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Június 13-án délután 5-tôl meghívást kaptam a
NUSE évadzáró rendezvényére, a focipályára.
Mondhatnánk, hogy egy szokványos hétköznap
csütörtök volt, de ez a családias rendezvény újabb
ünnepnapot varázsolt a nagykovácsi gyerekek-
nek. Szerencsés volt a vidám csapat, itt gondolok
az edzôkre, szülôkre és a gyerekekre is hiszen
elôzô napokban esett az esô, de ezen a napon még
a napocska is mosolygott a pálya felett.
Szépen sorban gyülekeztek a szervezôk a
padokkal, asztalokkal, jöttek az anyukák és
apukák a nagy tálca süteményekkel és üdítôkkel
és egy órán belül minden készen állt a piknikhez.
Itt nem csak azok a gyerekek voltak jelen, akik
fociznak a Nagykovácsi Utánpótlás Sport
Egyesületben, de kistestvéreik is elôre szokhatták
az összetartozás jó érzését!
Megtisztelô és igazán megható volt számomra
látni a büszke szülôket, és a büszke kis focis-
táinkat, akik számomra talán meglepô módon, de
nagyon fegyelmezetten figyelik edzôik minden

szavát, legyen az akár az éves beszámoló, vagy
versenyre felhívás.
A szervezôk konkrét csapatversenyeket készítet-
tek elô erre az alkalomra is, és míg a versenyek
zajlottak, addig gondosan elôkészültek az éves

eredményekre való meg-
emlékezésre és díjak áta-
dására.
A NUSE megmutatta,
hogy igazi csapat, és itt
nem csak a focizó gye-
rekekre gondolok, hanem
valóban arra az össze-
fogásra, ami hosszú évek
kitartása az anyukák és
apukák részérôl, aminek
eredménye mára több kor-
osztályban sikereket elérô,
küzdeni tudó gyereksereg!
Igazi civil mozgalom, amit
megismerhettem. A szülôk
az edzôk, a szülôk a szer-
vezôk, ôk akik összefog-
tak gyerekeik örömére!

Mindezt tették úgy, hogy minden költséget saját
erôbôl finanszíroztak az elmúlt évekig, hiszen két
évvel ezelôtt kaptak elôször támogatást mezre,
majd amikor beindult a kormányprogram a focitá-
mogatásra vonatkozóan, akkor részesülhettek az
Együttmûködési Megállapodás alapján az önkor-
mányzattól újabb támogatásban, amihez társult a
társasági adókedvezmény új rendszerébôl
kapható segítség is, amit tudomásom szerint a
helyi Jäger Kft. jóvoltából és Bárdos Iván
képviselô úr koordinációs segítségével sikerült
megszerezni.
Azt hiszem szép jövô és további sok siker vár
még a focizni szeretô nagykovácsi gyerekekre ha
eltanulják a labdarúgás mellett azt a kitartást és
összefogást, amit a szüleik állítanak példaként
nekik. Ez az ami több mint sport és több mint fo-
ci, ez igazi nagykovácsi családi szabadidôs
együttlét, ami példa mindannyiunk számára.
Ezúton köszönöm meg a NUSE szervezôinek és
segítôinek a kitartó munkát és az önfeláldozó
odafigyelést!
Kívánok sok örömet és sikert az egyesület min-
den tagjának, és kívánom, hogy valódi utánpótlás
legyen a Sport Egyesületnek a NUSE-ban fel-
növekedett generáció!

Szeretettel és tisztelettel 
Bencsik Mónika polgármester

Ami több mint sport, de még a focinál is több…

A színpadi fények mögött...
Jó dolog, hogy a falunkban lévô Amerikai Iskola színháztermében
kerülhet sor a közösségünk sokszínûségét bemutató gálákra. Valódi
nagy színpadon, reflektorok fényében tündökölhetnek a fellépôk,
akik többnyire a gyermekek. Nincs is szükség csillogó díszletekre
(hiszen vannak egyszerû ötletes megoldások Robi bácsitól), elég a
szép zene és a ragyogó jelmezek sokasága (amit a tánccsoport
vezetôje Edit néni és néhány segítôje maguk készítenek), mert a
nézôtéren ülôk úgy is a gyermekeik fejlôdésére kíváncsiak.
De tudja-e az elérzékenyült és elégedett nézô sereg, hogy ki is az, aki
csodát tesz a színpadra érkezô kis táncosokkal?
Jó nekünk, hiszen a nagykovácsi táncmûvészeti csoport vezetôje im-
már 15 esztendeje Szabadi Edit Liszt-díjas, Érdemes Mûvész, az
Operaház egykori szólótáncosa.
Szabadi Edit, aki férjével Kutni Robival együtt a Nagykovácsiért
Emlékérmet is megkapták hiszen sokat köszönhetünk nekik, akiknek
élete a színház, akik mindig képesek megújulni, akik tartást adnak a
táncosaiknak!
Az évzáró gálára készülve Robival beszélgettem, hogy mivel is lehetne Edit nénit meglepni, ô azt
mondta, hogy „nem kell nagy felhajtás, tudod, azt nem szereti, virágot is csak egy szálat hozzál”. Mégis
csak ünnepelni kell az elmúlt 15 esztendôt, ezért a tortánál maradtunk, mert azzal a gyerekeknek is ün-
nepivé lehet tenni az eseményt. Így is lett, a fôtortán ott állt a kis balerina a rózsakoszorú közepette és
Edit néni kapott egy szál virágot az elôadás végén. Amikor kimentem köszönteni az járt a fejemben,
hogy mi is lehet Edit lelkében, akié a színpad volt hosszú éveken keresztül, aki csillogott a reflektorok
fényében, és aki most elbújva a függöny mögött szurkolva próbálja irányítani táncosait. Azt hiszem, a
lelke csordultig van alázattal, szeretettel és tisztelettel a színpad iránt, a tánc iránt! És amikor elôbújik
a függöny mögül az igazi balerinák bája tündököl ránk és tanítványaira a mai napig!
Említést kell tenni arról is, hogy gálán köszönthettünk három olyan tanítványt, akik Nagykovácsiból
Szabadi Edit felkészítésével bejutottak a Balettintézetbe, Galambos Júlia, Bertalan Ágota és Valentin
Attila, szurkolunk értük!
Edit néninek további töretlen kitartást és sok szép pillanatot kívánunk!

Bencsik Mónika polgármester

JÖN! JÖN! JÖN! 
11. NAME Mûvészeti Találkozó 2013.  augusztus 30–szept 1.

Sok szeretettel várjuk

a falu apraját és nagyját

2013. augusztus 10-11-én
harmadik alkalommal,

a hagyományôrzés és teremtés jegyében,
a Fôtérre és környékére szervezett

NAGYKOVÁCSI 
BÚCSÚBA.

Színes programok várják a gyermekeket 
és felnôtteket egyaránt

(nagyszínpad a Fôtéren, kézmûves vásár,
gyermekmûsorok és foglalkoztatók, körhinta,

céllövölde, zene, tánc stb.).

Augusztus 11-én vasárnap Ünnepi Szentmise 
a római katolikus templomban.

A kétnapos rendezvényt Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselô-testületének anyagi támogatásával a
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szervezi.
Részletes program hamarosan a nagykovacsi.hu hon-
lapon, plakátokon, szórólapokon, kábel tv mûsorán, a
Böngészô augusztusi számában. 
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A Képviselô-testület júniusban három alka-
lommal ülésezett. Június 3-án hétfôn került sor a
minden évben jogszabály szerinti kötelezô
közmeghallgatásra, majd június 10-én rendkívüli
ülés lett összehívva, ezt követôen pedig június 20-
án munkaterv szerint ülésezett a testület, mely
ülést megelôzôen mind az Ügyrendi, mind a
Pénzügyi Bizottságok is véleményezték az elôter-
jesztéseket.

2013. június 3. Közmeghallgatás napirendjei
voltak a Zsíros-hegyi csatorna beruházással –
KEOP pályázat – kapcsolatos tájékoztató; a 2012.
évi zárszámadási beszámolóról szóló tájékoztató,
továbbá tájékoztatás történt a 2013. évi költ-
ségvetésrôl, annak részleteit bemutatva, mindezt
követte a lakossági hozzászólások és arra adott
válaszok. A közmeghallgatásról a következô
számban adunk részletes tájékoztatást, mert a
jegyzôkönyv jelenleg elôkészítés alatt van.

2013. június 10-én rendkívüli testületi ülésen tár-
gyalták a Képviselôk az adósságkonszolidációval
kapcsolatos végrehajtási feladatokat és döntés
született, melyben a Polgármestert és a Jegyzôt
felhatalmazták a szükséges intézkedések meg-
tételére és a szükséges okiratok aláírására. Idô-
közben mindhárom pénzintézet (OTP, MFB,
Erste Bank) és az államkincstár között megtörtént
az egyeztetés és ennek kapcsán megkezdôdtek az
önkormányzat, pénzintézetek és államkincstár
közötti okiratok elôkészítései. Napirendre került
ezen az ülésen az új Buda-környéki Társulás
Alapító Okiratának szükség szerinti módosítására
vonatkozó elôterjesztés, amit a képviselôk elfo-
gadtak. Indítványok, javaslatok között napirendre
vette e testület az árvíz károsultak megsegítésére
vonatkozó kérdést és a Polgármester javaslatára
az önkormányzati szövetség által elôirányzott,
lakosonkénti 100 Ft támogatás mellett döntött,
így majd 800.000 forinttal támogatta településünk
a nehéz helyzetbe jutott települések rászorulóit.
Ezen az ülésen került sor az intézményvezetôi pá-
lyázat bontására. Az óvodavezetô pályázattal
kapcsolatos döntés 2013. július 15-i testületi
ülésen várható.

2013. június 20-i munkaterv szerinti ülésen elsô-
ként az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérôl
szóló 1/2013 (II. 11.) önkormányzati rendelet 1.
sz. módosításáról döntött a Képviselô-testület. A
költségvetés módosítás leginkább az állami
pénzeszközök rendezését, a tartalékok elosztását
helyezte elôtérbe, illetve a NATÜ Kft. 2012-ik
évi hiányának pótlásáról döntött. A költségvetés
módosítását követôen a halmozott bevételi és ki-
adási fôösszeg 2.229.255 eFt – a halmozódás
mentes bevételi és kiadási fôösszeg 1.831.852,–
Ft az általános tartalék 4.340 eFt, a mûködési cél-
tartalék 33.155,– Ft, a fejlesztési tartalék 44.013,–
Ft-ban lett meghatározva. A 15/2006. (IX. 18.)
számú önkormányzati rendelet módosítására is
sor került a szemétszállítási díjak vonat-
kozásában. Döntés született a Nagykovácsiban a
KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú
projekt keretében „Új bölcsôdei intézmény-
létesítés” címû projekt tervezési, valamint tanács-
adó mérnöki feladatainak elvégzése tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról. A döntés
alapján Földes és Társai Építészeti Kft. lett elsô

helyen megjelölve nyertes ajánlat adónak. A pro-
jektben tervezett költségvetési kereten felüli
szükséges pénzügyi kiadásokra vonatkozóan a
testület a költségvetési tartalékot jelölte meg fel-
használásra. Döntés született a Nagykovácsiban a
KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú
projekt keretében „Új bölcsôdei intézmény-
létesítés” címû projekt építési beruházása (I.
építési ütem) megvalósításával kapcsolatos
mûszaki ellenôri feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról is. Ebben az
eljárásban a testület egy nyertes ajánlattevôre
vonatkozóan hozott döntést, amely szerint a fel-
adatot a DH 24 kivitelezô és Szolgáltató Bt. fogja
ellátni. A projektben tervezett költségvetési
kereten felüli szükséges pénzügyi kiadásokra
vonatkozóan a testület a költségvetési tartalékot
jelölte meg felhasználásra itt is. A „Nagykovácsi
Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda
bôvítési és korszerûsítési munkái kiviteli terv-
dokumentációjának teljes körû elkészítése a
KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú
projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárásáról szintén döntés született, melynek
eredményeként az ARCAde Stúdió Szolgáltató
Kft. lett a nyertes. Ennél a döntésnél is a projekt-
ben tervezett költségvetési kereten felüli szük-
séges pénzügyi kiadásokra vonatkozóan a testület
a költségvetési tartalékot jelölte meg fel-
használásra. A Képviselô-testület újabb pályázat-
ról döntött a „Közigazgatási partnerségi kapcso-
latok erôsítése” címû, ÁROP-1.A.6. számú egy-
fordulós pályázat kapcsán. A NATÜ Kft. alapító
okirat módosítására volt szükség, amit a testület
jóváhagyott. Ennek a napirendnek a keretében
döntött a testület a NATÜ Kft. Felügyelô Bizott-
ságának tagjaira vonatkozó változásokról, illetve
a FEB tiszteletdíjára vonatkozó döntést is
meghozta, aminek következtében az elsô félév-

ben mûködô FEB tagok díjazását 200.000/Ft-ban
határozta meg, az új FEB vonatkozásában az el-
nök 350.000,– Ft/év, a tagok 300.000,– Ft/év dí-
jazásban részesülnek. Módosításra került a
testület döntése alapján a NATÜ Kft-vel kötött
bérleti szerzôdés, mely eszközhasználatra
vonatkozik. A NATÜ Kft. KMU-183 rendszámú
gépjármû bérleti szerzôdését elfogadta a testület.
Az Általános Iskola külsô új sportpálya
használatával kapcsolatos szabályok, használati
díjak elfogadása is megtörtént, aminek alapján az
igényfelmérést a NATÜ Kft. végzi, de a szer-
zôdéseket a bérletre vonatkozóan az önkor-
mányzattal kell megkötni. Ennél a döntésnél el-
sôdleges az általános iskolások használati igényét
figyelembe véve kerülhet sor bérbeadásra, amely
folyamatban soron következnek a gyermekekkel
foglalkozó civil szervezôdések, illetve a Sport
Egyesület és ezt követhetik a további igények sze-
rinti bérbeadások. Dönteni kellett a Nagykovácsi
Nagyközség Esélyegyenlôségi Programjának
elfogadásáról, mert erre vonatkozóan az önkor-
mányzatnak 2013. június 30-ig volt jogszabályi
lehetôsége és ennek a programnak a megléte
feltétele a továbbiakban az Európai Uniós pá-
lyázatok beadásának. Elsô körben az önkor-
mányzat az intézményei, illetve a Német
Nemzetiségi Önkormányzat véleményét kérte ki,
de a kora ôsz folyamán tervezzük további civil
egyeztetô fórum megszervezését a program
vonatkozásában. Elfogadásra került a Képviselô-
testület II. féléves munkaterve. Döntés született a
Nagykovácsi Rozmaring u. 4-6., 930 hrsz. alatt
nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan
megosztásáról.

