
ISMÉT 
A BÚCSÚRA

KÉSZÜLÜNK...
Az egymást kergetô napok sod-
rásában szinte még alig jutottunk túl
a 2011. évi a már  elfelejtettnek hitt
nagykovácsi búcsú hagyományát
újraélesztô elsô rendezvényen. 
Ismét a szervezés, az elôkészítés
lázas napjait éljük.
Lelkes kis csapatunk, a nagykovácsi
német nemzetiségi közösség ismét
készen áll, hogy nagykovácsi nagy-
község önkormányzata képviselô-
testületének anyagi támogatásával, a
nagy közösségért, egymásért, az
önzetlen tenni akarás öröméért
2012-ben is legyen Búcsú.
Sok munka akad egy ilyen ren-
dezvényen, de nincs olyan feladat
amire azonnal több jelentkezô ne
lenne. 
Elmondhatatlanul jó érzés a tenni
akarás, s persze a siker élménye sem
elhanyagolható.
Hogyan is kezdôdött 2011- ben? 
Talán egy összejövetelünk közbeni
nosztalgiázás, vagy a régi képek lát-
tán?  
Ki tette fel elôször a kérdést, hogy
miért nincs a falunkban a kitelepítés
óta olyan „igazi búcsú”? Lényeg-
telen. 
Az ötlet megszületett, támogatást
kaptunk, s a megvalósításhoz közös-
ségünk minden tagja két kezét nyúj-
totta egyszerre. 
A régi idôk készülôdésének hangu-
latát a sebesen pergô évtizedek
megváltoztatták. Megváltozott az
utcák képe, már nem kell fehérfalú
vályogházakat meszelni s a jószágok
után udvart, utcát seperni. 
A megcsappant baromfiudvarok
lakóinak sem kell már tartaniuk a
Nagykovácsi Búcsútól, más napo-
kon is kerülhet tyúk a fazékba.

Másképpen kell készülôdnünk. 

Készülôdjünk egy közösségi nagy
találkozóra, az együttlétre, prog-
ramokra, a vasárnapi ünnepi szent-
misére.
Hívjuk meg barátainkat, ismerôsein-
ket. 
A kitelepítettek kis csoportja
Németországból, boldog várakozás-
sal készülôdik.

Színes program kavalkáddal, s
nagy szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
Nagykovácsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, s közössége nevé-
ben:

Dr. Klein Ferenc
elnök

Augusztus 11. szombat
– a Búcsú elé való nap

Délelôtt:
9.00
A nagykovácsi gyermeksereg a Bercsényi
Miklós Baranta Csapat lovas és gyalogos
vitézei segítségével elfoglalja a Fôteret.
A vitéz urak ezt követôen a református temp-
lom kertjében vernek tábort, s szívesen mu-
tatják meg a vitézséget a tanulni vágyóknak.

10.00–11.00
A Trambulin Színház gólyalábasai házsár-
toskodnak a Fôtéren, ”Bögyös Bözse és
Pesta a piacon” megnevezéssel

11.00–12.00
Ládafia Bábszínház a Színpadon
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj… és a többiek
teszik tiszteletüket 

12.00–12.30
„Üsd, vágd, nem apád!” – a vitézurak hajba
kapnak – Baranta bemutató a Fôtéren

Pihentetô délidô (sült kolbásszal, borral, sör-
rel, pálinkával... meg egy kis kürtôs kaláccsal)

Délután:
I. felvonás
Kalandozás veszi kezdetét a zenék és táncok
világában

15.30–16.30
Színpadon a Veszprémer Klezmer Band, 
majd a Four-Bones Fúvós Qartett, 

eközben
16.00 órakor Bencsik Mónika Polgármester a
búcsúi vigasságokat hivatalosan megnyitja 

16.30–17.15
„MIÉNK A NAGYSZÍNPAD” – nagykovácsi
tánccsoportok mûsor összeállítása 

17.30
Mielôtt ágyba mennének… – koncertet ad a
gyermek népnek a Katáng Együttes

II. felvonás
18.30
Színpadon Laár András humorista (…ez már
nem tréfa dolog…)

19.30-tól
Fergeteges utcabál veszi kezdetét az örökifjú
B. Tóth Lászlóval, s vendégével Auth
Csillával, s tart mindaddig, amíg elöljárósá-
gunk el nem rendeli, hogy nyugovóra térjünk,
hogy kipihenhessük magunkat a Búcsú
napjának méltó ünneplésére. 

Augusztus 12. vasárnap
– Búcsúnap

7.30-tól
…várható a falu népének zenés ébresztôje, a
Kövér Hattyúk nevezetû perbáli sváb fúvós
zenekar által. (Mivel minden utcában nem
tudnak fújni szegények, senki ne várja meg,
hogy ébresztik, inkább keljen fel idôben és
füleljen…)

10.00–12.00
Ünnepi Szentmise a Római Katolikus
Templomban, a Németországból hazaláto-
gató kovácsiak részvételével, a Solymári
Hagyományôrzô Asszonykórus közremûkö-
désével.

Délidô, a búcsúi vendégség ideje.

15.00–18.00
„A Dunai Svábok Kincsei” – fúvós zene és
hagyományôrzô sváb táncok a Fôtéren.

18.00–19.00
Színpadon a „Szamárfül Projekt” – zenés
mesejáték az egész családnak 

19.00–21.00
Vidám Búcsúzkodás 
Búcsú koncertet ad a Jávor Pál Nemzeti
Czigányzenekar

Mindkét nap: Kirakodó vásár, körhinta,
kézmûves foglalkozások, arcfestés, stb.

(Mûsorváltozás az újság megjelenésekor még nem
kizárt.)
A programok olvashatók lesznek plakátokon,
szórólapokon, s a www.nagykovacsi.hu internetes
oldalon.
A rendezvény alatt mindkét napon információs pultnál
kapnak segítséget vendégeink.
A szervezés alatt további információ:
Német Nemzetiségi Önkormányzat (06-70-417-0644)
Öregiskola Könyvtár és Közösségi Ház 
(Pataki Ildikó 06-26-356-362)
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A templomok búcsúnapja védôszentjük vagy
címadójuk ünnepén van. A mi templomunk cím-
adója a Mennybe Felvett Szûz Mária, akinek ün-
nepe augusztus 15., így ez a nap templomunk
búcsúnapja. Buzgón imádkozva ide zarándokoltak
ekkor a szomszéd községek hívei, a nagykovácsiak
pedig a szomszéd községek templomaiba azok
búcsúnapjain. Például a Máriaremetei Templomba
szeptember 8-án, Mária születése napján, Kisbol-
dogasszony-kor, és Budajenôre jún. 29-én, Péter-
Pálkor. Hosszabb utat is vállaltak, Esztergomba a
Szent Kereszt Templomba szeptember (13-) és14-
én mentek,  Szent Kereszt Felmagasztalása napján. 
A zarándoklatok lényege a bûnbánat, a lelki
megtisztulás, a szentségekhez járulás. Bálint
Sándor néprajztudós 1939-ban így ír a búcsúról:
„…A búcsújárás a bûnbánat ünnepélyes kife-
jezése, ennélfogva a búcsúmenetet bizonyos
hagyományos rend jellemzi. … A búcsúnap a hely-
ségnek voltaképpen születésnapja, amelyet nem-
csak lélekben ünnepelnek meg, hanem lakomával,
mulatsággal is. … A család valósággal rosszul
érezi magát, ha az ebéden nem ültethet vendéget az
asztalhoz.  ... A búcsú délutánján illetve estéjén
sokfelé bál szokott lenni. Ez a hagyomány még bi-
zonyára az egyháznak régi tilalmaiból ered. Az
Egyház ugyanis a világi mulatságokat, menyeg-
zôket, bálokat erôsen korlátozta a farsang idejére,
a nagy ünnepek másodnapjára és a búcsúnap-
ra…”
Milyenek lehettek egykor községünkben a bú-
csúk? Szemtanúk elbeszélését már csak a 30-as-
40-es évek búcsúiról ismerjük. Honvári Sebô és fe-
lesége Probszt Borbála 1992-ben, egy hosszú
beszélgetés alkalmával, színesen elevenítették fel
kora ifjúságuk búcsúiról ôrzött emlékeiket:
A két napig tartó búcsút lázas készülôdés elôzte
meg. Ekkorra már learattak, így a kemény munka
után megengedtek maguknak néhány kevésbé
fárasztó napot. Meszelték a házakat, a kôke-
rítéseket, takarítottak, baromfit vágtak, sütöttek-
fôztek, vasalták a sok szoknyát, a kendôket, mán-
gorolták a kötényeket. Az ünnep reggelén tisztára
söpört utcák, feldíszített templom, és a kocsmaud-
varokon lombsátrak várták az ünneplôket. A szom-
széd falvakból érkezô rokonokat, ismerôsöket, a
városban szolgáló lányok barátnôit és a helybe-
lieket. Két szentmise volt: 8-kor, 10-kor és délután
litánia. A reggeli kismisére többnyire a házi-
asszonyok és a gyerekek, a nagymisére a férfiak és
a fiatalok mentek. A nagymisén az evangélium
felolvasása után, az énekelt Hiszekegy „Credo in
unum Deum …” kezdôhangjaira körmenet indult a
templomkertbe, majd folytatódott a szentmise.
Három órakor mentek a litániára. 
A templomból kijôve a fiatalok fúvószene hang-
jaira bevonultak a báltermekbe, és kezdetét vette a
tánc, majd csatlakoztak az idôsebbek is. Nagy-
kovácsi és vendég bandák zenéjére három helyen
táncoltak: a mai szolgáltatóház (Kvantum, Férfi-
fodrász stb.) épületében, ahol nagyterem volt, a
Kolozsvár tér 18. sz. alatti (ma romos) egykori
vendéglôben és a Trendl-ház udvarán felállított
faépítményben. A szolgáltató  ház udvarát a tulaj-
donos lombsátorral fedte, alatta hosszú asztalok
mellett ültek a borozgatók, ki-ki az ôt megilletô
helyen. A Bayer vendéglôben az elöljáróság szóra-
kozott. 
Nem maradt üres a Fôutca sem. Ünneplôruhás
szülôk, nagyszülôk, gyerekek nyüzsögtek az áru-
sok, kör- és hajóhintások körül, akik a mai CBA-
tól felfele az út két oldalán sorakoztak. Elvira bolt-
ja oldalán a hintások, szemközti oldalon az árusok.
Az úttest mélyebben volt mint ma, és valamivel
keskenyebb. Forgalom nem zavarta a sokadalmat,
hiszen autóbusz ritkán járt, a lovas szekerekbe

