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„Egynek minden nehéz, soknak semmi

sem lehetetlen” (gróf Széchenyi István)

BÁL A GÉPKOCSIÉRT
Kérés a Tisztelt Lakossághoz!

A Budakeszi Rendôrôrs Területén Mûködô Önkor-
mányzatok Közbiztonsági és Bûnmegelôzési
Bizottsága a közelmúltban elhatározta, hogy
közös közbiztonsági jótékonysági bál megren-
dezését támogatja.
Célja: a Budakeszi Rendôrôrshöz tartozó telepü-
lések közbiztonsági és bûnmegelôzési tevékeny-
ségének támogatása. Ennek érdekében egy Dacia
Duster (1,6-os benzines) terepjáró gépkocsi vásár-
lása, melynek ára kb. 3,5 millió Ft. Az elhatározás
indoka, hogy a Budakeszi Rendôrôrs 210 km2-es
mûködési területéhez kilenc település tartozik,
mintegy 50 ezer fôs lakossággal. A mûködési
területi jelentôs része erdôs, hegyes, dombos, illet-
ve mezôgazdasági mûvelés alatt áll, amelyen
terepjáró gépkocsi nélkül csak igen nehezen, vagy
egyáltalán nem lehet hatékony bûnmegelôzési,
illetve közbiztonsági járôr tevékenységet kifejteni.

Kérem Önöket, hogy lehetôségeikhez képest
anyagilag is támogassák a gépkocsi 

vásárlását. Budakeszi Város Önkormányzata
11742348-15390022-10147128 számú

„Közbiztonsági fejlesztése” megnevezésû
számláján gyûjtik a pénzbeli adományokat.

Köszönettel és Tisztelettel: 
Bencsik Mónika polgármester
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Anyatejes Világnap
Világszerte augusztusban rendezik meg az
Anyatejes Világnapi ünnepségeket. Az Anyatejes
Világhét kampánnyal az Egészségügyi Világ-
szervezet célja az volt, hogy felhívják a szoptatás
fontosságára és az anyatej jótékony hatására a fi-
gyelmet. Hat hónapos korig kizárólagos szoptatást
javasolnak, illetve annak folytatását, megfelelô
kiegészítô táplálékkal egészen a gyermek 2 éves
koráig. 
Az anyatej elônyei a tápszerrel szemben, hogy ál-
landóan hozzáférhetô, steril, optimális hômérsék-
letû. Megfelelô arányban tartalmazza azokat a táp-
anyagokat, amire ezen idôszak alatt a csecse-
mônek szüksége van. Az ásványi anyagok és
nyomelemek olyan kötésben szerepelnek, melyek
lehetôvé teszik a nagyfokú felszívódásukat és
beépülésüket. Az enzimek segítik a zsírok és fe-
hérjék tökéletes lebontását, valamint az agy gyors
fejlôdéséhez nélkülözhetetlen zsírsavakat tartal-
maz. Megtalálható benne számos baktérium és
vírusellenes hatóanyag is.
Az anyatejjel táplált csecsemôknél ritkábban
fordul elô fertôzéses megbetegedés, csökken az
elhízás esélye, valamint a fogszuvasodás, allergiás
megbetegedés, cukorbetegség kialakulása.
A szoptatós anyák körében, csökken a mellrák,
petefészekrák, a csontritkulás és a cukorbetegség
kialakulásának kockázata. Csökken a stressz a
szorongás. A szülés utáni méhregenerációt is
elôsegíti.  Összességében az anyaságra való érést
is segíti a szoptatás, hiszen a kötôdés a szülés pil-
lanatában még nem teljes. 
2013. augusztus 9-én ünnepeltük a szoptatós

anyukákat az Anyatejes Világnap alkalmából. 

Az általános iskola kis tornatermét „varázsoltuk”
meleg hangulatúvá a vendégek számára. Bedô
Gyöngyike tanárnô néhány tanítványával, verssel,
prózával, zenével köszöntötte az anyukákat. 
Dr. Tóth Ildikó gyermek radiológus tartott elô-
adást a csecsemôkori szûrôvizsgálatokról és az
ultrahangvizsgálati lehetôségekrôl, melyek a
szülôk számára Nagykovácsiban elérhetôek.
Végezetül Kuti Szilvia családgondozó a családok
támogatásáról beszélt.
Az elôadások után támogatóink jóvoltából külön-
bözô finomságokkal megterített asztalok várták a
családokat.
Köszönjük az anyukáknak, akik a nagy meleg el-
lenére is részt vettek az ünnepségen! 
Köszönjük a vállalkozóknak, magánszemélyek-
nek, hogy támogatták községünk Anyatejes Világ-
napi rendezvényét! 

Védônôk

Támogatóink voltak:
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal, Remete-
szôlôs Polgármesteri Hivatal, Mobil Ultrahang
Kft., Bárdos Eszter, Janits Béla, Bio és Delicates,
Kovács Cukrászda, Király Mézes Müzli, Ludwig
Kft., Ildikó Virág és Ajándék Bolt, Irka-Firka
Papír és Írószerbolt, Csernus Zöldségbolt,
Festékbolt, Zozi Bt., Tejbolt

Nagykovácsi versenyzô
a XIX. Szervátültetettek Világjátékán

A magyar válogatott 48 versenyzôvel indult, akik között van szív-, tüdô-, csontvelô- és máj-
transzplantált, de a többségük veseátültetett. A magyarokat csak az angolok, az amerikaiak és
a házigazdák tudták megelôzni az éremtáblázaton.
A magyar szervátültetett sportolók 37 arany-, 16 ezüst- és 29 bronzérmet szereztek, az úszók
és az atléták több szervátültetett világcsúcsot állítottak fel. 

Tóth Péter 2013 augusztusában, a Szervátültetettek Világjátékáról (Durban, Dél-Afrika) egy
arany-, és egy bronzéremmel érkezett haza, Nagykovácsiba! 
Aranyérmet tenisz férfi párosban érte el, amelyben párja Hegyesi László volt, edzôje Horváth
Gábor. Bronzérmet bowling férfi párosban ért el, itt a párja Kóródy István volt, edzôje
Kapronczayné Karádi Magdolna.

