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2012. év

„A színész rendkívül összetett em-
ber. Sokféle én-gén rejtôzik benne,
és szangvinikusabban, nagyobb
lázzal, nagyobb hôfokon ég és él,
mint a többi ember, hiszen
foglalkozása folyton égést, folyton
gondolkozást, földúsított érzelmi
világot kíván tôle. Követ-
kezésképpen kevésbé fegyel-
mezhetô, rendszerezhetô, kevésbé
kollektivizálható. Akkor értékes,
ha minél egyedibb, minél több
"én" van benne.” – Mondta:
Latinovits Zoltán

1964. május 3-án Budapesten született,
Oberfrank Ferenc és Weeber Kamilla gyer-
mekeként. A budapesti Piarista Gimnáziumba
járt középiskolába, s az iskolai diák-színjátszókör
elôadásain már rendszeresen szerepelt.
Ifjúként a Külkereskedelmi Fôiskola áruforgalmi
szakát végezte el 1986-ban, mégsem maradt ezen
a pályán, mert a szíve mást diktált.
1987–1991 között járt a Színház- és Film-
mûvészeti Fôiskolára. A Fôiskola elôtt a Nemzeti
Színház stúdiósa, Bodnár László utolsó tanítási
évében. 1987-ben sikeresen felvételizett Marton
László osztályába, 1991-ben szerzett színész-
diplomát, s a Vígszínházhoz szerzôdött. 2008-ig
volt a Vígszínház tagja, 2008-tól szabadfog-
lalkozású színészkét dolgozott.
2010. január 28-án a Veszprém Megyei
Közgyûlés megválasztotta a Veszprémi Petôfi
Színház igazgatói posztjára 5 évig. A választást
megelôzô jegyzôkönyvben olvashatjuk:
„Oberfrank Pál pályázata egy megkezdett, létezô,
sikeresnek bizonyult út folytatására épül, illetve
ennek szándékát fogalmazza meg. Pályázata fi-
gyelembe veszi a megye, a város adottságait,
elvárásait. Személyében látja a szakmai bizottság

a konszolidált mûködés, egy sikeres népszínház
megvalósításának garanciáját.”
Nagykovácsiba 1996-ban költözött feleségével
Juhász Rózával, az akkor még kicsi lányával
Rékával, és még ebben az évben megszületett
Micike. A család aktív tagja lett a közösségnek,
mind az iskolai, mind a regnumi életben
tevékenyen részt vettek a gyermekek mellett a
szülôk is.
2006-os év a falunk életében és személyesen a
saját életemben is nagy jelentôséggel bírt. Ekkor
jött létre az úgynevezett Társadalmi Szerzôdés,
melynek egyik alapítója, támogatója volt
Oberfrank Pál. Abban az évben Nagykovácsi
megmutatta milyen fontos számára az együtt-
mûködés, a közösség, igazi összetartozás hangu-
lat uralta azt az idôszakot. Akik abban a közös
munkában részt vettek, mindenki jó szívvel
tekint vissza. A hatalmi hadakozást lélekkel
töltötte fel, értékké növelte az ô kötô ereje!

De nem csak a közéletben volt aktív Pali, hanem
a településünk kulturális életét is színessé vará-
zsolta társaival! A helyi alkotó mûvészek egye-
sülete élén remek programokat, sok szép élményt
adtak az érdeklôdô falusiaknak.
Böjte Csaba mondta: „Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mel-
lé.”
Ilyen példa volt a zsíros-hegy tetején a Kálvária
Kápolna visszaépítése is! Pali, te sokszor tettél
már jót velünk, és oda álltak melléd a jó em-
berek!
„Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán
szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel,
megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk!” –
Ezt is Csaba testvér mondja.
Emlékszem a hegytetôn arra az estére, amikor a
számkivetettség kínjait mutattad meg, megélted
és veled együtt éltük meg mi is, akik ott voltunk.
Tisztelt Igazgató úr! Tisztelt Mûvész úr! Kedves
Pál!
Sokszor sok hegycsúcsra feljutottál már, láttunk
megizzadva, de én azt kívánom, hogy soha ne
fáradj el úgy, hogy új csúcsokat ne keresnél!

Zgyerka Zsolt
Nagykovácsiért
Emlékéremmel

kitüntetett 2012. év

A szomszédja látva a mer-
cedesz taxit a ház elôtt
1992-ben (akkoriban mel-
lékfoglalkozásként taxi-
zott) gondolta magában
„Na, nem kellett más, mint

egy „merci-taxis” a szomszédba!”.
Sokféle fogalmunk alakul ki a mércérôl, az élet-
ben gyakran méricskélünk, nem csak dologi
javakat, hanem egymást, az embert is. Keressük
az igazodási pontokat, azokat az embereket, akik
példaképek lehetnek! Szeretjük a hôsöket már
gyermekkorunktól fogva és talán ez nem változik
a felnôtt lelkekben sem. A hétköznapi életben
talán kevés alkalom nyílik arra, hogy találkoz-
zunk velünk, mert ritka, amikor rendkívüliséget
tapasztalhatunk.
Férjnek, apának lenni, nagycsaládot eltartani,
megtartani mostani korunkban már ez is
számíthat rendkívüliségnek. A napi rutin felada-
tok mellett fontos megbízatást teljesíteni, egy
templomot, plébániát ôrizni, gondnokként felü-
gyelni, a közösség kertjét ápolni és építkezést
szervezni. Fûnyírás, sátorállítás, téli vásár felsze-
relése, táborozás elôkészítése, gyerekszállítás,
táboroztatás, ingyenesen szórólap és plakát
nyomtatás, gyümölcsakciók lebonyolítása, fel-
hordás, lerakás, szerelés, szervezés és így tovább
és így tovább... felsorolhatatlan ezek már nem
mindennapi dolgok.
1992-ben a mercedesz mellett, egy gyermeket is
hoztak magukkal Zgyerkáék. Az idô folyamán a
mercedesz elment és született még hat gyermek!
Az iskoláskorúak mind itt járták az alsós tagozat-
ba, eddig mindegyik megfelelô kort elért gyer-
mek járt, vagy jár a nagykovácsi zeneiskolába, ha
lenne lányfoci csapat, bizonyára oda is járnának,
de gyerekkorúak között egy fiú lévén csak
egyikôjük focizik a nagykovácsi csapatban, a
nagylányok táncolnak NAMI balett tagozatában.
A gyerekek szépek, értelmesek, növekednek
mind a heten, mondhatjuk irigylésre méltó szere-
tetben, békességben. Aki ismeri a Zgyerka csalá-
dot, tudja, hogy ez nem túlzás, ez így van. Attól
még békesség van, ha elsô látásra és hallásra
szokatlan mozgalmasságot és hangerôt találunk,
amikor mindannyian együtt vannak.
„Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor
mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy
marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogy-
ha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek
a mindennapok az ujjaink közül.” – Mondja
Böjte Csaba testvér.
Hívôként, templomba járó emberként bekapcso-
lódott az római katolikus egyházközség életébe
1997-ben a Regnum Marianum csoportok egyik
szülôi felügyelôje volt.
Tevékenysége 2000-tôl hivatalosnak is nevez-
hetjük, hiszen azóta, immár a 3. ciklusban tagja
az egyházközségi képviselô testületnek és ô az
egyházközség gondnoka. A legutóbbi válasz-
táskor már Zsolt kapta a legtöbb szavazatot!
Igazán felemelô érzés itt Nagykovácsiban látni,
hogy a közösségünk hétköznapjaiban igen is tet-
ten érhetô az odaadás, vannak köztünk, akiknek
nem peregnek a napjai céltalanul. Van, aki tudja
odaadni magát, képes beülni egy szirénázó men-

Elismerô díjak átadása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Képviselô-testületének 27/1996.(VII.29.) Kt. 

rendelete értelmében 2012. évben is 
elismerô díjakat adományozott,

melynek átadására augusztus 20-án, 
Államalapításunk Ünnepén került sor.

A testület, a Z 104/2012. (VI.21.) számú
határozatban döntött a közösség életében
kiemelkedô tevékenységet kifejtôk közül a
díszpolgári cím, valamint a Nagykovácsiért
Emlékérem és elsô alkalommal a Szatmári Lajos
díj adományozásáról. 
Az elismerô kitüntetéseket Bencsik Mónika
polgármester adta át. A méltatásokat a
Képviselô-testület közremûködô tagjai
egymást váltva olvasták fel. Az alábbi
szövegek hangzottak el az elismerô címek
átadását megelôzôen:

Fotó: Sebestyén Ildikó
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tôautóba és robogni életet menteni, vagy éjsza-
kától hajnalig a nyomdagép mellett állni, hogy a
mindannyiunkat érintô hírek eljussanak idôben a
postaládákba, elmondja véleményét a katolikus
képviselô testületi ülésen, majd szalad az
amerikai iskolába színpadot rendezni, segéd-
kezni. És a csendes téli éjjelen, amikor ezüstös
lepelben alszik a falu, akkor a templomban erôs
kezével állítja a helyére mindannyiunk kará-
csonyfáját! 
És közben ô az egyike azoknak a felnôtteknek,
akire hallgat az ifjúság. Manapság igen ritka!
Kevés szóval, nyugodtan és bölcsen.
Látta valaki mérgesen? Hallotta valaki kiabálni?
Jelentkezzen, aki haragosa! Szokták mondani, fát
lehet vágni a hátán! Mondta valakinek is, hogy,
nem, vagy nem érek rá, fáradt vagyok, miért pont
én? Nyugalom, kiegyensúlyozottság, bölcsesség,
szerénység, alázat, határozottság, derû, erô és
önzetlenség… Ezek a tulajdonságok jutnak
eszünkbe vele kapcsolatban. Ha ezeket összevon-
juk, egy szóval akarjuk kifejezni, a SZERETET,
a nagybetûs szeretet jut az eszünkbe.
Zgyerka Zsolt ilyen tulajdonságokat kapott a
Jóistentôl. Ez önmagában nem érdem. Az érdem
az, hogy ô ezzel maradéktalanuk él!
A mai nap tisztelgünk az EMBER elôtt! Kedves
Zsolt fogadd szeretettel a Nagykovácsiért
Emlékérmet, amivel az önkormányzat nevében
kifejezzük megbecsülésünket!

* * *

Varga Tamás
Nagykovácsiért
Emlékéremmel

kitüntetve 2012. év

„Pályámat 1970-ben, az
Egyetemi Színpadon kezd-
tem, majd a 25. Színház
tagja voltam. 1976-1978
között a veszprémi Petôfi
Színházban szerepeltem.

