetését indítottuk el,
miszerint, ha egy kisgyermek megszületik, ennek örömére
egy fát ültetünk.
Az Önkormányzat a Gemenc Zrt-vel kötött megállapodás
keretében egy fát biztosít azoknak a szülôknek a részére,
akik a felhívásra jelentkeznek.
Azon szülôk jelentkezhetnek, akiknek gyermekük 
2011. március 1. és 2012. március 1. között születtek és
vállalják, hogy a fát elültetik és gondozzák, hogy együtt
cseperedjenek kisgyermekükkel.

Jelentkezési határidô: 2012. április 16. 
Faültetés napja: 2012. árpilis 20. péntek 10:00 óra.
Jelentkezni a muszak@nagykovacsi.hu email címen, 

érdeklôdni, illetve további felvilágosítást Kis Benjámin településmérnök
ad a 06-30-314-4321 telefonszámon.

NAGYKOVÁCSI NÁRCISZ GYALOGLÁS
Várjuk szeretettel a Sebestyén kápolnánál 2012. április 13-án 14.30 órakor

Gyalogoljunk együtt a tavaszi Nárcisz Ün-
nepen a kápolnától a Tisza István térig.
Hívjuk fel közösen a figyelmet arra, hogy egy
jó ügyért összefogva milyen sokat tehetünk.
A nárcisz szimbólumhoz kapcsolódó ese-
ményekkel ráirányítjuk a figyelmet a társadal-
mi felelôsségvállalás szükségességére. Min-
den kis segítség számít, és még egy apró
dologgal is rengeteget tehetünk másokért. A
Nárcisz gyaloglás résztvevôi is az emberi
méltóság önkéntesei.

A mozgalom kezdeményezôje hazánkban a Magyar Hospice Alapítvány.
Tevékenységük: a daganatos betegek térítésmentes ápolása, fájdalomcsillapítása,
a családok lelki támogatása. www.hospicehaz.hu/narcisz-program
Aki adományával támogatni kívánja a fájdalom ellen és a rákbetegek méltó életéért küzdelmet az megte-
heti a rendezvény alatt a gr. Tisza István téren elhelyezett gyûjtôládában.  Az összegyûjtött adománnyal
a betegek többnapi fájdalomcsillapításához járulunk hozzá.
Várunk mindenkit, gyermekeket és szülôket, egyedülállókat és csapatokat, futókat és gyaloglókat
egyaránt.
Támogatók: Nagykovácsi Általános Iskola, Nagykovácsi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet.
Rendezi: a Linum Alapítvány   www.linumfoundation.eu/?q=masok-tisztelete 
A rendezvényrôl érdeklôdni lehet: 

Fürészné Gelencsér Margit: 06-20-915-6758, Roózné Gergely Terézia: 06-20-3333-663

Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzat 

és a 
Fejér György Szociális

Közalapítvány 

szeretettel meghívja 
az Édesanyákat

2012. május 5-én (szombat) 
10:00 órára az Öregiskolába 

(Kossuth L. u. 78.)

ANYÁK NAPJA
alkalmából 

tartandó ünnepségre

Az édesanya

Nincsen a gyermeknek
Olyan erôs vára,
Mint mikor az anyja
Ôt karjaiba zárja.
Nincsen ôrzôbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

PIAC - 2012. március
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A jogorvoslati rendszer szabályozása az eljárási
„kódex” egyik legfontosabb tárgyköre ezért, 
ahogy azt korábban ígértem részletesen szeretném
a tisztelt Olvasót az ügyfelek számára rendel-
kezésre álló jogorvoslati eszközökkel megis-
mertetni. 
A törvény egyfelôl ezeket az eszközöket, másfelôl
a hivatalból alkalmazható döntés-felülvizsgálati
módokat foglalja magában. Az ilyen „összetett”
jogorvoslati rendszer képes egyszerre szolgálni az
ügyfél jogorvoslathoz való alkotmányos
alapjogát, a jogbiztonságot és a törvényességet, és
lehetôvé tenni a téves jogszabály-értelmezésbôl
vagy más okból eredô hibás döntések korrigálását.
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
(továbbiakban: Ket.) jogorvoslati rendszere
akként biztosítja az alapvetô jogok érvénye-
sülését, hogy minden hatósági döntéssel szem-
ben lehetôvé teszi valamilyen jogorvoslati eszköz
igénybevételét.  Az egyes jogorvoslási fajták tek-
intetében a Ket. nevesíti, hogy mely jogorvoslati
fajta indulhat kérelemre, illetôleg hivatalból,
vagy – atipikus módon – mindkettô alapján.
A kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati
eljárások esetében az ügyfél az aktív szereplô,
melynek feltétele – legalább is az ügyfél állítása
szerint –, hogy az ügyfél jogát vagy jogos érdekét
sérti valamely közigazgatási döntés. 
Az ügyfél kérelme alapján a jogorvoslati körbe az
alábbi eljárások tartoznak: 
– fellebbezési eljárás
– bírósági felülvizsgálat
– újrafelvételi eljárás
– méltányossági eljárás

A fellebbezés

A fellebbezés a közigazgatási eljárások alapvetô,
és ebbôl fakadóan a leggyakrabban alkalmazott
jogorvoslati formája. Fellebbezésre csak a
közigazgatási hatóság elsô fokon hozott döntései
(határozat, végzés) ellenében kerülhet sor.
Határozat esetén a fellebbezés mindig önálló,
míg a végzések esetében a fellebbezés fôszabály-
ként járulékos jelleggel vehetô igénybe. Az ügyfél
fellebbezési jogosultsága általános, azaz fôsz-
abályként minden elsôfokú határozat ellenében
fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezési jog gyakorlása nincs meghatározott
jogcímhez kötve, tehát az ügyfélnek annyit kell
mindössze állítania, hogy az adott határozatban
foglaltak a jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét
sértik. Következésképpen az ügyfél bármely
okra való hivatkozással nyújthat be fellebbe-
zési kérelmet, amely okra tekintettel a közigaz-
gatási határozatot sérelmesnek tartja. Így pél-
dául hivatkozhat a hatósági határozat célszerûtlen-
ségére, méltánytalan voltára, jogszabálysértésre,
vagy akár eljárási szabálytalanságra is. A felleb-
bezésben megjelölt ok önmagában is elégséges a
másodfokú eljárás megindításhoz, azaz kérelmét
az ügyfél nem köteles külön megindokolni.   
(Mielôtt fenti soraimat bárki is félreértené, nem
buzdítani szeretném az Olvasót, arra, hogy min-
den hivataltól kapott döntés ellen nyújtson be
fellebbezést, csupán a fentebb is hivatkozott alkot-
mányos jogot ismertetem.)
A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló
határidô a döntés közlésétôl számított 15 nap.
A fellebbezési kérelmet annál az elsôfokú
közigazgatási hatóságnál kell benyújtani, 
amely a sérelmesnek vélt döntést meghozta.
A hatóságnak törvényi lehetôsége van, hogy a
fellebbezésben leírtak ismeretében még egyszer
újragondolja (átgondolja) döntését és esetlegesen
változtasson az eredeti határozaton. A hatóság
következésképpen két lehetôségbôl választhat.
Amennyiben a fellebbezést alaposnak vagy
méltányolhatónak tartja, és a törvényi feltételek

fennállnak, az elsôfokú döntést saját hatáskör-
ben visszavonhatja, vagy módosíthatja úgy,
hogy kijavítja, kicseréli vagy kiegészíti azt. Ha
viszont a fellebbezésben leírtakat nem látja elfo-
gadhatónak, akkor a fellebbezést az ügy vala-
mennyi iratanyagával együtt a fellebbezési
határidô leteltétôl számított 8 napon belül köte-
les a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez
felterjeszteni.
A fellebbezésrôl az ügyfél lemondhat, ennek je-
lentôsége pl. az építéshatósági engedélyek ese-
tében van, hiszen a fellebbezésrôl való lemondás-
sal a jogerô beálltának elôre hozatalával felgy-
orsítja a közigazgatási eljárást, s lehetôvé teszi
az elsôfokú határozatban foglaltak gyors reali-
zálását. A lemondás írásban vagy szóban egyaránt
történhet, utóbbi esetben azt a hivatal jegyzô-
könyvbe foglalja. A lemondás legfontosabb
jogkövetkezménye, hogy visszavonhatatlan.

A fellebbezés benyújtásának jogi hatása

A fellebbezés benyújtásának legfontosabb jogi
hatása, hogy megakadályozza az elsôfokú
határozat jogerôre emelkedését, azaz a benne
foglalt rendelkezések végrehajtását.  Általánosan
elmondható, hogy a fellebbezésnek a határozat
végrehajtására halasztó hatálya van. Vannak
azonban olyan esetek, amelyek a fellebbezésre
tekintet nélküli végrehajthatóságot igénylik. Pl.
életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegetô
helyzet, közbiztonság fenntarthatósága érdekében
kell eljárni, a végrehajtás késedelme helyre-
hozhatatlan kárral járna, a határozat valakinek a
tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik.  
Az elsôfokú eljáró hatóság a benyújtott
fellebbezést – elôzetes döntésként – érdemben
megvizsgálja, vagy megtagadja érdemi vizs-
gálat nélkül. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha a

kérelmet a fellebbezési határidôt túllépve adták
be, illetve ha a fellebbezést nem az arra jogosult
nyújtotta be. Mindkét esetben a jogorvoslati
kérelem elutasításra kerül végzés formájában. 
A másodfokú hatóság az elsô fokon lefolytatott
eljárást egészében vizsgálja meg. Hivatalból
köteles megvizsgálni, hogy a sérelmezett döntés
– esetleg az ügyfél javára – nem sért-e valami-
lyen jogszabályi rendelkezést, illetve a
fellebbezô által nem említett közérdeket.
Eljárása során jogosult a tényállás tisztázása
érdekében kiegészítô bizonyítási eljárást lefoly-
tatni, vagy ennek lefolytatása érdekében az elsô
fokon eljárt hatóságot a döntés megsemmisítése
mellett új eljárás lefolytatására kötelezni.  
Ebbôl következôen a másodfokú hatóság többféle
döntést hozhat: 
– az elsôfokú döntést helyben hagyja,
– az elsô fokú döntést megváltoztatja, 
– az elsô fokú döntést megsemmisíti, (azaz

lényegében az eredeti állapotot állítja helyre)
– a döntést megsemmisíti és ezzel egyidejûleg az

elsô fokon eljáró szervet új eljárás lefoly-
tatására kötelezi.

A másodfokú hatósági döntést a meghozó szerv
köteles három napon belül megküldeni az elsô-
fokú hatóságnak, amely azt haladéktalanul továb-
bítja a jogorvoslatot kért ügyfélnek, illetve minda-
zon személyek számára, akikkel az elsôfokú dön-
tést is közölték. 