Régi és új hagyományok
A “búcsú” hagyományosan a templom búcsúja volt, vagyis a templom
címének ünnepe, annak a szentnek a napja, akinek tiszteletére a templomot
felszentelték. Magyarországon a legtöbb templomi búcsút a termés be-
takarítása utáni hónapokra tették: István király ünnepe, Nagyboldogasszony
napja, Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Mihály napja, Kisasszony napja,
Szent Márton napjára.
A templomi búcsú napján vendégségeket tartanak, amelyre a közelebbi és
távolabbi községekben élô rokonokat és jóbarátokat meghívják. Régebben a
meghívott vendégeknek már istentisztelet elôtt illett megérkezniük és részt
venniük az istentiszteleten. Ezután következett az ételben, italban bôséges
ebéd. Ebéd közben és utána az egymást ritkán látott rokonok és jóbarátok
megbeszélték az elmúlt idôk eseményeit. A fiatalok a délutáni istentisztelet
után kezdôdô, másnap reggelig tartó bált is rendeztek.
Kiemelkedô jelentôsége volt a táncnak búcsúkor. Volt számos falu, még a II.
világháború után is a templom elôtt, litánia után kezdôdött el a tánc. Itt mu-
tatták be gyakran az ún. céhes legények a közösen elôre begyakorolt csopor-
tos férfitáncukat.
Nagykovácsiban sváb ôseink éltették ezt a szép hagyományt, illetve 2011-tôl
a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalta fel a megújítását ennek az 
ünnepnek. Idén is jó hangulatban zajlottak az események, kicsik és nagyok
is megtalálták a kedvükre való programokat.
Itt kell elmondani, hogy köszönettel tartozunk Gábor atyának, aki a búcsú
ünnepe nélkül is mindig gondoskodott arról, hogy a kitelepített magyar ajkú
németek, amikor hazatérnek részesüljenek újra abban a szeretetteljes
vendéglátásban, amivel a falunk kell, hogy hazavárja ôket. Az idei búcsú
másnapján az ünnepi misét követôen „elzarándokoltunk” énekszóval a
fôutcán található Mária-oszlophoz, ahol Gábor atyával imádkoztunk a
nagykovácsi közösségért. Ennek a Mária szobornak a helyén tartották a sváb
ôseink az istentiszteleteket, amíg 1746-ban a katolikus templomot fel nem
építették. Igazán szép volt a szobor elôtti tiszteletadás és ezzel nem csak az
együttlét öröme és mulatság töltötte fel a közösségünket, de a lelkiséget is
megkaptuk méltán a régmúlt búcsúkhoz!

Bencsik Mónika polgármester

Aratási hálaadó Szentmise 
a Kálvária dombon

Az 1946. évi kitelepítést megelôzôen,  Nagykovácsiban az aratási, betakarítási munkák befejezté-
vel  szinte a falu egész lakossága ünneplôbe öltözött, gyerekek, a falu fiatalsága, szüleik, nagy-
szüleik, aki csak tehette, feldíszített szerszámokkal, szalmakoszorúkkal, templomi zászlókkal
vonult fel a Kálvária dombon levô kápolnához
A keresztek tövében felállított szabadtéri oltár elôtt  a község  plébánosa Greszl Ferenc atya hála
adó  szentmise  keretében mondott köszönetet híveivel együtt a mindennapi kenyérért,  terménye-
kért.
Ezt a hagyományt élesztette fel Kemenes Gábor atya, amikor misét hirdetett augusztus  utolsó
vasárnapjára a Kálvária dombon levô, romjaiból feltámasztott kápolnában.
Sokan voltunk. Könnyeket csaltak szemünkbe az újra felöltött nagykovácsi színes ünnepi sváb
viseletek, s Kemenes Gábor atya prédikációja, aki a mise végeztével megáldotta konyhakertjeink
szerény terméseit.
Köszönettel tartozunk neki, s mindenkinek, aki jelenlétével támogatta ennek a felemelô hagyo-
mánynak az életre keltését.

Dr. Klein Ferenc
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

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

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

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

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

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

� 2013. szeptember 16-án esedékes befizetésekrôl az elôre nyomta-
tott csekkeket augusztus hónapban postáztuk.
Kérjük a tisztelt Adózókat a fizetési határidô pontos betartására.
Tájékoztatjuk azon Adózókat akik továbbra is adó hátralékkal rendel-
keznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség megfizetéséig
folytatni fogjuk.
49/2012NGM rendeletben meghatározott behajtási költség átalány
(5.000,- Ft) megfizetésére végzésben kötelezzük.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyértel-
mûen Adózó kötelezettségévé teszi minden féle adózással kapcsolatos
változás bejelentését. A változás bejelentése a www.nagykovacsi.hu hon-
lapról letölthetô adónyomtatványokon teljesíthetô, a változást követô 15
napon belül. Földhivatali nyilvántartásban bekövetkezett változások pl.
címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az
ART szankcionálja.
Tájékoztatjuk  tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó
neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô
azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint
a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra
kerüljön.
� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a  helyi adóhatóság felé az ingatlan beépítése esetén
építményadó bevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, valamint a
beépítés miatt Adózónak megszûnik a telekadó fizetési kötelezettsége, de
törölni csak abban az esetben van módunk törölni, amennyiben Adózó ezt
a honlapról letölthetô telekadó bevallási nyomtatványon bejelenti az
adóhatóság felé.
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 idegenforgal-
mi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak
kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó
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  terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk.

� Építésügyi Szolgáltató Pont 06-26-389-127
Tóthné Halász Hedvig, 117 m., epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Építtetôk!
Az alábbiakban tájékoztatást olvashatnak a 312/2012.(XI.8.) számú, az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenôrzésekrôl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 1.
melléklete alapján építési engedély nélkül végezhetô építési tevékeny-
ségekrôl. Azonban felhívom figyelmüket arra, hogy az engedély nélkül vé-
gezhetô építési tevékenységek esetében is, minden esetben be kell tartani

az egyéb jogszabályokban foglaltakat is (ÉTV, OTÉK, Helyi Építési Sza-
bályzat, a kivitelezésre vonatkozó jogszabályok, kémények létesítésére
vonatkozó jogszabályok, szabványok, stb.). Tehát az, hogy egy építés, ren-
deltetési egység-szám módosítás nem engedély-köteles, nem jelenti auto-
matikusan azt is, hogy szabadon végezhetô, mert szabályos.  Amennyiben
bizonytalanok abban, hogy az Önök által tervezett tevékenység engedély-
köteles vagy sem, illetve megfelel-e a rá vonatkozó jogszabályoknak, egyál-
talán milyen jogszabályok vonatkoznak rá, vegyék igénybe a Polgármesteri
Hivatalban mûködô Építésügyi Szolgáltató Pont segítségét. Ez elejét ve-
heti egy kellemetlen, és ráadásul esetleg súlyos pénzbüntetéssel, vagy bon-
tási kötelezéssel záródó fennmaradási engedélyezési eljárásnak. 

1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez68

Építési engedély nélkül végezhetô építési tevékenységek
1. A mûemléki jelentôségû területen a telek közterületi határához

legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévô épület átalakításá-
nak kivételével az építési engedéllyel építhetô építmény átalakítása
felújítása, helyreállítása, korszerûsítése, homlokzatának megváltoz-
tatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rend-
szerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerôsíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.

2. Meglévô építmény utólagos hôszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthi-
dalóját nem érintô – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévô építményben – alapozást nem igénylô – új égéstermék-elve-
zetô kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévô
építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, mege-
rôsítésével.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-
elvezetô kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja
meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett elôtetô, védôtetô, ernyôszerkezet
építése, meglévô felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bôvítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerôsíteni vagy
f) újjáépíteni.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
(Ebben az esetben azonban a Helyi Építési Szabályzatban foglalt, az
adott építési övezetre vonatkozó lakásszám elôírást is be kell tartani!)

