
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok, Érdeklôdôk!

Örömmel számolhatunk be arról, hogy egy
újabb, az Európai Únió által támogatott,
„Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program” keretében meg-
hirdetett „Vállalkozói inkubátorházak létre-
hozása a határmenti régiók kis- és középvál-
lalkozói részére visszatérés a természethez
szellemében” címet viselô pályázaton a
település 642,557 Euró összegû támogatást
nyert el az Öregiskola épületének felújítását
folytató beruházásra. 

A fejlesztés vezetôje a megújuló energia és
gazdaságfejlesztés terén már jelentôs
tapasztalatokkal bíró ’Inkubator Komarno’
elnevezésû szlovákiai vállalkozás, amely
mellett partnerként vesz részt a Nagy-
kovácsi Önkormányzat.

A projekt két éve alatt,  2014.  augusztus
31-ig az Öregiskola épületének jelenleg ro-
mos felében kerül kialakításra egy új vál-
lalkozói inkubátorház és közösségi tér. Az
új beruházással Nagykovácsiban lehetôség

nyílik az induló és már mûködô vállalkozá-
sok szakmai, üzleti információs támo-
gatására, különösen a mezôgazdasági fej-
lesztések, az energiahatékony megoldások
alkalmazása, illetve a szlovák féllel közös
piacra jutási programok megvalósítása
területén.
Az Öregiskola felújításának lehetôsége
ráadásul szinte az utolsó pillanatban
„érkezett”, hiszen aki ismeri az épületet,
tudja: az állapota már annyira leromlott és
romos, hogy életveszélyessé vált.

Az elôzmények röviden: az ezredforduló
táján örökségvédelmi pályázati pénzbôl
ugyan a tetô felújítása megtörtént, a helyi
vállalkozók adományából pedig az utcai
ablakokat kicserélték, de a további mun-
kálatok nem várhatnak tovább. 
A kronológiát követve a következô fontos
dátum a 2003. év volt, amikor is az Önkor-
mányzat megvásárolta a szomszédos
Faluház ingatlanát, így biztosítva az átjárást
a Kolozsvár tér felé.
A Turisztikai Látogatóközpont 2004-es
sikertelen ROP pályázata után, 2006-ban
történt meg a keleti szárny felújítása
könyvtár céljára. A terveket Kádár Bálint
vezetésével az ADI Stúdió munkatársai
készítették el. 

2010-ben a nyugati szárny kulturális célú
hasznosítására adtunk be KMOP pályázatot
eredménytelenül. Ezt követôen, 2011-ben
készítette el az ADI Stúdió az inkubátorház
terveit.
Maga a beruházás három fô elembôl tevôdik
össze:
A faluház helyén új pince és egy kétszintes
irodaépület létesül.
Az Öregiskola nyugati szárnya kismérték-
ben kibôvül és felújításra kerül elsôsorban
közösségi funkcióval.
Végül a kert is hasznosításra kerül, passage-
szerûen átvezet a Kolozsvár tér felé. Így a
területen lehetôség nyílik helyi kistermelôi
árubemutatókra, piacra, kirakodóvásárok
rendezésére, kézmûves táborok szervezé-
sére.
A fentiek ismeretében érthetô, miért is olyan
fontos dátum 2012. szeptember 24-e,
amikor is sor került itt Nagykovácsiban a
projekt Nyitórendezvényére, ahol a part-
nerek bemutatkozásán és ünnepélyes nyitó-
beszédein túl konkrét, a beruházást bemu-
tató összefoglalók is elhangzottak.

INKUBÁTORHÁZ
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Andód községbôl, a Felvidékrôl 1947-ben kiûzött családok költöztek
Nagykovácsiba. Az itt élô családokon  keresztül  alakult ki a kapcsolat az
andódi önkormányzattal. Többször kapott az Asszonykórus és a Rézpatkó
Néptánc Együttes is meghívást a falunapra a Nyugdíjas Klubbal együtt.
Kulturális kapcsolatunk is egyre erôsödött, ez tette szükségessé azt a lépést,
amit Czuczor Mária polgármester asszony kezdeményezett. Önkor-
mányzatunk a kérést határozatban elfogadta és döntött a testvérvárosi kapcso-
lat mellett.
A Nagykovácsi Búcsúra szeretettel hívtuk meg Andód Község Önkormányzat
Képviselô-testületét, hogy a vígasság mellett, ezen a napon ünnepélyes
keretek között kerülhessen sor az Öregiskola Közösségi Házban a megál-
lapodás aláírására.

„Mi, Czuczor Mária és Bencsik Mónika Andód és Nagykovácsi
demokratikus úton megválasztott polgármesterei 

a helyi lakosok széleskörû célkitûzéseinek megvalósítása érdekében,
kihangsúlyozva az európai integráció szellemében a nemzetek közötti

együttmûködést és a baráti viszonyok megerôsítését,
AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁST KÖTJÜK:

Ezen okirat aláírásával
az andódi és nagykovácsi lakosok kinyilvánítják azon szándékukat,

hogy a mindkét fél számára 
érdekes tervek (projektek) megvalósítása érdekében

KÖLCSÖNÖSEN EGYÜTTMÛKÖDNEK,
valamint a közmûvelôdés, kultúra, közgazdaság, idegenforgalom és sport

terén nyert tapasztalatokat egymással kölcsönösen kicserélik.”

„Hazahív a harangszó”
Az  Andódiak IV. Találkozójára kapott Önkormányzatunk meghívást 2012.
szeptember 8-ára.
Az Andódról kitelepített családokat és leszármazottaikat hívták haza immár
negyedszer, hogy együtt emlékezzenek 1947 szomorú idôszakára, amikor a
családokat a történelem vihara szétszakította.  A Felvidékrôl Nagykovácsiba
áttelepültek közül már sajnos sokan nincsenek köztünk. Az itt élô családok és
családtagjaik fájó szívvel, de  örömmel indultak el a hívó szóra.
Andód község önkormányzata és az Andódi Csemadok Helyi Szervezete ren-
dezte a megemlékezést.
Kis csoportunkat itthonról nagyon meleg szeretettel és tiszta szívvel,
vendéglátással fogadták a kultúrházban. Együtt vonulhattunk át az ünnepi
szentmisére, majd  Czuczor Mária polgármester asszony beszéde és a versek
elhangzása után, a Czuczor szobornál, a kopjafánál elhelyeztük a kegyelet
koszorúit  és a megemlékezés virágait.
A Kultúrházban mûsorral folytatódott tovább az ünnepség és  mindenki, aki a
hívó szóra hazatért, emléklapot és ajándékot kapott.
Az emléklapok átadása után,  mindenki boldogan foglalt helyet a fehér asztal-
nál, hogy egy jót  beszélgethessenek egymással, rég nem látott szomszé-
daikkal. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete nevében, külön
köszönetemet fejezem ki  Andód Község Önkormányzatának és személy 
szerint Czuczor Mária polgármester asszonynak, ezért a bensôséges szép,
családias megemlékezésért.

Tisztelettel: 
Bencsik Mónika polgármester

Együttmûködési Megállapodás 
2012. augusztus 11.

Fotó: Biro István
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Rendelet a helyi rendeletek 
elôkészítésében való társadalmi 

egyeztetésrôl

A társadalmi egyeztetés szabályairól szóló rendelet
lényege, hogy a helyi rendelet tervezetek természetes
személyek, nem állami és nem önkormányzati szervek,
társadalmi szervezetek által történô véleményezését kell
biztosítani, lehetôvé téve azt, hogy a vélemények a lehetô
legszélesebb köre jelenjen meg.
Az önkormányzati rendeletek elôkészítésében való tár-
sadalmi részvétel szabályozása során meghatározásra
került az egyeztetésre bocsátható rendeletek köre, a tár-
sadalmi egyeztetés formái, a résztvevôk, a tervezet köz-
zétételi formája, helye, a beérkezett vélemények vizs-
gálatának szabályai. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata képviselô-
testületének 29/2012.(09.25) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek elôkészítésében való társadalmi
részvételrôl

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselô-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 103/B.§-a alapján a helyi rendeletek
elôkészítésében való társadalmi részvételrôl az alábbi
rendeletet alkotja meg:

Alapelvek
1. §

(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a
véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehetô
legszélesebb köre jelenjen meg.
(2) Az önkormányzati rendeletek elôkészítése során biz-
tosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél
teljesebb körû nyilvánosságát.
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban résztvevôk
kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok
2. §

(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkor-
mányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiak-
ban együtt: tervezet).
(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását meg-
elôzôen a jegyzô döntése alapján társadalmi egyeztetésre
lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésrôl, annak módosításáról, végrehaj-

tásáról,
b) helyi adókról, annak módosításáról,
c) szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról, 
e) az önkormányzat szervezetérôl és mûködésérôl  szóló

önkormányzati rendeletek tervezeteit, 
valamint az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-
tervezetet, ha az magasabb szintû jogszabály módosítása
miatt kötelezô rendelkezéseket tartalmaz. 
(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet,
koncepció, ha az egyeztetés Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, ter-
mészetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi
érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkor-
mányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgôs elfo-
gadásához kiemelkedô közérdek fûzôdik.
(6) Kiemelkedô közérdek az olyan körülmény, amelynek
bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentôs anyagi
hátrány érné.

3. §
(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefoly-
tatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az
önkormányzati rendelet elôkészítéséért a jegyzô tartozik
felelôsséggel.
(2) Ha a közzétett önkormányzati rendelet tervezet más
önkormányzati rendelet szakaszai több mint egyötödének
módosítására irányul, a módosítani kívánt hatályos nor-
maszöveget az önkormányzat hivatalos honlapján a ter-
vezett módosításokkal egységes szerkezetben, a tervezett
módosításokat külön is megjelölve kell közzétenni.

A társadalmi egyeztetés formái
4. §

(1) A társadalmi egyeztetés formái a következôk:
a) az önkormányzat hivatalos honlapján megadott

elérhetôségen (velemeny@nagykovacsi.hu) keresztül
biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános
egyeztetés), 

b) intézmények és szervezetek által történô közvetlen
véleményezés (a továbbiakban: közvetlen egyeztetés)
jogszabály alapján. 

c) közmeghallgatás, lakossági fórum.
d) papír alapon a Polgármesteri Hivatalban

Általános egyeztetés
5. §

(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés
tartása minden esetben kötelezô.
(2) A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról
szóló törvényben meghatározott elôzetes hatásvizsgálat
összefoglalóját.
(3) E rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a társadalmi
egyeztetésre nem bocsátott tervezeteket is közzé kell ten-
ni a honlapon.

6. §
(1) A honlapon megadott elektronikus levélcímen
keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi
egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetrôl, kon-
cepcióról. A vélemények beérkezésérôl visszaigazolást
kell küldeni.
(2) A névtelenül beérkezett, közerkölcsöt sértô, valamint
a tervezet tárgyához nyilvánvalóan nem kapcsolódó
véleményeket külön kell kezelni és törölni kell. 
(3) A rendelet elôkészítôje a beérkezett véleményeket, a
véleményezô nevét, elektronikus levélcímét – a vissza-
igazolás küldése, valamint a vélemény közzététele
céljából – legkésôbb a véleményezett jogszabály hatály-
balépéstôl számított másfél évig kezeli. 
(4) A véleményezô adatainak kezeléséhez szükséges hoz-
zájárulást a személyes adatok védelmérôl szóló és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben
foglalt vélelem szerint jelen paragrafus (3) bekezdésében
foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell 
tekinteni. E tényre és a véleményezô adatait érintô adat-
kezelés szabályaira a honlapon a figyelmet fel kell hívni. 
(5) A rendelet elôkészítôje gondoskodik arról, hogy a
beérkezett vélemények – név és cím nélkül – a honlapon
közzétételre kerüljenek.  

(6) A közzétett tervezeteket a közzétételtôl számított egy
évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

7. §
(1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet
céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelô idô
álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a
vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály elô-
készítôjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javas-
latokat érdemben mérlegelhesse.
(2) A véleményezési határidô minimum 15 nap. 

8. §
(1) A jogszabály elôkészítéséért felelôs személy mér-
legeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az
elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól
tipizált összefoglalót készít. A jogszabály elôkészítése
során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendô összefoglalót
az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a
képviselô-testület elé terjeszteni, ezzel egy idôpontban
kell közzétenni.

9. §
Az önkormányzat a honlapján keresztül elérhetôséget
biztosít arra, hogy az önkormányzati rendelet hatá-
lyosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat,
valamint a jogszabály módosítására vonatkozó javasla-
tokat bárki jelezni tudja a jogszabály elôkészítôjének.

Közvetlen egyeztetés
10. §

(1) Az önkormányzati rendelet elôkészítéséért felelôs
személy azon szervezetekkel, amelyek az adott
jogterületek szabályozásának elôkészítésében széles tár-
sadalmi érdeket jelenítenek meg a településen, vagy az
adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek
közvetlen egyeztetést folytathat le.
(2) Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni az alábbi tárgy-
köröket szabályozó önkormányzati rendelet tervezetek
esetében:
a) helyi építési szabályzat,
b) szociális ellátások helyi szabályairól.

Záró rendelkezés
11.§

E rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatályba lépést követôen elôkészített ren-
delet tervezetekre kell alkalmazni.  
Nagykovácsi, 2012. szeptember 20. 

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyzô

Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került: 2012. szeptember 25-én.