A következô részben folytatom a jogorvoslati
eljárások ismertetését a bírósági felülvizsgálat, az
újrafelvételi eljárás és a méltányossági eljárás
igénybevételének lehetôségeirôl.
Továbbra is várom észrevételeiket, az ügyintézés
menetével kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 

Tisztelettel: 
Tóthné Pataki Csilla

jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 7.

A HELYTÖRTÉNETI KLUB
Március végi összejövetelén Györgyi Zoltán elôadását, térkép és fénykép vetítését élvezhettük, ezúttal
Nagykovácsi építéstörténetérôl.
Legközelebb a hónap elején: május 7-én hétfôn 17 (azaz délután öt) órakor tartunk összejövetelt az
Öregiskolában. Ismét elôkerültek régi fényképek: több mint ötszáz, az 1940-es évek végén, és az ötvenes
években, Nagykovácsiban készült fényképet szeretnénk kivetíteni, és lehetôség szerint beazonosítani a
látható személyeket és helyeket. Ehhez kérjük a régi nagykovácsiak, ôslakosok és leszármazottaik segít-
ségét!
Íme két kép, „kedvcsinálónak”:

Örömmel jelentjük, hogy a könyvtár helytörténeti gyûjteménye – Kerekes Istvánnak köszönhetôen – egy
majdnem teljes sorozat Böngészôvel gazdagodott! Egyetlen szám:

a 2006. novemberi Böngészô hiányzik!
Nagyon kérjük a gyûjtögetô természetû nagykovácsiakat, nézzenek gyûjteményük mélyére, hátha akad
ott egy félretett, alig hat éves lapszám! (másolás céljából)

Akik ismerik a régieket, akik kíváncsiak rájuk, akik szeretnek régi fényképeket nézegetni, akiknek van
hétfô délután üres másfél-két órájuk arra, hogy régi fényképek által felidézett történeteket hallgassanak,
azokból fakadó beszélgetésben vegyenek részt, akiket érdekel lakóhelyük (közel)múltja, egyszóval 

mindenkit szeretettel vár 
2012. május 7-én 17 órától az Öregiskolába

a Helytörténeti Klub



Március 19-én a Pénzügyi Bizottsági ülést
követôen rendkívüli testületi ülés össze-
hívására került sor és 7 elôterjesztésben döntöt-
tek a képviselôk.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát módosí-
tani kellett jogszabályváltozás miatt. A
Közbeszerzési Bizottság összetétele nem
felelt meg az új szabályozásnak, mert a dön-
téshozatalban résztvevô személy nem lehet
tagja, így a 3 fô Képviselôkbôl és 1 fô Külsôs
tagból álló bizottság már nem tevékenyked-
het.
A 2012 évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet
a képviselôk elfogadták.
A Képviselô-testület a 2012. január 1-vel
hatályba lépett hulladékgazdálkodásról szóló
törvény alapján, a helyi hulladékkezelési ren-
deletet módosító – decemberben elfogadott – új
díjakra vonatkozó rendeletét hatályon kívül
helyezte. Ennek értelmében a lakossági
szemétszállítási díjak a 2011. évre megállapí-
tott szinten maradnak.
A Testület határozatban rögzítette, hogy
elviekben egyetért Remeteszôlôs területén el-
helyezkedô ingatlan részen óvoda létesítésé-
vel. Mivel a terület Remeteszôlôs Község és
Nagykovácsi Nagyközség1/2-1/2 részben
közös tulajdona, és az ingatlan jogilag ren-
dezetlen, önkormányzatunk a konkrét egyez-
tetéseket követôen jogi és az elvárt ellentéte-
lezésre igényt tart.
A Budakeszi rendôrôrs vezetôjének Orosz
János rendôr ôrnagyot nevezte ki dr. Csipler
Norbert r. ôrnagy a Budaörsi Kapitányság
mb. vezetôje, amelyet a testület jóváhagyott.
A Nagykovácsi Víziközmû Kft. Ügyfélszol-
gálati Irodája ez év áprilisától új helyen
mûködik. A Kolozsvár téri irodára vonatkozó
helységbérleti szerzôdés felbontásra került.
A Gyermekorvosi Szolgálat új helyszínének
kijelölésérôl februárban döntött a testület. A
döntés értelmében mindkét gyermekorvos a
Kolozsvár tér 8. szám alatti magán orvosi ren-
delôben folytatta volna a mûködését. Idô-
közben dr. Cesco Izabella visszavonta a megál-
lapodást, mivel az Egészségbiztosítási Alapból
magasabb finanszírozásra válik jogosulttá, ha a
privát rendelôjében egyedüli szolgáltatóként
mûködik a továbbiakban.
Dr. Jakab Erika feladatellátását – a további
szakhatósági eljárásokig – a Kossuth utcai ren-
delôben végzi ezentúl is.
Szíves tájékoztatásul: 

Dékány Angella alpolgármester

A Képviselô-testület munkatervében nem sze-
repelt egyetlen márciusra tervezett ülés sem, és
ígéretet is tettem Képviselô Társaimnak arra,
hogy egy hónap ülés nélkül telik, ezt az ígéretet
nem tudtam tartani, sôt a március 19-i rendkí-
vüli ülést egy újabb követte 2012. március 29-
én.
Sokan úgy gondolják, hogy a jelenlegi nem-
zetközi és hazai gazdasági helyzetben ki kell
várni és nem szabad merész terveket szövöget-
ni. Nagyon pesszimisták és elkeseredettek az
emberek. Sok minden hitelét veszti körülöt-
tünk.
Ezzel szemben én mégis azt vallom, hogy
menekülni is csak elôre lehet. A fejlôdés
csodálatos természeti példáit élhetjük át nap,

mint nap nézve a kemény száraz föld alól
elôtörô hajtásokat. Húsvét idôszakában, az egy-
házi ünnepek és népi hagyományok is arra
buzdítanak, hogy van megújulás!
Vannak idôszakok, amikor elveszítem a
lendületem és hagyom magam (az irigy,
rosszindulatú acsarkodók miatt) elked-
vetleníteni, de azután látva a hétköznapi kis
csodákat, a jó szándékú kedves embereket,
mindig rájövök, hogy van kiért, kikért még töb-
bet dolgozni és tenni!
A csodálatos falunknak és a rügyfakadásnak
köszönhetôen összehívtam Kedves Képviselô
Társaimat, akik kifogások keresgélése nélkül,
azonnal jöttek is dolgozni a hivatalba 2012.
március 29-én. Kora esti ülésünkön nem csak a
szigorúan vett napirendi pontokat tárgyaltuk
meg, hanem minden más fontos információt is
megosztottunk egymással.
A rendkívüli ülések anyagait is megpróbáljuk a
lehetôségekhez képest írásban eljuttatni a
Képviselôknek, de az idô rövidsége miatt ezek
az elôterjesztések mindig rövidebbek, mint
szokásosan, ezért szóban hosszasabban kiegé-
szítjük azokat.
Március 29-én elsôként döntöttünk a Belügy-
minisztérium rendelete alapján lehetôségként
újra felmerült sportpálya felújítási pályázat
beadásáról, az iskolánk udvarára vonatkozóan.
(Ezt a pályázatot 2011-ben is beadtuk, de nem
kaptunk támogatást, most nagyon bízunk
benne!) Ezzel a döntéssel együtt támogatjuk a
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület pá-
lyázatát is, mely a TAO jogszabály és az után-
pótlás sport érdekében készült sportfejlesztési
szabályokat is figyelembe véve kerül beadásra,
egy mûfüves pálya megvalósítása reményében.
Döntöttünk TÁMOP-2.4.5-12/4 pályázat
elôkészítésérôl. Nagyon jelentôs döntést hoz-
tunk a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat
elôkészítésére. A 16/2012. (II. 23.) számú
határozatunkat hatályon kívül helyeztük. A
Nagykovácsi Víziközmû Kft. által önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok bérleti jogvi-
szonyát közös megegyezéssel megszüntettük

(Kolozsvár tér és Pók utca 58.). Módosítottunk
az óvodai pályázat kapcsán korábban hozott
döntésünkön, mert a pályázat beadása április 2,
és a kiírás szerint kellett megfogalmaznunk,
valamint a tervezôk, mind a Kaszáló utcai óvo-
da bôvítése, mind a Dózsa György utcai óvoda
teljes átépítése kapcsán elkészítették az engedé-
lyes tervdokumentációkat, mely alapján a költ-
ségkiírásokat figyelembe véve az önrészt
növelni volt szükséges 25 millió Ft-ra.

Lezárásképpen tehát nem tervezetten, de két al-
kalommal is összeült a testület és minden
negatív közhangulat ellenére a falu fejlôdése
érdekében további Európai Uniós pályázati
lehetôségekkel élve bízik a jövôben!
Tisztelettel

Bencsik Mónika polgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
márciusi munkájáról
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SZEMÉTSZEDÉS

ÉS TAVASZI

NAGYTAKARÍTÁS

NAGYKOVÁCSIBAN

ÉS KÖRNYÉKÉN
az Önkormányzat szervezésében!
2012. április 21-én 
szombaton 9:00 órától

9:00–12:00 óráig zsákosztás és eligazítás az alábbi helyszíneken:
Kôkereszt (Kossuth L. u.), Kolozsvár tér, Arany János u. játszótér, Zsíros-hegyi Kápolna,
Csillagfürt park (Zsíros-hegy), Ady Endre u.-Kossuth L. u. sarok, Virágos sétány-Kazal u. sarok.
Kesztyût mindenki hozzon magával, zsákot biztosítunk!
Várjuk minden kedves lakos jelentkezését, aki tenni kíván környezete tisztaságáért.
Jelentkezés Pataki Ildikónál a 06-26-356-362 vagy a 20/359-3580-as telefonszámon.

Tegyünk együtt környezetünkért! Nagykovácsi Mindannyiunké!

TAVASZI
RUHAGYÛJTÉS

a plébánián 
AZ ALÁBBI ÜGYELETI IDÔKBEN 

várjuk a testvérek adományait:
ápr. 27. (p) 15–19-ig
ápr. 28. (szo) 9–12-ig
ápr. 30. (h) 16–19-ig

máj. 2. (sze) 16–19-ig
máj. 7. (h) 16–19-ig

máj. 9. (sze) 16–19-ig
Nagyon kérjük hogy – amint a legtöbben
szokták – csak tiszta ruhákat hozzanak,

és lehetôleg az ügyeleti idôben.
Megértésüket és a ruhákat köszönjük!

