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elnökét

Az ünnepek fénybe és melegségbe burkol-
nak minket. Az ünnepek alkalmából keres-
sük egymás társaságát, mert az együttlét az
összetartozás érzése segít átélni mindazt,
amire emlékeznünk kell, és amirôl ma is el
kell gondolkodnunk.
Megidézve a múltat a szívünk szaporábban,
erôteljesebben ver, énekelve a Himnuszt
talán halljuk visszhangozni azok hangját is,
akik ott és akkor énekelték a nemzeti imát.
Talán átcikázik rajtunk a gondolat, ha most
lenne itt az idô mi is képesek lennénk men-
ni, harcolni valamiért, ami mindenkié, amit
senkitôl el nem lehet venni a szabadságért.
Szétnézünk, olyanok között vagyunk, akik
épp oly büszkék ma, mint mi, mert jártak
elôttünk magyarok olyanok, akik a szívüket
kitárva az öklüket összezárva harcba száll-
tak nem elôször a történelmünk során és
hinnünk kell, hogy nem is utoljára.
Beburkolózunk az emlékükbe, énekelünk,
imádkozunk és felmelegítjük magunkban
azt az érzést, amit a hétköznapok kihûtenek.
Képesek vagyunk megrendülni újra és újra,
amikor 1956-ot idézzük, de képesek va-
gyunk-e kilendülni a hétköznapi közönybôl
holnap, amikor már nem ünnep a nap?
Szétnézünk-e holnap és látjuk-e kik vannak
mellettünk a buszon, a metrón, az utcán,
tereken, a munkahelyeken? Kik ôk? Össze-
tartozunk, vagy csak egy helyen vagyunk?
Akarjuk-e tudni kik ezek az emberek?
Nem tudom 1956-ban október 22-én és 23-
án fontos volt-e az utca emberének, a csil-
logó szemû ifjúságnak ki az, aki menetel
mellette?
De azt tudjuk, hogy a forradalom leverésé-
vel már jelentôséggel bírt ki áll mellettünk.
Megvívni egy csatát, elérni céljainkat
csodálatos dolog, de ami azután következik
talán még inkább jelentôséggel bír.
Jelentôsége van az eseményeknek, ha elbuk-
tunk akkor is, de ha megnyertük a harcot
akkor is.
1956-os szabadságharc leverésével az
eszmék csak elhalkultak, az ideák csak el-
szunnyadtak, nem lehetett kitörölni. Idegen
uralom alá vonták a társadalmat, megne-
hezítették az életet, de a nemzet tovább
létezett!
Szabad-e mindezek után, ismerve a több év-
tizedes megszállást, diktatúrát, politikai
zûrzavart, ma nem azt kérdeznie magától

mindenkinek, mit kell nekem tenni a ma-
gyar nemzet magára találása, megtartása
érdekében. Látva azt, hogy az ember csak
ember, a politika az politika. De tudva azt,
hogy én ki vagyok, hova tartozom merrôl
jöttem, merre tartok!

Az Országgyûlés 1/2010. (VI. 16.) OGY
politikai nyilatkozata

a Nemzeti Együttmûködésrôl
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A XXI. század elsô évtizedének végén,
negyvenhat év megszállás, diktatúra és az
átmenet két zavaros évtizede után Magyar-
ország visszaszerezte az önrendelkezés
jogát és képességét.
A magyar nemzet önrendelkezésért vívott
küzdelme 1956-ban egy dicsôséges, de
végül vérbe fojtott forradalommal kez-
dôdött. A küzdelem a rendszerváltás poli-
tikai paktumaival folytatódott, és végül sza-
badság helyett kiszolgáltatottságba, önál-
lóság helyett eladósodásba, felemelkedés
helyett szegénységbe, remény, bizakodás és
testvériség helyett mély lelki, politikai és
gazdasági válságba torkollott.
A magyar nemzet 2010 tavaszán újra össze-
gyûjtötte életerejét, és a szavazófülkékben
sikeres forradalmat vitt véghez.
Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy ezt az
alkotmányos keretek között megvívott for-
radalmat elismeri és tiszteletben tartja.
Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy az áp-
rilisi választásokon új társadalmi szerzôdés
született, amellyel a magyarok egy új rend-
szer, a Nemzeti Együttmûködés Rendszeré-
nek megalapításáról döntöttek.
A magyar nemzet e történelmi tettével arra
kötelezte a megalakuló Országgyûlést és a
felálló új kormányt, hogy elszántan, megal-
kuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irá-
nyítsák azt a munkát, amellyel Magyaror-
szág fel fogja építeni a Nemzeti Együttmû-
ködés Rendszerét.
Mi, a Magyar Országgyûlés képviselôi ki-
nyilvánítjuk, hogy a demokratikus nép-
akarat alapján létrejött új politikai és gazda-
sági rendszert azokra a pillérekre emeljük,
amelyek nélkülözhetetlenek a boldogu-
láshoz, az emberhez méltó élethez és össze-
kötik a sokszínû magyar nemzet tagjait.
Munka, otthon, család, egészség és rend
lesznek közös jövônk tartóoszlopai. A
Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden
magyar számára nyitott, egyaránt részesei a
határon innen és túl élô magyarok.
Lehetôség mindenki számára és elvárás
mindenki felé, aki Magyarországon él, dol-
gozik és vállalkozik. Szilárd meggyô-
zôdésünk, hogy a Nemzeti Együttmûködés
Rendszerében megtestesülô összefogással

képesek leszünk megváltoztatni Magyar-
ország jövôjét, erôssé és sikeressé tenni
hazánkat.
Ez a roppant erôket felszabadító összefogás
minden magyar embert, legyen bármilyen
korú, nemû, vallású, politikai nézetû, éljen
bármely pontján a világnak, nagy remé-
nyekre jogosít, és hosszú évtizedek után
megadja a lehetôséget, hogy a magyarok
végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre
tesszük fel életünk most következô éveit.
A politikai nyilatkozatot az Országgyûlés a
2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
Látva azt, hogy az ember csak ember, a poli-
tika az csak politika. De tudva azt, hogy én
ki vagyok, hova tartozom:
Hittel, Reménnyel és Szeretettel bízom a
magyar nemzet magára találásában és ab-
ban, hogy a jó Isten megtart minket Béké-
ben, Szabadságban és Egyetértésben!

Bencsik Mónika polgármester 
2012. október 23.

Emlékezés 
az 1956-os forradalomra
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Az önkormányzati reform a Magyary Program
területi államigazgatási részével áll a legszoro-
sabb összefüggésben, hiszen átszabásra kerül az
államigazgatási feladatok – eddig részben az
önkormányzatok által végzett – elintézésének szer-
vezeti és eljárási rendje, és ezzel összefüggésben
átértékelésre került a helyi közügyek rendszere. Az
önkormányzati reform ezen túl a szolgáltatási fela-
datellátás és intézményfenntartás (egészségügy,
oktatás, szociális, kulturális, környezetvédelmi
etc.) kérdéseit rendezi a Széll Kálmán Terv által ki-
jelölt úton. A reformok megvalósításához szük-
séges önkormányzati fejlesztési terveknek pedig el-
sô sorban az új Széchenyi Terv ad keretet.

Fentieket figyelembe véve rövid tájékoztatás a
Tisztelt Lakosoknak a járási rendszerrôl:
A kormány célja a helyi és a területi közigazgatási
rendszer áttekintését követôen a megújítása, az
alacsony hatékonyság javítása és a struktúra
átláthatóbbá tétele.
A közigazgatási reform elsô lépéseként létrejöttek
a fôvárosi és megyei kormányhivatalok. A kor-
mányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek
felállításra 2013. január 1-jével a járási hivatalok.
A Kormány célja modern kori járások kialakításá-
val, a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi
költséggel mûködô rendszer életre hívása. A járás
az államigazgatás legkisebb területi egysége. A
járási hivatalokban törzshivatalt és szakigazgatási
szerveket alakítanak ki.
Nagykovácsi a Budakeszi járáshoz tartozik. 2012.
október 12-én ünnepélyes keretek között került
aláírásra az a szerzôdés, amit önkormányzatunk
kötött Dr. Tarnai Richárd Kormányhivatal vezetô-
vel, miszerint Nagykovácsi Polgármesteri Hivata-
lában járási kirendeltség fog mûködni.
A járási hivatalok mellett az államigazgatási ügyek
intézésének alapvetô színterei a kormányablakok.
A kormányablakok kialakítása összefügg az ok-
mányirodák meglétével. Jelenleg kb. 290 helyszí-
nen mûködik teljes jogkörrel eljáró okmányiroda.
A járási hivatalok szervezetébe kerülnek az ok-
mányirodák is. Az okmányirodák mellé integrálás-
ra kerülnek a járási hivatal szakigazgatási szer-

veinek ügyfélszolgálati kirendeltségei is, ezzel biz-
tosítva azt, hogy 2013. év végére megvalósulhas-
son minden járás területén az egyablakos ügyin-
tézés. Ezek az okmányirodák kormányablakként
mûködnek.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei
szintnél alacsonyabb szinten intézendô államigaz-
gatási feladatok ellátása. Ennek alapján a járási hi-
vatalhoz kerül a jegyzô – kivételesen a pol-
gármester, illetve polgármesteri hivatal ügyintézô-
je – hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek,
valamint a megyei kormányhivatalok szakigaz-
gatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfél-
szolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek.
A járási hivatalok kizárólag államigazgatási fe-
ladatokat fognak ellátni, azaz csak államigazgatási
feladatok kerülnek át a települési önkormányza-

toktól, az önkormányzati feladatok nem. Ugyan-
akkor nem minden államigazgatási feladat kerül át
a járási hivatalhoz, összefoglaltuk röviden az átke-
rülô és az önkormányzatoknál maradó feladatokat
is megbontva.
A járási hivatalhoz kerülnek 
a jegyzôi feladatok közül:
- okmányirodai feladatok,
- egyes gyám és gyermekvédelmi ügyek, 
- egyes szociális igazgatási ügyek,
- családtámogatási ügyek, 
- köznevelési feladatok, 
- menedékjogi ügyek, 
- egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés,
- egyes kommunális ügyek,
- egyes állategészségügyi feladatok
- fôvárosi és megyei kormányhivatalok által átvett

szabálysértési feladatok
- a helyi védelmi bizottságok vezetése
- egyes vízügyi hatáskörök
- egyes speciális építéshatósági ügyek
A jegyzônél maradnak 
az alábbi feladat- és hatáskörök:
- birtokvédelmi eljárás
- hagyatéki eljárás
- anyakönyvi eljárás
- adóigazgatás és adóvégrehajtás
- egyes építésügyi igazgatási feladatok
- kereskedelmi engedélyezés
- a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött

szociális ellátások
- gyermekvédelmi támogatások

Azon túlmenôen, hogy sikerült elérnünk azt a pozí-
ciót, hogy járási kirendeltség legyünk azon dolgo-
zunk, hogy kormányablak is mûködjön a tele-
pülésünkön 2013. év végéig.

Bencsik Mónika polgármester 
és Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program

„A Haza üdvére és a Köz szolgálatában”
2010 tavaszán hozzáláttunk a magyar közigazgatás, a magyar állam újjászervezéséhez. Azt, hogy jól fog-
tunk-e hozzá, csak az utókor fogja eldönteni, megtapasztalva a tervezett és végrehajtott intézkedéseink
hatását. Azonban minden, az újjászervezés nagy feladatában résztvevô munkatársunknak és általában
minden kortársunknak: hazai és külföldi magánszemélyeknek, közösségeknek, vállalkozásoknak tar-
tozunk azzal, hogy idôrôl idôre, érthetôen elmondjuk, hol állunk e nagy feladat végrehajtásában, milyen
célokért, milyen megközelítéssel és eszközökkel dolgozunk a bevetett intézkedések széles arcvonalán.
Csak így remélhetjük, hogy nemcsak nélkülözhetetlenségük okán lesznek e munka részesei, hanem értô és
ezért lankadatlan, közremûködô támogatónkká is válnak. Ahogyan az Új Széchenyi Terv Hazánk fej-
lesztéséhez nyújt stratégiát és biztosít anyagi forrásokat, míg a Széll Kálmán Terv az ésszerûtlen és
adósságnövelô, éppen ezért fenntarthatatlan ágazati rendszereket formálja át, úgy a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program (a továbbiakban: Magyary Program) magának a közigazgatás
megújításának ad keretet, határozza meg céljait, a célok eléréséhez szükséges beavatkozási területeket
és intézkedéseket. A Magyary Program eredményes végrehajtása szempontjából rendkívül fontos, hogy
teljes testével illeszkedjen az új Alaptörvényhez. Magyarország új Alaptörvénye ugyan csak 2012. január
elsején lép hatályba, de a kormányzatnak már most annak szellemében kell megfogalmaznia céljait,
törekvéseit. Ez határozza meg a Magyary Program létrehozásának idôpontját is: egy esztendôvel az új
kormány hivatalba lépését követôen, immár mélységében ismerve a közigazgatás valódi állapotát és az
Alaptörvény elvárásait, kellô pontossággal tudjuk megfogalmazni teendôinket. A 20. század magyar
közigazgatás-tudományának nemzetközi hírû mûvelôje, Magyary Zoltán életmûve számos ponton ad
mintát számunkra. Ô a hazai és külföldi tapasztalatok széles körére építette elgondolásait, amelyeket a
kormányzás gyakorlati mûködése során kívánt alkalmazni. Kiemelt célja volt a bonyolult kérdések, az
összetett rendszerek közérthetô megragadása és ábrázolása. Iskolateremtônek nevezhetjük abban a tekin-
tetben is, hogy felismerte: a Hazát elhivatottan szolgáló közigazgatás megteremtése nem képzelhetô el a
jelen és a jövô tisztviselôinek következetes, sokoldalú képzése és fejlesztése nélkül. Ezért döntöttünk úgy,
hogy a közigazgatás-fejlesztés programja Magyary Zoltán nevét viselje, és a névadó születésének évfor-
dulóján, 2011. június 10-én adjuk közre elsô ízben.

