
Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti ünnepünk alkal-
mából adták át a legkiemelkedôbb állami elismeréseket, kitüntetéseket. Az idén Nagykovácsi életét meghatározó
két kiemelkedô személyiség is átvehetett állami kitüntetést. (cikk a 2-ik oldalon)
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ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

Huszáros
hetek
az óvodában

Felhívás faültetésre
Meghosszabbítva

Kérjük azokat a szülôket, akiknek gyermeke 
2012. március 31. és 2013. március 31. között születtek 
és szeretnének gyermeküknek fát ültetni jelentkezzenek 

az Önkormányzatnál.
Azoknak a családoknak a jelentkezését is várjuk, 

akiknek a korábban elültetett fái elpusztultak és azokat pótolni szeretnék.

Meghosszabbított jelentkezési határidô: 
2013. április 16.

Faültetés idôpontja: 2013. április 20. 
A facsemeték és a hozzátartozó táblák átadásának 

helye és ideje: Polgármesteri Hivatal, 8.00 óra

Kérjük a kedves résztvevôket, hogy az ültetéshez hozzanak
magukkal megfelelô szerszámokat!

Lehetséges helyszínek:
Dobos Károly tér, Arany János utcai játszótér, Erdôsétány u. – Kálvária

Kapcsolattartó: Jakab Balázs
Tel.: 30-314-3821; e-mail: jakab.muszak@nagykovacsi.hu



Színes borító nyomása
www.d-plus.hu

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Nagykovácsi német ajkú lakossága
kitelepítésének 

67. évfordulója alkalmából
2013. május 5. napján

11:30 órakor a katolikus templomban az ünnepi szentmisén,
azt követôen a kitelepítési emlékmûnél tartandó megemlékezésre.

Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Klein Ferenc elnök

TAVASZI
RUHAGYÛJTÉS 

A PLÉBÁNIA TETÔTERÉBEN 
BEJÁRAT A TEMPLOM FELÔLI AJTÓN!
AZ ALÁBBI ÜGYELETI IDÔKBEN 

várjuk a testvérek adományait:

ápr. 12. (péntek) 15–19-ig
ápr. 13. (szombat) 9–12-ig
ápr. 15. (hétfô) 17–19-ig
ápr. 16. (kedd) 17–19-ig
ápr. 17. (szerda) 17–19-ig
ápr. 18. (csütörtök) 17–19-ig

RUHÁK
VÁLASZTÁSA

ápr. 19. (péntek) 13–18-ig 
ápr. 20. (szombat) 9–13-ig 
ápr. 22. (hétfô) 17–19-ig
ápr. 23. (kedd) 17–19-ig

Szeretettel várunk mindenkit!
A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTÔI

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Nagykovácsi helyi tûzvédelmét, mentési és polgárôri 
feladatokat ellátó Civil Szervezetét, a

Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13

Bankszámlaszám: 65700086-10122675

Köszönettel:
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében

Honti Zoltán elnök

Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70-3879999
Körzeti Megbízott telefonszáma: 06-70-6724693

FFeejjéérr  GGyyöörrggyy
NNaaggyykkoovvááccssii  

SSzzoocciiáálliiss  KKöözzaallaappííttvváánnyy
A Közalapítványt Nagy-
kovácsi Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô-
testülete alapította, abból a
célból, hogy a létminimum
határán vagy az alatt élôk
szociális helyzetének javí-
tása, valamint az elsze-

gényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása
érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújt-
son.
A támogatásra jogosultak többek között: 
- a válságban lévô emberek és családok; 
- a munkanélküliek; 
- a társadalom perifériájára szorult emberek; 
- hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett

gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük

van, támogassák hagyományunkat, 
hogy minél több családnak tudjunk

örömet szerezni!

A „Fejér György” Nagykovácsi
Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük 
felajánlásaikat.

(1766-1851)

Szeretnénk folytatni, 
de ahhoz elengedhetetlen 
az Önök adójának 1%-a.

Kérjük, támogassa
alapítványunkat: 
18693070-1-13

Köszönjük
Linum Alapítvány

www.linumfoundation.eu

Vertreibung 1946Vertreibung 1946 ..

TERMELÔI PIAC
minden hónap elsô szombatján

7:00–12:00 óráig 

az Általános Iskola parkolójában

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 
valamint Szilágyi Zsolt és a gazdák

A márciusi számból az „Öltözz pirosba” felhíváshoz
csatlakozók közül kimaradtak a felsorolásból a
Budakeszi Járási Kirendeltség dolgozói:



Rövid áttekintés az egyik kiemelkedô elismerésrôl:
A Magyar Köztársasági Érdemrend (továbbiakban:
Érdemrend) és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt
(továbbiakban: Érdemkereszt) jogelôdje a nemzetgyûlés
által 1946 szeptemberében, a XXI. törvénycikkel alapí-
tott Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem
volt. A kitüntetést olyan hazai és külföldi állampolgárok
vehették át, akik sokat tettek Magyarország érdekeinek
elôsegítéséért. Az Érdemrendet és az Érdemérmet össze-
sen három éven keresztül adományozták, ugyanis 1949-
ben az Elnöki Tanács rendeletében kimondta, hogy az
1946-ban létrehozott kitüntetések további adományo-
zására nincs lehetôség. A rendeletben foglaltak indoka
közvetlenül az ország államformájának Népköz-
társasággá történô átnevezése volt. Közvetett és
tényleges indoka pedig az, hogy a Rákosi-korszaknak
nem volt szüksége olyan kitüntetésekre, amelyek nevük-
ben és formájukban, továbbá jelképvilágukban kötôdnek
az 1946–1949 között fennálló demokratikus államberen-
dezkedéshez.
Az Érdemrendet és Érdemérmet (ez utóbbit Érdem-
kereszt elnevezéssel) az 1989-es rendszerváltozás „reha-
bilitálta”, és helyezte vissza az ország által adományoz-
ható legmagasabb kitüntetések közé. Az Országgyûlés a
Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: törvény) megalkotásával
új alapokra helyezte a Magyarországon adományozható
legmagasabb állami kitüntetésekre vonatkozó szabá-
lyokat. Az 1948 óta adományozható, a magyar kultúra
mûvelésének és ápolásának elismeréséért járó legma-
gasabb elismerésének számító Kossuth-díj megmaradt,
az Állami Díjat formálisan megszüntették és helyette lett
hazai tudományos élet legkiválóbb mûvelôinek adható
Széchenyi-díj, ami ezáltal rangban és a díjjal járó
pénzjutalommal együtt felemelkedett a Kossuth-díj mel-
lé. A rendszerváltozás egyértelmû velejárója, hogy az
1949 és 1989 között átadott szocialista kitüntetéseknek
nem lehet helye az új demokratikus jogállamban, ezért
ezek végleg kikerültek a magyar kitüntetések rendsze-
rébôl.
A törvény meghatározza a kitüntetések alapját: 1.§ A
Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szol-
gálatában, az ország fejlôdésének elôsegítésében, a haza
érdekeinek elômozdításában és az egyetemes emberi
érdekek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamu-
tató tevékenységet. Ezek elismerésére az Országgyûlés
Magyar Köztársasági Érdemrendet és Magyar Köztár-
sasági Érdemkeresztet alapít. Az Érdemrendet a minisz-
terelnök, az Érdemkeresztet a feladatköre alapján il-

letékes miniszter terjeszti elô, és a köztársasági elnök
adományozza. A kitüntetéseket ünnepélyes keretek
között vagy a köztársasági elnök vagy személyes megbí-
zottja adja át. Az Érdemrend és az Érdemkereszt
adományozása díjmentesen történik. A kitüntetett az
adományozást igazoló okiratot kap és jogosult magát az
adott kitüntetés tulajdonosának nevezni. Amennyiben
magasabb fokozatú kitüntetést kap a már meglévô
alacsonyabb Érdemrend vagy Érdemkereszt továbbra is
tulajdonában marad. Kiváltság az adományozással nem
jár. A kitüntetések külön polgári és katonai tagozattal
rendelkeznek. De elôfordulhat a két tagozatból kapott
kitüntetés együttes viselése is, ha például a kitüntetett
civil és katonai tevékenységet is folytatott és mind a ket-
tô olyan kimagasló, hogy külön-külön is elismerendô. A
polgári és a katonai tagozat fokozatai azonosak.

Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere
nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági el-
nök megbízásából állami kitüntetéseket adott át a
közélet és a kultúra kiemelkedô képviselôinek,
közöttük több katolikus egyházi, illetve egyház-
ban dolgozó személynek.

Magyar Arany Érdemkereszt (pol-
gári tagozat) kitüntetést kapott
Kemenes Gábor börtönpasztorá-
cióban dolgozó katolikus pap, a
Nagykovácsi Nagyboldogasszony
Plébánia plébánosa.

Született Budapesten, 1950. június 8.-án, pappá
szentelték Esztergomban, 1973. június 19.-én.
Káplán Varsányban 1973-74, Szécsényben 1974-
77, Bp.-Belváros fôplébánián 1977-80, Bp.-
Zuglóban 1980-81, Bp.-Szent Család (VI. kerület)
plébánián 1981-90, Bp.-Kelenföldön 1990-93,
Bp.-Terézvárosban 1993-96. Plébános Bp.-Szép-
halmon 1996-1998, Nagykovácsiban 1998-tól.
Börtönlelkész is 2000-tôl.
A fenti dátumok talán a legmeghatározóbbak
Gábor atya életében. A falunk és plébánosunk
élete 1998-tól kapcsolódott össze és talán kevesen
élnek köztünk olyanok, akiknek az azóta eltelt 15
év alatt ne lett volna személyesen is kapcsolata
vele. Személyisége, ami számomra épp olyan

misztikus, mint maga a szolgálat, amit teljesít,
mindig tartogat titkokat és meglepetéseket. Gábor
atya energikus, sokrétû tevékenységet végez nem
csak a településünkön, de szerte az országban, sôt
ha a zarándokutak szervezésére, vezetésére gon-
dolunk, mondhatjuk a világban. Kívánjuk, hogy
még sokáig segítse az Isten és adjon neki erôt,
egészséget, hogy tudja tenni mindazt, amivel
sokak életét segíteni!
Nagy Tisztelettel és Szeretettel köszöntjük az
önkormányzat nevében papi hivatása 40. eszten-
dején, külön köszönjük Nagykovácsi életében
betöltött 15 éves szolgálatát! Az állami kitün-
tetéshez ôszintén gratulálunk!

A másik kiemelkedô elismerésrôl röviden:
A Jászai Mari-díj állami kitüntetés, amit 1953-ban
alapított a magyar kormány színmûvészeti díjként.
Névadója Jászai Mari, a drámai színjátszás nagy
mûvésze volt. Eredetileg kettô, 1955-tôl 1976-ig három
fokozata volt. Minden évben április 4-én adták át, ál-
talában tíz fônek. 1992-ben a Mûvelôdési és Közoktatási
Minisztérium újraalapította, s kiterjesztette a színháztu-
dományi tevékenység elismerésére is. 1976 óta egy
fokozata van, 1992 óta március 15-én adják át általában
13 fônek.
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális
örökség minisztere által adományozható mûvészeti és
egyéb szakmai díjakról az alábbiakról rendelkezik:
Jászai Mari-díj
15. Jászai Mari-díj
15.1. A díj kiemelkedõ színmûvészeti – színészi, ren-
dezõi, díszlet- és jelmeztervezôi, látvány- és világításter-
vezõi, dramaturgiai – és színháztudományi – szín-
házelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elis-
merésére adományozható.
15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
15.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
15.4. A díj adományozására javaslatot tevõ bizottság öt
tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai
szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel.
15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló
oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlék-
érem Kiss Nagy András szobrászmûvész alkotása, egy-
oldalas, Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon
„JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.
15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom
mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelô
összeg.

Ezt az elismerést idén Nagykovácsi
Díszpolgára Oberfrank Pál színmû-
vész, a Veszprémi Petôfi Színház
igazgatója vehette át.

1964. május 3-án született Budapesten. Közép-
iskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimná-
ziumban végezte, ahol szerepelt a diák-színját-
szókör elôadásain a Piarista Színpadon. 1986-ban
elvégezte a Külkereskedelmi Fôiskola áruforgal-
mi szakát francia-angol tagozaton, majd mégis a
színmûvészetet választotta. Fôiskola elôtt a
Nemzeti Színház stúdiósa, Bodnár László utolsó
tanítási évében. 1987-ben sikeresen felvételizett
Marton László osztályába, 1991-ben szerzett
színészdiplomát. 1991-2008 között a Vígszínház
tagja volt. 2010. február 1-tôl a veszprémi Petôfi
Színház igazgatója.
Díszpolgárunk számára a családja és a munkája
mellett mindig fontos volt a közösségi életben
való részvétel is. Közvetlen, kedves személyisége
révén sokan tekintünk rá Nagykovácsiban mind
közeli ismerôsünkre, jó barátunkra, ezért is volt
külön öröm értesülni arról, hogy neves állami
kitüntetést kapott.
Önkormányzatunk nevében tisztelettel és szere-
tettel gratulálunk a díjhoz és kívánjuk, hogy
továbbra is maradjon meg mindaz a kreativitás,
amivel az Isten megajándékozta és adja meg
továbbra is azt az erôt és energiát, amivel tudja a
szolgálatát teljesíteni.