Tájékoztatás új rendeletekrôl

Rendelet a középületek és közterek fellobogózásáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseirôl szóló 2011. évi CCII.
törvény 7.§.(6) bekezdése – mely 2012. január 1-jén lépett hatályba – úgy rendelkezik, hogy a közterületeket nemzeti
ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon kell lobogózni, a rendeletalkotásra ugyanezen törvény
24. §.(5) bekezdése adja meg a felhatalmazást. A képviselô-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
feladatkörében eljárva a fenti törvényben kapott felhatalmazás alapján alkothatja meg rendeletét.
A törvény értelmében azokon a középületeken, melyeket a helyi önkormányzatok képviselô-testületei, valamint a
helyi önkormányzatok által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények a feladatuk ellátása során használnak
Magyarország zászlaját állandó jelleggel ki kell tûzni. A törvény értelmében pedig a közterületeket a nemzeti ün-
nepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon kell fellobogózni.
A fellobogózásra vonatkozó rendelet a településen részben kialakult hagyományt követve azt pontosítva, kiegészítve
a lobogózás szempontjából frekventált helyeket jelöli meg annak minimális idôtartamát is meghatározva. A nemzeti
ünnepek méltó megünnepléséhez tartozik a település ünnepi fellobogózása is. A fellobogózás helyi rendjének
kialakítása, betartása elôsegíti a helyi közösségi összetartozást, a nemzeti kultúrához való kötôdés érzését, a magyar-
ságtudat elmélyülését, hiszen mindezekben megnyilvánul a szabályozás társadalmi hatása is.
A nemzeti ünnepeken kívül a Képviselô-testület meghatározta azokat a jeles napokat, melyeken a rendeletben
rögzítettek szerint a fellobogózásról gondoskodni kell.  
Nemzeti ünnepek – az 1991. évi VIII. törvény alapján:
március 15.; augusztus 20.; október 23.
Nemzeti ünnepen kívüli egyéb jeles napok Nagykovácsi településen:
- Február 25. kommunizmus áldozatainak emléknapja – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)
- Április 16. holokauszt áldozatainak emléknapja – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)
- Május 2. 3., 4., követô vasárnap, kitelepítési évforduló – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)
- Június 4. Nemzeti összetartozás napja (Tisza István tér, Intézmények)
- Június 30. Magyar szabadság napja – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)
- Október 6. nemzeti gyásznap – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér, Intézmények)
- November 4. Nemzeti gyásznap – gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér, Intézmények)
A fenti rendelet részletes tartalmát megismerhetik a www.nagykovacsi.hu oldalon, továbbá a Polgármesteri Hivatal
hirdetôtábláján.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô



A Képviselô-testület szeptember 6-i rendkívüli
ülésén 16 napirendben hozott döntéseket.
Az elôkészítés részeként a Pénzügyi Bizottság
szeptember 4-én 9, az Ügyrendi Bizottság
szeptember 5-én 4 napirendi kérdésben hozta meg
a szükséges állásfoglalását.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl szóló
rendeletét a Magyar Államkincstárral történt tech-
nikai módosítások alapján a központosított támo-
gatások valamint a féléves beszámolóhoz kapcso-
lódó könyvelési tételek helyre igazítását követôen
fogadta el az alábbiak szerint.                                        
Kiadási Fôösszeg: 1.357 814 ezer forint   
Bevételi Fôösszeg: 1.357 814 ezer forint    
Általános tartalék: 4.171 ezer forint
Mûködési céltartalék: 14.778 ezer forint
Fejlesztési céltartalék: 108.601 ezer forint
Elfogadásra került az Önkormányzat és az
irányítása alá tartozó költségvetési szervek elsô
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója.
A féléves mérleg bevételi és kiadási halmo-
zódás-mentes fôösszege: 1. 357 814 ezer forint
Összegzésként elmondható hogy Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata gazdálkodási szem-
pontból nehéz féléven van túl.
Az új törvényi elôírásoknak megfelelôen 2012.
évtôl elkülönül az önkormányzat az általa fenntar-
tott intézmények a polgármesteri hivatal, valamint
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is.
Feladat ellátása során igen nagy felelôsség terheli
az önkormányzatot hiszen saját mûködésének biz-
tosítása mellett kiemelkedô figyelmet kell fordíta-
nia a központi költségvetésbôl kapott állami nor-
matívák megfelelô leosztására, valamint a költ-
ségvetési szervek szabályszerû mûködéséhez
szükséges támogatás idôben történô továbbítá-
sához.
Összességében elmondható hogy az intézmények
féléves gazdálkodása stabil és biztonságos volt.
A testület elfogadta az intézmények Alapító
Okiratainak ismételt módosítását valamint megál-
lapításra kerültek az Általános Iskolában fizetendô
étkezési térítési  díjak is átlagosan 6,6%-os emel-
kedés mellett.
A Képviselô-testület rendeletet alkotott az önkor-
mányzat által adományozható kitüntetések és elis-
merô címek adományozásának szabályairól.
Egyhangú döntés alapján a jóérzésre, közbiz-
tonságra, közszeméremre tekintettel, illetôleg
gyermek és ifjúságpolitikai érdekbôl a testület ren-
deletben tiltja meg Nagykovácsi közigazgatási
területén játéktermek üzemeltetését.
Nagykovácsi ingatlantulajdonos kérelmének helyt
adva értékesítésre került egy 56 m2 nagyságú ön-
kormányzati ingatlanrész.
Fejlesztéseket érintô döntések születtek a Séta ut-
ca-Erdô utca-Dózsa György utca vízvezetékének
rekonstrukciója kapcsán, ahol a közbeszerzési
eljárás lezárult. A kivitelezést két ütemben a
Bodkô Kft., mint nyertes pályázó végzi. A mun-
kálatok idén ôsszel megkezdôdnek, az érintett
lakosokat külön értesítjük.
A Zsíroshegyi területrész szennyvízelvezetés és
tisztítás megvalósításához szükséges Derogációs
pályázat elkészült, beadása megtörtént. A pályázat
85%-os támogatottságú a szükséges önrész elkü-
lönítésre került a Közmûfejlesztési Alap számlára.
Idén július utolsó napjaiban nagy mennyiségû
csapadék megrongálta a felszíni vízelvezetô rend-
szert az Ady E. utcában, illetve az úthálózatot a
Kút utcában és az Erdôsétányon.
Az önkormányzat Vis maior pályázatot határidôre
benyújtotta a Belügyminisztérium felé.
A helyreállítási költség igényünket 33 Millió
Forint összegben jelöltük meg. A támogatás 30%
önerô biztosításával nyerhetô meg, amely az
önkormányzat esetében 9,9 Millió Forint.
A szükséges önrész a testület jóváhagyásával
elkülönítésre került. A pályázat sikerében remény-

kedünk, hiszen ismeretes hogy korábban a Forrás
utcai vízelvezetést szintén ebben a pályázati for-
mában sikerült megvalósítania az önkormányzat-
nak.
A lakosok számára ismert hogy az állami egész-
ségügyi ellátó rendszer átalakítása folyamatban
van. A fekvô beteg ellátás területi ellátási
szabályozása megtörtént, amely egy területen hát-
rányos helyzetbe hozta Nagykovácsi lakosságát.
Az infectológiai kórházi ellátás július 1-vel a
balassagyarmati dr. Kenessey Albert Városi Kór-
házhoz került. Ezért a Képviselô-testület ellátási
terület-módosítási kérelmet terjesztett elô az
Országos Tisztifôorvosi Hivatal felé kérelmezve,
hogy az ellátást továbbiakban is az Egyesített
Szent István és Szent László Kórház láthassa el
településünk vonatkozásában.
Elvi döntést hozott a testület arról hogy a 2012. 
október 20-val megszûnô Pilis-Buda-Zsámbék
Többcélú Kistérségi Társulás iroda bútorait a szak-
értô által felbecsült  50%-os eladási áron meg-
vásárolja intézményei részére.
Az Arany János utcai játszótér felújítása a korábbi
testületi felhatalmazást követôen megkezdôdött. A
tervezett elsô ütem megvalósult. A költségvetésbôl
elôirányzott 3 Millió Forintból 2.409 443 Ft-ot fel-
használtunk sitt szállítás, gépi földmunka, ját-
szóeszközök felújítása, eszközökhöz mosott
homok biztosítására. Szeptember 15-én a Civil
Napon a NATE által biztosított növényeket
közösen elültettük. Jelenleg finom tereprendezés,
járdának és egy új játszóeszköznek a tükör kisze-
dése van folyamatban.

* * *

Pénzügyi Bizottsági ülés:
2012. szeptember 17. (9 napirend tárgyalása)
Ügyrendi Bizottsági ülés: 
2012. szeptember 17. (4 napirend tárgyalása)
Munkaterv szerinti Képviselô-testületi ülés  
2012. szeptember 20. (16 napirendi döntés)
A Képviselô-testület rendes ülésén két új ren-
deletet alkotott a társadalmi részvétel szabályairól
és Nagykovácsi Nagyközség köztereinek és
középületeinek fellobogózási rendjérôl valamint
az állattartási rendeletét módosította a törvényi
elôírásoknak megfelelôen.
Utóbbihoz egy személyes észrevétel: nagyon sok
szomszédvita, perlekedés táptalaja a törvények
íróasztal mellôli szabályozása. Jó lenne, ha a
törvényhozók ismernék egy település mindennapi
életét testközelbôl! (A rendeletekrôl külön jegyzôi
tájékoztatást olvashatnak.)
A 2012. évi Közbeszerzési tervet módosítani kel-
lett a Zsíroshegyi szennyvízhálózat bôvítéséhez
benyújtott pályázat terveztetési költségnövekedése
miatt.
Módosításra szorul a kazán és napelem beszerzési
eljárás indításának idôpontja, mivel a mûszaki tar-
talomváltozást még nem bírálta el az Ügynökség.
Várjuk az Oktatási Hivatal állásfoglalását misze-
rint az Általános Iskola étkeztetése a jövôben
önkormányzati vagy állami feladat lesz-e?

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala és a Közép-Magyarországi Szociá-
lis Módszertani Intézmény éves munkarendjének
megfelelô ellenôrzést tartott önkormányzatunk-
mint fenntartó- és a Kispatak Óvoda, mint intéz-
mény által nyújtott szociális étkeztetés tekinteté-
ben. A vizsgálat megállapította hogy a szociális
étkeztetés biztosítása  kiváló színvonalú össze-
hangolt szakmai munka mellett. A jogszabályi vál-
tozások miatt a mûködési engedély kisebb mó-
dosítása azonban indokolt.
A testület döntött, arról hogy a folyamatban lévô
„inkubátorház” projecthez kapcsolódóan közbe-
szerzési jogász és könnyvizsgálói feladatok el-
látására pályázati eljárást indít.
Két önkormányzati tulajdonú ingatlan túlkerítési
ügyében az ingatlanrészek értékesítését jóvá-
hagyták egy külterületi 47 m2 ingatlanrész magán-
személy által felajánlott megvásárlását, nem támo-
gatták a képviselôk.
Támogatta a testület a Duna-Vértes Köze Hulla-
dékgazdálkodási Társulás által alapított gazdasági
társaságba tagként  történô belépést,valamint hogy
a hulladék begyûjtésre vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatását,a közszolgáltatási szerzôdés
megkötését a nyertes ajánlattevôvel a vagyon-
kezelô cégre átruházza.
A Nagykovácsi út mentén az ING lakópark és a
CBA elôtti útszakasz közvilágítása hosszú ideje
nem mûködik e miatt ez az útszakasz gyakorlatilag
életveszélyes közlekedési csomópont. A testület
felhatalmazta a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére az ezzel járó javítási költ-
ségeket felvállalta.
A Kolozsvár tér 25 szám alatti önkormányzati in-
gatlan elbontása a tereprendezés és az ingatlan
bekerítése megtörtént. A testület a terület változ-
tatási vázrajz szerint megosztását, ezzel három
önálló helyrajzi számú területrész kialakítását
jóváhagyta.
A Képviselô-testület szándéknyilatkozatban rög-
zítette hogy a 2013/2014 tanévtôl az önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei
terhére a köznevelési intézmény feladatainak el-
látását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûköd-
tetését képes felvállalni. (Nagykovácsi Általános
Iskola)
A hatályos jogszabályi rendelkezéseket figyelem-
be véve Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete elvi döntésében megfo-
galmazta, hogy Remeteszôlôs Önkormányzatával
közös önkormányzati hivatal létrehozását egyhan-
gúan támogatja. A késôbbiekben Remeteszôlôs
önkormányzati jogait önállóan gyakorolja Kép-
viselô-testülete által a hivatali feladat-ellátás,
kerülne a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalhoz.
A korábban hozott testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló polgármesteri tájékoztatót a testület
elfogadta.

A Képviselô-testület következô munkaterv szerinti
ülését 2012. november 22-én tartja – az Öreg-
iskolában.

Szíves tájékoztatásul:
Dékány Angella 

alpogármester

Képviselô-testületi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
A  P O L G Á R M E S T E R I   H I V A T A L 

Ünnepek miatt munkarend változásáról

Október 22. Hétfô Pihenônap Hivatal zárva
Október 23. Kedd Nemzeti Ünnep Hivatal zárva
Október 27. Szombat Munkanap Ügyfélszolgálat 8.00-12.00 óráig
November 1. Csütörtök Mindenszentek Hivatal zárva
November 2. Péntek Pihenônap Hivatal zárva
November 10. Szombat Munkanap Ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig
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Még egyszer a parlagfûrôl:
A parlagfüves területek felderítése és azok számá-
nak csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési
Minisztérium megbízásából kifejlesztésre került
egy ún. Parlagfû Bejelentô Rendszer (PBR). A
rendszer célja a hatósági eljárásban közremûködô
szervezetek és a lakosság információáramlásának
gyorsabbá és pontosabbá tétele. A rendszer külön-
legessége – amely a fejlesztés fô célja is volt –,
hogy a megtett bejelentések közvetlenül az el-
lenôrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jus-
sanak el. Ezzel biztosíthatóvá válik a hatósági in-
tézkedések gyorsabb és zökkenô-mentesebb
lebonyolítása.
A Parlagfû Bejelentô Rendszert bárki használ-
hatja, a helyi lakosság, a helyi társadalmi szer-
vezetek és a vállalkozások egyaránt.
2012. szeptember 17-tôl indult a rendszer üzem-
szerû próbája, ezen idôponttól kezdve lehetôség
van a program használóinak a regisztrációra és be-
jelentések megtételére. Természetesen az éles
mûködés során jelentkezô problémák kijavítása, és
a rendszer fejlesztése folyamatosan zajlik. 
A rendszer a http://www.govcenter.hu/pbr cí-
men közvetlenül elérhetô. Továbbá a Vidék-
fejlesztési Minisztérium, a NÉBIH és a FÖMI hon-
lapján kialakításra kerül a jövôben egy olyan link,
amely a bejelentô felületre irányítja az érdek-
lôdôket. 
A bejelentô felületen történt regisztrációt követôen
a bejelentô otthoni interneteléréssel megteheti
bejelentését. A mobiltelefonról tett bejelentések
fogadása és kezelése jelenleg teszt üzemmódban
mûködik, de hamarosan ez a funkció is üzemelni
fog. 
A bejelentô rendszer július 1. elôtt, és október 15.
után inaktív állapotban lesz, mivel a parlagfû
helyszíni ellenôrzését a hatályos jogszabályok sze-
rint az illetékes hatóságok július 1. és október 15.
között végzik. A jogszabály július 1-hez köti a par-
lagfû irtási kötelezettség kezdetét, október 15. után
pedig véget ér az egyéves növények, így a parlagfû
számára is a vegetációs idôszak.
Belterületen – amennyiben a földhasználó a par-
lagfû elleni védekezési kötelezettségének nem tesz
eleget – úgy az ellenôrzés lefolytatására és a
közérdekû védekezés elrendelésére a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján a jegyzô jogo-
sult.
Külterületen az ellenôrzés lefolytatására az ille-
tékes Megyei Kormányhivatalok Körzeti Földhi-
vatalai jogosultak, míg a közérdekû védekezés el-
rendelésére az illetékes Megyei Kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai (további-
akban: Megyei NTI). A növényvédelmi bírság
kiszabását bel- és külterület esetében is a Növény-
és Talajvédelmi Igazgatóság végzi.
A fentieknek megfelelôen a belterületi bejelen-
téseket a PBR az illetékes önkormányzathoz, kül-
területi bejelentéseket a Parlagfû Információs
Rendszeren keresztül az illetékes Megyei
Kormányhivatalok Körzeti Földhivatalaihoz küldi.
Tájékoztatok Mindenkit, hogy a parlagfû elleni
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában
tett lakossági bejelentést az európai uniós csat-
lakozással összefüggô egyes törvénymódosítá-
sokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérôl, valamint egyes törvényi ren-
delkezések megállapításáról szóló 2004. évi
XXIX. törvény (a továbbiakban: panasztörvény)
141-143. §-ban foglaltak szerint kell kezelni.
A panasztörvény alapján, a bejelentést annak
beérkezésétôl számított 30 napon belül el kell
bírálni, és a vizsgálat befejezésekor a megtett in-
tézkedésrôl vagy annak mellôzésérôl a bejelentôt
tájékoztatni szükséges. A bejelentôk a regisztrá-
cióval egyidejûleg tájékoztatást kapnak arról, hogy
belterületre vonatkozó bejelentés esetén e-mail-
ben kaphatnak visszajelzést.

Indul az e-közigazgatás az építésügyben.

