
Farsang az óvodában

Farsang az iskolában

Polgármesteri 
beszámolóFotók: Nádudvari János



Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 
– 2013. február

A felhívás 2013. február elején érkezett a titkársági
email címünkre, melyet azonnal tett követett, hisz
Fábos Éva kolléganôm minden intézménynek és civil-
szervezetnek továbbította a megkeresést.
Az idei jelmondat indított arra, hogy mi is úgy gondol-
tuk csatlakozunk a kezdeményezéshez. „Mutasd ki a
szereteted!” Egy kis mosoly az arcon és máris jó
hangulatot teremthetsz a környezetedben.
Hihetetlen jó volt, hogy a pénteki, február 15-i ügyfél-
fogadási napon mindenki mosolygott, aki meglátott
minket, a piros szín az ügyfelek arcára is mosolyt csalt
és érdeklôdve kérdezték „mi van itt ma”? Milyen kis
dolgokon múlik, hogy másoknak is örömet okozzunk
és így még az ügyintézés is kellemesebben ment.
Meglepetésre a Lánchíd rádió is bejelentkezett, ahol
riportot adtam és elmodhattam, hogy a fejenként 
200 Ft-os adománnyal milyen jó érzés a beteg gyer-
mekek javára és a Pécsi Dóriház mûködéséhez – bár
ilyen kis dologgal is –, de hozzájárulni.
Csatlakozott szervezetek: Védônôi Szolgálat, Gyer-
mekorvosi Szolgálat, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Nagykovácsi Önkétes segítôk, a Trendl
Ház, az Általános Iskola 3. a. osztálya és a Polgár-
mesteri Hivatal. – Jó, hogy segíthettünk!

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Fotó: Barta Mária

Fotók: Jági István

Farsang 
a Nyugdíjas klubban

Megint elmúlt egy év, eljött a farsang ideje. A
Tiszta Forrás Nyugdíjas Klubban vidám bohóc-
sággal, tánccal búcsúztunk a téltôl. Vendégeink
voltak a solymári nyugdíjasok 25 fôvel. Igen nagy
öröm volt részünkrôl és részükrôl is, hogy így
egymásra találtunk. Külön barátságok is
szövôdtek, találkoztak régi ismerôsök. Olyan is
megesett, hogy 30 év után nem ismerték meg
egymást a rég látott ismerôsök. Nagy örömünkre
kaptunk egy nagyobb helyiséget az Öreg-
iskolában, a könyvtárat rendezték át nekünk
tánchelyiséggé, így nagyobb, levegôsebb helyen
táncolhattunk, beszélgettünk és bemutattuk a
jelmezeinket. Vidámság töltötte be a termet. 
A Polgármesteri Hivatal Évikéje elhozta az Idôsek
Világnapján készült fotókat jókívánsággal mel-
lékelve, névre szólóan borítékolva, nagyon
örültünk a kedvességnek. Ez a pillanat némely
klubtársunknak örömkönnyet csalt a szemébe.
Köszönjük a szervezôknek, segítôknek és nem
utolsó sorban a nyugdíjas társaimnak a sok segít-
séget, figyelmes, odafigyelô együttmozdító cse-
lekedetüket.

Tompos Józsefné Marika
klubvezetö

Csatlakoztunk 
a Szemünk Fénye Alapítvány 
„Öltözz Pirosba” akciójához

Színes borító nyomása
www.d-plus.hu
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Korábban örömmel számoltunk be arról, hogy egy
újabb, az Európai Unió által támogatott,
„Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program” keretében meghirdetett
„Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határ-
menti régiók kis- és középvállalkozói részére 
visszatérés a természethez szellemében” címet
viselô pályázaton a település 642,557 Euró
összegû támogatást nyert el az Öregiskola
épületének felújítását folytató beruházásra. A fej-
lesztés vezetôje a megújuló energia és gazdaságfe-
jlesztés terén már jelentôs tapasztalatokkal bíró
’Inkubator Komarno’ elnevezésû szlovákiai vál-
lalkozás, amely mellett partnerként vesz részt a
Nagykovácsi Önkormányzat.
A projekt két éve alatt - 2014. augusztus 31-ig - az
Öregiskola épületének jelenleg romos felében
kerül kialakításra egy új vállalkozói inkubátorház.
Az új beruházással Nagykovácsiban lehetôség nyí-
lik az induló és már mûködô vállalkozások szak-
mai, üzleti információs támogatására, különösen a
mezôgazdasági fejlesztések, az energiahatékony
megoldások alkalmazása, illetve a szlovák féllel
közös piacra jutási programok megvalósítása
területén.
Maga a beruházás három fô elembôl tevôdik össze:
a faluház helyén új pince és egy kétszintes iro-
daépület létesül. Az Öregiskola nyugati szárnya
kismértékben kibôvül és felújításra kerül elsôsor-
ban közösségi funkcióval. Végül a kert is
hasznosításra kerül, passage-szerûen átvezet a
Kolozsvár tér felé. Így a területen lehetôség nyílik
helyi kistermelôi árubemutatókra, piacra, kira-
kodóvásárok rendezésére, kézmûves táborok szer-
vezésére.
A már említett mezôgazdasági fejlesztések, illetve
a kistermelôi árubemutatók és az áruk kispiacon
történô értékesítése tulajdonképpen úgy valósulna
meg, hogy a külterületi mûvelhetô területek tulaj-
donosai az Önkormányzat közremûködésével
hangyaszövetkezet(ek)be tömörülne, így keltve
életre a múltban már jól mûködött hangya-
szövetkezeti rendszert kihasználva annak vala-
mennyi, a mai modern piacgazdasági viszonyokon
belül megvalósítható elônyét. Ehhez igazodik vél-
hetôen a Szövetkezeti törvény napjainkban zajló
módosítása, mely szintén e rendszert hivatott
szabályozni, támogatni.
Az elsô Fórumra meghívott elôadónk, Dr. Szabó
Zoltán a Magyar Termelôi Értékesítô és
Szolgáltató szervezetek/Szövetkezetek Hangya
Együttmûködése képviseletében, mint a téma ku-
tatója, ismerôje, gyakorlója (kollégáival maga a
törvény elôkészítésében is részt vettek) beszélt né-
mi múltba visszatekintés után a rendszer mai
mûködtetésének lehetôségeirôl. Kiemelte, hogy az
„egyedül boldogulás” helyett mennyivel
elônyösebb a szomszédos gazdákkal hangya-
szövetkezeti keretek között együttmûködni,
kezdve a termeszthetô növények elvetésétôl/ül-

tetésétôl kezdve a piacra jutásig és értékesítésig. A
rendszer elônyeit röviden úgy foglalta össze, hogy
a tagságot önkéntesség és nyitottság jellemzi, au-
tonóm, független résztvevôként csatlakoznak a
tagok, demokratikus elveken mûködik az el-
lenôrzés tagi közremûködéssel és szintén alapelv a
közösségi felelôsség. Amennyiben több szövet-
kezet mûködik egymás mellett, alapvetô azok
szoros együttmûködése. 
A rendszer célja nem titkoltan, hogy a magyar
földet magyar tulajdonosai vagy bérlôi mûveljék
meg, ehhez a tôkét feltétlen magyar pénzintézetek
nyújtsák, gondolva elsôsorban az országosan
kiépített és mûködô takarékszövetkezetekre, ese-
tünkben a helyben lévô Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezetre. Így egyrészt tisztességes és
kedvezô hitelezéssel számolhatunk, másrészt a
pénzkihelyezés haszna is itthon marad, ahogy a
gazdák megtermelt többlete is.
Az alapelvek további taglalása során az Elôadó rá-
mutatott még a kettôs versenyhelyzetre, mely
egyrészt jelenti az egyének versenyét a piac el-
látásának mennyiségi, minôségi kérdéseiben, más-
részt együttmûködésüket a piac közös meg-
szerzésében. A gazdasági társaságokkal ellentét-
ben itt a részesedés tevékenységgel arányos.
Kiemelte továbbá a mai magyar értékesítési lánc
hátrányaival szemben a szövetkezetek részvételé-
vel mûködtethetô jóval kedvezôbb kívánt láncola-
tot, melyben az elôzônél fellelhetô termelô-
felvásárló-feldolgozó-nagykereskedô láncsze-
meket kiváltaná a szövetkezeti együttmûködés
megnyerve azok hasznát is, majd úgy követ-
keznének a kiskereskedôk elérve a végfel-
használókig, a fogyasztókig. Értelemszerûen így a
hangyaszövetkezeti tömörülés által optimális ár
elérése mellett helyben marad a megtermelt érték-
többlet, a tagok között pedig érdekellentét helyett
érdekazonosság áll fenn.
Végül következô lépésként megfogalmazott fela-
dat a helyi viszonyok felmérése, vagyis hogy szûk
körû törekvésekkel számolhatunk vagy szélesebb
földtulajdonosi kör érintett; vannak-e pozitív vagy
negatív tapasztalatok, volt-e már sikertelen
együttmûködési kísérlet; a leendô potenciális
együttmûködôk köre – ha van ilyen – milyen
összetételûek korban, szakmailag vagy tulajdonosi
szempontból; illetve a mezôgazdasághoz való
viszonyuk oldaláról (mûvelik-e azt rész- vagy fô
foglalkozásként). Fontos továbbá felmérni a
résztvenni akarók tájékozottságát és elképzelését
arról, milyen szövetkezetet szeretnének alapítani.
A következô fórumot már az új törvény is-
meretében illetve a helyi viszonyok felmérése után
szeretnénk megrendezni remélve, hogy addigra az
érintettek is továbbgondolják az elhangzottakat és
saját lehetôségeiket.

Szabó Bernadett 
pályázati referens

ELSÔ HANGYA FÓRUM NAGYKOVÁCSIBAN FFeejjéérr  GGyyöörrggyy
NNaaggyykkoovvááccssii  

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

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

gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük

van, támogassák hagyományunkat, 
hogy minél több családnak tudjunk

örömet szerezni!

A „Fejér György” Nagykovácsi
Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük 
felajánlásaikat.

(1766-1851)

Bemutatkozik a Natü Kft. 
új ügyvezetôje

Zoltai Dénes Bence vagyok, 47
éves. A Natü Kft. ügyvezetését
határozott idejû szerzôdéssel,
egyenlôre június 30-ig látom el.
Gazdasági fôiskolai vég-
zettségem van (1988-ban diplo-
máztam). Némileg hasonló
tevékenységet folytató önkor-
mányzati tulajdonú cégnél több

évig voltam vezetô, ezért az a közeg, ahol ered-
ményeket kell felmutatni, ismerôs a számomra.
Eddigi munkáim nagyobbrészt szolgáltató és
kereskedelmi cégeknél voltak, az utóbbi 10 évben
vezetôként. A vezetés szinte minden területét volt
alkalmam megismerni, és erre a tapasztalatra,
megszerzett tudásra itt szükségem is lesz.
A Natü Kft. eddigi tevékenységét megismerve úgy
látom, hogy a cégalapítás utáni döcögôs idôszak
véget ért, és jó alapokat kaptam ahhoz, hogy
tovább fejlôdjünk. Erre szükség is van, mivel a cég
létrejötte óta heti-havi rendszerességgel merülnek
fel újabb ötletek és lehetôségek a tevékenységünk
bôvítésére. Mindehhez a cég bôvítésére van szük-
ség, de úgy, hogy a megrendelônk vagy vevônk
számára kimutatható pénzügyi elônyt jelentsen a
Natü-vel végeztetni az adott feladatot.
Ezen kívül fontos feladatnak érzem még a tulaj-
donos önkormányzattal és a település lakosaival a
kommunikáció javítását, valamint a kiszolgált in-
tézmények (iskola, óvodák, öregiskola, hivatal)
szolgáltatásainkkal való megelégedettségének
növelését. A tavaszi idôszakban, amennyiben erô-
forrásaink erre lehetôséget adnak, nyitni fogunk a
lakosság felé is új szolgáltatásokkal.
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Az elmúlt évet a „nagy változások elôtti”
idôszak jellemezte, sokszor bizonytalan
helyzetet teremtve a jogszabály módosítások
forgatagában és a hivatali életben egyaránt.
Ezt egyrészt a Mötv. 2013. január 1-je módo-
sulása, másrészt a járási hivatalokkal össze-
függô feladatváltozások indokolták.   
Jogszabályi áttekintés, hivatkozással az
elmúlt évben még hatályos helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény-
bôl:

9. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az
önkormányzati feladat- és hatáskörök a
képviselô-testületet illetik meg. A képviselô-
testületet a polgármester képviseli.
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselô-
testület és szervei: a polgármester, a
képviselô-testület bizottságai, a részönkor-
mányzat testülete, a képviselô-testület hi-
vatala látják el.
19. § (2) A települési képviselô:
e) a képviselô-testület hivatalától igényelheti
a képviselôi munkájához szükséges tájékoz-
tatást, ügyviteli közremûködést. Közérdekû
ügyben kezdeményezheti a képviselô-testület
hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal ti-
zenöt napon belül érdemi választ köteles ad-
ni;
29. § A bizottságok mûködésének ügyviteli
feladatait a képviselô-testület hivatala látja el.
38. § (1) A képviselô-testület egységes hi-
vatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elne-
vezéssel – az önkormányzat mûködésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való elôkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására. A pol-
gármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatokat.

A helyi önkormányzatiság lényege a törvény
által biztosított függetlenség. Ennek egyik je-
lentôs megnyilvánulása a szervezeti keretek
önálló kialakításának a lehetôsége [Ötv. 1. §
(6) bekezdés a) pont]. Relatív korlátot
pusztán az jelent, hogy az önkormányzatok –
a hivatal szakmai közremûködésével – a
rájuk háruló feladatok teljesítésére kötelesek,
és azért felelôsséggel is tartoznak. A
felelôsség a törvényességi ellenôrzés gyakor-
lása révén és a közvélemény értékítélete
útján érvényesíthetô.

A polgármesteri hivatal alapvetô teendôi a
következôk:
– Ellátja az önkormányzati testületi szer-

vekhez (képviselô-testület, bizottság)
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat,
az önkormányzati képviselôk munkájá-
nak segítését, a vezetést segítô törzskari
funkciókat, valamint a belsô munkaszer-
vezési igazgatási teendôket.

– Elôkészíti és végrehajtja a testületi szer-
vek önkormányzati döntéseit, a pol-
gármester irányítása és a jegyzô opera-
tív vezetése mellett.

– Ellátja a központi állami szervek meg-
bízásából az önkormányzat számára
hatáskört megállapító jogszabályok vég-
rehajtásaként az államigazgatási felada-
tokat, vagyis elôkészíti döntésre az ál-
lamigazgatási ügyeket és gondoskodik e
döntések végrehajtásának megszer-
vezésérôl. Külön rögzíti a törvény, hogy
a polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti-
és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal egységes szakap-
parátusként mûködik. Ez következik abból
a szabályozási ténybôl, hogy a hivatal saját
jogon hatásköröket nem gyakorol, tehát
hatásköri szempontból nem is tagozódhat,
elkülönülést nem mutathat. A hivatal
egységes szakmai szempontú mûködésének
követelménye azonban nem jelenti azt, hogy
a munkamegosztás természetes rendjében -
munkaszervezési megfontolásként – meg-
határozott rendezô elvek szerint a képviselô-
testület – a polgármester és a jegyzô
javaslatára – ne alakíthasson ki több belsô
szervezeti egységet a hivatalon belül. Az
egységes hivatal belsô szervezeti egységei
jellemzôen az önkormányzati gazdálkodás,
az infrastruktúrafejlesztés, az intézmény-
irányítás, az államigazgatási hatósági ügyin-
tézés, valamint a titkársági feladatok köré
szervezôdnek. A jelzett egységek vezetôi ter-
mészetesen nem önálló hatáskörgyakorlók,
hanem munkaszervezetük operatív vezetôi.