Bencsik Mónika polgármester

Állami kitüntetettek

Digitális Átállás támogatásáról
Tisztelt Lakosok! – A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében foglal-
tak valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttmûködési megállapodás
alapján felméri a televíziós mûsorsugárzás Digitális Átállásához kapcsolódóan az állami támogatásra jo-
gosultak körét.
Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik,
amely háztartásban kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel televízióznak és a jogszabályok
alapján a személy rászorultnak minôsül.

A jogszabályok alapján rászorultnak az minôsül, aki a MÁK-tól, az ONYF-tôl vagy a települési önkor-
mányzattól, vagy a fôvárosi és megyei kormányhivatal járási (fôvárosi kerületi) hivatalától szociális el-
látásban (a rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, idôskorúak
járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában,
saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítô támogatásban) részesül, valamint
mindazon, a Digitális Átállás regionális idôpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltô
személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiz-
tosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. 

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható. 
A támogatási jogosultság megállapításához szükséges adatok a Magyar Államkincstárnál, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóságnál és a települési önkormányzat jegyzôjénél, illetve a fôvárosi és megyei
kormányhivatal járási (fôvárosi kerületi) hivatalánál állnak rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot
megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat ezektôl a szervektôl kérte be az NMHH.
A rászorultak a felmérés megkezdése elôtt levélben tájékoztatást kapnak a felkeresésrôl. A rászorultak szemé-
lyes megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre vonatkozó felmérést 2013. március 11. és
június 30. között a Központi Statisztikai Hivatal felmérôi végzik. A felmérôk sorszámozott fényképes igazol-
vánnyal rendelkeznek. 
További részletekrôl a KSH honlapjáról tájékozódhatnak. 
Természetesen kérdés esetén a Polgármesteri Hivatalban állunk rendelkezésükre. 

Tisztelettel: Tóthné Pataki Csilla jegyzô

2013. ÁPRILIS 3



2013. március 7-ei rendkívüli testületi ülésen a
képviselôk jóváhagyták a 2012. évi költségvetési
rendelet 6. számú módosítását az alábbiak szerint, a
Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával:
Halmozott bevételi és kiadási fôösszeg 1.863.805
ezer Ft, Halmozódás mentes bevételi és kiadási
fôösszeg 1.305.015 ezer Ft, Általános tartalék
20.318 ezer Ft, Mûködési céltartalék 89.240 ezer Ft,
Fejlesztési céltartalék 22.221 ezer Ft.
Megtárgyalta továbbá a testület a ravatalozó meg-
építésével kapcsolatos elképzeléseket, az Inku-
bátorház projekt további feladatait, a Kecskeháti
területrésszel felvetôdô kérdéseket, és Remete-
szôlôssel való közös feladat ellátási teendôket.

Március 28-án munkaterv szerinti ülésen 16
elôterjesztést tárgyalt a testület. Az ülést megelô-
zôen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javaslatot
tett több napirendi kérdésben.
A törvényi elôírásoknak megfelelôen elkészült a
Nagykovácsi Köztemetôt üzemeltetô Rex Salus
Kft., a Budaörsi Rendôrkapitányság Budakeszi
Rendôrôrsének, az Ezüstkor Szociális Gondozó-
központ és Nagykovácsi Nagyközség jegyzôjének
2012. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolója.
Az ülésen a feladatokat ellátó szolgáltatók a
rendôrségi vezetôk és a Budakeszi Járási Hivatal
megbízottja is részt vett és az írásos beszámolóikat
szóban is kiegészítették, amelyeket a képviselôk
egyhangúan elfogadtak (az érdeklôdôk honlapunkon
a beszámolókat teljes terjedelemben elolvashatják).
Elfogadta a testület a Nagykovácsi Település Üze-
meltetési Kft. negyedéves beszámolóját, valamint a
Felügyelô Bizottság éves munkatervét. A Képvi-
selô-testület határozatban rögzítette, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévô Településüzemeltetési
Kft. részére 1.700.000 Ft tulajdonosi pótbefizetést
biztosít a költségvetési tartalék terhére, amelyet a
cég kizárólag a Faluház bontási költségeire használ-
hat fel.
A 2013. évre vonatkozó Közbeszerzési tervet azzal a
kiegészítéssel fogadta el a testület, hogy a szilárd és
földutak kátyúzása a hókotrás és síkosságmentesítés
feladatainak ellátását egy éves, a gyermek közét-
keztetési feladat ellátásának közbeszerzését két éves
idôszakra határozta meg.
Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan víz és
csatornadíj vonatkozásában állami támogatási
igényt jelent be a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatóságához. Az elsô félévre vonatkozó vízi-
közmû beruházási tervben meghatározásra kerültek
a legfontosabb feladatok. A 2012. évrôl áthúzódó
munkák közül a Séta utcai gerincvezeték kiváltási
munkájának folytatása, továbbá az idei évi elôre
nem tervezett munkák, az útépítések elôtt elvég-
zendô szennyvízcsatorna hálózat felújítási munkála-
tok, az altaji tûzcsapok cseréje, a Kálvária-dombi
ivóvíztározó medencék biztonságos leürítésének
megoldása, útburkolatok süllyedésének helyreál-
lítása szerepelnek a terveben.
A Kispatak Óvoda 2013/2014 nevelési évre vonat-
kozóan az óvodavezetô asszony javaslatát elfogadva
a beiratkozások idôpontját 2013. május 6-7-8-9 nap-
jában határozta meg a testület. Minden nagykovácsi
lakosnak tisztában kell lenni azzal, de fôleg az
óvodáskorú gyermekek szüleinek, hogy önkor-
mányzatunknak a kötelezô feladat ellátáson, a szük-
séges és tervezett beruházásokon túl a legnagyobb
problémát az országos szintet meghaladó magas 
gyermeklétszámmal kapcsolatos feladatok jelentik.
A településen éves szinten átlagosan 100 gyermek
születik. A Kaszáló utcai óvoda megépítésénél is
világosan láttuk, hogy a plusz férôhelyek is kevés-
nek bizonyultak. Ez a probléma kiélezôdött azzal,
hogy az utóbbi években az erôfeszítések ellenére

megközelítôleg 100 gyermek óvodai felvételét nem
tudta biztosítani az önkormányzat és ez érezhetô fe-
szültséget okozott. Ennek érdekében a testület úgy
döntött, hogy az idei beiratkozásoknál szabályozot-
tabb kereteket határoz meg a felvételi eljárásnál,
amelynek figyelembe vételéhez kéri az intézmény-
vezetôjének együttmûködését, aki a törvényi elôírá-
sok alapján egy személyben dönt a gyermekek
felvételérôl. Intézményvezetô asszony együttmûkö-
dését felajánlotta a testületnek.
Az óvodai beiratkozások szabályairól az önkor-
mányzat fenntartói jogával élve április 23 –án az
Öregiskolában tájékoztatót tart az érintett
szülôknek 17:30-tól.
A Kispatak Óvoda vezetôjének megbízási szer-
zôdése 2013. augusztus 15. napjával lejár, ezért a
testület döntött az óvoda vezetôi pályázat kiírásáról.
Intézményvezetô asszony a testületi ülésen bejelen-
tette, hogy élve Kjt. 23 § (4) bekezdésével 2013.
napjával vezetôi megbízatásáról lemond. Polgár-
mester asszony a lemondást tudomásul vette az
önkormányzat a mûködés zavartalan biztosítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.
Szintén a Kispatak Óvodát érintô döntést hozott a
Képviselô-testület, amely alapján a magas rezsikölt-
ségekre tekintettel a 2013/2014 nevelési évtôl nem
kíván helybeni fôzôkonyhát üzemeltetni. Az Ál-
talános Iskolához hasonlóan az óvodai közétkez-
tetést az idei nevelési évtôl külsô beszállítóval
kívánja biztosítani. Fontos kiemelni, hogy az önkor-
mányzat a konyhai dolgozók helybeni munkale-
hetôségét átszervezéssel továbbiakban is megpró-
bálja biztosítan.
A testület döntött arról, hogy a Böngészô havonta
megjelenô hirdetési újságban megjelenô önkor-
mányzati hírek kiadása és terjesztése tárgyában,
Kerekesné Pánczél Katalin egyéni vállalkozóval 
új szerzôdést köt az önkormányzati ciklus végéig
határozott idôre.
Határozatban rögzítette a testület hogy a Duna Menti
Regionális Vízmû Zrt. tulajdonában lévô 88.000 db,
egyenként 11.000 Ft névértékû, névre szóló dema-
terizált részvénybôl, 1 db 11.000 Ft. névértékû rész-
vényt megvásárol az önkormányzat számára.
Az önkormányzat döntött arról, hogy indul a
„Szervezetfejlesztés a KMR régióban levô önkor-
mányzatok számára” elnevezésû pályázaton. Ennek
lényege, hogy a lakosság körében átfogó felmérést
és elemzést kíván elkészíteni a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségrôl, valamint a felmerülô
igényekrôl (a pályázat önerô mentes).
Döntött a testület a Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata és a Nagykovácsi Víziközmû Kft.
között létrejött „Üzemeltetési Szerzôdés községi
vízmûvek mûködtetésére” vonatkozó üzemeltetési
szerzôdés 2013. április 30.-i hatállyal való megszün-
tetésérôl.
Meghatározásra kerültek a településen mûködô civil
szervezetek, határidôre beadott pályázatai alapján a
2013. évi pénzügyi támogatás összegei.
Több éve húzódó peres ügy lezárását jelenti az a
döntés, amelynek értelmében az önkormányzat
magánszemélynek értékesít egy 199 m2 nagyságú in-
gatlanrészt.
Befogadta a testület a Peter Cerny Alapítvány
kérelmét és 50 ezer Ft támogatással hozzájárul az
elmúlt évben helyi koraszülött gyermekek menté-
sének költségeihez.
Az Arany János utcai Játszótér felújítási munkálatai
a rendkívüli idôjárási helyzet miatt elhúzódnak ezért
a megnyitó ünnepségre a tervezettôl eltérôen három
héttel késôbb kerül sor.
A Képviselô-testület munkaterv szerinti ülését 2013.
április 25-én tartja az Öregiskolában.

Tisztelettel: 
Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület márciusi munkájáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 

területi védônô 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos utca 64. 
A munkakörbe tartozó feladatok: Területi védônôi felada-
tok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
- fôiskola, egészségügyi fôiskolai karon szerzett védônôi

oklevél, 
- védônôi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – lega-

lább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
- jogszabály szerinti próbaidô. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- védônôi diploma másolata, szakmai önéletrajz, motivációs

levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyi-
latkozatok: pályázó hozzájárul személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez, valamint hozzájárul pályázatának nyílt képviselô-
testületi ülésen történô tárgyalásához.

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
- A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását köve-

tôen azonnal betölthetô. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30. 
- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Balzó Edina nyújt, a 06-26-389-566 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzat címére történô megküldésével (2094
Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító
számot: 07-79/2013., valamint a munkakör megnevezését:
területi védônô. 
Személyesen: Balzó Edina, Pest megye, 2094 Nagyko-
vácsi, Kossuth Lajos utca 61. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálását követôen a Képviselô-testület
dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 23. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet. 

Körzeti Megbízott Iroda
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 06-26-355-613
Körzeti megbízott:

Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester 
Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban

várom a tisztelt Nagykovácsi lakosokat 
minden páratlan héten, hétfôn 16.00–18.00

között az irodában.
Elérhetôségeim:

telefon: +36-70/672-4693 
e-mail: kmb@nagykovacsi.hu
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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



� Adócsoport 06-26-389-327 
Csoportvezetô: Nagy László, 115 m.; nagy.ado@nagykovacsi.hu

iparûzési adó, behajtás
Dervalics Lászlóné, 108 m.; dervalics.ado@nagykovacsi.hu

gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô
behajtása

Képes Imréné, 123 m.; 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

� Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az elsô féléves adó meg-
fizetésére rendelkezésre álló határidô lejárt. Amennyiben a közölt fizetési
kötelezettséget nem teljesítették a megadott határideig, azt kérjük, soron
kívül pótolják.
Amennyiben az adó megfizetése nehézséget okoz, úgy azt kérem,
jelezze írásban felénk, mert így mentesülhet a 49/2012NGM rendeletben
meghatározott behajtási költség általány (5000 Ft) megfizetése alól.
Lehetôségünk van kérelme megvizsgálását követôen részletfizetés biz-
tosítására.
� Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azon Adózókat terheli, akik az in-
gatlanon víz vételi lehetôséggel rendelkeznek, de a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
A talajterhelési díj alapja a vételezett víz mennyisége, a talajterhelési díj
alapját csökkenti a szennyvíz szippantás költségét igazoló számlán feltün-
tetett szippantott és elszállított szennyvíz mennyisége.
A csatorna hálózatra való rákötést abban az esetben tudjuk elfogadni,
amennyiben Adózó szolgáltatási szerzôdést kötött Közmû szolgáltatóval a
szennyvíz elvezetés tekintetében.
Elfogadható még szerzôdés hiányában a rákötés ténye, ha Adózó igazol-
ja, hogy adott ingatlan tekintetében a csatornadíjat fizeti korábbi bekötést
azzal a számlával lehet igazolni, melyen a szolgáltatási idôszak ezt iga-
zolja.
Amennyiben valaki a csatornahálózatra rákötött, de szerzôdéssel nem
rendelkezik, illetve nem fizet csatorna szolgáltatás ellenértékét, valamint
talajterhelési díj  bevallását nem nyújtja be, úgy hatósági eljárást
kezdeményezünk ügyében.
Március 31-én lejárt a 2012. évi talajterhelési díj bevallási és be-
fizetési leadási határideje.
� Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyértelmûen Adózó
kötelezettségévé teszi minden féle adózással kapcsolatos változás
bejelentését. A változás bejelentése a www.nagykovacsi.hu honlapról
letölthetô adónyomtatványokon teljesíthetô, a változást követô 15 napon
belül. Földhivatali nyilvántartásban bekövetkezett változások pl. címvál-
tozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az ART
szankcionálja.
� Tájékoztatjuk tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó
neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót,
így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítat-
lan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön.
Értesítjük azon Adózókat, akikkel szemben behajtási eljárást kell
kezdeményeznünk nemfizetés miatt, hogy az Art felhatalmazza az
adóhatóságot az adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végrehaj-
tásról szóló törvényben foglalt eszközök alkalmazására (inkasszó,
jövedelem letiltás… stb).
� Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak
fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását
kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a
gépjármûadó hátralékuk meghaladja.