A Képviselô-testület legközelebbi ülését a tervek
szerint 2013. július 15-én tartja.

Szíves tájékoztatásul 
Bencsik Mónika

polgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület júniusi munkájáról

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tájékoztatója:

„…A digitális átállásban érintett azon személyek illetve intézmények (pl. iskola, öregek otthona stb.)
számára, akik díjmentességre nem jogosultak és így az átállást saját maguknak kell megoldaniuk a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), az NMHH megbízása alapján, díjmentes
szakmai segítséget kínál fel. E segítség célja, hogy ezeket az érintetteket hozzásegítse tudatos, megalapo-
zott, igényeiket és lehetôségeiket figyelembevevô döntések meghozatalához.
A HTE kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az általa nyújtott szakmai segítség eljusson azokhoz
az eredménnyel hasznosuljon, akik számára az internet és egyéb kommunikációs csatornák e témájú in-
formációi nem lennének elérhetôek. Erre a leghatékonyabb megoldás az, hogy a HTE szakemberei elôre
egyeztetett idôpontban felkeresik azokat a településeket, amelyekben erre megalapozott igény mu-
tatkozik, és ott rövid elôadás és bemutató keretében ismertetik azokat a lehetôségeket, és azoknak a költ-
ségeit, amelyek az illetô településen a digitális átállás utáni televíziózáshoz rendelkezésre állnak, továb-
bá esetleges szakmai kérdésekre választ adnak…”
Amennyiben igény merül fel a szakmai segítségre, úgy bejelentését kérem a
fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címre megküldeni, hogy kérését hivatalos úton
továbbítani tudjam.

Bencsik Mónika polgármester

Pest megye népessége 

Egy évtized alatt 134 ezer fôvel nôtt a megye népessége, a több mint 1,2 millió lakosból 
200 ezer gyermekkorú – a 2011. évi népszámlás adataiból válogattunk. 
Az összeállítás ITT olvasható: www.pestmegye.hu/pest-megye-130618
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� Adócsoport 06-26-389-327
Csoportvezetô: Nagy László, 115 m.; nagy.ado@nagykovacsi.hu

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

gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô
behajtása, hagyaték és anyakönyvi ügyintézés

Képes Imréné, 123 m.; kepes.ado@nagykovacsi.hu
építményadó, telekadó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára
történô behajtásának ügyintézése

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 a helyi iparûzési bevallás benyújtására kötelezett vál-
lalkozásokat, hogy amennyiben korábbi bevallásaikban téves adatokat ál-
lapítottak meg, úgy kötelezettségüket önellenôrzéssel módosíthatják.
Nyár folyamán adatgyûjtési ellenôrzéseket folytat le az adócsoport,
amennyiben olyan adatokat találnak, mely megalapozhatja az átfogó el-
lenôrzés szükségességét, az is lefolytatásra kerül.
Önellenôrzéssel helyes adatokra való módosítás esetén adóbírság nem
állapítható meg.
Júniusban az adóhátralékkal rendelkezôk esetében az azonnali
beszedési megbízások és munkabér és egyéb jövedelmek letiltása foly-
tatódik, illetve egyéb behajtási cselekmény.
Az ezek hatására be nem folyt adók beszedése érdekében folyamosan
törvényi keretek között adatgyûjtést folytatunk, hogy a fennálló hátralékot
minimalizáljuk.
Tájékoztatjuk azon Adózókat, akik továbbra is adó hátralékkal rendel-
keznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség megfizetéséig
folytatni fogjuk.
� 49/2012NGM rendeletben meghatározott behajtási költség általány
(5000,– Ft) megfizetésére végzésben kötelezzük.
A kiküldött értesítôk alapján többen jelezték Hivatalunkban, hogy nem ér-
tik a késedelmi pótlék felszámolásának okát.
Az ART szabályozása szerint az adók fizetési határidôn túl történô be-
fizetése esetleg nem fizetése esetén késedelmi pótlékot kell felszámítani,
melynek mértéke a jegybanki alapkamat 2 szeresének 365-öd része.
Felmerültek olyan kérdések is, ha valaki hamarabb fizeti be az adóját,
vagy túlfizetését nem kéri ki, akkor miért nem fizet a Hivatal kamatot.
Az ART szerint az Adóhatóságnak ilyen kötelezettsége nincs, mivel nincs
olyan jogszabály, mely kötelezné  Adózót korábbi fizetésre, vagy túl-
fizetésének adószámláján való tartására.
Felhívjuk a figyelmüket arra, 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.
2013. szeptember 16-án esedékes befizetésekrôl az elôre nyomtatott
csekkeket augusztus hónapban postázzuk.
Kérjük tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó neve
kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót, így el-
kerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítatlan be-
fizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön.
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.
� Felhívom a figyelmet arra, hogy az a súlyosan mozgáskorlátozott sze-
mély, aki 2013. január 1. napját követôen szerzi be az adómentességhez
szükséges szakértôi véleményt, az a szakértôi vélemény kiállítását követô
hónap 1. napjától mentesülhet a gépjármûadó megfizetése alól.
� Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának épületében a Budakeszi Járási Hivatal Nagykovácsi
kirendeltségén leadhatják a kérelem elbírálásához szükséges dokumen-
tumokat továbbítás céljából.
� Az esetlegesen felmerülô kérdéseikkel kapcsolatban szíveskedjenek az

Adócsoportunkat keresni személyesen vagy telefonon 26-389-327/115
melléken.
� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a  helyi adóhatóság felé az ingatlan beépítése esetén
építményadó bevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, valamint a
beépítés miatt Adózónak megszûnik a telekadó fizetési kötelezettsége, de
törölni csak abban az esetben van módunk törölni, amennyiben Adózó ezt
a honlapról letölthetô telekadó bevallási nyomtatványon bejelenti az
adóhatóság felé.
� Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgal-
mi 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 06-26-389-127
Tóthné Halász Hedvig, 117 m., epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 2013.
IV. 30-án elfogadta a közterületek elnevezésérôl, a házszámozás szabá-
lyairól szóló 13/2013. számú rendeletet.
A rendelet 11.§ rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésérôl.
(1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelzô táblát
(a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az
nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható
módon kell elhelyezni.
(2) A házszámtábla, helyrajzi számtábla beszerzésérôl, kihelyezésérôl,
szükség szerint cseréjérôl és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.
(3) A nem valós állapotnak megfelelô, vagy nem a megfelelô módon kifüg-
gesztett táblák lecserélését a jegyzô a tulajdonos terhére elrendelheti.
(4) A használatbavételi engedély kiadását követô 30 napon belül a
házszám illetve helyrajzi szám táblát a tulajdonosnak ki kell helyezni.
A rendeletben foglaltak ellenôrzését 2013. július 15-tôl Nagykovácsi teljes
belterületére kiterjedôen megkezdjük. Kérjük azokat az ingatlan-tulaj-
donosokat, akik a házszámtábla kihelyezését eddig elmulasztották, hala-
déktalanul pótolják azt. 
Az Ófalu, Kálváriakert és Nagyszénáskert területén hiányzó utcanév
táblákat az Önkormányzat elkészíttette, azokat július hó folyamán fogjuk
kihelyeztetni. A nagyszénási és zsíroshegyi területek hiányzó utcanév
tábláinak felmérését a házszámtáblák ellenôrzése során elvégezzük,
pótlásuk ez év végéig várható.

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltató Pont  

� Igazgatási Osztály 06-26-555-034
Megbízott osztályvezetô: Toók Gabriella,128 m., igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 110 m., nepesseg@nagykovacsi.hu 
Barta Beatrix, 103 m., ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 121 m., zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

A Budakörnyéki Járásbíróság Elnökének tájékoztatója
A  Budakörnyéki Járásbíróság (1145 Budapest, Thököly u. 97-101.) 2013. július 16.
napjától – augusztus 16. napjáig nyári ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet
tartama alatt a büntetô és polgári kezelôirodákon félfogadás a hivatali idôben változat-
lanul lesz. A fenti idôtartam alatt a bíróságon tárgyalásokat nem tartanak. 
A nyári ítélkezési szünet ideje alatt a panasznap pénteki napokon kerül megtartásra.

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



� Önkormányzati Osztály 06-26-389-127
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

Kedves Olvasók!
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. A mostani kedvezô idô-
járás miatt már el kellett kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését.
Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyu-
galma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô testületének 3/2002.(II.14.).sz. Kt.
rendelete egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi, joggal
számíthat helyszíni bírságra, vagy közigazgatási bírság kiszabására a
hétvégén is.

15. §. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap 19.00–7.00
óráig, szombaton 16.00 órától hétfô 7.00 óráig:
– akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és

egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet
sértô zaj okozása,

– erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
– zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô,

fûrészgép, stb.) végzése.

Községünkben a közterületek, ezen belül a zöldfelületek, az ingatlanon
lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható. A fenti állapotok
felszámolása érdekében kérek minden ingatlan tulajdonost, használót
hogy az ingatlanát és az elôtte lévô közterületet tartsa rendben. 
Nagyon fontos, hogy az ingatlan elôtti árok folyamatos karbantartása
is megtörténjen! 
Látható, hogy a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz elve-
zetése problémát okoz a gondozatlan, tisztítatlan árkokban több okból is. 
Egyrészt, mert a víz a felhalmozódott növényi és más hulladék miatt fel-
torlódik, valamint az átfolyás képtelen (betemetett, beszakadt, eltömôdött)
árkok mellett a víz elönti az utakat és ingatlanokat.
A leírtak miatt az árokrendszer karbantartását soron kívül ellenôr-
zöm, annak elmulasztása esetén 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig eljárási
bírság szabható ki.
Kérek mindenkit, hogy az esetlegesen elmaradt munkák elvégzésérôl ha-
ladéktalanul gondoskodjanak!
Tájékoztatásul kérem olvassák el az alábbi jogszabályt:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) sz. rendelete

(6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karban-
tartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelezettsége.
(10)32 Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az in-
gatlan, és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gyom-mentesítésérôl.
(11)33 Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról a
gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl
úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés
akadálymentességét. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az in-
gatlanán lévô fák közterület fölé átnyúló részén lévô fészkelôhelyek alatti
közterület szennyezôdéstôl való megtisztításáról. A madarak által okozott
szennyezôdés eltávolításával kapcsolatos költség azon ingatlantulaj-
donosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos építményen fészkelô
madarak okozzák a közterület szennyezôdését.

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

� Pénzügyi Csoport 06-26-555-035
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
Simon-Kovács Edit, 119 m., koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság 06-26-555-009, titkarsag@nagykovacsi.hu
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselô-testületének 
16/2013 (V.24) .számú önkormányzati  rendelet-tervezete

a 2013. évi igazgatási szünet elrendelésérôl
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselôtestülete a köz-
szolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselôk
munka - és pihenôidejérôl, az igazgatási szünetrôl, a közszolgálati
tisztviselôt és a munkáltatót terhelô egyes kötelezettségekrôl, valamint a
távmunka végzésrôl szóló 30/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 13. § (1)
bekezdésben foglaltakra, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

1. §.
Jelen rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
valamennyi, köztisztviselôre és munkavállalókra.

2. §.
A Hivatal 2013. évi munkarendjében, a nyári idôszakban az igazga-
tási szünet 2013. augusztus 5. napjától  augusztus 24. napjáig tart.

A Hivatal 2013. évi munkarendjében, a téli idôszakban az igazgatási
szünet 2013. december 23. napjától 2014. január 03. napjáig tart.

3. §.
(1) A lakosságot, az igazgatási szünet elrendelésérôl, annak kezdô
idôpontját megelôzô 30. nappal tájékoztatni kell. 
(2) Az igazgatási szünet idôtartama alatt a feladatellátás folyamatosságá-
nak biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart.
(3) Az ügyeleti rendet a Hivatalvezetô intézkedésben állapítja meg.

4. §.
Az igazgatási szünet idôszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott
szabadság teljes egésze kiadható.

5. §.
A rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba és 2014. január 6-án
hatályát veszti.

* * *

A Nagykovácsi Általános Iskola Sportpálya 
bérlési lehetôsége

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 128/2013. (VI.20.) HATÁROZATA

Tárgy: Általános Iskola külsô sportpálya használatával kapcsolatos
szabályok, használati díjának elfogadása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a nyit-
va tartási idôt
„nyári idôszámítás” ideje alatt 
(Július 1. – Augusztus 20.) hétköznap 10-19 óra között

hétvégén/szombat 10-16 óra között
„oktatási idôszak” ideje alatt 
(Augusztus 21. – Október 30.) hétköznap 15-19 óra között

hétvégén/szombat 10-16 óra között
(November 1. – Március 31.) hétköznap 15-17 óra között

hétvégén/szombaton 10-16 óra között
(Április 1. – Június 30.) hétköznap 15-19 óra között

hétvégén/szombaton 10-17 óra között
szabályozza.

Amennyiben igény merül fel más idôbeosztásra, úgy ezen határidôn túl a
Képviselô-testület új nyitva tartást határoz meg.

2013. JÚLIUS 5
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A díj szabályozást a következôk szerint szabályozza:

Az árak bruttóban értendôk

Felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzôt a szükséges intézkedések
megtételére és a bérleti szerzôdések aláírására. 
A sportpálya használat iránti kérelmeket a NATÜ Kft.-nél kell elôter-
jeszteni írásban.
Érdeklôdni lehet: Csernusné Turai Juditnál 06-30-451-7361
e-mail: natu@nagykovacsi.hu

* * *

Köztisztviselôk napja

A Magyar Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban
kezdeményezte, hogy a köztisztviselôi törvény 1992. július 1-jei élet-
belépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztviselôk
napja. 1997-ben tartották meg elôször e számunkra – hivatali dolgozóknak -
jeles ünnepet.
Egy (Dennis F. Tompsontól származó) definíció szerint: „A közszolgálati eti-
ka azt jelenti, hogy a morális alapelveket a szervezetekben mûködô
tisztviselôk viselkedésére alkalmazzuk”. A kérdést magyar igazgatástörténeti
szempontból vizsgáló Dr. Hencz Aurél szerint: „A közigazgatási etika a köz-
igazgatás tevékenységi körébe vágó, gyakran jogszabályokban is tükrözôdô,
máskor csak a gyakorlatban kialakult erkölcsi szabályok összessége". Egyik
neves jogtudósunk, Mártonffy Károly meghatározása: „A köztisztviselôi eti-
ka a közigazgatási munkának szociális tartalommal való megtöltése, a
köztisztviselônek a közönséghez való viszonya.”
Miért is idéztem e három kiemelkedô közigazgatási szakembert. Sajnos sok-
szor és sokféle kritikát kapunk munkánkra, viselkedésünkre, mégis én bizton
állíthatom, hogy Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselôi – hûen az
általuk tett esküjükre és a köztisztviselôkre vonatkozó alapelvekre –, mindig
minden körülmények között igyekeznek ügyfélbarát módon, kellô szakmai
ismerettel a beérkezô kérelmeket, panaszokat kivizsgálni és eredményesen
megoldani. 
Idén hat kollegám részesült jegyzôi dicséretben: Baráthné Nagy Judit
immár harmadszorra kapta meg szorgalmas, lelkiismeretes munkájáért az
elismerô oklevelet. Pappné Molnár Afrodité másodízben részesült az elis-
merésben. Páva Józsefné több éves szakmai tudásával és hozzáértésével,
Jakab Balázs fiatal (pályakezdô) kollegám a munkához való hozzáállásával
érdemelte ki az elismerést. Fábos Éva és Bodnár Julianna a hivatal „lelkei”,
hisz együttmûködésüknek köszönhetôen tartják a jó kapcsolatot az osztályok,
a kollegák és a vezetôk között. Kitartó munkájuk mindenképp dicséretet
érdemel.    
„Az ember sohasem azt veszi észre, amit már elvégzett, csak az lebeg a
szeme elôtt, amit még tennie kell, és ha nem szeretné a munkáját, könnyen
elveszthetné kedvét.” (Marie Curie)
Az idei kormányzati döntések és szervezet átalakítások azt eredményezték,
hogy a hivatali létszám 22 fôre csökkent, a feladatok viszont véleményem
szerint szaporodtak. Éppen ezért köszönet illet minden köztisztviselôt a
hivatalban végzett kitartó és lelkiismeretes munkáért és csak remélni tu-
dom, hogy ezt  a képviselôk, az intézmények dolgozói és minden olvasó
(nagykovácsi lakos) is így gondolja.   