Öt évadon át a szolnoki Szigligeti, négy évig
pedig a Miskolci Nemzeti Színházban játszottam.
1987-88-ban a Jurta Színház színésze voltam.
1989-tôl szabadfoglalkozású mûvész vagyok.
Számtalan magyar és külföldi filmben játszottam.
Rendszeresen szinkronizálok, alkalmi produk-
ciókban játszom.” – Írja magáról kedvelt pol-
gárunk.
1994-ben Budapestrôl költözött ki Nagyko-
vácsiba feleségével és két kisfiával, akik 5 és 2
évesek voltak, akkor még a sportpálya mögötti
Irinyi utcába. „Szabadúszó” mûvészként, tipikus
urbánus ember lévén nehéz volt a váltás, az
akklimatizálódás a városi életmód, kapcsolatok,
munkalehetôségek után „falura szakadni” –
hiszen akkoriban még vezetékes telefonhoz jutni
is évekig lehetetlen volt Nagykovácsiban, a mo-
biltelefon pedig csak az idôtájt jelent meg,
egyenlôre csak kevesek „kíváltsága” volt.
Amúgy is ambivalens érzésekkel fogadtuk, jó-e
ez nekünk, visszatetszô volt, ha valaki pl., jár-
mûvön telefonál, ijesztô volt a függôség, az ál-
landó ellenôrizhetôség – mára mindez elfogadott
lett –, viszont egyre világosabbá vált, hogy aki
nem elérhetô, az nem is létezik. 1999-ben
költöztek mai lakóházukba, a Virágos sétányra,
ahol a csend, a nyugalom ôt is megérintette.
Közvetlen, hivatásából adódóan is jó kommu-
nikációs képességekkel megáldott ember lévén,
még a telefonfülkék elôtti várakozást is is-
merkedésre, új kapcsolatok szerzésére fordította.
Lassan a faluban is adódtak fellépési alkalmak,
lehetôségek, s az itt élô mûvészemberekkel is
kialakultak a szakmai, baráti kapcsolatai.
Falunk kulturális életében gyakran vállalt sze-
repet, különbözô rendezvényeken mûsor-
vezetôként, közremûködôként, ünnepi alkal-
makon való fellépései, versmondásai sokak

számára emlékezetes, maradandó élményt jelen-
tenek, szinkronhangja, szerepei ismertté és nép-
szerûvé tették az egész országban!
„A valóság se nem szép, se nem csúf, se nem
rossz, se nem jó, sôt, értelme sincs semmi, amíg
mi mûvészek értelmet nem adunk neki, ihlettel,
látomással, lelkünk teremtô erejével szépséget,
igazságot és jóságot nem lehelünk belé.” –
Mondta Ottlik Géza.
Tisztelt Mûvész úr! Kedves Tamás!
Te egy olyan ember vagy közöttünk, aki a
valóságnak képes értelmet adni!
Itt vagy ma is, számíthatunk rád! Köszönjük ezt
az egész falu nevében!
Tisztelettel átnyújtom megbecsülésünk jeléül a
Nagykovácsiért Emlékérmet!

* * *

Varga László
Nagykovácsiért
Emlékéremmel

kitüntetve 2012. év

Augusztus 21-én éppen 15
éve, hogy Nagykovácsiba
költözött feleségével és két
fiú gyermekével.
A környéken lakók a foci
révén azonnal a szívükbe

fogadták, hiszen a labda szeretete már kisgyer-
mek kora óta benne él. A Fradi ifi csapatában
kezdte pályafutását játékosként. Késôbb a munka
mellett az edzôség lett a kedvenc elfoglaltsága.
Aktív szerepet vállalt a Nagykovácsi amatôr lab-
darúgás fellendítéséért. Szakértelmének és
lelkesedésének köszönhetôen az eltelt évek alatt
egy sikeres és összetartó közösséget hozott létre,
amely összességében több száz ember számára
jelentett kikapcsolódást. A helyi labdarúgó csa-
pat edzôjeként késôbb a Nagykovácsi Sport
Egyesület alelnökeként rövid idô alatt nagyszerû
eredményeket ért el a csapat.
Tevékenysége második évadjában csapata egy
korosztállyal feljebb lépett a ranglétrán.
A demokrácia, a közügyek felkarolása fontos
számára, véleményét nyilvánosan felvállalja,
részt vesz a helyi közéletben.
Nagykovácsi Önkormányzatának Képviselô-
testülete a közösség sport életének fellen-
dítéséért, közösség formáló és összetartó
tevékenységéért Nagykovácsiért Emlékérmet
adományoz Varga Lászlónak kifejezve köszö-
netét!

* * *

Tompos Józsefné
Nagykovácsiért
Emlékéremmel

kitüntetve 2012. év

„Szól gondolj tégy jót,
És minden szó gondolat és
tett,
Tiszta tükörként fog vissza-
mosolyogni rád!”
A következô díjazottunk itt

Nagykovácsiban született 1949-ben, Rózsi néni –
ma már díszpolgárunk – bábáskodó kezei között.
Talán ezek a szeretô segítô kezek, talán, mert ma-
gunkban hordozzuk a tenni akarás képességét in-
dították arra, hogy ezért a közösségért tegyen.
1992-2007-ig a Nagykovácsi Kispatak óvoda
dadusaként szeretgette, pátyolgatta sokunk gyer-
mekét. A gyerekek csak úgy hívták: a mi Marika
nénink. Tudom, hogy ma is szeretettel gondol
életének erre az idôszakára.
Még nyugdíjba vonulása elôtt egy merész fordu-
lattal megszervezte a Nagykovácsi Nyug-
díjasklubot, amelyet azóta is, nagy türelemmel és
odaadással vezet. Jó érzékkel és tapintattal fel-

ismerte az igényt, amely az idôsödô korosztály
számára fontos. A magány, magárahagyatottság
érzésének elkerülését a közös együttlét örömének
fontosságát, az idôskor szépségének megis-
mertetését a közös ünneplés örömét.
Az általa szervezett kötô-horgoló tanfolyam több
korosztályt hozott össze, ahol együtt kézimunká-
zott nagymama és unoka. Felejthetetlen a sok, ál-
tala szervezett kirándulás. Karácsony alkalmából
egy Idôsek Otthonában tett látogatás, ahol
személyes, itthonról hozott ajándékokkal ked-
veskedtek a bentlakóknak.
A Nyugdíjas klub tagjai ma is aktívan részt
vesznek a település ünnepi rendezvényein.
Odaadó figyelemmel, közösen ünneplik meg
egymás születés és névnapját és nem riadnak at-
tól sem vissza, hogy Idôsek Világnapján kán-kán
táncot lejtsenek a fiatal publikum legnagyobb
megdöbbenésére.
Nagykovácsi idôs korosztályának szabadidôs
tevékenységének felkarolásáért, és a gondos-
kodásáért Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete Tompos
Józsefné, Veres Marikának, Nagykovácsiért
Érdemérmet adományoz a mai ünnepnapon.

* * *

Készenléti Szolgálatok
Nagykovácsi Egyesülete
Nagykovácsiért Emlékéremmel

kitüntetve 2012. év

Egy település életében fontos a közösség össze-
tartó erô és fontosak azok az erôk, amelyek a
mindennapi nyugodt biztonságos élet megterem-
téséhez szükségesek.
Szerencsésnek mondhatja magát az a település,
ahol civil lakosok szabadidejüket feláldozzák és
képzik magukat azért, hogy a nap 24 órájában
szolgálják a helyi lakosok biztonságát.
A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egye-
sülete 1999-ben alakult, mint Tûzoltó Egyesület.
Késôbb a polgárôr, a mentési és természetvédel-
mi feladatok felvállalásával 2003-tól mûködik a
mai szervezeti formában.
A jelenleg 45 fôs civilekbôl álló egyesületben 25
kiképzett tûzoltó, 29 polgárôr, természetôrök, jo-
gi- és könyvelési szakemberek segítik önkéntes
munkájukkal településünk biztonságát.
Mûködési területüket tekintve Nagykovácsi és
Remeteszôlôs települések vonatkozásában közel
10.000 fô lakos mindennapi biztonságáról gon-
doskodnak. Ezen belül a két település tûz-
védelmét közbiztonságának fokozását is önként
felvállalt feladatuknak tekintik.
Felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak bale-
seteknél mûszaki mentésekben, eltûnt személyek
keresésében valamint az önkormányzati és civil
szervezetek által szervezett programokon, ese-
ményeken.
Különleges katasztrófavédelmi helyzetekben az
ország egész területén dolgoznak.
Együttmûködési megállapodásuk van az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a
Zsámbéki Medence Önkéntes Tûzoltó Egyesüle-
tével.
Tagjai az Országos és Budapesti Polgárôr Szö-
vetségnek a Pest megyei és Budapesti Tûzoltó
Szövetségnek.
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Nagykovácsi területén évente átlagosan 1500
órában látnak el különbözô közbiztonsági felada-
tokat. Az elmúlt idôszakban a szolgálatok három
tagja kapott külön-külön is Nagykovácsiért
Emlékérmet, ketten Miniszterelnöki elismerést és
több alkalommal Fôvárosi Tûzoltó Parancsnoki
dicséretet!
2012 évben Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete a Készenléti
Szolgálatok feladat ellátásának elôsegítésére egy,
az önkormányzat tulajdonában lévô ingatlant
tartós földhasználati szerzôdés keretében
ingyenes használatra átadta a szolgálat részére
helyi Tûzoltó Laktanya és Szertár létrehozására.
A testület mai napon községünk közbiztonsága
érdekében kifejtett tevékenységéért a Készenléti
Szolgálatok Egyesületet Nagykovácsiért Emlék-
éremmel jutalmazza.