2013. évtôl változik a gépjármûadó-mentesség
feltételének szabálya

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2012. évi jogszabály módosítá-
sok (súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 61/2012.(III.30.)következtében 2013. évtôl megváltozik a súlyos
mozgáskorlátozottakat megilletô gépjármûadó-mentesség feltételének 
szabálya.
A jelenleg hatályos gépjármûadóról szóló törvény alapján mentes az adó
alól
– a súlyos mozgáskorlátozott személy, 
– a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvôképességet korlátozó

(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô szülô
(nevelô-, mostoha- vagy örökbefogadó szülô)

egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érô, nem személy taxiként üze-
melô személygépkocsija után legfeljebb  13 000 forint erejéig.
Amennyiben az adózó több személygépkocsi után fizet gépjármûadót,
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygép-
kocsi után jár.
2013. év január 1. napjától adómentességben részesülhet az az adó-
alany, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:
1. a szakértôi szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv) által a közle-

kedôképesség minôsítésérôl kiadott szakvéleménnyel, mely szerint a
közlekedôképessége súlyosan akadályozott és az állapota várhatóan 3
éven keresztül fennáll, vagy

2. nagykorú személy esetében a Magyar Államkincstár által kiadott,
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozattal vagy a
megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalással, szak-
véleménnyel, amely alapján megállapítható, hogy mozgásszervi fogya-
tékos, vagy halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül lega-
lább egy mozgásszervi eredetû,

3. 18. életévét be nem töltött személy esetében azon igazolással, amely
szerint mozgásszervi fogyatékosságban szenved vagy többszörös és
összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság. (Igazolás
tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekrôl)

Felhívom figyelmüket, hogy 2013. évtôl gépjármûadó-mentességre nem
jogosultak az I. fokú orvosi szakvéleménnyel („7 pontos igazolással"),
valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított BNO
kód XIII. fôcsoportjába tartozó vezetô diagnózisra tekintettel megállapított
legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezô személy esetén ki-
adott szakvéleménnyel rendelkezô személyek.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikével ren-
delkezik, akkor a gépjármûadó mentességet ezen dokumentum bemu-
tatásával és bevallás benyújtásával kérheti az Adócsoportunknál.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok egyikével sem ren-
delkezik, akkor a gépjármûadó mentességhez a közlekedôképesség
minôsítése céljából, 2013. évtôl elfogadható „új” szakvélemény kiadását
kérheti a Budakeszi Okmányirodánál 2092 Budakeszi, Dózsa György tér
25. szám alatt a kérelem benyújtásával. A kérelemhez csatolni kell a ren-
delkezésére álló orvosi dokumentumok másolati példányát. Ezt követôen
az Okmányiroda a kérelmeket továbbítja az azt elbíráló illetékes rehabili-
tációs szakigazgatási szervhez. Amennyiben a szakigazgatási szerv az
újonnan kiállított szakvéleményében közlekedôképességét súlyosan
akadályozottnak minôsíti, és ez az állapota várhatóan három évig fennáll,
akkor a szakvélemény másolatával és bevallás benyújtásával kérheti a
gépjármûadó mentességet az Adócsoportnál 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az a súlyosan mozgáskorlátozott
személy, aki 2013. január 1. napját követôen szerzi be az adómen-
tességhez szükséges szakértôi véleményt, az a szakértôi vélemény kiál-
lítását követô hónap 1. napjától mentesülhet a gépjármûadó megfizetése
alól.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
www.nagykovacsi.hu � telefon: 06-26-389-566

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

Ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00; Ebédidô: 12.00-13.00 óra között, a hivatal zárva

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának épületében a Budakeszi Járási Hivatal
Nagykovácsi kirendeltségén leadhatják a kérelem elbírálásához
szükséges dokumentumokat továbbítás céljából.
Az esetlegesen felmerülô kérdéseikkel kapcsolatban szíveskedjenek az
Adócsoportunkat keresni személyesen vagy telefonon 26-389-556/115
melléken.
� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell
benyújtani a tulajdonosnak.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-ig
terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be. 
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi
adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell
beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó kötele-
zettsége 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.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk, ill. a honlapról letölthetôk.
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300 Ft/fô/vendégéjszaka.

� Építésügyi Szolgáltató Pont
Tóthné Halász Hedvig, 117 m., epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Építtetôk!
Az 1990. évi XCIII. törvény XV. fejezete rendelkezik az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárás illetékérôl.
Az építésügyi hatóságnál indított építési (továbbépítési) engedélyezési
eljárás alapilletéke továbbra is 5.000 Ft, amelyen felül az illeték 
- egy-, vagy kétlakásos épület esetében változatlanul 20.000 Ft, 
- új, más önálló rendeltetési egységet (pl.: irodát, üzletet, stb.) is tartal-

mazó épület esetén lakásonként 10.000 Ft, 
- egyéb önálló rendeltetési egység esetén önálló rendeltetési egysé-

genként 250 m2 hasznos alapterületig 20.000 Ft, a 250 m2 hasznos
alapterületnél nagyobb önálló rendeltetési egységenként 100.000 Ft,

- mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzôen alapterületben kifejez-
hetô, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzôen
hosszban kifejezhetô, akkor folyóméterenként 1.000 Ft,

- meglévô építmény bôvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása,
korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alap-
terület minden megkezdett 100 m2-ként 10.000 Ft, vagy az érintett felület
minden megkezdett 200 m2-ként 10.000 Ft, egyéb építési tevékenység
esetén 50 m2-ként 10.000 Ft.

Ha az építményben felvonó is létesül, az építési engedélyezés az épület-
re vonatkozó illetéken felül 15.000 Ft.
Módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett épít-
ményrész tekintetében az illeték az új épületre vonatkozó illetékkel meg-
egyezô mértékû.
A bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos
alapterülete 100 m2-ként 10.000 Ft, vagy folyóméterenként 1.000 Ft, vagy
darabonként 10.000 Ft.
A fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tu-
domásulvétele) esetén az illeték az építési (illetve bontási) engedé-
lyezésre megállapított illeték másfélszerese.
Használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az építési engedé-
lyezésre megállapított illetékkel azonos mértékû.
A használatbavétel tudomásul vétele 10.000 Ft.
Az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilván-
tartásban történô átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat iga-
zolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bi-
zonyítvány kiadása 20.000 Ft.
Építésügyi hatósági intézkedés Kezdeményezése 15.000 Ft.
Építési engedély hatályának meghosszabbítása, jogutódlási eljárás
10.000 Ft.
Az építésfelügyeleti hatóságnál indított eljárás illetéke bontás tudomásul

vételi eljárása esetében 5.000 Ft, építôipari kivitelezési tevékenység
megkezdésének tudomásul vételi eljárása esetén 5000 Ft. 
Az építésrendészeti hatósági intézkedés kezdeményezése 15.000 Ft.
Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés el-
leni fellebbezés változatlanul 30.000 Ft.
Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle
eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogsza-
bály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az il-
letéket az összevonásra kerülô eljárásonként kell megfizetni.
Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó
szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képezô táv-
közlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, meg-
kezdett méterenként 50.000 Ft.

Tóthné Halász Hedvig

� Igazgatási Osztály
Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett, 128 m., igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit,110 m., nepesseg@nagykovacsi.hu 
Kovács Györgyné, 103 m., ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 121 m., zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Jogszabály változás a telepengedélyezési eljárásban
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyako-
rolható egyes termelô és egyes szolgáltató tevékenységekrôl, valamint a
telepengedélyezés rendjérôl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.
(XII.31.) Kormány rendelet  hatályát vesztette.
2013. február 28. napjától az 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet a telep-
engedélyezési eljárásokra vonatkozó hatályos jogszabály.
Lényeges változás, hogy a nem veszélyes hulladék gyûjtése és a nem
veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása tevékenység a bejelentés
köteles tevékenységek közül a telepengedély köteles ipari tevékenységi
körébe került át.
Az ilyen tevékenységet végzôk kötelesek bejelenteni az új jogszabály
hatályba lépését követô 30 napon belül a telepengedély kérelmet a telep
fekvése szerinti jegyzônek. A határidôn belül benyújtott kérelem esetében
a tevékenység folytatható a kérelem jogerôs elbírálásáig.

Dávidné Tóth Edit

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

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 116 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.; palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 131 m.; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 118 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Tájékoztatás fakitermelési, erdô karbantartási munkákról 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy a Pilisi Parkerdô Zrt. – a 2013-as
tervezetteiknek megfelelôen – a települést körülvevô erdôterületeken faki-
termelési, erdô karbantartási munkákat végez. A munkák pontos üte-
mezés alapján történnek, amelyet nagymértékben az idôjárás befolyásol. 
Az év eleji idôszakban, januártól márciusig, majd október és december
közötti idôszakban találkozhatnak erdészeti, fakitermelési munkákat vég-
zôkkel az erdôben.
A fakitermelés elvégzése után sem áll le a munka az erdôkben. A vegetá-
ciós idôszakban végzett erdôsítési, erdôápolási munkák kevésbé
látványosak, de az erdô élete, fejlôdése szempontjából alapvetôen meg-
határozóak.
Hasonlóképpen kevésbé látványos a Parkerdô ún. park fenntartási,
közjóléti tevékenysége, mely a turisztikai feladatokat foglalja magába. 
A kirándulni, pihenni vágyók igen nagy számban keresik fel a környezô
erdôket – emiatt különösen fontos – hogy ezen igények is megfelelô szin-
ten legyenek rendezve.
A Parkerdô parkfenntartási feladatait jelenleg szinte teljes egészében
saját forrásból végzi el.
Kérem, hogy a turisztikai, erdôlátogatási programjaik során sem-
miféle szemetet, hulladékot ne dobjanak el. Vegyék igénybe a pi-
henôhelyeknél elhelyezett szemétgyûjtôket! 
Óvják és védjék a kialakított pihenôhelyek környezetét, hogy a kirán-
dulóhelyek, turista utak rendezett állapotban maradhassanak és
betölthessék az év minden szakában a pihenni vágyók igényeit!
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Tájékoztató – Amennyiben hiányzik a kutya otthonról

Kedves Állattartó!
1. Amennyiben észleli, hogy a kutyája „elveszett”, akkor érdemes a követ-
kezôképpen eljárnia:
– Tekintse meg a www.nagykovacsi.hu honlapon a „gyepmester” linkre

kattintva az elszállított kutyákról készült képeket.
– Amennyiben felismerte a kedvencét, a Nagykovácsiban dolgozó

gyepmestert – Csavar Attila urat kell felhívnia a: 06-30-325-4274-es
telefonszámon.

A gyepmesteri telep Törökbálint, Nyereg utca 1. szám alatt található,
melyet a Zöld Sziget Állatmenhely üzemeltet.
2. A kutyák kiadása a teleprôl a következôk szerint történik:
– A gyepmesterrel telefonon szükséges egyeztetni az átvételi idôpontot.

Az átvétel hétfôtôl-péntekig 09.00-tól 16.00-ig, szombaton 09.00-tól
13.00-ig terjedô – leegyeztetett – idôpontokon belül lehetséges.

– Az átvételkor a tulajdonosnak szükséges az eb tulajdonjogát igazolnia.
Ehhez szükséges okmányok: személyi igazolvány és az eb oltási
könyve.

Ekkor kerül ellenôrzésre a kötelezô védôoltások megléte, valamint az
elektronikus transzponder (chipp) megléte a kutyában. 
Bármelyik hiánya megállapítható, annak pótlásáig az eb nem adható ki! 
A védôoltás beadását és a chippel történô ellátást – a tulajdonos költ-
ségére – a kihívott állatorvos végzi! 
– Az átvétel elôtt a tulajdonos – a gyepmester által átadott nyilatkozatot –

is kötelezôen kitölti. Ezen a nyilatkozaton érdemes feltüntetni azokat az
észrevételeket is, amelyek az üggyel kapcsolatosak. (pl. a kutya ál-
lapota, keletkezett sérülés, állatorvos megállapítása stb.)

Minden esetben – amikor a kutyatulajdonos részérôl a 2012. évi II.
törvény a szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerrôl 193. §-a alapján szabálysértés
állapítható meg – helyszíni bírság kiszabása vagy szabálysértési feljelen-
tés készül. 
Kérem, hogy a fenti kellemetlenségek elkerülése érdekében minden
kutyatartó felelôssége tudatában gondoskodjon a kedvence tartásáról.