Budapest, 2011. június 10. Dr. Navracsics Tibor
miniszter

Dr. Tarnai Richárd 

és Bencsik Mónika



2012. NOVEMBER 3

Októberben nem tervezett ülést a Képviselô-
testület, ennek ellenére három rendkívüli ülés
összehívására került sor. A Pénzügyi Bizottság ok-
tóber 15-én az Ügyrendi Bizottság két nappal
késôbb hozott döntéseket.
Rendkívüli üléseken, az év végén megszûnô
Kistérségi Társulással kapcsolatos személyi
kérdésekrôl és a január elsejével megalakuló
Járási Hivatalokkal kapcsolatos határozatok is
születtek.
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulás megszûnik 2012. december 31-el, a
Munkaszervezet munkatársainak további
foglalkoztatására vonatkozóan a testület kinyil-
vánította, hogy a Nagykovácsi Polgármesteri
Hivatalban erre lehetôség nincs.
Nagykovácsi Nagyközség a Budakeszi Járási
Hivatalhoz fog tartozni errôl külön tájékoztatót
olvashatnak a tisztelt lakosok. A Nagykovácsi
Polgármesteri Hivatalban Kirendeltség fog
mûködni, melynek feltételeirôl szerzôdést írt alá
településünk a kormányhivatal vezetôjével, erre
adott a testület felhatalmazást.
Az október 18-án megtartott testületi ülésen 14
napirendi pontot tárgyaltak a képviselôk.
Az önkormányzat költségvetése idén negyedik
alkalommal került módosításra, amely alapján:
Halmozott bevételi fôösszeg: 2.301.973 eFt
Halmozódás mentes bevételi- és kiadási
fôösszeg: 1.706.028 eFt
Általános tartalék: 5.551 eFt
Mûködési céltartalék: 40.498 eFt
Fejlesztési céltartalék: 145.265 eFt.
Szükséges kiemelni, hogy az önkormányzatnak
idén októberig több mint 60 MFt elôre nem ter-
vezett adó bevétele képzôdött meg.
A testületi ülésen is elmondtam, hogy ez a plusz
bevétel nem a lakosok adómoráljának erôsödé-
sébôl adódott. Nagykovácsi lakosainak többsége
tisztességesen és idôre teljesíti fizetési kötele-
zettségét. Ezen felül is sokan a befizetett adójukon
túl önerôs útépítésekbe fognak, óvodát, iskolát
szépítenek, játszóteret újítanak fel, adakoznak a
rászorulóknak. A megképzôdött sok millió forint
azoktól a lakosoktól folyt be, akik évek óta nem
fizettek adót a településnek így vonva ki magukat a
közteherviselés alól. Külön köszönet Nagykovácsi
Jegyzôjének és az Adócsoport munkatársainak a
szigorú adóellenôrzésekért!
A Nagykovácsi Település Üzemeltetési Kft. ne-
gyedéves tevékenységének bemutatását, pénzü-
gyi beszámolóját, Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, a Felügyelô Bizottság Ügyrendjét
a képviselôk elfogadták. Az önkormányzat és a
Kft. közötti Együttmûködési Megállapodás
néhány ponton módosításra került. A testület a Kft.
eddigi mûködésével elégedett. Reményeink szerint
a lakosok is egyre inkább érzékelni fogják a pozitív
változásokat, elsôsorban a közterületeink rende-
zettségében.
A Kispatak Óvoda és az Általános Iskola éves
beszámolója részletesen bemutatja az in-
tézményekben folyó oktató-nevelô munkát. A
magas gyermeklétszámból adódó férôhelyhiány
most már az iskolában is megmutatkozik. Az
önkormányzat az ezzel kapcsolatos feladatait
folyamatosan napirenden tartja. Példaértékû a sok
szabadidôs tevékenység, amelyre mindkét in-
tézmény kiemelt figyelmet fordít. Köszönjük a
pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, kisegítô
személyzetnek a szép munkát!
A testület szándéknyilatkozatban nyilvánította
ki hogy a 2013/2014-es tanévben az Általános
Iskola mûködtetését továbbra is felvállalja.
A szociális étkeztetés térítési díjának megál-
lapítása a törvényi elôírásoknak megfelelôen és
az állami normatívát figyelembe véve

megtörtént az errôl szóló rendelet elfogadásra
került (a rendelet a hivatali tájékoztatóban olvas-
ható).
Módosításra kerül a Nagykovácsi Zenei Alapít-
vánnyal és a Nagykovácsi Alkotómûvészek
Egyesületével korábban megkötött támogatási
szerzôdésünk. Mindkét civil szervezet elôre nem
tervezhetô rendezvény miatt kérte a támogatási
összeg eredetileg tervezettôl való felhasználását.
Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz ezzel is
segítve a felsôoktatásban tanuló, anyagilag
hátrányos helyzetû fiatalok támogatását.
Testületi döntés alapján 2013-ban is felvállalja ezt
az önkormányzat.
Településünk további három pályázaton indul,
amelybôl két felhívás informatikai egy pedig
épületenergetikai fejlesztésre irányul.
A 2012 évi Közbeszerzési Tervet módosítani
kellett a munkálatok IV. negyedévi megvaló-
sulása miatt. Így az Inkubátorház projekt kapcsán,
az ivóvízkút fúrása, a Séta utcai ivóvíz gerinc-
vezeték munkálatainak átütemezése, valamint az
iskolai sportpálya felújítás okán.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek ren-
dezésének kérdését vitatta meg a testület, és egy

korábbi ilyen témában hozott határozat vissza-
vonására került sor az idôközben felderített közmû
érintettség miatt.
A képviselôk elvi hozzájárulásukat adták – a
Magyar Lovas Kft. kérelme alapján – a Petneházi
Lovaspark üzemeltetôje számára, sátor szer-
kezetû fedett lovarda és takarmánytároló ideig-
lenes létesítéséhez az önkormányzattal szomszé-
dos ingatlan területére.
Tájékoztató hangzott el az Autómentes Nap ese-
ményeirôl, melyrôl jelentést készítettünk és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba megküldtünk.
A víziközmû Beruházási Tervének módosítása
elfogadásra került az elvégzett feladatok és a
tényleges tervszámok ismeretében.
Automata Meteorológiai Mérôrendszer vásár-
lására és telepítésére hatalmazta fel a testület a hi-
vatalt.
Utoljára hagytam, de közérdeklôdésre tart számot
a Budaörsi Rendôrkapitány tájékoztatása, misze-
rint 2012. szeptember 16-val a Budakeszi Ren-
dôrôrs ôrsparancsnoki feladatait dr. Medveczki
Zsolt rendôr ôrnagy látja el. Munkájához sok
sikert, az önkormányzattal jó együttmûködést
kívánunk!

A Képviselô-testület munkaterv szerinti ülését no-
vember 22-én  tartja az Öregiskolában.

Szíves tájékoztatásul: 
Dékány Angella alpolgármester

Képviselô-testületi tájékoztató az októberi 
döntésekrôl

Advent Nagykovácsiban
� November 30. péntek
16.00-18.00 óráig: adventi koszorúkészítés az Öregiskolában. 

� December 1. szombat
9.00-12.00 óráig: adventi koszorúkészítés a Plébánián.

� December 2. vasárnap
a Tisza István téren.
11.00 órától: Fenyôfadíszítés, adventi gyertyagyújtás Betlehemállítás.
12.00 órakor: a Holló együttes vidám zenés mûsora. 

� December 5. szerda
17.00 órától: Szent Miklós köszöntése a Katolikus Templomban. 
17.30 órakor: a Tisza István téren Joós Tamás énekmondó közremûködésével
közös énekléssel várjuk a Mikulást.

� December 9. vasárnap
15.00 órától-19.00 óráig: karácsonyi kézmûves vásár a Tisza István téren és a
Plébánián.
16.00 órától: adventi beszélgetés és gyertyagyújtás Barsi Balázs ferences atyával
az Öregiskolában.
17.30 órától: a Szironta együttes adventi mûsora – csengettyû koncert a Tisza
István téren (rossz idô esetén a Katolikus Templomban).

� December 16. vasárnap
15.00 órától-19.00 óráig: karácsonyi kézmûves vásár a Tisza István téren és a
Plébánián.
16.00 órakor: Jeges maci barátai, zenés bábjáték az Ametist Bábszínház
elôadásában az Öregiskolában,
17.00 órakor: a Katolikus Templomban. 
Adventi gyertyagyújtás, Kodály Zoltán emlékkoncert a Nagykovácsiban élô
mûvészek, a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai, növendékei és a
Nagykovácsi Kamarakórus közremûködésével.

� December 23. vasárnap
18.00 órától Sváb Betlehemes a Katolikus Templomban.

� December 24. hétfô
16.00 órától: Karácsonyi játék. 
24.00 órától: éjféli mise a Katolikus Templomban.

Kézmûvesek jelentkezését várjuk! 

Pataki Ildikó (06-20-359-35-80), Zátonyi Ildikó (06-20-980-85-48)



� 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

� Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség,
nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.

� Kérjük a fizetési határidô pontos betartását.
Amennyiben a kiküldött értesítôvel kapcsolatosan észrevétele van,
kérjük személyesen, vagy az ado@nagykovacsi.hu e-mail címen
jelezni szíveskedjenek.
� Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás
esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a
befizetô azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezé-
sei szerint a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék fel-
számításra kerüljön.
Tájékoztatjuk azon Adózókat, akikkel szemben  behajtási eljárást kell
kezdeményeznünk nemfizetés miatt, hogy az Art felhatalmazza az
adóhatóságot az adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végre-
hajtásról szóló törvényben foglalt eszközök alkalmazására
(inkasszó, jövedelem letiltás… stb).
� Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot hal-
moztak fel, számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból
kivonását kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves
adó tételét a gépjármûadó hátralékuk meghaladja.
� 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 változás,
még akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz
a rendszeresített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a vál-
tozást követô 15 napon belül be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-
ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki iga-
zolja, hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócso-
port részére ezt nem nyújtotta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenfor-
galmi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szál-
lásadónak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki
szálláshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen át-
enged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket,
ezek a bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról
letölthetôk.
� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell
benyújtani a tulajdonosnak.

� Építéshatóság

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

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

A Magyar Kémény Kft. munkatársai  ebben az évben is
folyamatosan ellenôrzik a kémények állapotát. Többen kap-
tak és kapnak Tûzrendészeti figyelmeztetôt, amelyben fel-
hívják a figyelmet a kijavítandó hibákra.  
A Magyar Kémény Kft. tájékoztatásul az építésügyi
hatóságnak is megküldi ezeket a figyelmeztetôket.

Amennyiben 
az 1997. évi LXXVIII. törvény 47. § 2) bek.  által elôírtakba ütközik:
(2) 237. Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak
szerint el kell rendelnie:
b) 238. az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget,
a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô, valamint az engedély nélküli
használat megszüntetését,
c) 239. az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszün-
tetését.
Mindezek figyelembe vételével a szabálytalan állapot megszüntetését és
a vonatkozó szabályoknak megfelelô állapot kialakítását és igazolását kell
elrendelnünk.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004 évi CXL. törvény szerint:
134. §. Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy
meghatározott magatartásra (a továbbiakban együtt: meghatározott cse-
lekmény) irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foga-
natosító szerv
d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel
szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljá-
rási bírságot szabhat ki.
Fentiek alapján a kötelezés teljesítésének elmaradása esetére pénz-
bírság kiszabását kell kilátásba helyeznünk.
Kérjük vegyék ezt komolyan és tegyék meg a szükséges intézkedéseket! 
Gyakori hiba az is, hogy két különbözô szinten lévô tüzelôberendezést
kötnek rá ugyanarra a kéményre. Ezt az állapotot meg kell szüntetni, egy
kéményre csak egy tüzelôberendezést szabad kötni, a másik berendezés-
nek új kéményt kell létesíteni! 
Amennyiben az új kémény a 6,0 m-es magasságot meghaladó, szabadon
álló, önálló, vagy ennél kisebb, de építése az épület tartószerkezeti rend-
szerének megváltoztatásával jár (átalakítás, bontás, megerôsítés), a
létesítés engedélyköteles tevékenység, és a Magyar Kémény Kft. hoz-
zájáruló nyilatkozata is szükséges az engedélyeztetéshez. Ha az új, önál-
ló (szabadon álló) kémény magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, és
nem kell a tartószerkezethez hozzányúlni, úgy a tevékenység bejelen-
tésköteles, de a Magyar Kémény Kft. szakvéleménye ebben az esetben is
szükséges a létesítéshez.  
Az Önök életét és biztonságát védik ezek az intézkedések. Amennyiben a
fentiekkel kapcsolatban kérdéseik lennének, szívesen adunk részletes
tájékoztatást telefonon, e-mailben vagy személyesen. 

Vincze Márta építéshatósági ügyintézô,  
Tóthné Halász Hedvig építési fôtanácsos

� 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

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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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Erzsébet utalványban történô nyújtása

A gyermekvédelmi törvény módosítása értelmében a település jegyzôje a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást,
2012. novembertôl az arra rászoruló családok részére nem pénzben,
hanem készétel, ruházat és tanszervásárlásra alkalmas Erzsébet-utal-
ványban nyújtja.
A jegyzô a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás
nyújtásához tárgyév november 7-éig értesíti a Magyar Államkincstár
területi szervét a megállapított támogatás összegérôl. Az Igazgatóság a
beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített
adatokat november 13-áig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban
– számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett Emberi
Erôforrások Minisztériuma részére. Az Igazgatóság az adatokat –
településsoros bontásban határidôig továbbítja a Nemzeti Üdülési
Szolgálat Korlátolt Felelôsségû Társaság (a továbbiakban: Üdülési
Szolgálat) részére az Erzsébet-utalványok elôállítása érdekében.
Az Üdülési Szolgálat tárgyév november hónapjára tekintettel járó támo-
gatás nyújtásához tárgyév november 24-éig eljuttatja a települési önkor-
mányzatok részére az Erzsébet-utalványokat. Az Erzsébet-utalvány jogo-
sultak részére történô haladéktalan kézbesítésérôl – igazolható módon –
a jegyzô postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítô útján
gondoskodik.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô szülôk az
Erzsébet utalvány átvételének módjáról levélben kapnak tájékoztatást. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve

2013. évre Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkezô, 

hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók számára

„A” típusú pályázat
A pályázatra azok a Nagykovácsi Nagyközség önkormányzat illetékessé-
gi területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsôoktatási intézményben (felsôok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utol-
só évét megkezdô hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2013 ôszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév elsô
félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsôoktatási intézményben a pályázás idôpont-
jában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013.
tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsôoktatási in-
tézménybe.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben vesz

részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzôdéses

állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

„B” típusú pályázat  
A pályázatra azok Nagykovácsi Nagyközség önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében
teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezô alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben vesz
részt 

- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzôdéses
állományú hallgatója

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban
elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idôtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi
félév.