* * *

Erdei Irén
Szatmári Lajos díj
kitüntetés 2012. év

Ritka alkalom az, amikor
pedagógus kap elismerést,
különösen, amikor elsô al-
kalommal kerül átadásra a
Szatmári Lajos díj. Ma egy
olyan nevelô kapja meg,
aki hosszú évtizedekig volt

az iskola pedagógusa, majd igazgatója.
Erdei Irén 1969-ben Furtán, egy hasonló kis
faluban kezdte pályafutását, mint Nagykovácsi,
ahova 1986-ban került. Irén mélységes ember-
szeretettel tanította a település gyermekeit, párt-
fogolta kollégáit. Oktatta a csodálatos magyar
nyelvet, népünk történelmét, kutatva az új lehe-
tôségeket, mindig lépést tartva a folyton változó
körülményekkel.
Közben ô is folyamatosan tanult, közoktatás
vezetôi, majd településfejlesztési szakelôadói,
kistérségi tanügyigazgatási szakértôi diplomát
szerzett.
Tanítványainak tudását, nekünk, kollégáknak
hitét, kitartását adta tovább, mindig ösztönözve a
jobbra, kiváló munkára. Hihetetlen precizi-
tásáról, alapos munkájáról volt ismert, aki addig
nem nyugodott, amíg tanítványaiból, kollégáiból
a legjobbat ki nem hozta.
2008-2010 között önkormányzati képviselôként,
nevelési-oktatási tanácsnokként dolgozott a
Nagykovácsiban élôkért.
Szívügye volt a nagykovácsi iskola múltjának
kutatása, neki köszönhetjük azt a néhány éve ki-
adott könyvecskét, amelyben ezt leírta, és kol-
légáit is bevonva megjelenhetett a kiadvány,
melyben még szerepelt egy Szatmári Lajos bácsi-
val készült interjú is.
Nyugdíjba vonulása után már nem tudta meg-
valósítani másik nagy álmát, egy iskolatörténeti
kiállítást, egy régi „oskolatermet”, melyben a
mai diákok láthatták volna, hogy milyen
körülmények között folyt régen az „okítás”.
Drága Inci néni! Betegséged miatt ma nem le-
hetsz itt közöttünk, így most jelképesen nyújtjuk
át Neked munkásságod elismeréseként, elsôként
a Szatmári Lajos díjat.
Köszönjük azt a hitet, emberséget, szeretet,
melyet a tanítványaidra, kollégáidra és a
Nagykovácsiban élô emberekre sugároztál, tart-
son meg a teremtô még sokáig közöttünk!

Mária Út Közép-Európát átívelô zarándokút
„Vegyétek szemügyre az ôsi utakat és kérdezôsködjetek a régi ösvényekrôl: 

Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek nyugalmát.” 
(Jer.6.16.)

Dr. Erdô Péter bíboros úr áldásával megnyílt a Mária út – 2012. augusztus 15-én bíboros úr megál-
dotta és ezzel hivatalosan is megnyitotta a Mária Utat a zarándokok elôtt. A szentmisét követôen a
bíboros úr elkísérte a zarándokokat egy közeli útjelzéshez, ahol megáldotta a Mária Út kelet-nyugati,
Csíksomlyót Máriacellel összekötô ágát.
A Közép-európai zarándokút-hálózat kelet-nyugati fôága elkötelezett önkéntesek, lelkes civilek egyházi
és önkormányzati segítôk, erdészetek, anyaországi és határon túli partnerek támogatásával született meg.
Példaértékû annak a kb. 200 önkéntesnek a fáradhatatlan munkája, akik határainkon belül és túl napról
napra végezték az út felderítését, bejárását, szállások felkutatását, zarándoklatok szervezését, mintegy
1400 km hosszúságban, több száz településen! Az ô munkájuk nyomán mára már több száz zarándok
járhatta be a Mária Út hosszabb-rövidebb szakaszát, illetve a zarándokok szervezett fogadásán keresztül
több ezren lehettek részesei a zarándoklatoknak.
Az elsô jelzések 2009. tavaszán kerültek felfestésre, 3 év alatt kb. 800 km-en lettek kijelölve az útjelzô
lila „m” betûk, melyek szabványos turistajelzésként, fehér alapokra kerültek rá. Pályázati támogatások-
ból az út egy-egy szakaszán információs táblák, jelzôoszlopok kerültek kihelyezésre. A ma még jelzetlen
szakaszok egy részén a hagyományos turistautak jelzései mentén haladhatnak a zarándokok.
Elôzmények – Bencsik János a Mária Út egyik megálmodója, 2005-ben tette meg az utat elôször
gyalogszerrel Tatabányáról Csíksomlyóra, melyet sok további bejáró, felderítô zarándoklat követett.
2010-tôl a bátrabb zarándokok kisebb csoportjai is elindulta az úton. A legnépszerûbb úti célok a
fôútvonal két végpontja, Máriacell és Csíksomlyó, emellett az elmúlt években sokan rövidebb szaka-
szokon, egy-egy kegyhely között járták az utat. A 2011-2012-es szezonban a zarándoklatok sora
egymást éri – a zarándokok csoportjai keresztezik, követik egymást, akik nagyrészt gyalogosan, de több
esetben kerékpárral, idônként lóval kelnek útra. 
Szent Jobb zarándoklat – a Mária Út nyitó zarándoklata – Elsô alkalommal zajlik olyan gyalogos
zarándoklat a Mária Úton, mely az út teljes hosszát végigjárja. A zarándoklat egy hónapja indult el
Csíksomlyóból; a zarándokok között van, aki már azóta úton van. A Szent Jobb zarándoklat Mária-
besenyôn keresztül indul tovább Mátraverebély–Szentkútról a budapesti Szent István bazilikához a
Szent Jobb körmenetre és mintegy 2 hónap alatt szeptember 8-ra Kisboldogasszony ünnepére érkezik
meg Máriacellbe. A zarándoklathoz várják a stafétaszerûen, egyik településtôl a másikig csatlakozni
szándékozókat is.
A zarándokokat korszerû technikai háttér segíti – Folyamatosan bôvülô adattár és korszerû eszközök
állnak rendelkezésre, melyek segítségével a túrázásban, zarándoklásban kevésbé jártas érdeklôdôk is
elindulhatnak a Mária Úton. Ausztriában az útbaigazító táblázás befejezôdött, Magyarországon a jelzés-
festések a végéhez közelednek, Erdélyben az út közel fele már kijelölt. Megkezdôdött az on-line re-
gisztráció és zarándokútlevél-igénylés, ahol felhasználóbarát, interaktív térképes felület várja a zarán-
doklatra indulókat (www.mariaut.hu) – itt egy helyen megtalálhatóak a szükséges információk: GPS-re
tölthetô útvonal, szállás- keresô, látnivalók stb. Megvásárolható a fôútvonal magyarországi szakaszának
régiónkénti térképes tájékoztató füzete. 
NAGYKOVÁCSI VONATKOZÁS – A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-
testülete 2010-ben 152/2010 (XII.09.) határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Mária Út Egyesület
és mozgalom munkájához, aláírtuk az Együttmûködési Megállapodást. Majd 2012-ben a Képviselô-
testület 24/2012. (II.23.) határozattal döntött a Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról.
A megye vezetésével való együttmûködésnek, Molnár András Mária Út Egyesület elnökségi tagjának és
a Nagykovácsiban élô kedves lakosunknak Füzi Gábornak köszönhetôen eljutottunk oda, hogy elkészül-
tek az útjelzô táblák 5 helyen a településen, melynek faoszlopait és lehelyezésüket a Szurdok Kft.
végezte.
Nagy öröm volt számomra 2012. augusztus 21-én délelôtt a kicsi, de elszánt zarándokcsoport fogadása
a fôtéren. Frissítôvel és „hamuban sült pogácsával” vártuk az érkezôket. Baráti beszélgetést követôen
Gábor atya lelki útravalóval is szolgált a jelenlévôknek! Segítettük a nagy melegben azzal is az
elkötelezetteket, hogy a nagyon súlyos hátizsákokat átvittük autóval Zsámbékra, mely a napi zarándok-
lat végállomása volt, Budajenô érintését követôen.
Bízom benne, hogy az elsô csapatot sorban követik majd az egyéni és csoportos zarándokok is, ezzel
megmutathatja magát Nagykovácsi. Fontos a turizmus hazánk egészét tekintve is, a spirituális turizmus-
nak a személyre ható jelentôsége pedig elvitathatatlan. Ahol az egyes emberek tudnak lelkiekben
építkezni, ott a közösségek is fejlôdnek!

Bencsik Mónika polgármester



� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

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

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

Tisztelt Ügyfeleink!
Adófolyószámla állásáról az értesítést, valamint a második félévi
adófizetési kötelezettségrôl a csekkeket augusztus végén postáztuk
minden érintettnek. Kérjük a fizetési határidô pontos betartását!
Amennyiben a kiküldött értesítôvel kapcsolatosan észrevétele van,
kérjük személyesen, vagy az ado@nagykovacsi.hu e-mail címen
jelezni szíveskedjenek.
� Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség,
nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.
� Különbözô adónemekben a beadott bevallások feldolgozása után
szúrópróba szerûen az adócsoport továbbra is ellenôrzéseket folytat. Az
ellenôrzések fajtája lehet helyszíni ellenôrzés, vagy lehet úgy nevezett
egyszerûsített ellenôrzés, melyet a rendelkezésre álló adatok alapján foly-
tatnak le munkatársaink.
Az ellenôrzés megkezdéséig amennyiben korábban benyújtott bevallá-
saikban hibás adatokat, értékeket tüntetett fel, alanyi  jogon  jogosult ön
ellenôrizni, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy Hivatalunk
fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében, ebben az
esetben adóbírságot is megfogunk állapítani. Az ellenôrzési értesítô
kézhezvételét követôen adózónak önellenôrzési jogosultsága már nincs.
� Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi
területén, egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi
adó kötelezettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az
Önkormányzat adófolyószámlájára. Amennyiben az adó levonását a
szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy azt akkor is meg kell fizetnie az
Önkormányzat számlájára.
� Adózással kapcsolatos minden változást a helyi adóhatósághoz
(Polgármesteri hivatal) a rendszeresített nyomtatványon az ART ren-
delkezése szerint a változást követô 15 napon belül be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-
ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki iga-
zolja, hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócso-
port részére ezt nem nyújtotta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenfor-
galmi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállás-
adónak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szál-
láshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terhelni az érintetteket,
ezek a bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról
letölthetôk.
� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell
benyújtani a tulajdonosnak.
� Azon adózók esetében akiknek adó tartozása gépjármûvük éves
adótételét meghaladja idén is kezdeményezni fogjuk gépjármûvük forga-
lomból kivonását.