Személyi összetétel:
A hivatal köztisztviselô állománya 2012.
évben 28 fô volt, irányításunk alatt június 30-
ig 3 fô fizikai állományú „személyzet” is dolgo-
zott, akik a NATÜ alapításával átkerültek az
ügyvezetô kezei alá. A köztisztviselôk közül
három fô 6 órában lát el feladatokat, az át-
lagéletkor 43 év. 14 fô rendelkezik felsôfokú
végzettséggel, melybôl 6 fô másoddiplomát is
magáénak tudhat. 

Az önkormányzat mûködésével kapcsolat-
ban ellátott feladatok számszerûsítve: 
2012. évi Képviselô-testületi ülések
Munkaterv szerinti: 9 alkalom
Rendkívüli: 6 alkalom
Ügyrendi Bizottság: 9 alkalom
Pénzügyi Bizottság: 13 alkalom
Elôterjesztés: 185 db
Rendeletek: 44 db
Határozatok: 199 db

A döntésekrôl a kivonatokat az SZMSZ sze-
rint elkészítettük, azokat nyilvántartásba vet-

tük és a honlapon is elérhetôvé tettük. A hatá-
rozatok végrehajtásáról, valamint a folyamat-
ban lévô jogügyletekrôl rendszeresen számot
ad Polgármester Asszony. A döntésekrôl az
érintetteket minden esetben kiértesítjük.

Iktatásról:
Az iktatási feladatok osztályonként elkülönül-
nek, a gyakorlat tette indokolttá az új rend
kialakítását. Év közben a magas fluktuáció
miatt folyamatos betanítások történtek az ik-
tatórendszer alkalmazására. 
Az irattári munka két nagy csoportja közül az
egyik tulajdonképpen az iktatás, a másik a
postázás. Emellett el kell végezni az elin-
tézett iratok kivezetését a számítógépen.
Az iktatás számítógépes rendszerben tör-
ténik, melyhez a technikai felszerelés biztosí-
tott.
2011. évben fôszámon: 3.785 db

alszámon: 17.759 db
2011.december 31-ig összesen: 21.544 db
Iktatással kapcsolatos adatok: 
2012. december 31-ig fôszámon: 9.510 db

alszámon: 14.641 db
összesen: 24.151 db

1 Igazgatási 1486 2124 3610
2 Építésihatóság, 

mûszak 1042 2206 3248
3 Adóügy, Pénzügy 5793 8473 14266
4 Polgármester, 

Jegyzô 541 856 1397
5 Szabálysértés 127 67 194
6 Közterületfelügyelô 294 317 611
7 Munkaügy 211 571 782
8 Katasztrófavédelmi 16 27 43

Összesen: 9510 14641 24151

Az ügyek és az ügyfelek nagy számát mutat-
ja az iktatási rendszer által készített statiszti-
ka, amely szerint 2012. évben több mint 
9 és félezer ügyfelet szolgáltak ki az ügyin-
tézôk.

Nagykovácsi állandó népességének vál-
tozása az utóbbi években:

Év Férfi Nô Állandó lakosság
2012 3551 3751 7302 (nem hivatalos adat)
2011 3439 3662 7101  
2010 3362 3499 6861      
2009 3241 3390 6631      
2008 3207 3341 6548      

Beruházások és karbantartások

Postaparkoló via-colorral történô kiépítése
A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás
alapján 1,5 MFt-os hozzájárulással – pá-
lyázati eljárást követôen – megtörtént a
Postafiók elôtti parkoló felújítása.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2012. évi munkájáról

(Kivonat a Képviselô-testületi elôterjesztésbôl)
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Kossuth Lajos úti vízelvezetô árok
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
„Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási
területén a 11104  jelû út  csapadékvíz elve-
zetô rendszerének  korszerûsítése”  tárgyá-
ban  indított  közbeszerzési  eljárást. 
A kivitelezés Nagykovácsi 11104 jelû út
14+241-14+720 km sz. közötti szakaszának
– a szelvényezés szerinti bal oldalának –
szélesítése, kiemelt szegély építése, a közút
csapadékvíz-elvezetô rendszerének korsze-
rûsítése. 

Útfelújítások és karbantartások
Az alábbi utcák felújítása történt meg az
elmúlt hónapokban:
Murvás útépítések:

Lombos utca Boglya utcáig profilárok
készítése
Berkenye utca 
Szamos utca
Gémeskút utca

Hidegaszfaltos murvás padkaépítéssel:
Turista utca
Kálvária sétány
Mátra utca
Mecsek utca, melyhez a lakosság is hoz-
zájárult.

Radnóti utcai játszótér
A Sebestyén dombon található játszótér ját-
szóeszközei tönkrementek, melyek kicse-
rélése és felújítása megtörtént, így a kicsik
újra birtokba vehetik a kis játszóteret. 

Kolozsvár 25. bontása
Az ingatlanon mindkét épület – kultúrház és
vízmû iroda – romos menthetetlen állapotban
volt, így a Képviselô-testület a bontás mellett
döntött. A bontást megelôzôen szükséges
volt a nagy mennyiségû háztartási hulladék
elszállítása. A bontást követôen az önkor-
mányzat további szándéka a telek meg-
osztása három önálló telekrészre, melyeket a
telekalakítási eljárást követôen értékesíteni
kíván. 

Telki utca és környéke
Telki utca melletti fasor elöregedett és ifjítás-
ra szorult, továbbá ezen a területen az
Ördögárok patak medrét teljesen benôtték a
fák, bokrok.  A fák ágai az áramvezetékbe be-
lenôttek, ami veszélyhelyzetet teremtett, ezt
jeleztük a szolgáltató felé, jogszabályra hi-
vatkozással az önkormányzatra hárította a fe-
ladatot. Az Önkormányzat a veszélyes fákat
kivágatta és a terület további rendbetételt
elvégeztette, valamint az árokpartját munka-
gépekkel vízelvezetésre alkalmassá tette. A
fák pótlására a Gemenci Erdészet által
meghirdetett Ültess fát egy gyermekért! akció
keretében facsemete ültetésére került sor a
patak partján.

Séta utcai vízrekonstrukció
A vízrekonstrukciós munkák két ütemben
valósulnak meg. Séta utca – Erdô utca –
Dózsa György utca közötti szakaszán
vízvezetékének rekonstrukciója kezdôdik

meg, várható befejezés 2013. június. Köz-
beszerzési eljárás keretében került kiválasz-
tásra a kivitelezô.

Tinódi utca
A Tinódi utcában a régi csatorna kiváltására,
266 m hosszú DN200 KG PVC gerincvezeték
megépítésével és a csatlakozó házi bekö-
tések átépítése, valamint ivóvízvezeték
felújítása történt meg. 
A közmûvek felújítást követôen teljes hossz-
ban megújult újraaszfaltozással az utca út-
burkolata, valamint a Telki utca gréderezése
és mart aszfalttal való leterítése a Tinódi és
az Ördögárok közötti szakaszon.

Mogyoró utca 
Mogyoró utcában a felgyülemlett csapadék-
víz-elvezetésére tervezôt bízott meg az
Önkormányzat, a tervnek megfelelôen a kivi-
telezés elkészült. Ezt követôen az útfelújítási
munkálatok is megtörténtek.

Intézményeink nyári felújítási munkálatai

Kispatak óvoda
Dózsa György utcai tagintézmény
Ereszalj javítás, vízelvezetô rács elhelye-
zése, tetôhéjazat javítása, gyerek wc-ket
elválasztó falak felújítása, fôzôkonyha tisz-
tasági festése
Száva utcai tagintézmény
Fedett terasz csúszásmentes burkolat készí-
tése, gyerek zuhanyzó beépítése, gyerek wc-
ket elválasztó falak felújítása.
Száva utcai tagóvoda homlokzati nyílászárói-
nak szerkezeti cseréje és az épület hom-
lokzatának teljes hôszigetelése megtörtént

Általános Iskola
Várépítô pályázaton nyert összegbôl megújult
négy tanterem, a titkárság és a szülôi váró. A
gyermek létszám növekedésére tekintettel
egy régi új tanterem kialakítása vált szük-
ségessé, illetve a fûtésrendszer korsze-
rûsítése történt meg. 1-es épület emeleti
tankonyha felújítása, terem tisztasági festése,
illetve a folyosó és lépcsôház festési
munkálatai készültek el a nyári szünet alatt.
A pénzügyi csoportban dolgozó munkatár-
saim 4583 db szállítói számlát rögzítettek, tel-
jesítésigazolást gyûjtöttek, utalványoztattak,
ellenjegyeztek, érvényesítettek és gondos-
kodtak a határidôben történô kifizetésekrôl.
Vevôink felé kiállítottak és postáztak 1.513 db
bizonylatot. Számos esetben egyenlegköz-
lôket, fizetési felszólításokat küldtek ki az
ügyfeleknek. Majd figyelemmel kísérték a be-
fizetéseket. Rögzítették a ki- és befizeté-
sekhez kapcsolódó szerzôdéseket, megren-
deléseket, nyilvántartásokat vezettek. 
A bizonylatokkal való munka utolsó fázisa-
ként 54.160 db tételt könyveltek le. 

Az éves adóbevétel adatok 2012. december
31-i záró állománya rendelkezésre áll, mely-
bôl megállapítható, hogy jelentôs többletbevé-
telek keletkeztek. Összesen: 379.280.000 Ft
adó elôirányzattal szemben 525.656.686 Ft

éves adóbevétel keletkezett, a teljesülés
138,6%.
A könyvelésbôl kimutathatóan a behajtási
eljárások hatására 101.753.055 Ft hátralékot
sikerült realizálni. 2012. év során 130 db adó-
értékbizonyítvány, „0” igazolás 79 db készült.
Építményadó mérték változása miatt
kiküldésre került kb. 4300 db határozat. 

Építésügyi feladatok számszerûsítve:

Ügyfajta db
Építési engedély határozat 41
Módosított építési engedély határozat 10
Építési bejelentés tudomásul 
vétele határozat 4
Használatbavételi engedély határozat 62
Haszn.vétel tudomásul vétele határozat 1
Bontási bejelentés tudomásul vétele
határozat 1
Rendeltetésváltás tudomásul vétele
határozat 3
Engedély érvényességének 
hosszabbítása határozat 1
Kijavító határozat 3
Fennmaradási és továbbépítési határozat 8
Ebbôl bírságot kiszabó határozat 8
Véglegesítô határozat bírság 
befizetése után 5
Kiszabott bírságok összesen (ezer Ft.) 6.111
Befizetett bírságok összesen (ezer Ft.) 1.344
Befizetési halasztás miatt 
késôbb várható 2.723
Új eljárás miatt változhat az összeg 2.044
Megfellebbezett határozatok 2
Megsemmisítô, új eljárásra 
kötelezô döntés 2
Belföldi jogsegély keretében 
kiadott tájékoztató levél 57
Belföldi jogsegélyt kérô levél 6
Hatósági bizonyítvány, igazolás 15
Szakhatósági állásfoglalás 1
Helyszíni szemlék száma 153

Összegzés:

Az önkormányzati, az igazgatási és a pénzü-
gyi területen is kiemelt jelentôsége van a
szakmai felkészültségnek. Fontos, hogy a
köztisztviselôk tisztában legyenek az aktuális
jogszabályváltozásokkal, naprakészen tart-
sák ismereteiket minden területén. Bátran
megjegyzem, hogy a vezetésem alatt eltelt
közel két év alatt, (ha a jegyzô nélküli aljegy-
zôi idôszakot is számítom) egy csapattá
kovácsolódtunk és összességében bebi-
zonyítottuk, hogy kellô kitartással, alázattal
végzett munkával sok-sok befektetett ener-
giával a kitûzött cél elérhetô és nincs az a fe-
ladat, melyet ne lehetne, ne tudnánk meg-
oldani.

Köszönjük a sok támogatást, melyeket Önök-
tôl kapunk, a kritikákból tanulunk, igyekszünk
megfelelni az elvárásainknak, kérem a továb-
biakban is forduljanak hozzánk bizalommal. 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô
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A 2012. év is a sikeres pályázatok, folya-
matos beruházások éve volt. Kiegyen-
súlyozott sikeres gazdasági évet tudhatunk
magunk mögött. Mindent megteszek annak
érdekében, hogy községünk fejlôdjön,
kiemelt figyelemmel a Ciklusprogram-
ban megfogalmazott feladatokra.
A lakosság tájékoztatására a kábel tévén
keresztül havonta készül összefoglaló a
legfontosabb feladataink végrehajtásáról,
valamint a kiemelt ügyeink elôkészítésérôl
is, ezzel együtt a képviselô-testületi ülé-
seket is megnézhetik az érdeklôdôk. A
havonta megjelenô Böngészô újságban
pedig az önkormányzati oldalakról tu-
dakozódhatnak. Az interneten keresztül a
honlapunkon juthatnak még értesülések-
hez.

Andód (Szlovákia) településsel a hivata-
losan is testvérvárosi kapcsolatot építet-
tünk ki. Évek óta kialakult egy nagyon
szoros közmûvelôdési kapcsolat is, hiszen
községünkben élnek azok a családok, akik
felvidékrôl áttelepültek. A 65 éves évfor-
dulóra Önkormányzatunk is meghívást
kapott és a képviselô-testületi tagok egy
részével az ünnepségen részt is vettünk.

Kiemelném, hogy a 2012. évben megho-
zott új rendeletünk elérte célját, a helyi
önszervezôdô közösségek éltek a pénzü-
gyi támogatás pályázati lehetôségével és
kimerítettük a keretet. A civil programok
szervezésében is élen jártunk, mint
önkormányzat. Kiemelném az egészség-
napot, a helyi biciklis programot, az autó-
mentes napot, a faültetést, a játszótér
parkosítását. Ezekben a programokban a
testületi tagok jó része aktív szervezô
szerepet töltött be! Támogatásunknak
köszönhetôen és aktív részvétellel mega-
lakult a Nagykovácsi Önkéntes Segítôk kis
csoportja, melynek munkájában személye-
sen is részt veszek, mert jelentôs kezde-
ményezésnek tartom. Ezzel együtt a Fejér
György önkormányzati alapítványunk is
folytatta a tevékenységét és az egyedi
segítségnyújtások mellett, csodálatos
anyák napi ünnepséget szervezett, illetve a
már hagyományosság vált karácsonyi cso-
magosztást is elvégeztük. Mindezeket
szem elôtt tartva új hagyományok alakul-
nak a helyi közösség életében, aminek a
szíve a képviselô-testület. Nem kis vitákat
követôen, de mégis a falunk javára mûköd-
nek a helyi piacok, amit a lakosság szeret
és nekünk csak ez kell, hogy számítson.
Azon civil szervezetekkel, melyekkel
együttmûködési megállapodásunk van
szorosabb a kapcsolat és rendszeres, itt
kiemelném a Mûvészeti Iskolát, a Készen-
léti Szolgálatot, a Sport Egyesületet Zsíros-

hegyi Kilátások Egyesületét. Ezen szer-
vezetek számára az önkormányzat nem
csak pénzbeli támogatást nyújt, de a
önkormányzati vagyont is biztosít a
mûködésükhöz, ami igen jelentôs meg-
ítélésem szerint.

