
A falu új intézményi és kereskedelmi központjának
létesítési igénye már évtizedekkel ezelôtt felmerült,
hiszen az már akkor is látható volt, hogy a fôutcán –
annak nagymértékû szanálása nélkül – ilyen terület
nem alakítható ki. Elsô ismeretem errôl az 1988-ban
elfogadott Általános Rendezési Terv (ÁRT)
Szabályozási Terv (SzT) tervlapjáról származik,
mely szerint a Nagyszénás utca, Virágos sétány
Bánya utca által határolt területen – akkori TSz szán-
tón – nagy intenzitású lakóterület létesülne, déli
részén, az iskolához kapcsolódva nevelési, oktatási,
sport, kulturális, a Bánya utcánál – a savanyító üzem
helyén – kereskedelmi funkciókkal. Ezt az
elképzelést vitte tovább az 1996-ban elfogadott
ÁRT, amiben a szántó délkeleti sarkán, cca. 5 hek-
táros területen – Részletes Rendezési Terv (RRT)
készítésével – intézményi felhasználást javasolt. Az
akkori kategóriák (OÉSz) szerint itt, az igazgatási,
mûvelôdési, nevelési-oktatási, sport funkciókon
kívül kereskedelmi ellátó és szolgáltató épületek
valósíthatók meg. 
Ezen területfelhasználási elveknek megfelelôen –
több éves egyeztetést követôen – 1998-ban került
megkötésre az a csereszerzôdés, melynek keretében
a Pók utca felett lévô önkormányzati tulajdonú szán-
tót elcseréltük, a kárpótlás során, a savanyító
környékén fölhöz jutott, közel hetven tulajdonossal.
A Nagyszénáskertre készült és 2000-ben elfogadott
SzT ennek megfelelô szabályozást tartalmazott, a
közel 5 hektáros tömböt központi vegyes övezetként
belterületbe vonva. A Helyi Építési Szabályzat
(HÉSz) 2004-ben történt megalkotásakor a SzT, ab-
ba – változatlan tartalommal – mellékletként, majd
2009-ben az egységesítéskor szövegszerûen is be-

építésre került. A terület hasznosításáról, telekosz-
tásáról 2004-ben tanulmányterv készült, ami 2005-
ben elfogadásra, majd 2007-ben pontosításra került.
Ez alapján lett kiszabályozva az óvoda, a református
templom telke továbbá a Kazal utcáról egy hektár
sportközpont céljára, a Kaszáló és a Bánya utca
sarkán pedig  cca. 2x5000 m2 ahol a bevásárló köz-
pont fog létesülni. 
Természetesen a döntéshozókban és a szakma
képviselôiben is felmerült a kérdés, hogy hol lenne jó
megvalósítani a település új kereskedelmi, szolgál-
tató központját. E kérdéskörben két fô irány
határozható meg. Az egyik, a talán hagyományosnak
tekinthetô európai modell, amikor ezek a funkciók a
településen belül a központ közelében, gyalogosan és
kerékpárral is megközelíthetô távolságban valósul-
nak meg, a másik, az elsô sorban az Egyesült Álla-
mokra jellemzô – onnan elterjedô – modell, amikor a
bevásárlóközpont, a „mall” a település határában, a
bevezetô utak mentén létesül. Az utóbbi esetben az
már gyalogosan egyáltalán nem, és elsôsorban autó-
val közelíthetô meg, ami természetesen nagyobb
környezeti terhelést is jelent. Ilyen példákat látunk
Budakeszi és Budaörs határában is. 
Mi az elsô megoldást választottuk, mert elképzelé-
seink szerint az új településközpontban a fent rész-
letezett önkormányzati funkciókon túl – annak élôvé
tételével – szükségesek a kereskedelmi, szolgáltató
egységek is. Természetesen egy ilyen létesítmény
forgalmat generál, de ennek szabályozását, a
környezô lakóterületek lehetô legkisebb zavarásával
forgalomtechnikai terv vizsgálja.  
Az ingatanok értékesítésérôl a Képviselô-testület
2008 nyarán döntött, majd hosszan elhúzódó – és
sajnos sikertelen – befektetôi tárgyalásokat követôen
2011 januárjában hozott határozatot a nyílt licit-
eljáráson történô értékesítésrôl. Erre annál is inkább
szükség volt, mert az unió által is támogatott fej-
lesztések önrészéhez – óvoda, fôtér, iskola, felszíni
vízelvezetés – továbbá az útépítések finanszíro-
zásához a hitelek és az euró kötvény részleteinek tör-
lesztéséhez forrást kellett teremteni. A liciteljárás
során a két telket a Vörösvár Invest Kft. vásárolta
meg tavaly februárban. A teljes vételárat két részlet-
ben fizették ki, a második felét októberben. Ez után
kerültek a telkek birtokbaadásra, egyesítésre és no-
vemberben megindult az építési engedélyezési
eljárás is. Az un. plázastop megjelenése miatt az
eljárást, a beruházó kérésére az építési hatóság
felfüggesztette, majd ezt májusban kelt beadványuk-
ra megszüntették, így az engedélyezési eljárás foly-
tatódik. A közben eltelt idôben a beruházó – a felnôtt
korú lakosság 10%-nak megkérdezésével – köz-
vélemény kutatást végeztetett, melynek eredményeit
a következôkben foglalhatjuk össze.
A megkérdezettek kétharmada támogatná egy új
bevásárló udvar létesítését az új óvoda környékén, a
felének tetszik a Linum név, és több mint kéthar-
madának tetszett a bemutatott látványterv is. 
Az épületegyüttes tanulmánytervét a fôépítészi terv-
tanács tavaly júliusi ülésén tárgyalta és azt az alábbi
észrevételekkel továbbtervezésre, illetve átdolgozás
után engedélyezésre javasolta:

A tervhez csatolt beépítési vázlat és modell alapján
a tervezô megfelelôen, sôt példaértékûen oldotta
meg a településközpont feltárását, térstruktúráját.
Az épület keretes beépítése támogatandó, szép
megoldás a délnyugati megnyitás a gyalogoszóna
irányába.
Közlekedési, árufeltöltési rendszere megfelelô, ez
utóbbi az üzemeltetés során magas szintû logisz-
tikát igényel, mert nem képzelhetô el a közterületen
– Kaszáló utca – a teherautók várakozása.
Az átriumban a gyalogos-, és a zöldfelületek
mérete a parkolók rovására jelentôsen növelendô.
Ideális cél lenne, hogy belül csak a mozgássérült
várakozóhelyek és a kerékpártárolók lennének. 
A megfelelô számú parkoló biztosításához – a
Bánya utcai árok lefedéséhez – az önkormányzattal
szükséges megállapodást kötni, aminek tartalmaz-
nia kell a tömbbelsôben lévô köztér kialakítását is. 
Megfontolandó a terepszint alatti parkoló nagy-
ságának növelése.
A külsô feltáráshoz elengedhetetlen a Bánya utca,
Kaszáló utca keresztezôdésében a megfelelô és biz-
tonságos forgalmi rend kialakítása. 
A szikár visszafogott tömegképzés csak minôségi
homlokzatburkolatokkal éri el hatását. A bemuta-
tott anyag alkalmazását támogatjuk. 
A végleges tervben az új református templommal
együtt ábrázolt metszet benyújtása is szükséges
lesz.

Röviden ismertetném, mellékelt látványterveken be-
mutatott épületegyüttest. A fent is említett keretes
beépítés gépkocsival a Bánya utca felöl, illetve a ter-
vezett bölcsôde, védônôi épület mellett a Kaszáló
utcáról közelíthetô meg. A parkolók fôleg a Bánya
utcai oldalon kerülnek kialakításra, de az OTÉK sze-
rinti parkolószám biztosítása miatt merôleges beállók
lesznek a Kaszáló utcában, az épület nyugati oldalán
és a belsô udvaron is. A magas talajvízszint miatt
csak a déli épületrész lesz alápincézve parkolókkal. 
A létesítmény fô eleme a CBA Príma élelmiszer áru-
ház az északkeleti sarkon kerül kialakításra 830 m2-es
eladótérrel, pékséggel és 70 m2-es ételbárral. A gaz-
dasági feltöltés – szemben a tanulmánytervvel – a bel-
sô udvarról történik. A másik fô funkció a „fitness” a
nyugati kétszintes épületszárnyban létesül a földszin-
ten 560 m2, az emeleten 830 m2 összes alapterületen.
Itt három squash pálya, két aerobic- és egy edzôterem
lenne, szauna, gôz, masszázs helyiségekkel. Ennek a
szárnynak a déli végében – a tereplejtés miatt a
pinceszinten is megnyitással – galériás kávéház
készül, kapcsolatot biztosítva a majdani fórummal. A
délkeleti – alápincézett –  épületben a parkolók mel-
lett autómosó míg a földszinten bérbeadható üzletek
létesülnének. Ilyen területek vannak még a nyugati
szárnyban, illetve az északi rész emeletén is. Az
elôzetes egyeztetéseken az illatszer, háztartási,
könyvesbolt, posta, bank, gyerekjátszó, illetve
egészségügyi szolgáltató funkciók merültek még fel. 
Az épületegyüttes külsô megjelenésében modern for-
mavilágával vállalja funkcióit, ugyanakkor a töme-
gek tördelésével, illetve a homlokzaton alkalmazott
téglaburkolattal reflektál a környezô lakó és köz-
épületekre. Fontos szempont volt – a nagy rálátás mi-
att – a lapostetôk növényesítése is. Itt nem járható ún.
extenzív zöldtetôk, illetve járható tetôkertek kerül-
nek kialakításra. A bevásárló udvar tervezett összes
hasznos alapterülete a pinceszinten 860 m2, a föld-
szinten 3390 m2, az emeleten 1660 m2 lesz.     

Györgyi Zoltán 
fôépítész

LINUM BEVÁSÁRLÓ UDVAR – NAGYKOVÁCSI
Településünkön különbözô hírek keringenek a Nagyszénáskertben létesítendô „CBA”-val kapcsolat-
ban. A téma felmerült a májusi közmeghallgatáson is, így az ott elhangzottakat, és a korábbi tájékoz-
tatásokat az alábbiakban foglalnám össze.
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Az ügyintézés menetének ismertetése 8.