Figyelem!
Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata által kiírt pályázati felhívásban meg-
jelölt kötelezô mellékletekkel együtt kell benyújtani!
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minôsül.
A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Részletes feltételekrôl, tudnivalókról a pályázati kiírásban tájékozódhat!
Pályázati kiírás átvehetô a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (2094
Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) ügyfélszolgálatán, vagy letölt-
hetô a www.nagykovacsi.hu honlapról. 

Dávidné Tóth Edit 104 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 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.;palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 132 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Bemutatkozás
Jakab Balázs (mûszaki ügyintézô)
Diplomamunkámat a Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti
Tanszékén írtam. Budapest agglomerációs településeivel és azok
helyzetével tanulmányaim során több alkalommal foglalkoztam, így
Nagykovácsi nem csak közeli lakosként ismerôs.
Lakóhelyünket a XXI. századi igényekhez igazítani – a meglévô építészeti
és infrastrukturális adottságokkal – mindig kihívás. Ezért is szeretnék a
jövôben a község még szebbé tételén, s annak további fejlôdésén dol-
gozni.

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

3. §
(1) A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék ártalmat-
lanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszál-
lításával 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. 
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Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

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

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00–17.30 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

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

FOGADÓ ÓRA

Természetesen a legmegfelelôbb megoldás a komposztálás.
[A komposztálásról külön cikkben olvashat.]
A komposztálásra használt eszközünket ne a közterületre helyezzük
el, hanem a kertünk olyan szegletében, ahol nincs útban.
Amennyiben mégis a kerti hulladék égetése mellet döntünk, akkor ve-
gyünk figyelembe pár dolgot azon kívül is, amely a fenti rendeletben ol-
vasható.
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 folya-
matos égetést végezzünk, amelynek befejezése után a parazsat
maradéktalanul el kell oltani.
Végezzük ezt a munkát fokozott fegyelemmel és odafigyeléssel!
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! 

Erôs Kálmán közterület-felügyelô

Beruházások és felújítások

Az elkészült Nagykovácsi bekötô út szélesítése és csapadékvíz elvezetô
rendszer korszerûsítését követôen az Önkormányzat az Ady Endre utca
keresztezôdésénél és a Sebestyén Kápolna környékén jelentkezett
vízelvezetési és közlekedés biztonsági problémákat is – külön
beruházási feladatban – megoldotta, melynek mûszaki átadás-átvétele a
hónap végéig lezárul. Ezáltal a gyalogosok számára teljesen zavartalan a
bejutás lehetôsége a település központjába.
2012. 10. 26. és 27-én folytatódik az önkormányzati beruházásban már
megvalósult félpályás aszfaltozásának a településre bevezetô oldali út-
pálya felújítása, valamint a buszmegálló meder megfelelô kialakítása. 
Tinódi utca beruházásait követôen a csatlakozó Telki út felülete, az
Ördögárok felett átívelô hídig, „gréderezéssel”, mart aszfaltterítéssel meg-
újult.
Az Önkormányzat az ôszi foglalkoztatási szünetben a Kispatak Óvoda
Száva utcai Óvoda épület energetikai felújításának keretében elsô lép-
csôként a homlokzati nyílászárók cseréjét végezte el, ezt követôen készül
el a homlokzat teljes hôszigetelô rendszerrel történô ellátása.

Önkormányzati Osztály Munkatársai

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 mellék; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Fülöp Györgyné, 119 mellék; fulop.gyorgyne@nagykovacsi.hu
Kézi Magdolna, 102 mellék; kezi.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 124 mellék; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 mellék; koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság

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

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 ügyekben végzés-,
idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog,
vezetékjog  bejegyzések, stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAVH, il-
letve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés
céljából megküldött hirdetmények  kihelyezésre kerülnek a Polgármesteri
Hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô
hirdetôtáblákon,  a küldô szerv által kért idôtartamra – 15, 30 napra. 
2004. évi CXL. törvény
„…80. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton
történô közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai külde-

mény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen
helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetô
hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

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

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

Fábos Éva 105 mellék
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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

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

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

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-
ELÔÁLLÍTÓK  FIGYELEM:

KÖTELEZÔ AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-tôl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között
tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR-
ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezôgazdasági és
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplôje, így a gazdasági társaságok mellett az
ôstermelôk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes
köztestületnek.
Az új kamara legfôbb feladata a magyar agrárium megerôsítése, versenyképességének
növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibôvült közfeladatokkal és hasznos tagi
szolgáltatásokkal. 
HATÁRIDÔ: 2012. NOVEMBER 30. – A törvény elôírja, hogy a leendô tagok 2012. 
november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján
keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba
vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELÔBB REGISZTRÁLJON,
MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDÔ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTÔ! 
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELÔBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regiszt-
rálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente fris-
sülô KAMARAI PIACFIGYELÔT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágaza-
tok aktuális piaci híreit, adatait gyûjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! – Ha technikai segítség-
re van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 ka-
marai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász
hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT:
06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen
felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken,
ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK PEST MEGYÉBEN:
2700 Cegléd, Pesti út 29. Tóth Diána 30/961-8250
2760 Nagykáta, Perczel M. út 26. Németh Sándor 30/573-9526
2330 Dunaharaszti, Boróka utca 3. Tóth Gábor 30/334-2828
2638 Kemence, Fô út 79. Gembolya Lajos 30/201-3066
2051 Biatorbágy, Szent István u. 42. Garádi Péter dr 30/334-0547
2141 Csömör, Szabadság út 5. Rozsár Hajnalka 30/760-0196
2200 Monor, Deák F. u. 12. Világosné Dörfler Ágota 20/933-5767
2370 Dabas, Szent István út 67. Laczkó Tamás 30/334-1297
2746 Jászkarajenô, Rákóczi út 16. Petróci Béla 30/760-0209

TERMELÔI PIAC
minden hónap elsô szombatján 7:30–12:00 óráig.

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.

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 
(Tel.: +36-70-417-0636) 

valamint máriaremetei segítôjük Szilágyi Zsolt és a gazdák

TERMELÔI PIAC
minden hónap 3. szombatja 8:00-12:00 óráig

Nagykovácsi Általános Iskola parkolója. 
Bio Nova Plusz Kft. szervezésében 

a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzattal megkötött együttmûködés alapján
Szervezô: 06-20-979-4331, 06-26-355-412



PÁLYÁZATOK – 2012.

1. Fenntartási idôszakban lévô pályázatok:

FÔTÉR rekonstrukciója (KMOP-5.2.1) - A pro-
jekt 2010-ben valósult meg, a Fôtér rehabilitáció-
ja, találkozóhelyi és közösségi téri funkciókra al-
kalmassá tétele, rendezett zöldfelületének
növelése teljesült a kiírás szerint. De egy új busz-
forduló is kialakításra került mellette több autó
beállására alkalmas parkolóval. Jelenleg fenn-
tartási idôszakban van, a vállalások teljesítésérôl
évente kell jelenteni, 2012. júliusában nyújtottuk
be az idei projekt fenntartási jelentést.
KISPATAK ÓVODA építése (KMOP-4.6.1) - A
projekt 2010-ben valósult meg, mely során egy új
tagóvoda épületegyüttes épült fel, helyet biztosít-
va száz fölötti gyereklétszám óvodai elhe-
lyezésére. Az épület már a mai modern
követelményeknek megfelelô kívül-belül illetve
felszereltségében egyaránt, ráadásul a tervezôk
számoltak a bôvítés lehetôségével is hosszabb
távon. A pályázat zárójelentés utáni fenntartási
idôszakban van.
ÁLTALÁNOS ISKOLA energetikai korsze-
rûsítése (KEOP-5.3.0) – A projekt keretein belül
megtörtént az iskolaépület külsô hôszigetelése, a
nyílászárók cseréje illetve még sikerült felújítani a
tornaterem tetôrész fedését is. A pályázat szintén
elszámolás utáni fenntartási idôszakban van.
ZSÍROSHEGY felszíni vízelvezetése (KMOP-
3.3.1) – A beruházás során megvalósult Nagy-
kovácsi zsíroshegyi részén a belterületi felszíni
vízrendezése, melyre a területnek régóta szüksége
volt. 2011-ben zárult le a pályázat, a következô,
már fenntartási jelentést 2013-ban kell benyújtani.
KISPATAK ÓVODA - Kompetencia alapú ok-
tatás (TÁMOP-3.1.4) – A kompetencia alapú ok-
tatás bevezetésének támogatása volt a pályázat
kiírásának fô célja. Az óvodai pedagógusok
számára nyílt lehetôség részt venni oktatásokon,
elôadásokon, mely során e módszer alapjait tudták
elsajátítani, majd alkalmazni. A módszer leg-
fontosabb elemei az esélyegyenlôség biztosítása, a
hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatása, az
életkori sajátosságok ill. az egyéni különbségek fi-
gyelembe vétele. Ebben a hónapban kellett
benyújtani a fenntartási idôszakra vonatkozó je-
lentést.
NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HI-
VATAL szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) –
Hivatali szervezetfejlesztés valósult meg : ügyfél-
szolgálati képzés, projektmenedzsment képzés,
közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés,
stratégiai gondolkodásfejlesztés képzés szakértôi
tanácsadói tevékenység igénybevételével. Célja
elsôsorban a hatékonyabb mûködéshez való hoz-
zájárulás, a stratégiai menedzsment fejlesztése az
eredményességi szemlélet segítségével és a költ-
séghatékonyság megteremtése.
ÁLTALÁNOS ISKOLA - Várépítô Pályázat –
A 2012-ben kiírt pályázatban burkolóanyag
megvételére nyílt lehetôség úgy, hogy a támogatás
az anyagok beszerzési árát fedezte. Az általános
iskolában a megrendelt mennyiségbôl sikerült 
4 tantermet, a titkárságot és a szülôi várót úgy
felújítani, hogy tanévkezdésre a tanárok és a

diákok egyaránt birtokba tudták venni a felújított
helyiségeket. A zárójelentés már beérkezett.
DIGIRAT szoftver – Egy olyan szoftver
telepítésére nyílt lehetôség, mely segítségével a
testületi üléseken, megbeszéléseken, rendez-
vényeken elhangzottakat könnyebb jegyzô-
könyvbe foglalni, a hanganyag feldolgozásában
nyújt segítséget.

2. Benyújtott és jóváhagyott pályázatok:

MÛFÜVES FOCIPÁLYA – A kiírt pályázat al-
címe, „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás”, mely keretein belül sikerült
egy jelentôs támogatási összeget elnyerni az ál-
talános iskola udvarán található, régóta rossz ál-
lapotban lévô sportpálya felújítására. A Támo-
gatási Szerzôdés megérkezett, az összeg folyó-
sítása után – 16,562,000 Ft – a pályára nemcsak új
modern sportburkolat kerül, hanem négy további
sportág kiegészítô eszközeit is elhelyezik  (kapuk,
hálók, pályafelfestések kézi-, röp-, kosárlabdához
ill. teniszhez), valamint a felszíni víz elvezetése is
megvalósul egyidejûleg.
INKUBÁTORHÁZ (HUSK-1101-1.1.1) – Spe-
ciális pályázat a többihez képest, a „Magyar-
ország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program” keretében nyújtottuk be úgy, hogy a
projekt vezetôje a szlovák partner. A támogatás
összege 642,557 Euro, melyet Nagykovácsi az
Öregiskola további felújítására fordíthat, amennyi-
ben megvalósítja a pályázat fô célkitûzését, vagyis
létrehoz egy vállalkozói inkubátorházat közösségi
térrel kiegészítve, ahol a jövôben közép- és kisvál-
lalkozások egyaránt helyet kapnak olyan célokra,
hogy szakmai és információs támogatáshoz jus-
sanak, energiahatékony megoldásokat alkalmaz-
zanak fejlesztéseik során, továbbá összefogva
szlovák partnercégekkel, piacra jutásuk is gör-
dülékenyebb legyen. 2012. szeptember 24-én volt
a projekt nyitórendezvénye Nagykovácsiban.
Jelenleg várjuk a Támogatási Szerzôdést.
ÁLTALÁNOS ISKOLA BIOMASSZA
(KMOP-3.3.3) – A pályázat megítélt támogatási
összege olyan mûszaki megoldásokat támogat,
mely napjainkban az egyik legfontosabb problé-
makört próbálja orvosolni, vagyis hogy az ener-
giagazdálkodás ne a pazarlás és a káros-anyag ki-
bocsátás növekedése felé haladjon, hanem
takarékos és hatékony megoldásokkal, egyben
kisebb költségvonzattal óvjuk meg környezetün-
ket felhasználva a természetadta lehetôségeket, a
szél, a nap energiáját vagy a bio környezetet. Az
iskolában két mûszaki megoldás fog megvalósul-
ni: egyrészt két biomassza alapú kazán kerül
beépítésre, másrészt napelemek fogják biztosítani
az energiaellátást úgy, hogy a feleslegesen termelt
rész sem vész el, visszatáplálásra kerül a rend-
szerbe. A módosított Támogatói Szerzôdések
megérkeztek, vagyis ezzel a Közvetítô Szervezet
jóváhagyta az átdolgozott, még hatékonyabb
mûszaki megoldásokat.
SZENNYVÍZ (KEOP-7.1.0) – Nagykovácsi
szennyvízhálózatának kibôvítése, fejlesztése nap-
jaink égetô feladatai közé tartozik, mára a régi
rendszer elavulttá és kisteljesítményûvé vált az
igényekhez képest. Egyre több az új és felújított

családi ház, melyeket érthetô módon a teljes
közmûhálózatra rá kellene kötni, ideértve a csator-
nahálózatot is. Ráadásul már a bôvített rendszer
tervezésekor tekintettel kell lenni a természeti
adottságokra, így a hegyvidéki fekvésre, vagy a
felszíni karszt kategóriába tartozásból adódóan
vízminôség védelmi szempontból kiemelten
érzékeny területi besorolásra. A pályázat elsô kör-
ben a beruházás méretébôl és jellegébôl fakadó
nagy volumenû tervezés jelentôs költségének tá-
mogatására nyújt lehetôséget. Jó hír, hogy a
benyújtott pályázat elbírálása közben megtörtént,
megnyertük a tervezésre költhetô támogatási
összeget, így ez a munka is elindulhat.