Támogató segítségével beneveztünk a
„Pest Megye Legszebb Települései”
címért, az ECHO tv filmet forgatott közsé-
günkrôl.
Minden lehetôséget megragadunk, hogy
öregbítsük községünk hírnevét, ezért
csatlakoztunk az Európai Autómentes
Naphoz is, ahol a szervezésért elismerést
is kaptunk a minisztériumtól.

Az elmúlt esztendôben lezajlott jelentôs
törvényi változások nagyban befolyásolták
az önkormányzati életünket. A közigaz-
gatás teljes átszervezése folyamatosan
zajlik. A törvényi változásnak megfelelôen
kialakultak a járások. Tárgyalásainknak és
alátámasztott érvelésünknek köszönhe-
tôen Nagykovácsi a Budakeszi járáshoz
került. Létszám átcsoportosítás történt a
hivataltól a járás felé, így a kiválasztott 5 fô
átvett dolgozónkból, 3 fô a bevállalt helyi
járási kirendeltségen a hivatalban marad-
hatott.
Az építéshatósági feladatok végül is át-
kerültek a Budakeszihez, de Építésügyi
Szolgáltató Pont felvállalásával 2 fôt meg
tudtunk tartani helyben, akik a hivatalban
maradtak.

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulásból kiléptünk, ezen döntést a többi
érintett önkormányzat is meghozta, így
2012. december 31-vel a Társulás jog-
utód nélkül megszûnt.
Ezzel egyidejûleg elvileg döntöttünk a
Budaörsi Kistérséghez való csatlakozásról,
ami még nem konkretizálódott, mert az ot-
tani Társulás nem szûnt meg, hanem, a
jogszabályi lehetôségnek megfelelôen áta-
lakul.

A közoktatási feladatok kormányzati át-
szervezése szintén érintette a 2012. évet,
leginkább az utolsó hónap volt nehéz, mert
az Általános Iskolai feladatellátás átkerült
az államoz, azonban a az épület üze-
meltetése önkormányzati feladat maradt.

2012. július 1-vel megalapítottuk a 100%
önkormányzati tulajdonú Nagykovácsi
Településüzemeltetési Kft.-t. A Kft.
mûködtetése újszerû feladat az önkor-
mányzat számára, de az elmúlt 6 hónap
mûködésének tapasztalatait figyelembe
véve, a kezdeti alapítási céljaink meg-
valósítása a jövôben sikeresebb lehet a

véleményem szerint. Itt is elmondhatjuk,
hogy meg tudtuk tartani az önkormányzati
fizikai létszámot, ami a falunkban élôk
számára biztosít munkalehetôséget és ez
nem elhanyagolható szempont.

A Nagykovácsi Víziközmû Kft.-vel és a
Fôvárosi Csatornázási Mûvel 20 alka-
lommal ültünk le egy asztalhoz, hogy
beszámoljanak tevékenységükrôl, egyez-
tessük érdekeinket.

Polgármesterré választásom óta egyik ki-
tûzött célom, hogy a Teleki-Tisza kastélyt
megkaphassa a Nagykovácsi közösség.
Elmondhatom, hogy ennek érdekében min-
dent megtettem és idén év végére eljutot-
tam – ebben az évben egy kis munkacso-
port segítségével – oda, hogy benyújthattuk
igényünket a vagyonkezelôi jog meg-
szerzésére. További állami tulajdonú, vagy
részben állami tulajdonú ingatlanok
ügyének rendezését is megkezdtük, így
például rendezôdik a volt pártház – Kossuth
L. u. 64. – tulajdonjoga is, ahol megkapja az
Önkormányzat a vagyonkezelôi jogot.

A Magyar Mobil Kft. megkereste hiva-
talunkat és a vállalkozók általi hirdetések-
bôl megfinanszírozott Citroën gépkocsit
májusban átvehettük.

Röviden a hivatalban zajló eseményekrôl
is, amit fel tudok idézni a teljesség igénye
nélkül:
Ügyfélfogadási napon – és ha rendkívüli 
eset fordul, akkor természetesen soron
kívül is – 57 ügyfelelet fogadtam. Ebbôl
kiemelek 3 fôt, akik iskolai szakdolgo-
zatukhoz választott témája miatt kerestek
fel. Vezetôi értekezlet 17 esetben, in-
tézményvezetô értekezletet pedig 8 eset-
ben hívtam össze, ezen túl is napi kapcso-
latban vagyunk egymással.
Hetente tartunk kooperációs megbeszé-
léseket, folyamatosan egyeztetünk a part-
nerekkel, társhatóságokkal, civil szerveze-
tekkel. A tavalyi évben ez összesen 82
alkalommal történt meg. Két alkalommal
Komáromba is utaztunk. Továbbá egyez-
tetések, tárgyalások, fórumok, konferen-
ciák 168 alkalommal voltak. Nagykovácsi-
ban 23 fô tett magyar állampolgársági es-
küt. Elmondhatom, hogy honosítási ünnep-
ségeink bensôségesek. Házasságkötési
szertartásra 1 alkalommal kaptam felké-
rést. 2 esetben községünkön kívül, külsô
helyszínen tartottam megerôsítô foga-
dalomtételt, ennek joghatása nincs. Ezek a
felkérések számomra igen kedvesek.

A Ciklusprogram kiemelt feladatainak vég-
rehajtásáról:
– A település infrastrukturális fejlesztési
területén kiemelten kell kezelni az önálló
ivóvíz kút és saját szennyvíz tisztító-

Polgármesteri beszámoló
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telep megvalósítását. A tervek rendelke-
zésre állnak, a beruházások finanszíro-
zását szolgáló források megteremtése
(EU-s támogatások elnyerése) és a meg-
valósítás a kiemelt feladat.
Ez a feladat részben teljesült, az ivóvíz kút
fúrásához az engedélyeket szereztük be. A
szennyvíztelep ügyünkben a minisztérium
elutasítóan nyilatkozott, ezért a csatorna-
hálózat fejlesztése érdekében Derogációs
pályázatot adtunk be, amit el is nyertünk.
Most készül a település szennyvízhálóza-
tára vonatkozó fejlesztési terv.
– Zsíros-hegyi csatornaépítés folytatása
a kapacitás bôvítés (szennyvíz) megvaló-
sulását követôen következhet.
Ennek a beruházásnak az elôkészítése a
az elôzôvel összefüggésben zajlik, tehát az
új gerincvezetés tervezése és a Zsíros-
hegyi csatorna egy pályázaton belül fognak
szerepelni.
– Kossuth Lajos utca (fô utca) rekonstruk-
cióját elindítottuk a „FÔTÉR” megújításával.
Ezt a folyamatot kell folytatni a „FÔUTCA”
programmal. A Fôutca program ered-
ményeképpen a falun áthaladók jelentôs
változásokat tapasztalhatnak majd: a jár-
daépítést folytatjuk, a vízelvezetô árkok
lefedését megkezdjük, ezzel is javítva a
parkolási gondokat, az önkormányzati tulaj-
donú épületeket felújítjuk, illetve új épü-
leteket, intézmények tervezünk megépíteni,
az „oszloperdô” megszüntetésére meg-
tesszük a szükséges intézkedéseket. A
Sebestyén domb gyalogos megkö-
zelítését szolgáló fedett felszíni víz-
elvezetô járdaként is funkcionál majd.
Ebben a témában nagyot léptünk elôre, a
fôút aszfalt burkolatának felújítását elértük
a PEMÁK-nál, ezzel jelentôsen javult a
közlekedôk közérzete. A Sebestyén dombi
járda elkészült, ami 20 év elmaradásának
pótlását jelenti. Az oszloperô eltüntetésére
vonatkozóan az ELMÙ-vel tárgyalunk a ter-
vek elkészültek, az engedélyeztetés folya-
matban.
– A község közúthálózatának fejlesztése
folyamatosan ad feladatot a testület
számára, nem csak az új belterületbe vont
területrészeken, hanem az „ó falu” terüle-
tén is. Folyamatos karbantartás során ká-
tyúzni szükséges, erre a hivatal felméré-
seket készít évente, és ütemezve elvégzi a
szükséges munkálatokat. Vannak utcák,
ahol a teljes útépítésre van szükség, ezek-
nek az utcáknak a terveztetését folyama-
tosan megrendeli a hivatal, amennyiben
lehetôség van központi pénzek útján pá-
lyázzuk a megépítésüket. Azokban az
utcákban, ahol a lakosság hozzájárul az
építés költségeihez, ott az önkormányzat
közremûködésével valósul meg a beru-
házás. Az útépítésekkel párhuzamos kell
rendezni a felszíni vízelvezetési prob-
lémákat, valamint ahol szükséges a járdák
megépítését is.

Ebben a feladatkörben évrôl évre hala-
dunk, mind az ó falu, mind az új területek
tekintetében! Kiemelném a temetô melletti
járdát, a Tinódi utcát, és a hegyen említhet-
nék számtalan útjavítást.
– Az Általános Iskola felújítását folya-
matosan kell végezni. 2004-ben sor került
az elektromos hálózat felújítására, ezt
követôen a vizesblokkok felújítása is meg-
történt. 2010-ben a kazánok cseréjét és a
kazánház rekonstrukcióját is végrehajtot-
tuk. 2011-ben évben kerül sor a nyílás-
zárók cseréjére és a külsô szigetelésre. A
bútorzatok, valamint az eszközök cseréje
és bôvítése végig kell, hogy kísérje a cik-
lust. Mindezeken túl az iskolai tantermek
száma mostanra már nem elegendô, ezért
a bôvítés elkerülhetetlen.
Az Általános Iskola fejlesztésére vonat-
kozóan az energetikai beruházások egy
része elkészült, egy részük jelenleg folya-
matban van. A bôvítésre vonatkozó tervek
engedélyeztetése megtörtént.
– Az új egészségközpont tervezését még
2003-ban megkezdtük. A beruházást
2004-ben kívánta megvalósítani az Önkor-
mányzat, de erre forráshiány miatt nem
került sor. 2011. év elejére sikerült az új
településközpont területén végigvinni a
kisajátítási eljárást, melynek kötele-
zettsége egészségügyi létesítmény
létrehozása az új óvoda melletti területen
2015-ig. A megvalósítás alapját képezô
elképzelést és tervet elô kell készíteni.
Ez egy elôttünk álló feladat még! De itt kell
megemlíteni, hogy a bölcsôde pályázatot
megnyertük, így a megvalósításnak a
2013. évben neki tudunk kezdeni, az
elôkészítés már folyamatban van.
– A Dózsa György utcai óvoda bôvítésére
és felújítására szükség van, ami mellett a
Kaszáló utcai új óvoda 2 csoportszobás
bôvítését is napirenden kell tartani. A régi
óvoda bôvítésének tervezését 2003-ban
végrehajtottuk, ezt újra kell gondolni és en-
gedélyeztetni.
Az óvodabôvítési pályázatot is sikerre vit-
tük és 2013-ban ez a projekt is megindul-
hat. A megvalósítás ütemezett lesz, és itt
kell megemlíteni, hogy az új Kaszáló utcai
óvoda bôvítése is megtörténik, mert a pá-
lyázatunkban az is szerepelt, nem csak a
Dózsa György utcai ovi.
– A közösségi színtér biztosítása, vagyis
az „Öreg Iskola” felújítása 2005-ben
megkezdôdött a keleti szárny rekonstruk-
ciójára sor került. A nyugati szárny felújí-
tása ütemezetten folytatódhat.
A közösségi színtér megújítását új
alapokra helyeztük, amikor az Inkubátor
ház projektbe belevágtunk. Ez egy új
terület az önkormányzat számára, hiszen
vállalkozások támogatására hozunk létre
intézményt, de a lényeg, hogy az uniós 
forrást elnyertük és az épület megújul-
hat.

– A gyermek, ifjúsági problémák, igények
szintén folyamatos feladatokat adnak. A
2005-ben megépült játszóterek karban-
tartására és megújítására van szükség.
Sportpályákat tervezünk, ebbôl egy az
iskola udvarán már megvalósult 2003-ban,
ezt most új burkolattal kívánjuk ellátni. Az
új település központ területén továbbra is
sportcélú beruházások tervezése van
folyamatban, a megvalósulás a tôkeerôs
beruházók megjelenésétôl függ.
Nagy lépés, hogy az Általános iskolai
sportpálya felújítására is tudtunk támoga-
tást szerezni, így a megvalósítást maradt
csak erre az évre. A játszóterek ügyében is
történt elôrelépés, 2012-ben jelentôs anya-
gi ráfordítással és civil összefogás mellett
az Arany János utcai játszótér megújítása
megkezdôdött.
– A település szerkezeti terv végleges elfo-
gadására 2004-ben került sor, ezek után
az önkormányzat az egyes területrészek
vonatkozásában elkészíttette a szükséges
szabályozási terveket. A szabályozási terv-
vel rendelkezô területrészeken, ütemezve
megkezdôdtek már a beruházások, fej-
lesztések. Ezek valószínûleg a ciklusokon
átívelve valósulnak majd meg. Testüle-
tünk, olyan beruházások, fejlesztések
megvalósítását támogatja, amelyek cél-
jainkkal azonosulni tudnak. Így a szol-
gáltató-oktató, egészségügyi, turisz-
tikai, kutatási, stb. szférát érintôen
kívánjuk a község fejlôdését. A község
lakosságát kiszolgáló ipari tevékenységet
az e célra kijelölt területre kívánjuk össz-
pontosítani.
Sajnálatosan jelentôsebb projekttel nem
keresték meg az önkormányzatunkat, kivé-
tel a CBA beruházás, mely a „pláza stop”
miatt ebben a ciklusban meghiúsulni lát-
szik.

Az elképzeléseink eredményes meg-
valósításához a testület egységes közre-
mûködésére, a hivatal odaadó elkötelezett
munkavégzésére és a község polgárainak
segítô együttmûködésére van szükségünk,
és nem utolsó sorban megfelelô gazdasági
háttérrel kell rendelkeznünk.

Az utolsó bekezdésrôl elmondhatom,
hogy jó úton haladunk együttes erôvel a
céljaink sikeres megvalósítása felé. Ez
nagy öröm nem csak az én számomra,
és nem csak a testületnek siker, de az
elégedett lakosok is elismerik a teljesít-
ményünket. Befejezésül pedig el kell
mondani, hogy a településünknek nem
csak a térségben, de országosan is jó az
elismertsége!

Nagykovácsi, 2013. február 21.