RUHÁK VÁLASZTÁSA
máj. 11-én (péntek) 13–18 óra között

máj. 12-én (szombaton) 9–13 óra között

Szeretettel várunk mindenkit!
A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTÔI



� Adócsoport 06-26-389-327 

Csoportvezetô: Nagy László, 115 mellék; nagy.ado@nagykovacsi.hu
Dervalics Lászlóné, 108 mellék; dervalics.ado@nagykovacsi.hu
Képes Imréné, 123 mellék; kepes.ado@nagykovacsi.hu

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

Tisztelt Adózók!
Az építményadó bevallások feldolgozása során megállapítható, hogy je-
lentôs számú bevallást nem küldtek vissza az adózók. Felhívjuk a figyel-
met, hogy amennyiben bevallási kötelezettségüket nem teljesítik, mu-
lasztási bírságra számíthatnak.
További tapasztalat, hogy a korábban bevallott adótárgyakat (garázs,
mûhely, gazdasági épület stb.) a beküldött bevallásokban sokan nem tün-
tették fel.
Ezt pótlólag megtehetik, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy
hivatalunk fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében,
ebben az esetben adóbírságot is meg fogunk állapítani.
Aki korábban, vagy most 2012-ben benyújtott bevallásában nem tüntetett
fel adóköteles építményt, vagy építményrészt azok szintén élhetnek rövid
ideig a pótlás lehetôségével.
A benyújtott bevallásokban feltüntetett adatok visszaellenôrzését hi-
vatalunk 2012. tavaszától megkezdi, s folyamatosan le fogja ellenôrizni.
Elsôsorban a korábbi bevallás és az új bevallás közötti eltérések bevallói
számíthatnak ellenôrzésre.

Adóbefizetési tapasztalatok

– azok az adózók, akik átutalással teljesítették adóbefizetési kötelezett-
ségüket, és a megjegyzés rovatban nem tüntették fel a mutatószámot
(pl. M…….) így a befizetés egyértelmûen nem beazonosítható;

– férj-feleség külön-külön adózó, de közös számláról utalt és az utalás
összege sehogy sem egyezik az I. félévi befizetési kötelezettséggel; 

– azok átfutó tételként lettek lekönyvelve; 
– sokan elrontották kitöltés közben a csekket és az otthon talált

Polgármesteri Hivatali csekkek közül, nem figyelve a számlaszámot
szintén tévesen fizették be az adót, ezért a befizetés ellenére – mivel
az  nem beazonosítható –  is fizetési felszólítást kapnak, hogy nem
lett befizetve az I. félévi adó.

Amennyiben e sorok olvasása után otthon ellenôrzik átutalásaikat,
befizetésüket és rájönnek a hiányosságra, tévedésre, kérjük jelezzék
felénk írásban, hogy az adóbefizetés a könyvelésünkben is helyesen
a helyére kerülhessen.

Képes Imréné építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabály-
sértési bírság adók módjára történô behajtása.
Dervalics Lászlóné gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok
adók módjára történô behajtása.
Nagy László iparûzési adó, behajtás.

� Építéshatóság

Bálóné Botos Zsuzsanna, 118 mellék; balone.epites@nagykovacsi.hu
Tóthné Halász Hedvig, 116 mellék; tothne.epites@nagykovacsi.hu

� Igazgatási Osztály

Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett; igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 104 mellék; nepesseg@nagykovacsi.hu 
Ferencz Andrásné, 121 mellék; szocigazgatas@nagykovacsi.hu 
Kis-Tóth Annamária, 103 mellék; kistoth.ugyfel@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Tájékoztató a parkolási igazolvány igényléséhez
a 2011. július 2-i változások alapján

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 2011.
július 2-ától az alábbi szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások 
fogadhatóak el parkolási igazolvány igényléséhez: 
1.) a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósá-

gi állásfoglalás. (ORSZI, illetôleg 2011. januártól az NRSZH (Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által kiállított szakvélemény vagy
szakhatósági állásfoglalás.) Az NRSZH nem a parkolási igazolvány-
hoz állít ki szakvéleményt, hanem a fogyatékossági támogatáshoz. A
218/2003. Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy ez a szakvélemény,
amit súlyos fogyatékosság esetében a fogyatékossági támogatáshoz
állítanak ki, elfogadható a parkolási igazolványhoz is. Tehát aki a fo-
gyatékossági támogatáshoz kapott szakvéleményt illetve szakhatósá-
gi állásfoglalást az NRSZH-tól, (tehát aki jogosult fogyatékossági tá-
mogatásra), azzal tud parkolási igazolványt is igényelni. NINCS
KÜLÖN parkolási igazolványhoz kiállítandó szakvélemény.

2.) A vakok személyi járadékának bevezetésérôl szóló 1032/1971. (VII.
14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM ren-
delet 4. számú mellékletében meghatározott vakok személyi járadékát
kérelmezô csökkentlátó nyilvántartási lapja. (2003. 03.03.-ig állították
ki.)

3) A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrôl és fogya-
tékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mel-
lékletében meghatározott igazolás. ("Igazolás tartósan beteg, illetôleg
súlyosan fogyatékos gyermekrôl.")

– A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerin-
ti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának
meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésôbb 2011. de-
cember 31-éig volt felhasználható. A 2011. december 31-i határidô
jogvesztô volt, ezért azt követôen ezen szakvéleményekkel parkolási iga-
zolványt igényelni, vagy határidôt meghosszabbítani nem lehet. Az aláb-
biak szerint van lehetôség az NRSZH által kiállítandó szakvéleményhez
hozzájutni:
A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónap-
ban nyújtható be, amelyben a kérelmezô a tizennyolcadik életévét betölti.
A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet, a Magyar Államkincstár által
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell elôter-
jeszteni a kérelmezô lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
Magyar Államkincstár területi szervénél. A támogatás iránti kérelemhez
mellékelni kell a KÉRELMEZÔ HÁZIORVOSA ÁLTAL KIÁLLÍTOTT 
ORVOSI BEUTALÓT, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi doku-
mentációt. 
Ha a kérelmezô személyes vizsgálata szükséges, a szakértôi bizottság a
vizsgálatot – a háziorvos javaslatától függôen – a kérelmezô lakóhelyén,
tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élô kérelmezô
esetén az intézményben) vagy szakértôi bizottság telephelyén végzi el.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az alábbi címen érhetô el.
1146 Budapest, Thököly u. 82. 
Telefon: 462-6500

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykovácsi honlapja: www.nagykovacsi.hu � Telefon: 06-26-389-566

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00

Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék, kistoth.ugyfel@nagykovacsi.hu

4 2012. ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!

P O L G Á R M E S T E R I   H I V A T A L Á N A K   
ünnepek miatt munkarend változásáról

Április 21. szombat Munkanap Hivatal zárva
FÖLD NAPJA
szemétszedés

Május 30. hétfô Pihenônap Hivatal zárva
Május 1. kedd Munka ünnepe Hivatal zárva



Tájékoztató a dohánytermékek fogyasztásának 
2012. január 1-jén 

hatályba lépô alapvetô szabályairól

A dohányzásra vonatkozó tiltó, illetve korlátozó ren-
delkezések közforgalmi intézményekre, beleértve a
szórakoztató, vendéglátó intézményeket és köz-
területekre érvényesek a nemdohányzók védelmérôl
és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásá-
nak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt
módosító 2011. évi XLI. törvény 2012. január 1-jén
hatályba lépô rendelkezései szerint.

Kizárólag a dohányzás számára kijelölt helyeken szabad dohá-
nyozni:
– a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyi-

ségeiben,
– közösségi közlekedési eszközökön,
– munkahelyeken,
– a közterületnek minôsülô aluljárókban, zárt légterû összekötô terekben,

játszótereken, játszóterek külsô határvonalától számított 5 méteren
belül,

– a közösségi közlekedési létesítmények (vasút, busz) személyforgalom
számára megnyitott területein, megállóiban, várakozó helyiségeiben. Ha
a megálló, várakozó hely nyílt légterû, annak külsô határvonalától
számított 5 méteren belül. Amennyiben a külsô határvonal nem ál-
lapítható meg, a megállót, várakozó helyet megfelelô táblától, jelzéstôl
számított 5 méter sugarú körön belül a dohányzás tilos.

Dohányzóhelyet nyílt légterû helyeken kell kijelölni a közforgalmú in-
tézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben és a
munkahelyeken.
Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteren
belül nem jelölhetô ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást
nyújtó közforgalmi intézmények esetében.
A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó intézmények ese-
tében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteren belül abban
az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterû
dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteren
kívül nem állnak fenn. Nem kell dohányzóhelyet kijelölni, ha az in-
tézmény üzemeltetôje az intézményt nemdohányzó intézménnyé
nyilvánítja, és ezt a tényt jól látható, egyértelmû felirat vagy jelzés al-
kalmazásával a bejáratnál és a vendégforgalom által igénybe vett
helyiségekben feltüntetni.

Tilos a dohányzás:
– a közforgalmú intézmények zárt légterû helyiségeiben,
– munkahelyek zárt légterû helyiségeiben,
– helyi közforgalomban közlekedô közösségi közlekedési eszközökön,

helyi érdekû vasúton, menetrend szerint belföldi helyközi közforgalom-
ban közlekedô autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedô
személyszállító vonaton.

Tilos a dohányzás és nyílt légtérben sem jelölhetô ki dohányzóhely:
– a közoktatási intézményekben,
– gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben,
– egészségügyi és egyéb többcélú intézményekben, ahol egészségügyi

szolgáltatást is nyújtanak.
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helye-
ket egyértelmû jelzés alkalmazásával, szembetûnô módon kell megjelölni.
Az elôírások betartásának vagy betartatásának megszegôje
egészségvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege magánszemély
esetében 50.000.– Ft-ig, a szabályok betartásáért felelôs személy ese-
tében 250.000.– Ft-ig, intézmény, szervezet, üzemeltetô vagy gazdasági
társaság tekintetében 2.500.000.– Ft-ig terjedhet.
A jogszabályban biztosított türelmi idô 2012. április 1. napjával lejár, így
kérünk minden helyi lakost a hivatkozott jogszabályi rendelkezések be-
tartására. 

� Önkormányzati Osztály

Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 mellék; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 06-30-314-3196; 

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Ihászné Lovász Mária,126 mellék; palyazat@nagykovacsi.hu
Kis Benjámin településmérnök, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu
Sümegi Zoltán településmérnök,129 mellék;

településmernok@nagykovacsi.hu

Tájékoztatás

� A Nagykovácsi Posta elôtti parkoló felújítása befejezôdött, immár 
VIACOLOR burkolatú parkoló fogadja a postára érkezôket. A beruházás
a Magyar Posta Zrt. támogatásával valósult meg.

� Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. április
14-én veszélyes- és elektronikai hul-
ladékgyûjtést szervez a szokott helyen a Bánya utcai
faháznál. A részleteket megtaláljak a www.nagykovácsi.hu honlapon, il-
letve a kihelyezett szórólapokon.
� Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. április 21-én tartja a
Föld napi szemétszedést, a részletes információkat a zsákosztással,
szemétszedési körzetekkel kapcsolatosan megtalálják a nagykovácsi.hu
honlapon.
� Megkezdôdött az aszfaltos utak tavaszi kátyúzása, a munkálatok
közelében kérjük az autósokat fokozottan figyeljenek.