3. Elbírálás alatt lévô pályázatok:

BÖLCSÔDE ÉPÍTÉS (KMOP-4.5.2) – Az új in-
tézmény megépítése régóta napirenden van,
hiszen Nagykovácsiban az átlagosnál nagyobb az
egy családra jutó össz. gyerekszám, így érthetô
módon az igény is nagyobb arra, hogy az óvodai
ellátás elôtt a munkába visszatérni kívánó vagy
kényszerülô szülô meg tudja oldani gyermeke
megfelelô intézményben történô elhelyezését.
Tekintettel arra, hogy országosan nagy igény van
új bölcsôdék alapítására, a források pedig vége-
sek, Nagykovácsi egyenlôre várólistára került.
ÓVODA BÔVÍTÉS (KMOP-4.6.1) – Szintén
komplett, jól összeállított pályázati anyag készült
az óvodai férôhelyszám bôvítésére. A kért támo-
gatási összeg megítélése esetén két tagóvoda
kibôvítésére kerülhet sor, az újonnan épült
Kaszáló utcai épületnél már tervezéskor készültek
a majdani bôvítésre, a Dózsa György utcai óvoda
pedig nemcsak bôvülne, hanem felújítása is meg-
valósulna.
ÓVODAI ESZKÖZFEJLESZTÉS (TÁMOP-
3.1.11) – A három tagóvoda felszereltsége ugyan
napjainkra már magas szintû, de az eszközök 
mennyisége soha nem elegendô, a kor elôrehal-
adtával és a létszám növekedésével ez az igény is
folyamatosan nô. A benyújtott pályázatban sok
olyan hasznos ám drágább eszköz szerepel,
melynek megvételére eddig nem kerülhetett sor
egyszerûen forráshiány miatt. 
RUGALMAS MUNKAHELYEK a Polgár-
mesteri Hivatalban (TÁMOP-2.4.5) – A projekt
során a Hivatalban megvalósulhat a foglalkozta-
tottság rugalmasságának növelése, mely
egyrészrôl nagyban segítheti a munka és
magánélet összeegyeztetését.  A támogatás továb-
bi fontos célja, hogy rövidebb távon költségmeg-
takarítást és hatékonyságnövekedést érjen el, il-
letve a veszteségek kiszûrése, a rugalmas munka-
vállalási formák és az átszervezett munkaidôk
hozzájáruljanak a rendszer önfenntartásához. A
modern vezetôi ismeretek átadása és a képzések a
szervezet modernkori mûködését biztosítják a ko-
rábbi elmaradottabb rendszerrel szemben.
INFORMATIKA ÉS KÖZIGAZGATÁS 2012.
– A pályázatot benyújtottuk, célja a Hivatalban
mûködô informatikai rendszer korszerûsítése.

4. Benyújtás elôtt álló pályázatok:

INFORMATIKAI ÁGAZATI PÁLYÁZAT
(EKOP-3.1.3) – Az elôzônél egy jóval összetet-
tebb pályázati lehetôség, mely kifejezetten a
közigazgatási intézmények informatikai rendsze-
rének fejlesztésére irányul. Ennek során nemcsak
a géppark cseréjére nyílna lehetôség, hanem több
új program telepítésére is, melyek nagyban gyor-
sítanák a napi információáramlást, illetve az
ügyfelek részérôl elektronikusan beérkezô anya-
gok feldolgozását is. A pályázat összeállítása je-
lenleg folyamatban van.

Szabó Bernadett pályázati referens

PÁLYÁZATOK - rövid összefoglaló
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok, Érdeklôdôk!
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években és vélhetôleg napjainkon túl még jó pár évig lehetôségünk lesz
a település további fejlesztése érdekében, elsôsorban az Európai Unió által biztosított forrásokból támo-
gatást szerezni különbözô célokra a meghirdetett pályázatokon keresztül, az alábbiakban röviden össze-
foglaljuk milyen beruházások valósultak meg az elmúlt idôszakban, jelenleg milyen munkálatok zaj-
lanak vagy indulnak, de betekintést nyújtunk a jelenleg még „kétesélyes”, de már befogadott pályázati
anyagokba is néhány mondat erejéig.
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A mesehét kapcsán az óvónôink azt találták ki,
hogy bármelyik szülô bemehet a csoportunkba,
beülhet egy meseszékbe és elmesélhet egy-egy
mesét a köré gyûlô gyerekeknek. Az így megta-
pasztalt élményeim indítottak arra, hogy ezt a
cikket megírjam.
Annak érzete, hogy „kerek legyen a világ” minden
ember jogos törekvése, az egyensúlyra törekvés
egész életünket végigkísérô folyamat akár külsô-
leg, akár belsôleg, legyen szó babákról, kisgyer-
mekrôl, vagy a felnôttekrôl. Sokféle módja van az
egyensúly elérésének, mindenekelôtt azonban
gyermekeknél a mesék hallgatása, mesélés jöhet
szóba. Népmesékre gondolok itt elsôsorban,
fontos azonban, hogy bármiféle mese szóbeli
elmesélése egy jó kapcsolódási lehetôség
óvodáskorú, vagy fiatalabb gyermekünkkel,
fontos „egész”-ség megôrzô szerepe van életünk-
ben. A „kerek világ” mindenképpen megjelenik a
népmesékben. Hol? A mese végén. Általában az
egyensúly megbomlásával kezdôdnek, majd be-
mutatnak egy lehetôséget annak helyreállítására.
Az, hogy éppen mi foglalkoztatja gyermekünket,
megmutatja, melyik téma ragadja meg ôt a legjob-
ban, és a mese újból és újbóli elbeszélése meg-
tanítja az adott élethelyzetbeli problémájával való
megküzdésre. Általában a hôs (akivel a mesehall-
gató legtöbbször azonosul) nem passzív elszen-
vedôje az eseményeknek (saját sorsa alakulásá-
nak), hanem aktívan keresi a megoldást (elindul,
megy, megy mendegél…). Vannak elakadások,
elbukások (kôvé változás, háromszori próbál-
kozás, ill. a harmadik, legkisebbik sikere), vannak
mágikus segítô személyek, tárgyak, természeti je-
lenségek (a gyermek mágikus gondolkodásához
nagyon jól illeszkedik, erôsíti természetes transz-
cendencia-igényét, belsô erôforrás megtalálását),
és találkozik, illetve megküzd az ellenséggel (ben-
nünk dolgozó, külsô vagy belsô fenyegetettséggel,
gyengeségünkkel). Beszél szomorúságról, féle-
lemrôl, haragról, féltékenységrôl, irigységrôl,
boldogságról, kitartásról, csábításnak való

ellenállásról, szerelemrôl, stb, minden érzelemrôl,
amellyel életünk során meg kell tanulnunk bánni.
Népmeséinkben tisztán különválik a jó és a rossz,
segít eligazodni (szétválasztani a hamuból a
magokat), olyan erények segítik a hôsöket, ame-
lyek birtokában mi emberként is érzelmileg mé-
lyülhetünk, ezáltal gazdagabb, tartalmasabb életet
élhetünk. A népmesék egyetemes, minden embert
foglalkoztató problémahelyzeteket mutatnak be,
és a szájról szájra terjesztés, a mese élô
elbeszélése azt eredményezte, hogy a hagyomány
csak azokat a változatokat „engedte” megmaradni,
amelyek adaptív megoldást mutatnak be,
segítenek. Fontosak és értékesek a mûmesék is,
bár itt a megoldások egyediek, az író megoldási
ötletét jelenítik meg. Tiszta, átírásoktól, „szépít-
getésektôl” mentes, eredetiben lejegyzett
népmesék elmondására törekedjünk tehát, a mese-
gyûjtôktôl (Grimm, Arany, Illyés, Benedek, stb).
Ne féljünk a mesékben megjelenô gonosztól,
félelmetességüktôl, ha kihagyjuk, megszépítjük,
nem szolgálja gyermekünk azzal való szem-
benézését, azzal való megküzdését, hisz szorongá-
sai, félelmei akkor is vannak, ha nem beszél róluk,
viszont a mese által megtanulunk szembenézni
velük, megküzdeni velük, és mindebben mi,
szülôk segíthetünk nekik. A mesék optimizmusa
(az üzenet mindig így szól: minden megoldódik)
kialakítja a dolgok helyreállításában való hitet,
amely fontos tényezô lesz felnôttként mind
munkánk, mind (pár-) kapcsolataink alakulása,
vagy krízishelyzeteink megoldása során. Mesélés
közben erôsödik a kapcsolatunk, közelebb
kerülünk gyermekünkhöz, bízni fognak bennünk,
hisz mi nyugtatjuk meg ôket, mi beszéljük el
nekik (az általuk nagyon is érthetô nyelven)
hogyan küzdjön majd meg élete során a fel-
bukkanó nehézségekkel. A mesék érzelmileg
nagyon megerôsítenek, felvérteznek minket.
Mivel szóbeli mesemondás közben a gyermek bel-
sô képekkel dolgozik, csak olyat képzel el fantázi-
ájában, éppen csak annyira félelmeteset és

ijesztôt, amellyel szembe tud nézni (mellesleg
kreativitása nô, fantáziája gazdagodik). Ez nagy
érv a szóbeli mesemondás mellett: ha a gyerek
külsô képeket kap, elképzelhetô, hogy számára
(még) feldolgozhatatlan tartalmakkal, számára túl
ijesztô képekkel találkozik, ezáltal nyugtalan, fe-
szült, kevésbé kiegyensúlyozott lesz. Ne hagyjuk
egyedül gyermekünket számukra még nem
emészthetô filmekkel, ha ilyet lát, beszéljük meg
vele. Fontos illeszkednie a mesének a gyermek
korához, fejlettségi szintjéhez, nem érdemes túl
hamar olyan mesét mondani neki, amire még nem
elég érett, gondolok itt a tartalom komplexitására,
a mese hosszúságára, és a mese típusára. Az
„igazi” tündérmesék ideje kb. ötéves kor körül jön
el (sárkányokkal, boszorkányokkal, királyfikkal,
királylányokkal), a kiscsoportosok fôként ál-
latmeséket szeretnek, a kétévesek szeretik az ún.
„én-meséket” (történetecskék, amelyek elbeszé-
lik, mik történtek aznap pl. macival). A gyerekek
ebben az életkorban a kereteket keresik, meg akar-
ják érteni a világ mûködésmódját, fontos nekik a
ritmus: gyakran kérik újra és újra ugyanazt a
mesét. Ez ad nekik biztonságot. Iskoláskorban jön
el az ún. novellamesék, illetve a legendamesék és
a tréfás mesék ideje (okos lány-mesék, Ludas
Matyi, Mátyás királyos, Rátótiak, stb). Minden
késôbbi mesélés alapja 0 éves kortól a mondókák,
ritmusok, rigmusok, dalok döcögtetôk, höcög-
tetôk. Egy mondóka ismételgetése ebben a korban
azáltal nyújt kiegyensúlyozottság-, ill bizton-
ságérzetet, hogy elôvételezi a már megismert
szöveg újbóli megjelenését, mindezt egész testtel
éli át (Zsip-zsup…). A 2-3 éves korban közked-
velt láncmesék ismétlései (kóró és a kismadár), és
a tündérmesék ismételt meseelemei, ritmikussága
is hasonlóképp a biztonságérzetet segítik elô. 
Akinek sokat mesélnek, anyanyelvi fejlettségre is
szert tesz, talán jobban tud majd olvasni, fogal-
mazni, egy szöveget koherensen megragadni, és
talán szívesebben és többet fog olvasni is. 

Néhány példa gyermekkorban gyakran, tipikusan
elôforduló egyensúlyvesztett állapotokról, hoz-
zákapcsolva néhány meseötletet: 
Szeparáció (óvodába, bölcsödébe kerülés): A
farkas és a hét kecskegida. 
Az otthon biztonságérzetének megingása (költö-
zés, válás, stb.): A három kismalac
Testvérféltékenység, rivalizáció (testvér szüle-
tése): A szegény ember hegedûje
Félelmek (a „sötét erdô” titkai): Piroska és a
farkas, Kismalac és a farkas
Kitartás az igazság mellett, a „hatalommal” való
megküzdés: A kiskakas gyémánt félkrajcárja,
Csillagszemû juhász
Leválástól kezdve a növekedés útja: Fehérlófia, 
A veres tehén, Jancsi és Juliska, világszép nád-
szálkisasszony
Félelem a fogorvostól: A fájós fogú oroszlán
(Lázár E.)
Kortárskapcsolatok kialakítása, identitáskeresés
(megmutatom-e magam, vállalom-e magam -
serdülôkor): Hamupipôke, A feketerigó (Lázár
E.), A rút kiskacsa (Andersen)
Mérték megtanulása (impulzusaink kordában
tartása – a „Nem”- mondás kérdésköre): A fazék,
Folton folt király, Az aranyköles, Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj
Hangulatjavító: A szomorú királykisasszony
Nem minden sikerül… (fogjuk fel humorral): Ilók
és Mihók
(sorolhatnám még…)
„Beszélgessünk” tehát mesén keresztül, gyakran
gyermekünkkel, segítsük ôket érzelmi intelligen-
ciájuk fejlôdésében. Ne felejtsük el: erre egész
életünk során, nekünk, felnôtteknek is nagy szük-
ségünk van.