� Építéshatóság

Bálóné Botos Zsuzsanna, 118 mellék; balone.epites@nagykovacsi.hu
Tóthné Halász Hedvig, 116 mellék; tothne.epites@nagykovacsi.hu

� Igazgatási Osztály

Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett, igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 104 mellék; nepesseg@nagykovacsi.hu 
Ferencz Andrásné, 121 mellék; szocigazgatas@nagykovacsi.hu 
Gróf Andrea, 110 mellék, grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazatas@nagykovacsi.hu

Nevelôszülôk jelentkezését várják
Az „OTTHON” Szociális Szolgáltató Nevelôszülôi és Helyettes Szülôi
Hálózat (1182. Budapest, Királyhágó u. 83. III/302.) azzal a kéréssel for-
dult a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy nevelôszülôk toborzásában legyünk
a segítségükre, mivel a Váci Egyházmegye fenntartásában mûködô
Otthon Szociális Szolgáltató Nevelôszülôi és Helyettes Szülô Hálózat,
nevelôszülôket keres.
A törvényi elôírás alapján az lehet nevelôszülô, aki 24. életévét betöltötte,
büntetlen elôéletû, egészséges fizikailag, szellemileg és lelkileg is.
Azokat a családokat részesítik elônyben ill. olyan házaspárokat személye-
ket képeznének ki, akik példamutató életvitelt folytatnak, saját gyermekeik
nevelésében is kimagaslóan teljesítenek, saját jövedelemmel, legalább
valamilyen szakmával rendelkeznek, ingatlanuk, lakásuk a tulajdonukban
van.
A nevelôszülôk képzése 60 órás, mely 28 óra FIKSZ tréningbôl és 32 óra
egyéb tárgyi ismeretek jogszabályok, gyermekpszichológia, stb) megszer-
zésébôl áll. A nevelôszülôk a munkájukért a törvényben elôírt tisztelet-
díjban és a gyermekek után ellátmányban, nevelési díjban részesülnek. 
További tájékoztatás Kocsis Beáta intézményvezetô 06-30-298-030
Baráthné Balogh Ildikó szakmai vezetôtô 06-30-4612-429

� Önkormányzati Osztály

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

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök,129 mellék; 

településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126  mellék;

palyazat@nagykovacsi.hu
Horváth Tamara mûszaki elôadó, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu

Csendrendelet

A község belterületén belül tilos 
hétköznap 20.00-7.00 óráig, 
szombaton 16.00 órától hétfô 7.00 óráig:

- akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és
egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj
okozása,

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

stb.) végzése.
A helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal
számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén
szombaton és vasárnap is.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykovácsi honlapja: www.nagykovacsi.hu � Telefon: 06-26-389-566

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00

Ügyfélszolgálat: Gróf Andrea, 110 mellék; grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
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Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032

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



Gazos-gyomos területek állapota

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének az
egységes környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) rendelet
„18/A. § (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondo-
zása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának)
kötelezettsége.
(7)-(8)1

(9)2 A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a tulaj-
donos vagy az ingatlan jogos használójának részére, háza és annak
udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,
az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának,
valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elô.
(10)3 Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az in-
gatlan, és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gyom-mentesítésérôl.
(11)4 Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról a
gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl
úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadály-
mentességét. 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 ingatlantulaj-
donosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos építményen fészkelô
madarak okozzák a közterület szennyezôdését.”
Lényeges eleme a karbantartásnak a nyílt vízelvezetô árkok tisztántar-
tása, ami azt jelenti, hogy – az ingatlan elôtt a tulajdonosnak – hordalé-
koktól, növényzettôl mentesen kell tartania, hogy a csapadékvíz átfolyása
akadálymentes legyen.
A félreértések elkerülése végett tehát nem csak a kaszálást kell
elvégezni, hanem az ingatlannal határos árkok rendbetételét,
valamint az ingatlanról a közterületre kinyúló ágak levágását is.
A fenti munkák elvégzése érdekében kérek minden érintettet, hogy az ide-
vonatkozó fenti rendeletet szíveskedjen betartani.
1Hatályon kívül helyezte: 26/2011. (XI.17.) Kt. rendelet 2. §
2Beiktatta: 15/2011. (VI.30.) Kt. rendelet 4. §
3Beiktatta: 15/2011. (VI.30.) Kt. rendelet 4. §
3Beiktatta: 15/2011. (VI.30.) Kt. rendelet 5. §

Közterületre kihelyezett kövek

Folyamatosan felmerülô problémát jelentenek a házak elé, a közterületre
kirakott kövek. Nyáron benövi a növényzet, télen pedig belepi a hó, amely-
tôl nagyon balesetveszélyesek.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 12/2007.(V.17.) rendelete a
közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és a
közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megál-
lapításáról és annak szabályairól szól.
15.§. A közterület használatára vonatkozó tilalmak és korlátozások.
(7) Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet – különös tekintettel az
ingatlan elôtti utcafrontra – engedély nélkül bármilyen formában (kövek-
kel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel, stb.) ideiglenesen, vagy állandó jel-
leggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz abból hozzáke-
ríteni.
Felkérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy szedjék be a
közterületen lévô termésköveket, betonkockákat, karókat és minden
olyan tárgyat, amelyet engedély nélkül helyeztek ki.
Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve! Üdvözlettel:

Erôs Kálmán közterület-felügyelô

ÚJ KÖZTISZTVISELÔK BEMUTATKOZÁSOK

Szabó Bernadett (pályázati referens)
1999 óta élek Nagykovácsiban, 2000-ben épült fel a házunk.
Pesthidegkútról ill. Ady-ligetrôl költöztünk a településre. Amióta férjemmel
itt élünk, saját vállalkozásainkat is helyben mûködtetjük. Két óvodás korú
gyermekünk van.
Tanulmányaim során – 1992 és 2001 között – több diplomát szereztem:
elôször idegenforgalmi szakasszisztensként, idegenvezetôként, majd ál-
talános iskolai tanárként, végül külgazdasági szakon közgazdászként
végeztem.

Ugyan többféle területen, teljesen eltérô szakmákban dolgoztam – mint
külkereskedelem, régiség, antikvitás, vendéglátás, idegenforgalom – de
jellemzôen mindenhol pénzügyi vezetôként.
A Nagykovácsi Önkormányzatnál pályázati referensként dolgozom, mely
egy speciális terület Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csat-
lakozása ill. az azóta fennálló tagi státuszából adódóan. A hazai gazdaság
bôvítésére, fejlesztésére az elmúlt években ebbôl kifolyólag nyílt
lehetôség, az ún. fejlesztésekre fordítható „úniós pénzek” lehívása jelen-
leg is zajlik mind állami-, önkormányzati-, mind nagyvállalati, mind a kis-
és középvállalkozások szintjén.
E terület felöleli a már korábban megpályázott, elnyert és megvalósított
(vagy arra váró) projekteket, de ide tartozik a már kiírt vagy még csak
meghirdetett pályázatok elôkészítése, összeállítása is, kapcsolattartás a
közvetítô szervezetekkel, vagy a már lezárt beruházásokkal kapcsolatos
folyamatos jelentési kötelezettség teljesítése.
Jelenleg Nagykovácsi igyekszik szinte valamennyi pályázati lehetôséget
kihasználni: az útépítéstôl a közmûfejlesztéseken át, az in-
tézményépítéstôl a felújításokig, de ugyanígy a megújuló energiák
hasznosítása terén is, így ez a munka igen változatos, visszatérô ele-
meket kevésbé tartalmazó, színes és kreatív terület.

Horváth Tamara (mûszaki elôadó)
Családommal Pátyon élünk. Köszönöm a lehetôséget és ezúton szeret-
nék pár mondattal bemutatkozni.
A közigazgatásban 10 éve dolgozom. Eddigi munkahelyeimen az em-
berekkel való kommunikáció, szervezôkészség, segítségnyújtás elenged-
hetetlen szerepet töltött be.
Nagykovácsi Önkormányzatánál 2012. augusztus óta mûszaki elôadóként
dolgozom. 

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 mellék;
penzugy@nagykovacsi.hu

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

� Titkárság

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

A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a
Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. 
A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a
kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasár-
nap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô.

Az Alaptörvény Asztala
Tájékoztatjuk a tisztelt állampolgárokat, hogy az „Alaptörvény Asztala” program
2012. szeptember 3. napjával véget ért. A jövôben a terjesztés új formákban
valamint könyvesboltokban és oktatási intézményekben történik.
A reprezentatív album a továbbiakban is megrendelhetô a hivatalban kihelyezett
megrendelôlap kitöltésével.
Az Alaptörvény terjesztésének egyik új formája, AZ ALAPTÖRVÉNY
ILLUSZTRÁCIÓI címû vándorkiállítás.
E gyûjtemény 16 festményt, 30 gyermekrajzot és 29 kiadványt tartalmaz. Ez az
anyag sorra látogatja a megyéket. Kezdés szeptemberben, Szegeden 2014.
áprilisában a gyûjtemény elfoglalja végleges helyét a Parlamentben.
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Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

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

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

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

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

FOGADÓ ÓRA



HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.

ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres
ügyekben végzés-, idézés, fizetési meghagyások, közje-
gyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog, vezetékjog  beje-
gyzések, stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági
végrehajtó, NAVH, illetve más hivatalos szerv, közigaz-
gatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött

hirdetmények  kihelyezésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal titkársági-,
az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon,  a
küldô szerv által kért idôtartamra – 15, 30 napra. 
2004. évi CXL. törvény
„…80. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton
történô    közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai kül-

demény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett is-
meretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezetô hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt ered-
ménnyel,

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

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

Fábos Éva 105 mellék

6 2012. SZEPTEMBER

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô

Békéltetô Testület
TÁJÉKOZTATÓ A  FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ,
AZ ELJÁRÁS EGYSZERÛ, GYORS, HATÉKONY ÉS INGYENES
Az eljárás célja – A testület hatásköre – A testület illetékessége – 
A testület összetétele – Békéltetô testületi eljárás megindításához szük-
séges információk – Az eljárás lefolytatása – Döntéshozatal
(a tájékoztató szórólap beszerezhetô az Ügyfélszolgálatunkon és
megtekinthetô a honalapunkon is)

További felvilágosítás kérhetô:
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. 331. Telefon/fax: 06-1-47-47-921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Ügyfélfogadási idô: keddtôl-csütörtökig: 9.00–14.00 óráig
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltetô Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

hétfôn 8.00-18.00 óráig és szerdán 9.00-11.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.

� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

BEMUTATKOZÁS

Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester
Július 1-jén kezdtem dolgozni Nagyko-
vácsiban, mint körzeti megbízott. 
Ezt megelôzôen a Készenléti Ren-
dôrségnél dolgoztam. A rendészeti szak-
középiskola elvégzése után, 1995
júliusától 2011 szeptemberéig a
Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség
tiszthelyettese voltam.
Középiskolai tanulmányaimat Baján foly-
tattam, ahol az érettségi után technikusi
végzettséget szereztem. Gyermekéveim-
ben a szerbiai határ mellett található kis
faluban, Bácsborsódon éltem. Jelenleg itt
élek Nagykovácsiban feleségemmel és
két gyermekünkkel.