Kis Benjámin és  Sümegi Zoltán településmérnök

Kedves Olvasók!
Ismételten szeretném tájékoztatni Önöket néhány olyan helyi jellegû
teendôrôl, amelyeket már az újság elôzô számaiban olvashattak. 
A tavasz közeledtével a közterületeinken nagyon sok, kóbor-gazdátlan
kutya figyelhetô meg. 
Ezeknek az ebeknek többségében van tulajdonosuk, csak nem
megfelelôen vannak tartva és elkóborolnak. 
Kérek minden állattartót, hogy a kutyákkal kapcsolatban az állattartásról
szóló 24/2011. (XI.2.) helyi rendeletet és az országosan is érvényes
jogszabályokat kísérjék figyelemmel, hogy az ott leírtakkal tisztában
legyenek.
A gyepmester heti rendszerességgel jár ki a településre és a közterületen
lévô gazdátlan ebeket befogja. Az elveszett, vagy elszállított kutyák után
érdeklôdni hivatali idôben a 06-314-3196-os telefonszámomon, vagy
Csavar Attila gyepmester elérhetôségén a 06-30-325-4274 számon lehet. 
Az állattartásról szóló 24/2011. (XI.2.) számú helyi rendelet alapján a ku-
tyatartóknak – az itt szereplô – 3. számú mellékletet kellett kitöltve, a
Polgármesteri Hivatalba eljuttatniuk 2012. március végéig. 
A nyomtatvány letölthetô a honlapunkról, de ennek a cikknek a mellék-
leteként is eljuttatjuk Önökhöz!
Tisztelt állattartók, amennyiben még nincs kitöltve a nyomtatványuk, azt
haladéktalanul pótolják! 

Bejelentés az eb tartásról

Az eb tulajdonosának neve: ……………………………………………..

Az eb tulajdonosának lakcíme: ………………………………………….

Az eb tartási helye:  ………………………………………………………

Az eb fajtája: …………………………………………………………….

Az eb születési ideje: …………………………………………………….

Az eb neme:…………………………, színe: ……………………………

Az elhullás idôpontja:…………………………………………………….

Az elvesztés helye, idôpontja:…………………………………………….

……….év…………….hó………….nap

………………………………………………..
Bejelentô aláírása

* * *

Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra 
nyomatékosan felhívnám

Községünkben a kihelyezett súlykorlátozás táblák hatálya alá esô gépjár-
mûveknek  behajtási engedélyt kell kérni a Hivatalunknál, ha be kívánnak
jönni a településünkre. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak errôl, ezért a helyi megrendelôk
segítsék, tájékoztassák a szállítókat, mert az engedély kiváltása sokkal
kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô cso-
magolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a
tevékenység környezetszennyezô, veszélyes és ezért szigorúan tilos!
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A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett za-
jos munkák kérdése. Idézném az ide vonatkozó  3/2002. (II.14.). sz.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének  rende-
letét: 

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

eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása,
– erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
– zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép,

stb.) végzése.
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a gépi barkácsolást, házkarban-
tartást. Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így
sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg.
A mostani kedvezô idôjárás ellenére a szombat délután 16.00 és hétfô
reggel 07.00 közti idôszakban tartózkodjanak az ilyen zajos munkák
végzésétôl!
A fentebb idézett helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt
megszegi, joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni
bírságra a hétvégén is.

Erôs Kálmán közterület-felügyelô

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 mellék;
penzugy@nagykovacsi.hu

Baráthné Nagy Judit ,109 mellék; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Csernusné Turai Judit,102 mellék; csernusne.penzugy@nagykovacsi.hu
Fülöp Györgyné, 119 mellék; fulop.gyorgyne@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 124 mellék; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 mellék; koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság

A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a
Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A
Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a
kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasár-
nap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô.

Györgyi Zoltán fôépítész, 131 mellék; foepitesz@nagykovacsi.hu
Elôzetes telefonon történô bejelentkezés alapján fogadja az ügyfeleket.

Az Alaptörvény Asztala
Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylôlapot kitölti, Kövér László, a Magyar
Országgyûlés elnöke megküldi Önnek a Magyarország Alaptörvénye
címû kiadvány  ingyenes névre szóló  példányát.
Lehetôség van a Magyarország Alaptörvénye – díszkiadás címû album
megrendelésére is, melynek ára: 10.000,– Ft + postaköltség: 1.080,– Ft,
+ ÁFA
Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatalban a titkárság elôterében
található.

Ügyintézô: Fábos Éva, 105 mellék
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Bencsik Mónika polgármester 
fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén

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

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00-17.30

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

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

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

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
hétfôn 8.00-20.00 óráig és szerdán 9.00-11.00 óráig fogadja ügyfeleit 

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

151 ezer fôvel nôtt Pest megye lakossága

A tavalyi népszámlálás elôzetes adatai szerint tavaly októberben 2,1 száza-
lékkal kevesebben éltek Magyarországon, mint az azt megelôzô, 2001.
február 1-jei összeírás idején - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
népszámlálásért felelôs elnökhelyettese kedden sajtótájékoztatón,
Budapesten.
Németh Zsolt elmondta: az elôzetes adatok szerint Magyarországon
9.981.865-en éltek.
Kitért arra, hogy a természetes fogyás (a születések és a halálozások külön-
bözete) mértéke növekvô: az 1990-es évtizedben évente átlagosan 33 ezer,
2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-tagállamok közül Magyarországon tart
a legrégebb óta, 1981-tôl a monoton népességcsökkenés – tette hozzá.
A KSH népszámlálásért felelôs elnökhelyettese szólt arról, hogy
Magyarországon folytatódott a népességkoncentráció, a fôvárosból és Pest
megyébôl álló közép-magyarországi régióban a népesség "figyelemre méltó
módon emelkedett", ezen kívül kizárólag Gyôr-Moson-Sopron megyében nôtt
a lakosság száma, míg a csökkenés Békés megyében a legnagyobb, 9 száza-
lékos.      
A 2001. évi népszámlálás óta eltelt idôszakban az ország csaknem vala-
mennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. Kivételt képez Pest megye,
ahol a lakosság nagymértékben, közel 13 százalékkal nôtt.
Pest megyében 1 223 000 ember él, 151 ezer fôvel több, mint 10 évvel ezelôtt.
Ebbôl 801 ezren élnek városokban, 422 ezren községekben. Az adatok azt
mutatják, hogy az ország lakosságának 12,3 százaléka a megyénkben él.
Az elmúlt tíz évben tovább erôsödött az a folyamat, hogy az ország

lakónépessége Közép-Magyarországra koncentrálódik: míg 2001-ben 28,1,
addig 2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt Budapesten és Pest megyében.
A növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntô szerepet, a fôváros
lakónépessége – bár csekély mértékben – tovább csökkent. A többi régió és
megye lakosságának országon belüli aránya nem, vagy alig változott.
A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedben Pest
megye volt, ahol a bevándorlási többlet eredményeként mintegy 150 ezer fôv-
el gyarapodott a népesség.
Pest megyében jelentôs mértékben, 84 fôvel nagyobb a népsûrûség az orszá-
gos átlagnál.
A lakásállomány Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl régióban
gyarapodott a legnagyobb mértékben az elmúlt évtizedben. Pest megyében
közel 20 százalékos volt a növekedés.
A lakásállomány területi megoszlása nem változott jelentôsen, egyedül Pest
megye részaránya növekedett 1 százalékot meghaladó mértékben. A lakásál-
lomány egyharmada Közép-Magyarországon található, minden ötödik lakás
Budapesten, és minden tizedik Pest megyében van.

Forrás: 
MTI, KSH, www.pestmegye.hu
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Tûz a Kutya-hegyen

Március 28-án körülbelül 14 óra 30 perckor
érkezett lakossági bejelentés központi számunkra,
miszerint füstöt látnak messze a körtés irányából.
Tûzoltó parancsnokunk (Bakó Mihály) a helyszí-
nen felderítéssel támasztotta alá a jelzés valódisá-
gát, majd riasztotta a Készenléti Szolgálatok
Tagjait. Percek alatt elértük a helyszínt ahol elsô
becslésre 1,5-2 aljnövényzete állt lángokban.
Parancsnok úr jelezte a Fôvárosi Tûzoltó
Parancsnokság felé a tûz nagyságát és pontos
helyét illetve a szükséges erôk számát (a tüzet 2-
es kiemeltre minôsítette). Kezdôdött az alap-
vezeték és a sugarak szerelése. Az ekkor érkezô
hivatásos elsô fecskendôrôl megkezdtük a tûz
oltását négy sugárral. Két betáplálási pontot alakí-
tottunk a tûz alsó és felsô részénél. A riasztási
fokozatot a kárhelyszíni parancsnok 3-asra
emelte, így további erôket rendeltek Nagykovácsi
Védelmére. A hosszú évek jó munkakap-
csolatának köszönhetôen a környezô települések
Önkéntes Tûzoltói szintén már úton voltak.
Az oltásban az önkéntesek 5 jármûvel vettek részt
(Solymár ÖTE 8 fô, a Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete 2 fô, a Rózsadomb ÖTE
4 fô, Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egye-
sülete 20 fô).
A Fôvárosi Tûzoltóság részérôl az alábbi
egységek voltak jelen:
I/1, II/1, II/2, KMSZ, XIX/V/2, TCS/2, X/2, XI/2,
VIII Generátor, Doktor, II/21, VIII/tûzvizsgáló,
XIV/2, Érd tûzvizsgáló, TCS/3, XIII/2, Kamera
(összesen 58 fô).
Hatalmas segítséget jelentett a folyamatosan
érkezô lakossági segítség. Az ide érkezô 20-30 fô
lapáttal, kisebb csoportokban dolgozva segítették
munkánkat. Az erdészek, favágók vállalkozók is
mindent megtettek, hogy elkerüljük a nagyobb 
bajt. Mivel félô volt, hogy a tûz átterjed a
környezô fenyôs és tölgy részekre, nagyon gyor-
san kellett körbehatárolni a tüzet, több fát kivág-
tak így megakadályozva a terjedést és a lombko-
rona égését. A tûzoltást 4-5 órán keresztül 6-8
sugárral folyamatosan 60-80 fô tûzoltó végezte.
A háttérben is nagy erôkkel folyt a munka, a
vízszállító fecskendôk újratöltésében és az utak
lezárásában a helyi polgárôrök segítettek. Az
önkormányzat védôitalt hozott az oltásban
résztvevôknek. Az egy sávos ösvényen külön fej-
törést okozott a szerek zavartalan mozgásának

biztosítása, kialakítottunk két sávos nyomvonalat,
ahol fordulni lehetett és két nagy szer elfért
egymás mellett.
A kommunikáció sem könnyû ilyenkor, mert a
telefonok lefedettség hiányában nem használ-
hatók. Szerencsére az új EDR rendszer és a saját
URH rádióhálózatunk, ha nem is mindig tisztán
érthetôen, de használhatóak voltak. 
A lángokat sikerült estére megfékezni, ám a beiz-
zások, parázslások felkutatása és oltása majdnem
éjfélig tartott. Az erdészet szervezésében éjsza-
kára figyelôszolgálatot állítottak fel, elkerülve így
egy ismételt tûz kialakulását. A tûz feltehetôen
emberi mulasztásból alakult ki a tûzvizsgálat
során talált tûzrakóhely tábor lehetett a keletkezési
pont, ahonnan aztán az emberi felelôtlenség miatt
a tûz továbbterjedt. Az erdészet szakembereinek
mérése szerint 5 hektáron pusztított a tûz, az anya-
gi kár tízmilliósra becsülhetô.