Ebben a részben a közigazgatási végrehajtás sza-
bályaival szeretném megismertetni a kedves
Olvasót. 
A közigazgatási végrehajtás a hatósági eljárás
azon szakasza, amelyben az arra feljogosított ható-
ság a jogszabályban meghatározott eljárási cse-
lekmények foganatosításával gondoskodik a
végrehajtó döntésben megállapított és az ügyfél ál-
tal nem teljesített kötelezettség ügyfél általi meg-
valósításának „kikényszerítésérôl”, vagy a köte-
lezettség teljesítésével elérni kívánt cél ügyfél
helyett történô megvalósításáról. Ez így elsôre
nagyon „keményen” hangzik.
Az eljárás végrehajtási szakasza lényegét tekintve
eltér az alapeljárástól, mert rendeltetése a végre-
hajtható döntésben meghatározott cél reali-
zálása.
A hatósági eljárás a végrehajtási szak nélkül is
lehet teljes. 
A közigazgatási határozattal megállapított pénz-
fizetési vagy egyéb magatartásra irányuló köte-
lezettség hatósági kényszercselekmény útján tör-
ténô realizálása a kötelezett vagyoni jogainak vagy
kivételesen személyes szabadságának korláto-
zásában nyilvánulhat meg, ez utóbbira kizárólag a
rendôrség jogosult.
A közigazgatási végrehajtás domináns területe
a vagyoni jogok korlátozása, mert a végrehajtás
vagy eleve az anyagi jogszabályból eredô pénz-
fizetési kötelezettség, vagy az eljárás során
megállapított költség, eljárási bírság, esetleg a
pénzfizetési kötelezettséggé átváltoztatott egyéb
cselekmény kikényszerítését szolgálja. A vagyoni
végrehajtás két fô rendszere alakult ki, a bírósági és
a közigazgatási végrehajtás.
A bírósági végrehajtás a polgári eljárásjog körébe
tartozó nemperes eljárás, függetlenül az érvé-
nyesített követelés jellegétôl. 
A közigazgatási végrehajtás bázisa is a bírósági
végrehajtásra vonatkozó törvény Vht., de a közi-
gazgatási hatósági eljárás szabályaira vonatkozó
törvény a Ket. meghatározza a két szabályrendszer
viszonyát: azaz a pénzügyi intézménynél kezelt
összegre, munkabérre, továbbá ingatlanra vagy in-
góságra vezetett végrehajtás során a Vht. szabá-
lyait kell megfelelôen alkalmaznunk.

Az adóvégrehajtás a közigazgatási végrehajtás
sajátos speciális területe.
Itt már figyelembe kell venni az adózás rendjérôl
szóló törvény rendelkezéseit is, melyek ugyancsak
a Vht-re épülnek. Az adóhatóság alkalmazottját
a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási
cselekmények foganatosításánál mindazon jo-
gok megilletik, amelyeket a törvény a bírósági
végrehajtónak biztosít. 
A végrehajtás feltételrendszere: 
A döntés akkor végrehajtható, ha az
- kötelezettséget állapít meg az ügyfélre vagy az

eljárás egyéb résztvevôjére,
- jogerôre emelkedett vagy fellebbezésre tekintet

nélküli végrehajtását rendelték el, továbbá
- a kötelezettségteljesítésére megállapított határidô

elmúlt és a kötelezettséget nem teljesítették,
- illetve a végrehajtáshoz való jog nem évült el. 
Fôszabály, hogy a teljesítési határidô a végreha-
jtási szakban már nem hosszabbítható, erre a
határozat jogerôre emelkedésétôl a teljesítési
határidô lejártáig, vagy legkésôbb a végrehajtás el-
rendeléséig van lehetôség. 
A végrehajtási szakban a teljesítési határidô
meghosszabbítása helyett pénzfizetési köte-
lezettség esetén fizetési halasztás, illetve részlet-
fizetés engedélyezésére kerülhet sor. 
A végrehajtás elrendelésére, illetve az elrendelt
végrehajtás keretében a végrehajtási cselekmény
foganatosítására megállapított elévülési idôhatá-
ron belül van lehetôség. 
Az általános elévülési határidô öt év. Az
elévülést azonban bármely végrehajtási cselek-
mény megszakítja. Ez azt jelenti, hogy az elévülési
határidô számítása újból kezdôdik. A döntés
jogerôre emelkedésétôl számított tíz év elmúlása
olyan abszolút idôhatár, amelyen túl a közigaz-
gatási döntés végrehajtás útján már nem
érvényesíthetô. 

A következô részben a hatósági ellenôrzés sz-
abályaival ismertetem meg Önöket. 
Továbbra is várom észrevételeiket, az ügyintézés
menetével kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Tisztelettel: 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

W
Szeretettel hívjuk Önt,

kedves családját és barátait 
a nagykovácsi katolikus 

templomban,
2012. június 10-én, 

vasárnap este 8 órára, 

Kalocsay Károly 
orgonahangversenyére

Mûsor: 
Bach: Olasz koncert 

Korálok és ária a "Máté passió"-ból 
h-moll Ouverture francia stílusban

Hangversenyünkre 
a belépés díjtalan. 

Megszépült orgonánk javára,
adományokat szívesen fogadunk!

KÓRUSKONCERT

Június 14-én csütörtökön 18.30 órakor

A Nagykovácsi Római
KatolikusTemplomban

Közremûködik: 
a Nagykovácsi Kamarakórus

A belépés díjtalan!

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

Hazai ôstermelôk és feldolgozók termékeikkel:
házi tészták, méz, tej, tejtermékek, sajt, bor, szörp,
tojás, pékárú, füstölt húsok, zöldség, gyümölcs,
savanyúság, ôrölt paprika, palánta, és sok más
hazai finomsággal várják a vásárlókat.

A következô: 
2012. július 7. (szombat)

Mindenkit szeretettel várunk, és jó piaci napot
kívánunk.

Nagykovácsi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége

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

és a gazdák

F E L H Í V Á S !
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 2012. június elsején elkezdôdtek a munkálatok az
Arany János utcai játszótér felújításával kapcsolatban.
A felújítás ideje alatt a játszótér területe építési terület, a balesetveszély miatt ez idô alatt 
tilos a belépés!
Az Arany János utcai Apraja-Nagyja játszótér felújításával kapcsolatban 2012. május 14-én aláírás-
ra került az együttmûködési megállapodás egyrészrôl Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata,
másrészrôl a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédô Egyesület (NATE), az Alapítvány
Nagykovácsiért, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Nagykovácsi Csoportja és a

Környezet a Gyermekekért Alapítvány,
mint civil szervezetek részérôl.
A megállapodás lényege, hogy a ját-
szótér felújítása és rendbetétele az
önkormányzat engedélyével és segít-
ségével, valamint a helyi civilek aktív
részvételével, személyes és anyagi
hozzájárulásukkal. 
A régi játékok felújításán túl szeretnénk
a játszóteret néhány új játékkal is
bôvíteni. Ehhez a fentebb említett szer
vezetek adománygyûjtésbe kezdtek.

Kérünk mindenkit, akinek módjában áll, támogassa munkájukat.
A játszótér felújításáról, a tervekrôl és az adománygyûjtésrôl folyamatosan tájékozódhat a
www.2094.hu oldalon.
Terveink szerint nyár végére szeretnénk újra birtokba adni a gyermekeknek és szüleiknek a
területet. Megértésüket köszönjük.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô



2012. május 21-én a Pénzügyi Bizottsági ülést
követôen 16 napirendi kérdésben döntött a
Képviselô-testület.
Legfontosabb 2012 évi költségvetés 1 számú mó-
dosítása volt. Az önkormányzat – beleértve a
költségvetési szerveit – a 2012 évi költ-
ségvetésének halmozódás mentes fôösszegét,
mind a bevételi, mind kiadási oldalon
1.297.464. ezer Ft-ban határozta meg.
Nagykovácsi önkormányzata közigazgatási
határain kívüli menetrend szerinti autóbusz köz-
lekedést egy 2005-ben aláírt háromoldalú megál-
lapodási szerzôdés alapján biztosítja. Ez a szer-
zôdés ez év április 30-án lejárt, ezért a megválto-
zott jogszabályi elôírásoknak megfelelôen új szer-
zôdési megállapodás aláírásáról döntött a testület
egy éves idôtartamra. Ez a megállapodás
tömegközlekedési hozzájárulás összegét nem tar-
talmazza arra vonatkozóan egy 2006 július 1-vel
életbe lépett és ez év december 31-ig hatályos
szerzôdése van az önkormányzatnak.
A település hulladékkezeléssel és a közterületek
tisztántartásával kapcsolatos rendeletét a
képviselôk a megváltozott jogszabályoknak
megfelelôen fogadták el. (Az új díjtételekrôl a
Polgármesteri Hivatal tájékoztatójában olvashat-
nak.)
Hosszú hónapok elôkészítô munkáját követôen a
képviselôk döntöttek a Nagykovácsi Tele-
pülésüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
megalapításáról és a cégvezetô személyérôl. A
Kft. elôre láthatóan 2012. július 1-tôl végzi többek
között az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési,
karbantartási feladatait, a közterületek, zöldte-
rületek tisztántartásával járó feladatokat. 
A helyi termelôi piac –  a korábban szakha-
tóságok által javasolt – Általános Iskola par-
kolójában lesz megtartva, elôzetes egyeztetések
szerint havi két alkalommal a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, illetve a Bio Nova plus Kft.-vel
kötött külön szerzôdés és meghatározott díjtétel
alapján.
A Képviselô-testület döntött egy 2006. évi
önkormányzati rendelet visszavonásáról. Ez a
rendelet a Zsíros-hegyen önkormányzati beru-
házásban megvalósult szennyvízelvezetô csatorna
létesítésével kapcsolatos közcélú érdekeltségi
hozzájárulás rendeleti szabályozására vonatko-
zott. A beruházás megvalósult, a rendelet vissza-
vonása a befizetéseket nem érinti, és az eddigi
nem fizetôk kötelezettsége továbbra is fennáll.
A növekvô gyermeklétszámmal kapcsolatos fe-
ladatok az Általános Iskolában is megmutat-
koznak. A 2012/2013-as tanévben 18 tanuló osz-
tály és 11 napközis osztály indítását hagyta jóvá
a testület. Ezzel a döntéssel két további tan-
terem kialakítása és két fô pedagógus felvétele
vált szükségessé, amit a testület jóváhagyott.
A testület döntött arról, hogy a Nagykovácsi
Kossuth Lajos u. 64. szám alatt lévô „kivett
pártház” megjelölésû ingatlan (jelenlegi
Gyermekorvosi rendelô és Védônôi Szolgálattal
közös telken lévô ingatlan) állami tulajdonban
lévô hányadának önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó igényt nyújt be. Felhasz-
nálási célként gyermekorvosi rendelô és védônôi
rendelô kialakítását jelöli meg.
Nagykovácsi belterületen két ingatlan tulajdonos
(egyik esetben túlkerítés) vételi szándékot jelen-
tett be a szomszédos önkormányzati ingatlan
megvételére. A képviselô-testület mindkét eset-
ben a korábban meghatározott m2/Ft ár alapján az
értékesítés mellett döntött.