Bencsik Mónika
polgármester
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2013. február 7-én rendkívüli Képviselô-testületi
ülésen 19 napirendi kérdésben döntöttek a képvi-
selôk, azt megelôzôen február 4-én a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság hozta meg döntéseit.
Az önkormányzat, a hivatal, valamint a helyi önkor-
mányzat által irányított költségvetési szervek 2013.
évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el a
testület. Az önkormányzat és intézményei: halmozott
bevétele 2.208.408.354 Ft; halmozódás mentes
bevétele 1.811.005.026 Ft. Halmozott kiadása
2.208.408.354 Ft; halmozódás mentes kiadása
1.811.005.026 Ft. A költségvetésben tervezett ál-
talános tartalék 5.000.000 Ft, a mûködési céltartalék
30.000.000 Ft; a fejlesztési tartalék 107.020.000 Ft.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében mûkö-
dési hiányt nem tervezhet. A törvény által meghatáro-
zott és önként vállalt feladatait a biztonságos
mûködés mellett kívánja biztosítani ebben az évben
is. Költségvetésünket érintô döntés, hogy a Magyar
Állam az idei évre vonatkozóan az önkormányzat
adósság állományának 51%-át átvállalja. Ennek
feltétele volt az önkormányzat adóerô képessége,
amely a mi esetünkben 75% és 100% között van.
Két eredményes közbeszerzési pályázat lezárásáról a
jegyzôi elôterjesztést elfogadta a testület. A Nagy-
kovácsi Általános Iskola sportpályájának felújítá-
sához kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertese az
ECHO Sport Kft, a második nyertes ajánlattevô a 
SOGO-BAU Kft. lett. A megvalósításhoz szükséges
összeg az önkormányzat költségvetési számláján ren-
delkezésre áll (mind a BM által nyújtott támogatás,
mind a 2012. évben megtakarított önrész is). A karszt-
víz kutató fúrás és termelôkút elnevezésû pályázat
közbeszerzési eljárása is eredményesen zárult.
Nyertes pályázó a GEOKOMPLEX Kft., második
helyen az AQUADRILL 92 Kft. szerepel. Az Álta-
lános Iskolában a - Napelemes rendszer telepítése és
biomassza alapú fûtés fejlesztésére – kiírt pályázatot a
testület érvénytelennek nyilvánította, egyben új nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására adott felhatal-
mazást a bíráló bizottságnak.
A Képviselô-testület egy újabb pályázaton való in-
dulásról döntött, melynek tárgya a közvilágítás kor-
szerûsítése. Ezzel a település közvilágítási költ-
ségeinek jelentôs mértékû csökkentése, valamint a
lámpatestek LED-es technológiára történô cseréjével
további karbantartási és pótlási költségek megtérülése
várható. A projectnél 85%-os a várható támogatási in-
tenzitás. A megvalósítás 2014. évre tehetô, ezért a
szükséges önrészt a következô évi költségvetésébôl
kell biztosítania az önkormányzatnak.
Mint ismeretes, 2013. január 1-vel állami fenntartásba
került a köznevelési feladatok ellátása (ez a Nagy-
kovácsi Általános Iskolát érinti esetünkben). A tes-
tület korábbi döntése alapján, az intézménynek helyt
adó ingatlant az önkormányzat mûködteti továbbra is,
a tulajdonosi jogokat is gyakorolja, az oktatási felada-
tokat azonban a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ látja el. Ennek megfelelôen testület
jóváhagyta a KIK és az önkormányzat közötti
ingyenes használatra vonatkozó szerzôdést, amelyben
a törvény által elôírtaknak megfelelôen meg-
határozásra kerültek a mûködtetéssel és egyéb felada-
tokkal kapcsolatos kötelezettségek költségeinek pl.:
közüzemi költségek viselésére vonatkozó arányok.
Hasonló megállapodásra volt szükség a Pest Megyei
Kormányhivatallal közösen használt önkormányzati
tulajdonú ingatlanrész használati jogának ingyenes
átadásáról. A Budakeszi Járási Hivatal kirendelt-
ségének a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal egyik
irodájában biztosítottunk helyet, ezért ennek hasz-
nálatáért az önkormányzat terület arányos rezsidíjat
állapított meg.
A közterület-használati rendeletünket a mozgóképrôl
szóló törvény változása miatt módosítani kellett.
A szociális rendelet módosítását a járási rendszer
kialakításával kapcsolatos jogalkotási folyamat vál-

tozása indokolta (ezekrôl külön tájékozatót olvashat-
nak).
A Képviselô-testület elfogadta a Nagykovácsi Tele-
pülésüzemeltetési Kft.-vel kötendô vállalkozási és
vagyonkezelési szerzôdéseket.
Az önkormányzat 1 millió Ft keret összegben határoz-
ta meg a településen bejelentett ebek chip beül-
tetésének támogatását, ennek kidolgozását a jegyzô
elkészítette. Kérjük a kutyatartókat éljenek ezzel a
lehetôséggel!
A civil szervezetek elkészítették az elmúlt évi szak-
mai beszámolóikat és pénzügyi elszámolási köte-
lezettségüknek eleget tettek.
A testület hozzájárult az Amatôr Gyermek Kosár-
labda csapat kedvezményes terembérleti díj kérel-
méhez, és egy alkalommal ingyenes terem használa-
tot biztosított a Nagykovácsi Floorball Csapat ren-
dezvényéhez.
A Nagykovácsi Felnôtt Háziorvosi Rendelôben bein-
dult a helyben történô ingyenes vérvételi lehetôség a
lakosok számára. A tevékenységet végzô vállalkozó
szolgáltatási díját csökkentette, ez kedvezôbb anyagi
feltételeket biztosított az önkormányzat számára.
A testület dr. Jakab Erika gyermekorvossal egyez-
tetve az általa használt rendelô helység rezsi-költség
hozzájárulását 25%-al megemelte.
A Képviselô-testület a jogszabályokban kötelezô
döntéshozatali idôpontokat figyelembe véve
meghatározta a 2013. évi munkatervét.
Az önkormányzat magánszemély kezdeményezésére
ingyenes értékbecslést követôen megvásárolta egy
Nagykovácsi külterületi ingatlan tulajdoni hányadát
17.000 Ft értékben.
A képviselôk zárt ülésen egyhangúan döntöttek arról,
hogy egy Nagykovácsi belterületi ingatlan tulaj-
donosának ingatlanrész cserére vonatkozó kérelmét
elutasítja.
Szintén zárt ülésen döntött a testület arról, hogy a
Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. ügyvezetôje
– Farkas Péter – munkaviszonyát 2013. február 11.
napjával közös megegyezéssel megszünteti. Az
ügyvezetôi feladatokkal Zoltai Bencét bízza meg –
határozott idôre – 2013. június 30. napjáig.

A Képviselô-testület 2013. február 28-án tartott
munkaterv szerinti ülésén 14 elôterjesztést tárgyalt.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság február 25-én
hozta meg döntés elôkészítô határozatait.
A testületi ülésen a képviselôk 3 korábbi rendelet mó-
dosítását és 4 új rendelet megalkotását fogadták el.
Változott a helyi önszervezôdô közösségek (civil
szervezetek, alapítványok, egyesületek) támoga-
tásáról szóló rendeletünk.
Módosításra került az önkormányzat tulajdonában ál-
ló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól
szóló helyi rendeletünk.
Törvényi változás miatt módosult az Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzata.
Az államigazgatási reform keretében a Kormány
2012. év végén az építésügyet alapvetôen meg-
változtató új mûködési struktúra kialakítására vonat-
kozó kormányhatározatot fogadott el és módosította
az Építési törvényt. A változások új helyzetet
teremtettek településünk épített és természeti
értékeinek megtartására kialakított önkormányzati
rendeleteink tekintetében.
Nagykovácsi környezet kultúrájának fenntartása és
fejlesztése érdekében került megalkotásra és elfo-
gadásra a:
- Településvéleményezési eljárásról,
- Településképi bejelentési eljárásról,
- A Helyi Építészeti-mûszaki Tervtanács létreho-

zásáról, mûködési feltételeirôl, eljárási szabályairól,
- A Helyi településrendezési szakmai konzultáció

szabályairól szóló rendeleteink.
A fent felsorolt rendeleteink társadalmi vitára bocsáj-

tása megtörtént, azokat a testület figyelembe vette és
értékelte a javaslatokat.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy kezde-
ményezi Nagykovácsi Nagyközség Település-
fejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti Terve,
Helyi építési Szabályzata, továbbá az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megalkotását.
Törvényi elôírásnak megfelelôen módosításra került a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. A jogszabály
alapján a polgármesteri hivatal elnevezése: Nagy-
kovácsi Polgármesteri Hivatal (korábban: Nagy-
kovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala).
Fontos törvényi változás, hogy a települési jegyzôt
továbbiakban a települési polgármester nevezi ki,
vele szemben a munkáltatói jogokat gyakorolja, míg
korábban ezeket a jogokat a képviselô-testületek
gyakorolták.
A Polgármesteri Hivatal, az Öregiskola Közösségi
Ház és Könyvtár, valamint a Védônôi szolgálat 2012.
évi beszámolói az Ügyrendi Bizottság és a testületi
értékelésekkel elfogadásra kerültek.
A Nagykovácsi Waldorf Alapítványi Óvoda pénzügyi
támogatási kérelmét a képviselôk sajnálattal elutasí-
tották. A döntésnél figyelembe vette a testület a 2013.
évet érintô önkormányzati elvonások következ-
ményeit. Kiemelkedô szempont, hogy óvodakor-
szerûsítés és férôhelyszám bôvítésre, új bölcsôde épí-
tésére pályázati támogatást nyert önkormányzatunk
és anyagi erôinket e feladatokra kívánjuk összpon-
tosítani. 
A Képviselô-testület a fogászati alapellátást végzô
vállalkozó fogorvosokkal egyeztetve meghatározta új
rendelési idejüket 2013. május 1-i határidôvel.
Zárt ülésen döntött a testület helyi lakos lakás-
használati díj mérséklésére vonatkozó kérelmének
elutasításáról.
Nagykovácsi belterületén lévô 198 m2 alapterületû in-
gatlanrész elbirtoklása tekintetében peres eljárás
kezdeményezésére adott jóváhagyást a testület.
Indítványok, javaslatok napirendben elfogadásra
került a Kispatak Óvoda intézményvezetôje által
javasolt nyári zárva tartás idôszaka.
A Karsztvíz kutató fúrás közbeszerzési eljárását
követôen megkezdôdtek a kivitelezéssel kapcsolatos
elôkészületek. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást
követôen a további feladatokra a jegyzô felhatal-
mazást kapott a testülettôl.
A képviselôk megvitatták a Remeteszôlôssel való fe-
ladat átvállalás kérdéseit. További egyeztetések
várhatóak az egészségügyi ellátás, köztemetô
használat tekintetében. Ezeket a feladatokat a szom-
szédos település továbbra is Nagykovácsitól kívánja
igénybe venni.
A Képviselô-testület köszönettel elfogadta Andód
község testületének meghívását a 2013. március 15-i
ünnepségükre, amelyen képviselôk teljes létszámmal
rész kívánnak venni.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a helyi
megemlékezést ugyanazon a napon 10 órától tartja az
Általános Iskola tornacsarnokában, ezt követôen in-
dul a testület Andódra, ahol a Rézpatkó Együttes is
fellép.
Márciusban folytatódik az Arany János utcai játszótér
további felújítása, amelynek ünnepélyes megnyi-
tójára 2013. május 25-én kerül sor a tervek szerint.
Magyarország Kormányának döntése alapján a
Magyar Állam az idei évre átvállalja a települési
önkormányzatok adósságállományának bizonyos
részét. Polgármester asszony februárban ennek
érdekében tárgyalásokat folytatott a Belügy-
minisztériumban. Az egyeztetést követôen Nagy-
kovácsi Nagyközség adósságának és annak meg-
határozott járulékait az állam 51%-ban átvállalta. Ez
összegszerûen 196.262.671 Ft. 2013. február 27-én a
Belügyminisztériumban aláírásra került a megál-
lapodás.
A Képviselô-testület munkaterv szerinti ülését már-
cius 28-án tartja az Öregiskolában.

Tisztelettel: Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület februári munkájáról



� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

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

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

Tisztelt Adózók!

� Felhívom figyelmüket, hogy 2013 február hónapban kiküldésre
került az elsô félévi kötelezettséget tartalmazó értesítô, mely tartal-
mazza az aktuális fizetési kötelezettséghez szükséges csekkeket. A
szeptember 16-i esedékességû kötelezettségrôl a csekkeket augusz-
tus hónapban küldjük ki.
Amennyiben az értesítôt nem kapják meg március elejéig, úgy kérjük,
hogy azt jelezzék Hivatalunknál.
Amennyiben a közölt fizetési kötelezettséget esedékességig nem tudja
megfizetni, úgy azt jelezze részünkre, mert így mentesülhet a jogszabály
által 2013. január 01-tôl biztosított behajtási költség általány (5000,-Ft)
megfizetése alól.
A Hivatalhoz vissza érkezett értesítôt, melyeket a Posta olyan jelzôvel lá-
tott el, hogy címzett adott címhelyen nem lakik, akkor ebben az esetben
ellenôrzés keretében vizsgáljuk Adózó tartózkodási, illetve levelezési
címét és ha az eltérést mutat a Hivatalban leadott bejelentéshez képest,
úgy az ART alapján a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása mi-
att mulasztási bírságot szabhatunk ki.
� A HIPA fizetésre kötelezettek figyelmét felhívjuk, hogy a 2013. már-
cius 18-ai esedékességû összeg a 2013 évi elsô félévi elôleg.
Május 31-ig beadandó bevallásban szereplô összeget a 2012–ben
ténylegesen megfizetett elôleg levonása után május 31-ig meg is kell
fizetni.
Kivetésünkben 2013. szeptemberi elôleg kötelezettséget (2013.II. félév)
és a 2014. I. félévi kötelezettségét tartalmazza csak.
� A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azon Adózókat terheli, akik az
ingatlanon víz vételi lehetôséggel rendelkeznek, de a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá. Ezúton kérem azon Erdôsétány utcai
ingatlan tulajdonosok elnézését, akik a téves viziközmû nyilvántartás
miatt bevallási kötelezettségre való felhívást kaptak, és kérem, hogy
a küldött levelünket tekintsék tárgytalannak. 
A talajterhelési díj alapja a vételezett víz mennyisége, a talajterhelési díj
alapját csökkenti a szennyvíz szippantás költségét igazoló számlán feltün-
tetett szippantott és elszállított szennyvíz mennyisége.
A csatornahálózatra való rákötést abban az esetben tudjuk elfogadni,
amennyiben Adózó szolgáltatási szerzôdést kötött Közmû szolgáltatóval a
szennyvíz elvezetés tekintetében.
Elfogadható még szerzôdés hiányában a rákötés ténye, ha Adózó igazol-
ja, hogy adott ingatlan tekintetében a csatorna díjat fizeti korábbi bekötést
azzal a számlával lehet igazolni, melyen a szolgáltatási idôszak ezt iga-
zolja.
Amennyiben valaki a csatorna hálózatra rákötött, de szerzôdéssel nem
rendelkezik, illetve nem fizet a csatorna szolgáltatásért, illetve a talajter-
helési díj  bevallását nem nyújtja be, úgy a hatósági eljárást megindítjuk
vele szemben.
Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség,
nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.
� Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás ese-
tén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô
azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint 
a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra
kerüljön.

Tájékoztatjuk azon Adózókat, akikkel szemben behajtási eljárást kell
kezdeményeznünk nemfizetés miatt, hogy az Art felhatalmazza az
adóhatóságot az adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végrehaj-
tásról szóló törvényben foglalt eszközök alkalmazására (inkasszó,
jövedelem letiltás… stb).

2013. évtôl változik a gépjármûadó-mentesség 
feltételének szabálya

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

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

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

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

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

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

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

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
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kirendeltségén leadhatják a kérelem elbírálásához szükséges dokumen-
tumokat továbbítás céljából.
Az esetlegesen felmerülô kérdéseikkel kapcsolatban szíveskedjenek az
Adócsoportunkat keresni személyesen vagy telefonon 26-389-556/115
melléken.

� Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást még
akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a
rendszeresített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a változást
követô 15 napon belül be kell jelenteni.
Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési
kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell benyúj-
tani a tulajdonosnak.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-ig
terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be. 
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi
adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell
beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó
kötelezettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkor-
mányzat adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy
azt akkor is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terhelni az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk, ill. a honlapról letölthetôk .
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300 Ft/fô/vendégéjszaka.