7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építése, bôvítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó
20,0 m2 alapterületet, kivéve mûemléki jelentôségû területen a telek
közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új
épület építését, vagy meglévô épület építésügyi hatósági engedélyhez
kötött bôvítését vagy átalakítását.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bôvítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó
50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévô felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerûsítése, bôvítése, megváltoztatása, melynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

10. Temetô területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bôvítése, melynek mérete az építési

tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy
a 3,0 m magasságot,

b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a

talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem

haladja meg a 3,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelôségi igazolással vagy teljesít-

ménynyilatkozattal és mûszaki specifikációval rendelkezô mûtár-
gyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Honlap: www.nagykovacsi.hu � Központi telefonszám: 06-26-389-566

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

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu



14. Megfelelôség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváha-
gyott mûszaki specifikációval rendelkezô építményszerkezetû, vagy
tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig
fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetô, lelátó, mutat-

ványos, szórakoztató,  vendéglátó, kereskedelmi, valamint elôadás
tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsôsegélyt nyújtó építmény,
c) levegôvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda

építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bôvítése, meglévô

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása,
melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem halad-
ja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bôvítése, meglévô
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása,
melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem halad-
ja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb tér-
fogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója,
nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem
minôsülô, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szük-
séges építmény építése, meglévô felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerûsítése, bôvítése.

18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mé-
lyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdômedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel össze-
függô – 1,0 m, vagy annál kisebb mértékû végleges jellegû megváltoz-
tatása.

20. Támfal építése, bôvítése, meglévô felújítása, helyreállítása, áta-
lakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési
tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttôl számí-
tott 1,0 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcsô, járda és lejtô, háztartási célú ke-
mence, húsfüstölô, jégverem, valamint zöldségverem építése, épít-
ménynek minôsülô növénytámasz, növényt felfuttató rács építése,
meglévô felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bôví-
tése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyék-
szék építése, meglévô felújítása, helyreállítása, átalakítása, korsze-
rûsítése, bôvítése.

23. Napenergia-kollektor, szellôzô-, klíma-, riasztóberendezés, vil-
lámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászló-
tartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem
kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti ele-
meit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerôsíteni vagy
f) újjáépíteni.

24. Építménynek minôsülô szelektív és háztartási célú hulladékgyûjtô és 
-tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmû becsatlakozási és -pótló mûtárgy építése.
26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
27. Utasváró fülke építése.
28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttôl mért ma-

gassága a 6,0 métert nem haladja meg.
29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését

követôen elbontandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 tér-
fogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése.

30. Magasles, vadetetô, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terep-
csatlakozástól mért legfelsô pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

31. Elektronikus hírközlési építmény:
a) mûtárgynak minôsülô antennatartó szerkezet létesítése, ha annak

bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
b) az antennatartó szerkezet méretétôl függetlenül a szerkezetre anten-

na felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem
haladja meg.

32. Közforgalom elôl elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú
áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

33. A legfeljebb 2,0 m mélységû és legfeljebb 20 m3 légterû pince építése,
meglévô felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bôvítése.

34. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény létesítése.

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltató Pont  

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

� Önkormányzati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 m.; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 132 m.; 06-30-314-3196;

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

Kedves Olvasók!
Szeptember elején véget ér az iskolában a nyári szünet és
megkezdôdött a tanítás szeptember 2-án.
Az egész településen, de leginkább az általános iskola
környékén ilyenkor megélénkült forgalommal kell számolni.
Sûrûbb lesz a gyalogos- és gépjármû forgalom is, mivel a kis-
iskolásokat legtöbbször még a szüleik hozzák és kísérik.

Az elôzô évekhez hasonlóan gyalogátkelôhelyeken forgalomirányítással
segíti a rendôrség a polgárôrség és jómagam is a biztonságos köz-
lekedést.

Kérném a Tisztelt Szülôket, hogy legyenek egymáshoz türelme-
sebbek, tartsák be a közlekedési – ezen belül a megállási és
várakozási szabályokat. Az iskola melletti parkoló  egyirányú for-
galmi út, ami azt jelenti, hogy a Nagyszénás utca felôl  „behajtani
tilos” közlekedési tábla van kihelyezve. Ebbôl az irányból
személygépkocsival értelemszerûen tilos behajtani!

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

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

18.§
(6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása
az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelezettsége.
(10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az ingatlan,
és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá a járda és a
kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyom-mentesítésérôl.
(11) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról a gyalog-
járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl úgy, hogy
azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét.
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán lévô fák közterület
fölé átnyúló részén lévô fészkelô helyek alatti közterület szennyezôdéstôl való
megtisztításáról. 
A madarak által okozott szennyezôdés eltávolításával kapcsolatos költség
azon ingatlantulajdonosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos épít-
ményen fészkelô madarak okozzák a közterület szennyezôdését.
Az ingatlanok rendbetételével párhuzamosan fokozott figyelmet kell szentelni
a parlagfû elleni védekezésre is, errôl szeretnék pár szót ejteni!
Hazánkban 2005 óta folyik a kötelezô védekezés a parlagfû ellen. 
A védekezés jogi hátterét a 2008. évi XLVI. törvény biztosítja, amely alapján a
földtulajdonos és földhasználó kötelezhetô a parlagfû elleni védekezésre. 
Az elmúlt évek során ez beépült a köztudatba, és többé-kevésbé de fel is is-
merik az emberek az allergén növényt. Szerencsére egyre többen tartják
fontosnak a parlagfû-mentesítést, és természetesen a bírság is arra ösztönzi
a területtulajdonosokat, hogy rendben tartsák ingatlanjaikat. Másrészt
környezettudatosabbak az emberek, ami külterületeken is jól látszik, például a
tarlóápolásokon.
Az elôírások szerint a parlagfû virágbimbójának kialakulását minden év június
30. napjáig meg kell akadályozni, vagyis az allergén gyomnövény elleni
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védekezést még a virágzás elôtt el kell kezdeni. Hatósági eljárás a parlagfû-
mentesítés elmulasztása miatt július 1-je után indítható.
Az eljárásban 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet a büntetési té-
tel. Az összeg meghatározásánál figyelembe kell venni a terület nagyságát és
fekvését, belterületen nagyobb a bírság. 
A fertôzöttség mértéke is fontos szempont, ha 50 százalék fölött van, akkor
területi egységenként változnak a fizetendô összegek. 
Belterületen az önkormányzat ellenôriz, míg külterületen a Földhivatal
tart határszemléket. Ilyenkor a Földhivataltól természetesen fényképeket is
készítenek a szakemberek és GPS-koordinátákkal bemérik a helyszínt, hogy
pontosan dokumentálva legyen a fertôzött terület. 
Nagykovácsi határában a külterületen egy hektáros egységenként nézik a par-
lagfû-fertôzöttséget, 15 ezer forinttól 50 ezerig terjed a bírság mértéke.
Amennyiben a gyomnövény a terület több mint felét borítja, akkor magasabb
a büntetés!
Érdemes tudni, hogy a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, vagyis nem
kerülhetô el a szankció. Ráadásul, ha valakit már büntettek e miatt a megelôzô
három esztendôben, akkor másfélszeres szorzót kell alkalmazni.

Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. 
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék - tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô cso-
magolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a
tevékenység környezetszennyezô, veszélyes és ezért  szigorúan tilos.
Végezetül tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy a Budapesti Erdészet
a környezô erdôterületeken hajtóvadászatokat rendez.
A vadászatok idôpontjairól és helyérôl a Böngészô újságban megjelen-
tetett felhívásunkból tájékozódhat.