A képviselôk határozatban teljes egyetértésben
nyilvánították ki, hogy nem támogatják az Ön-
szervezôdô Keresztállító Bizottság kérését,
amely a Nagy-szénás délkeleti csúcsán létesí-
tendô kereszt felállítására irányult.
Budakeszi Város Képviselô-testülete az Európai
Uniós támogatások felfüggesztése ellen tiltakozó
akció csatlakozására hívta fel Nagykovácsi
Önkormányzatát is. A testület úgy döntött, hogy a
tiltakozó nyilatkozat aláírását a képviselôk egyéni
döntésére bízza.
Kistérségi feladat ellátás tekintetében két dön-
tést hagyott jóvá a testület, amely alközpontok
meghatározására és a gyepmesteri feladatok ez év
december 31-ig történô meghosszabbítására
vonatkozik.
Az önkormányzat újabb Európa Uniós pá-
lyázatok beadásáról döntött. Az óvoda fej-
lesztés, kerti játszóeszközök beszerzésére
TÁMOP pályázat keretében.
Az Általános Iskolában ÖKO tábor lebonyolí-
tására 120 ezer Ft támogatást kért, amit meg-
kaptak a diákok és a következô költségvetés mó-
dosításkor vezet át a hivatal.

Május 24-én az Önkormányzat Közmeghall-
gatást (Falugyûlést) tartott. A polgármester
beszámolt a 2011.  évi zárszámadásról, bemutatta
a 2012. évi költségvetést, majd a lakossági kér-
désekre válaszolt.
Ezen a napon rendkívüli ülésen döntött a testület
továbbá az óvoda pályázat elôkészítéséhez szük-
séges intézkedések megtételérôl.
Az Általános Iskolában megvalósuló Nap-
elemes rendszer és biomassza alapú fûtés fej-
lesztése tárgyában a 7.798.590 Ft önrész ter-
vezésérôl és biztosításáról a 2012. évi költ-
ségvetésébôl.
A Nagykovácsi Víziközmû Kft. elkészítette a
2011. évi beszámolóját. A mérlegjelentést a
Könyvvizsgáló és a Felügyelô Bizottság véle-

ményezte. A Képviselô-testület a gazdálkodásról
szóló beszámolót és üzleti jelentést elfogadta.
Ezzel egyidejûleg jóváhagyta a könyvvizsgáló
2012. évre vonatkozó megbízási díjának 3%-os
emelését és megbízásának határozatlan ideig
történô meghosszabbítását. A testület a Vízi-
közmû Kft. felügyelô Bizottságából Bánóczi
Margit képviselô asszonyt visszahívta, és helyére
2012. július 1-vel Bárdos Iván képviselô urat
jelöli.

A Képviselô-testület következô ülését 2012.
június 21-én tartja az Öregiskolában.

Tisztelettel: 
Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
májusi munkájáról
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Új helyre költözik az Észak-budapesti központi ügyfélszolgálat
Június 4-étôl a Dózsa György úton lehet ügyet intézni

A XIII. kerület Petneházy utca 6-8. szám alatt megszûnik, és új helyre költözik a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti Adóigazgatóságának központi ügyfélszolgálata. A költözés ideje alatt
június 1-jén, pénteken az Észak-budapesti Adóigazgatósághoz tartozó adózókat a Krisztina körút 99. 
(I. kerület), a Kaszásdûlô u. 2. (III. kerület) és a Nádor utca 19. (V. kerület) szám alatt található kirendelt-
ségek fogadják.
Június 4-én, hétfôtôl új, európai színvonalú irodaházban folytatja mûködését az Észak-budapesti
Adóigazgatóság Központi Ügyfélszolgálata; az adózók a fôváros XIII. kerületében, a Dózsa György út 128-130.
szám alatti Spirál irodaház B. épületében intézhetik ezentúl ügyeiket, változatlan nyitva tartás mellett.
A NAV törekvése, hogy az ügyfelek fogadásához kulturált körülményeket biztosítson, ezért a jelenleginél
(Petneházy utcainál) tágasabb, a mai modern kor követelményeinek megfelelô központi ügyfélszolgálattal áll az
adózók rendelkezésére.
Az új központi ügyfélszolgálat több tömegközlekedési eszközzel is megközelíthetô. Az adózók a Dózsa György
út 128-130. szám alatti irodaházat elérhetik például a 75-ös és a 79-es jelzésû trolibusszal, illetve a 14-es 
villamossal.
A félfogadás rendjérôl, valamint az ügyfélszolgálatokon intézhetô ügyek körérôl bôvebb tájékoztatás a
www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok internetes felületen található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal   
Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága   

K Ö Z L E M É N Y

Segítség bajba jutott 
hiteleseknek 

és eladósodott családoknak
- ha belekerült az adósságcsapdába,  
- ha nem tudja fizetni hiteleit,  
- ha közüzemi tartozásai miatt már vég-

rehajtási eljárás indult Ön ellen
- ha otthonának elvesztése reális veszélyt

jelent, 
- ha vitás ügyei vannak bankkal, végre-

hajtóval, 
- ha jogi képviseletre van szüksége:
vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az
új kormányzati intézkedésekrôl, az Eszköz-
kezelôrôl és az adósság mérséklési lehetôsé-
gekrôl.
Banki elszámolások szakirányú ellenôrzése.

Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk
+36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Megemlékezések
Június 4., hétfô – A nemzeti összetartozás napja – Az 1920-as trianoni békeszerzôdés aláírá-
sának évfordulója
Június 19., kedd – Nemzeti Emléknap – 1991. Elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló
szovjet katona is, Viktor Silov altábornagy személyében.
Június 30., szombat – A magyar szabadság napja – Az Országgyılés 2001. május 8-i ülésén dön-
tött errôl az emléknapról. 12 évvel ezelôtt, 1991. június 30-án fejezôdött be hivatalosan a szovjet
csapatok kivonása Magyarországról.



� 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 
jelentôs számú bevallást adózóink még nem küldtek vissza. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy amennyiben bevallási kötelezettségüket nem teljesítik,
mulasztási bírságra számíthatnak.
További tapasztalat, hogy korábban bevallott adótárgyakat (garázs,
mûhely, gazdasági épület stb) beküldött bevallásokban sokan nem tüntet-
nek fel.
Ezt pótlólag megtehetik, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy
Hivatalunk fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében,
ebben az esetben adóbírságot is megfogunk állapítani.
� Földhivatali nyilvántartás alapján kigyûjtöttük a külterületi tulajdonnal
rendelkezôk névsorát, s a bevallási kötelezettséget felszólító levél mellé 
1 db bevallási nyomtatványt mellékeltünk  amennyiben többre van szük-
ség kérjük, hogy a Nagykovácsi honlapról töltsék le.
Külterületi földrészletet a földtörvény alapján a mûvelési ágnak meg-
felelôen mûvelni kell, nem befolyásolja, ha az adott terület természet-
védelmi területen található.
Adófizetési kötelezettség alóli mentesség nem állapítható meg a ter-
mészetvédelmi területen található termôföld estében, ha annak tényleges
mezôgazdasági használata a földhivatali nyilvántartásban található
mûvelési ágnak nem felel meg. 
� Az adómértékek nem változtak, nem történt emelés. A kedvezmények
és mentességek körében történtek azonban változások. 
Kedvezményeket építményadóban csak Nagykovácsi Önkormányzat
területére állandó lakosként bejelentett adózó vehet igénybe.
Építményadóban a 100 m2 lakás kedvezmény csak arra a lakásra vehetô
igénybe, melyben lakik az adózó, ha több lakása van Nagykovácsi
területén a többi után nem adózhat kedvezményesen. Több tulajdonos
esetében tulajdoni hányad arányában jár a 100 m2-es kedvezmény, akkor
is ha megállapodás alapján adóznak. A 10 m2 bejelentett lakosonkénti
kedvezmény csak akkor illeti meg adózót, ha 2012 január 01-én be van-
nak jelentve és a bejelentés idôtartama eléri 274 napot.
Változott az iparûzési adóban a törvényi elôírások miatt az adóalap
meghatározás módja.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi
adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell
beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
� A bevallási nyomtatványok az ügyfélszolgálaton átvehetôk, illetve a
www.nagykovacsi.hu honlapról letölthetôk .
Tájékoztatjuk azon adózókat, akik adótartozással rendelkeznek, és nem
kezdeményeztek méltányossági eljárást Hivatalunknál, hogy megindulnak
a behajtási eljárások.
A behajtás során az ART felhatalmazása alapján alkalmazhatjuk a bírósá-
gi végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseiben foglaltakat.
A jogerôs használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon
belül minden tulajdonosnak bejelentési kötelezettsége a helyi
adóhatóság felé, hogy építményadó bevallást kell benyújtani.
� Tájékoztatjuk tisztelt gépjármûvel rendelkezô adózókat, hogy 2011-ben
jelentôs mértékû gépjármûadó hátralékot sikerült behajtanunk, gépjár-
mûvek forgalomból való kivonásával. Azon adózók esetében akiknek adó
tartozása gépjármûvük éves adótételét meghaladja idén is kezde-
ményezni fogjuk gépjármûvük forgalomból kivonását.

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

Az építményadó illetve telekadó megállapítása, illetve az építési en-
gedélyezési eljárások lefolytatása során egyre többször tapasztaljuk,
hogy a jogerôs használatbavételi engedéllyel rendelkezô ingatlantu-
lajdonosok elmulasztják az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan
átvezetését.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inyt.) 27.§ (2)
bekezdése alapján „Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait
gyakorló szerv vagy a vagyonkezelô, illetôleg a használó a változás
bekövetkezésétôl, illetôleg a tudomásszerzéstôl számított harminc napon
belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak b) a nyilvántartás tár-
gyát képezô épület, építmény létesítését, illetve lebontását.
Az Inyt. 37.§ (2) szerint „A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a vál-
tozás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érinti, illetôleg ha jogsza-
bály azt elôírja.”
(A változási vázrajzot arra jogosultsággal rendelkezô fölmérô mérnök
készítheti el.)
A használatbavételi engedély határozat rendelkezô részében a 193/2009.
(IX.15.) kormányrendelet 37.§ (5) a) pontjának megfelelôen  erre felhívjuk
a figyelmet. 
(„ A határozat rendelkezô részének tartalmaznia kell: a) tájékoztatást ar-
ról, hogy az építési vagy a bontási munkák befejezése és a jogerôs
használatbavételi (bontási, fennmaradási) engedély kézhezvétele után az
építtetônek az ingatlan-nyilvántartásban a változás átvezetése céljából
kérelmet, továbbá a megvalósult állapotról épületfeltüntetési vázrajzot kell
a földhivatalhoz benyújtania”. Ez Nagykovácsi esetében a Budakörnyéki
Földhivatal, 1036 Bp. Lajos u. 160-162.)
Gyakran találkozunk azzal a problémával is, hogy az ingatlannal ren-
delkezni jogosultak elmulasztják a személyi adataikban történô változások
(név, lakcím) bejelentését. Errôl szintén az Inyt. Rendelkezik, a 27.§ (3)
bekezdésében:
„ A jogosult – a (2) bekezdésben meghatározott határidôben – köteles be-
jelenteni nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy
telephelyének) megváltozását.”
A tulajdoni lap a közigazgatási eljárásokban közokirat, az abban
foglaltak közhitelesek.
Errôl az Inyt. 5.§ a következôképpen rendelkezik:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartás – ha törvény kivételt nem tesz – a bejegyzett
jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. Ha valamely
jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely tényt
oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról
nem tudott.
(2) Az ellenkezô bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
jogról és feljegyzett tényrôl vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingat-
lan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A jogok, tények törlése 
esetén – az ellenkezô bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy azok nem
állnak fenn.
(3) A  jóhiszemû szerzô javára az ingatlan-nyilvántartást – az ellenkezô 
bizonyításáig – az oda bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében
akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettôl
eltér. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemû jogszerzônek
minôsül az, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében 
szerez jogot.
(6) Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyí-
tás azt terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezôségét vitatja.” 