* * *

Tisztelt Építtetôk!

Mint bizonyára már értesültek róla, az építésüggyel kapcsolatos jogszabá-
lyok terén 2013. 01. 01-tôl igen nagy változások léptek életbe.
Ezek körébe tartozott az elsôfokú, általános építésügyi hatósági
hatáskörnek a járásszékhely települési önkormányzat jegyzôjéhez
telepítése – ez Nagykovácsi esetében Budakeszi Önkormányzat jegyzôje
– amelyrôl a Böngészô elôzô számában már beszámoltam.
A továbbiakban néhány fontosabb változásról olvashatnak tájékoztatást,
a teljesség igénye nélkül.
A kivitelezés megkezdésével kapcsolatban a legfontosabb változás, hogy
az 50 millió forint tervezett bekerülési költség alatti lakóházak építés
kivitelezés kezdését már nem kell bejelenteni az építésfelügyeletnek. Az
50 millió felettiek bejelentési kötelezettsége változatlan, tehát az építôipari
kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését az
építtetô a kivitelezés tervezett megkezdése elôtt 15 nappal nyújtja be az
építôipari kivitelezési tevékenységrôl szóló 191/2009. (IX.15.) kivitelezési
tevékenységrôl szóló kormányrendelet (2) bekezdés és a 4. melléklet sz-
erinti tartalommal elektronikus úton az Országos Építésügyi
Nyilvántartásban biztosított feltöltô felületen keresztül az építésfelügyeleti
hatósághoz. Az építésfelügyelethez történô bejelentéssel egyidejûleg az
építtetônek az építés helye szerint illetékes Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak is be kell bejelenteni az építési tevékenységre vonatkozó
teljes kivitelezési értéket (szerzôdéses érték), az építés helyszínének
címét és helyrajzi számát.
Változatlanul minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásul-
vételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építôipari
kivitelezési tevékenység végzésérôl építési naplót kell vezetni. Az építési
napló vezetésének szabályait és tartalmát a fent említett 191/2009. kor-
mányrendelet 25.§ illetve a 2. melléklet rögzíti.
A 2013.07.01. elôtt megkezdett kivitelezések esetén az építési naplót pa-
pír alapon, az ezt követôen megkezdett építkezések esetében már elek-
tronikus úton kell vezetni, a 191/2009. kormányrendelet rendelkezéseinek
megfelelôen.

Megváltozott az elkészült épületek, épületbôvítések használatba
vételi eljárása is.
Ezt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és el-
lenôrzésekrôl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI.08.) kormányrendelet szabályozza. 
Ez alapján a legfontosabb változás, hogy a nem mûemléki, vagy szak-
hatóságok bevonása nélküli építési engedélyezési eljárás során építési
engedélyt kapott  épületek, épületbôvítések (tehát a Nagykovácsiban ál-
talában épülô, egy vagy kétlakásos lakóépületek) az építtetô kérelmére,

az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehetôk használatba. 
A használatbavétel tudomásulvételi kérelmének elôterjesztésével
egyidôben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-
nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban elôírt változási vázrajzot az
OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni.
A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásul-
vételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét
nem akadályozza, azonban ha a feltöltési kötelezettségnek a kérelmezô
nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásul-
vételével egyidejûleg, határidô megjelölésével és eljárási bírság kisza-
básának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetôt a változási vázrajz-
nak az OÉNY-be történô elektronikus feltöltésére.
Az építésügyi hatóság – amennyiben a változási vázrajz feltöltése az
OÉNY-be megtörtént– a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi.
Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról
értesítést és hiánypótlásra felhívás nem bocsát ki, és a szakhatóságot
nem keresi meg.
Mindezekrôl részletesebben a 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 54.§
rendelkezik.
Végül, de nem utolsó sorban változott az engedélyhez nem kötött építési
tevékenységek köre is. Errôl a 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 1. mel-
léklete rendelkezik, azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy ezek egy
részére a megváltozott országos hatályú jogszabályok következtében, és
a törvényi felhatalmazás alapján, annak megfelelôen megalkotott, és a
napokban a Képviselô-testület által elfogadott helyi jogszabályok is
vonatkoznak. Ezért mindenképpen kívánatos, hogy bármely tervezett
építési tevékenység megkezdése elôtt tájékozódjanak a helyi jogszabá-
lyokban is, illetve kérjenek felvilágosítást a helyi Építésügyi Szolgáltató
Pontban. 

Építésügyi Szolgáltató Pont
Tóthné Halász Hedvig – 117 mellék epites@nagykovacsi.hu

� Igazgatási Osztály

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

Honosítás/egyszerûsített honosítás

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Ápt.) és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végreha-
jtásáról szóló 125/1993. (Korm. r.) módosítása következtében 2013. már-
cius 1. napjától a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának anyakönyvvezetôi már nem jogosultak állampolgársági
kérelmek átvételére.
A jogszabályváltozás következtében az anyakönyvvezetôk helyére a
fôvárosi és megyei kormányhivatal járási (fôvárosi kerületi) hivatalai lép-
nek. Állampolgársági kérelem 2013. március 1. napjától a járási hivatal
székhelyén és olyan járási hivatalban nyújtható be, ahol okmányiroda
található. Ennek megfelelôen a helyi lakos külföldi állampolgárok  állam-
polgársági kérelmüket Budakeszin tudják elôterjeszteni.
Fontos és kedvezô változásként az egyszerûsített honosítás esetköre
bôvül, hiszen kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állam-
polgár is, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasság-
ban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született, feltéve,
hogy honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát
nem veszélyezteti valamint büntetlen elôéletû.
Változik a kérelem formanyomtatvány is. A hatályos formanyomtatvány a
www.allampolgarsag.gov.hu honlapról tölthetô le.
Kérem, hogy a továbbiakban állampolgársági kérelmeikkel forduljanak
bizalommal a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalához
(Budakeszi, Fô u. 179.).
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Körzeti Megbízott Iroda
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 06-26-355-613

Körzeti megbízott: Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester 

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt
Nagykovácsi lakosokat 

minden páratlan héten, hétfôn 16.00–18.00 között az irodában.

Elérhetôségeim:
telefon: +36-70/672-4693 · e-mail: kmb@nagykovacsi.hu
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� Önkormányzati Osztály

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

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

Útmeteorológiai állomás telepítése Nagykovácsiban

A Nagykovácsiba vezetô országos közú-
ton 2013. január hónapban útmeteoroló-
giai állomás került kiépítésre. Az állomás
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyeleti
állmására a nap 24 órájában továbbítja a
Nagykovácsi bekötôút mérési adatait. A
telepítés során elsôdleges szempont volt
a környezettudatos megvalósítás, így az
energiaellátást napelem biztosítja. Az eszköz a levegô hômérséklete és
páratartalma mellett méri az aszfalt felszínén lévô csapadék vastagságát
(mm), a burkolat hômérsékletét, a sózási szintet (%) és az útállapotot
(száraz, nedves, vizes, sóvizes, sónedves) valamint a lehulló csapadék
intenzitását, halmazállapotát. A települést Budapesttel összekötô út
(Nagykovácsi bekötô út) állapotának detektált paraméterei folyamatosan
elérhetôek annak karbantartási munkáinak felelôsénél így annak
megfelelô kezelése – különösen a téli hónapokban – gyakoribb lehe-
tôséget biztosít.

Jakab Balázs 

* * *

Kedves Nagykovácsi Kutyatartók!

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete – az egyes állatvédelmi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról – alapján,  2013 január 1-tôl
minden négy hónaposnál idôsebb kutyát kötelezô elektronikus transzpn-
derrel, népszerûbb nevén mikrochippel ellátni. 
A már megjelölt, de még nem regisztrált ebek adatait pedig rögzíteni
kell az állami adatbázisban.
A mikrochip beültetés lényege nem csupán a mikrochip, hanem az
egyidejû regisztráció.
Maga a chip csupán egy vonalkódnyi számsort tartalmaz. Ez a 15 szám-
jegyû kód alkalmas arra, hogy kedvencünk egyedileg azonosítható legyen
(minden számsor egyedi, csupán 1 létezik belôle). Ezt a számsort 
regisztráljuk a fent említett állami adatbázison – jelenleg ennek honlapja a
www.petvetdata.hu.
A számsor, egyrészt az állatról informál pl: fajtája, neme, színe, ivarta-
lanítás idôpontja és ami fontos: mikor kapott legutóbb veszettség elleni
oltást. Másrészt a gazdi elérhetôségérôl tartalmaz információkat.
A chip egy rizsszem nagyságú üvegkapszulában van elhelyezve, sterilen
csomagolva, hogy hozzá se kelljen érni. Injekcióhoz hasonlóan juttatják a
kutya nyakának bal oldalán a bôr alá. 
A chippelés jelentôsége óriási! Ha kutyusunk elveszik, elcsavarog, így
akár az ország másik végén is megtalálva visszakerülhet hozzánk.
Minden menhely, ebrendészeti telep rendelkezik mikrochip leolvasóval, és
minden befogadott, befogott kutyát rögtön ellenôriznek. Ugyanez a
helyzet, ha egy talált kutyával állatorvoshoz, vagy az Önkormányzathoz
fordul a megtaláló. Ha van chip, akkor annak a száma alapján az adat-
bázisból kikereshetô a tulajdonos. Ez a módszer sokkal megbízhatóbb,
mint a biléta, melyet sokszor elhagy az állat. A mikrochip nem távolítható
el, az mindig az állatban marad. 
A településünkön megbízási szerzôdéssel dolgozó gyepmester, Csavar
Attila rendelkezik leolvasó készülékkel. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy
döntött, – hogy azon kutyatartók részére, akik Nagykovácsiban állandó
lakosok (lakcímkártya lapján) – támogatást nyújt, az itt élô kutyáik,
kötelezô chippel történô ellátásra. 
A chipp beültetése alapesetben – állatorvosi rendelôben, lakcímre kiszál-
lás nélkül – 3.500 Ft-ba kerül. 
Nagykovácsi Önkormányzata ingatlanonként 1 db eb ellátását 50
százalékban finanszírozza. (1.750 Ft/ingatlan/eb).
A megszavazásra került keretösszeg 1 millió Ft, ebbôl 571 db eb ilyen mó-
don történô jelölése oldódik meg ugyanennyi ingatlanon.
A „chippelési akció” lebonyolításához Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzata a Nagykovácsiban mûködô 4 állatorvosi rendelôvel szerzôdést
kötött, akik jelenleg is végzik az ebek ellátását. 

Ezen rendelôk és magán állatorvosok a következôk:
1. Dr. Vígh Márta, Dr. Vladár Orsolya, Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma – 

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

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

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

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

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

lyesen kell megkeresnie a Közterület-felügyelôt ügyfélfogadási idôben
a Polgármesteri Hivatalban. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erôs Kálmán  közterület-felügyelô

� Pénzügyi Csoport

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

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

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

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.

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

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási rendje: 
hétfôn 8.00–18.00 óráig és szerdán 9.00–11.00 óráig fogadja ügyfeleit a 

Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

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

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

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

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

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

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

Név és illetékességi terület változása a járási
rendszer kialakítása miatt 2013. január 1-tôl

Az egyes járási népegészségügyi intézetekhez tartozó településeket a járási
(fôvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet
1.sz. melléklete tartalmazza.
Településük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Népegészségügyi
Intézetéhez tartozik, címe: 2030 Érd, Felsô u. 39. telefon: 06-23-354-765

dr. Péczi Andrea s.k.
mb. járási tisztifôorvos

A Budakörnyéki Járási Földhivatal
2013. február 11. napjától hatályos ügyfélfogadási rendjérôl 

Lurdy Házban (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) elérhetô
földhivatali szolgáltatások (hétfôtôl csütörtökig 8.30-15.45 óráig, pénteken
8.30-12.00 óráig):

– hiteles tulajdoni lap másolat kiadás
– földhasználati lap másolat kiadás
– nem hiteles térképmásolat kiadás

Lurdy Házban (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) elérhetô
földhivatali szolgáltatások (minden munkanap 8.30-12.00):

– iratbeadás (kérelmek, földhasználati adatbejelentések, stb.)
Budakörnyéki Járási Földhivatal ideiglenes székhelyén 1051 Budapest,
Sas u. 19. szám alatt elérhetô földhivatali szolgáltatások (hétfôn és 
szerdán 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-12.00 óráig)

– betekintés az ingatlan-nyilvántartásba
– hiteles térképmásolat kiadás
– földmérési adatszolgáltatás
– iratbetekintés, iratmásolat megrendelése

Tisztelettel és megértésüket köszönve:
dr. Koós Márk György hivatalvezetô

ÁNTSZ tájékoztatója

Hivatkozva az ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatal (továbbiakban:
ÁNTSZ OTH) Védônôi Szakfelügyeleti Osztály, valamint a BFKH
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve fenti iktatószámú ügyiratára,
tájékoztatom az alábbiakról.
Az ÁNTSZ OTH külsô honlapján a megyei és fôvárosi kormányhivatalok
népegészségügyi szakigazgatási szerveitôl érkezett Családvédelmi
Szolgálatok (továbbiakban: CSVSZ) címlistájának linkjei – az ország
összes CSVSZ tanácsadójának elérhetôségével – megjelenítésre kerül-
tek.
A címlisták elérhetôsége: 
Az ÁNTSZ OTH külsô honlapján (www.antsz.hu) a „Lakossági tájékoz-
tatás” menüpontban, a „Családvédelmi Szolgálatok” címszó alatt
„Bemutatkozás, CSVSZ mûködésével kapcsolatos tájékoztatás, CSVSZ
tanácsadók elérhetôségei” néven található.
Az ÁNTSZ OTH által közzétett országos címlista segíti a lakosságot és a
társszakmákat a CSVSZ könnyebb elérhetôségében, és a CSVSZ tanács-
adók felkeresésében.

(ÁNTSZ Érd)

Felhívás faültetésre
Évekkel ezelôtt csatlakozott önkormányzatunk az „Egy gyermek egy
fa” akcióhoz.
A felhívás célja, hogy az adott településen annyi Magyarországon
ôshonos facsemete kerüljön elültetésre ahány gyermek abban az
évben megszületett.
A kezdeményezést a Gemenci Parkerdôgazdaság indította, a
facsemetéket biztosítja, az önkormányzat pedig a gyermekek nevével
születési dátumával ellátott táblákat készít.
A szervezôk nem titkolt szándéka azon túl hogy tiszteletét fejezi ki
minden közénk érkezett gyermeknek, erôsíteni kívánja a gyermekek
szülôhelyhez való kötôdését, erôsítse nemzettudatát és felhívja a fi-
gyelmet természeti értékeink fontosságára, annak védelmére és a
környezeti ártalmak megelôzésére.
Idén 2013. április 20-án a Föld Napján kívánjuk elültetni a
facsemetéket.

Kérjük azokat a szülôket, akiknek gyermeke 2012.

március 31-és 2013. március 31. között születtek és 

szeretnének gyermeküknek fát ültetni, jelentkezzenek

az önkormányzatnál.

Azoknak a családoknak a jelentkezését is várjuk,

akiknek a korábban elültetett fái elpusztultak és

azokat pótolni szeretnék.