Kedves Nagykovácsi Kutyatartók!

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete – az egyes állatvédelmi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról – alapján,  2013. január 1-tôl
minden négy hónaposnál idôsebb kutyát kötelezô elektronikus transzpon-
derrel, népszerûbb nevén mikrochippel ellátni. 
A már megjelölt, de még nem regisztrált ebek adatait pedig rögzíteni
kell az állami adatbázisban.
A mikrochip beültetés lényege nem csupán a mikrochip, hanem az
egyidejû regisztráció.
Maga a chip csupán egy vonalkódnyi számsort tartalmaz. Ez a 15 szám-
jegyû kód alkalmas arra, hogy kedvencünk egyedileg azonosítható legyen
(minden számsor egyedi, csupán 1 létezik belôle). Ezt a számsort 
regisztráljuk a fent említett állami adatbázison – jelenleg ennek honlapja a
www.petvetdata.hu. 
A számsor, egyrészt az állatról informál pl: fajtája, neme, színe, ivarta-
lanítás idôpontja és ami fontos: mikor kapott legutóbb veszettség elleni
oltást. Másrészt a gazdi elérhetôségérôl tartalmaz információkat.
A chip egy rizsszem nagyságú üvegkapszulában van elhelyezve, sterilen
csomagolva, hogy hozzá se kelljen érni. Injekcióhoz hasonlóan juttatják a
kutya nyakának bal oldalán a bôr alá. 
A chippelés jelentôsége óriási! Ha kutyusunk elveszik, elcsavarog, így
akár az ország másik végén is megtalálva visszakerülhet hozzánk.
Minden menhely, ebrendészeti telep rendelkezik mikrochip leolvasóval, és
minden befogadott, befogott kutyát rögtön ellenôriznek. Ugyanez a
helyzet, ha egy talált kutyával állatorvoshoz, vagy az Önkormányzathoz
fordul a megtaláló. Ha van chip, akkor annak a száma alapján az adat-
bázisból kikereshetô a tulajdonos. Ez a módszer sokkal megbízhatóbb,
mint a biléta, melyet sokszor elhagy az állat. A mikrochip nem távolítható
el, az mindig az állatban marad. 
A településünkön dolgozó Csavar Attila is természetesen rendelkezik
ezzel a leolvasó készülékkel. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy
döntött, hogy az igazoltan Nagykovácsi lakosok (lakcím kártya lapján)
részére támogatást nyújt, az itt élô kutyáik, kötelezô chippel történô el-
látásra. 
A chipp beültetése alapesetben – állatorvosi rendelôben, lakcímre kiszál-
lás nélkül – 3.500 Ft-ba kerül. 

Nagykovácsi Önkormányzata ingatlanonként 1 db eb ellátását 50
százalékban finanszírozza. (1.750 Ft/ ingatlan/ eb).
A megszavazásra került összeg 1 millió Ft, ebbôl az összegbôl 571 db eb
ilyen módon történô jelölése oldódik meg ugyanennyi ingatlanon.
A chippelési akció határideje: 2013. április 30. 
A chippelési akció lebonyolításához Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzata a Nagykovácsiban mûködô 2 állatorvosi rendelôvel és 2 állator-
vossal szerzôdést kötött, akik jelenleg is végzik az ebek ellátását. 
Ezen rendelôk és magán állatorvosok a következôk:
1. Dr. Vígh Márta, Dr. Vladár Orsolya, Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma – 

Nagykovácsi, Szegfû u. 6. 
Tel.: 06-26-355-465, 06-20-296-6226

2. Dr. Hatvani Zsuzsanna – Nagykovácsi, Kossuth L. u. 3. 
Tel.: 06-30-926-4240

3. Dr. Molnár Attila – 2083 Solymár,Terstyánszky utca 120.
Tel: 06-26-360-919, mobil: 06-30-964-216

4. Dr. Pócs Gabriella – Érd.
Mobil: 06-20-558-8541                           

Az oltási támogatás igénybevételének menete:
1. Az oltási támogatás igénybevételéhez a kutya tulajdonosának szemé-

lyesen kell megkeresnie a Közterület-felügyelô urat a Polgármesteri
Hivatalban –
ügyfélfogadási  idôben: hétfôn: 13.00-17.30

szerda : 08.00-12.00; 13.00-15.30
péntek: 08.00-12.00

2. Annak érdekében, hogy a keretösszeg ne kerüljön túllépésre az eb tu-
lajdonosa – a személyazonosság, tulajdonjog és a lakcím igazolás után
– 2 példányos, 1-tôl 571-ig sorszámozott nyilatkozat egy példányát
megkapja a hivatalban. (Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
Személyazonossági igazolvány, lakcímkártya, eb oltási könyve)

3. Az eb tulajdonosa nyilatkozik, hogy melyik állatorvos szolgáltatását
kívánja igénybe venni. A nyilatkozat után csak ennél az állatorvosnál
történhet meg az 50 százalékban kedvezményezett oltás.

4.  Az állatorvosok, a chippelésre jelentkezô kutyatartóktól a Nagykovácsi
Önkormányzat által kiállított nyilatkozatot átveszik, majd elvégzik a
chippelést. 

5. Az eb tulajdonosa kifizeti a chippelés után az 1.750 Ft. összeget az ál-
latorvos részére.

Fontos tudni az állattartóknak a következôket:
– Csak chippel ellátott kutyákat lehet 2013. január 01-tôl a közterületre ki-

hozni!
– Az állatorvos semmilyen beavatkozást nem végezhet el a kutyán, amíg

meg nem gyôzôdik róla, hogy az eb meg van-e jelölve!?
– Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó bejelöltetni kedvenc négy-

lábúját, az állatorvos megteszi a bejelentést a kerületi Fôállatorvosi
Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, tegyen eleget kötelezett-
ségének.

Az állatvédelmi bírság alapja 15 ezer forint. A különbözô súlyú szabály-
sértések esetén a kormányrendeletben meghatározott szorzókat kell
alkalmazni. A kötelezô egyedi jelölés elmulasztása 3-as szorzóval szere-
pel, tehát 45 ezer forintos bírsággal sújtható az, aki nem rakat chipet a 
kutyájába.
Ez az összeg kerül akkor is kiszabásra, amikor az utcai ellenôrzéskor 
– a  chippleolvasóval – végzett vizsgálat negatív eredményt mutat! 

A vadon élô állatok környezetünkben

Az erdôk természetes élôvilágának alkotóelemei a vadon élô állatok, kö-
zöttük vadászható és védett fajok. 
Községünk beépítettsége és a lakott területek terjeszkedése követ-
keztében a vadon élô állatok élettere folyamatosan csökken. 
A környezô erdôkben a vadon élô állatok közül ôshonosnak tekinthetô fa-
jok, a vaddisznó, az ôz, a róka, a nyest és a borz már hozzászoktak az
ember közelségéhez, ezért az erdôterülettel határos lakott területeken il-
letve a belterületekbe mélyen behúzódó zöld elhanyagolt területen,
telkeken is elôfordulnak.  
Már a 2011-es év szokatlanul tartós és erôs szárazsága miatt nagy vonz-
erôt jelentettek a locsolt kertek a vaddisznók számára. A téli idôszak
végén a lakott területekre ismét behúzódnak ezek az állatok.  A vaddisznó
elsôsorban a megfelelô búvóhely és a vonzó táplálékforrások miatt jelenik
meg a lakott területeken. Búvóhelynek számít minden gazos, szemetes,
elhanyagolt terület, romos épület. A vaddisznó számára táplálékforrás a
hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a háztartási szemét, a vastag hu-
muszos kerti talaj, kerti vetemények, zöldségek, mezôgazdasági ter-
mények, a víz, a dagonyázási lehetôség stb. 



A vaddisznó mindenevô. Különösen kedveli a lédús zöldségeket és
gyümölcsöket. 
Tehát ha nem akarunk vaddisznókat etetni a kertünkben, akkor minden –
az állatok számára a vonzó tényezôt – megszüntetünk!  A  zöld hulladékot
szakszerûen kezeljük – elszállítatjuk, az elhanyagolt telkeken illetve a
mellettük lévô közterületen a bozótosokat a tulajdonosok felszámolják. 
Az évek óta hangsúlyozom, hogy az elhanyagolt, üres telkeket a tulajdo-
nosaik tegyék rendbe, mert a vegetációs idôszak megindulás után ismét
szabálysértési feljelentésre számíthatnak a munkák elmaradása miatt!
A vadak távoltartása érdekében, az erdôvel határos telkek keríté-
seinek megerôsítése és kijavítása is feltétlen szükséges, oly módon,
hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmenni. Lehetôleg a kerítés alsó,
kb.: 1-1,5 méteres részének megerôsítésére helyezzük a hangsúlyt. 
Javasolnám a kereskedelmi forgalomban is kapható – kifejezetten a
vadak távoltartására gyártott – erôs drótháló alkalmazását, melyet stabil
oszlopokhoz rögzítünk, fél méterenként lecövekelünk, esetleg a földbe
süllyesztünk);
Ha van fodrász ismerôsünk kérhetünk tôle egy kis levágott hajat, amit nej-
lonharisnyába kitehetünk a kertnek azon pontjaira, ahol a disznók bejön-
nek. Az emberi haj számukra elviselhetetlenül büdös. A hatást azzal
tudjuk fokozni, hogy alkalmanként vízzel meglocsolgatjuk.
A vaddisznó természetébôl adódóan kerüli az embert.  Abban az esetben,
ha mégis találkozunk az állattal nagyon fontos, hogy magunktól sem-
miképpen ne próbáljunk az állat közelébe kerülni. 
Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetôségét, ne
álljunk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tôle. Soha ne szorítsuk be
olyan helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk. A
kanok a párzási idôszakban lehetnek veszélyesek, a kocák pedig, amikor
a kis csíkos hátú malacokat védelmezik. A sebesült vaddisznó szintén
agresszív lehet.
Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül az erdôben sem
(ezen cselekmény szabálysértés is), mert a vaddisznó rátámadhat a ku-
tyákra.
A belterületen megjelenô vaddisznókkal kapcsolatban, kérem tegyenek
bejelentést, mivel lehetôség van ezen állatok kilövésére!

� Pénzügyi Csoport
Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 m.; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 102 m.; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 m.; koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

TÁJÉKOZTATÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
Magyar Kémény Kft.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012-ben módosultak a kéményseprô-ipari közszol-

gáltatással kapcsolatos törvényi rendelkezések.

A 2013. január 1-tôl hatályos jogszabályok:
– 2012. évi XC törvény – a kéményseprô-ipari közszolgáltatásról
– 347/2012.(XII.11.) Korm. rendelet – a kéményseprô-ipari közszolgál-

tatásról szóló törvény végrehajtásáról
– 63/2012.(XII.31.) BM rendelet – a kéményseprô-ipari közszolgáltatás

ellátásnak szakmai szabályairól
– Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 62/2012.

(XII.21.) önkormányzati rendelete – a kéményseprô-ipari közszolgál-
tatásról Pest megye és Érd Megyei Jogú Város területén

Az új jogszabályok értelmében a kéményseprô-ipari közszolgáltatás továbbra is a
kötelezôen igénybe veendô közszolgáltatások körébe tartozik.
Az új törvényi rendelkezésekben foglalt fôbb változások: 
Szabályozásbeli változás történ a közszolgáltatás végrehajtásában, igénybevételében és
a szolgáltatás elmaradásakor történô intézkedések esetében is. A Katasztrófavédelmi
Hatóság, mint illetékes felügyeleti szerv vesz részt a közszolgáltatási tevékenységben.
A közszolgáltatón keresztül felügyeli a szolgáltatást igénybevevô lakosokat, és a tulaj-
donukban, használatukban lévô égéstermék-elvezetô rendszereket és azok tartozékait.
A Katasztrófavédelmi Hatóság illetékes a bírságok, büntetések meghatározásáért.  Ez
vonatkozik a közszolgáltatás elmaradására is – abban az esetben, ha a lakos nem en-
gedélyezi a szolgáltatást a hivatalos értesítések ellenére sem-. A szolgáltatás végrehaj-
tására új formanyomtatványokat határoztak meg, ezek a BM rendelet mellékleteiben
megtalálhatók.
A központi ügyfélszolgálat elérhetôségei: A központi iroda elérhetôségei:

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Telefonszám: 06-40-918-025/209 mellék Telefonszám: 06-40-918-025
Ügyfélfogadás: hétfôn: 8.00-20.00 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu

szerdán: 10.00-16.00 Nyitva tartás: hétfô-csütörtök: 7.30-16.30
péteken: 8.00-11.00 g péntek: 7.30-11.30

Perjés András
központi kirendeltség vezetô

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

Györgyi Zoltán fôépítész, 129 mellék; foepitesz@nagykovacsi.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfôn 13.00-17.30 óráig, elôzetes telefonon történô beje-
lentkezés alapján.