Trencsánszky Magdolna
Tanácsadó szakpszichológus

Süni csoportos anyuka

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
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Medveparkban voltunk

A mackó minden gyermek kedvenc állata, ezért is határoztunk úgy, hogy az idén az óvodai
alapítványunk jóvoltából, az Állatok Világnapján a veresegyházi Medveparkba látogatunk.
Október 4-én langyos, ôszi idô ébresztett bennünket. Táskánk mélyére kerültek a fakanalak és a mézes
üvegek, melyek a medvék etetését szolgálták. A gyerekek hátizsákjában sok-sok répa lapult, hiszen ezek
is a medvék kedvenc eledelei közé tartoznak. 
Érkezésünkkor a medvebocsok etetése zajlott, akik inkább akrobata mutatványaikkal szórakoztatták a
nagyérdemût, mint hogy éhüket csillapították volna. Mászókákon, gumihintán ügyeskedtek, birkóztak
egymással mindannyiunk örömére.
Tovább sétálva megfigyelhettük a farkasok területét, hiszen ôk is helyet kaptak ebben a parkban.
Gyerekeink megpróbálták ôket szóra bírni, vonyítottak rendületlenül, de a farkasokat nem lehetett nyu-
galmukból kizökkenteni.
Láttunk még szarvasokat, mosómedvét, gólyákat és struccokat, de a legnagyobb attrakciót a barna med-
vék csoportja jelentette, akik nyálcsorgatva követték mindenhova csoportunkat.
Gyerekeink rendületlenül kínálták az általuk hozott sárgarépákat, de a temérdek zöldség sem tudta csil-
lapítani a medvék éhségét, akik két mellsô lábuk közé szorítva folyamatosan ették és ették a finom cse-
megét. Majd elôkerültek a fakanalak és a mézesüvegek, és sajnos elôrajzottak tömegével az éhes
darazsak is. Félve a csípésektôl, jobbnak láttuk az édes nedû szatyorba rejtését a mackók és gyerekek
nagy bánatára.
Az etetés végeztével mi is medvebocsokká változtunk, és a park játszóterén megmutattuk csúszó, mászó,
csimpaszkodó képességünket. 
Ajánljuk mindenkinek ezt a ragyogó helyet, ahol az állatok óriási területen, viszonylag szabadon élhet-
nek, de mégis lehetôség van bepillantást nyernünk életük mindennapjaiba.

Zsebibaba csoport

MESÉVEL BESZÉLGETNI
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Világnap, idôszak: „Budapest ünnepnapja”

Szünet utáni elsô tanítási nap: november 5.
Fogadóóra: november 19. 18 órától
Katalin bál: november 24. (szombat)
Szent Erzsébet napi gyûjtés
Zrínyi Ilona matematika verseny házi fordulói
Idegen nyelvi bemutató óra
Magyar irodalom bemutató óra (a drámatanítás
lehetôségei a tanórán)
Mesemondó verseny alsó tagozat

Kirándulni lenne jó …

Mi kell egy jó kiránduláshoz?
Elôször is vegyél 30 izgô-mozgó gyereket, adjál
rájuk hátizsákot benne látcsôvel, nagyítóval, egy
kis útravalóval, csipetnyi kíváncsisággal
felvértezve induljatok felfedezni a nagyvilágot.
Kirándulás alkalmával föltárul pici szemük elôtt
egy varázslatos világ. Könnyedén megtanulhatják
a környezô világunk értékeit, milyen törékeny
kincs van a kezünkben, és miért kell rá annyira 
vigyázni.
Megismerik közvetlen környezetük csodáit, és
ezáltal ismeretük napról-napra bôvül és tágul.
Megtanulnak egymásra figyelve felfedezéseket
tenni. „Figyelj, fülelj, szimatolj.” Figyelünk a
fákra, milyen óriásiak, milyen színû leveleik van-
nak, fülelünk a madárhangokra, a susogó szélre,
ami átsuhan a fák között. Szimatoljuk a friss erdei
levegôt, a száraz avar illatát.
Közben a lábunk elfárad a sok gyaloglástól,
pocakunk már jelzi a delet, és a sok új, izgalmas
élménnyel megrakodva sietünk vissza az óvodába,
a Katica csoportba, már tervezve a következô
kirándulást a szépséges Nagykovácsiban.
Kirándulni jaj de jó!

Katica csapat

Veresegyházi kirándulás

Nagyon örültem, hogy tizenkilencen az iskolából
részt vehettünk ezen a fantasztikus kiránduláson a
Medveparkban. Sok medvét láttunk, de találkoz-
tunk farkasokkal, ormányos medvékkel, struc-
cokkal is. Készültünk mézzel, így az etetés sem
maradhatott el. Szerencsére a kismedvék játékát is
élvezhettük, akik a napsütésben ezzel mulatták az
idôt a látványetetésig.
Köszönjük a Fejér György Szociális Közalapít-
ványnak és a Nagykovácsi Öregiskolának ezt a
lehetôséget!

Lisztovszki Anna 4.a

Akikre büszkék vagyunk…

2012. október 12-én, iskolánkból 9 csapat vett
részt a Bolyai Matematika Csapatversenyen. 
Az 5.a osztály lelkes kis csapata meghívást kapott
az ünnepélyes eredményhirdetésre is, a Szent
Margit Gimnáziumba. 
Nem véletlen, hisz a NYUGAT – PEST MEGYEI
fordulón az elôkelô  2. HELYEZÉST érték el.
A csapat tagjai: Viczián Anna, Kostyál Kolos
Ubul, Gyôrffy Emese, Földesi András János

Bolyai Matematika Csapatverseny

eredményei – 2012. október 12.

3. b osztály – elérhetô pontszám: 131 + 16 pont
21. hely Villám Földesi Katinka

Gyôrffy Attila
Kukla Barna
Nagy Sára 83 pont

24. hely Számkirályok Budai Balázs
Havady Viktória
Tory Anna
Zlinszky Miksa 82 pont

4. osztály – elérhetô pontszám: 135 + 16 pont
18. hely Hucul Madácsi Benedek

Endrédi Júlia
Kis Bence
Szadeczky Lili 66 pont

68. hely Gidrán Bonifert Balázs
Horgas Johanna
Kovács Réka
Nagy Kristóf 50 pont

78. hely Szélkirálynô Király Bálint
Lukátsy Réka
Mesterca Laura
Molnár Gellért 45 pont

5. osztály – elérhetô pontszám: 131 + 16 pont
2. hely Észbontók Földesi András

Gyôrffy Emese
Kostyál Kolos Ubul
Viczián Anna 109 pont

17. hely Mesterek Bolla Anna
Forgács Farkas
Kisida Júlia
Molnár Farkas 83 pont

73. hely Matematik-tak Baráth Gábor
Ganzer Fruzsina
Kiss Márton
Török Álmos 53 pont

6. osztály – elérhetô pontszám: 121 + 16 pont
9. hely Négy ember Kovács Hunor Bendeguz

Nagy Dániel
Tory Eszter
Vajay Mónika 88 pont

Felkészítô tanárok:
3. osztály: Veres Mária Ildikó
4. osztály: Kôrösi Éva, Balássy Dávid
5., 6. osztály: Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit
Gratulálunk Mindenkinek!

Zsohovszky Edit matematika tanár

Szeretettel meghívjuk
Nagykovácsi apraját és nagyját 

2012. november 24-én, 
16-tól 20 óráig, 

a Nagykovácsi Általános
Iskolában tartandó 

Katalin bálunkra.
A kézmûves programok mellett

táncházi forgatag, 
Katalinok, Borbálák, Lucák,

Andrások és Ferencek 
köszöntése. 

Illatos tea, finom sütemények
várják az idelátogatókat.

A Nagykovácsi iskolában sí szünetet nem
terveztünk, de ebben az évben 
ismét lehetôség lesz sítáborban való
részvételre. A feltételeket az alábbiakban
olvashatják. Remélem, sokak érdeklô-
dését felkelti és együtt tölthetjük ezt a
néhány napot a táborban.

Dér Zsuzsanna igazgató

g



Iskolai sítábor
Idôpont: 2013. február 11–16.
(6 nap/5éj/4 sínap)
Síelés helyszíne:
Ausztria, Klippitztörl (Karintia).  
28 km, többségében könnyû és közepesen nehéz
sípálya, 2 ülôs és 3 húzólift (2 csákányos, 1 tányé-
ros)
Szállás: Wolfsberg városban a Gasthof Ölberger-
ben. Már 8. éve bejáratott, összesen 58 ágyas, kel-
lemes, barátságos szálláshely, jól ismert, vendég-
szeretô tulajdonosokkal.
Étkezés: Félpanzió (svédasztalos reggeli, kétfogá-
sos vacsora+salátabár). Kimondottan finoman,
háziasan fôznek, sok alapanyag a saját gazdasá-
gukból származik.
Utazás: Autóbusszal
Részvételi költségek: (utazás busszal, szállás+
étkezés, síbérlet, síoktatás)
Gyerek: 175 Euro + 10 000 Ft (6-18 éves korig)  
Felnôtt: 210 Euro + 10 000 Ft
Az esetleg autóval utazóknak: –10 000 Ft
Helyszínen fizetendô költség nincs.
Jelentkezés módja: 50% elôleg befizetésével.  
A teljes részvételi díj befizetése legkésôbb a sítúra
elôtt 30 nappal.
Jelentkezés, érdeklôdés:
Szolnoky László, telefon: 06-20-922-2560
email: carvingski@carvingski.hu
Bôvebb, részletesebb információk, fotók a sítúráról,
a pályákról, a szállásról:                     
http://carvingski.hu/sitabor.html

Száz éves a tanár úr
„EGYMÁS SZERETETE NÉLKÜL NEM

LEHET ÉLNI”
– A hosszú élet titka, hogy mértéket tudott tartani
a szeszesitalok terén, nem dohányzott és békés
házasélete volt. Ezt állítja Bálint bácsi, akit Tóth
István polgármester is felköszöntött.
Kiss Bálint Sándor 1912-ben született, s 1991-tôl
Agárdon, a Bethlen utcában lakik. Tanyasi
iskolában nevelte tanítványait 15 évig. Késôbb
Csobánkán dolgozott, majd 1957-tôl Nagyková-

csiban volt iskolaigazgató 18 éven át.

Agárdra már nyugdíjasként érkezett, felesége
halála után a helyi nyugdíjas klubban ismerte meg
jelenlegi társát, akivel boldogságban élnek: a néni
is 93 éves már. A tanár úr nagy szomorúsága, hogy
nemrég vesztette el a fiát, de rengeteg örömet lel
négy unokájában és hét dédunokájában. A fe-
lesége családja is népes: a négy unoka, nyolc déd-
unoka mellé rövidesen születik a két ükunoka.
Kiss Bálint Sándor szerint a legszebb a nyugdíjas
években, amikor egy összetartó, népes család
találkozik az asztal mellett. Tanítványaival a mai
napig tartja a kapcsolatot, legutóbb Kanadából
kapott üdvözlô sorokat. „Jó, hogy a lábam ment
tönkre, s nem az eszem, mert annyi szépre em-
lékezhetek így”, jegyezte meg. Aztán édesanyjáról
szólt, aki, miután 1921-ben elveszítette a férjét,
napszámba járt, hogy fizetni tudja fia tanításának
költségeit. Bálint
bácsi élete egyik
legszebb pillanatá-
nak azt tartja,
amikor megkapta
diplomáját. „A leg-
fontosabb, hogy az
emberek felismerjék,
egymás szeretete
nélkül nem lehet él-
ni”, állítja.

(Forrás: 
Gárdonyi lapból) Fotó: Lovász Lilla

Bemutatkozik
a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola két új tanára:
Varga Béla, hegedûtanár:
"Na ne, azt már nem! Csak nem fog nekem a fülembe nyekeregni? Akkor inkább a harsona!"
Vajon Ön is, kedves Újságolvasó, a fentieket mondaná
magában, ha gyermekének hegedülni támadna kedve? Idén
ôsszel indult a Mûvészeti Iskola szervezésében a zenével való
ismerkedés és egyben a hangszertanulás egy új, rendhagyó for-
mája. Néhány (2-4) fôs csoportok kialakításával hegedû- és fu-
rulyaoktatást szerveztünk kezdô iskolások részére. Az ötlet a
hegedülni vágyó gyermekek körében sikert aratott. A jelent-
kezôk nagy száma miatt szeptemberben olyasféle helyzetbe
kerültünk, mint a váratlanul többes ikreknek életet adó édes-
anya: újabb és újabb hangszereket kellett beszereznünk. 
Ahogy szinte mindennel lehet viccelni, azt gondolom, hogy
játékot is lehet bármibôl csinálni. Ezért a hegedûórák fontos eleme a kreativitás, amely a növendékek
számára egyszerre okoz önfeledt szórakozást, és igényel komoly koncentrációt. Utóbbira szükségük is
van, mert - ahogy az óvatos szülôk is érzik – kényes hangszerrôl van szó. A kezdeti óhatatlan
ügyetlenkedés kudarcélménnyel induló hangszertanulást eredményezne, ezért miközben irányítom a
hangszer mûködésének felfedezését, nagyon sok intenzív, de egyben játékos mozgáskoordináció-, rit-
musérzék- és hallásfejlesztô gyakorlatot végzünk közösen vagy párokban. Vannak lazító valamint a
helyes test-, hegedû- és vonótartást elôkészítô játékaink, amelyek kombinálása a hegedûjátékhoz
nélkülözhetetlen figyelemmegosztás fokozatos elsajátítását teszi lehetôvé. A tanulók részben az
óvodából már ismerôs dalok, mondókák által sajátítják el az alapritmusokat, a kézügyességük révén,
Színes ceruzák használatával ismerkednek meg a kottával. Reményeim szerint biztos hangszerkezelést
és helyes esztétikai érzék kifejlôdését eredményezi a rövid feladatok otthoni ismételgetése. Ebben a
gyermekeknek nem pusztán önfegyelemre, hanem türelmes szülôi segítségre is szükségük van, amelyért
ezúton mondok köszönetet.
A csoportos hegedûórák által a késôbbi együttesekben való muzsikálást ezek a gyerekek várhatóan nem
problémaként, hanem a többiekre is figyelmes zenei önkifejezés várva várt új formájaként anyanyelvi
természetességgel fogják megélni. 