Tóthné Halász Hedvig
építési fôtanácsos

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: Gróf Andrea, 110 mellék; grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
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� 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

Szépkorú személyek köszöntése

Egy hosszú élet munkája, eredményei, elismerést és tiszteletet érdemel-
nek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, in-
tézményei részérôl. Magyarország Kormánya az Idôsügyi Tanács
kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kife-
jezéseképpen a Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95. és
a 100. életévüket betöltött Magyarországon bejelentett lakóhellyel ren-
delkezô magyar állampolgárokat és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezô személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I.  törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-
delkezô személyeket, amennyiben tartózkodási jogát Magyarországon
gyakorolja.
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.
A jubileumi juttatás összege:

90. életév betöltésekor 90.000 forint
95. életév betöltésekor 95.000 forint

100. életév betöltésekor 100.000 forint
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
(KEKKH) által küldött tájékoztatás alapján minden szépkorú Nagykovácsi
lakos köszöntését, a szépkorú személlyel egyeztetett idôpontban
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vállalja. Az errôl szóló tájékoz-
tatás a köszöntést követôen a  Böngészô újságban is közzé tesszük.

Ferencz Andrásné ügyintézô 

� 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

Kedves Olvasók!
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.   

A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett za-
jos munkák kérdése. Itt idézném az ide vonatkozó fenti számú helyi ren-
deletet: 
15. § (1) A község belterületén belül tilos hétköznap 20.00-7.00 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.
A mostani kedvezô idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és
gyommentesítését. Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét
végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az
építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyugal-
ma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
A fentebb idézet helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt
megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni
bírságra a hétvégén is.

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 ingatlanát 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
elvezetése problémát okoz a gondozatlan, tisztítatlan árkokban több ok-
ból 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.
(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 
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� 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

Kéményseprés

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

jai látják el. Az Önök települését kollegáink 2012. május 07. és szeptem-
ber 30. között keresik fel.  A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft. Perjés András

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

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.

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.
ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-,
idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog,
vezetékjog  bejegyzések, stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAVH, il-
letve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés
céljából megküldött hirdetmények  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 ismeretlen
helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetô
hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
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)

Fábos Éva 105 mellék

EMELKEDNEK A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJAI!

A korábbi Böngészôben jeleztem Önök felé, hogy jogszabályi változás 
miatt a szemétszállítási díjtételek vonatkozásában az elmúlt év végén
elfogadott rendeletmódosítást a testület a március 19-i ülésén hatályon
kívül helyezte, a szolgáltató a lakosság részére továbbra is a 2011. évi
díjtételek alapján számlázott.
Sajnos azonban a jogszabály ismételten változott és a hulladék-
gazdálkodásról szóló törvény (Hgt.) 57.§ meghatározza a 2012. évre
meghatározható díj mértékét, mely „ ha a 2011. évre az egyszeri ürítési
díj mértéke nem haladta meg a 120 l méretû tároló edény esetében a 
nettó 650,- Ft-ot, vagy ennek más ûrtartalmú tárolóedényhez viszonyított
arányos összegét , akkor ennek arányos mértékéig, de legfeljebb 650,- Ft-
ig emelhetô.„
A törvény az idôbeliséggel kapcsolatban az alábbi rendelkezést alkalmaz-
za: 
58.§ „Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-tôl
fizetendô közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.” 
A fenti jogszabályra való hivatkozással a Képviselô-testület az alábbi ren-
deletet fogadta el:

21/2012. (V.23) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési

közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek 
tisztántartásáról szóló 

15/2006.(IX.18.) számú rendelet módosításáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése,
valamint  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-
ban kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszol-
gáltatás szervezésérôl szóló 15/2006.(IX.18.) számú rendeletét (a továb-
biakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Díjfizetési idôszak: 2012. június 1. – 2012. december 31. között.

Edény méret Negyedéves ürítési díj

30 l edény 1.578,- Ft + ÁFA
60 l edény 3.157,- Ft + ÁFA
120 l edény 6.314,- Ft + ÁFA
240 l edény 12.628,- Ft + ÁFA
1100 l edény 57.881,- Ft + ÁFA

2.§
A R. 2. számú mellékletének 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
1 liter ürítési díja: 4,079 Ft/liter + ÁFA

3.§
1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatá-
lyukban maradnak.
2) Jelen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést
követô napon hatályát veszti.
A fentiek alapján a díjtételek 2012. június 1. napjától emelkednek. 
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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.

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

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
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A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehetôség van 
szerzôdéskötésre, illetve szerzôdésmódosítás kezdeményezésére.
Valamint a Saubermacher-Bicske Kft-vel kapcsolatos panasz bejelenté-
seiket is megtehetik. 
Ügyintézô. Gróf Andrea 
Az ún. ingyenes sárga zsák szintén az ügyfélszolgálatunkon beszerez-
hetô. 
A zöldhulladék gyûjtésre alkalmas zsákok a Festék Boltban (Kossuth
L. u. 73.) térítés ellenében megvásárolhatók.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

FELHÍVÁS!
A parlagfû-mentesítési kötelezettség 

és annak ellenôrzése

A parlagfû elleni hatósági védekezés hatályos jogszabályi
alapját a termôföld védelmérôl szóló 2007. évi CXXIX.
törvényben (Tfvt.) nevesített hasznosítási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezése, valamint az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény
(Éltv.), továbbá a parlagfû elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabá-
lyairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet képezi.
A parlagfû elleni védekezés alapvetôen a földhasználó kötelezett-
sége. 
Az Éltv. alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és azt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folya-
matosan fenntartani. 
Ennek értelmében a tulajdonost - földhasználót terhelô kötelezettség ket-
tôs: a parlagfû virágzásának megakadályozása és a növényzet virágzás-
mentes mentes állapotban tartása, egészen a vegetációs idôszak végégi 
A Korm. rendelet alapján a kötelezettség teljesítésének ellenôrzése
helyszíni ellenôrzés alapján történik. A helyszíni ellenôrzést hivatalból
vagy bejelentés alapján külterületen a földhivatal, belterületen a je-
gyzô végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenôrzést a parlagfû-
veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben 
szerzett információi alapján a parlagfûvel fertôzött területeken. 
Július 1-jétôl elkezdôdnek a bel- és a külterületen lévô ingatlanok
helyszíni ellenôrzései, amelyrôl a tulajdonost – földhasználót
elôzetesen nem kell értesíteni! 
Aki nem írtja ki saját tulajdonáról a gyomnövényt az 15 ezer forinttól
egészen 5 millió forintig terjedô bírságra számíthat.
A parlagfû irtását, tehát - a fentiek szerint folyamatosan kell végezni,
amelyhez néhány gyakorlati tanácsot szeretnék adni.
A növényt a virágzása elôtt kell mindenképpen elpusztítani, hogy ne
szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. 
Az irtása többféle módon történhet
Gyomlálás: A parlagfû irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erôs pol-
lenkoncentráció a levegôben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell
a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi
irtást kesztyûben kell végezni. 
Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélô eljárás. A
fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél elôbb tanácsos
kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvág-
ni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani.
Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a par-
lagfû kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedô oldalrügyeibôl
3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. Általában
három kaszálás biztosít megfelelô eredményt. Ha a háromszori kaszálás
nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül
megelôzô idôszakban a leghatékonyabb. 
Vegyszeres gyomirtás: A parlagfû terjedése gyomirtó szerek használa-
ta nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan
helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és fôként gyermekeket
semmilyen módon nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési fázisban
a hatleveles állapotáig hatásos. 
Életlehetôségeinek csökkentése: Mivel a parlagfû zárt növénytakaró
mellett nem fejlôdik, kiszorítható jól fejlôdô növényzet telepítésével, és fû-
magvetéssel, gyep telepítésével. A dús, de karbantartott vegetáció mellett
a parlagfû ki fog szorulni.

Erôs Kálmán
közterület-felügyelô

Közterület-használati engedéllyel kapcsolatos 
információk

A közterület állandó vagy ideiglenes használata esetén 3000,- Ft illeték-
bélyeggel ellátott közterület-használati engedély iránti kérelmet kell
benyújtani hivatalunknál. A közterület rendeltetéstôl eltérô használatáért
díjat kell fizetni. A közterület rendeltetéstôl eltérô használatának
legtipikusabb esetei, amikor építési, felújítási és egyéb pl. kertmunkák al-
kalmával az ingatlan elôtti közterületen kerül elhelyezésre konténer,
építôanyag, föld, stb.  
Felhívjuk a lakosság, az építtetôk és kivitelezôk figyelmét, hogy a
közterület-használati kérelmet – figyelemmel az ügyintézési
határidôre – legalább 3 nappal a tényleges igénybevétel elôtt jut-
tassák el a Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatára. A meghatározott idôre kiadott engedély meghosszab-
bítható, a meghosszabbításra a kérelem beadására vonatkozó elôírások
alkalmazandóak, vagyis az engedélyesnek az engedélyezett idôtartam
lejárta elôtt legalább 3 nappal kell benyújtania a 3000,- Ft illetékbélyeggel
ellátott kérelmét.
A közterület-használatra vonatkozó egyéb információk – közterület-
használati díjszabás, mentesség a közterület használati díj fizetése alól,
tiltott és megengedett közterület-használati célok – megtalálhatóak a
www.nagykovácsi.hu honlapra feltöltött a közterület-használat engedélye-
zésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mérté-
kének és fizetési módjának megállapításáról, és annak szabályairól szóló
12/2007. (V.17.) sz. Kt. rendeletben. 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Parkerdô 2010-2012 pályázat