Köszönöm mindenkinek, aki segített, 
aki ott volt, aki támogatott minket!

A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi
Egyesületének nevében Honti Zoltán elnök

***

Tisztelt Készenléti Szolgálat! 
Tisztelt Segítô Lakosok!

Az emberi gondatlanság és felelôtlenség
következtében súlyos károkat szenvedett
a falunkat ölelô védett természet. A szak-
szerû és gondos védekezésnek köszön-
hetôen azt a bajt, hogy a lakóházak
közelében is elterjedjen a tûz meg tudták
akadályozni a tûzoltók és az ôket segítôk.
Minden Tisztelet és Köszönet megilleti
ôket!
Külön köszönöm munkáját Bakó Mihály
tûzoltó parancsnokunknak, aki már
korábban megkapta a Nagykovácsiért
Emlékérmet és itt a példa, hogy újra és
újra rászolgál a kitüntetésre! A tûzoltás
minden mozzanatáról tájékoztatott, szin-
te 15 percenként, ezzel segítve munká-
mat abban, hogy mikor kell a jogszabá-
lyoknak megfelelôen további szerveket is
bevonni.

Mindenkinek Hálás Köszönetemet 
fejezem ki ez úton is az Önkormányzat
nevében, aki részt vett a tûzoltásban!

Bencsik Mónika polgármester

Példaértékû összefogás Nagykovácsiban TÛZOLTÓSÁG
POLGÁRÔRSÉG

Készenléti Szolgálatok 
Nagykovácsi Egyesülete

Riasztás:

06-70-387-9999

BUDAVIDÉK 
ZÖLDÚT EMLÉKTÚRA

2012. május 12-én szombaton Telkiben rendezi
meg ez évi találkozóját a Budavidék Zöldút
Szövetség. A telki Pajta-Faluházhoz a Zsámbéki-
medence településeirôl biciklivel és gyalog
érkeznek földutakon a túrázók. Ott bemutatókon,
beszélgetéseken, mûsorokon, kézmûves foglal-
kozásokon vehetnek részt, helyi ételeket és
italokat kóstolhatnak. A csoportok délután testi-
lelki frissességben indulhatnak haza, megtapasz-
talva környezetünk természeti- és épített szép-
ségeit, az együvé tartozás örömét.
A nagykovácsi túrát ebben az évben Bedô István
emlékére tesszük meg. Ô volt a Budavidék Zöldút
Szövetség helyi képviselôje, lelkesen vett részt a
mozgalom munkájában: szervezett, térképet
készített, túrákat vezetett. Mint önkormányzati
képviselô, kapcsolattartó volt a szövetség, az
önkormányzat és a lakosság között. Szívügye volt
természeti értékeink megismertetése és megsze-
rettetése a gyermekekkel és a felnôttekkel bicikli-
és gyalogtúrák során.

Nagykovácsiból a gyalogtúra 

10 órakor indul a Tisza István

térrôl.
A Csergezán-kilátó és a Tarnai-pihenô érintésével
jutunk el a telki találkozóhelyre (kb. 8 km). A
közös program után 15-16 óra között indulunk
vissza az Anna-lak felé (kb. 6 km). Túravezetô:
Reindl Gyula, aki átvette falunk képviseletét a
Budavidék Zöldút Szövetségben. A kiránduláson
mindenki saját felelôsségére vehet részt, gyer-
mekek csak felnôtt kísérôvel (10 év alattiaknak
nem javasolt a túra!).
Szeretettel várunk mindenkit!
Bedô Gyöngyike és Reindl Gyula

További információ:
Nagykovácsi Általános Iskola telefon: 
06-26-389-922 munkaidôben

A len virágzás ünnepeA len virágzás ünnepe
2012. április 28.
Délelôtt: kirándulás a pilisi lenhez. Vezeti: Karlné Menráth Réka (a Duna-Ipoly Nemzeti Park
munkatársa). Jelentkezni a következô címen lehet: linumal@t-online.hu 
Délben: Nagykovácsi, Piliscsaba és Pilisszentiván polgármesterei, kíséretük és érdeklôdôk csapata
a Linum Alapítvány kezdeményezésére, és Nagykovácsi Önkormányzat támogatásával határkövet
állít az országos kéktúra mentén, a Bükkös kút közelében. „Ezzel a tettünkkel azt a régi hagyományt
szeretnénk feléleszteni, amikor még a korszerû helymeghatározó eszközök nélkül túrázó vándorok
szépen faragott határkövek mellett elhaladva értesültek arról, hogy éppen merre járnak, és egyben
szeretnénk megpecsételni a szomszédos települések együttmûködését, barátságát.”
Délután 5 órától: Táncház kicsiknek és nagyoknak – gyermekeknek, szüleiknek és
nagyszüleiknek egyaránt a Tisza István téren.
Muzsikálnak: Szalonna és Bandája a Magyar Állami Népi
Együttes kísérô zenekara. Pál István vezetô prímással az élükön.
Akik kedvet csinálnak, és megtáncoltatják az erre hajlandókat: 
Diószegi László koreográfus és táncosai Czene Zsuzsa és a
Rézpatkó táncosainak közremûködésével.
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CSALÁDSEGÍTÔ
SZOLGÁLAT

Ügyeleti idô: hétfô-szerda: 12-16 óráig
kedd-csütörtök: 8-12 óráig

Kuti Szilvia 
(családgondozó): 30/61-04-275

A Családsegítô Szolgálat a Nagykovácsiban élô
egyének és családok részére segítséget nyújt szo-
ciális, családi és lelki problémáik megoldásához.
Munkánk keretében információt szolgáltatunk,
segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézéséhez,
tanácsot adunk, és nem utolsó sorban együtt gon-
dolkodunk a hozzánk fordulókkal.

A fentieken túl:
· tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási,

társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hoz-
záférés módjáról,

· életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás kere-
tében segítséget adunk a családban megfigyel-
hetô mûködési zavarok kezeléséhez, ill. a kon-
fliktusok rendezéséhez (pszichológiai tanács-
adás, családkonzultáció, mediáció keretében),

· jogi tanácsadás: elsôsorban családjogi, munkajo-
gi, vagyoni problémákban,

· foglalkoztatási tanácsadás és álláskeresô klub:
álláskeresôk részére, valamint különbözô cso-
portos foglalkozásokat (álláskeresési tréning, ál-
láskeresési technikák, stb.) tartunk munkanél-
küliek számára.

GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

Ügyeleti idô: hétfô-szerda: 12-16 óráig
kedd-csütörtök: 8-12 óráig

Vereska Zsuzsanna 
(családgondozó): 30/52-00-778

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek
jólétének, testi-lelki fejlôdésének és családban
történô nevelésének elôsegítéséért munkálkodik.
Célunk a gyermek veszélyeztetettségének meg-
elôzése, illetve ha már kialakult, akkor annak
megszüntetése.
A közös munka során családgondozó tájékoz-
tatást, információt, szükség esetén ügyintézési
segítséget nyújt a családok részére a szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhe-
tôségérôl (címek, telefonszámok, és nyom-
tatványok) és igénylésének módjáról. A segítséget
kérô gyermek vagy a róla gondoskodó szülô
számára segítô beszélgetés keretében arra törek-
szünk, hogy a hozzánk forduló a problémáira
megtalálja a saját megoldását.

A fentieken túl:
· fejlesztô pedagógusként fejlesztô foglalkozá-

sokat, felzárkóztatást, a nyári szünetben pótvizs-
gára felkészítést végzünk,

· magántanulói, tanulószobai klub mûködtetése,
· kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyer-

mek számára minél konfliktus mentesebbé tegye
a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel,

· konfliktus-kezelés: elsôsorban családon belüli,
de bármely közösségi szituációban felmerülô
problémák és konfliktusok mediálása,

· készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti
Szolgálat nyitvatartási idején túl felmerülô
krízishelyzetekben történô azonnali segítség,
tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a
gyermek ne maradjon segítség, illetve ellátás
nélkül.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Futó-Deli Mária 
(szociális gondozó): 30-61-04-291

Szentpéteriné Brestyánszki Borika
(szociális gondozó): 30/46-40-513

A házi segítségnyújtás alapvetô célja, hogy a kis-
térség valamennyi a szolgáltatást igénylô tele-
pülésén élô, rászoruló számára egyenlô eséllyel
hozzáférhetô szolgáltatást nyújtson a legszüksége-
sebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.
Ennek megfelelôen alapvetô cél az igénybe vevô –
szükségleteinek megfelelôen – lakásán, lakó-
környezetében való önálló életvitelének fen-
ntartása. A jól mûködô házi gondozás teremtheti
meg a lakóhelyen, saját lakáson való szociális el-
látás lehetô leghosszabb ideig történô fenntartásá-
nak feltételeit.
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani
az ellátást igénybe vevônek abban, hogy fizikai,
mentális, szociális szükséglete saját környe-
zetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelôen, meglévô képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen. A házi segítségnyújtás konkrét
feladata, hogy a kliens meglévô fizikai, mentális
és egészségügyi állapotát megôrizze ill. meg-
erôsítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: ezustkor@solymar.hu