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Honlap: http://www.nagykovacsivizikozmu.hu/

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

e-mail cím: nvkiroda@enternet.hu
e-mail cím: mûszaki ügyekben: nvk@t-online.hu

Ügyfélszolgálati iroda mobil telefonos elérhetôsége: 06-30-466-6580

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

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.; Tel/fax: 06-26-355-159

Zoltai Bence ügyvezetô 06-30-441-2091
Csernusné Turai Judit irodavezetô: 06-30-451-7361

FÖLDHIVATALI HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal új
székhelye 1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3. Az ügyfélfogadás és az ügy-
intézés 2013. április 3. napjától kezdve a hivatal új székhelyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük ügyfeleinket, hogy postán küldött beadványaikat az új
székhelyre legyenek szívesek címezni.
A Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhetôségei a 2013. április 3. napjától
kezdve az alábbiak:
Telefonszám: 06-1/279-209, 061/279-2092; Fax: 06-1/279-2095
E-mail: budakornyek@takarnet.hu
Az ügyfélfogadási idô az alábbiak szerint alakul:

Hétfô:  8.30-12.00, 13.00-16.00 Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.30-12.00

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfogadási idôpont végét megelôzô
fél órával kerül lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Lurdy Ház-i kirendelt-
ségünkön 2013. április 02. napjától – a korábbi rendnek megfelelôen – kizárólag
tulajdoni lap és nem hiteles térképmásolat szolgáltatásainkat vehetik igénybe, az
egész országra kiterjedôen.
A Lurdy Ház-i kirendeltség ügyfélfogadási rendje:

Hétfôtôl – Csütörtökig: 8.30-16.00 –  sorszám kiadás: 15.45-ig
Péntek: 8.30-13.00 –  sorszám kiadás: 12.45-ig

Tisztelettel: dr. Koós Márk György
hivatalvezetô

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
MÁJUS 1-ÉN, SZERDÁN 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART!
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Április 2-a az autizmus 
nemzetközi világnapja

Ezen a napon a világ minden országában az autizmussal élôkre és család-
jaikra figyelnek. 
A kezdeményezés 2007-ben indult, melynek során az Egyesület Nemzetek
Szervezete április 2-át jelölte ki az autizmus világnapjának. 
A tudomány pillanatnyi állása szerint az autizmus nem gyógyítható. Létezik
azonban sokféle fejlesztési mód, amivel az autista emberek élete meg-
könnyíthetô és képességeik pedig fejleszthetôek.
Ma Magyarországon, a nemzetközi adatokra vetítve, minimum 100.000
autista ember él. Közülük csak 10.000 rendelkezik diagnózissal.
Szabikám elsô tünete a repkedés volt. Gyakorlatilag bármilyen „izgalom” érte,
azonnal repkedni kezdett. Lázasan kezdtem olvasgatni, kérdezôsködni, azzal
tisztában voltam, hogy ez bizony autisztikus tünet, de mivel 6 hónapos korá-
ban még semmi más nem társult hozzá – vagy legalábbis nem tudtuk, mit kell
figyelni – így kicsit könnyelmûen ez a dolog feledésbe merült. Másfél éves ko-
rában felállították a diagnózist.
Azt gondolom a szülôi feldolgozás és a hozzáállás határozza meg a családi
mûködést. Ismeretségi körömben az orvosokkal ellentétben nem számoltak
be a szülôk nagy traumáról a diagnózis feldolgozásakor. A fogyatékosság fel-
színre kerülését a szakirodalom mégis úgy írja le, mint amikor gyászolunk.
Mi azonban ezt nem így éltük meg, az öt majd a késôbb született hatodik
egészséges gyermek velünk együtt éli meg nap, mint a nap a feltétel nélküli
szeretetet, amit Szabi nyújt nekünk. 
Rose Blackburn autista lány naplójából:
„Számomra a külvilág ismeretlen zajok és szimbólumok káosza, teljesen 
nyers és érthetetlen. Próbálj meg egyszer úgy megnézni egy TV sorozatot,
hogy leveszed a TV hangját. Abban a pillanatban a szereplôk viselkedése
váratlan és kiszámíthatatlan lesz, elveszti az értelmét. Minden egyes pillanat-
ban, amikor szembesülök a külvilággal, én ezzel a zûrzavarral szembesülök.” 
Nehéz kérdés persze, hogy képes-e az ember elfogadni valaha, hogy a gyer-
meke visszafordíthatatlanul sérült marad élete végéig. Az elfogadás akkor
következik be, ha a szülô megismerte és megszerette gyermeke képességeit,
együtt tud élni (annak) fogyatékosságával.
Képesnek kell lennünk a jövôre és az örömökre koncentrálni. 
Az autizmusról további tájékoztatást az Autizmus Alapítvány honlapján:
www.autizmus.hu olvashatnak.

Tóthné Pataki Csilla

Felhívás rendelet-tervezet
véleményezésére!

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
A kereskedelmi tevékenységet, az üzletek mûködésének feltételeit az
utóbbi két évtizedben négyszer szabályozták újra. Az üzletek nyitva
tartását illetôen mindegyik jogszabály alapvetôen a kereskedôkre bízta
a nyitva tartási idejük meghatározását és csupán bejelentési kötele-
zettség terhelte ôket a jegyzô felé. 
A 2006. június 1-jén hatályba lépett kereskedelemi törvény (2005. évi
CLXIV. tv.) is megtartotta ezt a szabályt, azonban már felhatalmazást
adott a helyi önkormányzatok képviselô-testületeinek arra, hogy a
helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozzák az
üzletek éjszakai ( 22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjét.
Nagykovácsiban is elérkezettnek látszik az idô ilyen rendelet megal-
kotására a sorozatos panasz bejelentések miatt. A felmerülô probléma – a
távozó vendégek hangoskodása, közterületen történô nem megengedhetô
(zajos, olykor botrányos) viselkedése – megoldásra vár.
Mindezek alapján – figyelembe véve, hogy a lakosság nyugalma, pi-
henéshez való alapvetô joga nem biztosítható pusztán a közterület, az
üzletek környékének fokozott rendôri, közterület-felügyelôi ellenôrzésé-
vel – a kereskedelmi törvény adta felhatalmazással élve a település
közigazgatási területén mûködô vendéglátó egységek éjszakai nyitva
tartásának 22 óra és 6 óra közötti korlátozására teszek javaslatot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján
elvégzett hatásvizsgálat eredménye:

Várható szakmai hatás
A korlátozás kizárólag a 22 óra után is nyitva tartó vendéglátó egységeket,
illetve az általuk tartott zártkörû rendezvények tartásának számát érinti.
Nyilvántartásunk szerint Nagykovácsiban – a rendelet-tervezet hatálya
alól mentes üzletek kivételével –  összesen 7 vendéglátó üzlet mûködik. 
A korlátozással érintett üzletek többsége kertvárosias, illetve központi
területen található, tehát igen nagyszámú érintett lakó éjszakai nyugalmá-
nak, pihenésének helyreállítása érhetô el. 
A rendelet elfogadása alkalmas lehet az érintett üzletek mûködésével
összefüggô, közterületen megvalósuló jogsértô cselekmények 22 óra utáni
felszámolására, de a napközben, különösen a nyári idôszakban elôforduló
hasonló cselekmények továbbra is a rendvédelmi szervek (rendôrség, pol-
gárôrség) hathatós közremûködését igénylik. 
A helyi rendeletben meghatározott nyitva tartási rend megsértése
egyébként elsôsorban szabálysértési jogkövetkezménnyel (218/1999.
(XII.28.) Korm.rend. „76.§ Kereskedésre vonatkozó szabályok
megsértése” alapján 50.000 Ft-ig terjedô pénzbírság) jár, illetve az  üzlet
ideiglenes  bezáratása is elrendelhetô.   

Várható gazdasági hatás
Ez az intézkedés ugyan negatív gazdasági következményekkel járhat a
jellemzôen családi vállalkozásként mûködô kisebb vendéglátó egységek
esetében, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy ilyen üzlet
léte, éjszakai nyitva tartása ugyancsak negatívan befolyásolja a szomszé-
dos ingatlanok, lakások értékét, eladhatóságát is és akkor még nem
beszéltünk az éjszakai nyitva tartás zavaró, nemkívánatos jelenségeirôl,
melyet az ott élôk kénytelenek elviselni. 

Kapcsolódások
A rendelet kapcsolódik a közterületek rendjének helyreállítását, a lakosság
nyugalmának biztosítását célzó helyi jogalkotási folyamatokhoz.
Hivatkozással a helyi rendeletek elôkészítésében való társadalmi
részvételrôl szóló 29/2012.(IX.25.) önkormányzati rendeletre a fenti
témában készült rendelet tervezethez várjuk észrevételeiket, véle-
ményeiket, a velemeny@nagykovacsi.hu email címre, illetve papír alapon
benyújtva a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
A rendelet tervezet elérhetôk a www.nagykovacsi.hu oldalon, valamint a
Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján is kifüggesztésre kerültek.
Véleményezésre nyitva álló határidô: 2013. április 15.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi Önkéntes Segítôk cso-
portját, segítô szándékú helyi lakosok körébôl, azzal a céllal, hogy támo-
gatást nyújtsunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok számára, akik
valamilyen okból segítségre szorulnak. A segítségnyújtás eseti, ingyenes
és bárki fordulhat hozzánk például olyan esetekben:
· amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba,

vagy a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (elkísérjük, vagy – sajnos
csak korlátozott esetekben – elszállítjuk)

· ha 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 némi

szabadidôre, pihenésre lenne szüksége
· ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmankénti segítséget

igényelne
· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segítséget igénylô –

helyzetek is. Mi a csapatunkkal igyekszünk a problémákra megoldásokat
találni.

Kérjük hívjanak bennünket bizalommal, ha igényelnék támogatásunkat,
vagy ismernek olyan személyt, aki segítségre szorul. 
A következô telefonszámokon vagy e-mail címen vagyunk elérhetôek:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó, csoport koordinátor I.,
(jelinkild@gmail.com)
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor II.
(drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a csoporthoz, továbbra vár-
juk azok jelentkezését is, akik szeretnének tagjai lenni a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôknek.
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T Á J É K O Z T A T Ó
az egyszerûsített honosítási eljárás 

2013. március 1-jétôl hatályos új szabályairól
A magyar állampolgárságra, az egyszerûsített honosítási eljárásra vonatkozó szabályok számos
tekintetben módosultak 2013. március 1-jétôl.
Az eljárásban az anyakönyvvezetôk már nem vesznek részt, helyükbe a fôvárosi és megyei kormány-
hivatal járási (fôvárosi kerületi) hivatalai léptek. 
Az egyszerûsített honosítás esetköre bôvült: kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar ál-
lampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él
házasságban és közös gyermekük született, feltéve hogy az Ápt. 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelel, és magyar nyelvtudását igazolja. Az öt vagy tíz év megléte a
házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendô, ha a kérelem benyújtásakor
már magyar állampolgár a házastárs.
Az egyszerûsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja az önéletrajzot és a névmó-
dosítási kérelmet is (ezeket eddig külön íven, illetve önálló nyomtatványon kellett benyújtani). Ezen
túlmenôen a nyomtatvány Nyilatkozatok része is bôvült.

Nyilatkozatok 2013. február 28-ig Nyilatkozatok 2013. március 1-jétôl

arról, hogy büntetlen elôéletû arról, hogy büntetlen elôéletû

arról, hogy érti és beszéli a magyar nyelvet arról, hogy érti és beszéli a magyar nyelvet

arról, hogy az állampolgársági esküt arról, hogy az állampolgársági esküt  
vagy fogadalmat hol kívánja letenni vagy fogadalmat hol kívánja letenni

arról, hogy névmódosítási kérelmet benyújt-e -

arról, hogy ha az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozza
a kérelmet, a házasság 10 éve fennáll

arról, hogy ha az Ápt. 4. § (3b) bekezdésére alapozza 
a kérelmet, a házasság 5 éve fennáll

arról, hogy kiskorú gyermeke honosításához a másik
szülô hozzájáruló nyilatkozatát milyen okból nem 
tudja beszerezni

arról, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz a kérel-
mezô által megjelölt okiratot már csatolta, és kéri 
ennek beszerzését

Csökkent a módosítás nyomán a névmódosítási kérelem alátámasztására csatolandó okiratok köre:
nem kell csatolni a kérelmezô elhalt anyja születési utónevének magyar nyelven történô feltüntetéséhez
olyan okiratot, amely ezt tartalmazza.
Fô szabály, hogy az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem
kell az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bi-
zonyító okiratot csatolni, erre csak a BÁH hiánypótlási felhívása alapján kerül sor.
Megszûnt az állampolgársági eskü vagy fogadalom (eskü) letételére nyitva álló határidô
meghosszabbításának lehetôsége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétôl számított egy éven
belül (jogvesztô határidô!) kell letenni.
A módosítás ugyanakkor lehetôvé teszi, hogy a kérelmezô egy alkalommal – legkésôbb az állampol-
gársági eskü kitûzött idôpontját megelôzô ötödik napon – az eskü helyének módosítását kérje.
Ez esetben az okirat továbbítása automatikusan megtörténik az új eskütétel helyére, a módosításról nem
kell külön döntést hozni.