Erôs Kálmán közterület-felügyelô  

� Pénzügyi Csoport 06-26-555-035
Gazdasági vezetô: Perlaki Zoltán, 131 m.; penzugyvez@nagykovacsi.hu
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

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

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon.
Tel.: 06-26-555-009/111 mellék, e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

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

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

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

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

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

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

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

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

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

Budapest XII. ker. Margit körúti irodában 8.00–18.00 óráig fogadja ügyfeleit
Központi telefonszám: 06-1-414-5000

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

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

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

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

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

Dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezetô

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termôföldrôl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása
következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási
földhivatalnál) regisztrált földhasználó 
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját

(személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai

azonosítóját.
A fentiek alapján

2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét
megelôzôen már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó
földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. 
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhetô a föld-
hivataloknál, vagy letölthetô a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidôben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal
sújtja, amelynek mértéke a termôföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köz-
tartozás minimális összegénél.

PILISI PARKERDÔ ZRT.
BUDAPESTI ERDÉSZET

Tájékoztatója
A Budapesti Erdészet hajtóvadászatot rendez az 5719-es kód-
számú „Budapest-Budakeszi” vadászterületen.
A vadászat pontos helyszíne:
Solymár, Nagykovácsi, Budakeszi, Budapest II.,III.,XII.,

A vadászat idôpontja:
2013. augusztus 22-tôl október végéig, 

minden héten csütörtökön 7–15 óra között.

Rácz Károly dr. Boda Zoltán
erdôgondnok erdészetvezetô

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati 
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon
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Óvónôk bemutatkozása

Simon Bernadett vagyok, 23 éves. Júniusban
végeztem az Apor Vilmos Katolikus Fôiskolán.
Szeptembertôl a Gesztenyefa csopor óvó nénije.
A Kaszáló utcai óvodában már ismerôs, vagyok,
hiszen a gyakorlatomat itt töltöttem. 
Gesztenyefa csoport:
A Gesztenyefa csoportos gyerekek (vagy ahogy
mi nevezzük ôket: Kipikopik) 27-en vannak. 18
gesztenyekislány és 9 gesztenyefiú. Vegyes cso-
port lévén, vannak egészen kicsi gyerekek és
nagyok is. A mindennapjainkat a Gesztenyefa
palotában töltjük, a Kaszáló utcai óvodában. 
A beszoktatásról:
Idén a Gesztenyefa csoport 10 kicsi gesztenyével
bôvült. 5-en már ismerôsek voltak az óvodában,
hiszen a testvérük is ebbe a csoportba járt.
Mindenki igen hamar megszokta a környezetet,
többen már hétfô óta bent is alszanak.

Szatmári Kinga vagyok, a Mandulafa csoport
óvó nénije. Hasonlóan szép településen, Buda-
keszin élek. Néhány éve dolgozom óvónôként, és
már nagyon várom, hogy megismerjem a gyer-
mekeket. A tavalyi évben is kiscsoportosaim
voltak, így nagyon örülök, hogy idén is kicsikekel
lehetek. Szeretettel várlak Benneteket. 

Lukátsyné Andruskó Diana vagyok, a Málna
csoport óvó nénije. Több mint tíz éve élek
Nagykovácsiban családommal. Három fiam van.
Szeretünk kirándulni és szeretjük a focit.
A NUSE 6-7 éveseinek évek óta én vezetem az
edzését. Szakdolgozatom témájául is a labda-
rúgást választottam. 
Gyógypedagógiai asszisztens végzettségem mel-
lett specializációként elvégeztem az óvoda-iskola
átmenetet az egyetemen.
Különbözô mozgásterápiákban szerzett jártassá-
gomat kiaknázva régóta foglakozom a gyerekek
fejlesztésével.

* * *

„Ami az ember lehet, annak kell lennie.
Hû kell, hogy legyen természetéhez.”

Óvodapedagógusként 13 éve dolgozom, 5 és fél
éve a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. A Száva
utcai oviban dolgoztam két évet a Süni csoport-
ban, ahol nagyszerû kollégák és családok segítet-
ték a munkámat. Majd 2010-tôl a Kaszáló utcai
ovi Gesztenyefa csoportjában valósíthattam meg
az álmaim egy részét, ahol ismét fantasztikus kol-
léganôre, és családokra számíthattam a munkám
során.
Szeptember 2-tól lettem a Kispatak Óvoda vezetô-
je. A vezetôi állás megpályázása új kihívást jelent
számomra. Úgy gondolom, hogy egy intézmény
jelenérôl, jövôjérôl gondoskodni különleges 
misszió, annál is inkább, mert ott emberek sorsa,
élete, életminôsége a tét.
A Minôségi Kör vezetôjeként és óvodapedagó-
gusként volt alkalmam megismerni a helyi
adottságokat, sajátosságokat.
Köszönöm a Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselô-testületének, és a Kispatak
Óvoda nevelôtestületének a bizalmát és támoga-
tását.
Iskolai végzettségeim:

Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Peda-
gógiai Fôiskolai Kar Óvodapedagógus szak;
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagó-

giai Fôiskolai Kar Vezetô óvodapedagógus szak;
Budapest, DFT-Hungária: EU pályázatíró és vég-
rehajtó.
Legfontosabbnak pedig az, hogy egy óvodát
vidám gyermekzsivaj töltsön be, hogy olyan
óvodába élhessenek, nevelkedjenek, tevékenyked-
jenek az ott dolgozókra bízott kis emberkék, ahol
minden az ô érdeküket, épülésüket, fejlôdésüket
szolgálja.

Kiss Beáta

óvodavezetô
* * *

� Elérkezett a várva várt nap, újra kinyitotta kapuit
a Barackfa. 2 nagycsoportossal és sok apró gyer-
mekkel gyarapodtunk. Az óvó nénik örömére sírás
nélkül teltek el az elsô napok. Reméljük sok színes
vidám élményben lesz részünk az idén is.
� Mókuskák örömmel vették birtokukba újra a
csoportszobájukat. Boldogan játszottak együtt az
új, nagyoknak való játékokkal, Gabi nénivel, Hédi
nénivel és Zsuzsi nénivel.
Barátok találtak újra egymásra és kalandra készen
indultak az év elsô felfedezô kirándulására a ját-
szótérre.
� Visszarepültek a Katicák. A nyáron nagyra nôt-
tek, és sok kalandos utazáson vettek részt. Izgalom-
mal várjuk együtt ezt az új izgalmas évet játékkal,
mesével, kirándulással, és sok boldog pillanattal.
� A Pillangó csoportban nem csak a gyerekek
többsége kezdte meg a tanévet, hanem új óvó néni
is érkezett közénk.
Az új kis óvodásaink nagyon elfogadóak, barátsá-
gosak, közvetlenek. Már az elsô napon vala-
mennyien sírás nélkül elengedték az édesanyjukat,
és azóta is bátran és örömmel jönnek be a csoport-
ba, mint egy igazi óvodás.
� A beszoktatás elsô hete a Maci csoportban. A
szülôi értekezleten megbeszéltek szerint a szülôk
szakaszosan hozták óvodába a gyermekeiket. Az
ismerkedési délelôtt után a szülôk nem vették
igénybe az „anyás” beszoktatást. Hétfôn öt, szer-
dán öt és csütörtökön egy kisfiú érkezett hozzánk.
Az elsô napokban még sírás sem volt – de hét-
végére azért elôfordult némi bánat.
Meglepôen önállóak, sokan tudnak egyedül
öltözni – ez pedig megkönnyíti a munkánkat, fô-
leg azért, mert jelenleg egyedül vagyok óvónô a
csoportban.