Nagy Yvette, balett tanár:
A gyermek számára a mozgás életszükséglet. A tanítás elsô
lépése megszerettetni a  mozgástanulást, amely nem egyéb,
mint az ösztönös mozgásnak a fokozatos átalakítása a tudatos
felé. A foglakozás segít a szép testtartás és a mozgáskoordiná-
ció kialakításában, fejleszti a ritmusérzéket. A mozdulatok fi-
nomodnak, kecsesebbé válnak, az izmok megerôsödnek, for-
málódnak, a test rugalmassá, hajlékonnyá válik. A test vál-
tozik, fejlôdik, a lélek pedig vele együtt folyamatosan épül és
szépül.
Nem elsôdleges célunk nagy színpadi produkciók létrehozása, hanem a hagyományos balett lépések
megtanulásán keresztül a tánc és az igényes zene megszerettetése. A gyerekek tudásáról év végén a
szülôk is megbizonyosodhatnak a bemutató foglalkozáson. A csoportokhoz folyamatosan lehet 
csatlakozni. A kisebbeket (3-5 év) szerdánként 16:00-tól, a nagyobbakat (6-7 év) 16:45-tôl várjuk a
Kaszáló utcai óvodában, az iskolás korosztályt pedig (6-9 év) szerdánként 14:00-tôl az általános
iskolában.

www.nami.hu

Etyeki kirándulás
Igazán boldog napot kaptunk ajándékba. Napsütésben indultunk Etyek nevezetességeit megismerni,
megnéztük a Tengelicés Madonna katolikus templomot, ahol történeti beszámolót is hallottunk. Ittunk a
Magyar-kút forrásából, amely a régmúlt idôk ivóvizéül szolgált és három kicsi tavat táplál. Sétálgattunk
a gyönyörû színes ôszi parkban. Lassan elérkeztünk a Kálváriadombhoz, ahol szépen terített kôfalon
piknikeztünk vidáman. Hazafelé megláttuk a Körpincét, ahol megkóstoltunk egy-egy pohár etyeki bort.
Nagyon élveztük az együttlétet, mindenki elpilledve, megelégedve érkezett haza.
Köszönöm ezt a szép napot nyugdíjas társaimnak!

Tomposné Marika
Tiszta Forrás nyugdíjas klub vezetôje
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Megemlékezés

Már megszokott, hogy a
szépkorúak köszöntésérôl
mindig örömmel beszá-
molhatunk, egy születés-
napi köszöntô viszont
most elmarad.

Homonnai Márton bácsi novemberben töltötte
volna be 95. évét, melyre nagy szeretettel készült
a család, jómagam és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai.
Megrendüléssel fogadtam a hírt, hogy Márton
bácsi örökre elaludt. Titokban pedig már boldogan
készültem arra, hogy jövôre Mária néni és Márton
bácsi a 70 éves házassági évfordulójukon újból 
fogadalmat tesznek, megerôsítik házasság-
kötésüket, ahogy ezt tették 2008-ban a 65. évfor-
dulón is, és újból részese lehetek az örömteli 
eseménynek.
Most emlékét megôrizve Tisztelettel Búcsúzom
tôle, a házassági évfordulójukon felolvasott vers-
sel:

Ady Endre: Ôrizem a szemedet…

Már vénülô kezemmel 
Fogom meg a kezedet.
Már vénülô szememmel 
Ôrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ôsi vad, kit rettenet
Ûz, érkeztem meg hozzád
S várom riadtan veled.

Már vénülô kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülô szemmel 
Ôrizem a szemedet.

Nem tudom, miért meddig 
Maradok még meg neked:
De a kezedet fogom
S ôrizem a szemedet!

Bencsik Mónika 
polgármester

Halottak napja

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek
pislákolnak a temetôkben, s alkonyatkor varáz-
sosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket.
Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak em-
lékének idôszaka. A múltat nem feledhetjük –
ez a visszatekintés és a jövô parancsolata.

AAzz  eemmlléékkeezzééss  lláánnggjjaa......

Ez a szomorkás ôszi nap ismét eljött,
és a szívekben a múlt... így újra feltört
Kinek szerettei már a földben nyugszanak,
fájó visszatérés, mi nekik ma megmaradt...

Az idô ismét elhozta a halottak napját, jelzi
ezt számtalan mécses... és megannyi virág!
Hiányoznak mindannyian kit régen szerettünk,
a jelen forgatagában, most mi is elvesztünk...

A múlt emlékeit e borús nap visszahozta,
és a lelkekben a sebeket... felnyitja újra!
Szeressük vigaszként az elvesztett napokat, mikor
szeretteink velünk voltak, velünk mosolyogtak...

Halottak napján fényárban úszik a temetô,
az emlékezés lángja ég, óvja már a gyászoló idô...
Meghitten, és csendben borulunk a sírbolt fölé,
áldozva a pillanatnak, most és mindörökké...

(Kovács Gabriella)

Újszülöttek

Benedek, Hanna Nóra, Luca Emma,

Lukács, Emese Réka, Bendegúz,

Boldizsár, Szonja Liza,

Afrodité Melissza, Szonja,

Piroska, Rubina Vivien,

Zsófia Eszter, Ádám László

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Wigan Józsefné (65)
sz.: Kajdi Éva

(1947. 10. 10. – 2012. 10. 02.)

Mészáros József Dezsô (62)
(1950. 01. 25. – 2012. 10. 02.)

id. Homonnai Márton (94)
(1917. 11. 11. – 2012. 10. 10.)

Németh József (90)
(1922. 07. 29. – 2012. 10. 16.)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Mészáros József temetésén

részt vettek, részvétüket fejezték ki.

Felesége és Andrea, Józsi, Gábor 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik drága férjem 

id. Homonnai Márton
és szeretô édesapa temetésén részt vettek, utolsó

útjára elkísérték, és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Rendôrségi hír

A Budaörsi Rendôrkapitányság eljárást indított
készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel való
visszaélés bûntette miatt.
Jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint is-
meretlen tettes 2012. október 26. 23:00 és október
27. 00:30 óra közötti idôben több alkalommal
pénzt vett le az Amerikai Egyesült Államokban,
Brooklynban egy solymári lakosú férfi bankkár-
tyájáról, összesen több mint fél millió Forint érték-
ben, úgy hogy a kártya végig a sértett birtokában
volt.
A sértett a történtekrôl a bank által küldött SMS-
bôl értesült, a kártyát idôközben letiltatta.
A büntetôeljárást a Budaörsi Rendôrkapitányság
Bûnügyi Osztálya folytatja le.

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
a 39/2011.(X.14.)NGM. és a 28/2012.(IX.4.) NGM munkaszüneti napok körüli munkarendrôl szóló rendelete alapján

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:
November 10. Szombat Munkanap Ügyfélszolgálat 8.00-12.00 óráig
December   1. Szombat Munkanap Ügyfélszolgálat 8.00-12.00 óráig
December 15. Szombat Munkanap Ügyelet 8.00-10.00 óráig
December 24. Hétfô Pihenônap Hivatal zárva
December 31. Hétfô Pihenônap Hivatal zárva

3 az 1-ben 
a használtautó-telepen

Mosószert töltött, pizzát sütött, miközben 
hivatalosan használtautóval kereskedett

Használt autókat hirdetett, ám a gépjármû-for-
galmazás mellett szinte ”multi funkciósra” ter-
jesztette ki tevékenységét egy Pest megyei vál-
lalkozó, aki telephelyén pizzát is sütött, sôt
mosószertöltôt üzemeltetett illegálisan. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest megyei
adóellenôrei, a vám- és pénzügyôrökkel és a
Bevetési Fôigazgatóság munkatársaival közösen
tartott akcióban több súlyos szabálytalanságot
fedtek fel, amelyek teljes feltárása már bün-
tetôeljárás keretében folyik. 
A használtautó-kereskedô telephelyére kiérkezô
egyenruhások és adórevizorok számára is meglepô
volt, amikor felfedezték, hogy a telephelyen száz-
számra hevernek a pizzás dobozok. Mint kiderült a
cég egy pizza sütödét is üzemeltet a helyszínen,
melynek bevételét azonban nem szerepeltette a vál-
lalkozás könyvelésében és adót sem fizetett utána.
A pénzügyôrök a telephely egyik lezárt épületének
átvizsgálására készültek – amit a cégtulajdonos
többszöri felszólításra sem akart kinyitni, mondván,
azt nem ô használja, hanem bérbe adta – amikor is
a zárt épületbôl váratlanul kilépett egy munkásruhá-
ba öltözött férfi. A járôrök kérdésére elmondta, hogy
ô tölti a mosószereket, de reggel telefonon szóltak
neki, hogy ki ne jöjjön a házból, amíg mozgást lát. 
A 120 négyzetméteres helyiségben illegális mosó-
szertöltô üzemet találtak a pénzügyôrök. A csarnok-
ban halomban álltak a töltésre váró, ismert márka-
jelzéssel ellátott mosóporos dobozok és öblítôs
flakonok, amelyeket ismeretlen eredetû és minôségû
folyadékkal, illetve mosóporral töltöttek meg.
A NAV szakemberei az 5 millió forint értékû, hamis
védjeggyel ellátott mosószereket és öblítôket,
különféle csomagolóanyagokat, valamint a palacko-
zó készüléket lefoglalták. 
A súlyos szabálytalanságok további részleteit már az
illetékes bûnügyi nyomozók tárják fel, mivel a
pénzügyôrök az áru hamis megjelölése, illetve ipar-
jogok megsértésének gyanúja miatt az ügyet felje-
lentéssel átadták a nyomozóhatóságnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó

Fôigazgatósága
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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: 9.00–12.00 

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: 12.00–15.00

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

November 10. szombat munkanap,  
9-12-ig óráig  dr. Jakab Erika  rendel.

Tanácsadás a Kossuth L. u. 64-ben.
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731

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

Rendelési idôn túl 
19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

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

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

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

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

CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Nagykovácsi, Pók u. 58.

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

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 

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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:
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

November 16.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

November 23.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

November 30.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

December 1. szombat
8–12 Dr. Koltay Angéla
és 15–19-ig telefonos ügyelet
sürgôs esetben 06-30-922-6632

December 7.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Dr. Sorbán András november 6-9-ig 
szabadságon lesz.

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

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!

Segíteni szeretnénk!

Örömmel tudatjuk a falu lakosságával, hogy 2012
júniusában megalapítottuk a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôk csapatát. A megalapításban a
Linum Alapítvány, a Magyar Hospice Alapítvány
és Nagykovácsi Önkormányzata vett részt.
A segítô szándékú csapat, helyi lakosok körébôl
verbuválódott azzal a céllal, hogy támogatást
nyújtsunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok
számára, akik valamilyen okból akadályoztatva
vannak. A segítségnyújtás ingyenes és bárki for-
dulhat hozzánk segítségért például olyan estek-
ben:
- amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvo-

sához, a gyógyszertárba, vagy a szükséges
vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkí-
sérjük)

- ha egészséges, de fizikai állapota nem teszi
lehetôvé, hogy a háztartási, házkörüli munkákat
elvégezze

- ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani
- ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy

kis lelki támogatásnak
- ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül

gondozza és egy kis segítségre, némi szabad-
idôre, pihenésre lenne szüksége

- ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkal-
manként segítségre lenne szüksége

- az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segít-
séget igénylô – helyzetek is. Mi a csapatunkkal
igyekszünk a problémákra megoldásokat találni.

Akinek segítségére lehetünk, vagy ismer olyan
személyt, aki segítségre szorul, kérjük, hívja a
következô telefonszámokat, vagy értesítsen ben-
nünket írásban:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó,
csoport koordinátor I., 
e-mail. suomi999@hotmail.com 
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordi-
nátor II.
e-mail: drjaniagnes@gmail.com 
Továbbá várjuk azok jelentkezését is, akik szeret-
nének csatlakozni a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôkhöz.

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS:

06-70-387-9999

Egy megfakult negatív
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Két lakossági jelzést kaptunk az elôzô számban
megjelent írásainkhoz: 
1. www.levego.hu/sites/default/files/avaregetes.pdf

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingyenes
zöldhulladék begyûjtés idôpontja: 2012. no-
vember 5.!

2. Komposztáljunk!
A komposztálás, az egyik legôsibb hulladék-
hasznosítás. A legrégebbi komposzttelepeket a
Közel-Keleten és Kínában találták. Itt voltak az elsô
hulladéktelepek. Külön gyûjtötték az éghetô, az
újrahasznosítható és egyéb hulladéktípusokat, majd
feldolgozták.
A kínaiak évezredek óta különös figyelmet fordí-
tanak a házakból, kertekbôl, mezôgazdasági terüle-
tekrôl származó szerves anyagok hasznosítására, így
nyerve rengeteg ingyen tápanyagot. 
Mára megváltozott a mezôgazdaság kis hazánkban.
Egyre kevesebb a háztáji kertekben tartott haszonál-
latok száma. Inkább nagyobb állattartó telepek
alakultak ki. Ez jelentôsen lecsökkentette a kiskertek
tápanyag utánpótlási lehetôségeit, és viszonylag ne-
héz jó minôségû állati trágyát beszerezni.
Éppen ezért érdemes saját kezûleg elkészíteni a
szükséges trágyát. Ehhez nem kell mást tennünk,
mint felhasználni azt, ami amúgy is bosszant ben-
nünket: a háztartásokban keletkezett szerves hul-
ladékot.