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

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 12.00–18.00 óráig és szerdán 8.00–14.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032

dr. Huszár Éva - 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: 06-23-451-381

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

A Budakeszi Járási Hivatal Hivatalvezetôjének tájékoztatója
Erdôs Péter falugazdász fogadja és segíti az ügyfeleket az ügyfélbarát szolgáltatások
színvonalának emelése és jobb elérhetôsége érdekében az alábbi napokon és
helyszíneken:

Hétfô (8:00-17:00) Budakeszi, Fô u. 179.
Kedd (8:.00-16:00) Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.
Szerda (8:00-16:00) Budaörs, Szabadság u. 134.
Csütörtök (8:00-16:00) Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Pénteken (8:00-12:00) Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

A falugazdász feladatkörök három nagy egység köré csoportosítható:
– hatósági munkára (ôstermelôi igazolvánnyal kapcsolatos teendôk, vis maior esetek

hatósági szemlése, stb.)
– termelôi segítségnyújtásra, tájékoztatóra és információ átadására és
– adatgyûjtés, s a termésbecslések végzésére, illetve a havi jelentések készítésére.

Budakeszi Okmányiroda – Budakeszi, Dózsa György  tér 25.
Hétfô 8:00-20:00 Csütörtök 8:00-20:00
Kedd 8:00-20:00 Péntek 8:00-20:00
Szerda 8:00-20:00

Dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezetô

Nyári/téli idôszámítás
aktív idôszak passzív idôszak

hétköznap hétvége hétköznap hétvége
Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra

Felnôtt 6000 6500 6500 7000
Gyermek 3000 3500 3500 4000
Sport 
egyesület 4500 5000 5000 5500

Tájékoztatás – útjainkról

Az idei tél komoly károkat okozott útjaik állapotában. Az eddigi
évek gyakorlatainak megfelelôen Nagykovácsi területén évente
kétszer (tavasszal és ôsszel) végeztetjük el a szilárdburkolatú utak,
illetve a földutak javítását. Az idei év tavasza is szeszélyesnek bi-
zonyult, még március 30-án is számottevô havazással számolhat-
tunk, illetve a rendkívüli csapadékos idôjárás is megnehezítette a
munkák megkezdését. Így a megszokottnál késôbb kezdôdhettek
csak meg a helyreállítási munkák, amelyek még az elkövetkezô
hetekben is folytatódnak. Az idén tavasszal a következô aszfaltos
utak kátyúzására került már sor: Szeles, Ady Endre, Szarvas,
Zsíros-hegyi, Száva, Úttörô, Tinódi köz, Ördögárok, Park,
Táncsics Mihály, Nagyszénás és Kaszáló utcák, Bánya utca pad-
ka javítása. Június utolsó hetében kerül sor a Puskin utca, és a
Nagyszénás utca fennmaradó részeinek javítására. A földutak
tekintetében a már elkészült utcák között szerepel a Nagyszénás,
Kálvária sétány, Hidegkúti utca, Vaddisznó utca, Nefelejcs utca,
Margaréta utca, Erdész utca eleje, Mátra utca, és a Sebestyén
domb. Idén júniusban még biztosan sor kerül az Erdész utca felsô
részének murvázási munkáira is. A további munkálatok üteme a
rendelkezésre álló pénzügyi keretek függvényében kerülhet
meghatározásra. A szerzôdött partnerekkel kötött három éves
szerzôdés idén augusztusban lejár, így 2013. ôsz elején közbeszer-
zési eljárás kerül kiírásra.



A Pilisi Parkerdô Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság évek óta hatékonyan és kölcsönösen
mûködik együtt a védett és fokozottan védett, valamint
az európai jelentôségû védett területek kezelésében.
Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatója és
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdô Zrt. vezérigazgatója
június 18-án a minden évben szokásos Szénások
Európa Diplomás terület kezelésérôl szóló együtt-
mûködés aláírása mellett a Pilis Bioszféra Rezervátum
közös teendôivel kapcsolatban is megegyezett.
Az világszinten 1976-ban, az UNESCO kezdeménye-
zésére elindított bioszféra-rezervátum hálózatnak a
modern világ egyik legfontosabb kérdésére kell választ
adnia: hogyan lehet összeegyeztetni a biodiverzitás és
a biológiai erôforrások megôrzését azok fenntartható
használatával? 1981-ben Magyarországon ötödikként a
feladat gyakorlati megvalósítására jött létre az egész
Pilis és Visegrádi-hegység területét magában foglaló
Pilis Bioszféra Rezervátum Dr. Madas László, a Pilisi
Parkerdôgazdaság vezérigazgatójának kezdemé-
nyezésére. A Pilisre a választás kiemelt többfunkciós
(védelmi, gazdasági, közjóléti) jellege miatt esett. A
terület olyan fajoknak ad otthont, mint a fokozottan
védett magyarföldi husáng, a fûrészeslábú szöcske
vagy a pannon gyík.
A Bioszféra Rezervátum területe a magyarországi ter-
mészetjárás bölcsôje, kedvelt kirándulóhely, a társadal-
mi igényeket figyelembe véve vált a folyamatos
erdôborítást biztosító gazdálkodás bevezetésének
színterévé. Az itt folyó gazdálkodás a fenntarthatóság
legtágabb értelmezését ülteti a gyakorlatba a jövô ge-
nerációinak érdekében. Az alkalmazott döntéshozatali
mechanizmusok és a munkák technológiai kivitelezése
(döntés, faanyagmozgatás, feltáró hálózat kialakítás)
során a természeti értékek megôrzése kiemelt szem-
pont. A rezervátum területén lévô erdészeti bemutató
területen évente mintegy 100 szakember fordul meg. A
fiatal korosztály szemléletformálása, környezeti
nevelése a Parkerdô idén 25 éves Madas László
Erdészeti Erdei Iskolájában és a Nemzeti Park eszter-
gomi oktatóközpontjában gyakorlati tapasztalatokra tá-
maszkodva folyik.
A Bioszféra Rezervátum területén a „Parkerdô
Természetesen” program keretében a Pilisi Parkerdô
Zrt. eddig is több, mint 370 millió forintot fordított aktív
természetvédelmi munkákra, mint például vizes élôhely
létrehozás, invazív fafaj visszaszorítás, erdôszerkezet
átalakítás, erdei iskola fejlesztés vagy a magyarföldi
husáng élôhelyvédelme. A keretmegállapodás írásba
foglalja, hogy a két szervezet folyamatos együttmû-
ködésével biztosítja a bioszféra rezervátum biológiai
sokféleségének, fajainak, élôhelyeinek megôrzését.
Fontos közös feladat a fajok folyamatos állapot-
felmérése, a látogatói létszám megállapítása, a
közjóléti létesítmények fenntartása és felülvizsgálata,
az országjelentések közös elkészítése és a szakmai
rendezvényeken való közös részvétel.
Az eddigi tapasztalatok alapján és az integrált ter-
mészetvédelmi szemléletet alkalmazó erdôgazdál-
kodás kiterjesztése érdekében a Parkerdô Természet-
védelmi Szabályzatot létesít, amelyben a Nemzeti Park
Igazgatóság szakértôi közremûködnek.
Az eddigi tapasztalatok alapján és az integrált ter-

mészetvédelmi szemléletet alkalmazó erdôgazdál-
kodás kiterjesztése érdekében a Parkerdô Természet-
védelmi Szabályzatot létesít, amelyben a Nemzeti Park
Igazgatóság szakértôi közremûködnek.
Az Európai Unió által létrehozott Európa Tanács
hazánkban összesen három területet díjazott Európa
Diplomával, ezek egyike a Budai tájvédelmi körzethez
tartozó Szénás-hegycsoport. A terület a pilisi len és
más jégkorszaki maradványfajok élôhelye, európai je-
lentôségû védett terület. A Parkerdô a tájidegen
fenyvesek átalakításával és a vadállomány szabályo-
zásával segít a természet megôrzésében, emellett a
környezeti nevelésre, a vadvédelmi kerítés karban-
tartására és a növényzet változásának felmérésére
2013-ban 1,8 millió forintot fordít, amelybôl 1,7 millió
forintot ad át a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
részére.
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A 2013. évi LXXXI. törvénnyel változtak a
közigazgatási hatósági eljárás szabályai az elekt-
ronikus ügyintézésre vonatkozóan.
A Ket 78.§ (5) bekezdése módosult: 
„(5) A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás
esetén hivatalos iratként vagy írásbelinek
minôsülô elektronikus úton kézbesíti. Telefax útján
nem közölhetô a határozat és az önállóan
fellebbezhetô végzés, kivéve, ha a döntés közlésére
jogosult személy vagy szerv ezt elôzetesen kérte
vagy ehhez hozzájárult.” 
Mit jelent ez a gyakorlatban. Fôszabály szerint a
hatóság a döntés írásbeli közlése esetén azt
hivatalos iratként kézbesíti. 2013. január 1-jétôl
a hivatalos irat fogalmát nem a Ket., hanem a
Posta tv. 2.§ 18. pontja határozza meg. A Posta
tv. fogalma szerint a hivatalos irat feladásához és
kézbesítéséhez a jogszabály jogkövetkezményt
fûz – így az ügyintézési határidôvel kapcsolatos
kérdéskörben, valamint a jogorvoslatok benyúj-
tása tekintetében –, és ehhez kapcsolódóan jogsza-
bályban meghatározott határidôk számításának
alapjául is szolgál. A hivatalos irat könyvelt
küldemény – azaz olyan postai küldemény, amely-
nek felvételét a postai szolgáltató írásban elismeri
és a kézbesítését a címzett, illetve az egyéb jogo-
sult átvevô aláírásával vagy más módon okirattal
kimutatja –, azon is belül a tértivevénnyel felad-
ható küldemény. 
A Ket., ahogy azt fentebb idéztem azonban nem
zárja ki azt sem, hogy a döntést a 28/A §-ban
meghatározottak szerint egyéb írásbeli kapcsolat-
tartási módon közöljék. Tehát elektronikus kap-
csolattartás esetén a döntéseket – amennyiben
erre lehetôség nyílik, és az ügy jellege ezt lehetôvé
teszi, figyelemmel a Ket 28/B §-a és a 162.§-ára –
a döntéseket a hatóság az ügyfélkapun keresztül
megküldött elektronikus ügyiratként is közöl-
heti.  
A hivatalos irat nem postai úton történô kézbe-
sítése esetén a hatóságnak kell hitelt érdemlôen bi-
zonyítani az irat jogosulttal történô közlését. Az

elektronikus irat kézbesítése esetén a Ket
vélelmeket határoz meg. 
Erre a 78.§ (7) bekezdése az irányadó:
„Ha a hatóság a döntést elektronikus úton
közölte, és az (1), (2) bekezdésben meghatározott
személy a döntés átvételét öt napon belül nem
igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli for-
mában közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés
közlésének napja a második közlés napja. Törvény
vagy kormányrendelet ettôl eltérôen állapíthatja
meg a döntés elektronikus úton való közlés sza-
bályait.”
A fentiek mutatják, hogy az elektronikus úton
közölt döntések átvételével és annak visszaiga-
zolásával kapcsolatban állapít meg egy fajta sajá-
tos kézbesíti vélelmet a jogszabály. 
Az elektronikus ügyintézés lehetôsége kapcso-
lódik a szolgáltató állam koncepciójához és az
ügyintézés reformjához. Elmondhatjuk, hogy az
elektronikus ügyintézés eredményességhez és
hatékonysághoz vezetett. Viszont nem önálló
eljárás típus, hanem a hatósági eljárás, a kapcso-
lattartás egy sajátos, ha úgy tetszik „modern”
megvalósulási formája.  
Az elektronikus ügyintézésnek ismerjük meg az
alapelveit: Rugalmas, költségtakarékos, technoló-
gia semleges, az egyik legfontosabb, hogy maga
az ügyfél rendelkezhet alkalmazásáról. Tehát Ön
kedves olvasó rendelkezhet az eljárásra vonat-
kozóan az adatainak kezelésérôl, és a kapcsolat-
tartás ezen módjáról. Az ügyintézési rendel-
kezésében megjelölt kapcsolattartási módon elô-
terjesztett beadványban jelölheti meg ezt a módot,
de akár ki is zárhatja az elektronikus ügyintézés
lehetôségét. 
További részletes szabályokat a Ket. 161.§-165.§-
sok szabályozzák. 

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal! 
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat.                      
Tisztelettel: 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô  

Az ügyintézés menetének ismertetése 15.

Együttmûködés született európai jelentôségû
védett területek kezelésérôl

- aktív természetvédelem gazdálkodásba integrálva –

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Visegrád, 2013. június 18.

Együttmûködési megállapodást írt alá a Pilisi Parkerdô Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Pilis
Bioszféra Rezervátum és a Szénások Európa Diplomás terület megôrzése és fenntartása érdekében
Visegrádon. Az eddigi közös munkát bôvítô együttmûködés célja a kivételes élôvilágot ôrzô területek jó ál-
lapotát megóvó gazdálkodás fenntartása, az ott élô fajok megfigyelése, valamint a környezeti nevelés és a
turisztika összehangolt megszervezése.