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt Nagykovácsi
lakosokat minden páratlan hétfôn 16.00–18.00 között a Nagykovácsi, Kossuth
Lajos utca 58. szám alatt található körzeti megbízotti irodában.

Elérhetôségeim: 
Tel.: +36-70-672-4693; E-mail: nagykovacsi@kmb.hu

TERMELÔI PIAC
Nagykovácsi  Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége
szervezésében a máriaremetei piac üzemeltetôjének Szilágyi
Zsoltnak és gazda kapcsolatainak segítségével, Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzatával megkötött együttmûködési
megállapodás alapján a Nagykovácsi Általános Iskola
parkolójában

minden hónap elsô szombatján

7:30–12:00 óráig.
A következô: 2012. október 6.

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

valamint máriaremetei segítôjük Szilágyi Zsolt és a gazdák

Pest megyei járások listája

A Magyar Közlöny hétfôi számában megjelent a 2013. január else-
jétôl mûködô járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét
tartalmazó lista. A Pest megyei lista INNEN letölthetô:
www.pestmegye.hu/sport/megjelentek-jarasi
1.2. Budakeszi járási hivatal
Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom,
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszôlôs, Telki, Tök, Zsámbék

Ambrus András sajtófônök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda
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Ebben a részben – a mostanság sokakat érintô al-
lergén növény – a parlagfû mentesítés sza-
bályairól és a kiszabható bírságok összegével is-
mertetem meg Önöket. 

A parlagfû-mentesítésre irányuló eljárás
alapvetô szabályai

Az eljárás továbbra is lakossági bejelentés, vagy az
illetékes szervek, így helyben a közterület felü-
gyelô (külterületen megyei földhivatalok) által
felderített adatok alapján indulhat.
A tényállás tisztázása után belterületen a jegyzô,
külterületen a mezôgazdasági szakigazgatási hi-
vatal – ha szükséges – elrendeli a közérdekû véde-
kezést (kényszerkaszálást). Fontos, hogy az
eljáró szervnek az eljárás megindításáról nem
kell elôzetesen értesíteni az ügyfeleket (mert a
parlagfû kiemelten allergén gyomnövény, így
szükséges elkerülni az idôveszteséget)! A közér-
dekû védekezés elrendelését megelôzôen – más
növényvédelmi eljárásoktól eltérôen – nem
történik meg a földhasználó számára a véde-
kezési kötelezettség határidôvel történô elren-
delése, ennek mellôzésével elrendelhetô a véde-
kezés, vagyis a földhasználó felszólítása nélkül
megtörténik a terület „kényszerkaszálása”!.
A közérdekû védekezés foganatosítása elvé-
gezhetô saját munkaerôvel, de megbízható ezzel
valamely külsô szerv, vállalkozó is, ennek költ-
ségeit pedig a parlagfûvel fertôzött terület
használójának kell megfizetnie (amelyet a
Nemzeti Adó- év Vámhivatal ha szükséges adók
módjára behajt)!
A közérdekû védekezéssel, illetve annak végre-
hajtásával nem ér véget azonban az eljárás, a
növény- és talajvédelmi hatóságnak ugyanis
lehetôsége van növényvédelmi bírság kisza-
bására. Nagykovácsi területileg a Pest megyei
Kormányhivatal Növényvédelmi és Talajvé-
delmi Igazgatóságához tartózik, aki helyileg
Gödöllôn vannak.

A növényvédelmi bírság kiszabásának 
szabályai

A földhasználó – aki általában a földtulajdonos –
köteles az általa használt földterületen minden év
június 30-ig az általa használt valamennyi ingat-
lanon a parlagfû virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni és ezt az állapotot a vegetációs
idôszak végéig (október 31.) fenntartani (pl.: több-
szöri kaszálással). A virágzó parlagfû kaszálása
gyakran nem akadályozza meg a pollenszórást,
ezért a virágbimbó kialakulását megelôzôen szük-
séges védekezni.
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének
nem tesz eleget, az eljáró növényvédelmi szerv –
belterületen az illetékes jegyzô, külterületen a
mezôgazdasági szakigazgatási hivatal növény és
talajvédelmi igazgatósága – elrendeli a parlagfû el-
leni közérdekû védekezést.
Aki megszegi parlagfû-mentesítési kötelezett-
ségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amely-
nek alapja a parlagfûvel érintett terület nagysá-
ga, illetve fekvése (külterület, belterület). A
bírság alapjául szolgáló terület meghatározásánál
azonban nem az adott földterület egészének a
nagysága került meghatározásra, hanem annak
parlagfûvel borított részei (parlagfû-foltok).

A növényvédelmi bírság összege

Belterületen:
50 m2-ig 20 000 Ft
50–100 m2-ig 20 000–50 000 Ft
100–200 m2-ig 50 000–100 000 Ft
200 m2-tôl 1 ha-ig 100 000–750 000 Ft
1 ha-tól 750 000–5 000 000 Ft

Külterületen:
1 ha-ig 20 000–50 000 Ft
1–5 ha-ig 50 000–150 000 Ft
5–10 ha-ig 150 000–225 000 Ft
10–30 ha-ig 225 000–1 000 000 Ft
30–50 ha-ig 1 000 000–2 000 000 Ft
50–100 ha-ig 2 000 000–3 750 000 Ft
100 ha-tól 3 750 000–5 000 000 Ft

A növényvédelmi bírság összegét az eset vala-
mennyi körülményét figyelembe véve kell meg-
határozni, figyelembe kell venni az jogsértô álla-
pot fennállásának idôtartamát, az érintettek körét, a
jogsértô magatartás ismételt végrehajtását, vagy
esetlegesen az ezzel történô elônyszerzést.
Ha a külterületi parlagfûvel borított terület átlaga
nem haladja meg az adott földterület 10%-t, a
bírság mértéke mérlegelés nélkül megegyezik az
adott területnagyságra irányadó tétel legkisebb
összegével. Amennyiben a fertôzöttség mértéke
meghaladja az 50%-t a bírság mértéke az irányadó
tétel legmagasabb értéke kell hogy legyen.
Ezúton is tájékozatom Önöket, hogy az ellenôrzés
a hivatal részérôl folyamatos a vegetációs idôszak
végéig, a gaz és gyommentesítés érdekében min-
den esetben bírság kiszabására kerül sor. A bün-
tetések kiszabása az elhanyagolt területek aktuális
állapota alapján történik. A helyszínen megállapí-
tottakról – a késôbbi vitás kérdések elkerülése
végett – mindig fényképfelvételek is készülnek. 

Továbbra is várom észrevételeiket, az ügyintézés
menetével kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Tisztelettel: 

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 11.

Hármas határon határkô felállítása
Nagykovácsi - Pilisszentiván - Piliscsaba

Gáspár Csaba Piliscsaba
polgármestere, 
Bencsik Mónika Nagykovácsi 
polgármestere, 
Pénzes Gábor Pilisszentiván
polgármestere, 
takarásban Kemenes Gábor
Nagykovácsi plébánosa,
Kertész Péter Pilisszentiván
plébánosa 
(A képen balról jobbra)

2012. augusztus 20-án délután fél 4-kor került sor a Nagykovácsi, Pilisszentiván és Piliscsaba hármas
határánál, a Bükkös kútnál felállított határkô ünnepélyes felavatására.
A megjelenteket Bencsik Mónika (Nagykovácsi), Pénzes Gábor (Pilisszentiván) és Gáspár Csaba
(Piliscsaba) polgármesterek köszöntötték. Bencsik Mónika hangsúlyozta, hogy „ez a határkô nem a
közöttünk lévô határokat jelöli, hanem a községeink közötti együttmûködés egy új szimbóluma.”
Kiemelte a civilek szerepének fontosságát, akik a határkô felállításával kapcsolatos feladatokat
elvégezték. Szomolányi Attila, a Linum Alapítvány elnöke, Bánhegyi Andor (Linum Alapítvány),
Draskótczi József (Pilisi Parkerdô Zrt.,) és Kanalas Antal munkáját emelte ki, és köszönte meg.
A bevezetô gondolatok után Kemenes Gábor (Nagykovácsi) és Kertész Péter (Pilisszentiván)
plébánosok áldották meg az új határkövet.
Az ünnepséget többek között Bíró Sándor (Duna Ipoly Nemzeti Park Természetvédelmi Ôrkerület-
vezetôje) és kollégái is megtisztelték jelenlétükkel.
Az ünnepélyes perceket kellemes muzsikaszó zárta.
Ui. A három község, a különbözô szervezetek képviselôit a nagykovácsi csapat egy-egy korty pezs-
gôvel köszöntötte és a „hamuba sült pogácsa” sem maradt el.

Az összefogásnak 
és a tenni akarásnak 

megint szép eredménye
született!

A jól sikerült nemzetközi ifjúsági tábor nemcsak
az Önkormányzatnak és a Bázis Alapítványnak
köszönhetô, hanem:
a RAMM GYM zumbásainak és tanáruknak
Kôvári Henriettnek a flash mob nagyszerû sikeré-
ért, a Tisza Kastély személyzetének segítô-
készségükért, a vendéglátó családoknak:
Verebélyi Zita, Jobbágy Emese, Patik Andrea,
Bernáth Dénes, Pataki Ildikó, Illés Gabriella,
Gyelmis Zsófia, Budai Tünde, és Mészáros Ágnes
családjainak, akik vendégül látták a külföldi fiata-
lokat  és gondoskodtak arról, hogy gördülékenyen
és biztonságosan tudjuk lebonyolítani a progra-
mokat és nem utolsósorban a Trendl Vendéglônek
és a Klein családnak a finom ételekért, 
Reméljük jövôre még több külföldi fiatal ismer-
heti meg Nagykovácsit és még több helybeli fiatal
tud külföldre utazni a testvértelepülések
meghívására!
Hálás köszönet Mindazoknak, akiknek a neve
nem hangzott el, de valamilyen módon hoz-
zájárultak ehhez a szép eseményhez!