� Almafa csoport. Nagyon vártuk a találkozást a
„régi” és az „új” gyerekekkel. Jó volt látni, hogy
akik már tavaly is a csoportunkba jártak mennyire
örültek, hogy újból jöhettek óvodába. Nagyon
kíváncsiak voltak, hogy került-e új játék a terem-
be vagy éppen meg van-e még a régi kedvenc
játékuk. A legnagyobb öröm azonban minden
gyermeknek az amikor „hivatalosan” is kiscsopor-
tosból középsôs, középsôsbôl nagycsoportossá vá-
lik. Az új gyerekeknek készítettünk ajándékot,
amit a régi almafás gyerekek adták át. Ez egy
nagyobb kavics volt, amit a leendô új gyere-
keknek a jelük volt ráfestve. Elneveztük bátor-
ságkônek, amit a zsebükbe téve bátorrá válnak,
amikor beérkeznek a csoportba. Az új gyere-
kekkel együtt tölthették el a délelôtti tevé-
kenységeket az anyukák, apukák, nagyszülôk, ami
a gyerekek biztonságérzetét megerôsítette az új
helyen. A közös éneklés az almafánál és a közös
játék, beszélgetés erôsítették a csoportunk egy-
ségét. Öröm volt látni, hogy egy hét elteltével már
sokan bátran és mosolyogva jöttek az óvodába. 

Judit néni, Viki néni
� A Száva utcai ovinkban már lelkes hagyomá-
nyává vált, hogy az elsô nap csokiszökôkuta-
zással köszöntjük a nyári szünetrôl visszaérkezô
és az új gyermekeket. Már a reggel úgy kezdôdik,
hogy minden gyermek pár szem gyümölccsel
érkezik, amit a dajkanénik szépen felkockáznak.
De hogy ne legyen olyan egyszerû az dolog, a
gyümölcsök felszúrásához szükséges pálcikát
minden évben valamilyen ügyességi játékkal lehet
elnyerni. Idén A4-es óvdai jelek rajzait vágtuk fel
darabokra, és azt kellett ügyesen puzzle módjára
összerakni. Természetesen mindenkinek sikerült
elnyerni a pálcikát, és kezdôdhetett a várva-várt
csokiszökôkutazás. Mindenki annyit ehetett,
amennyi csak bele fért a pocakjába. Köszönjük a
szülôknek a sok gyümölcsöt. Azt szeretnénk, hogy
egész évben ilyen vidámak és jókedvûek legyünk,
mint amilyen az elsô napunk volt.

A Száva utcai ovisok

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

„Rézpatkós hírek”
Örömmel tudatjuk a kedves lakossággal, hogy a Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes felnôtt cso-
portja nagy sikerrel és rengeteg élménnyel gazdagon tért haza Lengyelországból, a Krakkó közeli
Wieliczkában július 19-21. között megrendezett "Tanuljunk Kultúrát Európában" nevû 
III. Nemzetközi Fesztiválról, ahol együttesünk Nagykovácsit és egyben Magyarországot képviselte.
Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy néptánckultúránk a legnagyobb népszerûségnek örvendett a lengyel
közönség, de még a többi együttes körében is. A három napos fesztiválról és a fellépéseinkrôl készült
fotók megtekinthetôk az együttes facebook oldalán a www.facebook.com/RezpatkoNeptancegyuttes

címen.
Augusztus elején felnôtt csoportunk
néhány tagja néprajzi kiránduláson is
részt vett Erdélyben, Kalotaszegen, mely
által a tájegységet még mélyrehatóbban
megismertük.

Együttesünk ismét meghívást kapott a
szeptember 14-én megrendezésre kerülô
XIX. Érsekújvári Gyermek Folklórfesz-
tiválra, ahol az együttes több kor-
csoportja is fellép majd.

Huszárné Czene Zsuzsanna
mûvészeti vezetô



X. Steckl János
Emléktorna U10
Pilisvörösvár

Nyárbúcsúztató, de egyben az ôszi szezon kezdetét is
jelentô tornára kaptunk felkérést Pilisvörösvárra a

X. Steckl János Emléktornára, 2013. augusztus

20-án. 

A tornát minden évben megrendezik a házigazdák
korábbi edzôjének emlékére. Éppen ezért a szer-
vezôknek nagyon fontos az emléktorna szellemisége,
így több szempontot mérlegelnek, mely csapatokat
hívják meg, hiszen erre a tornára nem lehet jelent-
kezni, csak meghívással lehet rajta részt venni.

Ilyen figyelembe vett szempontok az egyesületekben
végzett szakmai munka, a gyerekekhez való edzôi
hozzáállás, egyesületi filozófia és a kísérô szülôk
viselkedése a torna alatt. Éppen ezért nagy meg-
tiszteltetésnek tekintettük a meghívást és visszaiga-
zolásnak is tekintettük az egyesületünkben végzett
szakmai munkánkat. 
A meghívást igyekeztünk jó játékkal meghálálni, ami
maximálisan sikerült, méltón képviseltük a Nagyko-

vácsi Sólymok Sportegyesületet és Nagykovácsit is. 
A tornán 5 mérkôzést játszottunk, melyen 4 gyôzel-

met értünk el és 1 mérkôzésen kaptunk ki, amivel

12 pontot szereztünk, 9 gól rúgtunk és 4 gólt kap-
tunk, így a csapat ezüstérmes lett, azaz 2. helyezést
ért el. Az aranyérmet a házigazdák szerezték meg,
akik 13 ponttal zártak a tornát.
Ami viszont az éremnél is fontosabb volt számunkra,
mindezt jó játékkal, szép focival értük el. Folya-
matosan cseréltünk, hogy mindenki játéklehetôséget
kapjon, hiszen gyakorlásnak szántuk az egész tornát,
mert mi nem élünk csak az eredmények bûvöletében,
az úgyis megjön a sok befektetett munka gyümöl-
cseként. 
Nagyon hasznos volt az edzôi stábnak ez a meghívás
is, (akárcsak a korábbi tornák, kupák, edzô-
mérkôzések), mert ezt a tornát is már az ôszi terveink
elôsegítésére használtuk fel, ugyanis újból meg-
erôsítést kaptunk a szövetségtôl, hogy szeptem-

bertôl indulhatunk a BOZSIK tornákon. 

A legújabb hivatalos szövetségi kiírás ismét

megerôsíti, hogy minden feltételnek megfelelünk

és 3 korosztályt fogunk indítani a Bozsik

tornákon, illetve az U11-es csapatunk el fog indulni
a körzeti bajnokságban is.
Bár már most ki tudnánk állítani a kötelezôen elvárt
korosztályokat (U7, U9, U11), egyesületünkbe

folyamatosan várjuk a focizni vágyó 2003-2004-

2005-2006-2007-2008-ban született gyerekeket.