Örömmel értesítjük a kedves
nagykovácsiakat, 

hogy a Rézpatkó Néptáncegyüttes
felnôtt csoportja 

a tavaly szeptemberi nagy sikerû
érsekújvári fellépése után

meghívást kapott
Lengyelországba, a Krakkóhoz

közeli Wieliczkában 
megrendezésre kerülô 

„Tanuljunk Kultúrát Európában”
nevû III. Nemzetközi Fesztiválra,

ahol Nagykovácsit és egyben
Magyarországot fogja képviselni

július 19-21-ig.

Huszárné Czene Zsuzsanna
mûvészeti vezetô
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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

Búcsúzás

Ismét búcsúznunk kell óvodánk nagycsoportosaitól, akik életében egy korszak most lezárult. 
Vége a gondtalan játék idôszakának, kezdôdik a komoly tanulás, felkészülés a majdani felnôtt életre.
Ennek alapjait már az óvodában elsajátították, hiszen játék közben megtanultak együttmûködni, alkal-
mazkodni egymáshoz, kommunikálni, kompromisszumokat kötni. Tudják, hogy vannak szabályok,

melyeket muszáj betartani és feladatok, amiket el kell végezni.
Kialakult a felelôsségtudatuk és megtapasztalták, hogy együtt
erôsebbek, mint egyedül. Az óvó nénik és dajka nénik munkája
véget ért, gyerekeink iskolaérettekké váltak.
Kívánjuk a 36 iskolába induló gyermekünknek, hogy soha ne
feledkezzenek meg egymásról, segítsék egymást, úgy éljenek és
tanuljanak, hogy mindig büszkék lehessünk Rájuk.
De nem csak a 6 évesektôl búcsúzunk most, hanem szeretett kollé-
ganônktôl Horvátné Tóth Anna, Anci nénitôl is, aki 39 éven
keresztül nevelgette az óvodás korosztályt.
Anci néni fiatalos lendülete, tapasztalata, gyermekszeretete pél-
daként szolgált valamennyiünknek. A bajban mindig elsôként
segített, bármikor számíthattunk Rá. Nagyon fog hiányozni.
Kívánunk Neked drága Anci néni, egészségben, boldogságban
eltöltött tartalmas nyugdíjas éveket. Téged is csak úgy, mint a bal-
lagó gyerekeket, mindig visszavárunk ide az óvodába.

Dózsa György úti óvó nénik és dajka nénik

Kirepültek a Katicák

Hol volt, hol nem volt ennek a tanévnek is vége, a
Katicák vándorútra indulnak. Maguk mögött
hagyják az ismerôs hegyeket-dombokat, a békésen
csörgedezô Kispatakot, és Pöttyös Barátaikat.
Új felfedezéseket tesznek messzi tengereken, úsz-
nak a hûs vizû Balatonban, kikötve csónakjukat a
finomságok szigetén, a drága nagymamáknál. 
De reméljük, szívetek ôsszel hazahúz, és sok szép
emlékkel visszatértek a Katicák otthonába, fan-
tasztikus történetekkel kápráztatva el minket,
„öreg” Katicákat.
Nôjetek nagyra, erôsödjetek, mi várunk Rátok:
Niki, Buci, Lóci, Timi, Noi, Julcsi, Zsombi, Bori,
Vili, Illéske, Petya, Hubi, Ancsa, Vilma, Barni,
Kata, Iza, Hajni, Nimó, Bálint, Beni, Dórika,
Barnika, Jánosunk, Lizike, Dorci, Marci, Julka,
Veve.

Böbe Katica
Éva Katica

Terike Katica

Diófa ballagás

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
Nagykovácsiban egy kispatak, amit úgy hívtak:
Ördögárok. Nôtt egy diófa is ennek a kispataknak
a partján, aminek gyökerei mélyen a föld alatt is a
patak tiszta vizét keresték és itták, és a diófa nôtt,
növekedett, diót termett, és diói nagyra nôttek,
tiszták voltak és erôsek, ellenálltak a viharoknak,
beszívták a napfényt és olyan pompás gyümöl-
csökké váltak, aminek csodájára járt a világ…
Egy szép napon, errôl a sokat kalandozó kispatak-
ról elneveztek egy óvodát, és ennek az óvodának
az épületében egy szép napon életre kelt a Diófa
csoport. Diófa csoportos kis óvodások jártak ide,
akik nôttek, növekedtek a Diófa csoportos óvó
nénik tiszta szeretetének fényében, és nagyok let-
tek, és tiszták és erôsek, ellenálltak a viharoknak,
megerôsödtek az ôket körülvevô támogató kör-
nyezet biztonságában, és olyan pompás kis ember-
kékké növekedtek, hogy csodájukra járt a világ…
De ahogy a diók sem maradnak örökké az ágon, a
Diófa csoportos csemeték közül is jó páran már

megerôsödtek annyira, hogy máshová szólítja ôket
az élet. Szeptembertôl már az iskolában kell
helytállniuk.
Ezért aztán a Diófás óvó nénik és a szülôk fejüket
összedugva úgy döntöttek, hogy egy fergeteges,
világraszóló ünnepséget rendeznek, hogy megün-
nepeljék ezeknek a diófás csemetéknek a három
éves kemény munkáját, lankadatlan szorgalmát és
kitartását, amely által iskolaérett kis-
diókká váltak.
És az óvó nénik, Dóri néni és Orsi
néni, és a nekik kitartó szorgalommal
segédkezô Ancsa néni, félretéve az év
végi  fáradalmakat, lázas szervez-
kedésbe fogtak, hogy olyan ünnep-
séget szervezzenek, ahol a gyerme-
keké a fôszerep, ahol minden a bal-
lagó óvodásokról szól és minden
értük van.
Mi, szülôk, ezen egy percig sem
lepôdtünk meg, hiszen már megszok-
tuk, hogy három éve a gyermekeinké
a fôszerep, és az óvó nénik fáradtsá-
got nem ismerve munkálkodnak azon,
hogy olyan biztonságos, elfogadó, szeretô környe-
zetet teremtsenek nekik,
ahol minden adott ahhoz,
hogy a lelkükben magként
rejtôzô minden szépség ki-
bontakozhasson.
Mi nem lepôdtünk meg, csak
a mi óvó néneinket köze-
lebbrôl nem ismerô nagyko-
vácsi lakosok állítottak meg
minket azzal, hogy így isme-
retlenül is kalapot emelnek
az ilyen hivatástudattal ren-
delkezô pedagógusok elôtt.
Mert bizony láthatta ország-
világ, ahogy az Ördögárok
hídján felsorakozva kirá-
lyokká és királynôkké avat-
tuk a mi megilletôdött kis
diócskáinkat, az édesanyák
által buzgón díszítgetett, és
rejtegetett saját készítésû ko-
ronákkal. A megkoronázott
kis uralkodók fogadalmat

tettek, és mi buzgón fohászkodtunk, hogy valóban
mindig fontosnak tartsák az életben a barátságot,
mindig tudjanak örülni az elsô hónak, fakadjanak
dalra, ha jó kedvük van, azt pedig mi is könnyû
szívvel ígértük velük együtt, hogy Dóri nénit, Orsi
nénit és Ancsa nénit soha nem fogjuk elfelejteni.
Az újdonsült kis uralkodók tágra nyílt szemekkel
meredtek a bíborba-bársonyba pompázó talics-
kákra, ami, mint királyi fogat állt eléjük, és lelkes
édesapák és édesanyák gördítették ôket a kispatak
partjától az óvodáig, útközben integetve leendô
iskolájuknak, és az ôket ugyancsak tágra nyílt
szemmel nézegetô néniknek-bácsiknak…
Az óvodában aztán újabb csodák várták ôket: az ô
kedves csoportjuk a középsô csoportos óvodások
és szüleik szorgos munkájának köszönhetôen
valódi cukrászdává változott! Bárcsak minden
vendéglátó helyen ilyen kedves és buzgó kis
pincérek dolgoznának, mint a mi csoporttársaink
voltak, és ilyen cukrászok sütnének süteményt,
mint a mi sokat vállaló anyukáink… pedig ôk még
borravalót sem kaptak, csak sok-sok boldog,
csokoládémaszatos mosolyt és ôszinte köszö-
nömöt.
Jóllakottan és vidáman özönlött be a gyermek-
sereg és az ôket kísérô rokonság a tornaterembe,
ahol megkezdôdött az óvó nénik és a szülôk közös
meglepetése a gyermekek számára, játékuk során
életre kelt Vaszilissza, aki barátaival vissza-
szerezte az elrabolt tüzet, és újjáélesztette a csalá-
di tûz melegét. A végszó még el sem hangzott,
amikor a lelkes, darabba is bekapcsolódó gye-
rekek már vidáman szaladtak a rögtönzött „szín-
padra” és a vidám zenére együtt táncolt szülô és
gyerek egyaránt.
Amikor elfáradtunk, a középsôs gyerekek leptek
meg minket azzal, hogy minden búcsúzó ovistár-
suk jelét némajátékkal elénekelték-jelelték, és aki
ráismert a saját jelére, az arcfestékkel rá is raj-
zoltathatta szüleivel arcára a jelét.
És a mulatság még tovább folytatódott: apukáink
tüzet raktak, szalonnát sütöttünk, egy hatalmas

kivetítôn fényképeket nézegettünk, beszélgettünk,
nevettünk és emlékeztünk, az
elmúlt három évre, a sok közös
programra, amit az óvó nénik
szerveztek számunkra, hogy igazi
közösséggé kovácsolódjunk.
Mindannyian éreztük, hogy na-
gyon szerencsések vagyunk,
amiért a Diófa csoportba járhat-
tunk, hogy elsô naptól kezdve
nyugodt szívvel bízhattuk az óvó
nénikre a gyermekeinket, és sze-
rencsések vagyunk, hogy most, az
utolsó napokban összefacsarodik
a szívünk és valami kaparja a
torkunkat, ha arra gondolunk,
hogy nemsokára a csemetéink jele
mögött a szekrényke üresen fog
állni és szeptembertôl már nem a
mi váltócipônk csámpáskodik
alatta.
És bizony a torkunk egyre jobban
összeszorult, amikor az óvó
néniknek próbáltuk megköszönni
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amit tôlük kaptunk, és éreztük, hogy ez lehetetlen.
És amikor ránéztünk a könnyes szemmel üldögélô
gyermekeinkre, akik a búcsú véglegességét felis-
merve kéredzkedtek fel az óvó nénik nyakába vi-
gaszért, akkor már teljesen biztosak voltunk
benne, hogy ez így jó, hogy most sírunk, vagy
sírni szeretnénk, és hogy nem tévedtünk, a gyer-
mekeink itt voltak a legjobb helyen.
Az éjszakai túrán viszont már újra a ballagó
Diófások nevetésétôl zengett Nagykovácsi, pedig
bizonyára nekik sem volt egyszerû elköszönni a
Zöld-zugolytól, ahová annyiszor kirándultak,
ahová még a tündérek is eljártak leskelôdni, és bi-
zonyára most is ott voltak, hogy lássák, amint
minden nagycsoportos átveszi a hasznos
útravalókkal teli kisbatyut Orsi néniéktôl, akik
egy hatalmas öleléssel bocsátották útjukra az el-
sôként naggyá cseperedett diócskákat.
És számunkra a ballagás már nem csak fekete
szoknyát és elszavalt verset jelent, hanem óvó
nénik és szülôk közös munkáját, együttgondol-
kodását, gyermekeink megtisztelését, szívesen
feláldozott szabadidôt a közös, valódi ünnepért,
ami ismerôsök és ismeretlenek visszajelzésébôl
tudjuk, hogy valóban különleges ünnep volt gyer-
mekeinknek, óvó nénjeinknek, nekünk, szülôknek
és talán nem túlzás, ha azt állítjuk: egész Nagy-
kovácsinak.
Aki pedig nem hiszi, járjon utána!
Orsi néni, Dóri néni, Ancsa néni! Köszönjük!

A Diófás szülôk és gyerekek nevében írta 
Ledács-Kiss Laura édesanyja

Ez a nap is eljött 

Búcsú az óvodától. Bölcs a mi nyelvünk: ahol még
óvják a gyermeket, az az óvoda. De ha már
bevégezte feladatát, már megerôsödött a csemete,
akkor útjára engedjük, hadd fejlôdjön tovább,
most már másként. Nos, június 15-én útjára en-
gedtük a Zsebibabákat és a Tücsköket, nem túl
nagy csinnadrattával, de úgy, hogy érezzék a pil-
lanat áhítatát egy rövid ideig, majd ismét hagytuk
ôket, hogy azok legyenek, amik: óvodások.
Részemrôl jó döntésnek tartottam, hogy gye-
rekközpontú legyen a búcsúztató, láttam én már
cirkuszi mutatványra emlékeztetô búcsúztatásokat
– nem itt, ezt hozzáteszem – , ahol a szegény gye-
rekek – az ôket körülvevô felnôttek elvárásainak
eleget téve – üvöltve sorolták az ábécé betûit és
iskolásat „játszottak”. Bevallom, nem tetszett.
Erôlködéstôl csikorgott. A mai napon a gyerekek
megilletôdöttek voltak, de nem erôlködtek, szép
szavakkal búcsúztak óvó néniktôl, dadusaiktól, a
hely szellemétôl. A Zsebibaba csoport és az egész
óvoda kedves Anci nénijüktôl is búcsút vett, aki
évtizedekig állt helyt és óvva növelgette a rábízot-
takat. Én személy szerint is köszönöm ezt az egy
évet, mely mindenkinek nehéz volt, de így talán
értékesebb is. Mi szülôk próbáljuk, próbáltuk
megköszönni a kinek több, kinek kevesebb ideig
tartó gondoskodást a köszönömök és ölelések
mellé tett ajándékokkal.
A búcsú egyben indulás is egy új felé, ehhez ter-
mészetesen jár a tarisznya, hamuba sült pogácsa és
más dolgok, melyek segítik az úton lévôt. A

tarisznyát tehát meg kell tölteni a lehetô legtöbb
segédeszközzel. Erre jó alkalom nyílott a hol testi
erôt, hol kitartást, hol ügyességet, hol elmésséget
kívánó próbák teljesítésével, amikhez anya, apa
együtt nyújthattak segítséget búcsúzó gyerkô-
ceiknek, így gyönyörû ceruzák, radírok, hegyezôk
és némi vignetta kerülhetett a tarisznyába. 
A délután megkoronázásaként énekeltek és tán-
coltak a gyerekek együtt a Buborék együttessel
ezernyi fényes buborék után kapkodva. A
mókából nem vonhattuk ki magunkat sem, sze-
rencsés néhányunk hangszeres tudását csillogtatva
együtt zenélhetett a profikkal. Szerintem ôk
csodálkoztak legjobban, milyen jól is játszanak a
harmónikán, klarinéton vagy éppenséggel a
hegedûn…Mi mindenesetre remekül szórakoz-
tunk! Nem maradhatott el a közös tánc sem, óvó
nénik, gyerekek, anyukák, apukák mind együtt a
nagy körben, ráadásul nagyjából egyszerre és egy
irányba lépve, hihetetlen sikerélményt adva
köszönhettek el egymástól.
Elbúcsúztunk, némi könnyel, némi nevetéssel,
kedves emlékekkel gazdagodva. Köszönjük. És
ígérjük, vissza-visszatérünk.