Az Építésügyi hatósági engedélyezést Támogató
elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)
egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást országos szinten egységesen támogató in-
formatikai rendszer. 
Az ÉTDR bevezetésével támogatott eljárások: 
- építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

(kérelem, tényállás tisztázása, ügyfelek
értesítése, hiánypótlás, szakhatósági állás-
foglalás, kiadmányozási cselekmények, stb.,
döntés)

- további eljárások (tulajdonos váltás esetén
jogutódlás, kérelem módosítása, hatósági, építés-
rendészeti intézkedések)

A kérelmezô a kérelem benyújtását megelôzôen az
ÉTDR felületén általános leírások segítségével
tájékozódhat az eljárásokról és a tudnivalókról.
Ezek elérése nyilvános portálon történik. 
A kérelmezô elektronikus dossziéba tölti fel a
kérelmet és azok mellékleteit. A hatósági ügyin-
tézés akkor kezdôdik, amikor az ügyfél személye-
sen, vagy az ügyfélszolgálati pont közremû-
ködésével el is indítja az eljárást. Az eljárás során a
kérelmezô az ÉTDR rendszerbe belépve az eljárás
során folyamatosan megtekintheti az eljárás aktuá-
lis állapotát. 
A rendszer az új eljárásrendek bevezetésével
egyidôben 2013. január 1-jén indul.  

További információkért forduljanak hozzánk biza-
lommal. Várjuk észrevételeiket, javaslataikat. 
Tisztelettel:

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 12.

Munka a határban (Nagy Miklósné Teri néni emlékes dobozából)
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� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

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

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

Tisztelt Ügyfeleink!
� Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség,
nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.
Adófolyószámla állásáról az értesítést, valamint a második félévi
adófizetési kötelezettségrôl a csekkeket augusztus végén, szeptem-
ber elején postáztuk mindenkinek.
Aki elmulasztotta a befizetését, kérjük minél hamarabb pótolja, mert
október hónapban megkezdôdik  minden hátralékkal rendelkezô
magánszeméllyel és társasággal szemben a behajtási eljárások.
Felhívnánk a tisztelt adózóink figyelmét, hogy gépjármûadó tartozás-
nál kezdeményezni fogjuk a forgalomból kivonásokat. 
Amennyiben adófolyószámlájával kapcsolatosan észrevétele van,
kérjük személyesen, vagy az ado@nagykovacsi.hu e-mail címen
jelezni szíveskedjenek.
� Különbözô adónemekben a beadott bevallások feldolgozása után szúró-
próba szerûen az adócsoport ellenôrzéseket fog lefolytatni.
Az ellenôrzések fajtája lehet helyszíni ellenôrzés, vagy lehet úgy nevezett
egyszerûsített ellenôrzés, melyet e rendelkezésre álló adatok alapján foly-
tatnak le munkatársaink.
Az ellenôrzés megkezdéséig amennyiben korábban benyújtott bevallá-
saikban hibás adatokat, értékeket tüntetett fel, alanyi  jogon  jogosult ön
ellenôrizni, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy Hivatalunk
fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében, ebben az
esetben adóbírságot is megfogunk állapítani.
Az ellenôrzési értesítôt kézhezvételét követôen adózónak önellenôrzési
jogosultsága már nincs.
� Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi
területén, egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi
adó kötelezettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az
Önkormányzat adófolyószámlájára. Amennyiben az adó levonását a
szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy azt akkor is meg kell fizetnie az
Önkormányzat számlájára.
� Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást
még akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz
a rendszeresített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a vál-
tozást követô 15 napon belül be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-
ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki
igazolja, hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócso-
port részére ezt nem nyújtotta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenfor-
galmi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállás-
adónak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szál-
láshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terhelni az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk.

� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell
benyújtani a tulajdonosnak.
� Azon adózók esetében akiknek adó tartozása gépjármûvük éves
adótételét meghaladja idén is kezdeményezni fogjuk gépjármûvük forga-
lomból kivonását.

� Építéshatóság

Tóthné Halász Hedvig, 116 mellék; tothne.epites@nagykovacsi.hu
Vincze Márta,118 mellék; vincze.epites@nagykovacsi.hu

Bemutatkozás
Vincze Márta  (építéshatósági ügyintézô)
1989-tôl lakom Nagykovácsiban – némi budapesti kitérôvel – jelenleg is.
Tanulmányaim végeztével a Budapesti Mûszaki Egyetem építészmérnöki
karán szereztem diplomát. 
Kezdetben Csehszlovákiában dolgoztam gazdasági irodavezetôként, 
majd a végzettségemnek megfelelôen hosszú idôn keresztül építész 
tervezôként szereztem gyakorlatot. 
Két felnôtt gyerekem van, akik még tanulnak.
Építéshatósági ügyekben szívesen állok rendelkezésükre a Polgármesteri
Hivatalban.

� 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 
Horváth Tamara, 103 mellék; horvath.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Az állattartási rendelet módosításáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ismételten változtak az állattartás sza-
bályai, ezúttal a haszonállatok tartására vonatkozóan. Az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október
1-jén hatályba lépett 6. § (6) bekezdése kimondja: „mezôgazdasági
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”
Ennek alapján – még a törvény fenti bekezdésének hatálybalépését
megelôzôen – a 2012. szeptember 20-án tartott Képviselô-testületi ülésen
elfogadásra került az állattartásról szóló 24/2011. (XI.2.) sz. Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) módosítása. A módosítást követôen kikerültek
a Rendeletbôl a mezôgazdasági haszonállatok tartását korlátozó parag-
rafusok {3-4. §, 14. (2) és (4) bek.}, vagyis a Rendelet nem tartalmazza a
mezôgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó korábbi számbeli kor-
látozásokat.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kellene betartani az országos szin-
tû jogszabályokat, amelyek alapján a Jegyzô továbbra is – a járások felál-
lítását követôen is – hatósági hatáskörben ellenôrzi a tartási körül-
ményeket. 
Az állattartásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: 
- az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998:XXVIII. törvény, 
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI.

törvény, 
- a települési önkormányzat jegyzôjének az állatok védelmével, valamint

az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirôl
szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

- a mezôgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet, valamint 

- a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

dr. Zakály Erzsébet 120 mellék

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

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

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

Ügyfélszolgálat: Horváth Tamara, 103 mellék; horvath.igazgatas@nagykovacsi.hu
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A gyermekvédelmi törvény változásai
A települési önkormányzat jegyzôje annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága,
a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintet-
tel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára
tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formá-
jában.
A támogatás esetenkénti összegérôl az Országgyûlés a központi költ-
ségvetésrôl szóló törvény elfogadásával egyidejûleg dönt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô szülôk az
Erzsébet utalványt a Polgármesteri Hivatal pénztárában vehetik majd át.
Az érintettek az átvétel rendjérôl 2012. november hónap második felében
értesítést kapnak.
Egyszer\sítették az iskoláztatási támogatás szüneteltetetésére vonat-
kozó szabályokat is. Az országgyûlés rögzítette azt is, hogy a gyermek
életkorától és a család jövedelmi helyzetétôl függetlenül nem jár családi
pótlék akkor, ha a gyermek ötven órát igazolatlanul hiányzik az iskolából. 
Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszûnését követôen neve-
lési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) a
kötelezô tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a
nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyám-
hatóság, az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezô
tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját az
iskolai hiányzás jogkövetkezményeire. Azaz az adott tanítási évben igazo-
latlanul mulasztott ötvenedik kötelezô tanórai foglalkozás után a jegyzô –
a jelzés beérkezésétôl számított 8 napon belül – kezdeményezi a kincs-
tárnál az ellátás szüneteltetését.
A Magyar Államkincstár a gyámhatóság kezdeményezésére megszünteti
az iskoláztatási támogatás szüneteltetését, ha a gyermek igazolatlanul
mulasztott kötelezô tanórai foglalkozásainak száma A gyermekek
védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
68/A. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett idôszakban nem ha-
ladta meg az ötöt.
Ezzel újraszabályozták és egyszerûsítették az iskoláztatási támogatás
szüneteltetési szabályait, megszûnik a támogatás felfüggesztésének
jogintézménye, vagyis a családi pótlékot nem kell családtámogatási
folyószámlára utalni így a visszamenôleges kifizetésre nincs lehetôség,
azaz a felfüggesztés idejére nem jár az iskoláztatási támogatás. 

Ferencz Andrásné 121 mellék

� Önkormányzati Osztály

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

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 129 mellék;

településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.;palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu

2012. évi felújítások, karbantartások és útjavítások

� Kossuth Lajos úti vízelvezetô árok
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata „Nagykovácsi Nagyközség
közigazgatási területén a 11104  jelû út  csapadékvíz elvezetô rendsze-
rének  korszerûsítése”  tárgyában  indított  közbeszerzési  eljárást. 
Szerzôdés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 3 cég nyújtott be,
melyek közül Képviselô-testület nyertes ajánlattevôként a HAJDÚ és
Társai Kft. ajánlattevôt nevezte meg az összességében legelônyösebb
ajánlata alapján.
A kivitelezés Nagykovácsi 11104 jelû út 14+241–14+720 km sz. közötti
szakaszának – a szelvényezés szerinti bal oldalának – szélesítése,
kiemelt szegély építése, a közút csapadékvíz-elvezetô rendszerének kor-
szerûsítése. 
Itt szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét a felújítás alatti
kellemetlenségek miatt. 
A jelenleg folyó munkálatok végeztével a Sebestyén domb gyalogos köz-
lekedésre alkalmas összeköttetése valósul meg.
A csapadékvíz elvezetô árok melletti a településrôl kivezetô útpálya
burkolatának felújítása önkormányzati forrásból megtörtént. Polgármester
Asszony államtitkári szintû tárgyalásokat folytatott, melynek ered-
ményeként Magyar Közút a településre bevezetô útpálya aszfaltozását a

napokban megkezdi, így teljes szélességében megújul az útburkolat a
korszerûsítési munkálatokkal érintett szakaszon.
A beruházás megvalósulásával lehetôség nyílik gyalog, babakocsival, il-
letve kerékpárral is megközelíteni a települést, anélkül, hogy közlekedési
eszközt kellene igénybe venni a Sebestyén dombon élôknek.

� Útfelújítások és karbantartások
Az alábbi utcák felújítása történt meg az elmúlt hónapokban:
Murvás útépítések:
Lombos utca Boglya utcáig profilárok készítése
Berkenye utca 
Szamos utca
Gémeskút utca
Hidegaszfaltos murvás padkaépítéssel:
Turista utca
Kálvária sétány
Mátra utca
Mecsek utca, melyhez a lakosság is hozzájárult.

� Radnóti utcai játszótér
A Sebestyén dombon található játszótér játszóeszközei tönkrementek,
melyek kicserélése és felújítása megtörtént, így a kicsik újra birtokba ve-
hetik a kisjátszóteret. 

� Kolozsvár tér 17. épület bontása
Az ingatlanon mindkét épület – kultúrház és vízmû iroda – romos ment-
hetetlen állapotban volt, így a Képviselô-testület a bontás mellett döntött.
A bontást megelôzôen szükséges volt a nagy mennyiségû háztartási hul-
ladék elszállítása. A bontást követôen az önkormányzat további szándé-
ka a telek megosztása három önálló telekrészre, melyeket a telekalakítási
eljárást követôen értékesíteni kíván. 

� Telki utca és környéke
Telki utca melletti fasor elöregedett és ifjításra szorult, továbbá ezen a
területen az Ördögárok patak medrét teljesen benôtték a fák, bokrok.  A
fák ágai az áramvezetékbe belenôttek, ami veszélyhelyzetet teremtett, ezt
jeleztünk a szolgáltató felé, jogszabályra hivatkozással az önkormányzat-
ra hárította a feladatot. Az Önkormányzat a veszélyes fákat kivágatta és
a terület további rendbetételt elvégeztette, valamint az árokpartját munka-
gépekkel vízelvezetésre alkalmassá tette. A fák pótlására a Gemenci
Erdészet által meghirdetett Ültess fát egy gyermekért! akció keretében
facsemete ültetésére került sor a patakpartján.

� Intézményeink nyári felújítási munkálatai
Kispatak óvoda
Dózsa György utcai tagintézmény
Ereszalj javítás, vízelvezetô rács elhelyezése, tetôhéjazat javítása, gyerek
wc-ket elválasztó falak felújítása, fôzôkonyha tisztasági festése
Száva utcai tagintézmény
Fedett terasz csúszásmentes burkolat készítése, gyerek zuhanyzó
beépítése, gyerek wc-ket elválasztó falak felújítása.
Általános Iskola
Várépítô pályázaton nyert összegbôl megújult négy tanterem, a titkárság
és a szülôi váró. A gyermek létszám növekedésére tekintettel egy régi új
tanterem kialakítása vált szükségessé, illetve a fûtésrendszer korsze-
rûsítése történt meg. 1-es épület emeleti tankonyha felújítása, terem tisz-
tasági festése, illetve a folyosó és lépcsôház festési munkálatai készültek
el a nyári szünet alatt.

� Felnôtt házi orvosi rendelô
Tisztasági festés és bejárati lépcsô burkolása, mely az önkormányzat
saját cége kivitelezésével valósult meg.

� Tinódi utca
A Tinódi utcában a régi csatorna kiváltására, 266 m hosszú DN200 KG
PVC gerincvezeték megépítésével és a csatlakozó házi bekötések
átépítése, valamint ivóvízvezeték felújítása történt meg. 
A közmûvek felújítást követôen teljes hosszban megújult újraaszfaltozás-
sal az utca útburkolata, valamint a Telki utca gréderezése és mart aszfalt-
tal való leterítése a Tinódi és az Ördögárok közötti szakaszon.

� Mogyoró utca
Mogyoró utcában a felgyülemlett csapadékvíz-elvezetésére tervezôt bí-
zott meg az Önkormányzat, a tervnek megfelelôen a kivitelezés elkészült.
Ezt követôen az útfelújítási munkálatok is megtörténtek.
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� További folyamatban lévô felújítások
- Száva utcai tagóvoda homlokzati nyílászáróinak szerkezeti cseréje és az
épület homlokzatának teljes hôszigetelése várhatóan az ôszi szünetben
megtörténik.
- Pitypang utca útburkolatának felújítása még a tél beállta elôtt megvaló-
sul, melyhez az utca lakói is hozzájárulnak.
- A beadott vis maior pályázat pozitív elbírálásában bízva a Kút utca rend-
betétele, valamint az Ady Endre utca vízelvezetô árok felújítása várható.
- Séta utca–Erdô utca–Dózsa György utca közötti szakaszán vízveze-
tékének rekonstrukciója kezdôdik meg, várható befejezés 2013. június.
- Temetô mellett parkolók kerülnek kialakításra, illetve a járda felújítása
valósul meg.