Mészáros Ildikó
Bázis Ifjúsági Alapítvány

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS:

06-70-387-9999
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Tisztelt Szülôk! Kedves Gyerekek, Kollégáim,
Vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép
szeptemberi reggelen.  A hosszú, forró nyár után
ma újra együtt vagyunk és tanévnyitóra gyûltünk
össze.
Remélem mindenki kipihenve, erôvel telve tért
vissza az iskola falai közé, testileg és szellemileg
is készen az elôttünk álló feladatokra. Ma 411
diákunk áll itt elôttem készen arra, hogy célul
tûzze ki a tudomány várának meghódítását. Ezt a
várat a nyáron nem hagytuk magára, ismét dolgos
kezek, mesteremberek munkája nyomán alakult ki
két új tanterem, kapott új padlóburkolatot négy
emeleti tanterem a „Várépítô” pályázaton elnyert
összegbôl. A földszinten három tanterem az isko-
la költségvetésébôl, egy pedig gondos szülôi
kezek nyomán szépült meg, akik a tornaterem
öltözôit, zuhanyzóit, öltözôpadjait is kezelésbe
vették. Köszönetemet fejezem ki az 1/b osztályos
szülôknek, ritka manapság az ilyen összefogás,
tenni akarás.
A vár tehát készen áll arra, hogy ismét
megszépülve fogadja hódítóit. Lassan visszaáll a
régi rend, gyülekeznek a feladatok. Erô és akarat
egyaránt fontos ahhoz, hogy új tettek, nagy dolgok
szülessenek. Napjaink ne csak munkával, tanulás-
sal teljenek, ne csak pihenésbôl vagy más kikap-
csolódásból álljanak, hanem ezek harmonikus
egységébôl. Mindent szeretetbôl tegyünk, a legje-
lentéktelenebbnek tûnô dolgokat is. A szeretet
mellé pedig oda kell rendelnünk céljainkat, és az
utat, melyen eljutunk a sikerekig.
Ezt az utat az elôttem ülô izgatott elsôsöknek a
tanítóik fogják megmutatni. Tudom, hogy a
szüleitek egy kicsit izgatottabbak, mint ti,
különösen azok, akiknek elôször került iskolába a
gyermeke. Nagy szeretettel köszöntelek ben-
neteket, kívánom, hogy érezzétek magatokat
olyan jól, amilyen szeretettel vártunk titeket!
Szeretném, ha pár hét elteltével is ennyire boldo-
gok és lelkesek lennétek!
Hagyományainkhoz híven fogadjátok el kis
ajándékunkat, és szeretnélek név szerint is
köszönteni valamennyiôtöket:

1.a osztály
Osztályfônök: Bedô Gyöngyike

1. Balla Áron Bendegúz
2. Éles Gábor Zoltán
3. Faller Laura
4. Gyôrffy Zsolt
5. Horgas Dávid
6. Kardos Mira Borka
7. Kollár Ádám
8. Kovács Gergely
9. Láng Mihály

10. Lódi Mátyás
11. Nagy Zsombor Gyôzô
12. Németh Eszter
13. Ónodi Eszter
14. Orosz Dávid
15. Sallay Kornél Pál
16. Seregély Botond
17. Simon Zselyke Panna
18. Somorjai Dorka Tímea
19. Szabó Ágnes Virág

20. Szabó András Benedek
21. Szigetlaki Júlia Lilla
22. Tánczos Laura Anna
23. Viczián Máté
24. Zlinszky Zsigmond Emánuel

1.b osztály
Osztályfônök: Kojnokné Kovács Éva

1. Bájer Boglárka
2. Bakó Boglárka
3. Balla Barnabás
4. Bíró Bálint
5. Budai Anna
6. Dajka Bence
7. Endrédi Bálint
8. Erdélyi Bende Leó
9. Farkas Szonja Barbara

10. Gacsádi Vanessza Anita
11. Galántai Márk Gábor
12. Holczer Donát Ivor
13. Imre Simon
14. Kis András Dániel
15. Mahler Anna Sára
16. Márta Csenge
17. Ollé Teodóra
18. Pelei Hanna
19. Szabó Krisztián
20. Tóth Botond
21. Török Bíbor
22. Újvári Zoltán
23. Varga Noémi Liza
24. Wilk Mira
25. Zgyerka Réka
26. Zsemle Kristóf Márk

1.c osztály
Osztályfônök: Balássyné Angeli Tímea

1. Daczi Ferenc
2. Egri Vince
3. Fehér András
4. G. Kovács Boróka Eszter
5. Hodász Dorottya
6. Horváth Alexander
7. Horváth Kornél Bendegúz
8. Kóti Vivien
9. Lányi Szilárd

10. Nádházi Levente Koppány
11. Ott Hanna Blanka
12. Pál Zsófia Boglárka
13. Papp Liliána Dalma
14. Pohlot Tibor
15. Szalai Bálint
16. Szilágyi Roland

Isten hozott bennetek második otthonotokban!

Azokat a kollégáimat szeretném köszönteni, akik
ebben a tanévben csatlakoztak a Nagykovácsi
Általános Iskola közösségéhez:
- Borbély Máriát a 3. b osztály napközis nevelôjét,
- Dér Viktóriát a 2.b osztály napközis nevelôjét,

aki informatikát is tanítani fog,
- Kuti Imréné Tündét a 4. b és c osztály napközis

nevelôjét,
- Nagy Szilviát az 1/b osztály napközis nevelôjét,
- Valu Máriát a 4. a és b osztály napközis nevelô-

jét.

Kívánom, hogy találják meg munkájuk szépségét
iskolánkban, kérem, hogy szeressék, óvják,
neveljék a rájuk bízott gyermekeket iskolánk
hagyományai szerint.
A mai tanévnyitó ünnepség két kollégám számára
nem egy új tanév kezdetét, hanem egy életpálya
lezárását hozta el. Balázs Lászlóné Erzsike és
Tóth Mihályné Erzsike - akiket szeretettel köszön-
tök ezen a számukra utolsó tanévnyitó ünnepségen
- több évtizedes pedagógus pályájuktól búcsúz-
nak. Még néhány napig velünk lesznek, hiszen a
tanévzárás, nyitás nem esik egybe azon idôpon-
tokkal, amikor nyugdíjba vonulhatnak.
Balázs Erzsike 21 évig volt iskolánk matematika-
fizika szakos tanára, humán munkaközösség-
vezetôje. Három, ma már felnôtt gyermeke is
iskolánk tanulója volt. Nagy odafigyeléssel, szere-
tettel igyekezett megszerettetni tanítványaival
ezeket a sokszor „nem szeretem” tantárgyakat.
Tanítványai egyre eredményesebben szerepeltek a
különbözô matematikai versenyeken, így öröm-
mel nyugtázhatja, hogy sokszor küzdelmes
munkája nem volt hiábavaló. Tudom, hogy na-
gyon várja már azt a napot, amikor a mindennapi
gondokat hátrahagyva már csak látogatóként jöhet
közénk, közétek. Szeretettel búcsúzunk és kíván-
juk, hogy nyugdíjas éveinek minden perce hozzon
örömet, megérdemelt pihenést!
Tóth Erzsike napközis nevelôként 1998 óta dolgo-
zik iskolánkban. Munkája során nagyon sok
kisgyermeknek biztosította a második otthont
iskolánkban, munkaközösség-vezetôként szeret-
tette meg kollégáival is a napközis munkát, taní-
totta meg ôket annak szépségeire. Megálmodója
és megvalósítója volt a Zöldfülûek klubjának,
nagyon sok tanítványával ismertetve meg a ben-
nünket körülvevô csodálatos természeti környe-
zetet, annak értékeit. Két csodálatos unokája várja
már, hogy csak mellettük töltse be a nagymama
szerepét. A rengeteg munka után, talán szokatlan
lesz a nyugalom, de ha gyermekzsivajra vágyik,
bármikor szeretettel várjuk. Nagyon szép, otthon
és a természetben eltöltött napot kívánunk nyugdí-
jas éveidre!

Kedves Gyerekek!
Tudom, hogy akkor, amikor a tanévzáró utolsó
mondatát mondom, mindig hatalmas lelkesedés
tör ki, és ilyenkor, amikor elkezdjük a tanévet,
kicsit szomorúbbak vagytok. Tudom azonban,
hogy sokan számolgatták már napokat, hogy
mikor lehet iskolába jönni, hiszen várnak a bará-
tok, társak, sok új felfedezni való dolog.
Kedves Nyolcadikos Diákok! Számotokra
különösen meghatározó év következik. Mérjétek
fel és osszátok be energiáitokat! Tanuljátok meg,
hogyan hozhatjátok ki magatokból a legtöbbet ar-
ra a tudása támaszkodva, amit innen majd maga-
tokkal visztek! Találjátok meg a saját utatokat!
Bárhol is élitek az életeteket, bármi is lesz
belôletek, a lényeg az, hogy fedezzétek fel
értékeiteket, találjátok meg azt, amiben ti vagytok
a legjobbak!
Minden diákunknak és pedagógus kollégámnak
egy olyan tanévet kívánok, amilyet szeretnének:
nyugalmasat, kalandokban bôvelkedôt, új és új
feladatokra sarkalót!
Tudom és vallom, hogy: „A tanterv nagyon
fontos, új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel
a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára.”
Ezen gondolatok jegyében a 2012-13-as tanévet
ünnepélyesen megnyitom.
[Elhangzott a Nagykovácsi Általános Iskola
ünnepségén 2012. szeptember 3-án.]