Külsô sportpálya felújítás 
a Nagykovácsi Általános Iskolában

Nagykovácsi Önkormányzata 2012-ben sikeres pályázatot nyújtott be az Általános Iskola kül-
sô sportpályájának felújítására. Az elnyert támogatásból 2013. áprilisában új kézilabda kapuk
és streetball palánkok, valamint a kapuk mögött labdafogó hálók kerülnek felszerelésre. A ré-
gi aszfaltos burkolat helyett új rugalmas sport-
burkolat lesz kialakítva, ami nagy elôrelépés a
pályát használók és jövôben használni kívánók
körében. Az új burkolat nem csak esztétikailag
jelent változást; különleges tulajdonsága az
ún. abszorpciós re-energizálás, ami az erôel-
nyelô képesség és a nagyfokú rugalmasság
egyidejû jelenlétét adja. A kivitelezés várható
befejezése 2013. május hó. A speciális kivi-
telezést igénylô munkálatok alatt a sportpálya
területe el lesz kerítve, az Iskola környeze-
tében megnövekedett teherforgalommal kell
számolni, amihez szíves türelmüket kérjük.

Jakab Balázs Fotó: Internet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
és a Fôvárosi Településtisztasági 

és Környezetvédelmi Kft. közös szervezésében

TISZTELT LAKOSSÁG!

2013. MÁJUS  4-ÉN, 
SZOMBATON 08.00–12.00

óra között
VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI

HULLADÉKGYÛJTÉST SZERVEZÜNK!
HELYSZÍN:  BÁNYA U.–ARANY J. U.

SAROK (JÁTSZÓTÉR MELLETTI TERÜLET)

Milyen hulladékokat veszünk át:
A gyûjtés alkalmával a háztartásában keletkezett
alábbi hulladékokat hozhatja el:
– festék, lakk maradék, hígító;
– egyéb vegyszerek (savak, lúgok stb.);
– növényvédô-szerek;
– fáradt olaj gépekbôl és elhasznált háztartási

sütôolaj;
– kiürült vegyszeres göngyölegek (olajos üveg,

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

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

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

patronok, tonerek)
Kik vehetnek részt a programban?
A szolgáltatást Nagykovácsi lakosai vehetik
igénybe. Az Önök számára a veszélyes hulladék
begyûjtése ingyenes. Közületekre és gazdasági
társaságokra, egyéb vállalkozásokra nem terjed ki
a begyûjtés. Kizárólag a lakosságnál, illetve az ô
háztartásaikban keletkezô hulladékok kerülnek
átvételre.
Hol adhatja le hulladékát?
A gyûjtôautó a Nagykovácsi, Bánya u.–Arany J. u.
sarkán a játszótér melletti területen várjuk Önöket.
Kérjük, ide jöjjön el és hozza magával a ház-
tartásában keletkezett veszélyes hulladékát.
Milyen mennyiségû hulladékot adhatok le?
Kizárólag az életvitelszerûen keletkezô, a ház-
tartásokban elôforduló mennyiségben adhatók le a
megjelölt hulladékok (pl. egy személytôl 6 db
mikrohullámú sütô nem adható le, 2 db nyomtató-
patron egy háztartásból leadható)*
Milyen csomagolásban adhatom le 
hulladékomat?
Lehetôleg az eredeti, vagy a hulladék tulajdonsá-
gainak ellenálló csomagolásban hozza el hul-
ladékát. Az átvételt ez megkönnyítheti.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek 
a veszélyes hulladékok?
A hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint szá-
mos olyan tulajdonság van, amitôl egy hulladék
veszélyes lehet. Ilyenek többek között: maró, irri-
tatív, rákkeltô, a vízi környezetre veszélyes stb.

Munkatársaink várják Önöket a megjelölt
helyszínen és idôpontban!

TEGYEN ÖN IS KÖRNYEZETE
TISZTASÁGÁÉRT ÉS VEGYE FIGYELEMBE

A FENTI INFORMÁCIÓKAT! 

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT!
* A felsorolt esetek csak kiragadott példák. Munkatár-

sunk a helyszínen segít Önnek az átvétel során.
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Ismét NAGY SIKERT arattunk

2013. február 15-én rendezték a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulóját Pilis-
vörösváron, a Német Nemzetiségi Általános
Iskolában. A 24. éve zajló – matematikus körök-
ben – igen népszerû és rangos versenyen, isko-
lánkat a házi verseny legjobb 42 tanulója
képviselte. Az eredményekre nagy izgalmak
közepette majd egy hónapot kellet várnunk. Végül
március 12-én, Vácon, az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen megtudhattuk, minden várakozást
felülmúló SIKEREINKET.
Az Észak – Pest megyei fordulón 5. osztályosok
között Gyôrrfy Emese 2. helyezést, Földesi
András 4. helyezést, Kisida Júlia 19. helyezést;
6. osztályosok között Kovács Hunor Bendeguz
20. helyezést ért el. Emese ezzel a szép ered-
ménnyel meghívást kapott az országos döntôre
is, melyre egy háromnapos kirándulás keretében
kerül sor március végén Veszprémben.
A csapatversenyen (itt minden évfolyam három
legjobb helyezettjének összpontszáma számít) 
5. osztályosaink mindenkinél jobbak voltak,
ELSÔ HELYEZÉST értek el. 

Legjobbjaink:

Zsohovszky Edit
matematika tanár

MESEHÔSÖK 7 PRÓBÁJA 

Bár a február még egy sötét, hideg, barátságtalan-
nak tûnô hónap, mi mégis vidámságot, sok színes
programot megéltünk benne.
A fergeteges hangulatú farsang után, február 12-
én délután a tavaly ôsszel megnyílt Mesemú-
zeumba mentünk el a 3. a osztállyal. Egy másfél
órás - múzeumpedagógus által tartott - foglalkozá-
son vettünk részt, ahol gyerekeink kipróbálhatták
ügyességüket, kreativitásukat, bátorságukat, még
jobban megismerhették önmagukat és társaikat.
Kiállták a mesehôsök 7 próbáját is, melynek jutal-
ma nem csak ez az emlékezetes délután, hanem
egy igazi "mesehôs igazolvány" is volt. De, hogy
tovább maradhassunk a mese birodalmában, két
hétre múlva, 26-án a Bábszínházba mentünk el
megnézni az "Óz, a nagy varázsló" címû báb-
játékot. Ennek elôzménye az volt, hogy délutá-
nonként a napköziben elolvastam nekik az eredeti
mesét, és ennek megkoronázásaként ígértem meg
nekik a színházi élményt is. 
A csoda, a varázslat pedig nem maradt el: gyer-
mekeink ragyogó arccal, csillogó szemekkel, a 
gyermeki tisztaság minden jellemzôjével adták át
magukat a mese, a csodálatos elôadás varázsának.
Remélem, sikerült valami emlékezetes, sokáig
megmaradó élményt, lelket melengetô érzést adni
a 3. a osztály minden egyes kis diákjának.

Barta Mária napközis nevelô

Alsó tagozatos versmondó verseny

Igazi ünnep volt március 4-én, az iskolai, alsó
tagozatos versmondó verseny. Soha nem tapasz-
talt létszámban, 105-en jelentkeztek a gyerekek,
hogy megörvendeztessék a hallgatóságot az iro-
dalom kincseivel. 
Ebben az évben, 2013. június 22-én ünnepeljük
Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját.
Versenyünket a költôre emlékezve, s verseivel
színesítve szerveztük.
Örömmel vettük, hogy a zsûriben – immár má-
sodik alkalommal – a faluban lakó színmûvész
házaspár, Gábos Katalin és Gados Béla is részt

vett. Szakértô véleményük gazdagította és segí-
tette a versenyzôk és a zsûri munkáját.
Helyezések:

Köszönjük az osztálytanítóknak és a szülôknek a
gondos felkészítést.
A területi Vers- és prózamondó versenyen az 1. és
2. osztályosokat Vajdics Fanni a 3. és 4. osztályo-
sokat Horgas Johanna képviseli.
Gratulálunk minden résztvevônek! 

Kôrösi Éva, Veres Ildikó 
tanítók, a verseny szervezôi

ÚJRA GAZDAKALENDÁRIUM

A 2. osztályban kezdett Gazdakalendárium
foglalkozásait, nagy örömünkre 3. osztályban is
folytatjuk.
Az elsô foglalkozás még ôsszel volt, s a szôlôvel
ismerkedtünk közelebbrôl. Mint minden
Gazdakalendárium alkalmával, most is tanultunk
egy népi éneket, mesét hallgattunk, játszottunk,
kézmûveskedtünk. Természetes anyagokból
madárijesztôt készítettünk, ahogy a szôlôben is
tették régen. Ezután csömöszöltünk. Nagyon tet-
szett mindenkinek! Kézzel préseltük a szôlôt, 
majd leszûrtük és megittuk a finom mustot. 
Második alkalommal egy különleges vendégünk
volt: egy erdésszel találkoztunk. Tüzet csiholtunk,
termôágat díszítettünk. A termôág régen fenyôfa
helyett volt. Mi is mézeskaláccsal, különféle ter-
mésekkel szépítettük a saját águnkat.
Februárban a szövés-fonás fortélyaival ismer-
kedtünk. Kendert törtünk, tiloltunk, aztán a lányok
fontak a fonóban. Persze közben énekeltek is. Mi,
fiúk egy farsangi játékkal készültünk, hozzá álar-
cokat alkottunk, jelmezt húztunk, s megleptük
vele a lányokat. A mulatság végén Kemendi Ági
néni finom fánkjait fogyasztottuk el a 4.c osz-
tályosokkal együtt.
Már alig várjuk a tavaszi szünet végét! Akkor lesz
a következô alkalom.

Kis Péter, Papp Ágoston 3.b osztályos tanulók

Témahónap: „Múzsák Földje” 
Tavaszi szünet: április 2-7-ig

1. osztályosok beíratása: április 8-9.
Költészet napja: április 11. megemlékezés

Földnapja akadályverseny: április 22.
Tavaszi kertészkedés

Fotó: Zsohovszky Edit

3. osztály: 470 induló 6. osztály: 234 induló
52. Gyôrffy Attila 20. Kovács Hunor Bendeguz
60. Földesi Katinka 29. Horváth Henrik
73. Telek Bence 83. Rácz Dorottya
77. Dajka Bálint
Csapatverseny: Csapatverseny:
51 iskolából 15. helyezés 48 iskolából 10. helyezés

4. osztály: 379  induló 7. osztály: 279 induló
33. Bonifert Balázs 51. Telek Domonkos
61. Horgas Johanna 74. Fejes Boldizsár
62. Kis Bence 136. Kuti Péter
86. Nagy Kristóf
Csapatverseny: Csapatverseny:
47 iskolából 13. helyezés 37 iskolából 21. helyezés

5. osztály: 393  induló 8. osztály: 203 induló
2. Gyôrrfy Emese 28. Herczegfalvy Veronika
4. Földesi András János 45. Éliás Gergely
19. Kisida Júlia 104.Telek Flóra
53. Nagy Márton Erik
Csapatverseny: Csapatverseny:
53 iskolából 1. helyezés 33 iskolából 14. helyezés

Gratulálunk minden versenyzônek és szülônek, köszönet a
felkészítô tanároknak:
3. osztály: Lipákné Kálóczi Gyöngyi, Veres Mária Ildikó
4. osztály: Burjánné Karaba Elvira, Kôrösi Éva
Felsô tagozat: Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit

1. osztály:
I. Simon Zselyke 1.a

II. Hodász Dorottya 1.c
Seregély Botond 1.a

III. Láng Mihály 1.a
Kollár Ádám 1.a

2. osztály:
I. Vajdics Fanni 2.a

II. Kenyeres Anna 2.c
Stefán Lilla 2.b

III. Bányai Dóra 2.c
Tóth Anna 2.c
Stefán Rita 2.c

3. osztály
I. Láng Borbála 3.b

II. Bertalan Tamás 3.a
Bertalan Csongor 3.b 

III. Papp Csenge 3.b
Szalontai Tímea 3.b
Zsigmond Eszter 3.a

4. osztály
I. Horgas Johanna 4.c

II. Géró Csenge 4.c
III. Stefán Anna 4.a

Tóth Boglárka 4.b
Simon Becse 4.c

Fotó: Veres Ildikó Fotó: Veres Ildikó
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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

Huszáros hetek a Katica csoportban

Nyergeld a lovat „Gyí te paci, gyí te ló”
Már reggeltôl nyergelték a lovakat a huszáraink,
fejükön a csákó, kezükben a kard. Futott körbe a
Pejkó, nyomában a „Ferkó”. Gyönyörû lányaink
kékfestô szoknyában, fejükön pártával néptán-
coltak, forogtak-pörögtek, énekeltek. Meghall-
gattuk Kodály Zoltán Háry Jánosát, az óvó néni
énekében megismerhettek sok új huszár-nótát, és
meghallhatták a Himnuszt is. A beszélgetô körben
képeket nézegettünk a huszárokról, beszélgettünk
a magyar zászló színeirôl, melyik szín mit is
jelképez.
Különleges tulipános kokárdákat készítettünk,
valamint egy óriási magyar zászlót, amit közösen
ki is tûztünk a Fôtéren, valamint elmondtuk a
huszáros versünket: ”Megy az úton a katona, zúg
a vihar, fúj a szél”. Az idô sajnos tényleg zúgott-
búgott, a zászlónk hamar elázott. Énekeinket
megosztottuk a többi csoporttal is. Nagy örömmel
jártunk át nap mint nap a Mókus és a Zsebibaba
csoportba két fô huszárunk, Kovács Nimród és
Kelemen Barnika vezetésével.