Szintén az egyesületünkhöz kapcsolódó hír, hogy
szeptembertôl az egyesületünk elindítja a kézilab-

da szakosztályát is, ahova szeretettel várjuk a

kézilabdázni vágyi lányokat és fiúkat, akik 2002-

2003-2004-ben születtek.

HAJRÁ SÓLYMOK!

Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE

0670/286-0015
fodorattila@externet.hu
www.solymok.hu
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SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi

Önkéntes Segítôk csoportját, segítô szándékú helyi
lakosok körébôl, azzal a céllal, hogy támogatást nyújt-
sunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok számára,
akik valamilyen okból segítségre szorulnak. A segít-
ségnyújtás eseti, ingyenes és bárki fordulhat hozzánk
például olyan esetekben:
· amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a

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

· ha fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a ház-
tartási, házkörüli munkákat elvégezze

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

ki támogatásnak
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gon-

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

segítséget igényelne
· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segítséget

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

Kérjük hívjanak bennünket bizalommal, ha igényelnék
támogatásunkat, vagy ismernek olyan személyt, aki
segítségre szorul. 
A következô telefonszámokon vagy e-mail címen
vagyunk elérhetôek:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó, 
csoport koordinátor I., (jelinkild@gmail.com)
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor II.
(drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik sze-
retnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes

Segítôknek.

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

intézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

Vereska Zsuzsanna családgondozó, 

Gyermekjóléti Szolgálat; 30/520-0778

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

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

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

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

Kuti Szilvia családgondozó, 

Családsegítô Szolgálat;   30/610-4275

Ügyfélfogadási idô (Nagykovácsi, Pók utca 58.)

Hétfô és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig

e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
Nagykovácsi Védônôi Szolgálat

területi védônô 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejı közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 64. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi meg-
bízással járó lényeges feladatok: Területi
védônôi feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Fôiskola, egészségügyi fôiskolai karon szerzett

védônôi oklevél, 
- Védônôi munkakörben szerzett – legalább 1-3 év

szakmai tapasztalat,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítvány,
- jogszabályban meghatározott próbaidô kikötése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: iskolai és szakmai végzettséget igazoló
okmányok másolata, önéletrajz, motivációs levél, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyi-
latkozatok: pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez, valamint hoz-
zájárul pályázatának nyílt képviselô-testületi ülésen
történô tárgyalásához. 

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követôen
azonnal betölthetô. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 4. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton,
a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzat címére történô megküldésével (2094
Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplô azonosító számot: 07-79/2013. , valamint
a munkakör megnevezését: területi védônô.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követô ülésen képviselô-
testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. október 31.
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HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Szeptember 13.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Szeptember 20.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Szeptember 27.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Október 4.

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

Rendelési idôn túl 19.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon egész nap a Budakeszi
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!

Újszülöttek

Augusztus

Zalán Norbert, Máté, Zsófia, 

Botond Márton, Milán, 

Ákos Roland, Domonkos, 

Hárs, Benedikt, Johanna Mária

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Panyi Albertné (88)

(sz.: Bán Margit)
1924. 11. 20. – 2013. 07. 24.

Csanády István (79)

1934. 07. 24. – 2013. 08. 09.

Bank Józsefné (73)

(sz.: Tuza Jolán)
1940. 05. 05. – 2013. 08. 12.

Csörgô Lajosné (85)

(sz.: Kôvári Erzsébet)
1928. 06. 24. – 2013. 08. 20.

Dr. Szabó Imréné (69)

(sz.: Ergerth Gabriella)
1943. 12. 09. – 2013. 08 17.

Kiss Mátyás (93)

1920. 04. 11. – 2013. 08. 24.

Anyakönyvi hírek

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

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

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

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

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

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: VÁLTOZÁS!!!!!!

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelôben

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

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

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

Szeptemberben péntekenként 
9-12 óráig dr. Jakab Erika,

12-15-óráig dr. Cesko Izabella rendel.
Szeptember 12-én csütörtökön VÁLTOZÁS lesz:

9-12 óráig dr. Jakab Erika,
12-15 óráig dr. Cesko Izabella rendel.

Szeptember 13-án pénteken dr. Jakab Erika 
szabadságon lesz, helyettese dr. Cesko Izabella

9-12 óráig a saját rendelôjében rendel.

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!

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik részvétnyilvánítással, 

együttérzésükkel, jelenlétükkel, 
osztoztak fájdalmunkban édesanyám
Bank Józsefné (Joli néni) temetésén.

Lánya és családja

Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok 

és Háborús Kegyeleti
Fôosztály tájékoztatója

Az Oroszországi Föderáció

Védelmi Minisztériuma – Orosz-

országi Föderáció Nagykö-

vetsége mellett Budapesten

mûködô – Hadisírgondozó Kép-

viselete átfogó felújítási prog-

ramjának keretében az idei évben

Nagykovácsiban  újította fel a

szovjet hôsi emlékmûvet.

Bencsik Mónika polgármester
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink és Látogatóink!
Több olvasó jelezte a könyvtár szombati nyitva tartásának
hiányát. Szeretnénk, hogy a könyvtár mindenki számára
elérhetô legyen, ezért az ezzel kapcsolatos kéréseket átgon-
doltuk és minden hónap 3. szombatján biztosítjuk a könyvtár
nyitva tartását 9-13 óráig.
Amennyiben ünnepnapra esik a 3. szombat, úgy egy másik
szombaton leszünk nyitva. Ezeket az idôpontokat a
Böngészôben, az intézmény honlapján valamint a hirde-
tôtáblán is megjelentetjük.

Az idôpontok a következôk: szeptember 21.
október 19.
november 16.
december 21.

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

� Ú j d o n s á g a i n k b ó l

Felnôtteknek ajánljuk

Erôss Zsolt: A Himalájánál magasabbra
A legnagyobb magyar hegymászó emlékére
Ahogy Erôss Zsolt élete, úgy életrajzi könyve sem
szokványos. A történetekbôl megismerhetjük a hegymászó
kalandjait Erdélytôl a Himalájáig, az elsô sziklamászástól a
tragédiával végzôdô legutolsó expedícióig. A könyv azonban
akkor is lenyûgözô lenne, ha fôszereplôje ki sem lépett volna
a kertjébôl. Nem csak azt meséli el, hogyan hódította meg el-
sô magyarként a világ legmagasabb csúcsát, hanem azt is,
miért nem esett kétségbe egyik lábának elvesztése után, és
miért volt egyértelmû számára, hogy folytatnia kell a
hegymászást. 
A neves alpinista kalandjait, életét olyan bölcs eltökéltség haj-
totta, amely ötleteket adhat számunkra is, hogyan váltsuk
valóra vágyainkat a Föld egy távoli pontján, vagy akár egé-
szen közel.
Marton Kati: Párizs - Szerelmeim története
A magyar származású amerikai újságíró Kati Marton új könyve
mûfaja szerint memoár, angol alcíme szerint "love story",
valójában szerelmi vallomás, szerelmeinek története.
Fordulatokban gazdag életének szinte minden fontos ese-
ménye Párizshoz kötôdik. Regényszerûen izgalmas könyve
megejtôen személyes korrajz, a ma már történelminek
minôsülô események sûrûjében élô újságíró, író és diplo-
matafeleség hiteles "tudósítása" diáklázadásról, háborúkról,
ismert és kevésbé ismert közszereplôkrôl, a világpolitika
hétköznapjairól.
Robuck, Erika: Hemingway lánya
Amikor Mariella házvezetônônek jelentkezik Hemingwayhez
és második feleségéhez, Pauline-hoz, reménykedik, hogy a