pedig a gazdák ünnepnapon nem fogtak be. A
kocsmákban közben állt a bál vacsoráig, amikor a
zenészek hosszabb szünetet tartottak. Ôket meg-
vendégelte a kocsmáros, a bálozók meg haza-
mentek vacsorázni, majd visszatértek, hogy foly-
tassák hajnalig. Másnap újból ünnepi miserend
volt. Az árusok és a hintások itt maradtak, a bál
ekkor is délután kezdôdött, és másnap hajnalig tar-
tott.
Ilyen búcsú 1944-ben volt utoljára. Másnapján fu-
tott szét a hír: sok férfinak behívóparancs érkezett
a Községházára. 
1945 augusztusában, amikor elôrevetette árnyékát
a kitelepítés réme, a templomban változatlanul
megünnepelték a búcsú napját, de mulatságot nem
rendeztek, hintások és vásárosok nem jöttek. 
1946 búcsúnapján az egykori nagykovácsiak már
számkivetetten, Németországban éltek. Mekkora
honvágy foghatta el ôket ezen a napon kénysze-
rûségbôl elhagyott szülôfalujuk után! 
A Nagykovácsiba települt új lakók hozták maguk-
kal a búcsúünneplés hagyományát, ôk is ünnepel-
tek búcsúkor, de nem sokáig. 1948-ban, Rákosiék,
sok egyházi ünneppel együtt, munkanappá nyil-
vánították augusztus 15-ét is. Egyre inkább fakult
az ünnep, fogytak a hívek a templomban. A
Németországból hazalátogató Leyrer Mihály  így
emlékezik 1971 Nagyboldogasszony napjára:
„1971. augusztus 15-én Mária mennybe való
felvétele ünnepén 16-an voltunk a nagymisén,
amelyet Halász Piusz  atya tartott. A 16 személybôl
8-an jöttek Németországból látogatóba.” 
A búcsú dátumát viszont számon tartotta a körhin-
tás, aki az augusztus 15-ét követô hétvégére fel-
szerelte hintáját a Lenin téren (Kolozsvár-tér) a
legifjabb korosztály örömére. Valamikor a 80-as
években váltott: augusztus 15. helyett húsvétkor
jött. Ezzel eltûnt a búcsúnapi vigasságok utolsó 
nyoma is.
A régi nagykovácsiak a 60-as évek elejétôl kezdve
tértek vissza, hogy meglátogassák szülôfalujukat.
Látogatásukat általában augusztus 15-éhez igazí-
tották, mert számukra ez az ünnep maradandó volt,
mágnesként vonzotta ôket templomuk és régi ün-
nepük emléke. Kezdetben egyénileg jöttek, késôbb
szervezett csoportokban is. Jöttek az ünnepi szent-
misére, felkeresték szülôházukat, sétálgattak,
szemlélôdtek.   
Új fejezet nyílt a búcsúk történetében 1989-ben,
amikor a régi nagykovácsiak augusztus 15-ére ér-
kezett csoportját a helybeliek nyíltan és ünnepélye-
sen fogadták, együtt ünnepeltek velük a templom-
ban és az akkorra helyreállított Mária-szobor fel-
szentelésén, vendégül látták ôket, bált rendeztek.
Többször megismétlôdött ez után a régi nagy-
kovácsiak augusztus 15-i hazalátogatása és
vendégül látásuk. 1996-ban együtt emlékeztek a
vendégek és a helybeliek a kitelepítés 50. évfor-
dulójára, és felavatták a kitelepítési emlékmûvet.
„Díszpolgári kitünetést vehettek át aznap Leyrer
Mihály, Mandl Péter és Pitz Péter. Igazi meg-
lepetés volt számukra. Mindhárman az ötven éve
kitelepített magyar-németek intézôbizottságának
vezetôi. Akik felül tudtak emelkedni azon, hogy a
szülôhaza hátat fordított nekik, és Német-
országban, új hazájukban is csak arra összpontosí-
tottak évek óta, mit tudnának segíteni szülôfalu-
jukon.” [Furulyás Katalin Nagykovácsi Harangszó
1996. október. ]
A búcsúk történetének újabb szakasza 2011-ben
kezdôdött, amikor a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat községi önkormányzati anyagi támo-
gatással és a Közösségi Ház közremûködésével
kétnapos gazdag programot szervezett a Fôtérre és
környékére, nagy sikerrel. Az idei sikerüljön
ugyanúgy vagy még jobban, szolgálja a rendezôk

legjobb szándékát, érezze magáénak a rendezvényt
minél több nagykovácsi ember!
Visszatekintve az utóbbi 75 év búcsúira látjuk, mi-
lyen változékonyak az ünnephez kapcsolódó
szokások. Kialakultak és megszûntek, aztán kissé
módosulva ismét visszatértek.   
Az egyetemes egyház számára augusztus 15. vál-
tozatlanul a legnagyobb Mária-ünnep, Szûz Mária
mennybevételének ünnepe, melynek neve magyar
földön Nagyboldogasszony. A magyar keresz-
tények számára különösen jelentôs, mert Szent
István király 1038-ban ezen a napon fejezte be föl-
di életét, és ajánlotta az országot Mária oltalmába.
Minden nagykovácsi számára legyen a búcsú
BÚCSÚ-zás a közönytôl, a széthúzástól, a remény-
vesztettségtôl, mindentôl, ami a közösségeket
gyengíti és szétszórja. 

Réthy Mária

NAGYKOVÁCSI TEMPLOMBÚCSÚ
ÉS BÚCSÚNAPI VIGASSÁGOK

1955 1958

10. NAGYKOVÁCSI
MÛVÉSZETI
TALÁLKOZÓ

2012. 08. 31–09. 02.
kiállítások - bábszínház - hangos-
könyv-bemutató - fiatal tehetségek
bemutatkozása - amatôr színházi
elôadás, a közönség önkéntes je-
lentkezôivel - papírsárkány festés és
röptetés - családi táncház - oboa
mesterkurzus zárókoncert - vidám,
zenés, irodalmi mulatság a Nagy-
kovácsiban élô színészek és zené-
szek közremûködésével, kamara-
zene és jazzkoncert várja az érdeklô-
dôket!

Részletes tájékoztatás a plakátokon 
és a 06/20-3678-961 telefonszámon 

és a sylviakoves@gmail.com 
email címen és a 

nagykocsi.net civil közösségi oldalon

Nagykovácsi búcsúk
(Fotó: Kerekes Béla)



Július 13-án a testület rendkívüli ülést tartott, azt
megelôzôen a Pénzügyi Bizottság hozott dön-
téseket.
A 17 napirend többsége beruházásokkal és pá-
lyázatokon való részvétellel volt kapcsolatos.
Megvitatták a képviselôk az önkormányzat 2012.
évi költségvetésérôl szóló rendeletét és a 2.
számú módosítást az alábbi fôösszeggel fo-
gadták el: Bevételi fôösszeg: 1.637.391 ezer
forint; Kiadási fôösszeg: 1.637.391 ezer forint.
A helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi tá-
mogatására kiírt pályázati rendszerben, a má-
sodik félévre megmaradt 468 ezer keretbôl a
NAME pályázata nyert 400.000 Ft összeget, a
Nagykovácsi Alkotómûvészek Egyesülete által
szervezett mûvészeti hétvége rendezvényéhez.
A Nagykovácsi Víziközmû Kft. 2012. évre szóló
üzleti tervét a Felügyelô Bizottság javaslatát fi-
gyelembe véve jóváhagyta a Képviselô-testület.
A korábban elfogadott Közbeszerzési Tervet
szükséges volt módosítani az elnyert „Inku-
bátorház” pályázatra, valamint a Víziközmû
Beruházási Terv módosítására tekintettel.
Döntés született arról, hogy 3 új pályázaton is
indul az önkormányzat. Az „innovatív iskola”
elnevezéssel az új köznevelési törvényben
meghatározott feladatokra való felkészüléshez
(környezeti nevelés, egészséges életmód, sport,
mûvészet) nyújt támogatást. Az Öregiskola és
Közösségi Ház konzorciumi tagként csatlakozik a
„Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatás fejlesztés érdekében „elnevezésû
pályázathoz. Pályázó partnerek a Mûszaki
Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a
Széchenyi István Egyetem. A munka és magánélet
összehangolását segítô „Rugalmas munkahe-
lyek” címû pályázat a munkaidô és humánerôfor-
rás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket
rugalmasan kezelni tudó intézményeket támogat
ösztönzô intézkedések létrehozására. Mindhárom
pályázat 100%-os támogatású.
További pályázatot érintô kérdésben hozott dön-
tést a testület, de ez már egy sikeresen elnyert pá-
lyázattal kapcsolatos, az Öregiskola nyugati
szárnya kerül felújításra, valamint a faluház
helyén új épület épül az úgynevezett „inkubá-
torház projekt” kapcsán. Az önkormányzat a pá-
lyázati projekt dokumentációban becsült önrészt,

ami cc. 12 millió forint a költségvetésében biz-
tosítja, és azt elkülönített alszámlán kezeli. Az
inkubátorház létrejöttéhez szükséges az új épület
közmûcsatlakozásainak, valamint a kertrendezés
megvalósítása miatt az Öregiskola (Kossuth L. u
78.) és a Faluház (Templom köz 6.) telkeinek
egyesítése, amit a testület támogatott.
Július 1-vel megkezdte mûködését a Nagy-
kovácsi Településüzemeltetési Kft. Ennek
megfelelôen elkészült és elfogadásra került az
önkormányzat és a kft. közötti együttmûködési
megállapodás.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy értékesíti
az önkormányzat tulajdonát képezô 932/8 hrsz-
ú ingatlanból 56 m2 területrészt, szomszédos
magántelek tulajdonosának kérésére.
Testületi határozat született földhivatali megke-
resésre, hiánypótlásként egy ingatlan besorolásá-
nak megváltoztatásáról.
Állattartással kapcsolatos ügyben egy helyi
lakos fellebbezését a Képviselô-testület elutasí-
totta, a polgármester határozatát helyben
hagyta.
Azt gondolom, hogy a lakosság örömmel fogadja
a képviselôk döntését a Nagykovácsi köztemetô
ravatalozójának elbontásáról és új, a mai kor
elvárásának megfelelô épület terveztetésérôl.
Új szolgáltatás indul az egészségügyi alapel-
látás bôvítésére. Elôreláthatóan szeptembertôl
heti egy alkalommal a Nagykovácsi lakosoknak
térítésmentes vérvételi lehetôség lesz a Háziorvosi
Rendelôben. Az ezzel kapcsolatos költségeket az
önkormányzat felvállalja, a pontos részletekrôl
szeptemberben tájékoztatjuk Önöket.
Július utolsó hetében új Körzeti Megbízott kez-
di meg munkáját a településen. A feladat el-
látásához szükséges támogatásról a testület a dön-
téseket meghozta. Szeretném tájékoztatni a
lakosokat, hogy a mindenkori Körzeti Megbízott
személyérôl a polgármesternek és a képviselô-
testületnek döntési joga nincs, ez kizárólag a
területileg illetékes rendôri szerv hatásköre.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megkere-
séséhez csatlakozik önkormányzatunk így
szeptember 22-én „Autómentes Nap” lesz
Nagykovácsiban. Ugyanezen a napon lesz az
Egészségnap is, így talán jó alkalom lesz egy kis
nyugodt sétára, kocogásra, bringázásra a falu

központjában. Akik autó nélkül nem tudnak
létezni, ne kapjanak a telefonhoz, email-hez, ter-
mészetesen nem az egész település lesz egy napra
autómentes. (SAJNOS!) A részletekrôl külön
tájékoztatjuk a lakosokat a szeptemberi számban.
A jegyzô és a fôépítész tájékoztatta a testületet ar-
ról, hogy Nagykovácsi „kapujában” a Tisza
Kastéllyal szemközti ingatlanon (egykori ROBUT
faüzem) fôút melletti részén egy vállalkozó, kon-
téneres közforgalmi benzinkutat üzemeltetne a
szükséges környezetvédelmi elôírások be-
tartásával, az engedélyezési eljárás folyamat-
ban van.
Szíves tájékoztatásul: 

Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
júliusi munkájáról
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FELHÍVÁS 

Megkereséssel fordulok Nagykovácsiban és
Remeteszôlôsön élô szakorvosok és szak-
asszisztensek felé, akik lokálpatriotizmusból
vagy egyéb okból szívesen bekapcsolódnának a
helyi egészségügyi alapellátás munkájába.
Gondolok elsôsorban a helyi lakosok elôjegy-
zéses vizsgálatainak segítésében, a háziorvosok
konziliális támogatására, a prevenciós és szûrô
vizsgálatokban való együttmûködésre. Termé-
szetesen a szakmai protokoll és a törvényi elô-
írások betartásával.
Köszönetem és elismerésem:
dr. Muzbek Katalin, dr. Kovács Mária, dr.
Szondi Klára, dr. Boldis Márta, dr. Borkó
Erzsébet, dr. Keresztes Mária, dr. Balogh
László, dr. Handa Tibor, dr. Benedek
György, dr. Czeglédi Ferenc, dr. Rigó Péter,
dr. Somogyvári Zsolt szakorvosoknak, akik
évek óta sokat tettek betegeink gyógyulása
érdekében.
Várom azok jelentkezését is, akik a szeptember
22-én megrendezésre kerülô Nagykovácsi
Egészségnapon ötleteikkel, javaslataikkal,
részvételükkel színesítenék a rendezvényt.