A Valkó erdészet területén 2012. május 08.-án megrendezett záróünnep-
séggel véget ért a Parkerdô 2010-2012 pályázat, amely 2010. júliusától
2012.májusáig tartott. Az eseményen a projekt által érintett települések
polgármesterei mellett az erdészeti és természetvédelmi szakma néhány
jeles képviselôje is megjelent. A pályázat összköltsége 296 172 210 Ft
forint volt, melybôl a megítélt támogatás 266 554 989 Ft.  A pályázat 31
települést, 201 db erdôrészletet érintett mintegy 179 hektárnyi területen. A
projekt céljai között volt a védett területek rehabilitációja, melyben a tájide-
gen erdôállományokat alakították át, az ôshonos fafajok arányának
növelésével. Ez 100 hektáron történt és mintegy 1,82 millió facsemete
került elültetésre. Idegenhonos fajok helyett ôshonosok lettek ültetve,
melyek kiválasztását az adott élôhelyi környezeti sajátosságok határozták
meg, Továbbá a fajok kiválasztásakor még törekvés volt a biológiai sok-
színûség fenntartása is. A pályázat foglalkozott továbbá a veszélyeztetett
és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmével. Itt az invazív
fajok (akác, zöld juhar, bálványfa) térnyerésének a visszaszorítása volt a
cél. A munkálatok során a magtermô egyedeket kiszelektálták és a sar-
jakat elpusztították. A pályázat ezen részében történt meg a vadvédelmi
kerítések építése is, melyek hosszú távra épültek meg. Védelmükben, a
jövôben háborítatlanul mehetnek végbe a természetes folyamatok. A pro-
jekt részét képezte még  a védett területeken az ökológiai kapcsolatokat
gátló, a tájképet romboló kerítések bontása, mely 32 km hosszan valósult
meg. A beavatkozással helyreállt a természetszerûen összefüggô
erdôtömbök átláthatósága. 
A pályázattal kapcsolatosan további információért érdemes a 

www.parkerdotermeszetesen.hu weboldalt meglátogatni.

Pályázat Pest Megyei díjak

Pest Megye Közgyûûlése nagyra becsüli a megyei települések környe-
zetfejlesztési tevékenységét, az épített és a természetes környezet minô-
ségének javítására és a települések karakterének, építészeti értékeinek
megôrzésére tett erôfeszítéseket. Fentiek elismerésére 2012-ben is meg-
hirdeti a „Kulturált Települési Környezet Díj” valamint a megyében
épülô színvonalas épületek díjazására alapított „Pest Megye Önkor-
mányzatának Építészeti Nívódíja” címû pályázatokat.
A pályázatokról a részletek ITT érhetôek el
http://www.pestmegye.hu/sport/kulturalt-telepules

További információ: Ambrus András sajtófônök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel.: 20/218-5759, Tel.: 233-6831; Fax.: 233-6888



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

Esemény naptár – 2012. május, Dózsa György utcai óvoda
Mókus csoport – A Liszt Ferenc repülôtérre mentünk kirándulni.

Zsebibaba csoport – Anyák napi ünnepségünket családi kirándulás keretében Piliscséven tartottuk.
Néhány édesanya és nagymama nem tudott részt venni a hétvégi programon, ezért nekik május 7-én
pótünnepséget tartottunk az óvodában.
Csoportlátogatások keretében kölcsönösen megtekintettük egymás anyák napi mûsorának
fôpróbáját. A gyerekek szívesen nézték szereplô társaikat, míg az óvó nénik ötleteket meríthettek a
látottakból.

Mókus csoport – Piliscséven jártunk, családi kiránduláson. Sokat játszottunk, vonatoztunk, még
kürtôs kalácsot is sütöttünk.

Katica csoport – Nagy készülôdés elôzte meg a kiscsoportosok elsô közös Anyák napi ünnepségét.
Verseket, énekeket tanultunk, meghívót, ajándékot készítettünk. Sok segítséget nyújtott, hogy a 
gyerekek végignézhették a nagyok (Mókus csoport) felkészülését, elôadását.

Mókus csoport – Egri Vince anyukája vetített nekünk. Csodálatos képeket láthattunk a Szlovák
Paradicsomról. Erdélyrôl, a Bükkrôl, a Mátráról, az ôserdôkrôl, Izlandról valamint Európa számos
barlangjáról és vulkánokról is.

Mókus csoport – Az Édesanyákat megleptük a mûsorunkkal, saját magunk készítette ajándékkal,
karkötôkkel.

Tücsök csoport – Lelkes készülôdés elôzte meg az Édesanyák és Nagymamák köszöntését. Kedvenc
mesénket játszottuk el sok-sok verssel és énekkel kiegészítve. A gyerekek saját készítésû
ajándékokkal és virággal köszöntötték az Édesanyákat.

Katica csoport – Elsô közös Anyák napi ünnepségünkkel sikerült a szülôknek nagy örömet 
szerezni!

Mókus csoport – Xavér anyukája látogatott el hozzánk. Együtt énekeltük Vuk dalát, a Paff, a bûvös
sárkányt, az Oroszlán király dalát, Micimackó énekét.

Zsebibaba csoport – Az Öreg iskola könyvtárába látogattunk, mivel a hátralevô idôszak témája az
iskolára felkészülés jegyében telik. Hilda néni bevezetett minket a könyvek világába és a könyv-
tárhasználat gyakorlati tudnivalóiba. Gyerekeink lelkesen lapozgatták, nézegették a gyerekkuckó
szépirodalmi és ismeretterjesztô kiadványait. A programot a mindenki által kedvelt Bogyó és
Babóca néhány történetének felolvasásával zártuk.

Mókus csoport – Szabó Ági és Bandi nagymamája eljött hozzánk sakkozni. Nagyszerû partikat ját-
szott Bandival, Mirával, Esztivel, Vincével, Dáviddal és a többi érdeklôdô kisgyerekkel.

Tücsök csoport – A Holló együttes koncertjére mentünk az Öregiskolába, ahol megzenésített gyer-
mekverseket és közismert gyerekdalokat hallgattunk és énekeltünk az elôadókkal.

Mókus csoport – Sportnapon vettünk részt a Kaszáló utcai oviban. Sokat mozogtunk, sportoltunk.

Zsebibaba csoport – A hónap során ellátogattunk az iskolába, hogy megismerkedjünk az elsô osztá-
lyosok birodalmával. Megfigyeltük az iskolában mûködô szokásokat és megpróbáltunk minél több
ismerôs arcot felfedezni az osztályteremben.

Mókus csoport – Ezen és a jövô héten a faluban sétálva megnézzük a gyerekek házait...

Mókus csoport – Ellátogatunk az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolába, hogy a gyerekek
közelebbrôl is megtekinthessék a rendôrök által használt jármûveket, eszközöket, valamint tájékoz-
tatást kaphassanak a rendôri munka rejtelmeirôl.

Tücsök csoport – Kezdetét vette az óvodai gyereknap szervezése, melyre ugrálóvárat, lufihajtogató
bohócot és különféle kreatív és ügyességi játékot tervezünk.

Óvoda – Május 25-én a gyermekeket ünnepeljük egész nap. A szülôk délután kapcsolódhatnak be
programjainkba, melyet élôzenés táncházzal nyitunk meg, majd ugrálóvár, kézmûves foglalkozások,
látványosságok várják a kicsiket és nagyobbakat.

Tücsök csoport – Buszos kirándulást tervezünk a Városligeti Közlekedési Múzeumba.

Április 20.

Április 28.

Április 28.

Április 30–
május 11-ig

Május 3.

Május 9.

Május 11.

Május 11.

Május 11.

Május 7.

Május 14.

Május 18.

Május 18.

Május 21.

Május 23.

Május 24.

Május 25.

Május 25.

Május 30.
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2012. április 20-án a Mókus csoport fiai es lányai
felkerekedtek és elindultak busszal a repülôtérre,
meglátogatni a Repülôtéri Rendôr Igazgatóságot. 
Mindenki láthatott már rendôrt, szimatoló kutyát,
terepszínû ruhában kommandós fiút a repülôtéren.
A Mókus csoport azonban most találkozhatott
velük, sôt megismerhette azokat az embereket,
akik a Rendôrség kötelékében azon dolgoznak,
hogy a repülôtéren és a repülôn utazva biztonság-
ban legyünk.  A Repülôtéri Rendôr  Igazgatóságon
belül dolgoznak rendôrök, kommandósok, a
bevetési  alegység rettentô erôs rendôrei.
Egy nagyon kedves rendôr néni kísért bennünket
végig a repülôtéren, azokon az állomásokon ahol
ôk végzik a munkájukat. A megérkezésünkkor ép-

pen sorba rendezôdtünk, amikor három terepszínû
ruhába öltözött rendôr odajött hozzánk és mo-
solyogva elmondták, hogy ôk bizony a „Solymok”
nevû bevetési alegység tagjai ôk védik a repü-
lôteret a gonosz emberektôl, mint például terroris-
táktól, bûnözôktôl. Megmutatták a Mókusoknak
az igazi gépfegyverüket, pisztolyukat. Így min-
denki szemrevételezhette és megérinthette a bá-
csik fegyvereit. Persze a tárakat elôtte gondosan
kivették. :)  Ezt követôen elindultunk az izgalmas
helyszínekre. Az elsô állomáson találkoztunk egy
sportos rendôr nénivel, aki elmesélte, hogy a
látható nagy terepjáró kocsival szokott járôrözni,
és – vagy rendôr ruhában vagy terepruhában – ôrzi
az állampolgárok biztonságát. A legizgalmasabb