Pályázatok

� Napelemes rendszer és biomassza alapú fûtésrendszer
Korábbi számunkban már szó volt a Nagykovácsi Általános Iskola részére
energetikai pályázaton elnyert, majd 2010-ben megvalósított projektje,
mely során az épület külsô hôszigetelését és a nyílászárók cseréjét
végezték el. 
A Nagykovácsi Önkormányzat továbbra is fontos feladatának tekinti – a
válságra és a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel még inkább –, hogy
minden létezô területen költségcsökkentést érjen el úgy, hogy egyúttal a
lehetô leghatékonyabb gazdálkodást valósítja meg és tartja fenn.
Így indult el egy újabb pályázat-összeállítási folyamat, melyben lehetôség
nyílt az iskolaépület korábbi korszerûsítése után egy újabb fejlesztésre.
Ebben fô cél a biomassza alapú fûtésre történô áttérés illetve a napener-
gia hasznosításával történô áramtermelés. 
A befektetés hosszútávú  és több oldalú: egyrészt  hozzájárul Magyar-
ország energiafüggôségének csökkentéséhez, az ország megújuló ener-
giafelhasználásra vonatkozó „úniós”  vállalásainak teljesítéséhez, a CO2
kibocsátás csökkentéséhez. Települési szinten pedig tartós közvetlen
költségcsökkentést eredményez, ráadásul az elôzetes számítások
alapján minimum 25 évre vetítve tekintettel a beépített gépek, eszközök
élettartamára.
A konkrét beruházásra vonatkozóan beépítésre kerül két biomassza
alapú kazán, mely a jelenlegi fûtési rendszerhez fog kapcsolódni úgy,
hogy saját hôtermelésével a jelenlegi gázfogyasztás döntô részét váltja
majd ki, így a régi kazán csak tartalékként marad a rendszerben üzem-
zavar, nem várt esemény, meghibásodás esetére.
A projekt másik része pedig a tetôre elhelyezésre kerülô több, mint 100 db
napelem beépítése, mely biztosítani fogja az iskola éves áramfo-
gyasztásának jelentôs részét. Ez a fejlesztés a hálózatra kötve valósul
meg, vagyis nem keletkezhet felesleges energia, a fel nem használt rész
visszatáplálásra kerül a rendszerbe.
A pályázat jelenleg a pozitív elbírálás utáni szakaszban van, mely során
az Önkormányzat, mint pályázó fenntartó a projekt mûszaki részleteit érin-
tô változtatásokat nyújtott be a leghatékonyabb megvalósulás érdekében,
melyek értékelése és jóváhagyása folyamatban van.

� „Iskolai és utánpótlás sportinfrastruktúra-fejlesztés, felújítás”
Örömmel számolhatunk be egy újabb pályázati sikerrôl, melyben
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az általa fenntartott
Nagykovácsi Általános Iskola ezúttal sportpályájának korszerûsítésére
nyújtott be pályázatot. A pályázati kiírás szerint az „Iskolai és utánpótlás
sportinfrastruktúra-fejlesztés, felújítás” programhoz biztosított keret-
összegre lehetett pályázni, így a már elnyert összeg ismeretében
lehetôség nyílik az iskola udvarán található 42 m x 21 m-es sportpálya tel-
jes felújítására. Erre a beruházásra egyébként is szükség lett volna a
közeljövôben, tekintettel arra, hogy a pálya az iskolaépülettel együtt a 
70-es évek végén épült, és ugyan a korábbi salakos felületet aszfaltra
cserélték, napjainkra ez a burkolat is elöregedett, nehezen javítható.
Másrészrôl még fontosabb szempont, hogy az európai követelményeknek
már nem felel meg, a rugalmatlan felület balesetveszélyes, ráadásul
tönkreteszi a sportolók ízületeit, így nem tudja biztosítani az egészséges
sportoláshoz szükséges feltételeket. A pályát ráadásul az iskolásokon
kívül civil fiatalok és idôsek egyaránt használják, hozzájárulva bérleti
díjukkal a mûködési költségekhez.
A fejlesztés során a sportburkolat kiépítése mellett sor kerül a szegélyek
kiépítésére is, a felszíni víz elvezetésére, a kézilabda-, röp- és kosárlab-
da, valamint teniszpálya kellékeinek kialakítására – mint a pálya
felfestése, kapuk, kosarak elhelyezése –, így mindezek megvalósítása
után végre egy nemzetközi szintû sportpálya vár gyerekekre, felnôttekre
egyaránt.

Tûzgyújtásról és a komposztálásról

Az ôszi ház körül végzendô, kertészeti- növényzet karbantartási munkák
során általában keletkezik zöldhulladék is. 
Ezzel a lágy- és fás szárú hulladékkal természetesen kell valamit kezdeni,
amelyhez a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) számú helyi ren-
deletet kívánom segítségül idézni:

3. §
„(1) A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék ártal-
matlanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, el-
szállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hul-
ladék gyûjtésére és elszállítására irányuló kötelezô helyi szolgáltatás
igénybevételérôl Nagykovácsi Önkormányzati rendelet elôírásait be kell
tartani.
(2) *Mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi eredetû hulladékot
égetni csak a jegyzô engedélyével szabad.
(3) Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyeztetô módon október 1–április 30-ig 8.00-18.00-
ig lehet. Szeles idôben égetni tilos.
(4) Az égetendô hulladék kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot
(mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tar-
talmazhat.
(5) *Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a közút szélétôl számított 100
méteren belül avart és kerti hulladékot égetni tilos!
(6) A mezôgazdasági hulladék nyílt téri égetését a környezetvédelmi felü-
gyelôség állásfoglalása alapján a jegyzô engedélyezi. „
Természetesen a legmegfelelôbb megoldás a komposztálás, amelynek
megvalósításához szeretnék pár hasznos tanácsot adni. 
Komposztálni egy olyan ládában, vagy kalodában érdemes, ahol biztosí-
tani tudjuk a megfelelô oxigénellátást a bomlasztandó hulladéknak. 
Az oxigén hiányában az egész anyagunk berohad, ami egyrészt nem
hasznosítható, másrészt roppant büdös lesz egy idô után.
Maga a mûvelet abból áll, hogy a szerves hulladékot belehelyezzük a cél-
nak megfelelô – általában fából készült kalodába. A megfelelô eredmény
érdekében szépen rétegezve töltjük fel, lehetôleg a különbözô nyers-
anyagokat keverve, például a puha, zöld leveleket a keményebb ágakkal. 
A nagyobb kerti hulladékot, mondjuk faágakat, gallyakat nem árt felaprí-
tani a gyorsabb bomlasztás kedvéért. Erre a célra – ha nagyobb mennyi-
ségû kerti hulladékkal rendelkezünk – akár egy aprítógépet is beszerez-
hetünk. 
Fontos a komposztunk viszonylag állandó nedvességtartalma is. A ned-
vességtartalom akkor optimális, ha a kezünkkel beletúrva nem folyik ki a
víz az ujjaink közül, viszont a komposzt szépen összeáll, nem porlad szét. 
A már említett oxigénellátás érdekében egyrészt lazán kell a komposztnak
állnia a tároló eszközben, másrészt pedig pár hetente alaposan át kell for-
gatni az egész rakást. A keverés során az oszlás folyamatos lesz, mivel a
különbözô anyagok, eltérô idô alatt bomlanak el.
Ha mindezt jól csináljuk, akkor akár három hónap alatt kiváló komposz-
tunk lehet, ellenkezô esetben az egész folyamat bizony egy évig is
eltarthat. Amikor az összes fázis szépen lezajlott, mehet a komposzt tápa-
nyagnak a virágföldbe vagy a kertünkbe, a növényeink legnagyobb
örömére.
Komposztálható hulladékok:
vágott fû, lomb és gallyhulladék, az összes zöldséghulladék, sövények,
bokrok nyírásából származó nyesedékek, gyomnövények, zöld-
ségtisztítás hulladéka, ételmaradékok (zsírok, olajok, szószok stb.), hús-
maradékok, kávézacc, gyümölcshéjak, fahamu, papírhulladékok.
A komposztálásra használt eszközünket ne a közterületre helyezzük el,
hanem a kertünk olyan szegletében, ahol nincs útban.
Amennyiben mégis a kerti hulladék égetése mellett döntünk, akkor ve-
gyünk figyelembe pár dolgot azon kívül is, amely a fenti rendeletben
olvasható.
Csak kiszáradt anyagot gyújtsunk be. A tûzrakó hely közelében ne
legyen éghetô anyag, esetleg épület. 
Ügyeljünk arra is, hogy a tûzrakó helyünk felett ne legyen semmiféle
vezeték, amelyet a keletkezô hô megrongálhatna.

A tûz helyszíni felügyelete, folyamatosan kötelezô!
Minden esetben legyen olyan eszköz a helyszínen nálunk, amellyel az
oltást – veszély esetén haladéktalanul el lehet kezdeni. (lapát, oltóvíz,
oltókészülék stb.)
Nagyobb mennyiségû anyagot ne egyszerre gyújtsuk be, hanem folyam-
atos égetést végezzünk, amelynek befejezése után a parazsat maradék-
talanul el kell oltani.
Végezzük ezt a munkát fokozott fegyelemmel és odafigyeléssel!
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Végezetül, egy záró gondolat. A jószomszédi viszonyokat csak erôsít-
hetjük – ha a tûzgyújtási szándékunkat, legalább a közvetlenül mellettünk
lévô lakóknak idôben – elôre jelezzük. 
Nem mindenki szereti, ha a frissen mosott ruhák füstszagot árasztanak,
vagy a szellôztetésre kinyitott ablakon dôl be a füst. 
Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve!

Novemberi hónapban ismételten lehetôség lesz a
veszélyes hulladékok leadására.
A begyûjtés pontos idôpontjáról és helyszínérôl felhívást teszünk közzé.
Kérem, figyeljék a hirdetôtáblákat.

Üdvözlettel: az önkormányzati osztály munkatársai

� Pénzügyi Csoport

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

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

2013. január 1-jétôl kibôvülnek az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 169 §-ban szabályozott, a számlák tartalmi elemeire
vonatkozó szabályok.
2013. január 1-jét követôen a teljesített ügyletekrôl kibocsátott számlák
kötelezô tartalmi elemei között kell feltüntetni a vevô vagy szolgáltatást
igénybevevô adószámát.
Jelenleg abban az esetben kellett ezen követelményeknek megfelelni, ha
az áfa megfizetése a vevôt terheli.
Ezen túl viszont akkor is szerepeltetni kell az adószámot, ha a belföldi
áfás ügylet keretében az áthárított áfa összege eléri, vagy meghaladja a
2.000.000 Ft-ot.
Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a 2.000.000 Ft-os összeg-
határ nem egy, hanem ugyanazon idôszakban, ugyanazon partnertôl be-
fogadott több számla értékébôl tevôdik össze.
Ezen túlmenôleg emlékeztetni szeretnénk tisztelt partnereinket, hogy
2012. január 1-jétôl Hivatalunk több jogi személyiségre vált szét, ezért a
számlák kiállításánál körültekintôen kell eljárni. 
Azon esetekben, amikor nem a szerzôdésben vagy megrendelésben
foglaltak szerint számláznak, nem áll módunkban a számlákat befogadni. 

Kézi Magdolna 102 mellék

� Titkárság

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.

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi
kifüggesztésekre.
ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyek-
ben végzés-, idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi
hagyatéki ügyek, szolgalmi jog, vezetékjog  bejegyzések,
stb.)

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági 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 is-
meretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezetô hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt ered-
ménnyel,

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

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

Fábos Éva 105 mellék

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

hétfôn 8.00-18.00 óráig és szerdán 9.00-11.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT. 
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

hétfôn 14.00-20.00 óráig és szerdán 8.00-14.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

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

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

FOGADÓ ÓRA

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

TÁJÉKOZTATÓ A  FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ,
AZ ELJÁRÁS EGYSZERÛ, GYORS, HATÉKONY ÉS INGYENES
Az eljárás célja – A testület hatásköre – A testület illetékessége – 
A testület összetétele – Békéltetô testületi eljárás megindításához szükséges informá-
ciók – Az eljárás lefolytatása – Döntéshozatal
(a tájékoztató szórólap beszerezhetô az Ügyfélszolgálatunkon és megtekinthetô a
honalapunkon is)

További felvilágosítás kérhetô:
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. 331. Telefon/fax: 06-1-47-47-921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Ügyfélfogadási idô: keddtôl-csütörtökig: 9.00–14.00 óráig
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltetô Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

MAGYAR KÉMÉNY KFT.
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. - Telefon: 06-1-766-5851

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. Nagykovácsi településén kollegáink 2012. 

november 05. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkal-
mazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 06-26-355-613
Körzeti megbízott: Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester
Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt
Nagykovácsi lakosokat minden páratlan héten, hétfôn
16:00–18:00 között az irodában.

Elérhetôségeim:
Tel.: +36-70-672-4693; E-mail: kmb@nagykovacsi.hu



LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÔ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 122. § (7) bekezdés b)
pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indí-
tott 2012. augusztus 2. napján a Nagykovácsi közigazgatási területén
„Nagykovácsi Séta utca (Erdô utca – Dózsa György utca) vízvezetékének
rekonstrukciója” tárgyában. 
A nyertes kivitelezô kiválasztásra került. 
A kivitelezés költsége: nettó 17.510.550 Ft
A kivitelezés ütemérôl lentebb olvashatnak.
A BODKÖ Bodrogközi Közmû-és Mélyépítô Kft. (3950 Sárospatak,
Vásárhelyi P. u. 4.) a „Nagykovácsi, Séta utca (Erdô – Dózsa Gy. utca
között) vízvezeték rekonstrukciós munkáit” végzi. 
A kivitelezés II. ütemben valósul meg:
I. ütem építése:  2012. 10. 01. – 2012. 11. 15. között

(Dózsa Gy. u. – Táncsics u. közötti szakasz)
II. ütem építése: 2013. 03. 15. – 2013. 06. 30. között 

(Táncsics u. – Erdô u. közötti szakasz)
Ezen idôszak alatt kérjük a Tisztelt Lakosok türelmét és megértését, a
kivitelezéssel járó esetleges kellemetlenségekért. A lakók gépjármûvel
történô ki,- és beközlekedését a reggeli és délutáni órákban biztosítjuk az
építés ideje alatt. Az idôszakos vízhiányról külön értesítésben tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakókat. 
Helyszíni képviselônk: Zsófi József építésvezetô, 06-30-663-5002

Munkában a NATÜ
Tisztelt Nagykovácsiak!
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. megalakulása óta
nagyon sokan észrevételezték, véleményezték munkánkat, tették meg be-
jelentéseiket, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. Mind a lakosság,
mind az önkormányzat által megrendelt munkákat igyekeztünk minél 
gyorsabban és hatékonyabban elvégezni. 
Intézményi dolgozóink többségének amellett, hogy a szeptembertôl már
teljes kapacitással üzemelô intézményi épületekben végzik napi mun-
kájukat, ki kell venniük részüket a közterületek tisztán tartásában, a hétvé-
gi rendezvények lebonyolításában is. 
Az ôszi nagy esôzésektôl tartva, önkormányzati megrendelésre, szeptem-
ber elején megtörtént az árkok, átereszek kitisztíttatása a község számos
pontján.  
Mivel településünkön is nagyon sokan szenvednek az allergiától, köz-
területen dolgozó munkatársaink nyárvégi, ôszi idôszakban elvégzendô
egyik legfontosabb feladata a gyommentesítés, parlagfû írtás. Fontos
megjegyezni, hogy igen nagy terhet ró rájuk nap mint nap az eldobott
szemét összegyûjtése, valamint a község különbözô pontjain lerakott
zöldhulladék eltakarítása. 
Nagykovácsiban már szinte szokássá vált a kertekben, udvarokon össze-
gyûjtött zöldhulladék, fanyesedék, kivágott fa közterületre való kihordása,
egy-egy területen olyan komoly mennyiségû hulladék gyûlt össze, melyet
már csak gépek igénybevételével lehetett elszállíttatni. Mivel az illegális
zöldhulladék lerakók felszámolásának költségeit minden nagykovácsi
lakos közösen viseli, a tevékenység megszüntetése érdekében kérünk
mindenkit, figyelje környezetét és figyelmeztesse azokat, akik mások
kárára próbálnak megszabadulni zöld- vagy egyéb hulladékuktól.
Szükség esetén kérjék a közterület-felügyelô segítségét. 
Továbbra is számítunk segítô közremûködésükre az alábbi elérhetô-
ségeken. 