Dér Zsuzsanna igazgató

Tanévnyitó 2012-13. tanév

nagykovacsi-iskola.hu
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A Sufni Diákszínpad nyári tábora

Ahogy a nyár közeledett, a hômérô higanyszála
egyre feljebb kúszott, a gyerekek és a tanárok iz-
gatottsága fokozódott, nemsokára itt a várva-várt
szünet. Szabadság, késôn kelés, strandolás, haj-
nalig tartó beszélgetések, találkozás régi is-
merôsökkel, kalandok. A Sufni Diákszínpad tag-
jainak azonban nem csak ezt jelentette, legyen szó
akár a kicsikrôl, nagyokról vagy a felnôttekrôl,
hanem a TÁBOR – igen, csupa nagybetûvel –
kezdetét is. Ami minden, ami egy igazán izgalmas
nyári élményhez kell és még több is. Egy hét
együttlét, nevetés és néha sírás, bolondozás és
alkotás, izzadás a parton és csobbanás a hûs
vízben, játékok és elôadások, mindezt együtt,
egymással megosztva. Ez a hét a miénk!
Idén egy igazán izgalmas vállalkozásba fogtunk,
szakítva a hagyományokkal helyszínt és koncep-
ciót váltottunk. Már nem Sármellékre, a Kis-
Balaton mellé utaztunk, hanem Szigetszent-
mártonra, a Duna egyik holtágához. Kockáz-
tattunk, és azt hiszem, mindenki nevében mond-
hatom, megérte! A víz közelsége, a sportolási
lehetôségek – úszás, kajakozás, kenuzás – igazán
különlegessé tették az idei táborhelyet.
A koncepció váltás a játszók idôsebbé válásának
és a tanárok lelkesedésének, hogy mindig valami
jobbat, izgalmasabbat hozzanak létre, a követ-
kezménye. Hiszen ami mûködött 2-3 éve, az most
a kamaszkor kellôs közepén már nem megfelelô.
Így váltották fel az egy témára felfûzött foglal-
kozásokat, a koncentrált csoportmunkákkal létre-

hozott elôadások. A gyerekekkel öt csoportban
dolgozott öt vezetô, Bakonyvári L. Ágnes,
Bakonyvári Krisztina, Márton Gábor Csaba, Virág
Jácint és Tokody Marianna. A nulláról építettek
fel hét végére, a szombat esti táborzáróra egy
elôadást.
Különbözô vezetôk, különbözô történetek és
megoldások. Egyedi és jellegzetes bemutatók
születtek. A csapatok feldolgozták: Zaci monoló-
gok címmel, egy gyermekotthonba kerülô lány
megrázó, igaz történetét, Mese Fesztiválra in-
vitálták a nézôket, mely több helyszínes perfor-
mansszá vált, A nyúl, abszurd történetét mutatták
be, táncbetétekkel és izgalmas megoldásokkal, a
kamaszkori szerelem nehézségeit boncolgatták,
elmeséltek egy indián népmesét.
A tábor végén azzal a biztos tudással búcsúztunk,
hogy jövôre megint együtt leszünk egy hétig, mert
mi összetartozunk.
Addig is évközben találkozunk hetente egyszer a
Sufni Diákszínpad foglalkozásain, ahova szeretet-
tel várjuk az érdeklôdô 12-15 éveseket. Érdeklôd-
ni Bakonyvári L. Ágnesnél a 06-20-237-0744-es
számon lehet. A kisebbeket a most induló
Maskara színjátszócsoport várja. Érdeklôdni
Tokody Mariannánál a 06-30-611-4150-es szá-
mon lehet.
A TÁBOR nem valósulhatott volna meg az
Alapítvány Nagykovácsért, a Környezet a Gyer-
mekekért Alapítvány és a Jäger Kft. anyagi segít-
sége nélkül. Köszönjük a játszók nevében is!

Tokody Marianna

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

Mihálynapi Vásár és Bolhapiac
SZEPTEMBER 28-ÁN, PÉNTEKEN, 15.30 ÓRÁTÓL 

RENDEZZÜK HAGYOMÁNYOS VÁSÁRI 
FORGATAGUNKAT 

KASZÁLÓ UTCAI ÓVODÁNK KERTJÉBEN

Az ínycsiklandó finomságok, a szemet gyönyörködtetô portékák és a 
gyerekcsalogató programok mellett idén megnyitjuk Bolhapiacunkat.
A Bolhapiacon gazdát cserélhetnek apróságok, kincsek-kacatok, megunt,
kinôtt, otthon már útban lévô tárgyak. 
„Mert ami valahol felesleges, az másutt épp hiányzik”.
Kérjük, hozd el nekünk használt dolgaidat szeptember 27-ig az óvodába, s
mi gondoskodunk róla, hogy másnál majd új értelmet nyerjenek, s a vásári
sokadalomban mindenki rátaláljon a neki tetszô és újrahasznosítható
kincsekre (könyvek, játékok, ruhák, kisbútorok, dísztárgyak, újságok…).
Szeretnénk gyerkôceinknek is megmutatni, hogy adni és kapni ilyen
egyszerû és tudatos módon is lehet. Tesszük mindezt az általunk nagyra
tartott ZÖLD gondolatok jegyében.
A Bolhapiacon befolyt csupa szív adományok a Nagykovácsi Óvodásokért
Óvodai Alapítványon keresztül jutnak el gyerekeinkhez.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Nagykovácsin innen és túl

Várépítô Pályázat
A Build-Communication Kft. 2011-ben
meghirdette Várépítô Pályázatát, melynek
lényege, hogy a pályázat kiírásakor csatlako-
zott, együttmûködô cégek felajánlják saját ter-
mékeiket késôbbi reklám céllal. Vagyis a pá-
lyázatra jelentkezô intézmények egy vagy több
forgalmazót ill. annak termékét/termékeit
kiválasztva egy együttmûködési szerzôdés
keretében vállalják annak épületen, épületben
történô felhasználását, hogy a rendelkezésre
bocsátó társaság a jövôben az elkészült épület-
részt/épületet reklámtevékenységében referen-
cia anyagként felhasználhassa.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2012-ben jelentkezett a pályázatra megjelölve
az általa üzemeltetett Nagykovácsi Általános
Iskolát a projekt megvalósítási helyszínéül. Az
elnyert padlóburkoló anyagokat 2012. nyár
végére, tanévkezdésre be is építette, így négy
tanterem, a titkárság és a szülôi váró kapott új
meleg-burkolatot. A pályázathoz saját termé-
kével – a pvc burkolóanyaggal és a hozzá tar-
tozó ragasztóval – hozzájáruló társaság mellett
az önkormányzat finanszírozta a kivitelezési és
kiegészítô munkálatokat: ide tartozott a bur-
kolások elôkészítése, csiszolás, festés, vagy a
lábazatok javítása, radiátorok felújítása is.
Ezzel az újabb pályázati lehetôséggel az iskola
ebben az évben is tovább szépült, ezúttal négy
osztály kezdheti szép, tiszta, világos teremben
az új tanévet, a titkársági szoba és a szülôi váró
pedig barátságos szobává változott.



Az együttlét öröme…
...ez jutott eszembe számtalan alkalommal, mert ezen a nyáron is megmutatta a
közösségünk azt az igényt, hogy falunk nagy családja szereti együtt jól érezni magát!
Már június elején majálisozott az iskola és még ezen a hétvégén a remek néptáncos
ifjúság apraja-nagyja mutatta be tudását az Amerikai Iskola színpadán. Alig búcsúztat-
tuk csak el a ballagó ovisokat és a nagyra nôtt iskolásokat máris belecsöppentünk a
sportesemények és gálák újabb forgatagába. Sikeresen, mint mindig hosszú évek óta
lezajlott a Crosskovácsi versenye, mely a helyi bringa sulisoknak különös bizonyítási
lehetôség volt. Az Isadora tánccsoport szép estet szervezett Bedô István, elhunyt
képviselô társunk emlékére.
A Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola ragyogó gálát rendezett, szintén az Amerikai
Iskolában léphettek fel a „kis mûvészeink”. Jó volt látni elkötelezett és nagy tudással,
szakmai felkészültséggel jelenlévô mûvészeti oktatókat, akik tanítványaikat segítve ör-
vendeztettek meg minket. A gyermekek több mûvészeti ágban léptek fel a jelenlévô
családtagok és barátok elismerését kivívni a színpadra. Meglepô és megható pillanatok
voltak számunkra, akik végignéztük az elôadást, amit megelôzött a gyermekek nagy
gonddal és izgalommal teli felkészülése. Csodálattal tölt el minden alkalommal az az 
energia, ami Gáspár Kornélia igazgató asszonyból sugárzik, hiszen nem könnyû feladat
iskolát vezetni, intézményt fenntartani, „albérlônek” lenni az általános iskolában. Mégis
sikerül kitalálnia újabb és újabb dolgokat és megvalósítani ötleteket. Idén meglepetés
volt számomra a társastánc, aminek az elôadása igazi színfolt volt a gálán. Tiszte-
let a családoknak, amiért sokan fontosnak tartják az iskolai oktatás mellett a gyerme-
kük mûvészeti képzését is, hiszen a kreativitás kibontakoztatására nagy szükség van. 
Az önkormányzat pedig a lehetôségeihez képest támogatja a mûvészeti oktatás fenn-
tartását is.
Idén nyáron énekelhettük eleget a slágert a „hosszú, forró nyárról”….., mert az idôjárás
valóban kedvezett a nyaralóknak. A júliusi hôségben el is csendesett egy kicsit a falunk.
A családok együtt tölthették az idôt, a gyermekeket várták a táborok. Sokan kérdezték
jövet-menet tôlem is, hogy „falunap nem lesz?”, minden kedves érdeklôdôt megnyugtat-
tunk, hogy lesz lehetôség az együttlétre, de már 2011-ben is próbáltuk visszahozni ide-
jét tekintve a régi hagyományokhoz kötôdôen a Búcsút, és nem „falunapot” szerveztünk.
Jó volt olvasni Réthy Mária írását az újságban a régi búcsúkról, amik az egykori
Nagykovácsiban élôknek talán a legfontosabb eseménye volt. Már egy évvel ezelôtt is
örültünk, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetésével a „maroknyi” itt élô
sváb csapat felvállalta a búcsú szervezését. Akik 2011-ben részt vettek eme jeles ese-
ményen, már várták a folytatást, hogy tudunk-e új hagyományt teremteni a régmúlt idôk
eseményeit tiszteletben tartva. Azért használom a „tudunk” kifejezést, mert a teljes
faluközösségen múlik, és nem csak a Német Nemzetiségi Önkormányzaton, hogy
fontos-e számunkra a hagyományok újra élesztése, vagy újak megteremtése. Réthy
Marika elsô olvasatos cikke, valahogy úgy fejezôdött be, hogy legyen a búcsú Búcsúzás
a közömbösségtôl, a közönytôl, a széthúzástól, ennek is nagyon örültem személy szerint,
hogy ezt így megfogalmazta akkor, mert talán ilyen érzései is támadnak néha az em-
bernek, hiszen mindenki kedvére tenni, egyformán örömet szerezni nem lehet.
A 2012-es BÚCSÚ újabb bizonyíték itt Nagykovácsiban az EGYÜTTLÉT ÖRÖMÉRE!
2012. augusztus 10-én pénteken kezdôdött a terep elôkészítése az ünnepre, virágot ültet-
tünk, takarítottunk szorgos kezekkel és Honti Zoltán Készenléti Szolgálat vezetôjének
külön segítségével, majd az elültetett virágokat jól be is öntöztük! Ekkor már a
nemzetiségi csapat sürgött-forgott, ácsolt, kalapált és mindeközben jóízû baráti beszél-
getések zajlottak, anekdoták a múltból és tervek a jövôre, mert hálásak lehetünk, hogy
vannak újabb tervek!
Szombaton, augusztus 11-én féltünk az idôjárástól, ami pontosan búcsúra valóra alakult,
a kánikula megszûnt és kellemes bárányfelhôk alatt, megnyitott a búcsú síppal, dob-
bal….ahogy azt kell. A gyermekek is örülhettek a kicsi vurslinak és a remek programok-
nak, az anyukák és nagymamák a vásárfiának, a papáknak pedig volt elég frissítô és
sültkolbász a büfében!
Az Önkormányzat számára külön esemény volt a kitelepített hazajáró vendégeink mel-
lett az Andódról érkezô delegáció fogadása. De nem csak hivatalos delegációk voltak je-
len, hanem az ifjúság is bekapcsolódott a településünk külkapcsolatainak építésébe. A
Bázis Alapítvány Németország, Csehország és Szlovákiából fogadott fiatalokat, akik
nagyon jól érezték magukat és néhány mondattal be is mutatkoztak a színpadon.
Köszönet illeti Mészáros Ildikót, aki lelkesen pártfogolja és segíti a fiatalok
kezdeményezéseit.
Színes programok, családias hangulat jellemezte a programokat, persze a buli sem
maradhatott el, ahol a jó hangulatról B. Tóth László gondoskodott, aki mellett az egész
falu táncra perdült!
Vasárnap reggel az zenés ébresztôt követôen ünnepi kétnyelvû misét tartott Gábor atya,
a kitelepítettekkel és az itthon maradottakkal, a solymári kórus kíséretével. Szeretet és
megnyugvás hatotta át a templomot, plébánosunk szívhez szóló szavai sokat jelentettek
a jelenlévôknek.
Majd folytatódtak a családias programok és meglepetésként az egyik zenekar
vezetôjérôl, aki harmonikán játszott kiderült, hogy polgármester társam. Kellemesen telt
a vasárnap is. A búcsúzást senki nem akarta, egyre jöttek az emberek, mert valóban jó
volt együtt. Új-Nagykovácsiak és régi-Nagykovácsiak jól megfértek a fôtéren, sok
mosoly és vidám gyermeksereg töltötte be a teret három napon át! Jó érzés nekem, hogy
a közösségi színtér valóban színt hozott újra a közösségünk életébe!
Köszönet mindenkinek, aki fontosnak tartotta a segítséget az részvételt, vagy csak azt
hogy eljöjjön és részese legyen az eseménynek.
KÜLÖN KÖSZÖNET dr. Klein Katalinnak a búcsú háziasszonyának és dr. Klein Ferenc
elnök úrnak, akik szívükön viselik ezt a régi-új hagyományt!