Dékány Angella 
körzeti nôvér-alpolgármester

Elérhetôség:   06-30-314-2943

TERMELÔI PIAC
Nagykovácsi  Német Nemzetiségi Önkormányzat
közössége szervezésében a máriaremetei piac
üzemeltetôjének Szilágyi Zsoltnak és gazda
kapcsolatainak segítségével, Nagykovácsi Nagy-
község Önkormányzatával megkötött együtt-
mûködési megállapodás alapján a Nagykovácsi
Általános Iskola parkolójában

Minden hónap elsô szombatján
7:30–12:00 óráig

A következô: 2012. szeptember 1.

Nagykovácsi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége

(Tel.: +36-704170636) 
valamint máriaremetei segítôjük Szilágyi Zsolt

és a gazdák



� Adócsoport 06-26-389-327 

Csoportvezetô: Nagy László, 115 mellék; nagy.ado@nagykovacsi.hu
iparûzési adó, behajtás

Dervalics Lászlóné, 108 mellék; dervalics.ado@nagykovacsi.hu
gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára
történô behajtása

Képes Imréné, 123 mellék; kepes.ado@nagykovacsi.hu
építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési
bírság adók módjára történô behajtása

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!

� Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy hátralékkal rendelkezô adózók
esetében 2012. június elején értesítôt küldtünk ki minden érintettnek. Aki
ennek ellenére tartozását nem rendezte, vagy észrevétellel nem ért, azok
számára fizetési felszólítást küldtünk ki július közepén. Felhívjuk figyel-
müket, hogy nem teljesítés esetén megindítjuk a behajtási eljárást
(inkasszó, munkabér letiltás… stb.) AUGUSZTUS ELSÔ HETÉBEN.
A behajtás során az ART felhatalmazása alapján alkalmazhatjuk a bírósá-
gi végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseiben foglaltakat.
Adófolyószámla állásáról az értesítést, valamint a második félévi adó-
fizetési kötelezettségrôl a csekkeket augusztus végén postázzuk.
� Folytatjuk a különbözô adónemekben a beadott bevallások feldolgozása
után szúrópróba szerûen az ellenôrzéseket. Az ellenôrzések fajtája lehet
helyszíni ellenôrzés, vagy lehet úgynevezett egyszerûsített ellenôrzés,
melyet a rendelkezésre álló adatok alapján folytatnak le munkatársaink.
Az ellenôrzés megkezdéséig amennyiben korábban benyújtott bevallá-
saikban hibás adatokat, értékeket tüntettek fel, alanyi  jogon  jogosult min-
den adózó önellenôrzést végezni, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem
élnek, úgy Hivatalunk fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés
keretében, ebben az esetben adóbírságot is megfogunk állapítani. Az el-
lenôrzési értesítô kézhezvételét követôen adózónak önellenôrzési jogo-
sultsága már nincs.

Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást még
akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a
rendszeresített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a vál-
tozást követô 15 napon belül be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 500.000
Ft-ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki iga-
zolja, hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócso-
port részére ezt nem nyújtotta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenfor-
galmi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállás-
adónak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szál-
láshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket,
ezek a bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról
letölthetôk.

� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettsége keletkezik és a helyi adóhatóság felé építményadó be-
vallást kell benyújtani az ingatlan tulajdonosának.
� Azon adózók esetében, akiknek adó tartozása gépjármûvük éves
adótételét meghaladja idén is kezdeményezni fogjuk gépjármûvük forga-
lomból kivonását.

� Építéshatóság

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

Értesítéssel, kézbesítéssel kapcsolatos problémák, kérdések:
Tisztelt Ügyfeleink!
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 29. § értelmében a hatósági eljárás megin-
dításáról az ügyben érintett összes ügyfelet 8 napon belül értesítenünk
kell. Ez építésügyi hatósági eljárások esetében az építéssel érintett ingat-
lannal közös telekhatárral rendelkezô ingatlanok tulajdonosait és haszon-
élvezôit jelenti. Általában a hátsó szomszédok szoktak reklamálni, hogy
egy másik utcában folyó építkezéshez nekik mi közük. Az értesítés
kézhezvételét követôen az értesítetteknek nincs teendôjük, nem kell sem-
mihez hozzájárulniuk, csupán lehetôséget kapnak arra, hogy az ügy iratai-
ba betekintsenek, azaz azelôtt foglalhassanak állást, esetleg egyeztethes-
senek az építtetôvel esetlegesen felmerülô problémájukról, mielôtt az
építési engedély kiadásra kerülne. Az értesítést az ingatlanok tulajdoni
lapján szereplô adatok alapján küldjük ki. Rengeteg plusz munkát és
postaköltséget jelent a hivatalnak a tulajdoni lapon szereplô régi címekre
fölöslegesen kiküldött levél, az aktuális címek nyomozása a BM nyilván-
tartásból. Felhívom ügyfeleink figyelmét, hogy adataik változásának beje-
lentése (lakcím, esetleges haszonélvezet megszûnése) az Önök feladata.
A Földhivatal nem javítja automatikusan az építtetô lakcímét pl. a
használatbavételi engedély benyújtását követôen, hiszen ez nem
törvényszerûen következménye az épület felépülésének. Tájékoztatom
továbbá Önöket, hogy a postán át nem vett határozatok nagyon elnyújtják
a határozat jogerôre emelkedésének idôpontját, hiszen a kétszeri sikerte-
len kézbesítést követôen még további 5 nap elteltével indul a 15 napos
fellebbezési határidô. Érdektelenségükkel, vagy tudom sok esetben ön-
hibájukon kívül, idôhiány miatt pl. szomszédjuk építkezésének kezdését
akár egy hónappal is el tudják halasztani. 

Bálóné Botos Zsuzsanna

� 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 
Gróf Andrea, 110 mellék, grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazatas@nagykovacsi.hu

ÚTLEVÉL ÜGYINTÉZÉS
Ha 24 órán belül útlevelet szeretne, akkor a Központi Okmányirodában
kell beadni az útlevélkérelmet.
2012. január 1-jétôl új eljárásrend lépett hatályba az útlevél ügyintézés-
ben. Eszerint lehetôség van arra, hogy az útlevelet a jelenlegi harminc na-
pos ügyintézési idô mellett 7 napos, 3 napos vagy akár 24 órás ügyin-
tézési idôvel igényeljék az ügyfelek. 
Az emelt szintû szolgáltatás választása esetén az útlevél kiállítás eljárási

illetékének megfizetésén túl igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. A
pótdíj a 7 napos soron kívüli eljárás esetén 19 ezer forint, a 3 napos
sürgôsségi ügyintézéskor 29 ezer forint, és a 24 órán belüli azonnali ok-
mánykiállítás esetén 39 ezer forint.
24 órán belüli azonnali okmánykiállítást kizárólag a KEK KH által
mûködtetett Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán (Budapest XIII.
kerület, Visegrádi utca 110-112.) lehet igényelni hétköznapokon 8-tól 20
óráig, szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig.
A kérelem soron kívüli (7 napos), valamint sürgôsségi (3 napos) eljárás
esetén az ország bármelyik okmányirodájában benyújtható.
Megváltozott az okmányok átvételi rendje is. A sürgôsségi, valamint azon-
nali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában ve-
hetô át.

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

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

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

Ügyfélszolgálat: Gróf Andrea, 110 mellék; grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
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Fogyatékkal élô személyek 
parkolási igazolvány igénylése

2012. évben már két alkalommal jelent meg tájékoztató a Böngészô
újságban a mozgáskorlátozottakat érintô jogszabályi változásokkal kap-
csolatban. Jelenlegi tájékoztató is a jogszabályi változásokban történô
eligazítást segíti.

Ki jogosult parkolási igazolványra ?
– aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.§ a) pont ac) alpont
értelmében közlekedôképességében súlyosan akadályozott,

– aki a súlyos fogyatékosság minôsítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Kormány rendelet 1.§ - ának (1) bekezdésének
értelmében látási fogyatékosnak, (3) bekezdésének értelmében értelmi
fogyatékosnak, (4) bekezdésének értelmében autistának, illetve (5)
bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minôsül, 

– akit a vakok személyi járadékának bevezetésérôl szóló 1032/1971. (VII.
14.) Kormány határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM ren-
delet alapján 2001. július 1-jét megelôzôen vaknak minôsítettek, vagy 

– aki a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrôl és fo-
gyatékosságokról szóló 5/2003.(II. 19.) ESzCsM rendelet 1. sz. mellék-
lete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.) mozgásszervi fogya-
tékosnak (L.1-5.9, értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistánakl
(N.1.) minôsül.

Eljáró hatóság: Okmányiroda (Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.)

Hogyan igényelhetô a parkolási igazolvány?
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez
mellékelni kell a mozgásában korlátozott személy parkolási igazol-
ványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott szakvéleményt, vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha a
kérelmezônek nincs szakvéleménye, akkor mellékelni kell azt az orvosi
dokumentációt, melybôl a közlekedôképesség minôsítésére következtetni
lehet. Az orvosi dokumentációt az Okmányiroda megküldi a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1146 Budapest, Thököly u. 82.
Telefon: 462-6500) részére, a közlekedôképesség minôsítése érdekében,
vagy kérelemre a Fogyatékossági támogatás megállapítását a háziorvos
kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.
Az igazolvány 5 év idôtartamra kerül kiállításra, ha a mozgásában korlá-
tozott személy állapota végleges, egyéb esetekben az érvényesség 3 év,
vagy a szakvéleményen feltüntetett idôpont.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormány rendelet hatálybalépését megelôzô
napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján 
a) kiállított parkolási igazolványok, az érvényességükön belül felhasznál-
hatók,
b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormány rendelet 2. és 3. számú melléklete 
szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályá-
nak meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésôbb 2012.
december 31-ig felhasználható.

Szociális-karitatív tábor
A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (1052 Budapest Város-
ház u. 7.) a megye önkormányzataival összefogásban idén 20. alkalom-
mal szervezi meg Szociális- karitatív táborát, melynek célja, hogy a
megyében élô hátrányos helyzetû gyermekeknek lehetôséget biztosítson
egy Balaton parti nyaralásra, táborozásra.
A táborozás a gyermekek részére ingyenes, mivel a költségeket az
Alapítvány illetve a Nagykovácsi Önkormányzat biztosítja.
2012. augusztus 18-22-e között a Nagykovácsi  Általános Iskola javas-
latára  három lány  vesz részt  a Zamárdi üdülésen, ahol a szervezôk
gazdag programokkal várják a megye településeirôl  érkezô gyermekeket.
Reméljük, hogy a táborban résztvevô gyermekek az  eltelt évekhez ha-
sonlóan  élményekben gazdagodva  térnek haza és kipihenve kezdik meg
az új tanévet.