Szociális célú tûzifa 
támogatás

Nagykovácsiban
A 2011-es Önkéntesség Európa Éve kapcsán az
elmúlt év áprilisában megkeresés érkezett hiva-
talunkba a Belügyminisztérium helyettes Állam-
titkárságától.
A „Téli Szomszédolás” elnevezésû akcióprogram
célja a társadalmi szolidaritás erôsítése mellett a téli
hideg miatt legveszélyeztetettebb polgárok számá-
nak feltérképezése illetve téli tüzelôanyaggal (tûzi-
fával) történô ellátása volt.
Elôzetes felmérést végeztünk Nagykovácsiban és a
felmérés alapján 106 m3 téli tüzelôre jeleztük igé-
nyünket.
Ez jelentôs mennyiség és azt gondolnánk hogy 
ennyi szociálisan rászoruló személy (család) nincs a
településünkön.
Egyedül élô idôs személyek, gyermeküket egyedül
nevelô szülôk, illetve szûkös anyagi körülmények
között élô gyermekes családok között terveztük
szétosztani a pályázott tûzifa mennyiséget.
A Kormány az 59/ 2011.(XII.23) BM. Rendele-
tében a helyi önkormányzatok szociális tûzifavásár-
lásához kapcsolódó kiegészítô támogatás feltételeit
rögzítette és a rendelet mellékletében közzé tette a
tûzifa támogatásban részesített települések nevét és
a pályázaton nyert tûzifa mennyiségét.
2011 év utolsó napján érkezett a hír (és a támogatott
összeg) miszerint Nagykovácsi Nagyközség az
igényelt 106 m3 mennyiségû tûzifát megkapta támo-
gatásként 1.615.440 Ft összegben.
A támogatás kizárólag az erdôgazdálkodók által
biztosított tûzifa vásárlásra volt fordítható.
A tûzifa szállításával kapcsolatos költség (3.800
Ft+Áfa,valamint méterenként 2000 Ft+Áfa költség)
az önkormányzat költségvetését terhelte.
Az önkormányzat a támogatási összeget 2012.
április 30-ig használhatta fel, amelyrôl 2012. május
31-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszá-
molni.
Az önkormányzat a 3/2012 (I.26.) számú
Képviselô-testületi rendeletében szabályozta a ter-
mészetben nyújtott szociális célú tûzifa támogatás
jogosultsági feltételeit.
A rendelet és a természetbeni juttatás igénylésének
lehetôsége a helyben szokásos módon közzé lett
téve annak érdekében, hogy minél szélesebb körben
jusson a lakosok tudomására a támogatás igény-
lésének módja és lehetôsége.
Az igénylés benyújtásának határideje 2012. február
29-e volt.
A Hivatalba összesen 47 db kérelem érkezett, ebbôl
9 megkeresés a hivatalból szociális osztályáról in-
dult.
Összesen 53 család részesült támogatásban, azaz át-
lagosan 2 méter tûzifa támogatás jutott egy
kérelmezôre.
Három kérelmet kellett elutasítanunk, mivel a kérel-
mezôk egy fôre jutó jövedelme magasabb volt mint
a helyi rendeletben meghatározott jövedelem határ.
Lehetôséget találunk arra, hogy az elutasított
lakosok is tûzifa támogatásban részesültek.
A Telki úton életveszélyesnek nyilvánított beteg
kiszáradt fák kivágásából kitermelt famennyiséget e
személyek között osztottuk ki. Ôk fôleg idôs
egyedül élô emberek.
Köszönöm az együttmûködést a Pilisi Parkerdô
Gazdaságnak, Szalmás János és Klauser Balázs 
vállalkozóknak, Tóthné Pataki Csilla jegyzônek,
Balzó Edina osztályvezetônek, Ferencz Andrásné
szociális elôadónak.
Külön köszönet a lakosoknak akik módot kerítettek
arra, hogy személy szerint nekem is megköszönjék
a munkámat!

Tisztelettel: 
Dékány Angella alpolgármester

Fejér György
Nagykovácsi

Szociális
Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának Képviselô-testülete alapí-
totta, abból a célból, hogy a létminimum
határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének
javítása, valamint az elszegényedésnek kitett
nagykovácsi lakosok támogatása érdekében
anyagi és természetbeni juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között: a vál-
ságban lévô emberek és családok; a mun-
kanélküliek; a társadalom perifériájára szorult
emberek; a hátrányos helyzetük miatt veszé-
lyeztetett gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!

Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük van,
támogassák hagyományunkat, hogy minél több

családnak tudjunk örömet szerezni!

Tisztelettel megköszönjük a felajánlott 1%-ot.

A „Fejér György” 
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

számlaszáma

10200823-22221915-00000000

(1766-1851)
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Témahónap: „Múzsák Földje”

Tavaszi szünet: április 2-9-ig
Költészet napja: április 11. megemlékezés
Elsô osztályosok beíratása: április 11-12.
Földnapja akadályverseny: április 21. szombat
Tavaszi kertészkedés
Papírgyûjtés: április 25-26.

* * *

Országos kompetenciamérés 

eredményei a 2010/11-es tanévben

Mint minden évben iskolánk megkapta az orszá-
gos kompetencia 2011. évi FIT-jelentést, mely
tanulóink eredményeit közli matematikából és
szövegértésbôl.
Az elért eredményekrôl az alábbiakban adok
tájékoztatást.
6. évfolyam – matematika
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósá-
gi tartománya (konfidencia-intervalluma)
Nagykovácsi Általános Iskola 1567 (1528; 1603)
Országos átlag 1486 (1485; 1487)
Általános iskolákban 1480 (1479; 1481)
Községi általános iskolákban 1437 (1435; 1439)
Budapesti általános iskolák 1541 (1539; 1544)
6. évfolyam – szövegértés
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósá-
gi tartománya (konfidencia-intervalluma)
Nagykovácsi Általános Iskola 1574 (1541; 1612)
Országos átlag 1465 (1464; 1466)
Általános iskolákban 1459 (1457; 1459)
Községi általános iskolákban 1408 (1406; 1409)
Budapesti általános iskolák 1525 (1523; 1528)
8. évfolyam – matematika
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósá-
gi tartománya (konfidencia-intervalluma)
Nagykovácsi Általános Iskola 1600 (1553; 1643)
Országos átlag 1601 (1600; 1602)
Általános iskolákban 1586 (1585; 1587)
Községi általános iskolákban 1550 (1548; 1551)
Budapesti általános iskolák 1636 (1633; 1639)
8. évfolyam – szövegértés
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósá-
gi tartománya (konfidencia-intervalluma)
Nagykovácsi Általános Iskola 1615 (1576; 1645)
Országos átlag 1577 (1576; 1578)
Általános iskolákban 1561 (1560; 1562)
Községi általános iskolákban 1513 (1511; 1515)
Budapesti általános iskolák 1628 (1626; 1631)

A MEGYEI ZRÍNYI ILONA
MATEMATIKA VERSENY

EREDMÉNYEI

A házi fordulók után Pilisvörösváron megren-
dezésre került a megyei verseny, melyen
iskolánkból az alábbi tanulók értek el helyezést: 
BONIFERT BALÁZS  3.c 13. hely  
tanító: Körösi Éva
FÖLDESI ANDRÁS  4.a 14. hely  
tanító: Bedô Gyöngyike
A több száz versenyzô között elért kiváló
helyezéshez ezúton is gratulálunk.

Dér Zsuzsanna
igazgató

OPERALÁTOGATÁS

2012. március 11-én, este iskolánkból különjárat
indult 50 tanulóval, szülôvel és pedagógussal a
budapesti Operaházba Erkel Ferenc: Bánk bán
címû operájának elôadására.
Útközben gyönyörködhettünk a kivilágított Budai
Várban, a Lánchídban, a világörökség részét
képezô Andrássy útban. Az Operaház fôbe-
járatánál megtekintettük Erkel Ferenc és Liszt
Ferenc szobrát. Lenyûgözô látvány tárult elénk a
nézôtérrôl is: a freskók, csillárok, faragások, kár-
pitok gazdagsága méltó környezetet teremtett az
opera befogadásához.
A cselekményt és a leghíresebb áriákat már elôre
megismertük, így az élô elôadásnak már köny-
nyebben át tudtuk adni magunkat. Áhítatos csend-
ben hallgattuk Kiss B. Attila elôadásában a
Hazám, hazám… áriát. A cimbalommal kísért
Kolonits Klára éneke szívünkhöz szólt Melinda
fájdalmáról.
Az elôadás után a buszba beszállva még sokáig
nem tudtunk megszólalni. Újra gyönyörködtünk
Budapest fényeiben, fülünkben csengtek még
nemzeti operánk dallamai. Aztán beszélgettünk a
benyomásokról is, hiszen soknak ez volt az elsô
operaélménye.
Este 11 órakor még azt sem bántuk, hogy másnap
korán kell kelni, hiszen kár lett volna alvással
helyettesíteni ezt az élményt!
Köszönjük szüleinknek és a Környezet a
Gyermekekért Alapítványnak a támogatást!

Bedô Gyöngyike ének-zenetanár 
és tanítványai

SPORT
Törökbálint Torna (U9)
A Törökbálinti Labdarúgó Akadémia meghívására, ne-
gyedik alkalommal vettünk részt egy nagyon jó hangu-
latú gyerek focitornán 2012. március 04-én, vasárnap
délelôtt. /2003-2004-es korosztály/ (U9)
A tornán 5 csapat versengett, mindenki játszott min-
denkivel:
Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „A” csapat
Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „B” csapat
Pátyi SE
Nagykovácsi Utánpótlás SE „Piros csapat”
Nagykovácsi Utánpótlás SE „Zöld csapat”
Az elsô mérkôzést a Törökbálinti -LA „B” csapatával
játszotta a mi „Piros csapatunk”. Könnyed, magabiztos
gyôzelemmel kezdtünk, egy percig nem forgott veszély-
ben a gyôzelem, bár sok helyzetet kihagytunk.
Törökbálinti -LA „B” csapat – Nagykovácsi USE
„Piros”  0:2
Nagykovácsi gólszerzôi: Márta Zsombor, Ormay Soma
A „Zöld csapat” az elsô mérkôzésén szintén a
Törökbálinti -LA „B” csapatával találkozott. A csapat
harcosan, és lelkesen küzdött, így egy izgalmas
mérkôzésen döntetlent értünk el.
Törökbálinti -LA „B” csapat – Nagykovácsi USE
„Zöld”  1:1
Nagykovácsi gólszerzôje: Huber Dani
A „Piros Csapat” a második mérkôzésünkön, a Pátyi SE
csapatával focizott. Szép és ötletes játékkal, folyamatos
letámadásban, az ellenfelet a kapujához szögeztük.
Látványos cselekkel, kombinatív játékkal, magabiztos
gyôzelemmel zártuk a mérkôzést, ahol minden kisfiú jó
játékkal vette ki a részét. 
Pátyi SE – Nagykovácsi  USE  „Piros”    1:4
Nagykovácsi gólszerzôi: Golda Marci 3 gól, Ormay
Soma      

A „Zöld csapat” a második mérkôzését szintén a Pátyi
SE csapatával vívta. A csapat ismét harcosan és lelkesen
küzdött, amely, most nem volt elég, mert az ellenfél
erôsebb játékerôt képviselt és gyôzött.
Pátyi SE – Nagykovácsi USE  „Zöld”  2:0 
A harmadik mérkôzést a Törökbálinti -LA „A” csapatá-
val játszotta a mi „Piros csapatunk”. Kemény, szikrázó,
változatos mérkôzésen, az utolsó percben fordítottuk a
magunk javára a mérkôzést. Ez a mérkôzés az akarat di-
adala volt.
Törökbálinti -LA „A” csapat – Nagykovácsi USE
„Piros”  0:1
Nagykovácsi gólszerzôje: Márta Zsombor
Ezután következett a két Nagykovácsi csapat egymás el-
leni örömfocija. Valóban öröm volt nézni, hogy mind a
két csapat milyen lelkesen, de sportszerûen vetette be
magát a küzdelembe, mely nagyon izgalmas játékot ho-
zott.
Nagykovácsi USE  „Zöld”  – Nagykovácsi USE
„Piros”  0:3
Nagykovácsi gólszerzôi: Bertalan Csongor, Fodor
Csanád, Ormay Soma
A „Zöld csapat” játszotta a torna, záró mérkôzését a
Törökbálinti -LA „A” csapata ellen. A „Zöld” csapat itt
játszott a legjobban, végig tartotta magát, a nála sokkal,
erôsebb ellenféllel szemben. Nagyon büszke voltam
rájuk.
Törökbálinti -LA „A” csapat – Nagykovácsi USE
„Zöld”  1:0
A tornát röviden értékelve, ez a torna is megmutatta, jó
ütemben fejlôdnek a focistapalántáink, de jól kijöttek
azok a hibák is, amiket a következô edzéseken ki kell
majd javítanunk. Nagyon jó volt, hogy két csapattal
tudtunk nevezni, így sok kisfiúnak tudtam játékle-
hetôséget adni.