Jelentkezési határidô: 2013. április 08. 
Kapcsolattartó: Jakab Balázs települési mérnök 
Elérhetôség: 06-30-314-38-21
E-mail: jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Dékány Angella alpolgármester

A hely, ahol élünk
Bonifertné Bodroghi Csilla vagyok magyar francia szakos tanár. 2004 óta
élek Nagykovácsiban, férjemmel és három gyermekemmel.
Szeretnék hozzájárulni, hogy községünk története, múltja „nyitott könyv”
legyen  mindenki számára, mert fontos tudnunk a lakóhelyünk, és az itt élô
közösség történetét.
Szeretném összegyûjteni mindazt az ismeretanyagot és tudást, ami felhal-
mozódott az idôk során, hozzáférhetôvé tenni  mások számára is. Ezért
várom mindazok jelentkezését, akik szívesen mesélnének személyes
történeteket a múltból, megmutatnák tárgyi emlékeiket, fényképeket, doku-
mentumokat.

Jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban, vagy a 06-30-852-0006
telefonszámon.

Elsôként Guba Rozi
nénit kerestem meg a
legendás hírû Asszony-
kórus vezetôjét, Nagy-
kovácsi Díszpolgárát,
aki szívesen mesélt
életérôl, munkájáról,
sokszínû tevékenysé-
gérôl, a TSZ-ben töltött
évekrôl, az Asszony-
kórus történetérôl.

TERMELÔI PIAC
minden hónap elsô szombatján

7:00–12:00 óráig az Általános Iskola parkolójában

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 
valamint Szilágyi Zsolt és a gazdák



A házasság ajándék

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a
házasság fontosságára irányítja az emberek fi-
gyelmét. Magyarországon a programot a Magyar
Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosí-
totta meg 2008-ban. A megvalósításhoz egy szer-
vezôbizottság állt össze. A házasságban a felek
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a
hûség és az ôszinte megbocsátás értékét egy nekik
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A
házasságban egy férfi és egy nô saját elhatá-
rozásából elkötelezi magát, hogy egymás báto-
rítására, segítésére és védelmére törekszik egész
életében. Ilyen módon a házasság felelôsségteljes,
biztonságos és meghitt közösséget jelent szá-
mukra, és áldásul szolgál életük minden más terü-
letén is.
A házasság hete olyan széles körû összefogásra
törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tu-
dományos kutatások eredményeivel, bibliai és
erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké-
való értékét. Bátorít minden olyan helyi kez-
deményezést, amely hidat épít az adott közösség
környezetében élô házaspárok és családok felé,
amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan
beszél a házasság mindennapi valóságáról,
örömeirôl és feszültségeirôl. Igyekszik bölcs és
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és háza-
sulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét
ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata vál-
ságban van, illetve valamilyen ok miatt megsza-
kadt.
A helyi Nagycsaládos Csoportunk is csatlakozott
e kezdeményezéshez és 2013. február 17-én
„Egymásra hangolva, avagy a hosszú házasélet
titkát” irodalmi est keretében próbáltuk megfej-
teni, Gábos Katalin és Gados Gyula házaspárral
Sárdi Enikô moderátor segítségével, melyhez
Kriesh György Katalin nélkül is méltó beszélgetô
partnernek bizonyult. 
A csekély létszámú jelenlévô bevonásával a
„titkot” sikerült megfejteni: a jó házasság alapja
Isten, melyhez többek között szükségünk van „kis
dolgokra”, odafigyelésre, megbocsátásra, humor-
ra, szeretetre, érintésre, „vontatásra” és nem utol-
só sorban gyermek(ek)re.
A beszélgetés során Enikôtôl megtudtuk, hogy
Magyarországon a válások száma évi 23.000-
24.000, a válással megszûnt házasságok aránya
45%, és az élettársi kapcsolatok 68%-a is fel-
bomlik 5 éven belül. Ezért hiszem és vallom, hogy
érdemes „kampányolni” ezen intézmény mellett. 
Egy férfit és nôt ábrázoló, gyertyára emlékeztetô
forma lett ennek a kezdeményezésnek a  szim-
bóluma, mely azt jelképezi, hogy a házastársi 
szeretet fényként kiárad a világra, jelmondata
pedig: 
"Szeressétek egymást!”

Tóthné Pataki Csilla

Összefogás a házasságért
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Húsvéti és tavaszi népszokások
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötôdik a húsvéthoz,még a kereszténységet megelôzô idôkbôl,
hiszen a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelôtt is megünnepelték.

Böjti játékok
A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti elôkészület ideje.
Ilyenkor nemcsak a hús fogyasztása tilos hanem a lakodalom, bálozás, zenés mulatságok is tiltva voltak.
Böjt idején gyóntak, áldoztak, az egymással haragban lévôk pedig igyekeztek kibékülni. 

Barkaszentelés
Sokfelé élt a hiedelem hogy a szentelt barkát nem lehet bevinni a házba mert elszaporodnak a legyek és
a bolhák és egyéb rontást is hozhat a gazdára.
Azonban jósló, varázsló és bajelhárító szerepet is tulajdonítottak neki.

Kiszehajtás, villôzés
Virágvasárnap jellegzetes szokás szerint a lányok egy szalmabábút többnyire menyecskének öltöztettek.
A kisze vagy más néven a banya a tél a betegség és a böjt megszemélyesítôje amelyet a lányok énekelve
végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajítottak, vagy elégettek, ezzel ûzve el a telet.
Ezután a lányok vizes szalmacsomóval dörzsölgették arcukat, hogy ne legyenek szeplôsek és szépek
maradjanak.
A kisze öltöztetéséhez és viteléhez is különbözô hiedelmek fûzôdtek.
Aki öltöztette várhatóan hamarosan férjhez fog menni..
Ezután kifúrt tojásokkal díszített faágakkal (villôvel) járták körbe a házakat, ezzel hozták be a tavaszt.

Nagyhét szokásai
Nagycsütörtökön megszûnt a harangozás.
Ezt a napot zöldcsütörtöknek is nevezték és a jó termés reményében spenótot fôztek.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja a böjt és a gyász ideje.
Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, tilos volt mindenféle földmûveléssel, állattartással
kapcsolatos munka, ilyenkor nem gyújtottak tüzet, nem sütöttek kenyeret, nem fontak, nem szôttek.
De aki nagypénteken napfelkelte elôtt megfürdött azon nem fogott a betegség.
Nagyszombati tevékenységnek számított a féregûzés, e nap szokása volt a ház körbeseprése, hogy a
boszorkányokat, kígyókat, békákat elhajtsák.
A nagyszombaton megtartott feltámadási körmenet jellegzetesen közép-európai, magyar, német és 
osztrák népszokás.

Ételszentelés
Húsvétvasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását.
Ehhez a naphoz munkatilalom kapcsolódott, nem sepertek, nem fôztek, nem hajtották ki és nem fogták
be az állatokat.
Már a 10. század óta húsvéti szertartásnak számít a sonka, bárány kalács, tojás, bor megszentelése a
templomokban.
A húsvéti bárány Jézust jelképezi, a tojás az élet az újjászületés jelképe, a sonka a paraszti élet kultikus
rendje szerint vált húsvéti étellé.
A kalács morzsáját a tyúkoknak adták hogy sokat tojjanak, a maradékot tûzbe vetették, hogy a túlvilá-
giaknak is jusson a szent ételekbôl.

Locsolás 
Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit.
A népszokások szerint ilyenkor a férfiak sorra járták a házakat és különbözô versek, énekek kíséretében
locsolták meg a nekik ezért tojásokat adó lányokat, asszonyokat.

Locsolkodás Nagykovácsiban az 50-es években

(fotós: ismeretlen)

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati 
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon: 
További menük

Önkormányzati hírek
Böngészôben megjelent hírek
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Bôvült a vizsgahelyek 
száma

2013. február 20. –- Újabb helyszínen lehet
elméleti jármûvezetôi vizsgát tenni Budapesten
és Pest megyében, februártól a Pest Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelôségén is
számot adhatnak a jelentkezôk elméleti is-
mereteikrôl. A Budapest XIV. kerületi
Komócsy utca 17-19. szám alatt lévô
számítógépes vizsgatermet február 20-án adta
át Tarnai Richárd kormánymegbízott.

Célunk, hogy a Pest megyében élôk minél köny-
nyebben, minél egyszerûbben intézhessék
ügyeiket – hangsúlyozta a szerdai sajtótájékoz-
tatón Tarnai Richárd. A Pest megyei kor-
mánymegbízott kiemelte, a most átadott elméleti
vizsgahelyszínnel Pest megyében ötre, míg
Budapesten háromra bôvült a számítógépes vizs-
gát lebonyolító helyszínek száma. 
Budapest és Pest megye sajátos szerepet tölt be az
ország életében. Az ország egyharmada itt él, ami
szükségképpen együtt jár a nagyfokú mobilitással.
A Pest megyei lakosokat a hatósági ügyintézések
terén nem érheti hátrány amiatt, hogy
munkavégzési helyük, iskolájuk Budapesten van,
vagy lakóhelyük Budapesttel már egyébként is
határos, közeli településeken. A Pest Megyei
Kormányhivatal ennek az igénynek a kiszolgálása
miatt döntött úgy, hogy lehetôséget biztosít
székhelyén is jármûvezetôi elméleti vizsgák
letételére – mondta a mai átadón Pest megye kor-
mánymegbízottja. Tarnai Richárd hozzátette: a
Pest megyei lakosú, de Budapesten munkát vál-
lalók, vagy éppen tanulók számára ez egyértelmû
elôny idôben és adminisztrációban egyaránt,
hiszen nem kell a mintegy egy órás vizsgák miatt
esetleg szabadságot kivenni vagy iskolából egész
nap hiányozni. 
Külön büszkeség ez a Pest Megyei Kormány-
hivatal számára azért is, mert önerôbôl, többlet
anyagi erôforrások bevonása nélkül tudta mindezt
megvalósítani – nyomatékosította a kormánymeg-
bízott.
A bôvítés eredményeképpen februártól a jogo-
sítvány megszerzéséhez szükséges jármûvezetôi
engedélyek megszerzéséhez szükséges elméleti
vizsgákat a hatóság Cegléd, Szigetszentmiklós,
Pomáz, illetve Vác városokon kívül székhelyén is:
Budapesten, az 1141 Budapest, Komócsy utca 17-
19. szám alatti címen is biztosítja.

A hiszékenység ára
Tanmese felnôtteknek

Gyurka bácsi nem mai gyerek, 90. életévében jár és bár fizikálisan és szellemileg is frissnek mondható,
az idôsebb emberekre jellemzôen Ô is hajlamos kedveskedô emberek unszolására – némi elôny
reményében (ingyen süti, kávé, üdítô) megfeledkezni arról, hogy világunkban a legnagyobb üzlet a
hiszékenység. Így aztán minden gyanakvás nélkül részt is vett egy elôadáson, ahol az idôskori
betegségek fényterápiával történô kezelésérôl volt szó. Mivel kora miatt ô is számos betegséggel küzd,
az elôadás után örömmel vette, hogy egy magát orvosnak mondó hölgy személyesen is foglalkozott vele,
látszólag mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Mûszereivel megvizsgálta, majd közölte a diag-
nózist, amirôl azonban semmilyen írásos anyagot nem adott. Ám a vizsgálatra és statisztikai kimutatás-
ra hivatkozva elkérte személyes okmányait, azokat lefénymásolta, és a vizsgálat megtörténtérôl aláírást
kért tôle.
Néhány nappal késôbb Gyurka bácsi meglepôdve tapasztalta, hogy két ismeretlen személy a lakásán egy
fényterápiás lámpát kíván átadni neki, mondván azokat Ô rendelte meg. A készüléket nem akarta átven-
ni, de végül – mindenfajta átvételi elismervény nélkül – mégis nála hagyták. Gyurka bácsi azonban 
szereti az egyenes utat, megkérte szomszédját, hogy segítsen neki visszaszállítani a nyilván tévesen
kiszállított gépet a forgalmazónak.
A forgalmazó helyszínén azonban azt közölték vele, hogy Ô ezt a gépet megrendelte, nincs módjukban
visszavenni, mert egyébként is az irodájuk – egy nagykörúti kapualjban – olyan helyen van, ahol gyako-
riak a lopások, így nem tudnak érte felelôsséget vállalni. A gép végül a helyszínen maradt, de nem
sokáig, mert néhány óra múlva ismét kiszállították Gyurka bácsinak, újra átvételi elismervény nélkül…
Néhány nap után érte Gyurka bácsit az igazi hidegzuhany: a legnagyobb hazai banktól értesítés érkezett,
hogy önrész nélkül 400.000,– Ft, azaz négyszázezer forint gyorshitelt folyósítanak részére ezen gép
megvásárlására, és ezt az összeget négy év alatt, összesen 749.000.- Ft, azaz hétszáznegyvenkilencezer
forint értékben  kell majd visszafizetnie. Újabb néhány nap múlva a bank négy darab levélben összesen
48 darab csekket küldött, amin  havi törlesztô részleteit kellett volna fizetnie.
Tették ezt annak ellenére, hogy idôs hôsünk semmilyen kölcsönt nem igényelt, vagyoni helyzetérôl in-
formációkat –nyugdíjszelvény, közüzemi számla, bankszámlakivonat – nem kértek. A kölcsönszer-
zôdésen a neve egyértelmûen hamis, a tanúként feltüntetett személyekkel pedig soha nem találkozott.
Mivel Gyurka bácsi súlyos szívbeteg is, igencsak megviselte az ügy, levélben ismét jelezte, hogy ilyen
gépet nem rendelt, kölcsönt nem igényelt, kérte azok sztornírozását. Levelét a társaság elutasította,
további iratokat csatolt, amelyeken szintén hamis aláírások szerepeltek.
Gyurka bácsi ügyvédhez fordult, aki megpróbált személyesen eljárni a cégnél, de felelôs vezetôt nem
talált. Ottlétekor legalább húsz, jól öltözött 18-20 év körüli fiatalembert látott, akik tömegével fogadták
és terelgették a jórészt 70 év feletti ügyfeleket, elôadás céljából, majd nyilván részükre is felajánlottak
vizsgálatokat, aláírattak velük különbözô papírokat, és feltételezhetôen legtöbbjük személyes adataival
hasonlóképpen visszaéltek, mint azt tették Gyurka bácsival.
Az ügyvédi fellépés megtette hatását, néhány nap múlva a gépet mégis visszavették és jegyzôkönyvben
vállalták a hitel sztornírozását is.
Ennyi a történet, ami Gyurka bácsi szempontjából ugyan happy enddel végzôdött, de koránt sem biztos,
hogy az a sok elesett kisnyugdíjas, akik csak egy kis törôdésre vágytak, némi ajándék reményében nem
kerültek-e már hasonló helyzetbe és szobájuk sötétjében, a napi megélhetés bizonytalanságában nem ag-
gódnak éppen amiatt, hogy akár lakásukat is elveszíthetik, ha nem fizetik ki az általuk soha meg nem
rendelt eszközöket.
Külön szomorú, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor mindenki a hitelek megfontolt
felvételérôl beszél, éppen legnagyobb hazai bankunk ad segédkezet egy ilyen, cseppet sem legálisnak
tûnô tevékenységhez. Arról már nem is beszélve, hogy a cég által forgalmazott gép gyári ára 89.000,–
Ft, gyógyító hatása pedig erôsen kétséges.
Figyelem tehát, kedves olvasó, ha hasonló helyzetbe kerül, bármilyen terméket ilyen módon kívánnak
Önre erôltetni, a helyszínen semmilyen papírt ne írjon alá, azt vigye haza, nézesse meg családtagjaival,
konzultáljon egészségügyi és jogvégzett szakemberrel, és ha valóban szüksége van ilyen vagy ehhez ha-
sonló eszközre, és van is rá anyagi fedezete, csak akkor vágjon bele efféle vásárlásba.