gazdag és híres család segíthet egy lépéssel közelebb kerül-
nie az álmához, egy saját hajós vállalkozáshoz, és eltartania a
családját az apja halála után. A munka nemcsak állandó
fizetést jelent, hanem bepillantást a házaspár mozgalmas
életébe, a baráti körébe és a kudarcra ítélt házasságába.
Mindez egyszerre vonzza és taszítja a lányt, viszont a család-
fô leginkább csak vonzza. Majd amikor az elsô világháborús
veterán és bokszoló Gavin is belép az életébe, az még inkább
felbolydul. A szívében-lelkében dúló viharok pont akkor csú-
csosodnak ki, amikor egy hurrikán készül lecsapni a
környékre, és rá kell döbbennie, hogy többé már nem egy lob-
banékony lány, hanem a családja és a saját jövôje iránt felelôs
nô.
Sándor Anikó: Zuhanó repülés - Összetörve Indiában
Azt mondják, egy zuhanó gépen nincs ateista. Azt hiszem,
körülöttem is mindenki a maga istenét szólongatta. Már a bal
szárnyból is sivító hang hallatszott. Lehet, hogy ezek életem
utolsó percei? 
A bosnyák asszony megragadta a karomat. Nem akarok
meghalni – suttogta. Még én sem – mondtam neki, és mosolyt
erôltettem az arcomra. – Úgy terveztem, hogy nyolcvannyolc
évig élek. Hátradôltem az ülésen, és nagy levegôt vettem. Az
élettel nem voltam valami nagy virtuóz, nézzük, mit tudok kez-
deni a halállal! Figyeltem a saját félelmemet, ahogy jött és
ment, ha beszívtam és kifújtam a levegôt, úgy, ahogy a guru
tanította.
Talán abnormálisan hangzik, de kezdtem magam jól érezni.
Mindig kíváncsi voltam, milyen lesz, hát tessék. Most megtu-
dom.

Gyermekeknek ajánljuk:

Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka
Bogyó Pihével társasozik a réten. Bogyó mindig az elsô sze-
retne lenni! Sajnos a társasban ez a szerencsén is múlik. A
dühös csigafiú megpróbál egyedül játszani, de rájön, hogy
mégis jobb együtt lenni, mint egyedül otthon morcoskodni.
Próbáljátok ki ti is Bogyóék társasjátékát!
Brezina, Thomas: Zongoranyúzó 
Amióta zongorázni tanul, Bixnek és Krissinek nem könnyû az
élete. Kibírhatatlan a klimpírozása, a játékában felfedezhetet-
len a dallam! Mindemellett még sárkányveszély is fenyeget…
Lázár Zsófia: Bogármese - második rész
Nem is hallotta meg azt a kaparászást az ajtón. Sakti-Bakti
azonban rögtön felriadt, és tágra nyílt szemekkel bámulta,
ahogy az ajtó mögül elôsereglik egy csapat rusnya Páncélfejû;
Közben a Karcsúcincér, a Botsáska és a Rózsabogár
megérkeztek a Fehér Sziklához, elbújtak egy vakondtúrás
mögé, és kupaktanácsot tartottak. - Mindenki számára világos,
mi a feladata? - kérdezte végül a Botsáska. A Karcsúcincér és
a Rózsabogár komolyan bólintottak. - Akkor akció indul! - kiál-
totta a Botsáska.
Ford, Michael: Rázós kalandok az ókori olimpián
Rázós kalandok (új) sorozat köteteiben az olvasó a történelem
nem túl kellemes eseményeinek fôszereplôjévé válik mil-
liomosként, mamutvadászként, boszorkányként vagy épp
ûrhajósként. Jókat nevet a vicces rajzokon, álmélkodik az
érdekességeken, hüledezik a szörnyûségek felett, s a végén
felsóhajt: „Ó, de jó, hogy nem voltam ott!”

� Októberi elôzetes:
Az ôszi Könyvtári Napok tervezett programjaihoz kapcsolódva
októberben:
– Könyvtárhasználati vetélkedô szervezése általános iskolások
részére
– Ingyenes beiratkozás és Internet használat,
– A lejárt kölcsönzési határidejû könyvek késedelmi díj nélküli
visszahozása
– Családi társasjáték délután szervezése
– Használt könyv börze

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

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert
kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem
vész el és nem hagy el soha.”

- Leonardo da Vinci -

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 2.
és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait, melyre
szeretettel várja régi és új tagjait. 
Találkozások: szeptember 23., október 14. és 28.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)

� ÚJRA! – La Leche Liga tanácsadása – ÚJRA indul
az LLL baba-mama csoportja. Szeretettel várok minden
olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel együtt, akik
szoptatják gyermeküket. Idôpontok: szeptember 16.,
október 21., november 18. 10.00 órától
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)

P R O G R A M O K
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca
Szeptember 13-án pénteken 16.00 órától élôzenés
tánctanításra várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kis-
iskolásokat, Czene Zsuzsa néptánc pedagógus veze-
tésével. Belépô: 500 Ft/fô
� CIVIL NAP – Szeptember 14-én szombaton 10.00
órától várunk minden lelkes önkéntest az Apraja-
Nagyja játszótérre, ahol közös kertészkedés közben a
helyi civil szervezetek bemutatkoznak. A munka
végeztével, szeretettel hívunk mindenkit egy könnyû
bográcsos ebédre! Esônap: szeptember 21.
� Gárdonyi Gézára és Weöres Sándorra em-
lékezünk – Szeptember 15-én vasárnap 17.00 órától
az Amerikai Nemzetközi Iskola színháztermében
Gárdonyi Géza születésének 150. és Weöres Sándor
születésének 100. évfordulója alkalmából KALÁKA
családi koncert a Hungarikum együttes közremûkö-
désével. 
Kapcsolódva az irodalmi évfordulókhoz és az Öregisko-
la 6. születésnapja alkalmából adjuk át a KÖNYVFALÓ
díjat az elmúlt évben legtöbb könyvet kölcsönzött 3 fel-
nôtt és 3 gyermek olvasónak. Belépô a helyszínen:
1600,- Ft/fô, diák, nyugdíjas: 800,- Ft/fô, elôvételben az
Öregiskolában: 1200 Ft/fô, diák, nyugdíjas: 600,- Ft.
� Magyar Népmese Napja – Szeptember 30-án hét-
fôn 16.30 órától Baráti Ilona mesemondó mesél a gye-
rekeknek a Zsíroshegyi Kápolnában.
� Idôsek Világnapja – Október 4-én pénteken 16.00
órától meglepetéssel köszöntjük Nagykovácsi szépkorú
hölgyeit és urait. Várjuk szeretettel a jelentkezôket!
A vendéglátás miatt, részvételi szándékát kérjük,
jelezze szeptember 25-ig, személyesen az Öregisko-
lában, vagy az alábbi telefonszámon: 06/26-356- 362
� Zene Világnapja – Az 1970-es évek elején Jehudi
Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére
lett október 1. a zene világnapja. Ilyenkor a világ vala-
mennyi koncerttermében felcsendül a muzsika, a
zeneiskolák dobogóitól kezdve a nagy koncert-
palotákig. Nagykovácsiban is évrôl évre kapcsolódunk
a nemzetközi évforduló rendezvényeihez, idén október
1-én kedden 19.00 órától a Református Templomban a
Nagykovácsi Mûvészeti Iskola tanárai és növendékei
koncertjével. A belépés díjtalan.
� Október 6. – AZ ARADI VÉRTANUK tiszteletére
2013. október 6-án vasárnap 11.00 órakor megem-
lékezést tartunk a Tisza István téren elhelyezett em-
lékkônél. Beszédet mond: Bencsik Mónika pol-
gármester, közremûködnek: a Nagykovácsi Általános
Iskola tanulói és a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei. Várunk mindenkit a megemléke-
zésre és a koszorúzásra. 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