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Nagykovácsi, Pók u. 58.; Tel/fax: 26-355-159
Farkas Péter ügyvezetô 06-30-441-2091
Csernusné Turai Judit irodavezetô 06-30-451-7361

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

minden hónap elsô szombatján 7:30–12:00 óráig.
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 

(Tel.: +36-70-417-0636) 
valamint máriaremetei segítôjük Szilágyi Zsolt és a gazdák

Adózatlanul zsebre tett százmilliók
Magas hozamot ígért, ám a jóhiszemû „befektetôk” pénzét sajátjaként
használta fel az a budapesti nô, aki üzletszerûen végzett betétgyûjtési
tevékenységet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti
Adóigazgatósága közérdekû bejelentés alapján végzett vizsgálatában 83
millió forintos adóhiányt állapított meg, továbbá 69 millió forintnyi
bírságot és pótlékot szabott ki a fôvárosi magánszemélyre. A károsultak
száma száz körülire tehetô.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti Adóigazgatósága il-
legálisan folytatott betétgyûjtési tevékenységrôl szóló közérdekû bejelentés
alapján vonta több évet érintôen vizsgálat alá egy fôvárosi magánszemély
személyijövedelemadó-bevallásait.
A számos tanú meghallgatásával és a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének bevonásával végzett ellenôrzés során a revizorok megállapí-
tották, hogy a budapesti nô magas hozamú befektetési lehetôség ígéretével
befektetôktôl milliós nagyságrendû összegeket vett át. Az ügyleteket formai-
lag kölcsönszerzôdésnek tüntette fel. A tanúk elmondása szerint az asszony
egy jól jövedelmezô cég tulajdonosának benyomását keltette nívósan fenntar-
tott irodájával, pénzügyileg magasan képzett alkalmazottaival és nagy értékû
személygépkocsijaival. 
Az ígért kamatok (amelyeket eleinte kifizetett) és a tôke-visszafizetések el-
maradását követôen derült csak ki a betétesek számára, hogy pénzüket nem
az általuk megjelölt célra, azaz ténylegesen nem a megbeszélt befektetésekre
fordította, hanem azt saját vagyonaként használta fel az asszony.
Az átvett, de vissza nem fizetett több százmilliós összeget az adóhatóság a nô
adózatlan jövedelmének minôsítette, amely után 83 millió forint adóhiányt és
69 millió forint szankciót szabott ki, továbbá feljelentést tett.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága

Rendôrségi hírek
A Budaörsi Rendôrkapitányság nyomozást rendelet el a Btk. 316. § (1)
bekezdésébe ütközô és a (4) bekezdés a. pontja szerint minôsülô nagyobb
értékre elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt.
Jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes 2012. 07. 23. nap
és 2012. 08. 01. nap 14:00 óra közötti idôben Remeteszôlôsön egy családi
házba ismeretlen módon dolog elleni erôszak nélkül behatolt, majd onnan
különféle tárgyakat tulajdonított el.
Az eltulajdonított tárgyak között kettô darab festmény is volt.
Oszter Dezsô - Itáliai utcakép Kálóczi Mária "fél nôi akt" 

Kérjük, hogy aki a képen
látható festményeket fel-
ismeri, vagy aki a bûn-
cselekménnyel kapcsolat-
ban érdemi információval
rendelkezik, hívja a Bu-
daörsi Rendôrkapitány-
ságot a 06-23/505-400-as
telefonszámon, vagy a
112-es, 107-es rendôrségi

hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megôrzése mellett az ingye-
nesen hívható 06-80/555-111-es telefonszámot.

* * *
A Budaörsi Rendôrkapitányság eljárást indított pénzhamisítás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2012.09.27-én
17:00 óra körüli idôben a Nagykovácsi területén egy ruházati üzletben
hamisított 20.000,- Ft-os bankjeggyel fizetett.
A papírpénz bal oldalán jól látható, hogy eredetileg egy 2000 Ft-os papírpénz
volt, mert a szabad szemmel áttetszô fényben látható vízjelen Dózsa György
látható, ellenben a 20.000 Ft-oson látható Deák Ferenccel. A pénz jobb
oldalán a nyomtatott 20.000 Ft-os látható. Azt, hogy a pénz hamis, az eladó
csak este vette észre, mert már a fizetéskor is furcsának találta az anyagát,
mert olyan volt, mintha kimosták volna. 
Az elkövetô kb. 175 cm magas, 40 év körüli, zömök testalkatú, barna bôrû,
barna beülô szemû, rövid barna hajú, vastag szájú, hosszúkás arcú férfi, aki
barna drapp kabátot és világos barna nadrágot viselt.

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS:

06-70-387-9999
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Bemutatkozások

Kalicz Kriszta, Almafa csoport
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy leány.
Ennek a leánynak az egyik kedvenc gyümölcse az
alma volt. Amikor csak tehette nagyapjával
felmászott a kertben ágaskodó hatalmas almafára,
és le sem lehetett könyörögni ôt, míg a nap aludni
nem tért. Közben nagyapja csak mesélt és mesélt
neki. Kedvenc meséje egy óvó nénirôl szólt, aki a
Kaszáló utcai Óvoda Almafa csoportjában dolgo-
zott.  Naphosszat játszott a gyerekekkel, mesélt
nekik, vigyázott rájuk, megnyugtatta a csöpp-
ségeket, ha rosszabb napra ébredtek, táncolt
velük, irányította kicsiny életüket. Óvó néni társá-
val, Judit nénivel, a Dadussal, Marcsi nénivel
csakis azon törték a fejüket, hogy hogyan lehetne
színesebbé tenni a gyerekek életét. 
Aztán ez a leány lassan felcseperedett. Nagy-
kovácsiba költözött férjével és kutyusával, és
képzeljétek, idén ôsztôl az Almafa csoportban
várja az ovisokat  sok-sok szeretettel. Reméljük,
hogy álma valósággá válik és tényleg egy szuper
óvó néni lesz belôle.

Csetverikov Iván
1980-ban születtem Budapesten, 2010 óta élek
Nagykovácsiban. Édesapám orosz származású,
fizikusként végzett, jelenleg számítógépes látással
foglalkozik, az ELTE programozó matematika
szakán tanít. Édesanyám angol-orosz szakos tanár
a Budapesti Gazdasági Fôiskolán. Az én világom
a reál-humán világ metszéspontján helyezkedik el.
Mûvészetnek szokták hívni, én úgy nevezném,
alkotó-teremtô lét. Számomra egy Bach fúga elját-
szása vagy egy ember megvidámítása ugyanolyan
alkotás. Ezért kerültem óvodába, mert úgy érzem,
ott van jelenleg a legjobb talaj a boldogság meg-
gyökereztetésére. „Palántáimat” szívbôl szeretem,
öntözgetem örömmel és békével, hiszen az
egészséges boldogság mindannyiunk kenyere.
Óvodapedagógusként ezt tartom a legfontosabb
feladatomnak.

Tóth Mária
Mint az óvoda új óvodapedagógusa szeretnék
Önöknek bemutatkozni.
Tóth Mária vagyok, szegedi születésû. Férjemmel
4 éve költöztünk ebbe a szép kis faluba, ahol
nagyon jól érezzük magunkat. Két kisgyermek
anyukájaként már igen sok emberrel megis-
merkedtem, hiszen nap-mint nap sokat megfordu-
lunk a környéken, s sok barátot is szereztünk.
Nagyon szeretünk kirándulni a környezô erdôk-
ben, gyerekeimnek ez mindig nagy élményt jelent.
Most 6 év után kezdek el újra dolgozni óvónôként.
Elôtte Budapesten egy magánóvodában tevé-
kenykedtem, azelôtt pedig Szegeden egy egyházi
óvodában dolgoztam. Szeretem ezt a munkát,
ezért is választottam hivatásomul. Hat évig
Németországban dolgoztam, pl. egy montessori
módszerrel mûködô óvodában is. Németül ter-
mészetesen megtanultam, nyelvvizsgát is szerez-
tem, melyet mindkét óvodában tudtam hasznosí-
tani. 2005-ben megszereztem másoddiplomámat
is, így óvodai szakértô is vagyok. 
Célom az, hogy ôszinte, nyílt kapcsolatot alakít-
sak ki a szülôkkel, munkatársaimmal, hiszen csak
együtt érhetjük el, hogy a gyerekek örömmel jár-
janak ebbe a szép óvodába, s napról napra
gazdagabban térjenek haza. Ezért olyan légkört

szeretnék kialakítani csoportomban, ahova az
óvodások szívesen járnak, játékosan ismerkednek
meg az ôket körülvevô világgal, szeressék a ter-
mészetet, s óvják is azt. 
Hiszem azt, hogy a boldog, kiegyensúlyozott
gyermekkor az egész életre kihat. Ehhez szeretnék
munkámmal hozzájárulni.  

Visszarepültek a Katicák

Elmúlt a nyár, vége a szünetnek, a kis Katicáink
visszatértek a csoportba.
Mekkora változás: a picurkákból NAGY OVI-
SOK lettek – bátrak, erôsek, ügyesek, okosak.
Szaladnak vidáman – néha ugyan kicsit megszep-
penve – távolodó szüleik után. De a társaik és a
játék-móka rögtön elûzi az aggodalmakat.
Mindenki egyszerre csacsog, magyaráz, próbálja
túlbeszélni a többieket. Másznak az ölünkbe, és
mondják, mesélik a nyári élményeiket:
Az óriási csúszdáról, ami a strandon volt, a pici
lóról, akinek répát adtak, a nagymamáról, aki
olyan messze lakik, hogy vonattal kellett hozzá
utazni, aki minden huncutságban benne volt, a bi-
ciklitúráról Apával, az éjjeli zseblámpázásról, az
uncsitesókról és a keresztanyáról, a palacsintákról,
a kiscicákról, Anyával való sütögetésrôl, a tenger-
parti kagyló gyûjtésrôl, a kirándulásról a
Rettenetesen Nagy Erdôben, és még millió
történet kerekedik, formálódik pici ajkukról.
Ennyi mindent nem is lehet egyszerre meghallgat-
ni, ezért megbeszéljük, hogy útra kelünk, egész
héten utazni fogunk a képzelet szárnyán: autóval,
busszal, vonattal, hajóval, repülôvel, biciklivel
elutazunk a tengerhez, Nagyihoz, a lovacskához –
mindenhova egyitt: MI KATICÁK. És amikor
már mindenhol jártunk, mindent láttunk, kipróbál-
tunk, és nagyon elfáradtunk, hazatérünk a hegyek
közé, a Kispatak mellé az Óvodánkba, a Katica
csoportba. Kanyarog a szerelvény, míg az utolsó
állomáshoz nem ér „Hu-HÚÚÚÚ, Nagykovácsi,
Kispatak állomás, kiszállás!!!! Ahol minden is-
merôs és hívogató, kalandjaink már itt folytatód-
nak…
Szeretnénk mindenkinek nagyon jó tanévet kíván-
ni!

A Katica csoportból 
Böbe néni

Felújítási munkák

A Kispatak Óvoda 2012. nyári zárva tartásának
ideje alatt sem telt tétlenül az idô. A fenntartó,
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata jó-
voltából több karbantartási, felújítási munkálat is
megtörtént. Így például a Száva utcai óvodában
kicserélésre került a terasz balesetveszélyes
burkolata ízléses, csúszásmentes burkolatra.
Megoldásra került a lépcsôk akadálymentesítése
is. A fürdôszobában kialakításra került egy
zuhanyzófülke, a gyerekek lefürdetésének segí-
tése és a takarítási munkálatokhoz a vízvétel meg-
könnyítése érdekében. Ugyanitt megerôsítették,
felújították a gyermek WC-ket elválasztó para-
vánokat, valamint megjavították a csöpögô
csapokat. Emellett valamennyi csapon víz-
takarékos szûrô került felhelyezésre, ami meg-
közelítôleg évi 25%-os vízmegtakarítást ígér a ko-
rábbiakhoz képest. Ebben az épületben az Önkor-

mányzat további felújítást, korszerûsítést tervez
lehetôség szerint még az ôszi szünet idején. A
rendkívül rosszul záró ablakok kicserélését és az
épület falainak külsô szigetelését tervezik a
hatékonyabb és gazdaságosabb fûtés érdekében. 
A Dózsa György utcai óvodában idén a legszük-
ségesebb munkálatok kerültek megvalósításra,
mivel a nem túl távoli jövôben teljes felújítást
(lehetôség szerint bôvítéssel) tervez az Önkor-
mányzat. A szükséges és balesetveszély elke-
rülését célzó munkálatok itt is megtörténtek: hom-
lokzat vakolatának javítása, tetôhibák javítása, ud-
varon vízelvezetô rács kialakítása, gyermek WC-
ket elválasztó falak felújítása. Ezen kívül a min-
den évben szokásos tisztasági festés is megtörtént
a fôzôkonyhán a megfelelô higiéniás körülmények
biztosítása érdekében.
A Kaszáló utcai óvodában a kivitelezô által
garanciálisan felmerülô munkák az év utolsó
negyedében kerülnek megvalósításra, az egyéb
szükséges javítási munkálatokkal együtt.
A fenti felsorolásból is jól látható, hogy Nagy-
kovácsi Nagyközség Önkormányzata a lehetô-
ségeihez képest mindent megtesz annak érde-
kében, hogy intézményeinek állagát megóvja, és
megfelelô környezetet biztosítson a hatékony és
eredményes nevelô munkához.
Köszönjük.

Kiszelné Mohos Katalin
óvodavezetô 

Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda: Kaszáló u. 16-18., Tel.: 06-26-355-607 

Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 06-26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 06-26-389-383
E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
– Boróka Óvodai Alapítvány 2011.

Kiemelten közhasznú szervezetünk nevében szeretnénk köszönetet nyil-
vánítani mindazon jogi személynek, akik az Alapítvány céljaira anyagi, tár-
gyi és szellemi támogatást nyújtottak az elmúlt egy esztendôben. 

Az Alapítvány tevékenysége 2011-ben
A 2011. esztendô kiemelt feladataként folytatódott az elôzô évben megkez-
dett pedagógiai munka Karczewicz Ágnes vezetésével.

Támogatások, kifizetések
Az Alapítványnak a 2011. évben 966 eFt bevétele volt, melybôl 960 eFt a
közhasznú cél támogatásaként, és 6 eFt banki kamatként folyt be.
Az Alapítványnak 2011-ben 1.248 eFt kiadása és beruházása volt, ebbôl
személyi jellegû ráfordítás 1.057 eFt, egyéb ráfordítás 191 eFt.
A 2011. évben az Alapítvány az Apeh által kiutalt 1% összege 0,- Ft volt.
Ezen kívül az Alapítvány a helyi önkormányzattól 960 eFt támogatásban
részesült.
Nem történt kifizetés célszerinti juttatásként sem a szervezet vezetôinek,
sem egyéb személynek.
Az Alapítványnak lejárt köztartozása nincs.