az volt, amikor a rendôr néni elôvette a bilincset,
és megmutatta, hogy hogyan használja és milyen
kevés idô áll csak a rendelkezésére, hogy azt egy
igazi bûnözô kezére zárja. A kedves és érdekes be-
mutató után átmentünk busszal a repülôk és he-
likopterek hangáraihoz. Már nagyon-nagyon
várták a Mókusok, hogy testközelbôl is láthas-
sanak igazi repülôt és helikoptert. A rendôrök he-
likopterei ott álltak a hangárban és várták, hogy a
Mókusok megrohamozzák ôket. Volt olyan he-
likopter amit Oroszországban és akadt olyan is
amelyiket Amerikában gyártottak. Elôször az
amerikai nagyon klassz helikopterbe ültek a
Mókus csoport kislányai és kisfiai. Felvehették a
helikopter fülhallgatóját és rángathatták a „kor-
mányt" mintha repülnének. Aztán a kígyózó sor az
Orosz helikopternél kezdett kialakulni, mivel alig
várták már a gyerekek, hogy oda is felszállhas-
sanak és rángathassák újra és újra a kormányt,
mintha ôk vezették volna a levegôben a nagy,
sötétkék helikoptert. Szükség esetén ezek a he-
likopterek repülnek  Budapest, sôt még a Balaton
felett is. Még egy kis futkosás és elindult a Mókus
csoport a repülôtéri tûzoltó egységhez. Egy nagy
épületben pihentek a tûzoltó autók és a tûzoltó
bácsik, mivel – hála Istennek – nem volt éppen
munka :). A bácsik kedvesen körbevezették a
Mókusokat az épületben és bemutatták az autókat
és azt a bizonyos tûzoltó rudat amin pillanatok
alatt lecsúszott egy igazi tûzoltó! Megnézhettük a
gyakorló, úgynevezett pszichikai pályát. Persze a
Mókusok, inkább játszóháznak használták a labi-
rintusokat, ahol a bácsik gyakorlatozni szoktak
füstfelhôkben, a 30 kilós felszerelést és az oxigén-
palackot cipelve. Aztán leizzadva, kifáradva
besétáltunk a nagy garázsba, ahol a nagy piros tû-
zoltóautók álltak. A székek mellett nagy csizma és
egy nadrág volt, mintha csak valaki hanyagul
kilépett volna belôlük es otthagyta volna a szék
mellett rendetlenül.... Persze aztán kiderült, hogy
a tûzoltó bácsik direkt hagyják így a bakancsukat
és a nadrágjukat, mivel éles helyzetben mind-
összesen 40 másodpercük van arra, hogy a repülô-
téren egy tûzesethez kivonuljanak  víztartályos
vagy habtartályos kocsikkal… A Mókusok felpró-
bálhatták a nehéz tûzálló tûzoltó sisakot.
Itt is kígyózó sor alakult ki, hogy mindenki sorra
kerülhessen. A kirándulás végén egy rettentô nagy
tûzoltó kocsival álltak ki a garázsból, és hihetetlen
nagy erejû vízsugár lövellt ki majdnem a
Mókusok felé, bemutatva azt, hogy egy ilyen nagy
kocsi hogy tudja eloltani a repülôn, repülôtéren a
tüzet. Nagy sikoltozás és taps fogadta a bemutatót.
A Mókusok még felmehettek egy nagyon öreg
repülôre, ahol a tûzoltó bácsik és a légiutas
kísérôk gyakorlatoznak. Persze a repülô belül nem
úgy nézett ki, mint az, amelyiken utazunk, hanem
úgy mintha éppen kényszerleszállás vagy baleset
után lenne. Felülrôl lógtak az oxigén maszkok,
kaotikus állapot uralkodott és néhány mûanyag
bábú volt szanaszét a repülô belsejében. Persze
nagy élmény volt ezt is látni a Mókusoknak.          
Ezzel a kirándulás végére is értünk. Jöttek a bu-
szok, hogy összeszedjenek bennünket. Fel-
szálltunk és elindultunk hazafelé, fáradtan de sok-
sok élménnyel gazdagodva. A Mókusok nagy
szeretettel köszönik Dános Xavér édesanyjának,
Szabinának a szervezést! 

Mókus csoport, Mira anyukája

A Kispatak Óvoda, Dózsa György utcai tagóvoda Mókus csoportjának 

rendôrségi  esete...
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A Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel

meghívja Önt és kedves családját

a 2012. június 12-én 17.00 órakor tartandó 

Évzáró Gálára és bizonyítványosztásra
ahol az Iskola növendékei és tanárai fergeteges jókedvvel és szeretettel 
búcsúztatják el a 2011-12-es tanévet 
Helyszín: Amerikai Nemzetközi Iskola Színházterme – Belépés ingyenes.

Ezúton kívánunk Nagykovácsi lakóinak, növendékeinknek és szüleiknek kalandokkal teli szép nyári szünetet!

Új növendékek számára az Alapfokú Mûvészeti Iskolába beiratkozás a jövô tanévre
2012. június 13-án 16.00-18.00 óráig a Nagykovácsi Általános Iskola aulájában!

Választható mûvészeti ágak és tantárgyak:
Zenemûvészeti ág: � hegedû � cselló � cimbalom � gitár � fuvola, furulya � klarinét � ütô � zongora
Táncmûvészeti ág: � néptánc � balett � társastánc
Képzômûvészeti ág: � rajz, festészet

� Óvodások számára az óvodákban biztosítunk hangszeres, zenei, néptánc és balett oktatást.
A óvodások beiratkozása szeptember elsô hetében az óvodákban lehetséges.

Tisztelettel köszöntöm 
Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzat Képviselô-testülete 
névében pedagógusnap alkalmából 

pedagógusainkat.

Bencsik Mónika polgármester

2012. június 16., 10.30 Tisza-kastély
Helyi nevezés: június 15-én 16–18 óra között; június 16-án 7.30–10 óráig

További információ: www.crosskovacsi.hu
16-án a verseny miatt 

9–11-ig a busz a kastélyig közlekedik;
a Nagykovácsi út a kastélytól a 13-as km kôig 10.20–10.40-ig lezárva.

Ma szívünk ünnepel...

Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 
miképpen mondjam el? 

Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyrôl fakad, 
s e nyíló rózsa élte 
pár nap vagy óra csak. 

Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betûk. 
Utunk, akárhová visz, 
követnek mindenütt. 

Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb, 
Hálás szívvel köszöntünk 
tanárt s ünnepnapot. 

(Donászi Magda)

Hírek a Német Nemzetiségi Önkormányzat életébôl

„Az élet nem az, amit az embert átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és
ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.”

(Gabriel Garcia Márquez)

Nagykovácsi sváb lakossága kitelepítésének 66. évfordulójára emlékeztünk.
2012. május 6-án, ôseink által épített római katolikus templom falai között.

Ezen a napon nemcsak a kitelepítettek, hanem az itthon maradottak méltósággal viselt sorsa elôtt is 
fejet hajtottunk, a kitelepítéskor gyermekként átélt emlékeik felidézésével.
Köszönjük Kemenes Gábor atyának segítô közremûködését, a lelkeket erôsítô, felemelô szent misét,
köszönjük a Nagykovácsi Vegyes Kar és karnagya Kriesch Katalin ,valamint a még ma is köztünk élô
„kitelepítés gyermekei” emlékeit tolmácsoló, Kovács Virág, Kovács Hunor, Grubits Rebeka, Bánkuti
Patrik és Klein Melinda közremûködését.
Köszönjük Nagykovácsi Nagyközség Képviselôtestületének a megemlékezés virágait. 
Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte e napot.

Dr. Klein Ferenc
Német Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Sok szeretettel várjuk 

a falu apraját és nagyját 

2012. augusztus 11-12-én
második alkalommal, a hagyományôrzés 

és teremtés jegyében, 
a Fôtérre és környékére szervezett

NAGYKOVÁCSI BÚCSÚBA.
Két napos gazdag program várja a gyermekeket és felnôtteket egyaránt. 
(Nagy színpad a Fôtéren, kézmûves vásár, gyermekmısorok és foglalkoztatók,
körhinta, céllövölde, zene, tánc stb.). 
Augusztus 12-én vasárnap Ünnepi Szentmise.

„Ez faluközösségünk ünnepe, aki csak teheti, ott a helye!”
A két napos rendezvényt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Képviselôtestületének anyagi támogatásával a Nagykovácsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezi az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár közremûkö-
désével.

Egy megfakult negatív



Témahónap: : „Kalandra fel”

Majális: június 2. szombat
Nemzeti összetartozás napja: június 4.
Osztálykirándulások: június 8.
Sportnap alsó tagozat: június 13.
Sportnap felsô tagozat: június 14.
Osztályozó értekezlet: június 6. 
Bolond ballagás: június 14.
Ballagás: június 15. 17 óra
Tanévzáró: június 19. kedd 17 óra

* * *

Angol elôadás az AISB-ben

Az AISB dráma szakkörös diákjainak mûsorát
láthatták a Nagykovácsi Általános Iskola angolul
tanuló diákjai, május 15-én.
Az elôadás rövid, humoros történetek egyve-
legeként volt látható, melyeknek alapjául  Csehov
drámáinak feldolgozása,  Neil Simon  The good
doctor címû mûve szolgált. 
Az eddigi meghívásokhoz hasonlóan ez is
lenyûgözô és élvezetes volt, csakúgy, mint az
Annie Jr., vagy a Hegedûs a háztetôn, melyrôl 
részletesebben az elôzô számban olvashat. 

Eördögh Viktória 8.o

Angliában jártunk

2012. március 30. és április 11. között Angliában
jártunk.
Ági néni és Rózsa néni kísértek bennünket végig a
kirándulás során. Rajtunk kívül még egy harkányi
és egy XVII. kerületi általános iskola tanulói vet-
tek részt az úton. A kimerítô buszozás és a
brüsszeli városnézés után átkeltünk a La Manche
csatornán komppal. Angliában az elsô látnivalónk
a Leeds kastély volt, ahol a gyönyörû kastély
parkban lenyûgözô és ritka állatfajokat tekinthet-
tünk meg, és egy sövénylabirintust is kipróbálhat-
tunk. 
Mivel ez egy tanulmányi kirándulás volt, minden
reggel iskolába jártunk, ahova azok a szülôk vittek
el bennünket, akiknél laktunk 11 napig, s így
betekintést nyerhettünk a mindennapi életükbe és
a szokásaikba. 
Természetesen unatkozni nem volt idônk, ugyanis
Londont keresztül-kasul bejártuk délutánonként:
láttuk a londoni Towert, a Tower hidat, a British
Múzeum páratlan kiállításait és a világhírû Rosetti
követ, a Természettudományi Múzeum felejt-
hetetlen tárlatait – dínók, földrengés szimulátor,
ásványok, madarak, halak stb. –, a Buckingham
Palotát, vásároltunk az Oxford street-en, sétáltunk
London szépségérôl és virágkülönlegességeirôl
híres parkjaiban. Eljutottunk Greenwich Királyi
Obszervatóriumába, a bátrabbak felmentek a
London Eye-ra is.
Mindannyiunk kedvenc helyszíne azonban a
Madame Tussaud’s Múzeum volt, ahol kedvenc
hírességeink élethû viaszfiguráikkal fényké-
pezkedhettünk, részt vehettünk egy 4D-s mozi
elôadáson, taxikkal vezettek minket körbe és is-
merhettünk meg még alaposabban az ország
történetét, és a bátrabbak még egy félelmetes
terembe is bemehettek, ahol nem volt olyan, aki
ne sikított volna. 

A sok izgalom után, egy Cantebury kirándulással
búcsúztunk Angliától. 
Hazafelé egy egész napos városnézést tettünk
Párizsban, bementünk a Louvre-ba és megnéztük
Mona Lisa híres festményét, láttuk Hamurapi
törvényoszlopát és a lélegzetelállító föníciai kô-
faragásokat, bementünk a Notre Dame székesegy-
házba és az utazás fénypontjaként, a nap végén
fellifteztünk a párizsi Eiffel torony legtetejébe. 
A kirándulás során rengeteg új élményt, tudást és
barátot szereztünk. 

