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FAÜLTETÉS 2013
Egyre népszerûbb az önkormányzati program!

Idén április 20-án immár hagyományszerûen került megrendezésre a

tavaszi Faültetési Akció a Nagykovácsiban született gyermekek számára.

A példa értékû programra idén már több mint 80 család jelezte elôre

részvételi szándékát, ami az esemény sikerét és nem utolsó sorban a

környezetükre érzékeny lakosság egyre nagyobb számát jelzi. 

A szombat reggeli találkozó az új református templom mellett –

Nagykovácsi tervezett új közterületén – a Dobos Károly téren volt. Az

eseményt Bencsik Mónika polgármester nyitotta meg köszönetet mond-

va a már több éve töretlen támogatásért a Gemenc Zrt.-nek a facsemeték

biztosításáért.

A Magyar kôris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és Kislevelû hárs

(Tilia cordata) csemeték a Dobos Károly téren kívül a hamarosan átadás-

ra kerülô Arany János utcai játszótérhez, a Rákóczi utca 1-hez illetve a

Nagyszénás utcához kerültek, ahol a Készenléti Szolgálat önkéntesei biz-

tosították a facsemeték belocsolását. A hivatal dolgozói szintén minden

helyszínen jelen voltak és segítették az ültetési akciót a Település-

üzemeltetési Nonprofit Kft. alkalmazottaival, akik az ültetô gödrök szak-

szerû elôkészítését végezték. A csemetékhez tartozó fa táblákat a

Szurdokhát Kft. ajánlotta fel.

A felajánlásokat és részvételt ezúton is köszönjük minden szülônek,

nagyszülônek és gyermeknek! Kérjük, hogy a korábbi években elültetett

csemetéket megfelelô gondossággal és felelôsséggel gondozzák az

elkövetkezendô években is.

Honlapunkon hamarosan elérhetô lesz a helyszíneken készült valamennyi
fotó!

Jakab Balázs

Fotók: Páva Józsefné, Erôs Kálmán, Böngészô



Megújul a Sportpálya
Rohamléptekkel készül az Önkormányzat által pályázati és önerô alapból fi-
nanszírozott Általános Iskola külsô sportpálya rekonstrukció! A március
végén elkezdett felújítás során teljesen megváltozott az egykori repedezett,
több helyen megsüllyedt aszfaltpálya képe.
A régi elhasznált eszközöket új streetball palánkok és új kapuk váltották. A
kapuk mögötti teret már labdafogó háló védi, valamint a megújult
pályaalapozással a csapadékvíz megfelelô elvezetése is kialakításra került. A
burkolat rugalmas gumirétegbôl lett elkészítve, ami a jelenlegi technológiák
közül az egyik legjobb ún. abszorpciós re-energizáló tulajdonsággal bír.

Jakab Balázs

Ilyen volt…   

…ilyen LETT!!

Kedves Szülôk!

2013. május 24-én,
pénteken felavatásra

kerül iskolánk 
új sportpályája.

A délutáni sportvetélkedôk után 
19 órától szeretettel várjuk Önöket, 

jelenlegi és leendô szülôket, egy

esti kerti partira,
ahol terített asztal mellett lehetôség

van közös beszélgetésekre, és aki még
mozgásra vágyik, táncra is.

Támogatói jegyek: 
1000, 3000 és 5000 Ft értékben 

május 13-tól az iskola titkárságán 
és a helyszínen vásárolható, 

a befolyt összegbôl a sportpálya
befedésére gyûjtünk.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nagykovácsi Általános Iskola

Környezet a Gyermekekért Alapítvány

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testülete

(Falugyûlést)
tart 2013. június 3-án (hétfôn) 18.00 órakor

Az ülés helye: Általános Iskola Tornacsarnok
(Kossuth Lajos u. 101.)

Napirend:
1. A 2012. évi zárszámadási beszámoló

Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester
2. Tájékoztató a 2013. évi költségvetésrôl

Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester
3. Zsíros-hegyi csatorna beruházás – KEOP pályázat - tájékoztató

Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester
4. Indítványok, javaslatok – Lakossági hozzászólások

Nagykovácsi, 2013. április 25.
Bencsik Mónika

polgármester 

Minden Kedves Nagykovácsi Lakos
megjelenésére feltétlenül számítok!