Dr. Bátri Fruzsina
Peták Gábor

Séták, kirándulások

Az „Apraja nagyja”
naggyá lett

Öt évvel ezelôtt, amikor megszületett a kislányom,
jó anya módjára már elôre azon gondolkodtam, mi-
lyen jó kis homok sütiket fogunk készíteni mi is,
mint egykor velem tette a mamám egy kis vidéki
városban. Az ottani játszótér minden volt, csak nem
Eu szabvány, de mi kölykökként imádtuk a vas
mászókákat, meg a láncos hintákat.
Itt Nagykovácsiban ekkortájt bukkantak fel az elsô
hivatalosan megálmodott játszóterek, melyek aztán
a gazda szeme nélkül bizony nem híztak szépen,
sôt lettek olyanná, melyet már csak szégyelleni
lehetett, de gyereket a közelébe engedni nem.
És jött a Csillagfürt játszótér, ami megmutatta,
hogy civil együttgondolkodással és tenni akarással
varázsolni lehet. Nekünk nagykovácsiaknak, ma-
gunknak, gyerekeinknek. Játszóteret a hegyre,
ahová aztán a falu túl felérôl is elzarándokolnak a
gyerekes mamák-papák a nyári melegben társaság-
ra, hûsre, játékra vágyva. Milyen jó nekik ott fenn
– mondtuk ilyenkor, vágyakozva gondolva arra,
vajon idelenn történik-e valaha is ilyen csoda?
Csodák pedig vannak. Mert vannak, akik hisznek
bennük. Nagykovácsiban olyan édesanyák laknak,
akik saját gyerekeik mellet magukénak érzik a falu
összes manóját akkor, amikor arról kezdenek egy
vicik-vacak játszótér mellett beszélgetni, hogy
miként lehetne ebbôl várat építeni. 
Az, ami szombaton történt az Apraja-nagyja ját-
szótér avató partiján, nos, az már csak ennek a
beszélgetésnek az összegzése volt. Olyan ez, mint
amikor a mesében látjuk, hogy a hôs elnyerte ju-
talmát, mert megküzdött érte, kalandok szegélyezte
útját befejezve megpihenhet. Ezen a szombaton
olyan hétköznapi hôsöket ünnepelt Nagykovácsi,
akik szinte szótlanul cselekedtek meg egy oly
nemes dolgot, mely minden itt élônek örömöt
hozhat. Köszönjük, hogy van Nagykovácsinak
néhány civilje is, akik szívüket-lelküket beleépítet-
ték a legapróbb részletébe ennek a helynek.
Az Apraja nagyja játszótér büszkén mondhatjuk,
térségünk egyik legátgondoltabb tervezésû és leg-
nívósabb kivitelezésû közösségi tere lett a
legkisebbektôl kedve a nagyobbacska gyerkôcök és
szüleik számára egyaránt. Az avató parti bizonyí-
totta, ez a játszótér alkalmas Medúza Kapitány
matrózseregének befogadására, akik aztán valódi
kalandokat kereshetnek a megnyíló játszóhely min-
den szegletében.
A szombati kánikula sem rettenthette el azokat,
akik Gryllus Vilmos miatt sutba vágták a kései
kelés lehetôségét és 9 órakor már fújhattuk az is-
mert nótákat. Gábor atya játszótér áldása és gitár-
játéka számomra fergeteges nyitány volt, ezt már
csak tetézte, hogy a nagykovácsi óvó nénik olyan
izgalmas feladatokkal várták gyerkôceinket, hogy
lehetetlen volt kihagyni egyet is. Az ajándék festett
pólók kerítésen való száradásakor pedig már
tudtam, hogy otthon vagyunk. 
Volt itt kérem kôfestés Irénnel a Hobby boltból,
tetoválás és arcfestés két elképesztôen profi
hölggyel, rózsaszínû vattacukorba burkolt gyerek-
fejek, süti, szörp papírsárkány… Azért izgultam
egy kicsit, hogy Bea meddig bírja a kis lovasokkal
való fordulókat, de amikor még délben is mosoly-
gott, tudtam, hogy ez is siker.
Minden flottul ment ezen a napon, miként ezt láttuk
a szervezôktôl eddig is. S, hogy most is profik
voltak, mi sem bizonyítja jobban, mint az összeg
közel (500. 000 Ft) mely ezen alkalommal folyt be
a játszótér javára.
Nagykovácsiban játszóteret avatni, mindig a jövôt
jelenti. Legyen szép jövôje ennek a helynek!
Vigyázzon rá apró és nagy, hogy sokáig szeret-
hessük az Apraja nagyja játszóteret, itt Nagy-
kovácsi szívében.
Éljenek a homok sütik!

Szabó Orsi
egy nagykovácsi anyuka, aki szeret játszani
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2013. Ballagás

Tanévünk legszebb ünnepén nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntöm végzôs tanulóinkat, az ôket
ballagtató osztályfônököket, a gyermekeikre jog-
gal büszke szülôket, meghívott vendégeinket,
iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és
minden kedves jelenlevôt!

Érzed már fogy az út, mégis szép… /
Légy jó vendég!
Búcsúznunk kell, / Bár vágyunk még tart-,
Képzeld el, szívvel, / van másik part.

Tisztelt Ünneplô Közösség! 
Az út, mint szimbólum életünknek, monda- és me-
sevilágunknak szerves építôköve. Minden térben
és idôben zajló folyamat legelemibb jelképe.
Elterjedt hit szerint a lelkek útja az eget-földet
összekötô Tejút, magyar mondákban a Hadak út-
ja. A nagy vallások szerint út vezet a megvilá-
gosodáshoz. Az esendô ember útja kanyargós
vagy spirál alakú, viszont a kiválasztottaké királyi
út, mely ellentétben a spirállal – egyenes. Ilyen
egyenes utat jár be a világfára mászó vagy akár a
pokolba ereszkedô mesehôs is. Legeredendôbben
az út, magát az életet jelképezi.
A sokat utazó, de mindig gyökereit kutató Márai
Sándor gondolata is tulajdonképpen az életünkrôl
szól:
„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak
lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, mere-
dek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük,
lehetôségnek, melynek segítségével elmehetünk a
hivatalba vagy kedvesünkhöz, vagy a rikkantó
tavaszi erdôbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük
van: elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk
az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak
céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen
közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk,
tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rej-
telmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a
sugárutak, országutak és ösvények sokaságát,
melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz
a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utol-
só pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél elôtt.”

Kedves Ballagó Diákok!
Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most
itt, de talán még nem értitek mi értelme volt a sok
próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így
érzitek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy
igazán felismerjétek az iskola, a mûveltség, a
helyes magatartás elsajátításának jelentôségét. 
Benjamin Franklin mondta: „Ami fáj, az nevel. Ez
az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják,
hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezô-
leg, örömmel kell fogadni ôket.”
Bizony, minden történésnek, jónak és rossznak
oka és szerepe van. A dolgok összefüggnek és
összetartoznak. Kölcsönösen erôsíthetik, de akár
gyengíthetik is egymást. Az eredmény a tudás és
tapasztalat, mely elôreviszi a sorsunk alakulását.

Kedves Búcsúzó Diákok!
Most biztosan azt érzitek, hogy az út, melyre 
nyolc évvel ezelôtt léptetek talán túlságosan is
gyorsan fogyott el. Hogy maradtak még ki nem

használt lehetôségek, hogy még meg kell szerezni
néhány gólt vagy kosarat. Azért bízom benne,
hogy a szünetek forgataga a diákprogramok és
tanítási órák emlékezetes poénjai mellett talán
hiányozni fognak az izgalommal megélt szá-
monkérések is. „Megtanultam, hogy mindenki a
helytetôn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a
boldogság a meredély megmászásában rejlik.” –
írja Wass Albert. Eljövendô tanulmányaitok során
igyekezzetek megérteni mindent, de egy-egy
területen mélyedjetek el az átlagosnál jobban.
Ettôl lesztek egyediek, érdekesek. Sose legyetek
szürke átlagemberek! 
Útjaink most elválnak, de hiszek benne, hogy
valahol ismét keresztezni fogják egymást. Kassák
Lajost idézve: „Aki elment, az elment, de aki
egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el
tôlünk egészen.”
Útravalóul ugyanezt a gondolatot ajánlom figyel-
metekbe Arany Jánostól:
„Utaink most százfelé válnak, de a szívünk egy
célért dobog.
Nekivágunk a küzdelmes mának és építünk egy
szebb holnapot.”
Jó utat kívánok, Isten Veletek!

Akiktôl búcsúzunk:

Angol verseny a felsô tagozaton

Hagyományainkhoz híven idén is sor került az
iskolai, egyéni, angol versenyre, melyben össze-
sen 112 felsô tagozatos tanuló vett részt. Három
fordulóban mérték össze tudásukat, olvasott és
hallott szövegértés, valamint nyelvtani tudás
területén.

5. évfolyam
1. helyezett  Segui Fábián Eszter 5.a
2. helyezett  Kovács Márta 5.a
2. helyezett  Simon Kira 5.a
3. helyezett  Környei Luca 5.a

6. évfolyam
1. helyezett  Papp Inez 6.a
2. helyezett  Rácz Dorottya 6.a
3. helyezett  Simon Ákos 6.a
3. helyezett  Nagy Dániel 6.b
3. helyezett  Steigerwald Renáta 6.b
7. évfolyam
1. helyezett  Gerely Boróka 
1. helyezett  Segui Fábián Diego
2. helyezett  Iszprávnik Péter
3. helyezett  Szalai Gréta
8. évfolyam
1. helyezett  Peszmeg Máté 8.a
2. helyezett  Frank Boglárka 8.b
3. helyezett  Réthy Boglárka 8.b

Gratulálunk a helyezetteknek!     
Angoltanárok

8.a osztály
Osztályfônök: 
Erdei Sándor

Bölkény Dalma
Bölkény Zsolt
Czenner Zoltán
Csáky Áron Bence
Dánfi Gábor
Derzsi Melissza
Faragó Teodóra
Farkas Marcell
Forgács Zsombor
Herczegfalvy Veronika
Huszár Katalin
Kácsik Zsófia
Koncz László
Kontra Lili
Ladányi Bendegúz
Mester László
Olexa Renáta
Peszmeg Máté
Szabó Dániel
Szakács Eszter
Telek Flóra
Vadászi Dávid

8.b osztály
Osztályfônök: 
Mészáros Ágnes

Bereczky Anna
Bereczky Sára
Czenner Richárd
Csontos Mária
Éliás Gergely
Frank Boglárka
Gellér Zsófia
Gorzsás Viktor
Kálmán Áron
Kovács Lili
Metz Laura
Molnár Csaba
Nagy Gellay Laura
Orgován Szimonetta
Palásthy Eszter
Réthy Boglárka
Telek Balázs
Vajda Máté Bendek
Venczel Viktor
Viszkei Márton Géza

Az Amerikai Iskolában jártunk

Az idei évben az elsô osztályosok részvételével
szerveztünk közös programokat az Amerikai
Iskola elsô osztályosaival. December elején láto-
gattak meg minket és vettek részt a Mikulás ün-
nepségen, hiszen náluk ez az ünnep nincs, még
sosem látták a Mikulást, ezért nagy izgalommal
várták, hogy mi is történik ilyenkor nálunk.

Megtanulták magyarul a Mikulás váró dalt és per-
sze ôk is kaptak ajándékot. Utána a gyerekek
közösen játszottak, ismerkedtek. Számukra nem
jelentett nehézséget, hogy különbözô nyelven
beszélnek. Majd mi mentünk hozzájuk vendég-
ségbe júniusban. Kipróbáltuk az uszodát, pancsol-
tunk és élveztük a sok vízi játékot. Kézmû-
veskedtünk, különbözô technikákkal születtek
alkotások: hajtogatás, só-liszt gyurma, kati-
cakészítés, szélforgó. Ezután a játszótéren közö-
sen játszottak a gyerekek, megvendégeltek minket
sütivel és üdítôvel. Mindkét iskola gyermekei
nagyon jól érezték magukat együtt, így a követ-
kezô tanévben is szeretnénk folytatni ezt a kez-
deményezést és újra együtt játszani.

Kiss Regina fejlesztôpedagógus

Fotók: Kiss Regina
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Közös program 
az Amerikai Iskolával

Ebben az évben is folytatódott az a program,
melynek keretében minden héten egyszer amerikai
iskolás diákok társasjátékokkal és különbözô
nyelvi játékokkal készülve foglalkozást tartottak
hetedikes diákjaink számára az Öregiskolában.
Eleinte nem volt könnyû, hiszen ki kellett lépni a

tankönyvek meg-
tanulható világá-
ból, és életszerû
szituációkban kel-
lett a nyelvet hasz-
nálni. A fejlôdés
azonban hétrôl
hétre érzékelhetô
volt, a gyerekek
egyre bátrabbak és
felszabadultabbak
lettek. 
D e c e m b e r b e n
részt vehettünk a

középtagozat dráma elôadásán is, ami nagyon
élvezetes és látványos volt. Május végén pedig sza-
badtéri programmal és közös sütizéssel zártuk az
évet az Amerikai Iskolában. 
Köszönjük Marylene Abboud tanárnônek a nagyon
gondos szervezést az Amerikai Iskola részérôl.
Reméljük, hogy lesz lehetôség a folytatásra a jövô
évben is, mert azt gondoljuk, hogy ez nagyon
hasznos formája a két iskola közötti együttmû-
ködésnek.

Vass Éva és Pavlovic Radovanka
angoltanárok

Helyesbítés
Korábbi számunkban hiányosan jelent meg, hogy a
2013. április 13-i területi vers- és prózamondó
versenyen – amit most már hagyományosan Pátyon
rendeznek meg – Bacsó Nándor (2. b osztályos ta-
nuló 1-2. osztályos próza kategóriában) 5. helyezést
ért el, továbbá Kovács Réka 4.c osztályos tanuló is
képviselte a Nagykovácsi Általános Iskolát.