Dr. Eördögh Péter ügyvéd
Nagykovácsi, Park u. 15/A.

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával
Nagykovácsi helyi tûzvédelmét, mentési és polgárôri 

feladatokat ellátó Civil Szervezetét, a
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13

Bankszámlaszám: 65700086-10122675

Köszönettel:
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében

Honti Zoltán elnök

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

Pest megye Önkormányzat 
Budakeszi Járási Hivatal

Központi telefonszám és fax: 
06 23/ 535-719

Postacím: 
2092 Budakeszi, Fô utca 179.

E-mail:
jarasihivatal®budakeszi.pmkh.aov.hu
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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

FARSANG NAGY NAPJA

Február 1. különleges nap volt óvodásaink életében. Nemcsak azért, mert új hónap kezdete, vagy mert
két szünnap követi, hanem végre eljött a „nagy nap”. A sok álmodozás, tervezgetés, megbeszélés után

végre mindenki megmutathatta, amire készült már hetek
óta: a JELMEZÉT. A csoportszobát betöltötték a tenger-
rôl érkezett kalózok, királylányok, hastáncosok, jedi lo-
vagok, meselények, egzotikus állatok, növények, de
leszállt közénk egy angyal és egy hullócsillag is ezen a
napon. A jókedvet erôsítette a „milka csokinak” öltözött
Marika néni csokikostolója, és Ágica, az új óvodás (a
rossz kislány jelmezbe bújt Ági néni) érkezése, aki min-
denkinek lufit hozott ajándékba. Mi anyukák sok finom-
ságot sütöttünk, a kiszolgálásról pedig kalózlányok (Viki
néni és Erzsike néni) gondoskodtak. Volt tánc, szék-
foglaló, arcfestés, lufi pukkasztás, játékok és persze sok-

sok nevetés. Csabi anyukája olyan fánkot sütött, hogy kettôbe elrejtett valami meglepetést, és akinek az
jutott, máris bálhercegnôvé és bálherceggé vált. A hercegi páros közös tánca volt a nap fénypontja Végül
a mulatságot a Gézengúz együttes koncertje zárta. Így telt el nálunk farsang nagy napja.

Vajay Orsi, szülô

A farsangi idôszak zárásaként kiszebábot égettünk

Kemény legény volt ez a tél, zuhogott a hó, de raj-
tunk kisovisokon nem fogott ki, mert ijesztô kisze-
bábjainkkal, csörgô dobjainkkal úgy ráijesztet-
tünk, hogy reméljük, szedi a cók-mókját és útra
kel, hogy jöhessen végre a várva várt tavasz.

Fülesmackó csoport

Farsang, ahogy mi szeretjük

A Dózsa György utcai tagóvodában évrôl évre el-
mondhatjuk, hogy jó hangulatban zajlanak a far-
sangi délelôttök.
Már a bált megelôzô héten megkezdtük a ráhangolódást a Dvorák Patka pantomim színház fergeteges
mûsorával. A gyerekek elôtt egy új világ tárult föl azáltal, hogy saját bôrükön tapasztalhatták a nonver-
bális kommunikáció lehetséges eszközeit.
A különbözô álarcok és zajkeltô eszközök készítésével és használatával igyekeztünk elûzni az ártó
szellemeket – melyek a telet marasztalják –, éppen úgy, mint ahogy azt elôdeink is tették.
Farsang napján aztán minden gyermek más bôrébe bújhatott egy rövid idôre.
Az óvó nénik ügyességi játékokkal szórakoztatták a gyerekeket.
Voltak, akik kipróbálhatták, hogyan tudják levegô segítségével, szívószállal végigvezetni a köles-
golyókat egy megépített labirintuson. Szembesülhettek a franciadrazsé villával történô fogyasztásának
nehézségeivel, és sor került felfüggesztett pillecukor evô versenyre is. 
Volt olyan csoport, ahol a zenére és táncra helyezték a nagyobb hangsúlyt, és nem is bánták meg, hiszen
a gyerekek ezáltal bemelegíthettek a 10.00 óra után kezdôdô zenés gyermekkoncertre. A többségében
Halász Judit számokból összeállított program kivívta a gyerekek elismerését. Az óvó nénik is visszafia-
talodtak, miközben a tini korukat idézô kacsatáncra roptak. A csodálatos fényeffektusokkal gazdagított
tánc igazi diszkó hangulatba varázsolta a jelenlévôket, akik különleges koreográfiák alapján illegtek és
pörögtek a ritmikus zenére.
A koncert végén jólesett a megfáradt közönségnek a szülôk által felajánlott süteményekbôl és üdítôkbôl
csemegézni, amiket utólagosan is köszönünk mindenkinek.
Reméljük, maradandó emlékként él majd a gyermekekben az idei farsangi bál hangulata.

Szeretnénk folytatni, 
de ahhoz elengedhetetlen az

Önök adójának 1%-a.
Kérjük, támogassa
alapítványunkat: 
18693070-1-13

Köszönjük
Linum Alapítvány

www.linumfoundation.eu

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁS

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda fôiskolai
végzettségû óvodapedagógust keres azonnali
kezdéssel. 
Várjuk szakmailag elhivatott, lelkiismeretes, ön-
magára és munkájára igényes kolléga jelent-
kezését. A felvételnél elônyt élvez, aki otthon
érzi magát a természetben, szeret játszani, 
aktívan mozogni, gyakorlati munkája élmény-
szerû, gyerekközpontú, gondolkodását kreativi-
tás jellemzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kjt. rendelkezései az irányadók. 
Pályázni önéletrajz és motivációs levél beadá-
sával lehet. 
Feltétel: óvodapedagógusi diploma, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen elôélet.

Érdeklôdni 
Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezetônél 
a 06-26/355-607 vagy a 06-30/352-7132 

telefonszámokon, ill. személyesen a
Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. sz. alatti

óvodában lehet.
E-mail cím: kispatakovoda@freemail.hu

Folytatódik az Arany J. u-i
játszótér felújítása!

Az önkormányzat az idei költség-
vetésében 4,2 millió Ft-ot különített el
a játszótér felújításához. Ehhez a
kezdeményezéshez több civil szer-
vezet is csatlakozott, mint arról már
korábban tájékozattuk Önöket. 
Márciusban megkezdôdik az öntözô
rendszer telepítése, a járófelületek
kialakítása, majd a finom terepren-
dezés után a füvesítés, hogy a gyer-
mekek és szüleik a tervek szerint
2013. május 25-én gyermeknap alkal-
mából birtokukba vehessék a megújult
játszóhelyet.
A helyi Nagycsaládos Csoport már
több mint 600 ezer Ft-ot gyûjtött össze
az ún. hajó játékhoz, melynek meg-
rendelése megtörtént. Továbbra is
várjuk a felajánlásokat az Alapítvány
Nagykovácsiért számlaszámra:

65700086-10116089
közlemény: "játszótér"

Tóthné Pataki Csilla
(mint nagycsaládos anyuka)
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Siker Pilisvörösváron

Február 8-án, Pilis-
vörösváron a Német
Nemzetiségi Általános
Iskolában a megyei
Kazinczy Szép Beszéd
versenyen Várkonyi
Barnabás 4. c osztá-
lyos tanuló II. helye-
zést ért el. Köszönjük
ezt a szép sikert neki és
felkészítô tanárának
Kôrösi Éva néninek.

Kôvári Zsófia 6. b illetve Metz Laura 8. b osztá-
lyos tanulók vettek még részt a rangos versenyen.
Nekik és szüleiknek is köszönjük a részvételt. 
A gyôztesnek gratulálunk!

Farsangi mulatság 

Az idei iskolai farsangra február 8-án került sor.
Az esemény az alsósok felvonulásával kezdôdött.
A szebbnél szebb jelmezek között találkozhattunk
varázslókkal, hercegnôkkel, szuperhôsökkel,
horgászokkal is. A színkavalkád után közös nép-
tánccal ünnepeltek a kicsik, majd mindenki saját
osztályában folytatta az önfeledt perceket. 
A felsôsök a DÖK szervezésében készültek a
farsangra. A 8. osztályos lányok köszöntése után
jöhettek a felsôs osztályok produkciói. Az ókori
Görögország világától a cirkuszi mutatványo-
sokon át láthattunk ördögöket, akik a tanárukat
fôzték meg, valamint modern mesét és zombikat
is bemutattak a gyerekek a tornateremben. Az osz-
tályok értékelése elôtt az Angel Dance Club lépett
fel, majd következett az estig tartó diszkó, melyet
Csiha Balázsnak köszönhettünk.

A hangulat felejthetetlen volt, melyet a fotók is
megôriztek!
Köszönjük mindenki részvételét! 
Gratulálunk iskolánk valamennyi tanulójának a
szereplésért, fellépésért! 
A lelkes jelmezkészítôknek külön dicséret jár!

ÖLTÖZZ PIROSBA!

Magyarország elsô gyermekhospice házában, a
Szemem Fénye Alapítvány Dóri Házában (Pécs)
krónikus, életet megrövidítô vagy veszélyeztetô
betegségben szenvedô gyermekek, fiatalok és
családjuk kap segítséget különbözô szakemberek-
tôl. A ház fô feladata a gyermekek életminôségé-
nek javítása. Ennek érdekében már harmadik alka-
lommal rendezi meg az alapítvány február 15-én,
az Öltözz Pirosba! akcióját. A piros szín üzenete:
a szeretet és az életigenlés.
A 3. a osztály tanulói az idén már másodszor is
részt vettek a felhívásban. Pirosba öltöztünk, ezzel
fejezve ki együttérzésünket, és 200 Ft-tal – volt,
aki többel is – támogattuk a kis betegeket. A gye-
rekek boldogan lemondtak egy tábla csokoládéról
vagy egy zacskó chipsrôl.
Ezúttal más osztályokból is csatlakoztak hozzánk
gyerekek, kollégák. A sok piros ruhás gyereket és
felnôttet látva jólesô érzés töltött el mindenkit. A
Dóri Ház lakóira gondoltunk, és mindannyiunk-
nak vidám, szép napunk volt.
Teréz anya mondása jutott az eszembe, megosz-
tom a kedves olvasókkal is:
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp
a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban seké-
lyebb volna a tenger.”

Barta Mária napközis nevelô

OTT TARTUNK

Néhány évvel ezelôtt, amikor a Nagykovácsi USE
megszületett, még örültünk, ha meghívtak egy
tornára minket és örültünk, ha ügyes játékkal a
legjobb négy közelébe juthattunk. 
Persze voltak sikereink, tornagyôzelmeink is,
mégis legtöbbször a szimpatikus Nagykovácsi
jelzôvel illettek minket.
Több játékosunk idôközben területi válogatott lett
és egyre többször kérdezik a szomszédvárak
edzôi, hogy mi hogyan csináljuk…
Ezen a télen a legutóbbi öt rangos teremtornán,
egy ötödik hely mellett szereztünk egy arany, egy
ezüst és két bronz érmet. 

Mára OTT TARTUNK, hogy a legutóbbi terem-
tornán elért harmadik hely miatt már
egyértelmûen szomorkodunk, hiszen mi lôttük a
torna legtöbb gólját és a végsô gyôztes
Budakalászt 5:1-re gázoltuk el.
Jó látni a mintegy száz fônyi utánpótlás korú
focista fejlôdését, büszkék vagyunk rájuk!

Hajrá NUSE!

NUSE U9 
Dunakanyar-kupa 2013. II. 9., Szentendre
Ez volt az U9-es csapat elsô  kupameccse. Az el-
lenfelek: UTE, Dunakanyar, Mészöly foci suli –
Göd, Pomáz. Az elsô meccsen a Dunakanyar volt
az ellenfelünk. Eleinte bizonytalanul, félve ját-
szottunk, ennek meg is lett az eredménye, a
Dunakanyar 1:0-ra vezetett. Ezek után magára
talált a csapat és Hajduska Marcell egy, majd
Ulmann Ádám két góljával 3:1-re gyôztünk. A
következô ellenfél az UTE volt, akit 4:1-re lehen-
gereltünk. Ezen a meccsen Ulmann Gergô hi-
hetetlen teljesítményt nyújtott, az összes gólt ô 
szerezte, szinte ontotta magából. A harmadik
meccsen aztán fordult a kocka, egy addig nem túl
jó teljesítményt nyújtó Mészöly foci sulitól 2:0-ás
vereséget szenvedtünk. Ha az utolsó meccset a
vereség ellenére megnyerjük, kupagyôztesek
vagyunk. Nem így történt. A Pomáz csapata job-
ban játszott, így 3:1-es vereséget szenvedtünk.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy „csak”
BRONZÉRMESEK lettünk. Dicséret illeti a csa-
patot, hiszen nagyon akart, szívvel-lélekkel ját-
szott, fegyelmezetten, egymást biztatva tette a dol-
gát. Kiemelném Ullmann Gergô játékát, aki a tor-
na GÓLKIRÁLYA lett (5 gól). Testvére, Ullmann
Ádám ugyancsak nagyon jól játszott (2 gól),
Golda Marcit, aki egyszerûen lehetetlen helyzetet
nem ismer (1 csodaszép gól). A védôjátékosok
közül Zgyerka Máté érdemel dicséretet, aki fárad-
hatatlanul robotolt, mindenütt ott volt, hihetetlen
sok labdát mentett és szerzett. Kapusunk,
Kosztoványi Andris ismét bizonyította, hogy
méltó helye van a csapatban. A többieket is di-
cséret illeti, Hajduska Marcellt (1 fontos gól),
Dinnyés Kornélt, Várai Medit, Fehér Bálintot,
akik akartak, küzdöttek és csapatként játszottak.

Szöveg, fotók: Smetana Erika

NUSE U13
Dunakanyar-kupa 2013. II. 10., Leányfalu

BRONZÉREM

Világnap, idôszak: 
„A víz világnapja” (március 12.)
Versmondó verseny – alsó tagozat
Versmondó verseny – felsô tagozat
Iskolakóstolgató: március 6.
Március 15-i megemlékezés: március 14-én
Beiskolázási szülôi értekezlet: március 25., 17.30 óra
Víz világnapja pályázat kiállítás a témanapra
Témanap (DÖK nap): március 22.
Fogadóórák alsó felsô tagozaton: 
március 25-én, 18-19-ig
Csoportközi foglalkozás 
(Húsvéti Tojáskeresô március 27.)
Páty területi vers és prózamondó verseny: március 30.
Tavaszi szünet: március 28- tól április 5-ig

Fotó: dr. Fekete Olga szülô

Fotó: Lukátsy Zoltán

Fotó: Veres Ildikó



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

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

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

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

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

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fô utca 179., 

a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Rendelési idôn túl 

19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

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

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

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

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

CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Nagykovácsi, Pók u. 58.

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

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

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

06-30-687-9758
Csütörtök:
II. körzet
Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-20-988-9521
Hétfô:
III. körzet – Helyettesítést végzi:  
Pálné Szondy Krisztina és Kosztoványi Éva 
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 7.30–15 óráig
Kedd: 12–20 óráig
Szerda: 7.30–15 óráig
Csütörtök: 12–20 óráig
Péntek: 7.30–14.30 óráig 

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

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Március 8.