Szabó Viktória 8.o

Diákolimpia

Atlétika 

Április 10-én, csütörtökön atlétika diákolimpián
voltunk a Honvéd Tüzér utcai pályáján. Diákjaink
közül többen voltak már itt, akik még nem, azok-
nak lehetôségük nyílt arra, hogy egy profi rekord-
tános pályával megismerkedhessenek. Kiváló
idôben versenyezhettünk. A csapatok más és más
számban kezdtek, volt, aki a 100-as síkfutással,
volt aki a kislabdahajítással. A III. korcsoportosok
(5-6. oszt.) versenyszámai: 60 m, távolugrás,
kislabdahajítás és 600 m. A IV. korcsoportosok

(7-8. oszt) versenyszámai: 100 m, távolugrás,
kislabdahajítás, súlylökés és 800 m. Sajnos a
növekvô költségek, és az iskolákat érintô
megszorítások miatt egyre kevesebb csapat vesz
részt a versenyeken. A IV. korcsoportban 2-2 fiú
és lány csapat volt összesen. A biatorbágyi iskola
csapata jóval erôsebb volt a fiú és a lány csapa-
tunknál is, így nem volt meglepô, hogy csak a má-
sodik helyen végeztünk. A III. korcsoportos
fiúknál már több csapat volt, amelyek közül a 3.
helyezést sikerült elérnünk.  Ez nagyon jó teljesít-
ménynek számít.
IV. kcs. fiú: 2. hely
A csapat tagjai:· Gorzsás Viktor 7.b, Molnár
Csaba 7.b, Györffi Atilla 8., Ignácz Máté 8. ,
Lukátsy Benedek 8., Pintér Dániel 8.
IV. kcs lány: 2. hely A csapat tagjai: Faragó
Teodóra 7.a, Grubits Fanni 8., Hazai Virág 8.,
Molnár Alexandra 8., Szabó Viktória 8.
III. kcs. fiú: 3. hely, A csapat tagjai: Becze Dániel
5.b, Fejes Boldizsár 6.b, Forgács Bendegúz 6.a,
Kovácsi V. Mátyás 6.b, Ladányi Bendegúz 7.a,
Mester László 7.a.
ezüstérmet, de csak képletesen, mert ebben a for-
dulóban nem osztottak ilyet.
A csapat tagjai: Bencsics Máté, Bertalan Csongor,
Bertalan Tamás, Fodor Csanád, Golda Márton,
Györffy Attila, Kosztoványi András, Márta
Zsombor, Molnár Gellért, Ormay Soma, Varga
Domokos.

Erdei Sándor
testnevelô tanár

Diákönkormányzati témanap

Az idén a tavaszi szünet elôtti utolsó napon ren-
deztük meg a témanapot, melyre negyedik osz-
tálytól kezdve a nyolcadikosokig hetek óta min-
denki lelkesen készült.
Ez alkalommal Magyarország tájait „jártuk be”:
Hortobágyot, Matyóföldet, Viharsarkot, Kalocsát,
Palócföldet, Pest megyét, az Ôrséget és
Székelyföldet. Minden osztály interaktív elôadá-
sokkal is készült. A negyedikesek bemutatták
Hortobágy jellemzô állatait, a helyi szokásokat és
a jellegzetes foglalkozásokat. 
Az 5. a osztály rövid bemutatót tartott a matyók-
ról, és nagy hangsúlyt fektettek a játékokra is.  A
matyók hímzéseikrôl híresek, jó párat be is mutat-
tak ezekbôl.   
A Viharsarok Magyarország délkeleti részén talál-
ható és az ott folyt sok harcról kapta a nevét. Az 5.
b power point-os bemutatót tartott, majd csapaton
belüli verseny következett, aztán a tájegység jel-
legzetes ételeit ismerhettük fel.
Kalocsa népviseletét sokan ismerik, ebbôl kaphat-
tunk ízelítôt élôben is a 6. a osztálynak köszön-
hetôen. Náluk sok népviselet volt kiállítva, ételek
és dísztárgyak, valamint a legtartalmasabb power
point-os bemutatót is itt láthattuk.
A 6. b-sek részletet vetítettek le Mikszáth Kálmán
„Szent Péter esernyôje” címû mûve alapján
készült filmbôl, melybôl megtudhattuk, milyenek
voltak a palóc települések, majd ismertették a
palócok szokásait, hagyományait, valamint
megkóstolhattuk náluk a palóc levest és a tócsnit.
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A 7. a állomáshelyén  az odaérkezô csapatoknak
egy-egy filmrészletet vetítettek le olyan filmek-
bôl, melyeknek  Pest megye a helyszíne. A feladat
az volt, hogy találjuk ki a film címét és azt, hogy
hol játszódik. Kaptunk kolbászos kenyeret, rövid
beszámolót hallhattunk az adott településekrôl és
a helyi népviseletrôl. A 7. b osztálytermében –
amely a zsûri szerint a legjobb állomáshely volt –
az Ôrség hagyományait, építészetét, ételeit és fôbb
mesterségeit mutatták be, itt legalább tízféle étel,
sok kép, májusfa és power point-os beszámoló
várt ránk.
A 8. osztály dalt tanított, viccet mesélt és „di-
vatbemutatót” tartott, székely népviseletbe
öltöztek, láthattunk náluk hímzéseket, híres széke-
lyek képeit, térképeket és egy maguk készítette
székely kaput.
A szentendrei Regionális Környezetvédelmi
Központ munkatársai a DÖK állomáshelyén
kreatív feladványokat adtak a versenyzô csapatok-
nak környezetvédelemi kérdésekrôl.  Csapataink
példásan szerepeltek!
Ezen a napon a DÖK képviselôi szervezésében
büfé is üzemelt. A tornateremben szülôi
közremûködéssel íjászatot, a kis tornateremben
pedig népi játékokat lehetett kipróbálni.
A helyezések: I. helyezést ért el az 5. b – akik ju-
talmul egynapos kiránduláson vehettek részt a
szentendrei Környezetvédelmi Központban
(REC). 
II. helyezett  az 5. a , III.  helyezett a 7. a osztály
lett.
Gratulálunk minden résztvevô osztálynak az aktív
közremûködésért! 

A Diákönkormányzat nevében: 
Faragó Theodóra 7.a

Meseíró verseny

Az idei tanévben is meghirdettük a 3-4. osztá-
lyosok számára a meseíró versenyt.
Huszonhárom mese született.
Helyezettek: 
3. évfolyam

I. Stefán Anna  3.a
II. Kis Bence 3.c

III. Bogoly Bertalan 3.a
4. évfolyam

I. Kisida Júlia 4.b
II. Segui-Fábián Eszter 4.a

III. Földesi András 4.a

Gratulálunk a nyerteseknek!
Kojnokné Kovács Éva, 

Lipákné Kálóczi Gyöngyi
szervezôk

A papírgyûjtés eredménye 

Összesen: 15 590 kg
Osztályonként
I. 3. b of. Horváthné K. Andrea 

(mindenki hozott) 2093 kg
II. 2. b of. Veres Ildikó 2044 kg
III. 2. a of. Lipákné Kálóczi Gyöngyi 1546 kg
IV. 3. c of. Kôrösi Éva 1392 kg
V. 3. a of. Balássy Dávid

(mindenki hozott) 1320 kg
VI. 1. a of. Bokor Rózsa 1110 kg
A 4. a osztályból mindenki hozott papírt, 
of. Bedô Gyöngyike
Egyéniben
I. Kovács Ivett 1. a 985 kg
II. Tóth Boglárka 3. b 800 kg
III. Endrédi Júlia 3. c 729 kg
IV. Kukla Barna 2. b 709 kg
V. Lôkös Levente 1. b 364 kg
VI. Zgyerka Máté 2. a 342 kg

Gratulálunk!

Ausztriában

Az ausztriai kirándulás mindannyiunk számára
fontos eseménynek bizonyult. 2012. április 22.-én,
7 és 8 óra között indultunk a CBA parkolójából.
Majd úgy 30 perccel késôbb, az Auchan
parkolójában felszálltunk a buszra, s Ausztria felé
vettük az irányt. A menetidô kb. 6 óra volt, 1,5-2
órányi pihenôvel.
14 óra tájban érkeztünk meg a Bad Goiserni
Jugendheim (gyermekszálló, panzió) épületébe.
Minden iskola – mert három jött – kapott egy-egy
szobát, ahol 6-8 ágy volt csappal, és általában
három ablakkal.
Aznap még elmentünk megnézni a környéket. Itt az
utcák tiszták és rendezettek voltak. Minden szép és
más volt. És ami a legszebb, az mellettünk az Alpok, mely körülöleli ezt a falucskát.
Hétfôn reggel 7 és fél 8 között keltünk, majd 8 órakor lementünk reggelizni. Fél 9-9 között Bad Ischl-
be buszoztunk, ahol az az iskola van, ahová délutánonként tanulni jártunk. Ott csapatokat alkottak
belôlünk kísérôtanáraink, és feladatokat kellett megoldanunk. Majd kaptunk háromnegyedóra szabad-
idôt. Ekkor vásárolhattunk. Egy kis idô múlva megnéztük a Kaiser villát, mely Sissi és II. Ferenc József
tulajdona volt valamikor. Ez is nagy látványosságot nyújtott számunkra.
Délután 3 órára mentünk az iskolába (gimnázium). Ott „osztrákul” tanultunk. Ez az épület egy gimnáziu-
mot, egy sportklubot és egy reálgimnáziumot foglalt magába. Technikai és informatikai szempontból
nagyon felszerelt intézménynek láttuk.
Kedden Gmundenben néztük meg a kerámiagyárat, mely érdekes és némileg még szép is volt. A
tányérokat, poharakat és más edényeket külön festették meg. Ott a gyár kertjében többféle boltot is
üzemeltettek.
Délután a Traun see-hez mentünk, ahol kaptunk háromnegyed óra szabadidôt.
Három órára értünk az iskolába.
Szerdán Salbergwercke, vagyis egy sóbánya volt a célpontunk. A bánya nagyon érdekes volt, mert,
vonattal, csúszdával és hajóval is felszerelték. De ez még semmi, mert Ausztriából átmentünk
Németországba is a bányában.
Csütörtökön Hallstatt-ba mentünk. Mellettünk a Hallstatter see és az Alpok terült el. Ebben a faluban
megnéztük a Beinhaust, vagyis a koponyaházat, ahol emberek kifestett koponyáit helyezték el. Itt is kap-
tunk szabadidôt.
Pénteken Hellbrunn-ba mentünk. Itt egy kastélyt néztünk meg. A kertben víz által hajtott játékok mo-
zogtak, és meglepetésként ért minket a váratlanul ránk zúduló víz is. 
Délután megnéztük a fellegvárat, majd Salzburgot.
Szombaton érkeztünk haza Magyarországra.
Ez alatt az egy hét alatt sokat tanultunk, láttunk és szórakoztunk. Nagyon jól éreztem magam.