2011. évi mérleg és eredménylevezetés 

Elôzô év/eFt Tárgyév/eFt
1. A. Befektetett eszközök 0 0
3. Tárgyi eszközök 0 0
5. Forgóeszközök 0 0
7. Követelések 0 0
9. Pénzeszközök 1547 1265
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1547 1265
11. Saját tôke 1468 1186
12. Induló tôke/jegyzett tôke 100 100
13. Tôkeváltozás/eredmény 1569 1368
15. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbôl -201 -282
19. F.Kötelezettségek 79 79
21. Ebbôl rövid lejáratú kötelezettségek 79 79
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1547 1265

Elôzô év/eFt Tárgyév/eFt
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1449 966
2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
3. 1.Közhasznú célú mûködésre kapott t.
5. b) központi költségvetéstôl 
6. c) helyi önkormányzattól 1440 960
8. e.) egyéb 
13. 5. Egyéb bevétel 9 6
18. C Tényleges pénzbevételek 1449 1248
20. E Közhasznú tevékenység ráfordításai 1650 1248
21. 1. Ráfordításként érvényesíthetô kiadások 1650 1248
31. G Tárgyévi pénzügyi eredmény -201 -282
32. 1.KH tevékenység tárgyévi p.ü. eredménye -201 -282
37. I Adózás elôtti eredmény 0 0
39. K Tárgyévi eredmény -201 -282
40. 1. KH tevékenység tárgyévi eredménye -201 -282

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
43. 1. Bérköltség 833
47. 3. Bérjárulékok 224
50. B. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások 191
52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 0

Nagykovácsi, 2012. július
Mészáros Ágnes, a kuratórium elnöke
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4. a és 4. b osztály napközis
nevelôje
Valu Mária vagyok, 31 éves.
Budapesten lakom. Az Eszter-
házy Károly Fôiskolán végez-
tem pedagógia, fejlesztô peda-
gógia, valamint Egyéni bánás-
mód, differenciált tanulásszer-

vezés szakon, ez utóbbiból pedagógus szakvizsgát
szereztem. Lassan 10 éves szakmai tapasztalat van
mögöttem, de a gyerekektôl még mindig tudok
újat tanulni, legjobb tanáraim Ôk voltak.
Hitvallásom a pedagógiai hivatásról: „A bennünk
lakozó szeretet és akarat erejével meg tudjuk vál-
toztatni a sorsunkat, és sok más ember sorsát.”
(Paulo Coelho) 

Kuti Imréné Tünde vagyok,
Nagykovácsiban élek immár 16
éve. Négy gyermekünk van,
Imre 15 éves, Péter 13 éves,
Zsombor 10 éves, Borbála 5,5
éves. Sok tapasztalatot szere-
ztem általuk, így érettebb is let-
tem a tanítói pályára, mint

pályakezdô koromban voltam.
A Kecskeméti Tanítóképzô Fôiskolán végeztem
általános iskolai tanítói és német nyelvoktató sza-
kon. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Ál-
talános Iskolában tanítottam, majd gyermekeink
születése, nevelése alatt a Nagykovácsi Kispatak
Óvodában vezettem játékos német foglalkozá-
sokat több éven keresztül.
Jelenleg a 4.c és b osztály napközis nevelôje
vagyok, és technikát tanítok a 4. a osztályban.
Fontos számomra az ôszinteségre, nyíltságra, elfo-
gadásra, természet szeretetére való nevelés. Nagy
hangsúlyt fektetek a magyar irodalomra, az
olvasás – a könyvek, versek, mesék – szeretetére
nevelem saját gyermekeimet, és ez a célom a rám
bízott tanulókkal is.
12 éven keresztül a Kecskeméti Nôi Kar tagja
voltam, az ének-zene az elsôk között áll az életem-

ben, és nevelési, fejlesztési eszközként is nagyon
fontosnak és hasznosnak tartom.
Nagy hangsúlyt fektetek magyarságtudatunk
ápolására, a hozzájuk fûzôdô ünnepek méltó
megülésére, melyek a Nagykovácsi Általános
Iskola életében is nagy szerepet kapnak.

Simonné Ágoston Mariann vagyok, az ELTE
Tanítóképzô karán végeztem természetismeret
mûveltség területen. 2009-ben elvégeztem egy 
gyermekjóga-oktató tanfolyamot. Elôzô munka-
helyemen egy magániskolában tanítottam, tantár-
gyfelosztásban és egész napos rendszerben
tanítópárral, osztályfônökként. Nagyon lényeges
számomra, hogy olyan közösségben dolgozhas-
sak, ahol a hagyományos értékrendre épülô
nevelés zajlik. Fontos számomra a gyermekek 
szeretete, és hogy a velük való foglalkozás során
én is részese lehessek annak a folyamatnak, 
amely révén kiegyensúlyozott felnôttekké válnak. 
Budatétényben élek férjemmel és két nagy lá-
nyommal, akik 21 és 24 évesek. Szabadidômben
szeretek túrázni, úszni, jógázni, biciklizni, varrni
és mindenféle alkotó, kreatív tevékenységet.
Nagykovácsiba teljesen véletlenül kerültem,
aminek nagyon örülök, hiszen gyönyörû környe-
zetben dolgozhatok egy nagyon jó iskolában. Az
1. c osztályban vagyok napközis tanító, ahol a
gyerekek szabadidôs tevékenységét igyekszem
minden szempontból hasznossá, jókedvûvé tenni.
Segítem ôket a házi feladat elkészítésében, hogy
haza már felszabadultan mehessenek. Minden
igyekezetemmel azon vagyok, hogy a gyerekekkel
és a szülôkkel is jó kapcsolatot alakítsak ki.

Nagy Szilvia vagyok, Vácott
születtem, 2 éve élek Buda-
pesten. 
2006-ban végeztem az ELTE
Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai
Karán, magyar mûveltségterü-
leten. Az elmúlt 6 évben 2 évet
Budapesten, majd 4 évet a

veresegyházi Montessori iskolában töltöttem, ahol
napközis nevelôként, osztálytanítóként és gyógy-
pedagógusként is dolgoztam.  
Idôközben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Fôiskolai Karán folytattam tanulmá-
nyaimat tanulásban akadályozottak szakirányon,
ahol jövôre államvizsgázom. 
Szabadidômben szívesen sportolok, kirándulok,
kézmûveskedek. 
Alsó tagozaton különösen fontosnak tartom a dé-
lutáni órák tartalmas eltöltését, a napközis fog-
lalkozásoknak ebben az életkorban lényeges
személyiségalakító, fejlesztô hatása van. Az elsô
osztályosoknak sokszínû és változatos szabadidôs
programokat és játékos tanulással teli délutánokat
ígérhetek. 

Borbély Máriának hívnak. Igen
örvendek, hogy szeptemberben,
itt Nagykovácsiban kezdhettem
el a tanévet a 3. b osztályos
gyermekekkel és Veres Ildikó-
val, aki osztályfônökükként két
esztendeje lelkesen vezeti be
ôket a tudás rejtelmeibe.

Annak idején, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel
Fôiskolán tanultam. Mivel gyermekkorom óta
nagyon szívesen kézmûveskedem és táncolok, a
vizuális nevelés szakot, valamint a néptánc-
pedagógusi képzést is elvégeztem. Ezt követôen
Vácon kezdtem tanítani, ahol osztályfônökként
mûvészeti órákat is tartottam. Ekkor már dráma-
pedagógusként számos táncos és prózai elôadást
vittem színre a diákjaimmal.
Számomra igen lényeges az alkotás öröme és
folyamata. A gyermekek egészséges fejlôdésének
egyik meghatározó alapjának is ezt tekintem.
Napközis tanítóként népi játékok tanulásával,
mesemondással s számos más módon is igyek-
szem hozzájárulni a gyermekek kreativitásának
kibontakoztatásához.

Dér Viktória, szociálpedagógus
és matematika, orosz, informati-
ka szakos tanár vagyok.
Remeteszôlôsôn élek 9 éve a fér-
jemmel és három gyermekem-
mel, akik három, öt és nyolc
évesek. Az utóbbi nyolc évemet
nevelésüknek szenteltem, elôtte

Érden és a XV. kerületben tanítottam. Nagyon
szeretem ezt a vidéket, sokat kirándulunk, bicik-
lizünk és örülök, hogy a Nagykovácsi Általános
Iskola is nagy hangsúlyt helyez a természetjárásra,
sportra. Sokan ismerhetnek még onnan is, hogy a
Remete Csemete Alapítvány mûködésében vállal-
tam szerepet, mely Remeteszôlôs területén szer-
vez gyermekprogramokat.

„Nem hiszek ósdi csodát. Egyet csak. A példa csodáját, 
példa erôvel örök dolgokat alkot a kéz, s így maga sem hal meg.”

(Illyés Gyula)

Bensôséges ünnepség keretében
búcsúztunk el Balázs Lászlóné
Erzsikétôl és Tóth Mihályné
Erzsikétôl nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából. Kollégáik megható
szavakkal köszöntötték ôket, segít-
ségül hívva költôinket, íróinkat,
akik a tanári hivatás szépségeirôl,
nehézségeirôl írtak.
Kívánunk jó pihenést, boldogság-
ban, örömben megélt nyugdíjas
éveket mindkettôjüknek, szeretet-
tel:

Dér Zsuzsanna
igazgató

a kollégák, tanítványok és szülôk
nevében

Bemutatkoznak a Nagykovácsi Általános Iskolai új pedagógusai

Túraajánló
Budai kilátók túranap
A budapesti Tipográfia TE október 13-án, a Budai-
hegység nyolc kiemelkedô kilátópontját összekötô teljesít-
ménytúrát rendez.
A Normafa – Erzsébet-kilátó – Nagy-Hárs-hegy – Kis-
Hárs-hegy – Fekete-fej – Vöröspocsolyás-hát – Tarnai-pi-
henô – Csergezán-kilátó – Nagykovácsi útvonalra neve-
zôket a Normafa Síháznál, 7-9.30 óra között várják.
Táv/szint/szintidô: 23 km/700 m/7 óra. A tájékozódást
színes térképkivágat és leírás segíti. A túrát sikeresen tel-
jesítôket a célban oklevéllel, emléktárggyal jutalmazzák.
Az elvesztett energia pótlására útközben csokoládét, a
célban pedig egy tányér meleg ételt adnak a rendezôk.
Nevezési díj: 750 Ft. A legnagyobb csapat különdíjban ré-
szesül. A túranap a Budapest Kupa túrasorozat fordulója.
További információk: 
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu; 
E-mail: mate.istvan1@chello.hu; tel.: 06-20/914-0254
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Szeretettel és ôszinte odafigyeléssel készültünk
erre a napra, ezért a hétfôi munkanap helyett - hogy
méltóképpen ünnepelhessünk -, szeptember 29-én
szombaton délután három órakor vette kezdetét az
ünnepség, melyet a tornacsarnokban tartottunk.
Feldíszített és szépen terített asztalokkal fogadtuk
kedves vendégeinket, akiket nem hagytunk
magukra, mert minden asztaltársaságnál helyet
foglaltakhoz tartozott egy gondos önkéntes segítô
is. Megoldottuk azok szállítását is, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudták volna elfogadni
meghívásunkat, így részesei lehettek a bensôséges
ünnepségnek. Miután mindenki megtalálta a maga
kis asztaltársaságát, elfoglalta helyét, felállt a ká-
bel tévé, elkezdôdhetett a program.
A berobbanó „Nem csak a húszéveseké a világ”
örökzöld sláger elhangzása után Diószeghy Tünde
felkonferálta az elsô fellépôket, mégpedig a
legkisebbeket, az óvodásainkat. Óvodásaink dal-
lal, verssel és játékkal kedveskedtek, majd
meglepetéskén bevonták a vendégeket a játékba,
ami nagy sikert aratott.

Ezután Bencsik Mónika
polgármester asszony
kedves szavai köszöntöt-
ték a meghívottakat. Majd
a megható, komoly szavak
után Juhász Róza szín-
mûvésznô, Janikovszky
Éva: „Mosolyogni tessék”
címû könyvébôl a „Nem
vagyunk itthon” vidám
elbeszélését adta elô, mely
a ráérô nyugdíjasok min-
dennapjairól szólt.

A helyi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub meglepetése
következett, operett részleteket és népdalokat ad-
tak elô a vendégek szórakoztatására. Felszol-
gálásra került a vacsora és a desszert. A finom

étkek elfogyasztása után a vendégmûvészek
elôadásában, ismételten örökzöld slágerekkel foly-
tatódott a mûsor. A slágerek elôcsalogatták az em-
lékeket és a fájós lábak táncra perdültek. Az asztal-

társaságok folyamatosan cserélôdtek, örültek
egymásnak, boldogan, örömmel üdvözölték
egymást. Közben természetesen nem maradt el a
fotózás sem – ezeket a képeket az Önkormányzat
emlékül küldi el a megjelenteknek – búcsúzóul
ajándékcsomagot kaptak az ünnepeltek, amit a je-
lenlévô képviselô-testület tagjai adtak át.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk köszön-
tésüknek. Jó egészséget kívánunk, jövôre újra
találkozunk!
Tisztelettel, akik a szervezésben és lebonyolítás-
ban részt vettek:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala, a Nagykovácsi Általános
Iskola, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár,
a Kispatak Óvoda és a Nagykovácsi Település-
üzemeltetési Kft. dogozói, valamint a helyi
Önkéntes csoport tagjai.

Idôsek Világnapja Október 1.
Az Európai Unió a 2012-es esztendôt a

„Tevékeny idôskor és a nemzedékek közötti együttmûködés”
évének nyilvánította

Szépkorúak köszöntése

A szeptember 14-én Lukács Józsefné született Seres
Erzsébet 90. születésnapját ünnepelte.
Nagy titokban készül ilyenkor az önkormányzat, a látogatás
mindig meglepetés az ünnepeltnek így volt ez ezen a napon is.
Erzsike néni kegyeiért többen versenyeztünk. Jómagam
hivatalos minôségemben, Fábos Éva a régi személyes is-
meretség kapcsán, dr. Solynóczki Katalin háziorvos pedig
mint családorvosa élt a köszöntés lehetôségével. Katalin dok-
tornô mutatta az utat a Semmelweis utcai házhoz. A kertkaput
rutinos mozdulattal kitárta elôttünk, látható volt, hogy gyakori
vendég a családnál.
Késôbb ez teljesen egyértelmû volt.
A családorvos és Erzsike néni el nem mozdult egymás mellôl,
kéz a kézben többször cinkosan összemosolyogtak, szavak
nélkül is jól megértették egymást.
Az ünnepelt a meglepetésvendégek és az alkalom kedvéért
saját készítésû csipkegalléros ruhájában, mint egy igazi
tündérhölgy fogadott bennünket. Kedvessége, szellemi
frissessége, jókedve a szívünkért ért. Egészen kis gyer-
mekeknél láthatunk ilyen mennyei boldogságot: ez a nap róla
szól és csakis az övé!
Erzsike néni kiváló humorérzékét is megcsillogtatta ellôttünk. A pezsgôs köszöntônél megjegyezte –
egy kis konyak azért jó lenne az ijedtségre!
Ajándékot vittünk és ajándékot kaptunk.
A gyönyörû hímzett terítôk, meleg gyapjú zoknik Erzsike néni keze munkáját dicsérik. Szeretettel és
nagy örömmel fogjuk használni.
90. születésnapján két gyermeke, 6 unokája és hat dédunokája köszönti.
Sok boldogságot további szép éveket kívánok Nagykovácsi Önkormányzatának Képviselô-testülete
nevében!