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

Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731
Március 22.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Március 29.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Április 5.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!
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TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

Újszülöttek

Január:
Csenge Nóra, Arwel Leonard

Február:
Zoé, Dominik Noel, Lillô, Kata, 

Zsófia, Döme, András, Maria, 

Adél Eszter

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Henter László (83)
(1930. 05. 24. – 2013. 01. 24.)

Kedvek Jánosné (52)
sz.: Nagy Julianna

(1960. 09. 05. – 2013. 01. 19.)

Schafhauser Tibor (68)
(1944. 05. 09. – 2013. 02. 12.)

Kandikó Andrásné (80)
sz.: Rogó Julianna

(1932. 08. 10. – 2013. 02. 07.)

Tóth Imre Béláné (70)
sz.: Fazekas Éva

(1943. 01. 26. – 2013. 01. 31.)

Anyakönyvi hírek

NAGYKOVÁCSI 
NÁRCISZ GYALOGLÁS

Várjuk szeretettel 

a Sebestyén kápolnánál 

2013. április 12-én 14.30 órakor

Gyalogoljunk együtt a tavaszi Nárcisz Ünnepen
a kápolnától a Tisza István térig. Hívjuk fel
közösen a figyelmet arra, hogy egy jó ügyért
összefogva milyen sokat tehetünk.  A nárcisz
szimbólumhoz kapcsolódó eseményekkel ráirá-
nyítjuk a figyelmet a társadalmi felelôsségvál-
lalás szükségességére. Minden kis segítség
számít, és még egy apró dologgal is rengeteget
tehetünk másokért. A Nárcisz gyaloglás
résztvevôi is az emberi méltóság önkéntesei.
A mozgalom kezdeményezôje hazánkban a
Magyar Hospice Alapítvány. Tevékenységük: a
daganatos betegek térítésmentes ápolása, fáj-
dalomcsillapítása, a családok lelki támogatása.
www.hospicehaz.hu/narcisz-program 
Aki adományával támogatni kívánja a fájdalom
ellen és a rákbetegek méltó életéért küzdelmet,
az megteheti a rendezvény alatt a gr. Tisza
István téren elhelyezett gyûjtôládában. Az
összegyûjtött adománnyal a betegek többnapi
fájdalomcsillapításához járulunk hozzá.
Várunk mindenkit, gyermekeket és szülôket,
egyedülállókat és csapatokat, futókat és
gyaloglókat egyaránt.



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére.
Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a
számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 21 féle folyóirat! 
A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére 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.

� DVD  ú j d o n s á g a i n k b ó l
– Felnôtteknek ajánljuk
A felolvasó – A második világháború után a kamasz Michael
rosszul lesz az utcán, és egy ismeretlen nô segít neki hazajut-
ni. Felgyógyulása után a fiú felkeresi a nála kétszer idôsebb
Hannát, hogy megköszönje neki a segítségét. Szenvedélyes
és titkos viszony alakul ki kettejük között. Michael rendszere-
sen felolvas a nônek, aki idôvel váratlanul eltûnik, kétségek
közt hagyva a fülig szerelmes kamaszt. Nyolc esztendôvel
késôbb a joghallgató Michael a náci háborús bûnösök tár-
gyalásaira jár. Megdöbben, amikor a vádlottak padján látja 
viszont kamaszkori szerelmét.
Napola – Németország 1942. A Hitler-rezsim politikai és ka-
tonai hatalama csúcsán van. A berlini Wedding
munkáskörnyékrôl származó 17 éves Friedrich Weimer kiváló
bokszoló. Tehetsége megnyitja elôtte a Birodalom jövendô
elitjét képzô, politikai oktatási intézmény a Napola Allenstein
kapuit. Friedrich ebben élete nagy lehetôségét látja, hogy
megszabaduljon osztálya korlátaitól. Szülei akarata ellenére
jelentkezik a neves iskolába. Egy szökött hadifoglyok elleni
szörnyû bevetés és az egyre mélyülô barátsága a csendes és
okos Albrecht Steinnel választás elé állítja hôsünket mely
egyúttal fiatalsága végét is jelenti.
Parfüm: Egy gyilkos története – Jean-Baptiste Grenouille az il-
latok géniusza. Számára a világ nem színek, fények, hanem
az illatok sokszínû forgatagából áll. Megalkotja a világ
legtökéletesebb parfümjét, amellyel ha behinti magát, nem
tudnak neki ellenállni a nôk, megkívánják ôt, a szerencsétlent,
aki a Halpiacon született. Vágya megvalósításához attól sem
riad vissza, hogy a parfüm elôállításához több tucat ártatlan
lány lenyúzott bôrének illatesszenciájára van szüksége...
– Gyermekeknek ajánljuk
Delfines kaland – Ebben az emberek és állatok közötti
kötelékrôl szóló szívmelengetô történetben egy Sawyer nevû
kisfiú egy sérült delfinre bukkan, akit egy állatkórház
medencéjébe szállítanak, ahol a Winter nevet kapja. Sajnos
Winter sérülései olyan súlyosak, hogy amputálni kell a
farokúszóját, mely nélkül kevés esélye van a túlélésre.
Azonban Sawyer odaadásának, egy tengerbiológus (Harry
Connick Jr.) szakértelmének és egy végtagprotézis-készítô
(Morgan Freeman) zsenialitásának köszönhetôen, aki mû-
uszonyt készít a delfinnek, Winter új esélyt kaphat az életre.
Egy ropi naplója: Kutya egy idô – Greg Heffley-t az apja

megfenyegeti, hogy katonaiskolába adja, ha nem hagy fel a
balhékkal, és Greg vadiúj ötletekkel rukkol elô, hogy megint
csak kutyaszorítóba kerüljön! Kezdésnek rögtön hatalmas baj-
ba keveredik, amikor megjátssza, hogy egy puccos klubban
dolgozik, ahol Rowleyék is tagok. Nem sül el sokkal jobban az
apjával kezdett természetjárás sem, és ott van még Heffleyék
új kutyája is, aki még több bajba sodorja Greget...
Hopp – A kötelesség azt diktálja, hogy vegye át a családi
bizniszt, pedig ôt semmi más nem érdekli, csak a rock’n’roll!
Feladata elôl menekülve a pelyhedzô fülû Húsvéti Nyuszi
Hollywoodba utazik, hogy álmait valóra váltva sztárdobossá
legyen, itt azonban összehozza a sors az állástalan Freddel,
aki szintén légbôl kapott álmokat hajszol.

� Kedves Gyerekek!
Az 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos

Mesevetélkedô helyi fordulói lassan a végéhez
közelednek.
Az elsô három forduló mögöttünk van már, jöhet a ne-
gyedik! Ebben a fordulóban már 16 mesébôl lesznek
a játékos kérdések. Sok sikert és jó játékot kívánunk

minden csapatnak!     

� ÍRÓ-OLVASÓ találkozó
Március 18-án, hétfôn 19 órakor az író-olvasó találkozó
meghívott elôadója, vendége: BÄCHER IVÁN író, újságíró,
publicista. Az alábbi könyvei kölcsönözhetôk a könyvtárban:
Elindulni három nôvel, Emberevô, Idegen ország, Intôkönyv,
Nagypapa hûlt helye, Ruccanások, Vándorbab, Vendégkönyv.
A beszélgetés után lehetôség lesz hozott könyvek
dedikálására.

� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Gyerekirodalmi adatbázis
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) 
Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) 
Magyar Periodika Adatbázis (IKB)
MANDA 
MATARKA
Mûelemzés adatbázis 
Országgyûlési dokumentumok
Pedagógiai Adatbázis
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagyko-
vácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsö-
nözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlé-
kére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a
könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyv-
tárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. 
� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével
magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak,
látogatóinknak. � A WIFI segítségével a saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyv-
tárban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthetnek. 
A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és e-mailben:
nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbítunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY
HONLAPJÁN. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen
adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

� Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Február 1-tôl havi egy alkalommal, szombaton a
könyvtár 9-13 óráig nyitva tart. 
Idôpontok: március 23.

április 20.

„Semmi sem szebb és semmi sem
hasznosabb az ember egész mulandó
életében, mint a könyvek olvasása.”

(Miron Costin)

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:

� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait,
melyre szeretettel várja régi és új tagjait. Találkozások:
március 18-án és április 8-án.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)

� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön kihelyezett
filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
Március 11. - Esterházy Péter: Hrabal könyve 
Április 8. - Safran: Rém hangosan és írtó közel
Május - Ambrus Zoltán: Midas király
Június - Háy János: Gyerek
Nyár - Szilágyi István: Kô hull apadó kútba

ÚJ! ÚJ! ÚJ! � KAMASZKLUB – azaz kreatív
alkotóbázis 12 éves kortól a Faluházban. Várunk sze-
retettel péntek délutánonként 14.00-17.00 óráig, ha
érdekel: az újrahasznosítás, a modern kézmûvesség
és technikák, a design és a divat, a közös alkotás
öröme. A foglalkozások iparmûvészek vezetésével foly-
nak, folyamatos bekapcsolódás lehetséges. További in-
formáció: Pataki Ildikónál a könyvtárban vagy a 06-20-
414-5131 telefonszámon
� Kézmûves mûhely a Faluházban (Templom köz 6.):
Kerámia foglalkozás gyerekeknek és felnôtteknek
hétfôn és szerdán 16.30–20.00 óráig, Kiss Juliánna
(06-30-452-8192) vezetésével.
� Rajzolás-festés felnôtteknek és fiataloknak Virág
Jácint (06-30-620-0937) rajztanár vezetésével csütör-
tökönként 18.00 órától a Faluházban.
� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412) Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! 
� ÚJRA! – La Leche Liga szoptatós tanácsadása –
Március 8-án, április 12-én és május 10-én  9.00 órától
ÚJRA indul az LLL baba-mama csoportja. Szeretettel
várok minden olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel
együtt, aki szoptat, szoptatott, szoptatni szeretne, vagy
egyéb kapcsolata van a szoptatással. 
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)

P R O G R A M O K

� Kiállítás megnyitó – Március 8-án pénteken 19.00
órától Gerlóczy Bea „Párban” címû kiállítását megnyitja:
Furulyás Katalin.
� Az én pódiumom – Március 11-én 19.00
órától: „A sajnálat kevés, tettekre van szükség” a pódi-
umon: Halász Pálma
Április 8-án 19.00 órától: „A hídépítô Szlovákiából” a
pódiumon: Papp Katalin, aki már a Mária Valéria híd
újjáépítése elôtt azon fáradozott esztergomi barátaival,
hogy a zene segítségével hidat építsenek a két ország
között.
� Író olvasó találkozó – Bächer Iván – Március 18-án
hétfôn 19.00 órától találkozás és beszélgetés Bächer
Ivánnal. A helyszínen könyvárusítás nem lesz, a hozott
könyveket dedikálja az író.

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.
Tel.: 06-26-356-362  

E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
nkkkozi@freemail.hu

http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva
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Indul a Crosskovácsi Bringasuli

� Víz Világnapja - Filmklub kamaszoknak – Március
22-én pénteken 16.30 órától a „Delfines kaland” színes,
magyarul beszélô, amerikai családi kalandfilm vetítése,
pattogatott kukoricával kisiskolásoknak.
A tartalomból: Rákcsapdába esik a fiatal nôsténydelfin,
és súlyosan megsérül. Az életét egy parton bóklászó
kisfiú menti meg, ám az orvosoknak amputálni kell az
állat farkát. Nem sok esélye van az életben maradásra,
ám a tizenegy éves Sawyer nem adja fel. A magába for-
duló kisfiú és a Winter nevû delfin között barátság
szövôdik. Sawyer minden követ megmozgat, hogy
megmentsék, ráveszi az orvost, hogy készítsen
farokprotézist a delfinnek, hogy az újra úszni tudjon.
Kitartása végül eléri eredményét.
� Húsvétváró játszóház – Március 23-án szombaton
10.00-13.00 óráig  a Nagykovácsi Nagycsaládos
Csoport szervezésében Húsvétváró játszóház, melyre
kézmûveskedéssel, néptánccal, ügyességi játékokkal
és tojáskereséssel várjuk a családokat.
� Költészet napja – április 11-én csütörtökön (a
program egyeztetés alatt).
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Április 12-
én pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovi-
sokat és kisiskolásokat.  
Tánc: Czene Zsuzsa. Belépô: 500 Ft/fô
� Író olvasó találkozó – Fábián Janka – Április 19-én
pénteken 18.00 órától találkozás és beszélgetés Fábián
Jankával.
� Föld napja – tavaszi nagytakarítás
Április 20-án szombaton 9.00 órától KÖZÖSSÉGI
SZEMÉTSZEDÉS lesz Nagykovácsiban! Várjuk min-
den tettre kész és környezetét szeretô lakos jelent-
kezését az Öregiskolában Pataki Ildikónál a 356-362
vagy a 06-20-359-3580-as számon.

Hagyomány, jövôkép, becsület

Jó volt betérni azon a hideg februári estén az Öregiskolába. Az ismerôs arcok közt megpillantottam egy
finom hölgyet, aki szép kézírással éppen az Ízes élet c. könyvét ajánlotta – „Szeretettel: Nádasdy
Borbála”. Igen, a grófnô! Ôsei vára még áll Sárváron, de a vendéglôs már csak, mint betyár emlékezik
a birtok egykori urára.
A könyvtár hangulatos termét sok érdeklôdô töltötte
meg, a beszélgetést pedig egy csinos egyetemista
lány, Kakukk Lilla vezette.
Borbála asszony nagy örömmel jött közénk, mint
mondta, sok erôt kap egy ilyen alkalommal. És vajon
mi? Bennem azóta is tovább él mindaz, ami  elhang-
zott, talán éppen azért, mert a ’89 elôtti propaganda
része volt, hogy az arisztokrácia csak dolgoztat,
gyermekeit pedig elkényezteti...
Az írónônek Lepsény, „mint a világ legszebb ott-
hona... a biztonságot, a nyugalmat és a boldogságot
jelentette.” Ahol a tejgazdaságot üzemeltetô édesapa
ránevelte a lányait a személyzetnek is köszönni, mert az felnôtt. (Én tanárként, sokszor még ma se
kapom meg ezt...)
Megtanította ôket lehajolni a krumpliért, a dióért; megbecsülni a földet, mely élelmet ad, tüzet rakni,
csirkét vágni, vagyis mindarra, ami után lesz mit tenni az asztalra. Pár évvel késôbb az asztal, az otthon,
a gyerekzsivaj, csak az országot Nyugat felé elhagyva, mert ott „Zagolni zabad” a hôn vágyott
színészéletbe belekóstolva, Franciaországban adatott meg.
A családi tûzhely melegét ma is mosolygó barna szemekkel ôrzô asszony, kinek itt jártát külön köszön-
jük Vekerdi Mónikának, követendô utat hagyott ránk:
Nem siránkozni kell és sajnálkozni a fölött, ami elmúlt, hanem tanulni belôle, szertettel emlékezni rá, és
átadni mindezt azoknak, akik megérdemlik.                                                                                          

Kurucz Andrea

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt a programjainkon!

Az Öregiskola munkatársai

„Köszönt e vers, te váltig visszatérô
Föltámadás a földi tájakon,
Mezôk smaragdja, nap tüzében égô,
Te zsendülô és zendülô pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élô,
Fogadd könnyektôl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyôzelem az elmúláson.”

(Juhász Gyula: Húsvétra)

A „7 mérföldes...” mesevetélkedô

Ezzel Kívánok 

Áldott Húsvéti Ünnepet Mindenkinek Szeretettel

Bencsik Mónika polgármester
az Önkormányzat nevében