� Önkormányzati Osztály

Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 mellék; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 132 mellék; 06-30-314-3196;

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Kis Benjámin településmérnök, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu
Páva Józsefné településmérnök,129 mellék; 

településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126  mellék;

palyazat@nagykovacsi.hu

Kedves Olvasók!
Tájékoztatni szeretném, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testülete megalkotta a 18/2012.  (IV.25.) számú rendeletét az
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról.
A rendelet II. részében nevesítettek az egyes tiltott, kirívóan közösségel-
lenes magatartások, amelyek a korábbi szabálysértési tényállásokat
foglalják magukba.
A jogszabályi változásokat követôen, országosan emelkedtek a kiszab-
ható helyszíni bírság összegek.
A 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedô helyszíni bírság összeg, 5.000 Ft-tól
50.000 Ft-ig terjedô határig változott, illetve a jogsértés esetén 150.000
Ft-ig terjedô közigazgatási bírság kiszabásának van helye – amely bírság
ismételten is kiszabható.
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. A mostani kedvezô
idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését. 
Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyu-
galma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô testületének 3/2002. (II.14.). sz.
Kt. rendelete egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi, joggal
számíthat helyszíni bírságra, vagy közigazgatási bírság kiszabására a
hétvégén is. 

15. §
(1) A község belterületén belül tilos 

hétköznap 19.00-7.00 óráig, 
szombaton 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.
Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek- az ingatlanon
lévô növényzet
karbantartása sok esetben kifogásolható. A fenti állapotok felszámolása
érdekében kérek minden ingatlan tulajdonost, használót hogy az ingat-
lanát és az elôtte lévô közterületet tartsa rendben. 
Nagyon fontos, hogy az ingatlan elôtti árok folyamatos karbantartása
is megtörténjen!
Látható, hogy a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz elve-
zetése problémát okoz a gondozatlan, tisztítatlan árkokban több okból is. 
Egyrészt, mert a víz a felhalmozódott növényi és más hulladék miatt fel-
torlódik, valamint az átfolyás képtelen (betemetett, beszakadt, eltömôdött)
árkok mellett a víz elönti az utakat és ingatlanokat.
A leírtak miatt az árokrendszer karbantartását soron kívül el-
lenôrzöm, annak elmulasztása esetén a fenti bírság tételek felsô
határához közeli összegek kerülnek kiszabásra, ezért kérek min-
denkit, hogy az esetlegesen elmaradt munkák elvégzésérôl haladék-
talanul gondoskodjanak!
Tájékoztatásul az alábbi jogszabály egyértelmûen fogalmaz:

„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
55/2003. (XII.15.)sz 

Rendelete a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) sz. 
rendeletének módosításáról”

18/A.§ (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondo-
zása, karbantartása  az ingatlan tulajdonosának (használójának) a
kötelessége.
(7) Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az in-
gatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában
illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni.
(8)A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt
kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel.
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NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

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



(10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az
ingatlan és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a jár-
daszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gyommentesítésérôl.

Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. 
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék – tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô csoma-
golási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevékenység
környezetszennyezô, veszélyes és ezért  szigorúan tilos.

Erôs Kálmán
közterület-felügyelô

� Pénzügyi Csoport

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

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

� Titkárság

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

Kéményseprés

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosí-
tott 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elôírt
kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási
határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják

el. Az Önök települését kollegáink 2012. május 07. és szeptember 30.
között keresik fel.  A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre
szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft. Perjés András

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.

ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyek-
ben végzés-, idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi
hagyatéki ügyek, szolgalmi jog, vezetékjog  bejegyzések,
stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági vég-
rehajtó, NAVH, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási
hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdet-

mények  kihelyezésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal titkársági-, az
ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon,  a
küldô szerv által kért idôtartamra – 15, 30 napra. 
2004. évi CXL. törvény
„…80. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton
történô    közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai kül-

demény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett is-
meretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezetô hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt ered-
ménnyel,

d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdése
alapján ügyfélnek minôsülô szervezet vesz részt, 

A tulajdonosok lakóhelye szerinti illetékességgel bíró Önkormányzat útján
hirdetményi úton közli. www.nagykovacsi.hu (pl. vezetékjog bejegyzések).
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.

Az Alaptörvény Asztala
Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylôlapot kitölti, Kövér László, a Magyar
Országgyûlés elnöke megküldi Önnek a Magyarország Alaptörvénye címû kiad-
vány  ingyenes névre szóló  példányát.
Lehetôség van a Magyarország Alaptörvénye – díszkiadás címû album megren-
delésére is, melynek ára: 10.000,– Ft + postaköltség: 1.080,– Ft, + ÁFA
Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatalban, a titkárság elôterében talál-
ható, ahol mind két példány megtekinthetô.

Fábos Éva 105 mellék
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Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

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 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

Tel.: 06-26-555-009/111 mellék, e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket – hogy
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének

17/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete értelmében
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkarendjében a 

nyári igazgatási szünet
2012. augusztus 6-tól augusztus 24-ig tart.

Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva, ügyelet az ügyfélszolgálaton.
Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése esetén van.

FOGADÓ ÓRA

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

Budakörnyéki  Bíróság tájékoztatója
(1145 Budapest, Thököly út 97-101.)

2012. július 16-tól – 2012. augusztus 17. napjáig
nyári ítélkezési szünetet tart.

Az ítélkezési szünet tartalma alatt a büntetô és polgári kezelôirodákon félfo-
gadás a hivatal idôben változatlanul lesz. A fenti idôtartam alatt a bíróságon
tárgyalásokat nem tartanak.
A nyári ítélkezési szünet ideje alatt a panasznap hétfôi napokon kerül meg-
tartásra.

Dr. Smid Erika a Budakörnyéki Bíróság elnöke

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi
és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület

TÁJÉKOZTATÓ A  FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ,
AZ ELJÁRÁS EGYSZERÛ, GYORS, HATÉKONY ÉS INGYENES

Az eljárás célja
A testület hatásköre
A testület illetékessége
A testület összetétele
Békéltetô testületi eljárás megindításához szükséges információk
Az eljárás lefolytatása
Döntéshozatal

(a tájékoztató szórólap beszerezhetô az Ügyfélszolgálatunkon és
megtekinthetô a honalapunkon is)

További felvilágosítás kérhetô:
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. 331. Telefon/fax: 06-1-47-47-921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Ügyfélfogadási idô: keddtôl-csütörtökig: 9.00–14.00 óráig
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltetô Testület 1364 Budapest, Pf.: 81
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A közterületek alakításáról a 7.§ rendelkezik, a
reklámokról az alábbi (5.) szól:

5.) Az épületeken, közterületeken és közterü-

letrôl látható magánterületeken elhelyez-
hetô reklámok, hirdetések, cégérek elhelyezé-
sével szembeni elvárások:

a) Közterületrôl látható magánterületen az 1,0

m2-es nagyságot meghaladó reklámhordozó

szerkezet nem helyezhetô el. 

b) Magánterületrôl – homlokzatról, kerítésrôl –
közterület fölé beálló reklámhordozó csak az
ingatlanon lévô létesítmény cégére, logója
lehet maximum A1-es (840x597 mm) ívméret-
ben .

c) Hirdetési- és reklámcélú szerkezetet, rek-

lámberendezést – a saját célú cégér,

cégtábla, cégfelirat kivételével – elhelyezni

nem lehet.

d) Fényreklám kialakítására vonatkozó elôírások:
da) a reklámok csak alacsony fényintenzitá-

súak lehetnek,
db) nem alakítható ki villogó effektussal, il-

letve
dc) a lakások rendeltetésszerû használatát nem

zavarhatja.
e) Cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy

kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy
azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévô
vagy tervezett vízszintes és függôleges tago-
lásához, a nyílászárók kiosztásához, azok rit-
musához úgy, hogy együttesen összhangban
legyenek az épület építészeti részletképzésé-
vel, színezésével, építészeti hangsúlyaival. 

f) Táblaszerûen kialakított cégér felülete nem ha-
ladhatja meg az 1,0 m2-t. Mûemléki környe-
zetben, mûemléképületen, helyi értékvédelmi
területen táblaszerûen kialakított cégér leg-
nagyobb magassági vagy szélességi mérete
nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete
nem lehet 1,0 m2-nél nagyobb.

g) Az épületeken elhelyezhetô cégérek, cégtáblák
és cégfeliratok szerkezeteinek, felülete rikító
színû, káprázást okozó illetve fényvisszaverô
kialakítású nem lehet, az összképben zavaró
hatás nem engedhetô meg. 

h) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó
ívméretû óriásplakát a település közigazgatási
területén nem helyezhetô el.

i) Reklámcélú védôháló, illetve ponyva – az
építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hó-
napos idôtartamra – épületállványon elhe-
lyezhetô amennyiben azt más jogszabály nem
tiltja. Továbbá a felületen továbbá az épít-
kezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, lát-
ványterv tüntethetô fel, melyhez be kell sze-
rezni a fôépítész állásfoglalását.

j) Plakát, falragasz az épületek közterületi hom-
lokzatain nem helyezhetô el. 

k) Üzleti árnyékoló ernyôszerkezetet, kirakat-
árnyékoló tartószerkezetet új kirakatportál
létesítése esetén, a kirakatportálon vagy a fal-
síkon belül, rejtett módon kell felszerelni.

Amit az a c) bekezdésbôl látszik az ingatlanokon –

épületen, kerítésen, kertben – csak az ott mûködô

vállalkozás hirdetése, cégére helyezhetô el, más

céget, terméket reklámozni nem lehet! 

Az építési engedélyezés szabályait a 37/2007
(XII.13.) ÖTM rendelet határozza meg, melyben a
I. mellékelt 5. pontjának IV. oszlopa – Bejelentés
(a tevékenység egyidejû megkezdése mellett) –
rendelkezik a reklámok elhelyezésérôl 

Önkormányzati rendelettel védetté nyil-

vánított területen lévô telken meglévô nem

védett építmény

a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási,
vakolási, színezési, felületképzés-módosítási
építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;

b) homlokzatára, födémére vagy tetôzetére szerelt
bármely szerelvény, berendezés, antenna, an-
tennatartó szerkezet, mûtárgy, égéstermék-
elvezetô létesítése;

c) homlokzatán, tetôzetén hirdetési vagy reklám-
célú, illetve mûvészeti ábrázolást tartalmazó
építmények, berendezések, szerkezetek elhe-
lyezése méretre való tekintet nélkül.

Mivel a HÉSz alapján a fôutca településképi
szempontok miatt helyi értékvédelem alatt álló
terület, ezért minden ilyen tevékenység – a saját
cégér, illetve reklám elhelyezése is – ún. bejelen-
tés köteles tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a
beruházónak el kell készíttetnie a Bejelentési
dokumentációt, és errôl a bejelentéskor nyilatkoz-
nia kell. Árnyalja még a képet, hogy a kastély és a
templom környéke ún. mûemlékei környezet, ahol
mindezek csak építési engedély alapján létesít-
hetôk.
Kérjük tehát, hogy a fenti elôírásoknak nem
megfelelô reklámokat, hirdetéseket az ingatlantu-
lajdonosok távolítsák el. Természetesen ennek el-
maradása esetén építéshatóságunk megteszi a
szükséges hivatalos lépéseket is.
A helyi vállalkozások támogatása érdekében – a
korábbi gyakorlatnak megfelelôen, egységes
méretben és kialakítással – az Ady Endre utcában
létesítendô P+R parkolónál biztosítunk majd
helyet a reklámoknak, illetve a honlapunkon is
nyitunk egy ilyen menüpontot.

Györgyi Zoltán
fôépítész

HIRDETÉSEK, REKLÁMOK ELHELYEZÉSE
KÖZTERÜLETEINKEN

Az utóbbi idôszakban településünkön – elsôsorban a fôutcán – sajnálatos módon megszaporodtak az in-
gatlanok kerítésére rögzített, illetve kertekben felállított hirdetések. Ezek elhelyezésének módját,
lehetôségét a Helyi Építési Szabályzat – egységes szerkezetben elfogadva a 19/2009(IX.01.) kt. sz. ren-
delettel, lásd http://www.nagykovacsi.hu/upload/Dokumentumok/doksi/hesz19-2009(09.01).pdf –
határozza meg.