NUSE záró buli 
– 2013. június 13. – 

Ahol a foci kezdôdik

Idén is elérkezett záró ren-
dezvényünk ideje. Június 13-án dé-
lután 5-tôl sötétedésig miénk volt a
focipálya. Tökéletes volt az idô és
a társaság, így nem csoda, ha ne-
hezen akart véget érni a buli. Volt

nagy eszem-iszom, dínom-dánom. Köszönjük a
szülôknek a rengeteg sütit, finomságot, Ellinas
Alex édesanyjának a 6 db óriási családi pizzát és
az innivalót, Bencsik Mónikának pedig a ketchup-
pal, mustárral bôven megöntözött hot-dogokat.
Nem éheztünk! 
Nagyon sokan voltunk, apró ovisok, vagány
lányok, anyukák, alsós- és felsôs ifjú titánok,
meglett férfiemberek fociztak 4 pályán 4-4 fôs
csapatokban. 21 csapat nevezett a kispályás baj-
nokságra! Öröm volt nézni, ahogy a vegyes
összetételû csapatok nagyon komolyan, ugyan-
akkor vidám hangulatban folyamatosan pörögtek,
idônként egy-egy pizza szelettel, hot-doggal vagy
sütivel erôsítve testüket, gyôzelemmel pedig
lelküket. 
Félidôben megpihentünk. Rendezvényünket meg-
tisztelte Bencsik Mónika polgármesterasszony, aki
a NUSE minden tagjának és segítôinek kívánt sok
sikert. Bajnokcsapatunknak pedig egy igazi
trófeát nyújtott át! Rövid értékelést tartottak az
edzôk, kiosztva okleveleket és édességeket.
Néhány eredmény a NUSE életébôl. Az U7-es

csapat a Bozsik torna összes fordulójának minden
meccsét megnyerte. Az U9-es csapat hûséges
játékosai meccseiken nagyon szépen helytálltak,
foggal-körömmel küzdöttek. Az U11-es csapat a
téli tornákon szerzett érmeket, majd tavasszal a
körzeti bajnokság felsô házába kerülve sokszor
mutatta meg az ellenfeleknek, hogy milyen az
igazi foci.  
U 13-as csapatunk az összes kupán, amelyen részt
vett, éremmel tért haza, és bajnokcsapat lett a
körzeti bajnokságban, amire Nagykovácsi éle-
tében utánpótlás korosztályban még nem volt pél-
da! Ezenkívül  Becze Dani a megyei bajnokságban
gólkirály lett. Gratulálunk neki!
Szép idô, jó hangulat, remek emberek. Mi kell
még egy sikeres rendezvényhez?
További információk és jelentkezés 5-17 éves
korig: www.nuse.hu, +36-30-941-7546 

Hajrá NUSE!

TOVÁBB SZÁRNYALNAK 
A SÓLYMOK

Mozgalmas volt május második
fele és június eleje is a Nagyko-
vácsi Sólymok SE életében, mert
sorra kaptuk a meghívásokat Pest
megyei, illetve budapesti csapatok-
tól, köszönhetôen az egyesület jó
kapcsolatainak és a nálunk végzett

szakmai munkának. Ahova elutaztunk, ott nagy örö-
münkre remek hangulatú, színvonalas mérkôzéseket ját-
szottak a csapataink.
A Hidegkúti SC meghívását fogadtuk el 2013. május 21-
én, kedden, ahova 2 csapattal érkeztünk egy kör-
mérkôzéses mini tornára. Mind a két U9-es csapatunk 4-
4 mérkôzést játszott a vendéglátónk 3 hasonló korosztá-
lyú csapataival, illetve egymással is. Végig nagyon lelke-
sek és ügyesek voltak focistapalántáink, a kemény mecs-
cseken méltón képviselték egyesületünket. A mini torna
végén mind a két edzôi stáb elégedetten fejezte be a
felkészülési tornát, hiszen itt most nem az eredmények
voltak a fontosak, hanem, hogy megnézzük, mit tudnak az
edzésen tanultakból alkalmazni a fiúk éles helyzetekben. 
Egy rövid felkészülési idôszak után, újabb komoly
erôpróba elé nézhetett a csapatunk: a Pest megye egyik
legerôsebb utánpótlás képzésével foglalkozó LIVER FC
Budaörstôl kaptunk meghívást 2013. június 01-én,
szombaton. Két csapattal (U9) vettünk részt a felkészü-
lési mérkôzéseken. Az „A” csapatunk 3 mérkôzést ját-
szott, míg a „B” csapatunk kettôt. Bár elôzetesen nem
tudtuk, hogy miképpen fogjuk felvenni a versenyt a
nagyon erôs házigazdákkal, örömmel láttuk, hogy a fiúk
szép és ötletes játékot valósítottak meg. Jó volt látni az
edzéseken elsajátított megoldásokat, amivel meg is lep-
tük a házigazdákat, akik nem vártak ilyen erôs játékot
tôlünk. Az „A” csapat 2 gyôzelemmel és 1 döntetlennel
zárta a hétvégét, míg a kisebb fiúkból álló „B” csapat 1

döntetlennel és egy egygólos vereséggel zárt, ami mind
a két csapattól kiváló teljesítmény volt.
Egy hét telt el és belevágtunk egy újabb nagy kalandba.
Tökölre utaztunk egy U11-es és egy U9-es, 4-4 csapatos
tornára a Csepel-Sziget Focisuli meghívására 2013.
június 09-én, vasárnap. Mivel ebben a régióban még
nem ismertük az ellenfeleket a házigazdán kívül, nem

tudtuk, hogy mire számítsunk, de mindenképpen méltón
szerettük volna képviselni az egyesületünket és
Nagykovácsit. 
Ezt a tornát egy felmérésnek szántuk, mert 1-2 évvel fia-
talabb fiúkkal utaztunk el, mint az egyik kiírt korosztály
(U11), ugyanis szerettük volna látni, hogy ezek a koráb-
ban sikert-sikerre halmozó focistapalántáink, hogyan al-
kalmazkodnak a nagyobb pályamérethez és az új
játékrendszerhez.
Az elsô U11-es mérkôzésen bár nagyot küzdöttünk, jól
látható volt, hogy az elsô ilyen mérkôzésüket játszották
a focistáink, így egy sima vereség lett a vége.
Gyakorlásnak viszont kitûnô volt ez a mérkôzés, mert a
hibákból tanulva, a pályaméretet és az új játékrendszert
megszokva, a két következô mérkôzésen már csak 1 gó-
los vereségeket szenvedtünk, ami kiváló eredmény te-
kintve, hogy ennyivel fiatalabb korosztállyal álltunk ki.
Az U9-es csapatunk is jól teljesített, bár a nagy meleg
rányomta a bélyegét a játékunkra, illetve aznap sok
olyan kisfiú is szerepet kapott, akik kevesebb mérkôzés-
rutinnal rendelkeztek.
Nagyon hasznos volt az edzôi stábnak ez a meghívás,
mert ezt a tornát már az ôszi terveink elôsegítésére
használtuk fel, ugyanis akkor már tudtuk, hogy az
egyesületünk elérkezett abba a növekedési fázisba, hogy
szeptembertôl indulhatunk a BOZSIK tornákon. A legú-
jabb hivatalos szövetségi kiírás szerint, minden feltétel-
nek megfelelünk és 3 korosztályt fogunk indítani a
Bozsik tornákon. 
Bár már most ki tudnánk állítani a kötelezôen elvárt kor-
osztályokat (U7, U9, U11), egyesületünkbe folyama-
tosan várjuk a focizni vágyó 2003-2004-2005-2006-
2007-ben született gyerekeket.

HAJRÁ SÓLYMOK!
Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE
06-70/286-0015
fodorattila@externet.hu 

2013. június 9. – Tököl

2013. május 21. – Pesthidegkút

2013. június 1. – Budaörs
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Sok veszély leselkedik a fiatalokra a vakáció ide-
je alatt, ezért érdemes néhány tanácsot megfogad-
ni a szülôknek és a diákoknak egyaránt.
A hosszú hónapok óta tartó tanítás után gyer-
mekek, fiatalok sokasága élvezi a szabadságot.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fel-
hôtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek
sokszor még a legalapvetôbb szabályokat, szülôi
tanácsokat sem tartják be, amelynek követ-
keztében balesetek vagy bûncselekmények oko-
zóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak.
A helyes biztonságra nevelés fontossága kiemelt
feladat egy társadalom életében. De vajon mi ma-
gunk is megteszünk-e mindent a gyermekek biz-
tonsága érdekében, hiszen ôk a legvédtelenebbek.

A Rendôrség ezúton is felhívja a figyelmet azokra
a veszélyekre, amelyek a szünidô alatt leselked-
nek gyermekeinkre.
Sok éves tapasztalat mutatja, hogy a vakáció alatt
megnô a közúti balesetet szenvedôk száma, és az
évszak sajátosságaiból adódóan sajnos a vízi
tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik most el-
hagyták az iskolapadokat ôsszel ugyanoda vissza-
ülhetnének. Ahhoz, hogy ez így is legyen a
Rendôrség is igyekszik segítséget nyújtani. 
Mindenek elôtt fontos, hogy a szülôk szakítsanak
idôt gyermekeikre, és mondják el, miként kell
közlekedni. A leggyakoribb tragédiaokozó a ro-
hanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a
tömegközlekedési eszközök megállóiban álló jár-
mû takarásából való kilépés, és a kerékpározással
összefüggô szabályszegô magatartás. 
Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogos köz-
lekedés alapszabályait! Például hol van elsôbb-
sége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor,
mit kell tenni, mielôtt lelépünk az úttestre. A sza-
bályos kerékpározás elsajátításához az alapokat
gyakran át kell ismételni.
Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerék-
pározni, melyek a kötelezô biztonsági felsze-
relések, illetve be is tudja tartani ezeket a szabá-
lyokat, még mindig nem biztos, hogy célszerû
elengedni egyedül.
A felnôtt gépjármûvezetôket pedig arra kérjük, fi-
gyeljenek a gyalogos és kerékpározó „cseme-
tékre”!
Tudjuk, és látjuk, hogy egyre több a nyakában
kulccsal „lôdörgô” gyermek, aki – az említett
veszélyeken túl – könnyen válhat különbözô
bûncselekmények áldozatává. Célszerû tehát el-
mondani: tartózkodjanak az idegen felnôttek
társaságától, ne kössenek ismeretségeket akkor
sem, ha csábító programot is ajánlanak nekik. A
csavargás hamar meggondolatlan, esetleg tör-
vénysértô dolgokhoz vezethet. A csellengô fiata-
lok bûncselekmény áldozataivá is válhatnak,
vagyontárgyaikat ellophatják, kirabolhatják ôket. 
A gyerekek elhelyezésére a legbiztosabb, legked-
vezôbb megoldás a táborozás. Ilyenkor gyakran a
megszokottól eltérô tevékenységekkel is talál-
kozhatnak. Utazás elôtt mindenképpen figyel-
meztessük ôket a fürdôzés veszélyeire, a hegyi
utakon való közlekedés eltérô sajátosságaira.
Fontos, hogy fürdôzéskor, vízi biciklizéskor, csó-
nakázáskor tartsák be a szabályokat. Akik nem
tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentômel-
lényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a kijelölt
helyeken fürödjenek. Felhevült testtel soha ne
ugorjanak be a vízbe, hiszen a tragédiák nagy
része az ilyenkor fellépô izomgörcs illetve
szívelégtelenség miatt következik be.

A fiatalok körében történô kábítószer-fogyasztás
megelôzése egész éves odafigyelést igényel. A
nyári szezonban azonban, amikor a gyermekek
hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti
társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el ôket
a drogok kipróbáláshoz. A csellengô fiatalok

hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, koráb-
ban kezdenek el dohányozni, italozni, és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el ôket!
Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást
és súlyos veszélyforrást jelent gyermekek
számára. A fiatalok az elsô kortyot, elsô cigarettát,
kábítószeres tablettát az esetek döntô többségében
nem idegen személytôl, hanem valamilyen bulin
barátaiktól, közvetlen ismerôseiktôl kapják.
A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bûnözô
csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket meg-
lopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követ-
nek el rongálást, garázdaságot és más bûncselek-
ményeket.
Egy másik problémakör az eltûnés, illetôleg a
csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb száza-
lékban hagyják el rövidebb-hosszabb idôre ott-
honukat, hogy kalandot keresve felfedezzék a
világot. Ezen esetekben – amikor teljesen maguk-
ra maradnak – nagyobb arányban ki vannak téve
bûncselekmény elkövetésének, azonban a sértetti
pozíció mellett – miután a zsebpénz már elfogyott
– akár elkövetôvé is válhatnak.
Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az utcán ne
vegyék elô mobiltelefonjukat, útközben ne kez-
deményezzenek, illetve ne fogadjanak hívásokat,
ne játsszanak a készülékkel, ne használjanak drá-
ga médialejátszó eszközöket, hiszen könnyedén
felhívhatják magukra a figyelmet. Amennyiben is-
meretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel
(pl.: a pontos idô megtudakolása) a mobiltelefon-
ja átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy for-
duljanak egy felnôtthöz, ne vegyék elô saját tele-
fonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre
(zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefoná-
lás). Ha értékeiket erôszakkal próbálják meg el-
venni tôlük, úgy minél hangosabban hívják fel
magukra a figyelmet, ne szégyenlôsködjenek,
próbáljanak meg higgadtak maradni. Ha az utcán
idegen szólítja meg ôket, sem útbaigazítás, sem
pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve
ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos
tudniuk, hogy ilyen esetekrôl mindig érdemes
beszámolni a szüleiknek.

Jó tanácsok – lányoknak – hogyan kerüljük el
a támadásokat?
n A divatos, sokat megmutató öltözék fél-

reértésekre adhat okot.
n Este és éjszaka kerülni kell a kevésbé forgalmas

és rosszul kivilágított helyeket! A sötét utcán a
járda külsô szélén érdemes haladni, hogy
távolabb legyen a kapualjaktól!

n Ha kevés az utas a tömegközlekedési eszközön
a vezetô közelében érdemes megállni!

n Ha azt érzed, hogy követnek, sietve indulj egy
nyitva tartó üzlet felé, keress olyan helyet, ahol
több felnôtt tartózkodik és kérj segítséget!

n Szórakozó helyrôl (diszkó) hazafelé az éjsza-
kában egyedül soha ne vágj neki az útnak!
Ismerôsökhöz is csak akkor szállj be az autóba,
ha biztos vagy benne, hogy a vezetô nem fo-
gyasztott alkoholt vagy drogot!