Dékány Angella alpolgármester

Fotó: Gyöngyösi Nimród

f
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Cerny Mentôsök Nagykovácsiban
Sok lakosnak feltûnt, hogy augusztus 31-én gyermekmentô autó állt a Nagykovácsi Sportpályán.
Szerencsére nem volt baj.
A mentôszolgálat dolgozói éves csapatépítô tréningjüket tartották itt.
Dr. Somogyvári Zsolt fôorvos az alapítvány szakmai vezetôje (aki nagykovácsi lakos) rövid össze-
foglalója a nap eseményeirôl:
„A koraszülött-rohamkocsi személyzete éves munkája során – háromezer mentési-szállítási feladatszám-
mal továbbá telemetriás rendszerrel végzett szemészeti-fülészeti szûrôvizsgálatokkal valamint az
akkreditált szülôszobai újraélesztés-oktatási programok kivitelezésével – hihetetlenül nagy terhelésnek
van kitéve.
Ezért fontos hogy évente legalább egy alkalommal felhôtlenül kikapcsolódhassanak és valóban izgalmas
a napi rutin, erôfeszítésektôl távoli új kihívásoknak feleljenek meg.
Idén a csapatépítô tréning középpontjában a munkatársak számára teljesen egzotikus rögbi játék állt.
A 4x8 fôs munkatársakból álló csapatok a helyszínen 30 perc alatt készültek fel elméletben az ott kiosz-
tott szabálykönyvbôl a feladatra.
A csapatra szabott játékot ott a helyszínen
Cerny-Rögbi, azaz CSÖRBI névre kereszteltük.
Ezután mérkôzött meg két-két csapat 2x10
perces mérkôzésekkel, majd a vesztesek a 3.
helyért a gyôztesek az aranyéremért játszottak
a rekkenô melegben hihetetlen lelkesedéssel.
A sportprogramot követôen az egyik nagy-
kovácsi illetôségû kolléga zsíroshegyi telkén
nyílt lehetôség a fáradalmak kipihenésére.
E testet melengetô aktivitás közben cernys retro
– munkaruha – divatbemutató is zajlott a közelben lakó kedves szomszéd Mitsubishi L300 Transzporter
típusú furgonjával hitelesítve hiszen a Cerny Alapítványi Mentôszolgálat elsô és hosszú évekig egyetlen
rohamkocsija ilyen autó volt.”

Az nap rövid idôre én is bekapcsolódtam az eseményekbe természetesen csak megfigyelôként.
A játék közben a kívülálló számára látványos volt, hogy a felhôtlen kikapcsolódás egy összetartó és
összeszokott csapatmunka volt.
Közben lehetôségem nyílt az éppen pihenô kollégákkal beszélgetni az alapítvány megalakulásának
történetérôl, a szakmai munkáról az évek alatt elért eredményekrôl, a támogatókról és természetesen a
koraszülött mentôsök „motorjáról” szakmai vezetôjérôl Dr. Somogyvári Zsolt fôorvosról, aki mind-
eközben síppal a nyakában szaladgált, irányított és lelkesítette csapatát.
Minden vezetônek kívánom, hogy munkájáról kollégái ilyen szerettettel, elismeréssel és tisztelettel
beszéljenek, mint ahogyan ezt Fôorvos Úrról tették, aki több szakmai cím mellett az orvostudományok
kandidátusa, de beosztottjai egymás között az általa is ismert becenéven emlegetik.
Elmondásuk szerint, azért mert minden egyes mentett koraszülöttrôl személyesen 
tudni akar mindent, fontosnak tartja további sorsuk követését is!
2010. július 23-án a nagykovácsi Ézsiás család személyesen is megtapasztalta 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Mentôszolgálat 
szakmai munkáját, EMBERSÉGÉT!
Köszönet minden megmentett gyermekért köszönet hogy itt voltak!

„Édesanyák higgyetek!
- egyszer a gyermeketekben az élni akarásában,
- másodszor a tudományban,
- harmadszor pedig a ”csodában”       

amit nevezhetünk másnak is, ki miben hisz”

Dékány Angella alpolgármester

Idén szeptember 22-én 5. alkalommal rendeztük
meg a Nagykovácsi Egészségnapot.
A rendezvény kiemelt célja hogy legalább egy
napra felhívjuk a figyelmet egészségünk meg-
ôrzésére, ráirányítsuk a figyelmet a szûrôvizsgála-
tok jelentôségére és nem utolsó sorban, megmu-
tassuk egy közösség összefogását.
A szakorvosok, szakasszisztensek, védônôk, több
mint 250 lakos különbözô szûrôvizsgálatát vál-
lalták fel térítésmentesen. Az Egészségnap sikerét
helyi vállalkozók felajánlásai tették teljessé.
Reggel az Európai Autómentes Naphoz csatlakoz-
va sétáltunk, kocogtunk az egészségünkért a Tisza
István tértôl a Kossuth Lajos utcán, a Keskeny
közön át a Nagyszénás utcát érintve az Általános
Iskola udvarára a maroknyi majorett csapat
felvezetésével. 

A megfáradt kocogókat az iskola átriumában
ásványvízzel, müzli szeletekkel és joghurttal vár-
tuk.
Sok idô nem volt a pihenésre mert már kezdôdött
is a Kresz Suli az ovisoknak és kisiskolásoknak.
Itt mindenki elsajátíthatta a biztonságos közle-
kedés alapszabályait.
Akinek ez nem volt elég kedvére csere-berélt a
baba bolhapiacon, vásárolhatott az egészséges
ételekbôl, kipróbálhatta a bio kozmetikumokat.
Megismerhettük a jóga, alakformáló torna és a
zumba tánc alaplépéseit.
Az érdeklôdôknek bemutattuk és megtanítottuk a
defibrillátor helyes alkalmazását.
A legkisebbeket gyermekmegôrzô és játékos
foglalkozás várta.
A természetkedvelôk délután gyógynövénytúrán
ismerhették meg környezetünk természeti érté-
keit.
A szûréseken részt vevôk között ajándékokat sor-
soltunk ki.

Az Egészségnap támogatói:
Nagykovácsi Önkormányzat, Fejér György
Szociális Alapítvány, Öregiskola, Teva Magyar-
ország Kft., Richter Gedeon Gyógyszergyár,
Böhringer Ingelheim, Egis Nyrt., Béres Zrt.-Nagy
Miklós gazdasági vezetô, Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezet, K&H Bank, Mátyus és

Mátyus Kft., Nagykovácsi Optika, Jókenyér
Pékség, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Cédrus
Patika, CBA, Latinkert, Trend Ház, Falatozó
Bánya utca, Nagykovácsi Tejbolt, Csernus Udvar,
Állateledel Bolt, Kreatív Hobby, Szilvi Fodrászat,
dr. Handa Tibor, Handa Katalin, Honi ABC,
Annamari ABC, Irka-Firka Papírbolt, Iciri-Piciri
Családi Napközi, Bánkúti Zoltán, Ildikó Virág,
Becze Gábor, Napfényes Alapítvány, Levendula
Bolt, Király Judit, Ördög Réka, Gurmai Natalia,
Tikurilla Festékbolt.
Résztvevôk, segítôk:
dr. Kovács Mária, dr. Solynóczki Katalin, 
dr. Juhász Katalin, dr. Szirmai Annamária, 
dr. Jani Ágnes, dr. Szabó Orsolya, dr. Szanyi
Dorottya, dr. Balogh László, Dér Zsuzsanna,
Diószeghy Tünde, Reidl Gyula, Pataki Ildikó,
Fábos Éva, Péchy Mária, Kovács Hajnalka,
Szalontai Krisztina, Probszt Béláné, Klapka Éva,
Kuti Ildikó, Huber-Wolf Annamária, Kovalovszki
Ágnes, Fûrészné Gerencsér Margit, Pálné Szondi
Krisztina, Kosztoványi Éva, Farkasné Gaál
Gabriella, Kutni Róbert, Szabadi Edit, Richter

Kati és Jóga csoportja, Linum Alapítvány,
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete...
Szívbôl köszönöm mindenkinek a segítséget, tá-
mogatást!

Napokig gondolkodtam hogy az alábbi sorokat
egy helyi lapban nyilvánossá tegyem-e de végül
úgy döntöttem okulásként mégis…
A felsorolásból látják sokak segítettek abban hogy
ezen a napon sokak jól érezzék magukat, egyenek-
igyanak.
Rengeteg gyógykészítményt, vitaminokat, fogkré-
met, tollakat, ajándékot osztottunk szét a látogatók
között. Talán nem is volt olyan, aki így üres kézzel
távozhatott.
Ám többször lesütöttük a szemünket, amikor azt
láttuk a felkínált finomságokból egy-egy süte-
mény, joghurt, gyümölcs a táskákban landolt.
Ami ennél döbbenetesebb, hogy a feldíszített asz-
talokról, amelyeken a helyi vállalkozók adomá-
nyai, árusok portékái voltak kiállítva és a tombo-
lán vártak kisorsolásra több ajándékot – nem tu-
dok jobb szót – ELLOPTAK!
Nekem nagyon fájt, de sajnos Nagykovácsi ilyen
is tud lenni!

Dékány Angella körzeti nôvér-szervezô
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Jugendcamp – Linum 2012
Mindig is feltételeztem, hogy Nagykovácsinak vannak testvérfalvai - ez természetes dolognak tûnt - de
semmit nem tudtam róluk. Szinte véletlenül (vagy mondjam azt, hogy a sors keze?) kerültem be tavaly
az itthoni nemzetközi ifjúsági táborba és így a testvér-települési kapcsolatokról is kiderült számomra egy
s más, majd amikor megtudtam, hogy ilyen táborok rendszeresen vannak, kértem, hogy semmiképp se
hagyjanak ki belôle. Így is lett.
Mészáros Ildikó felkereste néhány volt és jelenlegi  tanítványát, vezetônek pedig Vajda Nórit kérte fel a
németországi táborozáshoz. Én is bekerültem a csapatba és egy július végi napon, így hatan, hajnali 
négy órakor el is indultunk itthonról. 
A vonatút számtalan kalandját követôen estére megérkeztünk Linumba. Ez a kis falucska Berlintôl mint-
egy 50 km-re fekszik és a gólyáiról híres. Még a falu tábláján is ez áll: Linum Gólyafalu. Szinte minden
háztetôn fészkelnek és minden róluk szól. A szóban forgó héten pedig egy kicsit rólunk is, hiszen a 800
lakosú faluban egész évben ez a legnagyobb esemény. Prémium ellátást kaptunk, szépen ügyeltek ránk.
Ellátogattunk Berlinbe, megmártóztunk a Balti-tengerben, és várost néztünk Rostockban. Tettünk egy
kenutúrát a környékbeli vizeken, a hétvégét pedig a Gólyafesztiválon (a búcsú helyi megfelelôje) töltöt-
tük. A nemzetközi tábor lakói voltak a „sztárvendégek”: népdalt énekeltünk és még divatbemutatón is
parádéztunk. A sok érdekes program ellenére a tábor csúcspontja a minden esti tábortûznél üldögélés
volt, hiszen itt tudott igazán összekovácsolódni a társaság és a nemzeti alapon kialakult klikkek ekkor
tudtak feloldódni. 
Nagyon remélem, hogy tovább fejlôdik ez a kapcsolat, - elsôsorban Linummal és Bolatice-vel-de
akárhány másik faluval is. Jó, ha a fiatalokat hasonló programok a falunkhoz kötik, jó világot látni, is-
merkedni.  Mi, táborozók már felajánlottuk további segítségünket , de mindenkit bátorítanék, hogy
szálljon be a mókába. Keressetek bennünket fiatalok és vegyétek ki a részeteket a falu diplomáciai
életébôl kamasz módra!

Havlik Márton
19 éves diák

Ifjúsági tábor Nagykovácsiban
Talán mindannyian ismerjük azt az érzést, ami akkor kerít hatalmába bennünket, ha egy eddig is-
meretlen, teljesen új dologba kezdünk bele. Ilyenkor izgatottak vagyunk, várakozással tekintünk a jövô-
beli élményekre, de ugyanakkor jelen van az ismeretlentôl való félelem is.
Pont ugyanígy éreztem magam én is, mielôtt szinte meglepetés emberként belecsöppentem a linumi és
nagykovácsi ifjúsági táborok forgatagába.
De most már teljes bizonyossággal állíthatom, hogy a félelemre semmi okom nem volt, hiszen
Linumban, valamint itthon Nagykovácsiban is a táborok csak kellemes és színes élményekkel
ajándékoztak meg úgy engem is, mint a többi résztvevôt.
Itthon, a 2012. augusztus 10-tôl 13-ig tartó táborban az érdekes programok és lelkes résztvevôknek
köszönhetôen egy nagyon barátságos csapat jött létre, ami magába foglalta Csehországból,
Németországból és Szlovákiából érkezô, valamint a nagykovácsi fiatalokat.
A három nap keretében látogatást tettünk a fôváros-
ban, ahol többek között a budai várat és egy dunai
hajózás során szinte egész Budapestet szemügyre
vehettük. Egyik este a búcsúban zumbát táncoltunk
a fôtéren, majd hullócsillagokat néztünk a Nagy-
Szénás legtetején, szalonnát sütöttünk a
Kastélyparkban és ötletesebbnél ötletesebb felada-
tokat tartalmazó sportvetélkedôt szerveztünk, amit
mindenki ügyességét (esetenként ügyetlenségét) fi-
togtatva teljesített.
Így a tábor végeztével, szeretnénk kifejezni
köszönetünket a Nagykovácsi Önkormányzatnak, a
Bázis Alapítványnak és azoknak a nagykovácsi
lakosoknak, akik segítségünkre voltak, amiért
szívükön viselik ezen ifjúsági táborok ügyét és
minden évben megszervezik ezeket, hiszen ilyen alkalmakkor nem mást ajándékoznak nekünk, fiatalok-
nak, mint barátságokat, új ismereteket és a tábor nemzetközi mivolta miatt egy másik világnézetet,
valamint toleranciát.
Köszönjük, és reméljük, hogy a jövôben is folytatódik az ifjúsági táborok sorozata itthon és határainkon
túl!

Patik Laura
17 éves gimnazista

60.
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Osztálytalálkozót tartottak a Trendl Étteremben
azok az iskolatársak, akik az 1951-1952-es
tanévben, a Nagykovácsi Általános Iskolában fe-
jezték be a tanulmányaikat. Sajnos, a sors
kegyetlensége miatt, már többen is vannak, akik e
szép, 60 éves jubileumi összejövetelen nem tudtak
megjelenni. 
Még az 50 éves találkozón szép számmal voltunk
együtt, és nem csak örültünk egymásnak, jól is
éreztük magunkat. Mostanra a létszám már sajnos
lecsökkent, de ez nem változtatott azon, hogy vál-
tozatlanul örültünk, hogy ismét láthattuk egymást.
A 8. osztályos képen, 17 vagyunk. Ebbôl azonban
már csak 8-an tudtunk részt venni az összejövete-
len. Hatan elhaláloztak – akikre egy perces néma
csenddel emlékeztünk –  többen pedig, a korral
összefüggô betegség miatt maradtak távol.
Örültünk azonban annak, hogy a korábbi években
velünk jártak megtiszteltek bennünket azzal, hogy
hívásunkra eljöttek, és velünk együtt emlékeztek a
szép iskolaévekre. 
Külön köszönetet kell mondanom Dékány Angéla
alpolgármester asszonynak, aki megtisztelt ben-
nünket a jelenlétével, és ezzel egy kicsit pótolta azt
a hiányt, hogy egyetlen tanítónk sem él már, akit
meghívhattunk volna.
Elhangzottak saját költésû és máshonnan átvett
versek, és felidézôdtek kedves emlékek. A finom
ebéd és a jó italok emelték a hangulatot. 
Fontos, hogy hírt adjunk errôl, mert mára az a
község, és az, az iskola, amelyik akkor volt, már
régen nem létezik. Radics bácsi, már régen nem jár
rézcsengettyûvel a kezében, hogy jelezze az óra,
majd a szünet végét, és nem sétál az udvaron a 
gyerekek között, hogy a szünetben is rend és fe-
gyelem legyen. Volt is! A tanáraink is már csak a
fényképekrôl néznek vissza ránk, és mi meghatód-
va emlegetjük ôket, hogy milyenek voltak. Mára
minden emlék megszépült. 
Kívánom, hogy más osztályok is kövessék a
példánkat, mert jó tudni és érezni, hogy volt és van
egy közösség, amelyhez még mindig tartozunk
akkor is, ha már csak ritkán adódik alkalom, hogy
összejöjjünk. 