Településüzemeltetés
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. július
1-jén 20 fô létszámmal megkezdte mûködését a
Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. 
Dolgozói állományunk 1 fô ügyvezetôbôl, 1 fô
irodavezetôbôl, 10 fô takarítóból, 3 fô karban-
tartóból és 5 fô mûszaki munkatársból áll.  
Fô feladatunk az önkormányzat tulajdonában lévô
közterületek évszaknak megfelelô fenntartási,
parkgondozási, fejlesztési feladatainak ellátása,
késôbb síkosság-mentesítéssel kapcsolatos felada-
tok, illetve az önkormányzat intézményeinek
mûködtetésével, az épületek állagmegóvásával
kapcsolatos teendôk. 
Az elmúlt hetekben amellett, hogy a cégalapítás, a
székhely/telephely kialakítás, a dolgozók  munka-
körének meghatározása és a munkarend kialakí-
tása volt a fô feladatunk, a nyári szabadságolások
miatt csökkentett dolgozói létszámmal is számos
közfeladatot sikerült ellátnunk. 
A nyári hónapokban a közterület fenntartás terén a
gazos területek fûkaszálása jelenti a legnagyobb
feladatot. A közel 40 fokos hôségben kaszálásra
került a Savanyító mögötti önkormányzati terület,
a Nagyszénás utca teljes hosszában, az Arany
János utcai játszótér melletti terület, a Kolozsvár
utcai árkok, a Tisza utca, a Forrás utca, a Bánya
utca, a Pók utca területe, az orvosi rendelôk
területe, a Kossuth Lajos utca mindkét oldala.
Emellett munkatársaink folyamatosan gyûjtik az
eldobott szemetet a település különbözô részein. 
A Fôtér takarítása, az ott lévô növényzet gondo-
zása, rendszeres öntözése, az Általános iskola
elôtti parkoló kertészeti munkái szintén kiemelt
feladataink közé tartozik ebben az idôszakban. 
Munkatársaink egy másik csoportja igyekszik
felkészíteni az intézményeket az ôszi nyitásra.
Ennek keretében megtörtént az Öregiskola ren-
dezvény termének a festése és nagytakarítása, de
folyamatban van az Általános Iskola takarítása is.
A költséghatékonyság növelése érdekében az Ál-
talános Iskola fûtési rendszerének felújítását is
munkatársunk végzi. A Dózsa György utcai
óvodában tereprendezés, kertrendezési munkálat
folyik. 
Lakossági bejelentésre nagy mennyiségû zöld hul-
ladékot szállítottunk el a Pilis utcából, segítettünk
egy idôs lakosnak a háza elôtti növényzet rendbe
hozásában, két helyen is baleset elhárítási
munkákat végeztünk a Rákóczi utcában, a Szeles
utca, Szeles köz találkozásában „kimentettünk”
egy elsôbbségadásra kötelezô táblát a lombok
fogságából. A Kolozsvár u. 41. számú ház elôtt a
nyári viharban kidôlt és a tûzoltók által feldarabolt
fûzfa elszállíttatásáról gondoskodtunk.  
Kérjük, hogy bejelentéseikkel, észrevételeikkel,
tanácsaikkal, véleményükkel a továbbiakban is
segítsék munkánkat. 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58. 
Tel/fax: 06-26-355-159
E-mail: natu@nagykovacsi.hu

Farkas Péter Csernusné Turai Judit
ügyvezetô irodavezetô

Tel: 06-30-441-2091 Tel: 06-30-451-7361

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hetekben a Katasztrófavédelem és az Érdi Tûzoltóság Nagykovácsi
területén található tûzcsapok ellenôrzését végzi. Feltételezésünk szerint az ellenôrzés ideje alatt
rongálják a tûzcsapokat, ezzel is kárt okozva a Víziközmû Kft.-nek és az Önkormányzatnak. A
vizsgálat eredményérôl a Felügyelô Bizottság elnöke Dér Zsuzsanna ad majd késôbbiekben
tájékoztatást.



Az elkövetkezô napokban, hetekben sok-sok
kisgyermekes családban a leggyakoribb beszédté-
ma, az óvodakezdés. Barátoktól, ismerôsöktôl
kérnek tanácsot a leendô kis ovisok szülei.
Hallanak tapasztalatokat, kapnak praktikus taná-
csokat mindazoktól, akik már „túlestek” az óvodai
befogadás-beszoktatás pozitív élményein olykor
gyakori kritikus periódusain. 
Mi, itt a Kispatak óvodában évrôl évre számos
apróság befogadását segítjük, kísérjük megkülön-
böztetett, egyénre szabott gonddal, figyelemmel,
szeretettel. Bízva alapos és sokrétû tapaszta-
latainkban szeretnénk néhány tanáccsal, észre-
vétellel, ötlettel segíteni az ovikezdést, hogy
lehetôség szerint mind gyermekeik, mind Önök,
szülôk is azt mondhassák hamarosan: „Remek
dolog a Kispatak óvodába járni!”
Az életünkben elôre látható-tervezhetô változá-
sokra mi magunk felnôttek is igyekszünk alaposan
felkészülni. Apróságaink még inkább igénylik ezt
a fajta érzelmi ráhangolódást. A legtöbb kicsi
életében ez az elsô igazán nagy változás, amikor a
mama és a már jól ismert otthon védelmébôl ide-
gen emberek, gyerekek, közé kerülnek, idegen
helyre. Ráadásul itt már nem kizárólag hozzá
alkalmazkodnak, hanem neki is jelentôsen kell
alkalmazkodnia másokhoz. Nagy erôpróba ez,
mely azonban fejlôdô akaratát olyan mûködésbe
hozza, amire magányos tevékenység során nem
lenne képes. 
Gyermekeink számára az óvodába lépés idôszaka
bizonytalansággal vegyes kíváncsiságot rejt.
Avassuk be hát ôket a „nagy titokba”, minél több
apró részletbe, mik és kik várnak rájuk ebben az új
környezetben. Beszélgessünk róla, különösen ha
Ô is igényli. Babákkal, állatokkal el is játszhatjuk
az óvodai élet egy-egy jelenetét (tornázás,
mesélés, vonatozás az udvarra, sokan reggelizünk
együtt, saját jelük megkeresése, érkezés-elbúcsú-
zás…). Az érzelmi felkészítés idején, (amennyi-
ben még nem jártak nálunk) elôször kívülrôl is-
merkedjenek az óvodával, majd a gyermek
kérésére – esetleges bátorítás után – bekukucskál-
hatnak az óvoda épületébe. Természetesen annak
sincs akadálya, hogy a beszoktatás elôtt álló gyer-
mekük beálljon a többiek közé játszani rövid idôre
akár a nyár folyamán is. Mindig próbáljanak
beszélgetni a látottakról, hallottakról. Ilyenkor ne
feledjék, a kicsik gondolkodása szituatív jellegû,
tehát az óvodai események felidézésére nem alkal-
mas a, hogy „mi történt veled az óvodában” típusú
kérdésfeltevés. Könnyebb az apróságokkal történt
események felidézésére egy hasonló otthoni
játékhelyzet, szituáció, ami megindítja az ese-
ményfoszlányként rögzült, s memóriájában cse-
lekvéshez vagy tárgyhoz, személyhez kapcsoltan
tárolódott élményfelidézést. Hasznos, ha a szülôk
is megosztják gyermekeikkel, ôk maguk miként
érezték magukat. (Gyakran a szülôk jobban
szoronganak egy-egy új helyzettôl féltve a gyer-
meküket) Bíztassák, dicsérjék csemetéjüket,
hiszen ellenkezô esetben a szülôbôl áradó bizony-
talanság elbátortalaníthatja a leendô óvodást is. 

Érdemes az óvoda megkezdése elôtt fokozatosan
kialakítani egy, az óvodáéhoz hasonló napirendet,
melyrôl a kollégák szívesen adnak tájékoztatást
már most a nyári idôszakban is. Meglátják, egy
ilyen „apróságnak” tûnô dolog is megkönnyíti az
alkalmazkodást. Az óvodai élet rugalmasan szabá-
lyos napi ritmusának hasonlósága az otthonihoz
biztonságos támpontot nyújt a kicsiknek a
tájékozódáshoz.
A beszokást segíti, ha csemetéjük magával
hozhatja az óvodába az otthon egy piciny
darabkáját: pelenkát, takarót, kedves babát (akár
anya szoknyáját is) vagy bármit, ami az új
környezetben növeli a biztonságérzetét. Ezek a
dolgok, melyeket a szakirodalom átmeneti tár-
gyaknak nevez – valóban hidat képeznek az ott-
hon és az egyelôre oly ismeretlen, idegen óvoda
között, jó odabújni hozzájuk, becsukni a szemet és
odaképzelni anyát, apát és az otthont, mert éppen
hiányzik.
A beszoktatás-befogadás óvodánkban nem kötô-
dik sem idôponthoz, sem idôtartamhoz. Ebben az
idôszakban kizárólag a szülô ismerheti leginkább
gyermekét, így az Önök kompetenciája az
ovikezdô periódusban dönteni arról, mely for-
máját választják a beszoktatásnak. (Tudjuk, nagy
kényszer a munkahelyi kötöttség, ám egy elsietett,
kényszeres beszoktatás késôbb sok gondot
okozhat gyermeke érzékeny lelkivilágában, s a
gyors leválasztás nem azonos minôségû az
önkéntes leválással). Amennyiben az anyás
beszoktatás rövidebb, vagy hosszabb módszerét
választják, az óvónôkkel egyeztetve alakítsák ki a
legmegfelelôbb „menetrendet”, melyet naponta
értékeljenek, esetenként szükség szerint módosít-
sanak. Óvónôink nyitottak az Önök gyermek-
neveléssel kapcsolatos nézeteire, választ kaphat-
nak kérdéseikre, bátran kérjenek tanácsot,
közösen keressék a problémák megoldását.
Legyenek bizalommal az óvónôk iránt, hiszen ezt
követôen Önökkel karöltve ôk lesznek azok, akik
a legtöbb idôt fogják tölteni gyermekük
nevelésével, gondozásával. A kicsik érzékeny an-
tennái megérzik, ha szülei bizalmatlanok, s ôk
maguk is azok lesznek. Aggodalmait, félelmeit,
negatív tapasztalatait kérjük, ossza meg pedagó-
gusainkkal, vezetôinkkel. Erre alkalmasak a napi
rövid találkozások, a hosszabb lélegzetû, Önök ál-
tal kezdeményezett egyéni fogadóórák, vagy
családlátogatásra szóló meghívások.