Miért érdemes komposztálni?
- HULLADÉKCSÖKKENÉS.
Elôször is kevesebb a háztartási szemét, mely jelen-
tôs költségcsökkenést jelenthet. Pláne, ha még
szelektíven is gyûjtjük a papírt, mûanyagot, üveget
stb., szinte alig termelôdik hetente 20-30 liternél
több szemét egy háztartásban.
Nem kell azon gondolkodni, hová is tegyük a tavaszi
nagytakarítás után keletkezett sok nyesedéket, vagy
nyáron a rengeteg fûkaszálékot, esetleg az ôsszel
lehullott sok lombot.
- ESZTÉTIKA.
Megszûnik a kellemetlen, büdös kuka és sokkal
tisztább lesz környezetünk.
- TÁPANYAG FORRÁS.
A komposztálás különösebb erôfeszítést nem
igénylô tápanyag elôállítás.
A természet tudja, mit csinál. Tökéletesen lebontja,
majd átalakítja, és a legtökéletesebb tápanyagforrást
készíti el nekünk.
Nem utolsó sorban fontos az is, hogy pontosan
tudjuk mi az, amit a környezetünkben használunk,
hiszen mi magunk gyûjtöttük össze a komposzt alap-
anyagát.

Mi a komposzt?
- a komposzt teljes értékû táplálék növényeik

számára. Szerkezetébôl adódóan a nehezen oldódó
ásványi anyagok, mikroelemek folyamatosan fel-
vehetô állapotban vannak a növényeink számára.
Ezeket még a legtökéletesebb mûtrágyák sem
tudják.

A komposzt humusz.
Elônyei:
- kiemelkedô a vízmegkötô képessége, a tápanyag

megtartó képessége, a fényelnyelô képessége, 
mellyel egyensúlyban tartja talajunk legfontosabb
tulajdonságait. 

- lehetôvé teszi a magok egészséges kelését, palán-
táink növekedését.

- növeli a talajéletet, serkenti a talajlakó élôlények
aktivitását.

- erôsíti a növények immunrendszerét, mellyel el-
lenállóbbá válnak betegségekkel, kártevôkkel és a
természeti megpróbáltatásokkal szemben.

- a talaj szerkezetét javítja, porhanyósabbá, levegô-
sebbé, dúsabbá teszi.

Hátránya:
- nem ismert. 

Hogyan komposztáljunk?
Ha kedvet kaptunk a komposztkészítéshez, itt van
néhány praktikus és fontos dolog a cél eléréséhez.
- Elsô: az elhatározás.
- Második: legalább egy ember és némi szerves hul-

ladék.
- Harmadik: egy hely a kertben, ahol dolgozhatunk.
- Negyedik: egy komposzttároló (fa keret, elôre

gyártott mûanyag siló, fémháló némi borítással
stb.), de sokszor még az sem szükséges.

- Ötödik: néhány nap évente.

Mennyi idô alatt kapunk komposztföldet 
és mennyit?
A legrövidebb idô a házi kertekbe, csak 90 nap. 
A kevésbé ápolt komposztok esetén 1-1,5 év.
1 m3 friss nyersanyagból kb. 0,5 m3 komposztföldet
kapunk.

A komposztálás folyamata:

1.) 1-3. hét: Leépítési fázis.
3-5 nap elteltével beindulnak a baktériumok, algák
tevékenységei.
Ekkor 50-70 oC-ra melegszik fel a komposzt belseje.
Teendô: Forgassuk meg a 3-4. héten. Kiegészítô
anyagot lehet hozzátenni.
2.) 4-7. hét: Átalakulási fázis.
Különbözô gombák szaporodnak el, melyek feldol-
gozzák a nyersanyagot. A gombák táplálékául az
elôzô szakasz baktériumai szolgálnak.
Ekkor a hômérséklet 20-40 OC-ra csökken.
Teendô: forgassuk meg a 6-8. héten. Ha túl száraz,
locsoljuk meg egy kicsit.
3.) 8-12. hét: Felépülési fázis.
A hômérséklet kb. 20 OC.
Magasabb rendû élôlények veszik át a munkát.
Giliszták, atkák, ászkák, ugróvillások, lárvák (pl.:
pajorok) stb.
Friss komposzt képzôdik, mely még nem teljesen al-
kalmas a felhasználásra.
Teendô: használjuk fel a terméket, vagy ha túl
száraz, locsoljuk meg egy kicsit.
4.) 13-20. hét: Stabilizációs fázis.
Folyamatos átmenet történik.
Csökken a hômérséklet, a tápanyagok megkötôdnek
a talajszemcséken.
Érett komposztot kapunk, mely már használható ül-
tetésre, talajdúsításra. 
Teendô: Használjuk fel a termékünket. 

Néhány fontos dolog.
Keverni kell a nedves (konyhai hulladék, fûkaszá-
lék) és a száraz (lomb, ágak, gallyak) dolgokat!
Ne száradjon ki, és ne legyen nagyon vizes!
Hômérséklet: a 10 OC alá esik a hômérséklet, akkor
leállnak a folyamatok.
Forgassuk, ezzel serkentve a folyamatokat.
Érintkezzen a természetes talajjal a komposztálandó
anyag, így biztosítva a mikroszervezetek mozgását.

Felhasználás.
A friss komposztot (3. fázis) keverjük, vagy véko-
nyan terítsük a földfelszínre.
Az érett komposztot bárhová használhatjuk.
Feldúsíthatjuk vele a talajunkat, ültethetünk bele,
vethetünk, palántázhatunk benne.

Egy kis plusz.
A komposztálás folyamata természetes körülmé-
nyek közt is végbemegy. Vannak olyan  adalékok,
melyek segítségével a komposztunk hamarabb, és
még jobb minôségben kerülhet a kezünkbe.
Ezek a következôk:
- Kôzetôrlemények: 
Egyrészt megakadályozzák az anyagveszteséget,
másrészt lehetôséget biztosítanak a humuszkolloi-
dok (szemcséket tartalmazó oldatok) kialakulására.
Ilyenek a zeolit, alginit, bentonit, egy kis agyagos

talaj, mely Nagykovácsiban és Remeteszôlôsön is
korlátlanul a rendelkezésünkre áll. 
- Serkentôanyagok:
Szerepe az érés felgyorsításában van. Célja a mikro-
organizmusok tevékenységének beindítása.
Ez legtöbbször egy kis hozzáadott talaj, vagy ami a
legjobb, egy kis komposztföld.
A kereskedelemben már kapható erre a célra kifej-
lesztett oltóföld.
Talajlakók betelepítése:
Telepítsünk gilisztákat a komposztba.
A giliszták és más fontos élôlények maguktól is
betelepülnek, ám ha van lehetôségünk, szerezzük be
és tegyük a komposztunkba.
A legjobb munkát a trágyagiliszta végzi.
Takaróanyagok:
Szerepe, hogy ne száradjon ki a komposzt, vissza-
tartsa a keletkezett hôt, megôrizze a képzôdött nitro-
gént.
E célra alkalmas például a szalma, a lomb, egy
vékony földréteg, a zsákvászon.

Mit tehetünk a komposztba?
- A konyhából és a háztartásból a feleslegessé vált

szerves anyagok.
Zöldség és gyümölcs maradványok. Elszáradt, levá-
gott szobanövény maradványok.
Színezetlen, festetlen papírok.
- A kertbôl:
Levágott fû, levágott ágak, gallyak felaprítva,
virágzás elôtt kiszedett gyomnövények, elszáradt
növénymaradványok, lehullott gyümölcs, kezeletlen
fából származó faforgács.

Mit NE tegyünk a komposztba?
Zsíros, olajos ételmaradványokat, húst – a fertôzé-
sek és a legyek miatt.
Fertôzött, beteg növényeket, mert nem tud eléggé
felmelegedni a komposzt, hogy a betegséget okozó
károsító elpusztuljon.
Porszívózsákból a szemetet, mert nehézfém és le
nem bomló dolgok lehetnek benne.

Tisztázatlan kérdések.
A diófalevél.
Igen, komposztálható, és teljes értékû komposzt
keletkezik belôle.
Miért mondják, hogy ne tegyük a komposztra?
A diófában található juglon nevû anyag növekedést
gátló hatással rendelkezik. Ezért mondják azt, hogy
a diófa alatt nem marad meg semmi. Ez sem így van.
Ha nem hagyjuk, hogy a lehullott levelek sokáig a
talajon maradjanak, illetve nem hagyjuk, hogy az
esô megáztassa, akkor nem mosódik a talajba a jug-
lon, és nem is okoz gondot.
A komposztálás során a juglon is ugyanúgy lebom-
lik, mint a levél többi része, ezért nem is okoz gon-
dot.
Tipp: A diófa levelet komposztáljuk külön, hogy
még véletlenül se kerüljön lebomlatlan rész a kom-
posztföldbe.
Ha viszont egy-másfél évig is komposztáljuk a zöld-
hulladékot, akkor ennyi idô alatt a diófa levele is
tökéletesen lebomolhat.
Az örökzöldek levele és a fenyôk tûi.
Igen, ezek is komposztálhatók.
A fenyôfélékben található gyanta által lassabban, de
lebomlanak a növény részei.
Ugyanúgy, mint a diófalevél esetében, ha már föld-
szerû anyaggá változott a növény rész, melyet a
komposztra tettünk, akkor már lebomlott minden
gátló anyag, és biztonsággal használható a komposz-
tunk.
Tipp: Nagyon apró, néhány centiméteres darabokra
aprítsuk fel a részeket, így könnyebben és gyorsab-
ban komposztálódnak.

Ha bármilyen kérdése merült fel a témával kapcso-
latban, forduljon hozzánk bizalommal!
Sikeres komposztálást kívánunk!

Hartai Dorottya kertészmérnök, komposztmester,
Latinkert

A komposztálásról



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:
Christie, Agatha: Életem
Agatha Christie-t (1890-1976) az egész világ ismeri. Az
Életem 1977-ben, az írónô halála után egy évvel jelent meg, s
bepillantást nyújt elképesztôen színes és fordulatokban
gazdag magánéletébe a kisgyermekkortól a házasságokon és
a háborúkon keresztül az alkotói mindennapokig, valamint a
második férjjel, Max Mallowannel közösen folytatott extrém ka-
landtúrákig, azaz a régészeti expedíciókig
Evanovich, Janet: Négy lövés
Ken Rijock. Vietnámot megjárt kitüntetett veterán. Szárnyaló
ügyvéd. És egyike a világ leghírhedtebb pénzmosóinak. A 80-
as években Miamiban, ô volt az összekötô ember a kolumbiai-
akkal a kokainpiacon. Minden pénteken, többszázezer dollár
egy rongyos aktatáskában, és ô csak repül a privátgépén az
adóparadicsomba, a Karibi szigetekre.
Rijock, Kenneth: A mosodás
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...
– Ismeretterjesztô irodalom:
Börcsök Mária: Szakadozó mítoszok
Megrázó, felkavaró tények. Ki gondolná, hogy a magyar líra
géniuszai, a magyar irodalom fejedelmei milyen gyarló cse-
lekedetekre vetemedtek? A férfi és nô, a nô és férfi örök párvi-
adalában miként sározódtak be erkölcsileg, emberileg, miként
alázták meg múzsáikat az elemi ösztönök által vezérelve?
Castleden, Rodney: Felfedezések melyek megvál-
toztatták a világot 
Könyvünk kronologikus rendben tekinti át a jelentôsebb
felfedezôket és a hozzájuk köthetô felfedezéseket.
Megtudhatjuk, milyen problémákkal szembesültek felfedezé-
seik során, hogyan küzdötték le a nehézségeket, az izgalom
és a lelkesedés pedig mindnyájunkra átragad, pedig csak
szemlélôdôk vagyunk ebben a történetben.
Jeffers, Paul H.: A legôsibb titkos társaság 
A szabadkômûvességet sok mindennel megvádolták már.
Egyesek szerint titkos sátáni szertartásokat ûznek, mások
szerint összeesküvést szôttek a világuralom megszerzésére.
A rend tagjai - köztük Isaac Newton, John Wayne, Bill Gates,
az Egyesül Államok sok népszerû mûvésze és 25 amerikai el-
nök - azonban azt állítják, csupán a testvériség, a szolgálat és
a jótékonyság kötelékei tartják össze ôket.

– Gyermekeknek ajánljuk:
Elkelesm, Simone: Tökéletes kémia 
Egy chicagói külváros középiskolájában, a Fairfield gimiben
mindenki tudja, hogy a kerület északi és déli negyedeiben élôk
között kibékíthetetlen ellentétek húzódnak. Így amikor a haj-
rálányok csapatkapitánya, Brittany Ellis mellé Alex Fuentest,
egy helyi bûnbanda tagját osztják be tanulópárnak kémiaórán,
az eredmény borítékolható: ezek ketten robbanékony
egyveleget képeznek.
Fisher-Hunold Alexandra: Pónitörténetek 
A pónik a legjobb barátok! Lenke egy napot sem bírna ki Molly
nélkül. Természetes, hogy még patkoltatni is elkíséri, és nem
hagyja magára. Jóska talán az életét köszönheti a pónijának.
Asterix egy percet sem habozik, amikor a gazdáját kell ki-
mentenie a bajból. De néha a négylábú barátaink is szeret-
nének maguk között lenni. Legfôképpen, ha szerelmesek...
Moers, Walter: Az Álmodó Könyvek Városa 
Hát igen, oly helyrôl beszélek, ahol az olvasás örületbe kerget-
het. S nemcsak a kerge jár így. Szólok helyekrôl, ahol a
könyvek sebeznek, mérgeznek, talán még ölnek is. Csak aki
valóban kész ekkora kockázatot vállalni az olvasás kedvéért,
aki életét kockára teszi akár, hogy történetemben része
legyen, az kövessen a következô szakaszokon... És ne feled-
jétek, ne feledjük: bátorság!
Schrocke, Kathrin: Sztárok a lovardában 
Romantika-ranch díszeleg a felirat a bejárat felett, amikor Zsófi
a nyári szünidô elsô napján megjelenik a lovardában. A tanyát
egész nyárra kibérelte egy filmes csapat egy családi filmfor-
gatásához. És mindennek tetejébe a film arrogáns fôsze-
replôje, Harriet pont Zsófi kedvenc lovát választja ki magának.
Vidra Gabriella: A labirintus titka 
Te kiigazodnál egy egyiptomi sírkamra labirintusában? Ha az
életed múlik rajta, meg tudnál oldani egy nehéz matekfelada-
tot a Rhind-papiruszon? Szerinted mennyi idô 46.000 liter
vizet kimerni a tûzô napon?A négy kamasz, Krisztián, Orsi,
Zsófi és Barna ismét útra kel, hogy megküzdjön Mar-Törrel.
Ezúttal Afrikában teljesítik kalandos küldetésüket, III.
Amenemhat fáraó korában. Otthon azonban hiba csúszik a
számításba.