Szabó István

Újszülöttek

Milán, Márton Zoltán,

Emma, Farka, Bence

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Simon Lukácsné (85)
sz.: Kovács Piroska

(1926. 11. 03. – 2012. 08. 30.)

Jassó István (72)
(1940. 11. 29. – 2012. 08. 23.)

Nagy Antalné (80)
sz.: Fülöp Mária

(1933. 06. 11. – 2012. 08. 30.)

Ossó Istvánné (88)
sz.: Barna Mária

(1924. 09. 14. – 2012. 09. 11.)

Katona András (76)
(1936. 03. 22. – 2012. 09. 12.)

Szöllôsi Ligyija (87)
(1925. 05. 24. – 2012. 09. 23.)

Anyakönyvi hírek



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A 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 konyha-
mûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtár-
ban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvé-
gi kölcsönzésére is van lehetôség. Gyermekeknek szóló
folyóiratok. 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:
Josikava, Eidzsi: Taiko
A Japán Birodalom a XVI. Században: káosz és háború. A
Taiko a hadurak kíméletlen hatalmi harcának lebilincselô
krónikája: egy alacsony sorból felemelkedô ifjú, Hijosi elszánt
küzdelme az életben maradásért, az emberség megôrzéséért,
és a dicsôséges út kitaposásáért.
A tokiói születésû Josikava Eidzsi Japán talán legnépszerûbb
regényírója. Világszerte rajongók milliói olvassák mûveit, a
Taiko trilógiát éppúgy, mint a nemrégiben itthon is nagy siker-
rel megjelent Muszasi könyveket.
King, Stephen: A remény rabjai
Mit tehet a fogoly, ha életfogytiglanra ítélték? Ha senki nem
hiszi el, hogy ártatlan? Miben bízzon? A kegyelemben? A
szökésben? Megannyi kérdés, amelyre King letehetetlen
könyvének végén, de csakis a legvégén kapjuk meg a feleletet.
Oliver, Lauren: Mielôtt elmegyek
Mi lenne, ha csak egy napod volna hátra? Mit tennél? Kit
csókolnál meg? És mire lennél hajlandó azért, hogy meg-
mentsd a saját életedet? Samantha Kingstonnak mindene
megvan. Február 12. péntek csak egy újabb napnak ígérkezik
irigylésre méltó életében. De végül kiderül, hogy a legutolsó...
Seton, Anya: Elizabeth
A több évtizedet felölelô családregény lenyûgözô történelmi
tabló, amely az elsô észak-amerikai államokat megalapító an-
gol és holland telepesek közel négyszáz évvel ezelôtti
történetét kelti életre. A regény fôhôse egy londoni patikus
lánya, Elizabeth Fones, aki önálló gondolkodásával, ter-
mészettudományos érdeklôdésével már egészen fiatalon
kiemelkedett a környezetébôl.
– Gyermekeknek ajánljuk:
Csukás István: A nagy Ho-ho-ho-horgászverseny 
Ho-ho-ho-hó! A Nagy Horgász még mindig nem pihen.
Fáradhatatlanul keresi az alkalmat, és a helyet, hogy kivesse
a csalit és horgászhasson!
Potter, Beatrix: Tomi cica kalandjai 
Tomi cica és testvérei nem fogadnak szót a mamájuknak, és
bajba kerülnek.
Stilton, Geronimo: Egy extraegeres bajnokság 
Én amolyan értelmiségi pacák, akarom mondani, pocok
vagyok, de mint minden rágcsáló, én is imádom a focit. Lelkes
drukker vagyok igazi úriegér szurkoló, mert számomra a sport
bátorságot, tisztességes játékot és barátságot jelent!
Stilton, Geronimo: Cin City veszélyben 
A szuperhôsök nem ismernek lehetetlent! Végre itt vannak!
Szuperhatalmukkal megvédik Cin Cityt a Csatornatöltelékek
Bandájától. Legyôzhetetlenek, mert ôk a... szuperhôsök.

Szepes Mária: Pöttyös Panni: Rôzse néni kunyhója 
Panni Jakab-pusztán tölti a nyarat nagybátyjával, Lacival.
Sokat labdáznak, fürdenek, bicikliznek, ám a legizgalmasabb
minden idôtöltés közt az, ahogyan esténként át- meg átjárnak
a mesebeli Rôzse néni kunyhójába.

� Szeptember 18-án, az Öregiskola „5. születésnapja”
alkalmából ebben az évben is megajándékoztuk a
legtöbbet kölcsönzô 3 felnôtt és 3 gyermek olvasót a
KÖNYVFALÓ díjjal.
A díjazott felnôtt olvasók: Bardiné Csapai Gabriella,
Kovács Gyuláné és Vadász Zoltán voltak. A  gyermek
olvasók díjazottai: Déri Lilla, Korbai Gyöngyvirág és
Korbai Lilla. – Sok szeretettel gratulálunk mindenkinek!!!
� Az Országos Ôszi Könyvtári Napok rendezvény
sorozatához kapcsolódva október 15-31-ig ingyenes
beiratkozási lehetôség és 1 óra ingyenes Internethaszná-
lat várja az érdeklôdôket. 

� Kedves Gyerekek!
Könyvtárunk október hónapban Könyvtárhasználati
vetélkedôt hirdet, melyre várjuk 2-6. osztályos tanulók je-
lentkezését!
Célunk, hogy minél jobban ismerjétek, szeressétek és
tanuljátok meg "használni" a könyvtárat és a könyveket.
A feladatlapok átvehetôk a könyvtárban.
A feladatlapok beküldési határideje: 2012. október 31.
szerda.
Az elsô három helyezettet ajándékkönyvvel jutalmazzuk.
Eredményhirdetés és díjkiosztás november 13-án kedden.

� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagy-
kovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen köl-
csönözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének
emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a
könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyv-
tárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. 
� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével
magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak,
látogatóinknak. � A WIFI segítségével a saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyv-
tárban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthetnek. 
A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és e-mailben:
nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbítunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY
HONLAPJÁN. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen
adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 15.00 órakor (novembertôl 14.00 óra-
kor) tartja foglalkozásait. Találkozások: október 8.és
29., november 12. és 26., december 5. és 17.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó
anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klubfoglalko-
zás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Október 8.: Günter Grass - Bádogdob
November: Németh László - Égetô Eszter
December: William Wharton - Apa
Január: Sofi Oksanen - Tisztogatás
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 19.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen  különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a

témában jártas elôadó meghívásával. Október 15-én
hétfôn 18 órától: Érezd meg Te is a Reiki-t! A Reiki
egy mindenki által megtanulható, egyszerûsége el-
lenére rendkívül hatékony energiaközvetítô eljárás.
Életet és fejlôdést támogató energia, amely az emberre
a test-lélek-szellem teljességében hat. Az elôadást
követôen lehetôség lesz rá, hogy a résztvevôk kipró-
bálják, milyen Reiki-t kapni. Elôadók: Dr. Homoki-
Farkas Péter, Jikiden Reiki Shihan.
Klubvezetô: Cesko Izabella (06-30-491-6833) és
Bielcsik Petra (06-30-632-2753)
� Orosz társalgási klub – Sok szeretettel várunk min-
denkit, aki egyszer már tanulta és szerette az orosz
nyelvet, de mára már megkopottnak érzi a tudását,
vagy orosz anyanyelvû és szívesen beszélgetne, is-
merkedne meg másokkal is. Kötetlen beszélgetések,
teázás, olvasókör, zenehallgatás várja az érdeklôdôket
az Öregiskolában. Találkozások: Találkozások: október
15., november 26, hétfônként 17.30 órától.
Elevenítsük fel együtt nyelvtudásunkat!
� Beszéljük ki! – Minden hónap elsô hétfôjén 18.00
órától várjuk mindazokat, akiknek kedvük és igényük
van kötetlen formában megosztani és megbeszélni a
többi klubtaggal egy számukra érdekes témát, gondola-
tot, történetet. Beszélgetés közben kölcsönösen tanu-
lunk egymástól, ráébredhetünk saját hétköznapi
helyzeteink megoldására, finomítjuk kommunikációs
módszereinket, megtanulunk figyelni a másikra és
konstruktívan viszonyulni mások véleményéhez, igé-
nyeihez – divatos szóval élve – az asszertív visel-
kedést. A számotokra érdekes témákat, felvetéseket,
ötleteket kíváncsian várom: ildiko070408@gmail.com
e-mail címre. Elsô alkalom: november 5., Mészáros
Ildikó klubvezetô.

P R O G R A M O K

� Az én pódiumom – Október 8-án, hétfôn
19.00 órától. „Olyan a világ amilyenné Te teszed”, a
pódiumon: Takács Mónika, a Nagy Terv Alapítványtól.
� Hüllôkiállítás – Október 12-én, pénteken 16.00
órától.
� Pályaválasztásról szülôknek – Október 12-én
19.00 órától Füzi Virág pszichológus tart elôadást a
pályaválasztásról. Az elôadást azoknak a szülôknek
ajánljuk, akiknek a gyermekei pályaválasztás elôtt áll-
nak, és nem tudják eldönteni hova jelentkezzenek, mi-
lyen irányban tanuljanak tovább.
További információ: virag.fuzi@gmail.com
� Családi nap – Október 13-án, szombaton 10.00-
13.00 óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy
Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások és
Kemendi Ágnes közremûködésével. Belépô: 500 Ft/fô.
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Október
26-án, pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô
ovisokat és kisiskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa, Zene:
Lipták Péter, Belépô: 500 Ft/fô.
� Kiállítás Grúziáról – November 10-én szombaton
18.00 órától Morovszki Ildikó „SAKARTVELO” címû
kiállításának megnyitója, melyen közremûködik: Sági
Gábor nagykövet és Varga Tamás elôadómûvész. A
megnyitón georgiai bort, khachapurit, és édességeket
kóstolhatnak meg a vendégek. A „test tápláléka” után
Zichy Mihály georgiai munkásságát bemutató film
vetítésével várjuk az érdeklôdôket.
� A Magyar Nyelv Napja Jókai Annával – November
13-án, kedden 18.30 órától találkozás Jókai Anna
Kossuth és József Attila díjas írónôvel, beszélgetés az
„Éhes élet”címû új könyvérôl.
� JAZZ Klub – November 23-án, pénteken 19.00
órától, a Mrs.Columbo zenekar koncertje. Belépô:
800Ft/fô.

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
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Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.
Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–15.00 

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

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

Tanácsadás a Kossuth L. u. 64-ben.
október 24-28. között dr.Cesko Izabella,

október 29-31. között dr. Jakab Erika szabadságon lesz.
Az aktuálisan rendelô doktornô a saját rendelôjében, 

saját rendelési idejében várja a betegeket.
Október 27. szombat munkanap,  9-12-ig  lesz rendelés.

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.

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

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

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

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

06-70-383-9091 

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon: 
További menük

Önkormányzati hírek
Böngészôben megjelent hírek

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Zsigmond Lívia

Hétfô: 7.30–15 óráig
Kedd: 12–20 óráig
Szerda: 7.30–15 óráig
Csütörtök: 12–20 óráig
Péntek: 7.30–14.30 óráig 

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

Anyatejes nap Nagykovácsiban
Igaz a hivatalos dátum augusztus elseje, de az idei
nyáron elôforduló kánikulák, hôségriasztások mi-
att kénytelenek voltunk átértékelni a jeles nap
köszöntésének idôpontját.
Persze nem is olyan könnyû gondolni erre a napra,
mert mindenki akinek már van vagy hamarosan
születik az elsô második… negyedik, hetedik 
gyermeke az természetességgel gondol az anyatej-
re, a szoptatás jelentôségére. Büszkén mondhatom
a Nagykovácsi védônôi szolgálat nevében, hogy
nekünk nem kellett még egyetlen szülôt sem
gyôzködni sôt inkább arról számolhatunk be, hogy
az édesanyáink függetlenül a tapasztalataiktól
erôn felül teljesítenek, és minden lehetôséget
megragadnak, hogy a kisbabájuk minél hosszabb
ideig élvezhesse az anyatej illetve a szoptatás
jótékony hatásait.
Az idén is támogatást kaptunk a helyi kereskedôk-
tôl, vállalkozóktól, intézményektôl, édesanyáktól,
hogy kedveskedhessünk a jelenlévôknek. A ren-
dezvényt a kötetlen, családias hangulat jellemezte.
Legfiatalabb vendégünk egy 3 hetes kisbaba volt.
Rajta kívül szinte mindenki megkóstolta a Szamos
Natúr kekszet, vagy a Jó Kenyér péksüteményeit.
A program szerint meghallgattuk a Védônôi
Szolgálat munkatársait a GOH vizsgálatról, a D
vitaminról. A K&H Bank képviselôjét a nôket
érintô biztosítási aktualitásokról valamint a
CEUMED Kft. munkatársától kaptunk néhány tip-
pet a babagondozáshoz. Közben a délutáni alvás-
ból felébredt csecsemôk és tipegôk érdeklôdve is-
merkedtek egymással, míg az anyukák megosztot-
ták a tapasztalataikat a szüléstôl kezdve az iskolás
korig. 
Felmerült a kérdés: Csak jövôre lesz újra ilyen
találkozó?
Találkozunk október 15-én, 14 órától a védônôi
tanácsadóban. Folytatjuk… 
KÖSZÖNJÜK, hogy rendezvényünket támogatta:
Nagykovácsi Önkormányzat, Irka-Firka Papír-
írószer, Csernus zöldség-gyümölcs, Szamos Lídia,
Jó kenyér, K&H Bank, Hegedûs Dóra, Numil Kft,
CEUMED Kft.

Védônôi szolgálat

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Október 5.

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

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

Október 22. hétfô Budakeszi Orvosi Ügyelet 
Pihenônap 06-23-451-731

Október 23. kedd Budakeszi Orvosi Ügyelet 
Nemzeti ünnep 06-23-451-731

Október 26.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Október 27. szombat
8–12 Dr. Solynóczki Katalin
és 15–19-ig telefonos ügyelet
sürgôs esetben 06-30-922-6633

November 1. csüt. Budakeszi Orvosi Ügyelet 
Mindenszentek 06-23-451-731

November 2. péntek Budakeszi Orvosi Ügyelet 
Pihenônap 06-23-451-731

November 9.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

November 10. szombat
8–12 Dr. Kelenföldi Ferenc
és 15–19-ig telefonos ügyelet
sürgôs esetben 06-30-922-6632

Dr.Sorbán András október 17-19-ig 
és november 6-9-ig szabadságon lesz.

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!

Termelôi Piac
minden hónap 3. szombatja

A következô: 2012. október 20.

Nagykovácsi Általános Iskola parkolója 
8:00-12:00 óráig

Bio Nova Plusz Kft. szervezésében 
a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzattal

megkötött együttmûködés alapján.

Szervezô: 06-20-979-4331, 06-26-355-412

p