A beszoktatás menetrendjében is eljön az az idô,
amikor – kezdetben egy-két órára – majd hosz-
szabb ideig hagyja gyermekét a pedagógusok
gondjaira kis társaival közösen. Ne feledje: még a
kegyes hazugság is keserves lehet gyermekének.
Búcsú nélkül sose váljanak el, ne „szökjön el” szó
nélkül, mert azt a kicsi büntetésként éli meg, s
másnap biztosan tragédia lesz az elindulás is ot-
thonról. Az elválás legyen rövid, bizalmat sug-
árzó. Mindig határozza meg pontosan mikor jön
érte (ne mondja, hogy mindjárt, vagy nemsokára,
mert ezt a gyermekek még nem értik, számukra ez
nem értelmezhetô egy egész délelôttre, csak azon-
nali jelen idôben). Érkezését kösse egy bizonyos
napszakhoz és inkább elôbb, mint késôbb
érkezzen. Ha már elbúcsúzott gyermekétôl, ne for-
duljon vissza, ha a kicsi sír (ez szinte természetes
is). A többszöri elbúcsúzási kísérlet csak erôsíti a
gyermekben, hogy valami rossz dolog történik
vele, nincs biztonságban. Még ha sírdogál – eset-
leg zokog – is gyermeke búcsúzáskor, higgye el,
az új játékok, a társak, az óvó nénik simogatása,
ölelése, meséje dalai hamarosan megvigasztalják,
megnyugszik. Az óvó néni ölébôl is érdekes ám az
óvodai élet, néhány napig ott is lehet bátorságot
gyûjteni. Természetes, hogy ilyenkor Ön a legiz-
gatottabb, így az is természetes ha visszatelefonál
az óvodába és érdeklôdik csemetéje hangulatáról.
Az óvó nénik, a vezetô szívesen adnak – bízvást
mondhatjuk megnyugtató – tájékoztatást.
Bizony a gyerekek nagyon különbözôen reagál-
hatnak az azonos hatásokra. Különbözô tünetek
jelentkezhetnek az óvodába lépéssel egy idôben.
Az addig megbízhatóan szobatiszta kicsi újra
bepisil, sírós, nyugtalan lesz, agresszívvé válik,
rágja a körmét, dadogni kezd, reggelente fáj a
hasa, vagy rágja a körmét. Egyes tünetek esetleg
csak néhány nap, hét elteltével jelentkeznek még
az olykor meglepôen könnyen alkalmazkodó
gyermekeknél is. Ezek a tünetek meglehetôsen
ritkák és kialakulásukban az óvodakezdésen
tényén túl – vagy mellett – még számos más ok is
közrejátszhat. Ezeket mindenképpen fel kell tárni
ahhoz, hogy megoldhatóak legyenek. Rend-
szeresen informálják az óvó néniket és igényeljék
tôlük is a folyamatos tájékoztatást gyermekük
óvodai életérôl.
Sok gyereknek néhány nap elteltével már nincs
kedve oviba mennie. Az újdonság varázsa meg-
csappant, rájött ô is, hogy ez viszonylag állandó
része lesz az életének. A saját és csemetéjük életét
is megnehezíthetik, ha ilyenkor engedve kéré-
sének otthon maradnak vele. Ha rendszeresen jár
gyermekével óvodába könnyebben megszokja. Ha
sokat hiányzik, kevesebb barátja lesz, kimarad
élményekbôl, melyek fokozzák az összetartozást
és napról napra ismét varázslatossá teszik az
ovinkat. Az óvó nénik, a dajka nénik arra töreked-
nek, hogy kellemes érzéseket keltsenek a gyer-
mekekben az óvodai élet iránt, ahol minden
apróság felé igyekeznek nyugalmat, szeretetet, a
természetes elfogadás meleg, puha érzését sugá-
rozni. Mert gyerekeink érdeke és boldogsága min-
denek felett áll.
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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

ÓÓvvooddáássookk LLeesszzüünnkk IIJJ

Augusztus 6. hétfô Óvoda nyitás – ügyelet
Összevont csoportok a Dózsa György utcai tagóvodában

Augusztus 27.  hétfô 8–15 óra Nevelés nélküli munkanap
Évnyitó Nevelôtestületi értekezlet

Augusztus 27. hétfô 17 óra Összevont szülôi értekezlet az újonnan felvett óvódásaink
szülei számára

Szeptember 3. hétfô Elsô óvodai nap! 
Minden Kispatak óvodást saját csoportjában várnak az
óvó nénik

¬¬
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Kedves Szülôk, Kedves Gyerekek!
Az iskola ünnepélyes tanévnyitója szeptember 
3-án, hétfôn 8 órakor lesz az iskola tornacsar-
nokában, melyre ezúton is szeretettel meghívunk
mindenkit.
Ezen a tanítási napon 4 tanítási órát tartunk,
utána napközi otthoni foglakozások lesznek.

Tankönyvárusítás
Az árusítás az 1. emeleten lévô könyvtárban lesz.
évf. nap óra
1-2. augusztus 24. péntek 8-11 és 14-17 óráig
3-4. augusztus 27. hétfô 8-11 és 14-17 óráig
5-6. augusztus 28. kedd 8-11 és 14-17 óráig
7-8. augusztus 29. szerda 8-11 és 14-17 óráig
Kérjük, hogy az ingyenességet igazoló iratokat a
vásárláskor mutassák be!

Menza és napközi befizetés:
Befizetni augusztus 24-én és 27-én 8–17 óráig,
28-án és 29-én 8–12 óráig lehet (1. emeleten a
titkársággal szemben).

Iskolai ügyelet augusztusban
Augusztusban az alábbi idôpontokban tartunk
ügyeletet.
Augusztus 1-jén 9-11 óráig
Augusztus 15-én 9-11 óráig
Sürgôs esetben a következô telefonszámon kérhet-
nek segítséget: 06-20-499-53-28

Dér Zsuzsanna igazgató

ÖKO-tábor 2012. 

Ha itt a suli vége, irány a természet!
Idén immár hatodik alkalommal rendeztük meg az
iskolai Öko-tábort. A színes és változatos prog-
ramokon 30 tanulónk vett részt. Hétfôn a kiszáradt
Békás-tó helyett felkerestük a vaddisznók közked-
velt fürdôhelyét. Vízzel ott is alig találkoztunk, de
a gyerekek nagyon élvezték a dagonyázást.
Kedden az állatkertben folytattuk a kalandozást,
testközelbôl találkoztunk egy óriáskígyóval,
fogócskáztunk egy tatuval. A nagy melegben jól
esett egy kis 3D-s mozizás és a fagyizás. A dínók
elôl menekülve csúsztunk le egy fatörzscsúszdán.
Szerdán sem maradt el a séta, felmásztunk a
Nagy-Kopasz csúcsára. A Csergezán-kilátóról
megcsodáltuk a környezô hegyeket, településeket.
Csütörtökön a Közlekedési Múzeumban
foglalkozásokon vettünk részt, és a Titanic-kal
együtt elmerültünk az autók és a városi köz-
lekedés világában is. Pénteken Gábor bácsi bemu-
tatta az alkalmazkodás sztárjait: Sufnit az egeret,
Lufit a patkányt, Csíkoskát a borzot, Mudikát a
kutyát, Mártikát a nyestet, Gumikát a görényt és
Lutrit a kis rókát.
A programok közti idôben sokféle kézmûves fe-
ladatot készítettünk el, sportoltunk, játszottunk, fi-
nomságokat ettünk.
Bízunk benne, hogy minden gyermek
élményekkel és információkkal gazdagodva tért
haza az utolsó napon. Egy év múlva folytatjuk…
A táborban készült képek az iskola weboldalán
megtekinthetôk.

Balássyné Angeli Tímea, Balássy Dávid,
Bertalanné Boros Kinga, Bokor Rózsa,

Horváthné Klacsán Andrea, Erdôszegi Klára
(szervezô, segítô pedagógusok)

Meseíró verseny 2012. 

Ebben a tanévben is nagyon sok mese érkezett a 
3-4. osztályosoktól a Meseíró versenyre. A többi
iskolai versenytôl eltérôen, a beérkezett munkákat
a gyerekek is "bírálták".
Fogadják szeretettel a 3-4. osztályos kategóriák-
ban az elsô helyezett mûveket:

3. osztály I. hely

A Gazdag és a Koldus

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazdag
ember. Kapzsi, nagyravágyó és legfôképpen
keményszívû volt. Minden este a város legdrágább
vendéglôjében vacsorázott. Útközben mindig
találkozott egy koldussal, aki derûs arccal, barát-
ságosan köszönt rá, ô azonban a köszönését sem
fogadta. Egyik nap a gazdag ember halálosan
beteg lett. Mindenkinek sok pénzt ígért, csak gyó-
gyítsák meg. Egyszer csak valaki kopogtatott az
ajtón. A szolgáló kinyitotta, és lám ki állt ott? A
koldus volt az, akivel mindig találkozott az út
szélén. Odavezette a gazdag ember ágyához.
Amikor az meglátta, csúnyán ráförmedt!
- Mit akarsz tôlem?!
- Te akarsz meggyógyítani, Te senkiházi!?
De ô nem sértôdött meg, csak várt türelmesen.
-„Hadd próbáljam meg, csak egyszer - szólt
csendesen. Valamikor orvos voltam.”
A gazdag ember nagy nehezen beleegyezett. A
koldus legjobb tudása szerint igyekezett segíteni.
Mielôtt elment búcsúzóul egy maga által faragott
keresztet adott neki. De a gazdag ember mérgesen
ellökte magától. Ám aznap éjszaka nem tudott
aludni. Csak hánykolódott az ágyában, mert a
lelke mélyén egy régóta szunnyadó kis hang - a
lelkiismerete - újra-újra megszólalt. Mit tettél?
Miért löksz el magadtól minden jót és mindenkit,
aki szeret téged? A gazdag ember megértette az
üzenetet. Fölkelt az ágyából és fölakasztotta a
keresztet a falra. Ezután nyugodtan aludt tovább
és reggelre teljesen meggyógyult. Elsô útja a
koldushoz vezetett, hogy megköszönje, amit érte
tett. Aztán ment és vagyona nagy részét szétosz-
totta a szegények között, mert a koldus nem csak
a testét gyógyította meg, hanem a lelkét is.

Stefán Anna 3.a

4. osztály I. hely

Nóri a delfin

Kagylóvárosra szép nap virradt. Nóri, a delfin-
kislány is felébredt, mint Kagylóváros többi lakója.
Kagylóvárosban nem csak delfinek éltek, hanem
más vízi állatok is. Például Nóri legjobb barátja
Tomi, és legjobb barátnôje Anna bohóchal volt.
Nóri az ágyban fekve arra gondolt, hogy milyen jó
is itt az óceánban élni, Kagylóváros szépségeiben
gyönyörködni, és milyen jó a barátaival játszani.
Egyszer csak anyukája, delfinmama lépett be a
szobájába és reggelizni hívta. Pár perc múlva Nóri
már a reggelizô asztalnál ült. Reggeli után találko-
zott Tomival és Annával, akik éppen a parkba in-
dultak. Megkérdezték tôle, van-e kedve velük
menni. Nóri mindig szívesen ment úszni a bará-
taival. Most sem tett másként: velük tartott. A
parkban éppen fogócskáztak, amikor hirtelen egy