Gergely Ambrus

Bozsik Torna Nagykovácsi

2012. május 13-án vasárnap, reggel 9 órától kora
délutánig Nagykovácsi adott otthont, elsô alka-
lommal, a Bozsik-torna résztvevôinek, ahol hat
település csapatai (Perbál SC, Pátyi SE, Piliscsaba
SE, Telki Focisuli, Budakeszi LA, Nagykovácsi
USE) mérkôztek meg három korcsoportban (U7,
U9) és U11). Összesen 18 kiscsapat 180 játékosa
élvezhette a játékot.
A torna megrendezéséhez sok szülôi segítséget
kaptunk. Az apukák kijelölték a pályákat, ren-
dezték a bólyákat, hozták-vitték a különbözô
méretû focikapukat és felügyelték az úttestnél zajló
gyalogos és autós forgalmat. Az anyukák sütöttek
sok finomságokat a gyerekek örömére és finom
szörppel, limonádéval oltották szomjukat a harcos
és küzdelmes mérkôzések után. 
Öröm volt látni, hogy az igencsak rossz pálya-
minôség és szerény körülmények között mindenki
feltalálta magát és alkalmazkodott a hely adta
adottságokhoz, miközben a szülôk lelkesen és
kultúráltan szurkoltak a minden korosztály számára
kialakított két-két pályán, az órákon át tartó
mérkôzések ifjú focistáinak.
Mint minden Bozsik-tornán, ezen a napon sem ke-
rültek feljegyzésre az eredmények, a szerzett gólok,
valamint ezúttal sem volt hivatalos eredményhirde-
tés. Ettôl függetlenül a gyerekek nagyon várták a lezajlott mérkôzések utáni értékeléseket, és a csapatok
aznapi legjobbjainak kiemelését, oklevéllel és az elmaradhatatlan csokoládéval való jutalmazást. 
Nagykovácsi Önkormányzatának képviseletében Bárdos Iván képviselô úr tisztelt meg minket jelen-
létével, aki az U7-es korosztály, egyben a torna legkisebb szereplôinek, azon belül is kiemelt játéko-
sainak adhatta át az elismerô okleveleket. 
Nagykovácsi USE csapatai nagyszerûen szerepeltek, de a torna célja elsôsorban nem a kiváló ered-
mény elérésében, hanem a játék örömében telt el. A sok, színes mezben, arcukon mosollyal sza-
ladgáló kis focistákra örömmel és sokszor fogunk még emlékezni, és hogy ez a nap milyen nagy-
szerûen sikerült Egyesületünk életében.

Beczéné Kálóczy Orsolya
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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

Május 29-31-ig Dr. Koltay Angéla sza-
badságon lesz!

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

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

Június 22.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Június 29.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Július 6.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

Dr.Solynóczki Katalin június 14-29-ig, 
Dr. Sorbán András július 2-13-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!
A szabadságon lévô orvos betegeit, mind-
két orvos saját rendelési idejében fogadja!

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)

Június 7-én és 8-án dr. Jakab Erika,
június 25-tôl július 6-ig dr. Cesko Izabella

szabadságon lesz.
A nyári szabadságok idején az aktuálisan
rendelô doktornô a saját rendelési idejében
a saját rendelôjében várja a betegeket,
ezen idôszakban pénteki napokon csak
délelôtt 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.

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Rendelô telefonszáma: 06-26-555-055
e-mail: vedono@nagykovacsi.hu

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
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 
helyettese Kosztoványi Éva
Tanácsadás 
és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00 

T Ü D Ô S Z Û R É S
Nagykovácsi Nagyközségben a Törökbálinti
Tüdôgyógyintézet Ernyôfényképszûrô Szolgálata
végzi a tüdôszûrést.

június 18. hétfô 12-18 óráig
június 19. kedd 8-14 óráig
június 20. szerda 12-18 óráig
június 21. csütörtök 8-14 óráig
június 22. péntek 8 14 óráig
június 25. hétfô 12-18 óráig
június 26. kedd 8-14  óráig

A tüdôszûrésre személyi igazolványát, lakcím kár-
tyáját, TB kártyáját, és az elôzô évben kapott iga-
zolást hozza magával.
A tûdôszûrés helye: Nagykovácsi Általános
Iskola (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.)

Újszülöttek

Lilla Katinka, Barna André,

Kende Zoltán, Mercédesz Alexandra,

Levente, Johanna Klára, Kitti, 

Réka, Gréta, Léna, Gergely,

Szôke Gábor Zsolt

Legyetek üdvözölve!

Anyakönyvi hírek

Halottaink

Horváth József (73)
(1939. 05. 23. – 2012. 04. 30.)

Took Sándor (85)
(1926. 12. 28 – 2012. 04. 25.)

Szamel Ferenc Miklósné (96)
sz.: Szutor Mária

(1916. 11. 23. – 2012. 04. 29.)

Matolcsi Gergely Márk (23)
(1988. 06. 23. – 2012. 05. 18.)

Felhívás!
A Magyar Vöröskereszt
kistérségi helyi csoportjai
arra kérik az autósokat,
hogy ha újra cserélik jár-
mûvük lejárt egészségügyi

csomagját, ne dobják ki a régi csomagot, 
illetve a benne lévô egészségügyi fel-
szereléseket, hanem adják át a segély-
szervezetnek, ott ugyanis oktatási célra
még jól tudnák hasznosítani azokat.
Kapcsolat: Oláh Judit, 70/933-8151

Forrás:  Pilisszentiváni Újság

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
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési
könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és isme-
retterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k,
CD-k, CD-ROM-ok, társasjátékok helyben használata és
kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az
Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a
pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a kony-
hamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a
könyvtárban megtalálható 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, 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
Felnôtteknek ajánljuk:
Rushdie, Salman: Sálímár bohóc
Szabó Magda emlékidézô kötettel bûvöli el olvasóit. 
Dick, Philip K.: A Frolix-8 küldötte 
Gyermekeknek ajánljuk:
Baresch, Martin: Olvasó Leo – Kalandos történetek
Finy Petra: Seprûsrác meséi 
Háncsvirág – Norvég népmesék 
Tarcsai Szabó Tibor: Az elvarázsolt város

� 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

� 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermek-
könyvnapok Az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar
kulturális rendezvénysorozat, évrôl évre töretlen siker-
rel immár nyolc évtizede. A könyvfesztivál megtartását
a Literatura irodalmi folyóirat fôszerkesztôje, Supka
Géza javasolta a Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztôk Egyesülése. Az ô kezdeményezésére tartot-
ták meg az MKKE szervezésében az elsô ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20. között. A ren-
dezvényhez 2001-tôl kapcsolódnak a gyermekkönyv-
napok. Az érdeklôdôket a hagyományos programok
mellett kísérôprogramok is várják, vagyis az aktuális
könyvújdonságok, kulturális programok, dedikálások
mellett, beszélgetések és zenei elôadások is. Az
ünnepi könyvhét székhelye Budapest, de egyre több
nagyváros kapcsolódik a könyvfesztiválhoz (Miskolc,
Nagykôrös, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok,
Veszprém, Békéscsaba, Balatonfüred, Gödöllô,
Dunaújváros, Kaposvár, Debrecen, Újbuda stb.), az
érdeklôdôk tehát az ország bármely pontján részt
vehetnek a fesztiválon. 
Az Ünnepi könyvhét és Gyermekkönyvnapok alkal-
mából megjelent új könyvek kedvezményes vására
(20% engedmény) június 7–15-ig a könyvtár nyitva
tartási idejében.
� 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 kitelepí-
tésének emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása meg-
tekinthetô 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 könyvtár – katalógus fül alatt. A
könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is
figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak,
hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-
ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a
kölcsönzés ideje. A katalógus használatával kapcsolatban
szívesen adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és tele-
fonon is.

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 ked-
den 14.00-17.00 óráig, korongozó-kerámia tanfolyam
felnôtteknek 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 pén-
tekenként 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. 
Foglalkozások: június 11. és június 25-én hétfôn
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 klubfog-
lalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Június 11.: Bodor Ádám: Verhovina madarai
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)

� La Leche Liga  tanácsadása – Szeretettel várok
minden olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel
együtt, aki szoptat, szoptatott, szoptatni szeretne, vagy
egyéb kapcsolata van a szoptatással (elôzetes jelent-
kezés nem szükséges).
Június 18-án hétfôn 9.00 órakor: Szoptatási 1x1
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

� Táncház kézmûves foglalkozással felnôtteknek
– Június 3-án vasárnap 19.00 órától kézmûves
foglalkozással egybekötött székelyföldi táncház,
melyen a pünkösdi népszokások felelevenítését céloz-
zuk meg táncházi keretek között.
Táncházat vezeti: Czene Zsuzsa, kézmûves: Kemendi
Ágnes
� Gitár koncert – Június 5-én kedden 17.30 órától
Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola gitár szakos
növendékeinek vizsgakoncertje
� Fuvola koncert – Június 7-én csütörtökön 17.00
órától Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola fuvola
szakos növendékeinek vizsgakoncertje.
� A Növények lelke – gyakorlati növényismeret –
Június 6-án 16.00 órától: Etnobotanikai kirándulás –
népi növényismeret, gyógynövények, festônövények,
legendák, felhasználási módok, kézmûvesség. Talál-
kozás a Kossuth Lajos utca végén található Kôkereszt-
nél. A kirándulás ingyenes.
A foglalkozást és a kirándulást vezeti: Kemendi Ágnes,
a „növények lelkét kutató” kézmûves

� Az én pódiumom
Június 11-én hétfôn 19.00 órától „Csángó vagyok” a
pódiumon: Diósi Felicia. Szeretettel várunk minden
kedves érdeklôdôt! A belépés díjtalan.
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Június 13-
án szerdán 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovi-
sokat és kisiskolásokat. 
Tánc: Czene Zsuzsa, Belépô: 500 Ft/fô
� SZICÍLIA – június 18-án, hétfôn 19.00 órától Tarr
Bernadett és Csordás Attila, Erasmus ösztöndíjas
fiatalok élménybeszámolója és fotóin keresztül megis-
merhetjük Szicília hétköznapjait.

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

NYITVA TARTÁS

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

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Július 16-tól július 31-ig zárva.

Július 2-tôl július 13-ig és 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

Ferenczi György és a RACKAJAM
Június 20-án szerdán 19.00 órától

Nyárköszöntô koncert,
melyen Ferenczi György magyar 

szájharmonika-mûvész, énekes, hegedûs, gitáros
lesz a vendégünk zenekarával. 

Belépô 1500 Ft/fô, elôvételben: 1200 Ft/fô
Nyugdíjas és diák: 800 Ft/fô

JÖN-JÖN-JÖN-JÖN
10. Nagykovácsi 

Mûvészeti Találkozó 
augusztus 31., szeptember 1-2.