JELES NAPOK 
– A VÍZ VILÁGNAPJA

„Tavaszi szél vizet áraszt…” – A Víz Világnapja
március 22.
Közvetlen környezetünk élôvizeivel, és azok
védelmével foglalkoztunk Mi, akik itt lakunk
Nagykovácsiban, hogyan is ôrizhetjük meg szép
tavacskánkat, a Békás tavat, és névadónkat, az
Ördögárok patakot. Az egész óvoda lelkesen
kísérletezett, kóstolgatott, beszélgetett a vizek
védelmérôl, az ott élô állatokról, a víz fontos-
ságáról, hogy ez a kincs még sokáig a miénk
lehessen.
A hagyományokhoz híven az óvodai alapítvány
támogatásával idén is ellátogathattak a nagycso-
portos gyerekek a Tropicariumba. Március 20-án
reggel a Zsebibaba és a Tücsök csoport „nagy-
jaival” indultunk a Camponába. A kirándulásunk
célja – a Víz Világnapjához kapcsolódóan - a ten-
geri élôlények megismerése volt. A gyerekek
élvezettel figyelték a színes akváriumokat, benne
a különleges növényeket, állatokat, legfôképpen a
cápákat és a rájákat, ezért aztán a rájasimogatónál
hosszasan elidôztünk. Emellett tanúi lehettek a
haletetésnek, és figyelmesen hallgatták az állat-
gondozó elôadását. 
Külön ajándékként a Campona folyosóján pont
ekkor tartották a Lego-kiállítást, így ennek is a lá-
togatói lehettünk.

Hamarosan a Kispatak Óvoda többi nagycsopor-
tosa is ellátogathat ebbe a csodálatos vízi világba
a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány
jóvoltából. 

„Vízi-túra” Nagykovácsiban

A Víz világnapja közeledtével mi, Diófások útra
keltünk, hogy felfedezzük Nagykovácsi vizeit.
Nagyon komolyan vettük feladatunkat, mely sze-
rint víztisztasági vizsgálatokat fogunk végezni az
utunkba kerülô vizek valamennyi fajtájával.
Menetfelszerelésünk részeként gyapjú zoknival
bélelt gumicsizmát és vízhatlannak mondott
nadrágokat vettünk. Kutató-utazó laboratóriu-
munk fontos eszközei voltak merítô vödreink
(ugrókötél és homokozó vödör szerves össze-
növése a cél érdekében), konyhai óriásszûrôk,
hófehér sûrû szövésû vászondarabok, gumikesz-
tyûk és szemétgyûjtô zsákok. 
Utunk során mindent megtapogattunk, ami vizes
volt, vízben volt, vagy maga a VÍZ volt. Elsô ál-
lomásunk az Ördögárok patak Telki út felôli
végének elsô hídja lett. Itt mozgásban is megfi-
gyelhettük merítô vödreink nagyszerûségét, de
megtapasztaltuk kötelünk rövidségét, melyet meg-
toldottunk karunk hosszával és a patak medrével
bezárt dôlésszögünk csökkentésével. Vízmintánk
alapján a felszínrôl merített víz kristálytiszta volt,
ám a botpróba alapján már tudjuk, hogy belelépni
nem érdemes, mert az iszap mélysége nagyobb a
víz magasságánál.
Tovább haladva igazán kalandossá vált túránk. A
Békás tó környékén ugyanis valódi vízi világ
tárult a szemünk elé. Az olvadt havat elnyelni nem
képes föld felszínén igazi mocsár birodalom várt
minket, apró tavacskák sokaságával szabdalva. A
Békás tavat csak egy kidôlt és az utunkat
keresztezô fatörzs segítségével tudtuk meg-
közelíteni. Nos, megérte a fatörzs-tánc, mert pazar
látnivaló fogadott minket. A napfényben megcsil-
lant a tó hártyavékony jégrétege az árnyékos part
mentén. A napsütötte részek áttetszô vizében
békapete csomók gömbölyded sokasága ringott. A
legközelebb esôt óvatosan szitával kiemeltük és
megtudtuk, hogy azért nem moccannak egymás
mellôl a kis peték, mert egy furcsa anyag, ami a
kocsonyára hasonlít, összetartja ôket. A visszahe-
lyezésnél elôbukkant egy méretes béka, aki gyors
tempózással igyekezett minél messzebb távolodni
kissé izgatott társaságunktól. A tó világa már nem
aludt, hiszen láttunk vízipókot, csibort, molnárkát
és a magasban egy kitartóan körözô ragadozó
madarat is.
Hazafelé tartva vízmintát vettünk egy pocso-
lyából, majd az óvoda melletti vízelvezetô
árokból, amelyben a Nagyszénás olvadt hava folyt
gyors tempóban. Gyerkôceink nagy örömére meg-
mártottuk benne gumicsizmás lábainkat, apró gá-
takat képezve a vízben, majd gyalogoltunk is
benne egy darabon. A hófehér textilekre került
üledék mintákat feliratoztuk, majd kiállítottuk
óvodánkban.
Most csudára várjuk a nyarat, hogy meztelen
lábunkat lógathassuk a Békás tó kikelt kereszt-
gyerekeitôl nyüzsgô tavi világba és meglássuk a
csodát, hogy elvarázsolódjon az a csúf hordó
belôle, melyet valaki éppen itt „hagyott el”.

Szabó Orsolya óvó néni 
Diófa csoport

DIÁKOLIMPIA– FOCI
PÁTY 2013. 03. 20. (2004-2005-ös korosztály)

EZÜSTÉREM

Gyönyörû napsütéses idô, szuper, új mûfüves
pálya, kedves fogadtatás. Minden készen állt ah-
hoz, hogy a nagykovácsi focisták megmutassák,
mire képesek. 
Az ellenfelek: Páty, Bocskai Általános Iskola és
Budakeszi, Széchenyi Ált. Isk. Sajnos az elsô
meccsen Páty ellen csúnyán kikaptunk (6:2),
pedig nem játszottunk gyengébben, egyszerûen a
helyzeteinket (amelyek szinte percenként adód-
tak) képtelenek voltunk gólra váltani. A vereség
ellenére nagyon jó volt a hangulat, nem láttam
elkeseredést, csak határtalan lelkesedést, jó ked-
vet. Budakeszi csapata ellen aztán fordult a kocka,
most mi potyogtattuk a gólokat, a végeredmény
6:1-es gyôzelem. Mindenkit csak dicsérni tudok,
nem volt gyenge láncszem a csapatban. A társulat
legjobbja Huszár Karcsi (2.c) volt, aki okosan,
higgadtan, finoman és nagyon önzetlenül játszott.
A csapat többi tagja: Zgyerka Máté és Bertalan
Tamás (3.a), Kukla Barna (3.b), Golda Márton
(2.c), Hajduska Marcell (2.b), Ullmann Ádám,
Ullmann Gergely és Dinnyés Kornél (2.a) 
Hajrá Nagykovácsi!

Smetana Erika kísérô pedagógus

Fotó: Smetana Erika

Tisztelt leendô óvodások Szülei!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselô-testülete tisztelettel meghívja Önöket

2013. április 23-án 17.30-kor
tartandó 

óvodai szülôi értekezletre. 
Helyszín:

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.

BEIRATKOZÁS 
A KISPATAK ÓVODA

2013-2014. NEVELÉSI ÉVRE
2012. május 6–9. között

hétfôtôl csütörtökig 8–6 óra, pénteken 8–4 óra
között a Kaszáló u. 16-18. sz. alatt

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLÔKET, 
HOGY A BEIRATKOZÁSRA HOZZÁK MAGUKKAL 

A GYERMEK: - születési anyakönyvi kivonatát
- egészségügyi könyvét
- TAJ-kártyáját
- lakcímbejelentô kártyáját

A SZÜLÔ: - személyi igazolványát
- lakcímbejelentô kártyáját

BEIRATHATÓ AZ A GYERMEK, 
aki 2013. szeptember 1-ig betölti harmadik életévét

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

Tel: 06-26/355-607
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Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.
Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–15.00
(páratlan hónapban 9.00–12.00)

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô, Szerda, Csütörtök 12.00–14.00
(Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-555-055)
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelôben

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

Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00
(páratlan hónapban 12.00–15.00)

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

(Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055)
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelôben

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

06-30-687-9758
Csütörtök:
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 – Helyettesítést végzi:  
Pálné Szondy Krisztina és Kosztoványi Éva 
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

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:
Április 12.

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

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Április 26.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Május 3.

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

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!
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TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

Újszülöttek

Március:
Boglárka, Bence

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Csépány Jánosné (92)
(1921. 11. 10. – 2013. 03. 25)

Nagy Ferencné (88)
(1925. 03. 05. – 2013. 03. 02.)

Ilyés Imréné (61)
sz.: Reininger Éva Gabriella

(1951. 05. 17. – 2013. 03. 16.)

Hamvas László (89)
(1924. 07. 09. – 2013. 03. 09.)

Józsa Dánielné (62)
sz.: Szabó Erzsébet

(1950. 10. 25. – 2013. 03. 19.)

Anyakönyvi hírek

„Indulj el egy úton, én is egy másikon…”

BUDAVIDÉK ZÖLDÚT

EMLÉKTÚRA 2013.

2013. május 11-én, szombaton, Pátyon rendezi
meg ez évi találkozóját a Budavidék Zöldút
Szövetség. Ide a Zsámbéki-medence települé-
seirôl biciklivel és gyalog érkeznek földutakon a
túrázók. Bemutatókon, beszélgetéseken, mûso-
rokon, kézmûves foglalkozásokon vesznek részt,
helyi ételeket és italokat kóstolnak. A csoportok
délután testi-lelki megújult erôvel indulnak haza,
megtapasztalva környezetük természeti- és épített
szépségeit, az összetartozás örömét.
A nagykovácsi túrát ebben az évben is Bedô István em-

lékére tesszük meg.  Ô volt a Budavidék Zöldút
Szövetség helyi képviselôje, lelkesen vett részt a mozga-
lom munkájában: szervezett, térképet készített, túrákat
vezetett. Mint önkormányzati képviselô, kapcsolattartó
volt a szövetség, az önkormányzat és a lakosság között.
Szívügye volt közvetlen környezetünk megismertetése
és megszerettetése a gyermekekkel és a felnôttekkel bi-
cikli- és gyalogtúrák során. Utolsó munkái voltak a
kilátókról szóló cikkei, Nagykovácsi térképe és Nyugat-
Pest megye (Budai-hegység) útikönyve. Fotói a ter-
mészet szeretetérôl, csodálatáról és tiszteletérôl
tanúskodnak.
Nagykovácsiból a gyalogtúra 8.30 órakor indul

a Tisza István térrôl. A Csergezán-kilátó érin-
tésével jutunk el a pátyi találkozóhelyre (kb. 15
km). A közös program után különbusszal utaz-
hatunk vissza.  Túravezetô: Reindl Gyula, aki
átvette falunk képviseletét a Budavidék Zöldút
Szövetségben. A kiránduláson mindenki saját
felelôsségére vehet részt, gyermekek csak felnôtt
kísérôvel. (10 év alattiaknak nem javasolt a túra.)
Túrafelszerelés szükséges.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a szerve-
zôknek email-ben feltétlenül jelezzék május ele-
jéig a buszrendelés miatt.
Köszönettel:
Reindl Gyula gyreindl@gmail.com
Bedô Gyöngyike bedogyongyike@gmail.com
www.bvz.hu



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére.
Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a
számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 21 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi köl-
csönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda,
Geo, Heti válasz, Kertbarát, A mi otthonunk, Nôk Lapja, PC
World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat
stb. Napilapok: Magyar Nemzet, Népszabadság.

� MÁRAI II. program
A Márai I. program sikeressége 2012-ben elindította a Márai II.
programot, melybe az elôzôekhez hasonlóan könyvtárunk is
bekapcsolódott. 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megôrzése, a hazai és
a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselô könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szerzôk támogatása és megis-
mertetése. A könyveket és a hangzó anyagokat, mely össze-
sen 210 db, tavaly decemberében kaptuk meg, a könyvek
folyamatosan kerülnek a polcokra.
A Márai II. program ajándékba kapott könyveibôl 
felnôtteknek ajánljuk:
Vasas Samu: Népi gyógyászat
Chippindale, Christopher: Stonhengehazai
Erdélyrôl Trianonban
Hazai utazók Erdélyben
� Újdonságainkból
DVD ajánlatunk felnôtteknek:
Fékezhetetlen; Nagy Sándor, a hódító; Skyfall
DVD ajánlatunk gyermekeknek:
Csibefutam; Dinotópia; Hamupipôke; Koldus és királyfi;
Thomas, a gôzmozdony: A nap hôse

� ÍRÓ-OLVASÓ találkozó
Április 19-én pénteken 18.00 órakor
vendégünk lesz Fábián Janka író
Az alábbi könyvei kölcsönözhetôk a könyvtár-
ban: Az angyalos ház, Emma fiai, Emma lánya,
Emma szerelme, Lotti öröksége, A német lány
és a Virágszál.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

� XX. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
Az immáron 20. alkalommal megrendezésre kerülô Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi könyves világ
jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kultu-
rális fóruma.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan
vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költôit, akik közül a
díszvendég veheti át Budapest fôpolgármesterétôl a Budapest
Nagydíjat. Olaszország, valamint Michel Houellebecq fran-
cia író lesz a 20. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
díszvendége, a könyves seregszemlét április 18. és 21.
között tartják a budapesti Millenáris parkban. Könyv-
fesztivál a nagyközönség számára nyitott vásár, évente 50-60
ezer látogató fordul meg a pavilonok körül, ahol közel 50000
kötet és több száz újdonság közül válogathatnak.