motorcsónak búgását hallották meg. Gyorsan egy
szikla mögé húzódtak. Féltek, hogy a csónakban
halászok vannak és hálót dobnak a vízbe.
Egyszer csak egy ismeretlen cápát pillantottak
meg. A motorcsónak felé úszott! Megpróbálta fel-
borítani, de nem sikerült neki. A csónak nagyokat
himbálózott. Hirtelen váratlan dolog történt: a
csónakból egy kislány esett a vízbe! Kapálózott, de
nem jutott a felszínre és az ismeretlen cápa feléje
úszott.
- Gyerünk, segítenünk kell neki! - kiáltott Nóri, de
a barátai már rég elúsztak mellôle. Nóri érezte,
segítenie kell a kislánynak, ezért úgy döntött,
magára tereli a cápa figyelmét.
- Hahó, cápauraság! Itt vagyok! Úgysem tudsz
elkapni! A cápák még a szárazföldi csigáknál is
lassabbak! Ezt minden iskolázott hal tudja!
Bár nem hinném, hogy maga elvégezte volna az
általánost! – ezzel villámsebesen elúszott.
Hallva ezt a cápa otthagyta a kislányt és Nóri után
eredt.
- Most megtudod, milyen gyorsak a cápák!
Nóri olyan gyorsan menekült, amilyen gyorsan
csak tudott. Egy sziklarepedésbe úszott, ahova a
cápa nem fért be.
- Na, megállj delfinkislány, még számolunk! - ordí-
totta a cápa. – Azt is tudja minden iskolázott hal,
hogy a cápák nem egyszer támadtak már meg
delfint, és csak az esetek egy százalékában élte túl
ezeket a delfin. Úgyhogy ajánlom neked, vigyázz
magadra, és élvezd az életet ameddig csak lehet!
Még találkozunk! - ezzel elúszott.
Nóri fellélegzett. Amikor már biztos volt benne,
hogy a cápa már nincs a közelben, kiúszott a rej-
tekhelyérôl.
Közben a kislányt kihúzták a szülei a vízbôl.
- Anya, apa képzeljétek láttam egy delfint, aki el-
csalta a cápát, hogy megmentsen engem! És
képzeljétek, értettem, amit mondott! - kiáltotta a
kislány a már biztonságos motorcsónakban.
- Jaj, szegény kislányunk képzelôdik! Gyorsan
menjünk ki a partra és vigyük el egy orvoshoz! -
mondta a kislány anyukája.
Nóri otthon elmesélte az esetet anyukájának. Ô el-
mondta neki, hogy az ismeretlen támadó Kázmér
cápa volt, akitôl minden hal retteg.
Mivel még nem volt olyan késô, Nóri kiúszott egy
öbölbe. Nem volt egyedül, mert a délelôtt meg-
mentett kislányt is ott találta. Egy szikla szélén
ült, gondolataiba mélyedve. Nóri odaúszott hozzá
és megszólította: - Szia! - köszönt Nóri. A kislány
annyira megijedt, hogy nem jutott szóhoz. Már-
már ô is azt gondolta, hogy délelôtt csak
képzelôdött. - Hogy hívnak? Én Nóri vagyok.
Hahó, hallasz engem?
- Hogyne hallanálak, de ez lehetetlen, nem társa-
loghatok egy delfinnel!
- Miért ne társaloghatnál! Én sem értem, hogy
miért értjük egymást, de ez nem is érdekes. De ha
nem tudom a neved, nem lehet rendesen beszél-
getni. Na, mondd már meg, hogy hívnak!
- Dóri vagyok. Takács Dorottya. Köszönöm, hogy
megmentettél! Ha nem lépsz közbe, széttép az a
cápa!
- Nincs mit. Közbe kellett lépnem. Leszünk bará-
tok?
- Persze! Nagyon megkedveltelek!
- Bocsi, de nekem mennem kell! 8 óra! Anyukám
vár!
Ezzel Nóri elúszott. Otthon hamar lefeküdt aludni.
Az éjjel nagyon nyugtalanul aludt, többször is fel-
riadt. Arról álmodott, hogy a cápa üldözi.
Másnap, amikor reggelizett anyukája felkiáltott:
- Azt írja az újság, hogy a rettegett Cápa Kázmért
az emberek egy akváriumába vitték! Nóri, nem
kell többé félned tôle!
Ezentúl Nóri sokat beszélgetett barátnôjével,
Dórival, és Kázmértól sem tartott többé. Késôbb
még sokszor segített több embernek és sok
hôstettet hajtott végre. Híres delfin lett, és felnôtt-
ként sok kitüntetést kapott.

Kisida Júlia 4.b
nagykovacsi-iskola.hu
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Tisztelt Szülôk!

A Nagykovácsi Alapfokú
Mûvészeti Iskola 2012-13.
tanévét a szeptember elsô
hetében tartandó pót beirat-
kozással kezdi. Idôpont: 2012.

szeptember 6-7-én csütörtökön és pénteken
16.00-19.00 óráig. Helyszín: Általános Iskola
Aulája.
A választható csoportos, illetve egyéni foglal-
kozások a mellékelt táblázaton találhatóak. 
Bôvebben érdeklôdni a www.nami.hu honlapon
lehet.
Az Iroda nyitva tartása:

július 2-3. – 9.30-14.00
július 30-31. – 9.30-14.00
augusztus 27-tôl:

H: 9.00-13.00
K: 9.00-13.00
Sz: 9.00-13.00
Cs: 9.00-17.00
P: 9.00-13.00

Minden mûvészetkedvelô diákot szeretettel
várunk! 

Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola
vezetése

MOUNTAIN BIKE XCO ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

GERELY ATTILA DOBOGÓS
Július 22-én Pilisvörösváron került megrendezésre a
MOUNTAIN BIKE XCO versenyág országos döntôje.
A rangos eseményen két magyar olimpikon, Benkó
Barbara és Parti András is rajthoz állt. Természetesen
mindketten magas fölénnyel nyerték a felnôtt elit
kategóriát.
A gyerek és ifjúsági kategóriákban szép számban álltak
rajthoz a versenyzôk. A Crosskovácsi SKE ezen a
versenyen az U11 kategóriában (9-10 évesek) képvisel-
tette magát. Az egyesület még csak egy éve mûködik, de
máris szép eredményeket sikerült elérni:
U11: 1. Pataky Barnabás (PCCC), 2. Gerely Attila … 
4. Katona Tamás … 6. Kisida Benedek … 11. Illés Levente (mindannyian Crosskovácsi)
A fiatal versenyzôket nagyon lelkesítette, hogy a helyezettek Benkó Barbarától (Világkupa sorozat ezüst
érmesétôl) vehették át a díjakat.

Kerecsényi Márta Crosskovácsi

Fejér György tábor 2012. 
Július 2-6 között 3. alkalommal szerveztük meg a Fejér György Szociális Közalapítvány táborát
Nagykovácsiban élô, tanuló, nagycsaládos, szociálisan hátrányosabb helyzetû gyermekek számára. A
résztvevô 2 nagycsoportos óvodással és 20 iskolással jártunk az állatkertben, ahol megsimogathattuk,
Oszkárt, a boát, sôt, a tatut is. Hûsölésre is használtuk, de közben meg is ismerkedtünk a Varázsheggyel.
Láttunk itt 3D-s filmeket, utaztunk idôgéppel, részt vettünk egy állatbemutatón, ahol az uhu a fejünk
fölött kereste táplálékát. Eljutottunk a Magyar Természettudományi Múzeumba is, melynek ter-
mészetbúvár termében mindent kézbe vehettünk. Köszönjük a Nagykovácsi Általános Iskolának, hogy
szabadidônkben az udvaron játszhattunk és itt láthattuk vendégül az alkalmazkodás mestereit, például
Sufnit, a kisegeret, Lufit, a patkányt. A nagy melegben jól esett mindenkinek a Petneházy Club
medencéjében a szerda délelôtti strandolás. A kézmûves foglalkozásokon gyönyörû 3D-s képeslapok,
agyagmunkák, állatbábok, karkötôk és nyakláncok születtek. Egész héten 4 csapatban játszottunk, a
végsô sorrend totók, kvízek, fejtörôk, ügyességi játékok, váltóversenyek alapján alakult ki. 
A finom, változatos és bôséges reggelit, ebédet, uzsonnát a Trendl Étteremnek köszönhetjük.
Köszönettel tartozunk Grubits Gyurinak, hogy a Bayer Étteremben vendégül látott minket fagylaltra.
Végezetül álljon itt a gyerekek véleménye:
Nekem nagyon tetszett a tábor. A legjobb programok szerintem a csapatjátékok, és mivel kézmûvesked-
ni szeretek, a kézmûves foglalkozások voltak. Nagyon köszönöm a tábort! (Tüli) A legjobbak az uszo-
da, az állatkert és a fagyizó volt, de az egész tábor tetszett. (Gergô) Nagyon tetszett az állatbemutató, az
uszoda, meg a fagyizás. (Anna) Az tetszett a táborban, hogy voltunk a Petneházyban. Viszont szeretném,
ha jövôre lenne számháború. (Farkas) A strand tetszett a legjobban. De nekem minden tetszett. Jövôre
többet legyünk a szabadban!  (Dávid) Nagyon tetszett minden és szeretném, ha jövôre is lenne ez a tá-
bor. Jó vakációt mindenkinek! (Zsuzsi) A legjobb az állatkert, a fagyizó és az uszoda volt. (Dani) A
Petneházy tetszett a legjobban. Azt szeretném, hogy jövôre menjünk a kalandparkba! (Gellért) Amikor
mentünk a Petneházyba, az tetszett a legjobban. (Krisztián) Nekem nagyon tetszett a tábor. A legjobban
a strand tetszett, ebben a nagy melegben jól esett a hideg víz. (Rebi) Remélem, jövôre többet megyünk
a strandra! Nekem nagyon tetszett az állatbemutató. (Ádám) A kézmûveskedés tetszett a legjobban.
(Lili) Nagyon jó volt ez a tábor. Remélem, jövôre elmegyünk a Csodák palotájába vagy moziba! Nagyon
tetszett az állatkert. (Petra) Nagyon tetszett a tábor. Jók voltak a versenyek. Nagyon jó volt ilyen remek
táborban lenni! (Ziti) Az egész tábor jó és élvezetes volt. Jövôre jó lenne megállni az állatkert
homokozójában és a Mars ûrbázisán is! Persze a strand is jó volt. (Ricsi) Nekem az állatkert, a csapat-
játékok és a játékok tetszettek. De ami a legjobban tetszett az az állatbemutató, és hogy jól éreztük ma-
gunkat. (Melinda) Nagyon tetszett az állatbemutató és a fagyizás. (Medi) Nekem a kézmûveskedés tet-
szett a legjobban. (Beni) Nekem a tábor nagyon jó volt, jól éreztem magamat. Minden jó volt. (Anni-
Panni) Nagyon tetszett az állatkert és a Petneházy fürdôzés. Remélem, jövôre is lesz úszás. (Rebeka)
Nekem minden tetszett, de a legjobban a strand. Jó volt pancsolni! (Zsófi)  Nekem is minden tetszett, és
legjobban a strand, mert sekély vízben megtanultam úszni. A csúszda nagyon jó volt az állatkertben, meg
a mozifilmek. Jól éreztem magam. (Melinda) 
Köszönjük a Fejér György Szociális Közalapítványnak a tábor költségeinek a biztosítását, Pataki
Csillának a szervezésben nyújtott rengeteg segítséget!
a táborban készült képek az iskola weboldalán megtekinthetôk.

Balássyné Angeli Tímea és Balássy Dávid, a tábor vezetôi

NKSE - lemondások
A Nagykovácsi Sportegyesület közgyûlést tartott amelyen a vezetôség bejelentette a lemondását. Az
egyesület nehéz körülmények között igyekezett eredményesen mûködni. A vezetôség sajnos éppen
akkor fáradt bele a nehézségekbe amikor látszik a kibontakozás lehetôsége. Sikerült egy pályázatot 
nyerni és ezzel valamennyire anyagilag is megerôsíteni a csapatokat. Megoldódni látszik a pálya karban-
tartásának kérdése is a most megalakult Településüzemeltetési kft. által.
A vezetôség távozását a közgyûlés elfogadta és egy ügyvivô vezetôséget választott, akik a szeptemberi
tisztújításig ellátják a szükséges teendôket.
Az önkormányzat nevében én köszönöm a lemondott vezetôség eddigi munkáját és azon leszek, hogy az
ügyvivô és a véglegesen megválasztott új vezetésnek is minden segítséget megadjak.

Bárdos Iván 
sport ügyekért felelôs képviselô

Benkó Barbara gratulál Attilának
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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: 12.00–15.00 

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)

július 30–augusztus 17-ig 
dr. Cesko Izabella 

augusztus 21- 24-ig 
dr. Jakab Erika szabadságon lesz.

A szabadságok idején az aktuálisan rendelô
doktornô a saját rendelési idejében a saját
rendelôjében várja a betegeket, ezen
idôszakban pénteki napokon 9.00–12.00
óráig lesz rendelés.