� Kedves Gyerekek!
Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép Gyermekház
szervezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7
határon át Országos Mesevetélkedô, melynek
szervezésében intézményünk ebben az évben is részt
vesz. A játék 6 fordulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi
szinten, az elmúlt évekhez hasonlóan az Öregiskolában
kerül megrendezésre. Várjuk 3-4 osztályos tanulók je-
lentkezését!
� Mo Jen, az egyik leghíresebb, sokáig üldözött kínai író
nyerte el 2012-ben az irodalmi Nobel-díjat.
Mo Jen (Mo Yan) kínai írónak ítélte oda a 2012. évi irodal-
mi Nobel-díjat a Svéd Akadémia csütörtökön
Stockholmban. Mo Jen Nobel-díja nem meglepetés, a kí-
nai író a legfôbb várományosok között szerepelt. 
1955-ben született, ô az egyik leghíresebb kínai író, neve
azonban többször is tiltólistára került a kommunista
Kínában. Stílusát Franz Kafkáéhoz és Joseph Helleréhez
hasonlítják. A legrangosabb irodalmi elismerés mellé 8
millió svéd korona is jár.
� 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 14.00 órakor tartja foglalkozásait.
Találkozások: 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 a könyvek és az irodalom iránt érdeklôdô
lányokat és asszonyokat! Minden 4. hétfôn kihelyezett
klubfoglalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mailben
értesítjük. Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-
4156)
November: Németh László - Égetô Eszter
Január: Günter Grass - Bádogdob
Február Agota Kristof - A nagy füzet
� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 19.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a
témában jártas elôadó meghívásával. 2012. november
19. hétfô este 7 órától: Gyógynövényes este az
Egészségklubban – diavetítéssel, kortyolgatással. Az
elôadó: a gyógynövényeket kiválóan ismerô Sándor
László, hegedûmûvész, zeneszerzô, akivel már egy jót
túráztunk a szeptemberi Egészségnapon. 
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. Találkozás: november 26, hétfô
17.30 órától. Elevenítsük fel együtt nyelvtudásunkat!
� Nagykovácsi Kamarakórus próbái – A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Meghallgatásokat folyama-
tosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet
éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre.
Karnagy: Kriesch Katalin (06-30-975-3412)
Szeretettel várjuk az új jelentkezôket, különösen a
FÉRFI szólamokba!

P R O G R A M O K
� 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.
� Az én pódiumom – November 12-én,
hétfôn 19.00 órától „Üzbegisztánban a selyemút nyo-
mán” - Dr. Zsigmond Lívia a pódiumon.
� 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.
� A magyar nyelv és a rovásírás – November 16-án
pénteken 18.00 órától:" Nemzeti szellemi kincseink: 
A magyar nyelv és a rovásírás - Nyelvünk és írásunk
közös ôsi gyökerei, szakrális üzenetük." 
Elôadó: Sólyom Ferenc, rovói nevén Miskóci Ráró
középiskolai tanár, a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy
Lajos Király Magánegyetem rovásírás tanára, rovásírás
kutatója és terjesztôje
� Családi nap – November 17-én, szombaton 10.00-
13.00 óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy
Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások
közremûködésével, kézmûves foglalkozás Kemendi
Ágnessel. Belépô: 500 Ft/fô.

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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� Egészségklub – 2012. november 19. hétfôn  19.00
órától: Gyógynövényes este az Egészségklubban - di-
avetítéssel, kortyolgatással. Az elôadó: a gyógy-
növényeket kiválóan ismerô Sándor László,
hegedûmûvész, zeneszerzô, akivel már egy jót túráz-
tunk a szeptemberi Egészségnapon.

� MMAAZZSSOOLLAA  ÉÉSS  TTÁÁDDÉÉ – bábszínház –
November 23-án, pénteken 16.30
órától Mazsola és Tádé – zenés
bábjáték a Fabula Bábszínház
elôadásában. Belépô: 700 Ft/fô,
családi jegy: 2000 Ft
� JAZZ Klub – November 23-án, pénteken 19.00
órától, a Mrs.Columbo zenekar koncertje.
Belépô: 800 Ft/fô.

� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – November
30-án, pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô
ovisokat és kisiskolásokat. Belépô: 500 Ft/fô
� Táncház felnôtteknek – November 30-án, pénteken
19.00 órától. Tánctanítás: Czene Zsuzsa, muzsikál a
SZERET együttes. Belépô: 800 Ft/fô.
� LUCA napi családi nap – December 8-án szomba-
ton 10.00-13.00 óráig LUCA napjához kötôdô népi
játékok, kézmûves foglalkozások a Nagykovácsi
Nagycsaládos csoport szervezésében. Belépés
ingyenes.
� JANIKOVSZKY ÉVA: Hányszor mondjam még? –
December 12-én szerdán 17.00 órától Janikovszky Éva
„Ha én felnôtt volnék” és a „Kire ütött ez a gyerek?” 
2 mûve a Görbetükör Társulat elôadásában. 
Belépô: 700 Ft/fô, családi jegy: 2000 Ft

Diószeghy Tünde 
és Pataki Ildikó

Könnyed, vidám, bohókás, mégis igényes,
játékos és kreatív, hiszen a "Mrs. Columbo
stílus" a rögtönzött zene világából indul ki.
Szenvedély, dinamika, jazz, barátság, össze-
tartozás. 
Dalok a hatvanas évektôl napjainkig. Ismert
slágerek új köntösben, jazzben megszólaltat-
va. A három muzsikus összjátéka ajándék
minden hallgató számára: Galambos Dorina
/ének/, Hudák Zsófi /nagybôgô/ és Sárközy
Fanni /zongora /a magyar jazz történetének
kikerülhetetlen alakjai már most. Koncertjei-
ken állandó vendégként közremûködik:
Kovács Norbert /dobok/.

Az ôszi és téli évszakban a legtöbb problémát a csúszós
út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges,
hogy minden jármûvezetô megfelelôen felkészítse jár-
mûvét – és természetesen saját magát – ezekre a megvál-
tozott körülményekre.
Az idôjárási viszonyok változása, így különösen az
intenzív esôzés, havazás és a hirtelen hômérséklet
csökkenés nagyban befolyásolja a közúti közlekedés
feltételeit és próbára teszi a jármûvezetôk koncentráló-
képességét. 
A jármûvezetôk a nyári – optimális – közlekedési
feltételeket követôen még nincsenek felkészülve a
megváltozott közlekedési körülmények között történô
vezetésre és az ezzel járó fokozott balesetveszélyre.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy:
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a
világítás és a fékrendszer ellenôrzése. Az ôszi-téli köz-
lekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történô köz-
lekedés fontos kelléke lehet a jól mûködô ablaktörlô, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelô ablakmosó
folyadék vagy a páramentesítô. 
A mûszaki biztonság egyik alapkövetelménye a gumik
kifogástalan állapota, a hirtelen nagy mennyiségû esô
hatására az útfelület és a gumiabroncsok között a nagy
sebesség miatt fellép az aquaplaning jelenség.
Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is
csökkenhet, a szennyezôdés, a sár és a vízpermet ugyan-
csak jelentôsen ronthatja a fényerôt, ezért rendszeresen
ellenôrizzük és tartsuk karban a világító berendezéseket. 
Utazást megelôzôen tájékozódjunk, hogy az érintett és a
célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jellegû
korlátozást, amely pl. a téli gumik, vagy éppen a hólánc
kötelezô használatára irányul. Ha igen, akkor a szük-
séges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert ezek
meglétét akár az adott ország területére való belépésnek
is a feltételévé tehetik.
Esôs idôben jelentôsen csökken a látótávolság, csúszóssá
válnak az utak, ezért a sebesség idôjárási viszonyokhoz
igazodó megválasztása a biztonságos megállás egyik
alapfeltétele. A követési távolság betartása is kiemelten
fontos szempont, hiszen ilyenkor megnövekszik a fékút. 
A szélvédôn való átláthatóságot a megfelelôen mûködô
párátlanító rendszer, a jól mûködô hátsó ablakfûtés,
valamint az ablaktörlô lapátok és gumik biztosítják.
Esôs, latyakos idôben, amikor a járda mellett széles
sávban áll vagy folyik a víz, nehéz az úttesten átkelni. A
gyalogos ilyenkor jellemzôen arra figyel, hogy ne lépjen
a tócsába. Az autósnak számítania kell arra, hogy a járda
szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következô pillanat-
ban az úttestre, a jármû elé kerülhet.

Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az
úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt
gyalogos-átkelôhelyek, iskolák, buszmegállók környé-
kén.
Gyalogosokat, kerékpárosokat érintôen:
A kerékpárosok és a gyalogosok is sok mindent tehetnek
saját biztonságuk érdekében. Ha pl. fényvisszaverô
anyagokkal felszerelt ruházattal és jármûvel közleked-
nek, észlelésüket és láthatóságukat a sokszorosára növel-
hetik. Ez különösen szürkületben, éjszaka vagy korláto-
zott látási viszonyok mellett igaz.
A kivilágított területekrôl sötét zónákba érkezéskor a
gépjármûvezetôk sokszor nem számolnak azzal, hogy a
veszélyhelyzetek felbukkanására itt is lehet számítani,
így az egyéb, közúton közlekedôket nehezebben észle-
lik. Folyamatosan tájékozódjanak elsôsorban az úttesten
való áthaladáskor, irányváltoztatáskor.
A gyalogosoknak a járdán, ahol nincsen járda a leálló-
sávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton, ha egyik sin-
csen vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan akkor az
úttesten lakott területen belül lehetôleg a menetirány sze-
rinti bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal
oldalon a jármûforgalommal szemben kell közlekedni.
Fokozottan kell figyelni az oldalszélre, hiszen a kerékpár
könnyen felborulhat, ha pl. egy nagy sebességû gépjár-
mû elhalad mellette, de az évszakra jellemzô, olykor sze-
les idôjárás miatt jelentôs erôsségû, hirtelen széllö-
késekre is számítani kell!
Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért
lényeges, hogy a mûvelet megkezdése elôtt a kerékpáros
mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irány-
jelzésrôl sem.
A rendôrség a fenti figyelemfelhívása keretében a
következôrôl tájékoztatja a közlekedôket:
Az ORFK – Országos Baleset-megelôzési Bizottság
(ORFK-OBB) 2012. október 15-tôl november 15-ig
meghirdette a „Látni és Látszani” elnevezésû kampá-
nyát, melynek elsôdleges indoka, hogy a nyár végével az
idôjárás az ôszi, majd a téli évszaknak megfelelôen
megváltozik, és ezzel együtt az út- és látási viszonyok is
romlanak, melyek sajnálatos módon a közlekedésbizton-
ságra is kedvezôtlen hatást gyakorolnak. A kampányban
arra buzdítják a gépjármûvezetôket, hogy éljenek a
felkínált lehetôségekkel, vagyis vizsgáltassák át az
autójukat és ellenôriztessék a látásukat, mindezt térítés-
mentesen. A kampányhoz szakszervizek és optikusok
csatlakoztak az ország különbözô területein.

(Forrrás: Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
Baleset-megelôzési Bizottsága.)

Az ôszi és téli közlekedésrôl
www.latnieslatszani.hu

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
és a Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közös szervezésében

2012. NOVEMBER 10-ÉN, SZOMBATON 08:00–12:00 óra között
HELYSZÍN: BÁNYA U. – NAGYSZÉNÁS U. SAROK (A FAHÁZ ELÔTT)

A gyûjtés alkalmával a háztartásában keletkezett alábbi hulladékokat hozhatja el:

A szolgáltatást Nagykovácsi lakosai vehetik igénybe. Az Önök számára a veszélyes hulladék be-
gyûjtése ingyenes. Közületekre és gazdasági társaságokra, egyéb vállalkozásokra nem terjed ki a
begyûjtés. – Kizárólag az életvitelszerûen keletkezô, a háztartásokban elôforduló mennyiségben ad-
hatók le a megjelölt hulladékok (pl. egy személytôl 6 db mikrohullámú sütô nem adható le, 2 db 
nyomtatópatron egy háztartásból leadható). Lehetôleg az eredeti, vagy a hulladék tulajdonságainak
ellenálló csomagolásban hozza el hulladékát. Az átvételt ez megkönnyítheti.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek a veszélyes hulladékok? A hulladékgazdálkodási jogsza-
bályok szerint számos olyan tulajdonság van, amitôl egy hulladék veszélyes lehet. Ilyenek többek
között: maró, irritatív, rákkeltô, a vízi környezetre veszélyes stb.
TEGYEN ÖN IS KÖRNYEZETE TISZTASÁGÁÉRT! – KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT!

ELEKTRONIKAI ÉS VESZÉLYES
HULLADÉKGYÛJTÔ NAP

– festék, lakk maradék, hígító;
– egyéb vegyszerek (savak, lúgok stb.);
– növényvédô-szerek;
– kiürült vegyszeres göngyölegek (olajos üveg,

vagy kanna, festékes vagy lakkos göngyöleg,
hajtógázas palackok stb.);

– fáradt olaj, elhasznált háztartási sütôolaj;

– elektronikai hulladék (rádió, tv készülék, moni-
tor, számítógép, mikrohullámú sütô stb.);

– ólomakkumulátor, szárazelem, telefonakku;
– fénycsô, izzó;
– irodatechnikai hulladék (tinta- és festékkazet-

ták, patronok, tonerek)
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