VÉGEREDMÉNY:
Nagykovácsi Utánpótlás SE „Piros” 12 pont
Törökbálinti -LA „A” csapa 9 pont
Pátyi SE 4 pont
Törökbálinti -LA „B” csapat 2 pont
Nagykovácsi Utánpótlás SE „Zöld” 1 pont
Gólkirály:
A torna gólkirályát a TB-LA „A” csapat adta 4 góllal, a
mi csapatunk házi gólkirályai pedig Ormay Soma és
Golda Marci lett 3-3 góllal.
A „Piros” csapat tagjai: Golda Marci 1.c; Ihász
Benedek 2.a; Bertalan Csongor, Fodor Csanád, Ormay
Soma, 2.b; Márta Zsombor 3.b; Bencsics Máté 3.c;
Herold Kornél.
A „Zöld” csapat tagjai: Horváth Kornél;  Hajduska
Marcell 1.b.; Bertalan Tamás, Horváth Levente, Zgyerka
Máté 2.a; Gyôrffy Attila, Éles Bence 2.b; Huber Dániel,
Varga Domonkos 3.b.

Fodor Attila
U8-U9 csapat fociedzôje

30/490-2007
fodorattila@externet.hu



Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda:

Kaszáló u. 16-18. Tel.: 26-355-607 
Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 26/389-383
Bükk u. 9., Tel.: 26/356-425

E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

Eseménynaptár – 2012. márciusi történések a Száva u.-i óvodában
Apás hét – zajkeltô hangszereket készítettek flakonokból, sajtos dobozokból, papírhengerekbôl az
apukák gyermekeikkel közösen. Nagyon élvezték az együttes játékot a csoportban és az udvaron.

Bábelôadás: A világszép kecskebéka 
Gyöngyvér óvó nénink nagyon kedves meglepetést szerzett nekünk az igazán színvonalas báb-
elôadásával. Gyermekeink tágra nyílt szeme, mosolygós arca és kacagása volt a köszönet a kedves
elôadásért. A gyerekek színes rajzaikkal viszonozták Gyöngyvér kedvességét.

Nagycsoportos, iskolába menô fiaink, lányaink büszkén és örömmel várták leendô tanítónéni-
jeiket, akik eljöttek hozzánk látogatóba, hogy megmutathassák nekik, hogy milyen nagyok,
okosak és ügyesek már. A leendô elsôs napközis tanító néni is örömmel tapasztalta, hogy gyer-
mekeink várják, és készen állnak az iskolai életre.

Tavaszi séta – megcsodáltuk a kiskerteket, az éledô természetet, a virágok nyílását, a madarak
csiripelését. Faliújságunkat „csicsergô madarak” díszítették, amelyeket a gyerekek varrtak.
Csôrükben nemzeti színû szalagot vittek, hirdetve a közelgô ünnepet. A tavaszt köszöntötték a pa-
pírból barkácsolt fecskék és katicák.

Energiatakarékossági Világnap – a gyerekekkel szélmalmot, vízimalmot utánzó játékokat játszot-
tunk. Megtervezhették a jövôbeni energiatakarékos, a Föld természetes energiáit hasznosító
házukat. Célunk: egyfajta szemléletváltás, az energiát pazarló életmódra való felhívás volt.

Egy anyukánk segítô közremûködésével eljutottunk az Országházba. Ez egy újabb lehetôséget
adott arra, hogy gyermekeink figyelmét ráirányítsuk múltunk és jelenünk történéseire.

Nemzeti Ünnepünket újszerû módon ünnepeltük. Próbáltuk azt gyermek közelivé és élménysze-
rûvé tenni. Saját tervezésû és készítésû zászlóinkkal a Kaszáló u.-i tornateremben a két csoport
között „történelmi játékokat” játszottunk. Pl.: várfoglaló, zászlószerzô, lovasverseny, stb.
Katonáink ragyogó arccal, hôsiesen, bátran küzdöttek csapatuk gyôzelméért.

Sándor, József, Benedek valóban meghozta a meleget. Egyre több idôt töltünk a szabadban.
Elültettük a kicsírázott növényeinket, elkezdtük a tavaszi kerti munkákat. Kíváncsian lessük az
ôsszel, Farkas napkor elültetett virághagymáink kibújását.

A tavaszi napsütés hosszabb kirándulásra csalogatott bennünket. Egészen a Zsíros hegyi ját-
szótérig gyalogoltunk, ahol óvodásaink birtokba vették az ott lévô játékokat.

A Víz Világnapja alkalmából mindenki a víz színeiben, kék ruhában érkezett az óvodába. Játékos
módon megismerkedtek a víz körforgásával, felhívtuk a figyelmüket a világ vízkészletének fo-
gyására, és a takarékos vízfogyasztás fontosságára. A csodaszép, napsütötte udvarunkon vizes
versenyjátékokat játszottunk. A vízasztalnál egész nap folyt a horgászat.

A Húsvétra készülve beindult a „hímzô szakkör”, amelyen az ügyes nagyok kiscsibéket, tyúkocs-
kákat varrnak. Készülnek zokniból nyuszi babák, fatörzsbôl nagybajuszú „ôrzô-védô nyúlsereg”.
Termeinket tojásfüzérek és tojásfák díszítik. A fiúk elkészítik rózsavizüket, amellyel megön-
tözhetik szépséges kislányainkat.

Hagyományôrzô tojásfestô délutánra várjuk a szülôket, ahol természetes színezô anyaggal, tech-
nikákkal ismerkedhetnek kicsik és nagyok.

Febr. 13-17.

Febr. 28.

Febr. 29.

Március

Márc. 6.

Márc. 13.

Márc. 14.

Márc. 19.

Márc. 21.

Márc. 22.

Márc. 23.

Márc. 30.

BEIRATKOZÁS 
A KISPATAK ÓVODA

2012-2013. NEVELÉSI ÉVRE
2012. ÁPRILIS 23–27.

hétfôtôl csütörtökig 8–16 óra, 
pénteken 8–14 óra között

a Kaszáló u. 16-18. sz. alatt

Kérjük a kedves szülôket, hogy a beiratkozásra
hozzák magukkal 
a GYERMEK: – születési anyakönyvi kivonatát,

– egészségügyi könyvét,
– TAJ-kártyáját,
– lakcímbejelentô kártyáját;

a SZÜLÔ: – személyi igazolványát,
– lakcímbejelentô kártyáját.

BEÍRATHATÓ AZ A GYERMEK, 
AKI 2013. MÁJUS 31-IG 

BETÖLTI HARMADIK ÉLETÉVÉT.

e-mail cím: kispatakovoda@freemail.hu
honlap: http://kispatak.kingfisher.hu

Tel: 06-26-355-607

Helyreigazítás: 
Elnézést kérünk, a márciusi számban tévesen 

jelent meg a tájékoztatás!

Várjátékok 

a Száva utcai

óvodában
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Minden kedves családnak
örömteli,

áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk!



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök ren-
delkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagó-
gia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére
is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz,
Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti
Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár, Természet-
gyógyászat stb. Napilapok : Expressz, Magyar Nemzet,
Népszabadság. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni.
A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni
Szemle címû folyóirat olvasható a könyvtárban.

� Néhány ajánlat az új könyvekbôl:
Ismeretterjesztô irodalom felnôtteknek:

Egyed Ákos: Erdély 1848-1849
Egyed Ákos akadémikus történelmi
munkájának célja az 1848. évi erdélyi es-
emények áttekintése, a forradalom sajá-
tosságainak felmutatása, 1849 szabad-
ságharcának  ismertetése. Azt kutatja,

hogy Erdély különbözô nemzetei hogyan fogadták az
európai forradalmaktól érkezô impulzusokat s milyen
programot fogalmaztak meg megújulásuk érdekében.

„…az égre írj, ha minden összetört!”
Radnóti Miklós és kortársai 
A dokumentumkötet  Radnóti Miklós
életének mozzanatait mutatja be sok-sok
képpel, levelekbôl, naplókból, emlékira-
tokból származó történetekkel. A jól

olvasható kéziratok, fotók, dokumentumok, rövid
idézetek mozaikjából egy személyesebb Radnóti-kép
bontakozik ki: megismerhetjük a költô mestereit és
barátait, a kor irodalmi, grafikai, mûvészeti törekvéseit,
bepillanthatunk költôi mûhelyekbe, szerkesztôségekbe,
könyvesboltokba, miközben elkerülhetetlenül szem-
besülünk a harmincas, negyvenes évek világával, a for-
málódó háború és az emberüldözés borzalmaival is.

Várkonyi Nándor: Pergô évek
A pergô évek a XIX. század utolsó év-
tizedében, a millennium évében indul, és
az elbeszélô személyes sorsán át mutat-
ja be a korabeli Magyarországot, saját
nemzedékének útját és a magyar irodal-

mi élet közelmúltját. Azt a korszakot, amelyben az eu-
rópai történelem ás kultúra radikális fordulatot vett. A
mû csaknem harminc év múltán most elôször jelenik
meg a szerzô hátrahagyott kéziratához híven, a koráb-
bi változatnál mintegy 120 oldallal nagyobb terjedelem-
ben.

Ismeretterjesztô irodalom gyermekeknek:

Boysen, Sally: 
Bolygónk legokosabb állatai
Különleges történetek a természet leg-
eszesebb teremtményeirôl. Vajon az ál-
lati intelligencia olyan, mint az emberi in-

telligencia? Hogyan tanulják meg egyes állatok. az es-
zközhasználatot? Képesek az állatok megtanulni egy
nyelvet? Beszélhetnek is hozzánk? Vannak érzelmeik?
Tudnak számolni? És ha igen, miért?  Honnan tud-
hatjuk, hogy melyik állat "okos", és hogyan használják
felsôbbrendû intelligenciájukat mindennapi életükben?
A gazdagon illusztrált könyv összegyûjti a világszerte
folytatott legfrissebb és leginkább figyelemreméltó, ma-
jdnem az összes "okos" állatra vonatkozó kutatásokat. 