Tanácsadás a Kossuth L. u. 64-ben.
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:

Családsegítô Szolgálat:
Kuti Szilvia családgondozó 
06-30-610-4275
Ügyfélfogadási ideje: 

hétfô: 12–16 óráig
kedd: 8–12 óráig
szerda: 12–16 óráig
csütörtök: 8–12 óráig

Gyermekjóléti Szolgálat: 
Vereska Zsuzsa családgondozó
06-30-520-0778
Ügyfélfogadási ideje: 

hétfô: 12–16 óráig
kedd: 8–12 óráig
szerda: 12–16 óráig
csütörtök: 8–12 óráig

CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Nagykovácsi, Pók u. 58.

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:
Augusztus 10.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Augusztus 17.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Augusztus 20. Orvosi ügyelet 06-23-451-731

Augusztus 24.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Augusztus 31.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Szeptember 7.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Dr. Sorbán András augusztus 6-12-ig, 
Dr.Koltay Angéla augusztus 13-19-ig,

Dr.Solynóczki Katalin aug. 20–szept. 2-ig
szabadságon lesz, betegeiket az aznap
rendelô mindkét orvos saját rendelési 

idejében fogadja!

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!

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Tel.: 06-26-555-055
E-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Szerda:
I. körzet
Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-30-6879-758
Szerda
II. körzet
Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-20-988-9521
Hétfô:
III. körzet
Farkasné Gaál Gabriella
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-70-383-9091 

Újszülöttek

Vazul, Kincsô Blanka, 

Maximilian, Botond, Gréta, Bercel,

Menyhért, Julianna, Lionel, 

Zalán, Botond, Lilla

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Bonczó Béláné (54)
sz.: Vidakovics Dragica

(1958. 06. 20. – 2012. 06. 19.)

Csernus János (63)
(1949. 05. 15. – 2012. 06. 27.)

Mizser Bertalanné (84)
sz.: Dudai Márta

(1927. 10. 28. – 2012. 07. 17.)

Kónya Józsefné (84)
(1928. 01. 13. – 2012. 06. 15.)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik Édesanyám Fehér Istvánné temetésén

részt vettek, részvétüket fejezték ki.

Fia, Fehér Attila

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik édesapánk, Csernus János temetésén 

részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Játszótér felújítások
Tisztelt Szülôk és Gyermekek!
A Sebestyén dombi játszótér felújításával egy
idôben, ahol önkormányzati beruházás
keretében kis focipálya kerül kialakításra, az
Arany János utcai Apraja-Nagyja játszótér
építési munkái is folyamatosan zajlanak.
Terveink szerint augusztus 1-ére a felújított
játszóeszközök az új helyükre kerülnek és
meg tudjuk kezdeni a füvesítést. Az ünnepé-
lyes „birtokbaadásra” várhatóan szeptember
15-én kerülne sor. A Nagycsaládos Egyesület
helyi csoportvezetôjének tájékoztatása
alapján az adományok gyûjtését továbbra is
végzik, a NATE részérôl kapott információ
szerint a növénytelepítésre az átadás napján
kerülhet sor, bevonva az odaérkezô érdek-
lôdôket is. A részletes programról a
következô Böngészôben és plakátokon
fogjuk Önöket tájékoztatni.    

Tóthné Pataki Csilla

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS:

06-70-387-9999

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon: 
További menük

Önkormányzati hírek
Böngészôben megjelent hírek



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 köl-
csönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda,
Geo, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja,
PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár,
Természetgyógyászat 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.

� Ú j d o n s á g a i n k b ó l
A nyári utazásokhoz széles úúttiikköönnyyvv  válasz-
tékkal várjuk olvasóinkat. Ezekbôl ajánlunk
néhányat: 
Benelux államok, Berlin, Brüsszel, Egyiptom, Erdély,
Görögország, Hongkong, Hosszú hétvégék Európá-
ban, Hosszú hétvégék Magyarországon, Párizs, Róma,
Szlovákia, Tunézia…
– Újdonságaink gyermekeknek:
Magyar népmesék: A kis gömböc
Magyar népmesék: Az égig érô paszuly
Delarue, Béatrix: Vilma levese
Parvela, Timo: Körhinta
Luciani, Brigitte: Borz úr és Róka asszony 3.
– DVD újdonságok:
A gyerekek jól vannak, Emma, Kiképzés, Teljes napfo-
gyatkozás, Tolvajok városa
– Gyermekeknek ajánljuk:
A róka és a kutya, Megaagy, Robin Hood, Szörnyek ûr-
lények ellen.
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagy-
kovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen köl-
csönözhetô. � 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 könyv-
tárban 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 katalógus használatával kapcsolatban szívesen
adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.
� Márai II. program – Örömmel értesítjük olvasóinkat,
hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár ismét
részt vesz a Márai programban és az állománygyara-
pítás összege 400 ezer forint.
A Márai-programmal az NKA a nemzeti kultúrkincs
megôrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók ál-
tal megjelentetett értéket képviselô könyvek eljuttatása
minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyv-
tárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kor-
társ magyar szerzôk támogatása, megismertetése.
Az új könyvek várhatóan ôsszel kerülnek fel polcainkra.
� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Gyerekirodalmi adatbázis; 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; Mûelemzés adatbázis; 
Országgyûlési dokumentumok; Pedagógiai Adatbázis

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat, jó pihenést
kívánunk! Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda

könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait. 
Találkozások: szeptember 10. és 24., október 8.és 29.,
november 12. és 26., december 5. és 17.
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.
Szeptember 8.: Bodor Ádám - Verhovina madarai
Szeptember 22.: Márai Sándor - Az igazi
Október: Günter Grass -Bádogdob
November: Németh László: Égetô Eszter
December: William Wharton – Apa
Január: Sofi Oksanen - Tisztogatás
Február Agota Kristof - A nagy füzet
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 19.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen  különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a
témában jártas elôadó meghívásával. Szeptember 
24-én hétfôn 19.00 órától "Grafológia mindenkinek" –
elôadó: Handa Katalin grafológus
Klubvezetô: Cesko Izabella (06-30/491-6833) és
Bielcsik Petra (06-30/632-2753)
� Orosz társalgási klub – Sok szeretettel várunk min-
denkit, aki egyszer már tanulta és szerette az orosz
nyelvet, de mára már megkopottnak érzi a tudását,
vagy orosz anyanyelvû és szívesen beszélgetne, is-
merkedne meg másokkal is. Kötetlen beszélgetések,
teázás, olvasókör, zenehallgatás várja az érdeklôdôket
az Öregiskolában. Találkozások: szeptember 24., októ-
ber 22., november 26, hétfônként 18.00 órától.
Elevenítsük fel együtt nyelvtudásunkat!

P R O G R A M O K

� Magyar Dal Napja – Szeptember 9-én
vasárnap 11.00 órakor a Tisza István téren közös ének-
lésre várunk mindenkit!
Közremûködik: Nagykovácsi Kamarakórus Krisch
Katalin karnagy vezetésével.
� Az én pódiumom – Szeptember
10-én-én hétfôn 19.00 órától. „Szerelmem az életem”, a
pódiumon: Csizmadia Béla. Szeretettel várunk minden
kedves érdeklôdôt! 

� ÖT ÉVESEK LETTÜNK! – Szeptember 18-án 18.00
órától az Öregiskola „5.születésnapja” alkalmából átad-
juk a legtöbbet kölcsönzô olvasóinknak a 2012-es
KÖNYVFALÓ díjat egy irodalmi mûsor kíséretében.
� Idôsek Világnapja – Szeptember 28-án 16 órá-
tól a meglepetéssel köszöntjük Nagykovácsi szépkorú
hölgyeit és urait. Várjuk szeretettel a jelentkezôket!
A vendéglátás miatt, részvételi szándékát kérjük
jelezze szeptember 20-ig, személyesen az Öregisko-
lában, vagy az alábbi telefonszámon: 06/26- 356- 362
� Zene Világnapja – Október 1-én hétfôn 19.00 órától
„Dalok a múlt évezredbôl” a BALATON ZENEKAR kon-
certjére várunk mindenkit szeretettel! Belépôjegyek
elôvételben 1000 Ft/fô, nyugdíjas, diák: 800 Ft/fô,
helyszínen: 1500 Ft/fô, nyugdíjas, diák:1000 Ft/fô.
A koncerttel egy idôben „AZ ÉN BALATONOM” címmel
fénykép-kiállítást szervezünk, amelyre személyes
élményeket tartalmazó balatoni képeket váruk az
oregiskola@nagykovácsi.hu címre.

� Magyar Népmese Napja – Október 3-án
szerdán 14.00 órától Szabó Anna székelyföldi mese-
mondó mesél a gyerekeknek.

� Szabó Magdára emlékezünk – Október 5-én pén-
teken 18.00 órától Szabó Magda születésének 95. év-
fordulóján Az ajtó címû regény filmváltozatával várjuk
minden kedves látogatónkat.

� Pályaválasztásról szülôknek –
Október 12-én 19.00 órától Füzi Virág pszicholó-
gus tart elôadást a pályaválasztásról. Az elô-
adást azoknak a szülôknek ajánljuk, akiknek a
gyermekei pályaválasztás elôtt állnak, és nem
tudják eldönteni hova jelentkezzenek, milyen
irányban tanuljanak tovább. 
További információ: virag.fuzi@gmail.com

Diószeghy Tünde 
és Pataki Ildikó

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.

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

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

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
augusztus 1-tôl augusztus 31-ig a nyitva tartási idô:

Szeptember 3-ától az eredeti nyitva tartás szerint várjuk olvasóinkat.

Hétfô 14–19
Kedd 9–13
Szerda 9–13

Csütörtök 14–18
Péntek 9–13
Szombat zárva

12 2012. AUGUSZTUS

A NAGYKOVÁCSI KÖRNYEZET- ÉS
TERMÉSZETVÉDÔ EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Az Ökotárs Alapítvány és a MOL által közösen meghir-
detett Zöldövezet Program 2010. évi pályázatából a
NATE az „Apraja-Nagyja” Játszótér zöldterületi fej-
lesztésére 468.000 Ft támogatási összeget nyert el. A
NATE önrészként még 300.000 Ft-tal járul hozzá a ját-
szótér parkosításához.
A zöldterületi fejlesztést Egyesületünk Nagykovácsiban
élô helyi lakosok bevonásával kívánja megvalósítani.
Tekintettel arra, hogy a pályázat csak és kizárólag tár-
sadalmi munkával, közösségi esemény keretében meg-
valósuló környezetbarát zöldfelület létrehozását támo-
gatja, így ezúton szeretnénk minden helyi lakos segít-
ségét kérni munkánkhoz. 
Az Arany János és Bánya utca sarkán található „Apraja-
Nagyja” Játszótéren, a Civil Napon 2012. szeptember
15-én (szombaton) 9 órakor növényültetéssel kezdjük a
munkát. A növényeket mi biztosítjuk. Várunk minden
lelkes önkéntest, akik számára fontos lakókörnyezetünk
szépítése és ehhez szívesen hozzájárulnak egy kis
fizikai munkával. 
Amit hozni érdemes:
- Kerti szerszámok (ásó, lapát, gereblye, talicska, met-

szôolló, stb.)
Aminek a felajánlását várjuk:
- fûmag, nagyméretû facsemete
További információt dr. Gazda Zsuzsannától kérhetnek
az alábbi email címen gazdazsu@t-online.hu. Kérjük,
részvételi szándékát is ezen a címen jelezze 2012. 
augusztus 31-ig.
Mindenkit szeretettel várunk! 
Nagykovácsi Környezet- és Természetvédô Egyesület