Diószeghy Tünde, Pataki Ildikó

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR

Kossuth Lajos u. 78.

Tel.: 06-26-356-362  
E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu

nkkkozi@freemail.hu
http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva





Megújuló óvoda Nagykovácsiban
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata mintegy 200 millió forint
vissza nem térítendô támogatást nyert a „Nevelési intézmények fej-
lesztése” címû, KMOP-4.6.1-11 sz. pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében. A 224,333 millió forintos összköltségvetésû beru-
házás keretében a Kispatak Óvoda korszerûsítésére és férôhely-
bôvítésére kerül sor. 

Óvoda mûködtetése Nagykovácsiban
A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata fenntartásában mûködô
Kispatak Óvoda alapítása az 1950-es évekre nyúlik vissza. Az óvoda
alaptevékenysége óvodai nevelés a 3-6 éves korosztály számára. Ezt a
tevékenységet 3 telephelyen végzi: Kaszáló utca, Dózsa György utca,
Száva utca. 

A projekt összefoglaló adatai
Projekt címe: Óvodai korszerûsítés, férôhelyszám-bôvítés Nagykovácsi-

ban
Projekt azonosítószáma: KMOP-4.6.1-11-2012-0016
Projekt idôtartama: 2013.06.10. – 2014.09.30.
Projekt összköltsége: 224.333.000 Ft
Támogatási összeg: 199.202.220 Ft
Támogatási arány: 95%

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Megjegyzés: a projekt várható összköltsége magasabb lesz a terve-
zettnél, ezért Önkormányzatunk kérelmet nyújtott be a Támogató szer-
vezethez a projekt elszámolható összköltségének és ezzel párhuzamosan
a támogatás összegének 15%-kal történô növelése érdekében, amelynek
pozitív elbírálása esetén a projekt további mintegy 30 MFt támogatásban
részesül.

A projekt céljai
- A hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gyermekek számára is

megfelelô nevelési környezet kialakítása, a gyermekek integrációja. 
- Egészséges, motiváló környezet megteremtése a település óvodás korú

gyermekei számára. 
- Az épület adottságaihoz mérten optimális térhasználat, térigény biz-

tosítása, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek
megteremtésére. 

- Az infrastrukturális beruházás és az alkalmazott modern nevelési szem-
pontok összhangjának biztosítása, az egyénre szabott nevelés, készség
és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése.

A projekt során a következô tevékenységek valósulnak meg
- Összesen három új óvodai csoportszoba építése komplex, teljes körû

akadálymentesítéssel.
- A Dózsa Gy. utcai tagóvoda épületének átalakítása, bôvítése (komplex

akadálymentesítéssel), különös tekintettel a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren-
delet 7. sz. mellékletben szereplô, kötelezô helyiségek kialakítására:
tornaterem öltözôvel és szertárral, orvosi szoba, egy új egyéni foglalkoz-
tató, nevelôtestületi szoba, óvodavezetô-helyettesi iroda, egy új gyer-
meköltözô, elkülönítô.  

- A Dózsa György utcai tagóvoda energetikai korszerûsítése, az
épülethez tartozó udvar felújítása. 

- A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. mellékletében elôírt eszközök be-
szerzése mindkét tagóvodában a minôségi nevelés feltételeinek
megteremtése érdekében. 

Kaszáló utcai tagóvoda bôvítésével kapcsolatos tevékenységek:
- A Kiviteli tervdokumentáció elkészült. 
- A Kiviteli tervdokumentáció alapján Közbeszerzési eljárást folytattunk le,

amelynek lezárásaként szerzôdést kötöttünk az ECO SYSTEM HUN-
GARY Építôipari Fôvállalkozó és Kivitelezô Kft-vel.

- A két új csoportszoba megépítése az ECO SYSTEM HUNGARY Kft. ál-
tal várhatóan 2013. szeptember 9-re megvalósul.

- Elôreláthatólag 2013. szeptember 14-én ünnepélyes átadó rendezvényt
tartunk a Kaszáló utcai tagóvodában.

Dózsa Gy. utcai tagóvoda bôvítésével és korszerûsítésével kapcsolatos
tevékenységek
- 2013. szeptember hónapban elkészülnek a Dózsa Gy. utcai tagóvoda

Kiviteli tervei, amely alapján közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni az
építési munkálatokat végrehajtó kivitelezô cég kiválasztására.

- A kivitelezést végzô cég a Dózsa Gy. utcai tagóvoda teljes korsze-
rûsítését, valamint bôvítését terv szerint 2014. augusztus 31-ig befejezi,
amelyet követôen a 2014. szeptember 1-tôl kezdôdô nevelési évben már
25 fôvel nagyobb kapacitással fog tudni mûködni a tagóvoda.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos út 61.
Telefon: 06-26-555-009
Email: info@nagykovácsi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Iskola napelem

Biomassza 
kazánház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tisztelt Nagykovácsiban élôk, Érdeklôdök!  

Általános tendencia, hogy idáig minden hónapban be tudtunk szá-
molni valamilyen pályázathoz köthetô pozitív eseményrôl, fordula-
tról, valamely új fejlesztés megkezdésérôl vagy befejezésérôl. 
Az Új Széchenyi Terv keretein belül került megvalósításra, Nagy-
kovácsi Általános Iskolájában a napelemes rendszer telepítése és
biomassza alapú fûtés fejlesztése.
A pályázat megítélt támogatási összege olyan mûszaki megoldá-
sokat támogat, mely napjainkban az egyik legfontosabb problé-
makört próbálja orvosolni, vagyis hogy az energiagazdálkodás ne a
pazarlás és a károsanyag kibocsátás növekedése felé haladjon,
hanem takarékos és hatékony megoldásokkal, egyben kisebb költ-
ségvonzattal óvjuk meg környezetünket felhasználva a természet
adta lehetôségeket, a szél, a nap energiáját vagy a bio környezetet.
Az iskolában két mûszaki megoldás valósult meg, egyrészt két bio-
massza alapú kazán került beépítésre, másrészt napelemek fogják
biztosítani az energiaellátást úgy, hogy a feleslegesen termelt rész
sem vész el, visszatáplálásra kerül a rendszerbe.

Kaszáló utcai óvoda