Köteles Viktória: 88 magyar
találmány
88 magyar találmány melyek megváltoz-
tatták a világot. Kempelen Farkas már a
XVIII. század végén ámulatba ejtette a
közönséget verhetetlen sakkozógépével

és csak a kezdet volt. Az évek elteltével folyamatosan
felhívtuk magunkra a világ figyelmét újabb és újabb
döbbenetes találmányokkal és feltalálóikkal, akinek
köszönhetôen olykor jóval könnyebb vagy kényelme-
sebb lett az életünk. Máskor pedig olyan ismeretekre
derítettek fényt, melyek óriási lépésekkel járultak hozzá
a tudomány fejlôdéséhez. 

Luca Novelli: Einstein és az idôgépek 
- Isteni szikrák sorozat 
Az Isteni szikrák sorozat elsô tagja ez a
humoros, képekkel gazdagon illusztrált
könyv, amely elsô szám elsô személyben
megírt életrajz Albert Einsteinrôl. A kötet-

ben a fizikai törvények egyszerû magyarázata mellett
képi humorral és szórakoztató szövegekkel mutatja be
a szerzô a nagy tudós pályáját. A magával ragadó
stílusnak köszönhetôen megismerhetjük az emberiség
történelmének kiemelkedô nagyságait.

� A  ”7 mérföldes csizmában heted 7 határon át”
Országos Mesevetélkedô 4. fordulójához érkeztünk
március 21-én. A négy induló csapat közül a legtöbb
mérföldet, azaz pontszámot a Sólymok csapata sze-
rezte, majd utánuk következett a második helyen
végzett Maminti, aztán jött Dömdödöm és az Okos
farkasok. A területi döntôre az elsô két helyezett, a
Sólymok és a Maminti csapata jutott tovább, ezúton is
gratulálunk! Köszönjük a játékosoknak, hogy eljöttek és
felkészültek az egyes fordulókra és köszönjük Andrea
néninek és Dávid bácsinak is a felkészítés során nyúj-
tott segítséget.
Akik most nem jutottak
tovább, ne szomorkodjanak,
hiszen sok-sok mesével let-
tek gazdagabbak és ôsszel
várhatóan ismét 7 mérföldes
útjára indul az Országos
Mesevetélkedô. – Várjuk a jelentkezéseteket!
A területi döntô Pilisvörösváron kerül megrendezésre
április 20-án. Sok sikert a továbbjutott csapatoknak!

� A XIX. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYV-
FESZTIVÁL ez év tavaszán, 2012. április 19-tôl 22-ig
kerül megrendezésre. Díszvendég lesz a számos
nemzetközi díjjal jutalmazott Claudio Magris olasz író,
akit az irodalmi Nobel-díj esélyeseként is emlegetnek.
A Triesztben született Magris 73 éves, a kortárs olasz
irodalom egyik kiemelkedô képviselôje. 1962-ben a tori-
nói egyetemen szerzett diplomát. 1978 óta a trieszti
egyetem német irodalom professzora, emellett pedig a
Corriere della Sera címû napilap újságírója. Mûveiben
kiemelten foglalkozott Németországgal, Közép-
Európával és hazájával. 2001-ben Erasmus-díjat
kapott, 2004-ben az Asztúria Hercege-díjjal tüntették ki,
2006-ban az osztrák Állami díj az európai irodalomért
elnevezésû kitüntetéssel jutalmazták. A 2009-es frank-
furti könyvvásáron ô kapta a német könyvszakma
Békedíját. 

� ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Április 27-én, pénteken 18
órakor író-olvasó találkozó vendége lesz Vámos Miklós,
József Attila díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg. A
könyvtárban kölcsönözhetô mûvei között megtalálható pl.:
Jaj, Bár, Hogy volt, Apák könyve, Anya csak egy van, 135
lehetetlen történet, Zenga zének…
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink:
Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen
kölcsönözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének
emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a
könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyv-
tárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. 
� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével
magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak,
látogatóinknak. � A WIFI segítségével a saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtár-
ban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthetnek. 
A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és e-mailben:
nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbítunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY
HONLAPJÁN a könyvtár – katalógus fül alatt. A könyvtár ál-
lományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel
kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett
könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangos-
könyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés
ideje. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk
tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

„A könyvek gerillaharcosok. Lesbôl 
támadnak, és szinte megmagyaráz-
hatatlan módon hódítanak.” 

- Vámos Miklós -

Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
az alábbi idôpontokban zárva tart.

Április 9., Április 21., Április 30., Május 1.
Megértésüket köszönjük.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:

� A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban
(Templom köz 6.):
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden
14.00-17.00 óráig, korongozó-kerámia tanfolyam fel-
nôtteknek hétfôn és kedden 17.00-20.00 óráig Kiss
Juliánnával
Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna 
(06-30-452-8192) vezetésével
Korongozás felnôtteknek – 10 alkalmas fazekas tan-
folyam szerdánként 18.00-21.00 óráig és péntekenként
9.00-12.00 óráig, gyerekeknek szerdán 16.30-18.30 és
pénteken 16.00-18.00 óráig. Szakoktató: Lisztovszki
Borbála (06-30-463-2487) 
Tûzzománc ékszerkészítés minden hónap 3. szom-
batján 9.00-12.00 óráig Lisztovszky Borival
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait,
szeretettel várja régi és új tagjait. 
Foglalkozások: április 16. és május 7.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó
anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klubfoglalko-
zás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Április 16-án: Ottlik Géza – Buda
Május 14-én: Grecsó Krisztián – Mellettem elférsz
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.

Tel.: 06-26-356-362  
E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu

nkkkozi@freemail.hu
http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

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

Blanka, Gyöngy Málna, 

Csongor Zétény, Balázs, Szófia,

Eszter, Luca, Mira, Emma Nóra

Legyetek üdvözölve!

Anyakönyvi hírek

Halottaink

Szakács István (57)
(1955. 05. 13. – 2012. 03. 03.)

Molnár András (68)
(1944. 10. 15. – 2012. 02. 21.)

Somodi József (79)
(1933. 03. 18. – 2012. 03. 16.)

Harsányi Józsefné (90)
sz.: Gál Jolán

(1921. 12. 28. – 2012. 03. 15.)

Kiss Mátyásné (87)
sz.: Teleki Rozália

(1924. 08. 20. – 2012. 03. 18.)

Szarka Vince (97)
(1915. 01. 21. – 2012. 03. 26.)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára

Szeretett Édesanyánkat
özv. Nagy Imrénét (Vass Margit).

Gyermekei

Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.

Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)
Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–17.00 

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô, Szerda, Csütörtök 12.00–14.00
(Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-555-055)

Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.

Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)
Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

(Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055)

A tanácsadás továbbra is 
a Kossuth L.  u. 64-ben 

lesz megtartva!
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731

Budakeszi, Fô utca 179., 
a Polgármesteri Hivatal udvarában.

Rendelési idôn túl 19.00 órától -  másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti 

és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Április 6.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Április 13.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

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

Április 27.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Május 4.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!
A szabadságon lévô orvos betegeit, mind-
két orvos saját rendelési idejében fogadja!

� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 18.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témá-
ban jártas elôadó meghívásával.
Klubvezetô: Cesko Izabella (06-30-491-6833) és
Bielcsik Petra (06-30-632-2753)
Következô klub április 23-án.
� Helytörténeti klub – Várjuk a Nagykovácsi múltja
iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik
községünk múltját és szívesen megosztják másokkal
és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük
történetét.  Klubvezetô: Maier Jenô (06-20-223-0127)
Május 7-én 17.00 órától: Régi fényképek
� La Leche Liga  tanácsadása – Április 16-án 9.00
órától: Szoptatási problémák megelôzése és
megoldása. Szeretettel várok minden olyan anyukát a
babákkal, gyermekekkel együtt, aki szoptat, szoptatott,
szoptatni szeretne, vagy egyéb kapcsolata van a szop-
tatással (elôzetes jelentkezés nem szükséges).
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)
� A Nagykovácsi Kórus próbái az Öregiskolában
kedden és csütörtökön 19.30-21.30 óráig. Meghall-
gatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet,
és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt
éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket!
Karnagy: Kriesch Katalin (06-30-975-3412)

P R O G R A M O K

� KÖLTÉSZET NAPJA – Április 11-én
szerdán 17.30 órától zenés irodalmi
est – József Attila versek a Sebô
együttes elôadásában. 
Belépô: 800 Ft/fô; diák, nyugdíjas: 50 Ft/fô
� Táncház gyerekeknek – Április 13-án pénteken
16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kis-
iskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa.Belépô: 500 Ft/fô.

� Az én pódiumom
Április 16-án hétfôn 19.00 órától János vitéz, Özvegy
Karnyóné, Tartuffe – Klasszikusok Nagykovácsiban,
avagy emlékképek ifjúkoromból, a pódiumon: Dr.
Szabó István. A belépés díjtalan.
� Kiállítás megnyitó – Április 20-án pénteken 18.30
órától Nimfák és fabulák – Gaszner Ildikó és Somogyi
Ferenc kiállításának megnyitója, melyen közremûködik:
a Nyesô Mari Zenekar és Varga Tamás színmûvész. A
kiállítás megtekinthetô: május 10-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében.

� Nyesô Mari Zenekar koncert –
Április 20-án 19.00 órától Nyesô
Mari Zenekar „Szerelem-péntek”
koncert. Belépô: 500 Ft/fô

� Föld Napja - Mese a tisztaságról – Április 25-én
16.00 órától a Marcipán Cica Társulat zenés interaktív
mesejátéka a tisztaságról. Belépô: 500 Ft/fô, csoportos
belépô: 400 Ft/fô (10 fô felett)
� Író olvasó találkozó – Április 27-én 18.00 órától
vendégünk: Vámos Miklós József Attila-díjas író.
A belépés díjtalan.

� M Á J U S I  E L Ô Z E T E S �

� Gyereknap kicsiknek és nagyoknak
Május 18-án pénteken 16.00-22.00 óráig 
16.00 órától: Gryllus Vilmos koncert – K&H Bank támo-
gatásával
17.00 órától: Virgonckodó játszópark lufihajtogató bo-
hóccal 
Ifjúsági programok
19.00 órától: Parázs zenekar koncert
20.30 órától: The Bras zenekar koncert

Diószeghy Tünde 
és Pataki Ildikó

Nagykovácsi Német Nemzetiségi 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Nagykovácsi német ajkú
lakossága kitelepítésének 
66. évfordulója alkalmából
2012. május 6. napján

11:30 órakor a katolikus templomban 
az ünnepi szentmisén,

azt követôen a kitelepítési emlékmûnél
tartandó megemlékezésre.

Mindenkit szeretettel várunk !
Dr. Klein Ferenc elnök