Tanácsok a gyermekeinknek:
n Ne csavarogj céltalanul az utcán!
n Ha játszótérre, bevásárlóközpontba tartotok, a

legrövidebb utat válasszátok, ami biztonságos,
és lehetôleg többen járnak rajta!

n Igyekezz mások közelében tartózkodni! A
molesztálók általában mindig akkor próbálkoz-
nak, ha áldozatuk egyedül van.

n Tartózkodjanak a külterületektôl, üres, gyéren
lakott övezetektôl!

n Ne állj szóba idegenekkel!
n Ne szállj be idegen autós mellé akármennyire

kedvesnek, megbízhatónak tûnik!
n Ha gyanús alak elegyedik szóba veled, és megi-

jedsz határozottan indulj el egy üzlet felé, vagy

olyan helyre ahol többen tartózkodnak. Ha
nincs a közelben ilyen hely, bátran kiabálj segít-
ségért!

n Ha már bajba kerültél, ne szégyellj segítséget
kérni!

n Ha molesztáltak mindenképpen beszélj a veled
történtekrôl, akár szüleidnek, akár tanáraidnak,
vagy barátaidnak.

n Kérj segítséget szakembertôl, pl. pszichológus!

Aki a saját biztonságának megóvását tartja szem
elôtt, annak csökkentenie kell azokat a
lehetôségeket, amelyek által bûncselekmény
sértettjévé válhat! A helynek és alkalomnak
megfelelôen kell eldöntenie, hogyan öltözködjön,
viselkedése ne legyen önmutogató, kihívó!
Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél
mindig ott legyen a szülô elérhetôsége, illetve ôk
is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért.
Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendôrt, kér-
jenek tôle segítséget.
Amennyiben a szülôk gyermekeikkel nyílt, ôszin-
te és szeretetteljes kapcsolatot építenek ki, a
lurkók a gondjaikkal nem a barátok társaságát
fogják keresni, hanem bizalommal fordulnak 
majd azokhoz, akik a problémáik megoldásában
valóban tudnak segíteni, a szülôkhöz!

Rendôrségi tanácsok a szünidôre

Tanácsok a kánikula
idejére

A hosszantartó meleg idôjárás az egészséges, fel-
nôtt emberek szervezetét is igénybe veszi. 
A kánikula szempontjából a VESZÉLYEZTE-
TETTEK csoportjába tartoznak a csecsemôk és
kisgyermekek, a 65 évnél idôsebbek, a fogya-
tékosok és a szív és érrendszeri betegségben
szenvedôk. 

Bizonyára mindenki ismeri az ilyenkor elhangzó
hasznos tippeket, de azért nem árt az ismétlés:
(Forrás: antsz.hu) 
Æ Lehetôség szerint a dél körüli, kora délutáni

idôszakban hûvös, sötétített helyiségben
tartózkodjanak.

Æ Ha mégis a szabadban kell tartózkodniuk,
vegyenek fel széles karimájú kalapot, nap-
szemüveget, használjanak fényvédô krémet a
bôrük védelmének érdekében. 

Æ Nyáron részesítsék elônyben a természetes
anyagokból készült, világos ruhadarabokat. 

Æ Komfortérzetük javítása érdekében többször
zuhanyozzanak langyos vízzel, alternatíva
lehet a hideg borogatás. 

Æ Figyeljenek a megfelelô folyadékpótlásra,
kerüljék a magas koffein tartalmú, erôsen
cukrozott, alkoholtartalmú italokat.

Æ Többször étkezzenek, és egyszerre kisebb
adagokat fogyasszanak. Kerüljék a magas zsír-
tartalmú, fûszeres, nehéz ételeket. Részesítsék
elônyben a lédús gyümölcsöket, zöldségeket. 

Æ Lehetôleg éjjel szellôztessenek.
Æ Kerüljék a nagy fizikai megterheléssel járó

munkákat. 
Æ Csecsemôket, kisgyermekeket még rövid

idôre se hagyjanak szellôzés nélküli, zárt
autóban. 

Æ Az anyatejjel táplált csecsemôknél is figyel-
jenek a megemelkedett folyadék szükséglet-
re, szükség esetén többször kínálják meg
anyatejjel vagy vízzel.

Kellemes pihenést kívánnak:
Védônôk
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Az intézmény nyugati szárnyának felújítása várhatóan június
közepétôl kezdôdik.
Az építési munkák miatt a következôkben leírt, tervezett 
nyitva tartáson kívül ettôl eltérô idôpontban is várható 
intézményünk rendkívüli zárva tartása.
Megértésüket köszönjük!

A könyvtár tervezett nyári nyitva tartása:
július 1-tôl július 31-ig zárva tart
augusztus 1-tôl augusztus 31-ig 

Hétfô 14–19 Csütörtök 14–18
Kedd 9–13 Péntek 9–13
Szerda 9–13 Szombat zárva

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.

� 84. Ünnepi könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok
újdonságaiból
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévôknek : Életfordulók
meséi – A mesékhez írt élvezetes kommentárok – úgyne-
vezett mesekalauzok – bámulatos egyszerûséggel mutatják
meg, hogyan fûzhetô fel egy emberi élet a mesék rendjére. És
minden mese annak a példája, hogyan lehet a rendezetlen-
séget és a káoszt renddé alakítani, azaz olyan helyzeteket
teremteni, amelyekben a teljesség vágya irányítja a gondola-
tokat és a tetteket. Ez a tudás azért nélkülözhetetlen, mert
csak így van esélyünk arra, hogy egyszer majd rólunk is el-
mondhassák: „boldogan éltek, míg meg nem haltak”.
Esterházy Péter: Egyszerû történet vesszô száz oldal - a kar-
dozós változat – Íme, egy friss, ropogós regény a tizenhetedik
századról. Tehát történelmi regénynek kell lennie, mert
hogyan is lehetne más, mint történelmi, ha egyszer a tizen-
hetedik században játszódik, de a huszonegyedik században
írták? Írta – Esterházy Péter. – E. P. Egy kemény asszonyról
szól, aki tud szeretni. Így gyûlölni is. Továbbá az Úristenrôl és
Gizi nevû bakmacskájáról. Férfiakról is, az egyik Nyáry Pál,
igen, egy ilyen nevût a tizenkilencedik századból ismerünk, aki
tehát így nem lehet azonos hôsünkkel…
Márai Sándor: Hallgatni akartam – Irodalmi szenzáció Márai
legismertebb mûve folytatásának megjelenése. „És meg kell
írni a „Polgár vallomásai” harmadik, befejezô kötetét. Ez ál-
matlan éjszakákon e kötet szerkezetén gondolkozom” - írta
Márai 1944-ben a Naplóban. De az ötlet csak 1949-ben érik
be, az eredeti, eddig a hagyatékban kallódó kéziraton 1950
szerepel befejezés gyanánt, vagyis a Hallgatni akartam
tekinthetô Márai elsô emigrációban írt - befejezett - mûvének!
Az író maga választotta kezdôdátuma az Anschluss, Ausztria
1938-ban történt hitleri megszállása, mely történelmi ese-
ménnyel Márai szerint elveszett a klasszikus Európa.
Raffay Ernô: Ady Endre és a szabadkômûvesség – Eddig
megjelent három, a magyarországi szabadkômûvességgel
foglalkozó könyve után Raffay Ernô ezúttal a költôóriás Ady
Endre publicisztikáját veti össze a szabadkômûves páholyok
levéltárban fennmaradt irataival, részletesen feltárva azon
körülményeket is, melyeknek következtében Ady teljesen
azonosult a baloldali radikálisok nézeteivel.

� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA);
Gyerekirodalmi adatbázis; Irodalmi kritikák, tanulmányok biblio-
gráfiája; Kortárs Irodalmi Adattár (KIA); Magyar Digitális
Képkönyvtár (MDK); Magyar Periodika Adatbázis (IKB); 
MANDA; MATARKA; Mûelemzés adatbázis; Országgyûlési
dokumentumok; Pedagógiai Adatbázis

„A könyv, amely mindenütt jelenlevôvé varázsolta
a szellemet, megteremtette az emberiség lelki
közösségét. A könyv, amely nemcsak a teret hódí-
totta meg, hanem béklyóba verte a térnél is na-
gyobb ellenségünket, megállította az idôt. Ennél
nincs nagyobb csoda. Mindig a legegyszerûbb
dolgok a valódi csodák.” - Kosztolányi Dezsô -

Minden kedves olvasónknak kellemes
nyarat, jó pihenést kívánunk!

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok

***

Faluház kézmûves tábor – 2013

Eltelt az elsô táborhét. Nagyon jól sikerült – s
hogy miért? Mondják el a gyerekek!
Inci: Ez a tábor a Nagykovácsi Waldorf óvodában
volt, ahol nagyon jó helyszíneket találtunk a mese
eljátszásához.
Annipanni: Jó volt, mert eljátszottuk a Zöld
Lovag történetét, és én játszhattam a szakács és a
pásztor szerepét.
Márk: A tábor nagyon jó volt, egy mesérôl volt
szó, és kézmûveskedtünk.
Emese: Egy mesérôl kellett dolgokat készíteni:
agyagból, nemezbôl, fonalból, virágokból. És mi
csinálhattuk az uzsonnát és a reggelit.
Sonja: Azért volt jó, mert nagyon sok új dolgot
próbáltunk ki.
Boró: Nagyon jó volt kirándulni!
Anna: Jó volt a Trendl Házba lesétálni, mindig fi-
nomakat ebédelni, és sokféle virágot gyûjteni.
Lili: Nagyon jó volt a tábor, mert kirándultunk a
Békás tóhoz.
Ágó: Szerintem mindenkinek tetszett a színjáték.
Anonimus: Lettek új barátaim, és találkoztam az
utoljára elôzô évben látott barátokkal is.

A Faluház kézmûves táborai júliusban és augusz-
tusban is folytatódnak, mindig új mesével, más-
más kézmûves tevékenységgel! Ezúton is külön
köszönjük, hogy a Faluház lebontása miatt
helyszín nélkül maradt táborokat a Waldorf Óvo-
da befogadta.

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
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Olvassunk együtt!
Melyik könyvet vigyem magammal? – Állok a
könyvespolc elôtt és azon gondolkozom, hogy
melyik legyen az a szerencsés könyv, amelyik
velem jöhet a holnapi különleges rendezvényre.
Regényt vagy verses kötetet vigyek magammal,
vagy egy jó kis novella gyûjteményt?  Végül is
megnyugszik a szemem Virginia Woolf  A
világítótoronyhoz címû gyönyörû kisregényén, de
mielôtt nyugodtan elmélázhatnék azokon az
élményeken, amiket ez a könyv adott nekem
belém hasít egy gondolat.  
A gyerekek nem felejtették el a holnapi eseményt?
Ugrok a géphez, nyitok postafiókot, arckönyvet és
vadul gépelem a gyors üzenetet: Emlékezzetek!
Holnap 11-tôl közös olvasás a Templom téren.  A
kedvenc könyveteket vagy, amit éppen most
olvastok hozzátok magatokkal! Ági néni
Gyönyörû, napsütéses délelôtt.  Készül az iskola
apraja-nagyja.  Ilyen eseményben még egyikünk-
nek sem volt része.  Izgalommal vegyes várakozás
minden kisgyerek arcán és egy könyv a markuk-
ban.  A sorakozónál arról beszélgetnek, hogy ki és
miért hozta magával az adott könyvet, miért
érdekes, kik a szereplôk.  Mosolygós arcok, gond-
talanul csevegô gyereksereg érkezik meg a
Fôtérre. A kicsik leülnek a templom elôtti lépcsô-
sorra, a nagyok egy része áll vagy leül a tér
felmelegedett kövezetére, a legnagyobbak, mint a
fecskék a drótón, ülnek szép sorban a kôfalon.
Hilda néni felolvassa a felhívást és újra elmondja,
hogy ez a különleges ötlet azért született, hogy fel-
hívjuk az olvasás szépségére és fontosságára a fi-
gyelmet, és most tíz percig együtt fogunk olvasni
csendben.  Elindítja az órát. Most!
Majd’ négyszáz kisdiák és a tantestület összes
tanára az Öregiskola dolgozóival együtt ül és áll a
téren csendben elmélyülve abban a könyvben,
amelyet hozott.
Felemelô érzés, szívet melengetô élmény látni,
hogy mindenki talált egy könyvet, amelyet
szívesen hozott magával olvasni.  Együtt olvas-
tunk, csendben, elmélyülten; és amikor Hilda néni
jelezte, hogy a tíz perc lejárt nagyon nehezen
tudtunk kizökkenni az történetbôl vissza a való-
ságba.  
Köszönjük ezt az órát a szervezôknek! Nagyszerû
élményben lehetett részünk!

Mészáros Ágnes Sarolta

* * *

Helytörténeti Körkép
Pilisszántó: A Pilis kapuja

„Kinek nincs múltja, hová ülteti a jövendôt? 
Mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira

ható kérge!” (Hunfalvy János)

„Polgi”
A Pilist a Dunakanyar vonala egy szívhez teheti hason-
lóvá a térkép szemlélôje számára: Pilisszántó pedig en-
nek a szívnek a déli csücskében fekszik. A falu elején
felállított, jelképekkel díszített Pilis kapuja fogadja az
idelátogatót. Az utóbbi idôkben megnôtt a térség vonz-
ereje, a Pilis az ún. szakrális turizmus központja lett.
A település múltjáról a legtöbbet egy különleges szemé-
lyiségtôl tudhatunk meg: Szônyi Józseftôl – akit a
falubeliek csak Polginak szólítanak –, aki 16 éven át
1990-2006-ig volt a falu polgármestere. A gépipari tech-
nikum elvégzése után az apáról fiúra szálló mester-
séggel, azaz mészégetéssel foglalkozott. A mész-
égetésnek azonban, amelybôl a falu 300 éven át élt,
leáldozott a rendszerváltás után. A falu irányítását
keresztény és nemzeti értékek mentén gondolta el,
ahogyan ezt ô maga is hangsúlyozza. Ez vezérelte

akkor is, amikor megálmodta azokat a jelképeket, ame-
lyek ma már a falu fölé magasodnak: a Boldogasszony
kápolnát, a keresztet és a Csillagösvényt.

A múlt üzenete
Szônyi József azért is kezdte el kutatni a helység hite-
les múltját, mert azt addig a lakói nem ismerhették, így
összefoglalva semmiképp. A mottóban olvasható
Hunfalvy-idézet is arra indította, hogy összegyûjtse ezt
a tudást. Szülôfalujának csodálójaként meg szeretné
érteni, mi történt; azt kutatja, mit üzen a múlt a mának,
a most élô embereknek, azaz nekünk. Ô, aki nem ren-
delkezik történészi végzettséggel, levéltárakban kez-
dett el kutatni, hihetetlen energiával és lelkesedéssel.
1996-ban jelent meg a falumonográfia L. Gál Éva, Mali
László, Szônyi József szerkesztésében, az Önkor-
mányzat kiadásában.