� Kedves Gyerekek! Április 10-én a 7 mérföldes csizmában
heted 7 határon át Országos Mesevetélkedô utolsó, helyi
fordulójához érkezünk. A területi döntôre, amely Pilisboros-
jenôn kerül megrendezésre, április 19-én, két csapat indulhat
tovább. Minden csapatnak drukkolunk, és jó felkészülést kívá-
nunk!
� Kedves Olvasóink, Látogatóink! Több olvasó jelezte a
könyvtár szombati nyitva tartásának hiányát. Szeretnénk, hogy
a könyvtár mindenki számára elérhetô legyen, ezért az ezzel
kapcsolatos kéréseket átgondoltuk és minden hónap 3. szom-
batján biztosítjuk a könyvtár nyitva tartását 9-13 óráig.
Amennyiben ünnepnapra esik a 3. szombat, úgy egy másik
szombaton leszünk nyitva. Ezeket az idôpontokat a Böngészô-
ben, az intézmény honlapján valamint a hirdetôtáblán is meg-
jelentetjük. Az áprilisi és a májusi idôpontok a következôk:
április 20., május 11.
Reméljük, hogy ezzel a lehetôséggel a régi látogatókat ismét
láthatjuk a könyvtár olvasói táborában!

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

***

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt a programjainkon!

Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó

Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait,
melyre szeretettel várja régi és új tagjait. Találkozások:
április 8-án, április 22-én és május 6-án.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön kihelyezett
filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
Május - Ambrus Zoltán: Midas király
Június - Háy János: Gyerek
Nyár - Szilágyi István: Kô hull apadó kútba
ÚJ! ÚJ! ÚJ! � KAMASZKLUB – azaz kreatív
alkotóbázis 12 éves kortól a Faluházban. Várunk sze-
retettel péntek délutánonként 14.00-17.00 óráig, ha
érdekel: az újrahasznosítás, a modern kézmûvesség
és technikák, a design és a divat, a közös alkotás
öröme. A foglalkozások iparmûvészek vezetésével foly-
nak, folyamatos bekapcsolódás lehetséges. További in-
formáció: Pataki Ildikónál a könyvtárban vagy a 06-20-
414-5131 telefonszámon
� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412) Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! 
� ÚJRA! – La Leche Liga szoptatós tanácsadása –
Április 12-én és május 10-én  9.00 órától ÚJRA indul az
LLL baba-mama csoportja. Szeretettel várok minden
olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel együtt, aki
szoptat, szoptatott, szoptatni szeretne, vagy egyéb
kapcsolata van a szoptatással. 
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)

P R O G R A M O K
� Kiállítás megnyitó – Április 8-án hétfôn 19.00 órától
„A Pillanat lelke” címmel Benkô Éva kiállításának meg-
nyitója, melyet „Az én pódiumom” rendezvényen a fes-
tônô nyit meg, közremûködik: Vörös Eszter bandoneon.
A kiállítás megtekinthetô áprilisban a könyvtár nyitva
tartási idejében.
� Az én pódiumom – Április 8-án hétfôn 19.00 órától: 
„A hídépítô Szlovákiából” a pódiumon: Papp Katalin, aki
már a Mária Valéria híd újjáépítése elôtt azon fárado-
zott esztergomi barátaival, hogy a zene segítségével hi-
dat építsenek a két ország között.
� Költészet napja – Április 11-én csütörtökön 11.00
órától „Ember ne félj, nô már a nap” címmel, megze-
nésített versek, gondolatok Heinczinger Miklós
(Misztrál együttes tagja) elôadásában.
18.00 órától „Minden álom és minden szerelem” címmel
énekelt szerelmes verseket hallunk a Strófa Trió (Dara
Vilmos, Silling Tibor, Tábi Tamás) elôadásában.
A belépés díjtalan.

� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Április 12-
én és május 31-én pénteken 16.00 órától várjuk a nép-
tánc-kedvelô ovisokat és kisiskolásokat. 
Tánc: Czene Zsuzsa. Belépô: 500 Ft/fô
� Állattartási ismeretek – Április 12-én pénteken
19.00 órától Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma és Dr. Vladár
Dorottya állatorvosok 2 havonta kötetlen elôadást tar-
tanak fontos állattartási kérdésekrôl: Miért kell a CHIP?
A beteg állat felismerése/gyakori betegségek. Mi ellen
védenek az oltások? Kullancs/bolha elleni védekezés,
fogápolás, táplálkozás. A belépés ingyenes, de a prog-
ram támogatását elhagyott állatok gondozására
fordítjuk. Köszönjük!
� Föld napja – tavaszi nagytakarítás – Április 20-án
szombaton 9.00 órától KÖZÖSSÉGI SZEMÉTSZEDÉS
lesz Nagykovácsiban! Várjuk minden tettre kész és
környezetét szeretô lakos jelentkezését az Öreg-
iskolában Pataki Ildikónál a 356-362 vagy a 06-20/
3593580-as számon.
� Föld Világnapja - filmvetítés – Április 22-én hétfôn
16.30 órától az „Égig érô fû” színes, magyar film
vetítése, pattogatott kukoricával kisiskolásoknak.
� Össztûz projekt – Április 27-én szombaton 12.00
órától a Nagyszénáskert területén megrendezésre
kerülô Össztûz mûvészeti projekthez kapcsolódva sze-
retnénk bográcsozási lehetôséget biztosítani a helyi
civil szervezetek, intézmények, vállalkozások családi,
baráti társaságok részére, ezzel is mozgósítva a
lakosságot a mûvészeti projektben való közös
részvételre. 
További információ, területfoglalás: 
patakiildi74@gmail.com vagy 356-362 telefonszámon
8.00-16.00 óráig.
� Jazz klub – Május 3-án pénteken 19.00 órától
Burján Orsi és a Pálinkálom koncertje.
Az Amszterdamban mûködô zenekar, tagjai szinte
valamennyien Hollandiában élô kiváló fiatal jazz
zenészek. Magyar népdalok jazz hangulatban, szere-
pelnek egy rendkívül egyedi, színes és izgalmas meg-
fogalmazásban, gazdag harmóniavilággal fûszerezve.
A zenekar tagjai: Csongrádi Gábor: gitár, Mester
Dániel: szaxofon, Kiss Benedek: bôgô, Ata Güner: ütôs
hangszerek, Burján Orsi: ének. 
Belépô: 500 Ft/fô
� Bolhapiac – Május 11-én szombaton 9.00-12.00
óráig az Általános Iskola parkolójában. Használt ál-
lapotú gyermekholmik, megunt játékok, feleslegessé
vált bútorok, elektronikai cikkek árusításához várjuk a
jelentkezôket! Asztalfoglalás: patakiildi74@gmail.com
vagy 356-362 telefonszámon 8.00-16.00 óráig.
� Bábszínház - Családi nap
Május 11-én szombaton 10.00 órától: BAZSÓ ÉS
BORKA bábelôadás a Szamárfül Projekt elôa-
dásában. „Bazsó és Borka ikertestvérek. Nincs is annál
jobb, mikor egy gyereknek mindig van kivel együtt ját-
szani! Gondolják a felnôttek. Bazsó és Borka azonban
ezt egészen másképp gondolja. Szerintük ikernek lenni
azt jelenti, hogy mindig van ott valaki, aki megeszi a
maradék sütit, aki mást akar nézni a tévében, aki miatt
csak fele annyi ajándék jut nekik."
11.00 órától népi játékok, néptánc élôzenével,
Vekerdy Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsi-
kások közremûködésével. Belépô: 500 Ft/fô

* * *

Szeretném megköszönni az Öregiskola vezetôjének Diószeghy
Tündének, hogy lehetôvé tette az író-olvasó  találkozót Bächer
Ivánnal  március 18-án. Ezen napon a tél rendkívül erôs támadás-
sal búcsúzott. Hófúvás, havas esô tette az utakat szinte járhatat-
lanná. Bächer Iván mégsem mondta le az estét, hálás köszönet il-
leti ezért.
Gerlócziné Furulyás Katalin rendkívüli szakértelemmel bemutatta
az írót, felolvasott egy novellát, kérdezgette az írót életérôl, terve-
irôl. Az író  készségesen vallott sorsáról, egészségi állapotáról,
anyagi helyzetérôl. Szinte minden hallgatóságot érdeklô kérdést
feltett.
A kérdésre, hogy van e valakinek kérdése az íróhoz – néma
csend felelt. A székekbe szegezve némán  ültünk. Mert meglepett
a szinte szavak nélküli kitárulkozása, ôszintesége.
Köszönöm neki, hogy vállalta ezt a találkozót. Remélem, hogy
lesz még alkalmunk találkozni vele, egy ismételt író-olvasó talál-
kozón, ahol oldottabban sikerül nekünk olvasóknak kinyilvání-
tanuk, mennyire fontos nekünk és a most kimondatlan kérdéseket
feltennünk.

Tafferner Éva

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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Húsvétváró délelôtt
Aprók és nagyok egyaránt türelmetlenül várjuk idén a tavaszt.
Jön már! Nem késhet soká!-biztatjuk egymást, miközben a jeges szélben lapátoljuk a most
már tényleg utolsó havat, s sajnálgatjuk a fagyos, alig kipattant rügyeket. Lassan már hinni
sem merjük, pedig hát úgy kell legyen, hiszen, mióta ember él erre mifelénk, mindig
megérkezett ilyentájt. S a tavasszal együtt közeleg a húsvét, a feltámadás, az újjászületés, a
remény.
Ebben bízva fogtuk magunkat, s virágszombat délelôttjén bebújtunk nagykabátunkba, s le-
mentünk az Öregiskolába a Húsvétváró játszóházra. S ha kívül a zord tél tartotta is magát,
bentre azért nem merészkedett. A gyermekek boldog zsibongása vette át a hatalmat, ahogyan
bekapcsolódtak a bábozásba. Majd a Nagykovácsi Muzsikások által húzott talpalávalóra 
táncra keltek az apró lábak, s dobogásuk karöltve a zene lüktetésével végleg gyôzelmet ara-
tott a gyászos idôn.
A pihenôidôben lelkes segítôk elôkészített asztalokkal várták az ügyes kezûeket, s sorra
születtek a kakasok, nyulak, babák, gyöngyékszerek.
S midôn jól kifújták magukat, újra következett a muzsika, a játék, a tánc.

Mikor azt hittük, itt a nagy kiful-
ladás, a gyerekek egy ôrült ro-
hanással bizonyították erejük
végtelenségét, persze lehet, hogy
ebben a fû közé elrejtett számta-
lan csokitojás is segített. 
A lényeg, hogy test és lélek egy-
aránt feltöltôdött ezen a délelôt-
tön, hogy mégis sikerült egy vil-
lanásnyi tavaszt odavarázsolni a
terembe, melynek most már ki
kell tartania az igazi eljöveteléig.
Köszönjük ezt nagyon a nagycsa-
ládos szervezôknek, a segítôknek,
és persze a lelkes résztvevô csalá-
doknak!!!

Bejuska Enikô,
négygyermekes 
édesanya

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny!
Ebben az évben elôször jelentkezett és nevezett be a Nagykovácsi Ál-
talános Iskola a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre. A versenyen
Nagykovácsit a 6. b. osztályból – Váradi Ráhel, Urbán Evelin, Gulyás
Bence és Fehér Benedek képviselte. 
A verseny állomások feladatai katasztrófavédelmi, polgári védelmi,
tûzvédelmi és tûzoltási, iparbiztonsági, veszélyes áruk, veszélyes
anyagok, jelzések és egészségügyi tárgykörbôl álltak.

Fotó: Erôs Kálmán

Várjuk szeretettel 

a Sebestyén kápolnánál 

2013. április 12-én 14.30 órakor

Gyalogoljunk együtt a tavaszi Nárcisz Ünnepen a kápol-
nától a Tisza István térig. Hívjuk fel közösen a figyelmet
arra, hogy egy jó ügyért összefogva milyen sokat
tehetünk. A nárcisz szimbólumhoz kapcsolódó esemé-
nyekkel ráirányítjuk a figyelmet a társadalmi felelôs-
ségvállalás szükségességére. Minden kis segítség számít,
és még egy apró dologgal is rengeteget tehetünk máso-
kért. A Nárcisz gyaloglás résztvevôi is az emberi méltó-
ság önkéntesei.
A mozgalom kezdeményezôje hazánkban a Magyar
Hospice Alapítvány. Tevékenységük: a daganatos bete-
gek térítésmentes ápolása, fájdalomcsillapítása, a csalá-
dok lelki támogatása. 

www.hospicehaz.hu/narcisz-program
Aki adományával támogatni kívánja a fájdalom ellen és a
rákbetegek méltó életéért küzdelmet, az megteheti a ren-
dezvény alatt a gr. Tisza István téren elhelyezett gyûjtô-
ládában. Az összegyûjtött adománnyal a betegek több-
napi fájdalomcsillapításához járulunk hozzá.
Várunk mindenkit, gyermekeket és szülôket, egyedülál-
lókat és csapatokat, futókat és gyaloglókat egyaránt.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
és a LINUM Alapítvány

NAGYKOVÁCSI 
NÁRCISZ
GYALOGLÁS



A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati 
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon: 

További menük

Önkormányzati hírek - Böngészôben megjelent hírek