Bencsik Mónika polgármester

Schmitt Pál is itt járt családjával

Fotó: Kerekes István
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Nagykovácsi Búcsú 2012.

Biztosan van tudományos magyarázat arra is, hogy miért emlegetjük sokkal
hosszabb ideig a rossz élményeket, s lépünk túl hamar azon, ami jó
volt…..mert, hiszen alig telt el pár hét, s már inkább a jövô évi terveinkrôl
beszélünk, mint az ez évi Búcsúról. Tervezhetünk, de nem tudhatjuk, mit hoz
a következô év. A tavalyi búcsú értékelésébôl kimaradt a névsor.
A „Lista” ami 2012-ben a nagykovácsi falu közösségéért önzetlenül dolgozó,
segítô csapatot jelent, feledtetve a történelem fekete listáját. Ezt az adósságot
szeretném pótolni, s egyúttal köszönetet mondani az ez évi munkájukért is.
Ott voltak mindenhol, ahol segítôkéz kellett:
Gazdag Péter és felesége Terike, Horváth Sándor és felesége Anci és fiúk
Sándor, Jekly Imre és felesége Piroska, Kohut József és felesége Zsuzsa, Ilovai
József és felesége Marika, Kovács Aladár és felesége Terike, Sziráki László és
felesége Annuska, Lökös József és felesége Éva, Oszlánszky József és fele-
sége Joli, Guba István és felesége Ibolya, Veres Lászlóné Annuska, Czemmel
József és felesége Erzsike, Biró István és felesége Joli, Pitz Frigyes és felesége
Évi, Képíró Gáborné Ági, Rost István és felesége Erzsike, Szíjártó Mihályné
Erzsi, Simon Jánosné Marika, Zsohovszky József és felesége Klári, Gál
Ferenc.
Az Öregiskola részérôl Pataki Ildikó volt segítségünkre.  Külön köszönet dr.
Solymosi Péternek, az ügyeletes orvosi szolgálatért, valamint a Nagykovácsi
Készenléti Szolgálatnak. Köszönjük Varga Róbert lelkész úrnak és Kemenes
Gábor atyának a segítséget és együttmûködést!

Ismét jó volt együtt lenni, együtt tenni, köszönet Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata képviselôtestületének, hogy ezt lehetôvé tette. 

Dr. Klein Ferenc
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Fotók: Biro István
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ÔSZI RUHAGYÛJTÉS
A FÔTÉREN

szept. 28–29-én (péntek és szombat) 
okt. 5–6-án (péntek és szombat)

okt.12–13-án (péntek és szombat)
a pénteki napokon 12–18 óra között

a szombati napokon 10–18 óra között

RUHÁK VÁLASZTÁSA A PLÉBÁNIÁN
(BEJÁRAT A TEMPLOM FELÔL)

okt. 19-én (péntek) 13–18 óra között
okt. 20-án (szombat) 9–13 óra között

Köszönjük a ruhákat, 
és szeretettel várunk mindenkit!

A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTÔI

Segíteni szeretnénk
Örömmel tudatjuk a falu lakosságával, hogy 2012 júniusában megalapítottuk
a Nagykovácsi Önkéntes Segítôk csapatát. A megalapításban a Linum
Alapítvány, a Magyar Hospice Alapítvány és Nagykovácsi Önkormányzata
vett részt.
A 11 fôs lelkes csapat segítô szándékú helyi lakosok körébôl verbuválódott
azzal a céllal, hogy támogatást nyújtsunk egyszerû, hétköznapi dolgokban
azok számára, akik valamilyen okból akadályoztatva vannak. A segít-
ségnyújtás ingyenes és bárki fordulhat hozzánk segítségért például olyan ese-
tekben:
- amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba, vagy

a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük, vagy
autóval elszállítjuk);

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

- ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani;
- ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis lelki támogatásnak;
- ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gondozza és egy kis segít-

ségre, némi szabadidôre, pihenésre lenne szüksége;
- ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként segítségre lenne szük-

sége;
- az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segítséget igénylô – helyzetek is.
Mi a csapatunkkal igyekszünk a problémákra megoldásokat találni.
Akinek segítségére lehetünk, vagy ismer olyan személyt, aki segítségre
szorul, kérjük, hívja a következô telefonszámokat, vagy értesítsen bennünket
írásban:
06 26 389 594, 06 30 557 9384 Jelinkó Ildikó, csoport koordinátor I.,
E-mail. suomi999@hotmail.com 
06 20 536 4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor II.
E-mail: drjaniagnes@gmail.com 

Továbbá várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatlakozni a
Nagykovácsi Önkéntes Segítôkhöz.

Idôsek Világnapja október 1.
„Száguldva vágtat, rohan az idô,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elôzô,
Az idônek nem mondhatsz „állj meg”-et…” (Zsoldos Imre)

Az ENSZ Közgyûlésének határozata alapján elôször 1991-ben rendezték meg
az idôsek világnapját, 1999-ben pedig hasonló elnevezésû éves ren-
dezvénysorozatot tartottak. Az intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék
a méltóságteljes öregkort, valamint az idôsöket visszaintegrálják a gazdaság-
ba. Európában az aktív munkaerô csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt
kap az idôsek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a munkaerôhiányt, valamint
segítve a teljes értékû élet fenntartását.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik
ember idôskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet.
Területi elosztásban Budapesten illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben,
a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen: az idôsek 61%-a nô. Az elôzô
népszámláláshoz képest jelentôsen csökkent a többgenerációs családok szá-
ma, az idôs emberek többsége egyedül, vagy másik idôssel él együtt.
Az Európai Unió a 2012-es esztendôt a „Tevékeny idôskor és a
nemzedékek közötti együttmûködés” évének nyilvánította. Ezért a
Kormány az idei évben számos olyan programot tervez, melynek hosszú távú
célja ráirányítani a figyelmet a lakosság megnövekedett és várhatóan tovább
emelkedô élettartamából adódó mindazon feladatokra, amelyek az idôsödô
népesség jólétének, megfelelô szociális és egészségügyi ellátórendszerének
fenntarthatósága és a gazdaság teherbíró képessége közötti egyensúly meg-
tartása érdekében szükségesek.
Az Idôsek Világnapja az európai év kiemelkedô eseménye, ezért az
Önkormányzatunk az eddigi hagyományokat megôrizve helyben, csalá-
dias ünnepséggel, vacsorával és kis ajándékkal kedveskedik a ren-
dezvényen résztvevôknek.
Az idei évben az elismerô címek adományozásánál különös figyelmet fordít-
va a fentiekre, örömmel adományozta a Képviselô-testület a Nagykovácsiért
Emlékérmet Tompos Józsefné, Marikának, aki az Idôsek Klubját vezeti.
Az idôsekkel való foglalkozás egyik hivatalos formája a házi segít-
ségnyújtás, melyet kötelezô feladatként ellát az Önkormányzatunk. Aki
ezzel kapcsolatban tájékozódni kíván, a Polgármesteri Hivatalban Ferencz
Andrásné kolléganônél tegye meg bizalommal.
A nem hivatalos segítségnyújtást évtizedek óta végzi a falunkban is a kato-
likus karitász, amit ezúton is köszönünk, személy szerint Gábor atyának és
Réthy Marikának! Öröm, hogy a közösségünkben bôvül a segíteni vágyó,
tenni akaró személyek köre, akik létrehozták az Nagykovácsi Önkéntes
Segítôk Csoportját, melyrôl külön cikkben olvashatnak. Ezek az elkötelezett
lakosok is várják azon családok jelentkezését, ahol el kell még segítô kéz,
vagy csak a magány oldását segíthetnénk!
A faluban végigsétálva, sok családot ismerve számomra nem is kétséges,
hogy a közöttünk élô „szép korúak” igen tevékenyek. Egymást is segítve,
családjaikat támogatva néha nem is vetôdik fel bennünk, hogy ôk maguk is
igénylik a gondoskodó figyelmet.

Ne feledkezzünk meg róluk, tegyünk együtt azért, hogy méltó módon,
boldogan teljenek köztünk hétköznapjaik! Az Idôsek Világnapja alkal-
mából jó egészséget és sok erôt kívánok az önkormányzat nevében
Szeretettel:

Bencsik Mónika polgármester