1998-ban a régi temetôben ásatásokat kezdtek el
Szônyi József kezdeményezésére. Azt szerették volna
kideríteni, hogy hol épült fel a pálosok Szent Keresztrôl
elnevezett ôsi kolostora?
Annyit lehet tudni a krónikákból, hogy Boldog Özséb
„Szántó mellett” építette fel ezt a kolostort. A hivatalos
álláspont szerint ez Klastrompusztán történt.
Elgondolkodtató azonban, hogy a régi temetôben bazi-
lika nagyságú falak kerültek elô, melyek pont abból a
korból származnak, az 1250 körüli idôszakból. A három
feltárt sírhely pedig mintha a három pálos rendfônöké
lenne.
Az ásatások során találtak egy ezer éves homokkövet,
amelyre szokatlan keresztábrázolást véstek. A
Kereszteskô titokzatos; az egyik legvalószínûbb
feltételezés szerint a pálosok beavatási szertartásánál
játszhatott fontos szerepet. Azoknak, kik pálos szer-
zetessé akartak válni, egy kôkoporsóba kellett feküd-
niük. Ez a kô ennek a koporsónak lenne a záróköve.
A polgármester két és fél évig az irodájában ôrizte ezt a
megfejthetetlen emléket, aztán a kô méltó helyre talált
a templom padlózatába süllyesztve. Itt újabb rejtélyre
derült fény: a beomlott padlózat alatt folyosóra bukkan-
tak, amely az egész falut behálózó rendszer része.

Szent hely?
A faluba a török pusztítás 150 éve után 1704-tôl kezdve
szlovákok települtek be. A falu neve szlovákul Santov,
azonban ez köznévként nem jelent semmit. De honnan
ered a Santo – ahogyan pl. az 1528-as Magyarország
térképen megnevezik – azaz Szántó elnevezés? Mai
értelmezések szerint felmerül a santo ’szent’, vagy san-
tau ’szent kereszt’ szavakból való eredeztetése.
A 1760-ban épült templom alapkövébe vésett ôsi címert
1990-ben átvették a falu címerének. A pajzs alakú
mezôben a búzakalászok a termôföldre, a két csillag a
betlehemi csillagra utal.

Kizárólag csak adakozásból és felajánlásból épült fel a
Makovecz Imre tervezte Boldogasszony kápolna,
amelyben egy Mária szobor található. Amikor decem-
ber 21-én a téli napfordulókor a nap a Ziribár fölött kel
fel, pont megvilágítja a kis kör alakú templom belsejét:
így lesz Mária a „Napba öltözött asszony”. A különleges
Ziribár dûlônév, ha sumér eredetû szónak tételezzük
’most születô fény’-t jelent.

A kápolnához nem kálvária, hanem a Csillagösvénynek
elnevezett út vezet fel. Ennek mentén hét fafaragású
szobor ír a tájba nagy történelmi ívet: Nimródtól indu-
lunk, és Mátyás királyig jutunk. Közben Attila, Árpád,
Szent István és Szent László mutatja az utat, közöttük
a pálos rendet alapító Boldog Özsébbel. Ez utalás arra,
hogy a pálos rend milyen fontos hazafias szerepet
töltött be az ország életében, másrészt hangsúlyozza a
környék életében játszott szerepüket.

Egy hiteles ember
Egy volt polgármester, aki szívén viseli faluja sorsát, de
nemcsak a nagy dolgokban, hanem az egészen jelen-
téktelennek tûnôkben is. Ô, aki összegyûjti a félig
leégett gyertyavégeket, hogy ne vesszenek kárba, és
lehessen belôlük még nagy öntött gyertya: mindez ön-
magáért beszél. Aki megismeri ezt az alázatos, és
szülôfalujáért önzetlenül tevékenykedô embert, az ô
szemén keresztül kezdi látni ezt a falut: a falut, ami a
Pilisbe vezet el minket.



SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôk csoportját, segítô szándékú helyi
lakosok körébôl, azzal a céllal, hogy támogatást nyújt-
sunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok számára,
akik valamilyen okból segítségre szorulnak. A segít-
ségnyújtás 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 ház-
tartási, házkörüli munkákat elvégezze

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

ki támogatásnak
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gon-

dozza 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 cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik sze-
retnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôknek.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit
védô speciális személyes szolgáltatás, amely a szo-
ciális munka módszereinek és eszközeinek fel-
használásával segíti és támogatja a gyermek testi és
lelki egészségét, családban történô nevelkedését,
veszélyeztetettségének megelôzését. Ezen túlmenôen:
- segít a családi és gyermekek után járó ellátások ügy-

intézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

Vereska Zsuzsanna családgondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat; 30/520-0778

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-
lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezetô okok megelôzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megôrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások
- az anyagi nehézségekkel küzdôk számára a pénzbe-

li, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdôk,
a fogyatékossággal élôk, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdôk, illetve egyéb szo-
ciálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását, 

- a családokon belüli kapcsolaterôsítést szolgáló
közösségépítô, családterápiás, konfliktuskezelô
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint
a nehéz élethelyzetben élô családokat segítô szolgál-
tatásokat. 

Kuti Szilvia családgondozó, 
Családsegítô Szolgálat;   30/610-4275

Ügyfélfogadási idô (Nagykovácsi, Pók utca 58.)
Hétfô és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Lekérdezhetôk az egyéni nyugdíjszámlák
Mostantól bárki lekérdezheti interneten keresztül a társadalombiztosítás egyéni számláin nyilvántartott
adatait, miután a közelmúltban az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság (ONYF) lehetôséget
teremtett erre az ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezô ügyfelek számára.
A lekérdezés a Kormányzati Portálon a „Társadalombiztosítási egyéni számla” szolgáltatásra kattintva (vagy
közvetlenül az ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/tarsadalombiztositasi_egyeni_szamla.html webcím
beírásával) indítható el. Az ONYF megjelenô weboldalán, a „Kivonat megtekintése” menüpontban folytatható
az adatok lekérdezése. Az ügyfélkapus bejelentkezést követôen a rendszer elsô alkalommal a TAJ számot kéri,
majd a személyes adatok alatt megjelennek a társadalombiztosítási egyéni számla NAV által nyilvántartott havi
bevallott nyugdíjjárulékára vonatkozó adatai. A kivonat PDF formátumban is elmenthetô.
A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 96/A. paragrafusa határozza meg. A kivonaton feltüntetett, a 2012. december 31-ét követô idôszakra
bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjérôl
szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében elôírt adatszolgáltatásból származnak.

Nyomon követhetôk az igényelt okmányok
2013 májusától mindenki, aki hivatalos okmányt igényelt, személyes megkeresés és telefonhasználat
nélkül is tájékozódhat az adott okmány legyártásának állapotáról, többek között arról, hogy mikorra
várható a kiállítása, vagy mikortól lesz átvehetô.
A igénylô által kért okmányok – a személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetôi engedély – ak-
tuális státuszát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) honlapján
(http://www.kekkh.hu/hu/ionyk) lehet díjmentesen nyomon követni. Az oldalra belépve ki kell választani az
igényelt okmány típusát, be kell írni az igénylô adatlapon szereplô bizonylatszámot a megfelelô mezôbe, 
majd meg kell adni az igénylô születési dátumát és az ablakban megjelenô ellenôrzô kódot. A mezôk kitöltése
után a „lekérdezés” gombra kattintva jelenik meg a kért információ. A szolgáltatás igénybevételével kapcso-
latban felmerülô esetleges kérdésekre a hivatal telefonos ügyfélszolgálatán lehet választ kérni, a 1818-as tele-
fonszámon.

Webes ügysegéd az Ügyfélkapu-használóknak
Az erkölcsi bizonyítvány kérelmezése mellett már a személyi igazolvány pótlása is intézhetô interneten.
Az ügyfelek a webes ügysegéddel indított valamennyi ügyük állását nyomon követhetik.
Bôvültek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) szolgáltatásai:
elektronikus úton is be lehet már jelenteni a személyazonosító igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsem-
misülését, és kezdeményezhetô a pótlása is, ha a benne szereplô adatokban nem történt változás; ehhez
mindössze Ügyfélkapu-regisztrációval kell rendelkeznie a bejelentônek. A vezetôi engedély és a lakcímkártya
változatlan adattartalmú pótlását már jelenleg is lehet elektronikusan kezdeményezni, személyes okmányiro-
dai megjelenés nélkül.
A KEKKH emellett az ügyfelek távoli ügyintézését segítô, folyamatosan elérhetô, úgynevezett webes ügy-
segédrendszert is létrehozott. Ha pedig az ügyintézéskor illeték vagy díj megfizetése is szükség van, az az új
rendszer támogatásával interneten keresztül történô banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is lehetséges.
A webes ügysegédet ugyancsak az Ügyfélkapu-azonosítóval rendelkezô ügyfelek vehetik igénybe, a KEKKH
honlapján (http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged).

Nagy reményekkel indultunk 9.00 órakor az útra. Reggel Nagykovácsiban sütött a Nap, mire
Dobogókôre értünk csepegett az esô. A köd mindent eltakart a szemünk elôl. 7 bátor lány, 65-83 évesig,
elindult az erdei úton, míg a többiek autóbusszal tették meg az utat a turistaházig. Itt kellemes vendég-
fogadó terem várt, gyönyörû farönk bútorokkal. Megteltek az asztalok mindenféle finomsággal, amit
aztán közösen fogyasztottunk. 
Beszélgetésünk közben felvetôdött: MIÉRT JÓ A KLUBBA JÁRNI? MI AZ, AMI A KLUBBAN
ÖSSZEHOZZA AZ EMBEREKET? A válaszok gondolkodás nélkül jöttek:
GY.: A magányosok örömteli találkozása,. A jól megszervezett majális, kirándulás, a közös önkéntes,
segítô munka, (kápolna takarítása, szemétszedés) kiállítás, koncert és színházlátogatás, farsang, re-
ceptcsere, beszélgetések az egészségmegôrzésrôl.
I.: Összetartozás, összetartás, színes programok, a pályázaton nyert út, a sok kirándulás, utazás, szép
Hazánk tájai.
V.S.: Közösség, hangulat, egymásra figyelés, egymás segítése.
V.I.: Együtt lehetünk, énekelhetünk, ami lélektisztító, nem vagyunk magányosak. Szeretek együtt
kézmûveskedni a barátokkal.
B.I.: Mert vagyunk egymásnak! Önzetlen segítséget kapunk tôletek.
H.A.: Jó találkozni, mert mi, idôsek fél szavakból is megértjük egymást.
M.: Mindenki kedves, szerethetô, szeretô ember.
N.F.: Látjuk egymást és örülünk. Nincs különbség nô és férfi között, itt majdnem mindenki szeme fáradt,
de fizikai és lelki segítséget kapunk, adunk egymásnak.
Cs.: Szeretünk jönni, mert Te, Marika vársz minket!
B.M.: Pár órára kikapcsolódunk a gondterhelt, rohanó mindennapokból.
Zs.:Jó veletek lenni, gyakrabban szeretnék veletek találkozni.
Külföldön élô Ikerpár: Igen összeforrt vidám emberek vagytok. Ez éltetô erôt sugároz. Szemetek mindig
mosolyog. Jó itt lenni. Köszönöm, hogy nyaranta veletek lehetek én is.
A nyár folyamán sem szakad meg a kapcsolatunk. Július 10-én Györgyike kerti partijára vagyunk hivata-
losak mindannyian. Gina születésnapi köszöntôje augusztusban lesz, melyre 30 nyugdíjas elviszi az
ajándékát a kis ünnepeltnek: szeretetet, boldogságot, ôszinte együttlétet, beszélgetés, csemegézés,
énekelgetés, halk zeneszó mellett.
Köszönöm, hogy ilyen fantasztikus nyugdíjas csapat az enyém!

Tompos Józsefné - Marika

Dobogókô, ahol a Föld szíve dobog



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: 12.00–14.00
Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-355-340
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.

Dr. Jakab Erika
július 8-12-ig;

Dr. Ceskó Izabella 
június 24-július 5-ig szabadságon lesz,

helyettese  a saját rendelôjében, a saját 
rendelési idejében várja a betegeket!

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:

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

A rendelési idô 2013. július 1-tôl 
az alábbiak szerint alakul:

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 12-19.30 óráig
Kedd: 12-19.30 óráig
Csütörtök: 12-19.30 óráig
Péntek: 12-19.30 óráig 

Dr. Jani Ágnes
Hétfô: 9–15 óráig
Kedd: 9–15 óráig
Szerda: 9–15 óráig
Csütörtök: 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:
Július 05.

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

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

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

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Augusztus 2.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Augusztus 9.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Dr. Sorbán András július 1–12-ig, 
Dr. Koltay Angéla július 15–26-ig, 

Dr. Solynóczki Katalin augusztus 5–16-ig 
szabadságon lesz, betegeiket mindkét orvos 

saját rendelési idejében fogadja!

Rendelési idôn túl 19.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ün-
nepnapokon egész nap a Budakeszi or-
vosi 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!

Újszülöttek

Benedek, Dominik, Dorina, 

Boldizsár, Bátor Bence

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

ifj. Bernáth András (68)
1945. 11. 20.–2013. 06. 20.

Csirke Lajosné (88) 
sz.: Veres Erzsébet 

1924. 10. 01.–2013. 06. 22.

Anyakönyvi hírek

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

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves Családját az

Anyatejes Világhét 
alkalmából szervezett 

rendezvényünkre
Idôpont:

2013. 08. 09. (10–13 óra)

Helyszín:
Általános Iskola

Nagykovácsi, Kossuth u. 101.

Program: 
Ünnepélyes megnyitó

1.a osztályosok mûsora
Felkészítô tanár: Bedô Gyöngyike

Elôadások:
Csecsemôszûrés (koponya, has- és csípô 

ultrahangvizsgálat) és gyermek ultra-
hangvizsgálati lehetôségek Nagykovácsiban
Elôadó: Dr. Tóth Ildikó (gyermekradiológus)

Családok támogatása
Elôadó: Kuti Szilvia

Szervezôk:
Pálné Szondy Krisztina
Kosztoványi Éva
Sinkó Márta
védônôk

Az Önöktôl 2011-ben kapott 1%-os támogatás
falhasználására vonatkozó tájékoztatót,

valamint a 2012-es Közhasznúsági jelentést 
a kívánt mellékletekkel együtt a következô 

címen találhatják meg az Interneten:
www.linumfoundation.eu/?q=az-1-felhasz-

nalasa-es-a-kozhasznusagi-jelentes 
Köszönjük támogatásukat és érdeklôdésüket.

A kuratórium
www.linumfoundation.eu

WWW.LINUMFOUNDATION.EU  
E-mail: linumal@t-online.hu, 

Tel.. +36 26 555 028, +36 203 988 216

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999



A Nagykovácsi Készenléti Szolgálat
az árvízvédelemben

A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére helyezte magát
készenlétbe és vállaltak védelmi teendôket a rekordokat megdöntô
dunai árvíz Margitszigeti védekezési munkálataiban a Készenléti

Szolgálat tagjai.

Majd’ négyszáz kisdiák 
olvasott együtt