KÖZMEGHALLGATÁST



A Képviselô-testület 2013. április 15-én tartott
munkaterv szerinti ülésén 20 napirendi kérdés-
ben hozott döntéseket.
A 2012. évi zárszámadási rendeletet a
képviselôk egyhangúan fogadták el, tudomásul
véve a Független Könyvvizsgálói jelentésben
foglaltakat. A 2012 évrôl szóló gazdasági beszá-
moló – a rendelet mellékleteiben foglaltaknak
megfelelôen – 1.851.024 ezer Ft bevételi és
1.685.009 ezer Ft kiadási teljesítési összeggel
került megállapításra. Az elôzô évben
megképzôdött pénzmaradvány beemelésre került
a 2013. évi költségvetési tartalék keretbe. A 2012.
évi gazdálkodásban fennakadás nem volt, ez nem
kismértékben köszönhetô a tervezettet megha-
ladó helyi adó bevételeknek. Az önkormányzat
mûködési hitel felvétele nélkül több területen
többletkiadásokat felvállalva tudta biztosítani a
kötelezô feladatok ellátását és ezen túlmenôen
még különbözô fejlesztéseket is végrehajtott. Az
intézmények mûködôképessége takarékos gaz-
dálkodással, valamint több forrás-kiegészítô pá-
lyázati lehetôség kihasználásával biztosított volt.
Az államháztartásról szóló törvény 2013. január
1-jén hatályba lépett rendelkezése alapján a helyi
önkormányzatok következô évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját elôzô év április 30-ig
kell elkészíteni. Mivel az önkormányzatok
számára meghatározott feladatok köre az állami
támogatások rendszere folyamatosan változik,
ezért a változások hosszú távú gazdasági hatása
nehezen mérhetô és tervezhetô. Erre tekintettel
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a
2014. évi költségvetési koncepciójában csupán
alapelveket tud megfogalmazni, amelyhez azon-
ban iránymutatás a ciklusprogramban meghatáro-
zott döntések.
Elfogadta a testület a Nagykovácsi Település-
üzemeltetési Kft. (továbbiakban NATÜ Kft.)
2012. év számviteli törvény szerinti gazdál-
kodásáról szóló, és a 2013. I. negyedévben
elvégzett feladatait bemutató beszámolóját.
Módosításra került a NATÜ Kft. Szervezeti és
Mûködési Szabályzata és az önkormányzattal
kötött Együttmûködési Megállapodása.
Az intézmények és az önkormányzat közötti
Együttmûködési Megállapodások szintén mó-
dosításra kerültek a NATÜ vonatkozásában. Az
Általános Iskola vonatkozásában a fenntartással
összefüggô változások miatt szükséges egy telje-
sen új háromoldalú megállapodás létrehozása.
Korábban önkormányzati tulajdonú ingatlanok
telekrendezése kapcsán, majd azt követô értéke-
sítése okán vagyonrendelet-módosításra volt
szükség.
A közterületek elnevezésérôl a házszámozás
szabályairól szóló rendeletet szintén módosította
a testület. Kormányrendelet szól a magyarországi
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyil-
vántartásáról. A Nagykovácsiban lévô Úttörô ut-
ca átnevezésével kapcsolatban az állásfoglalás ki-
mondja, hogy „annak további használata nem
javasolt, mert maga az elnevezés a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerhez szorosan
kapcsolódik”, ezért a testület úgy döntött, hogy az
említett utcát átnevezi, amelyhez az ott élô
lakosság véleményét figyelembe veszi. A ren-
delet többek között kitér a házszám táblák lakóin-
gatlanokon történô elhelyezésének szabályaira is,
ezek betartását a jegyzô ellenôrzi.
A Képviselô-testület ingyenes közterület hasz-
nálatot biztosít a Semmelweis Ignác Emlék-

verseny megrendezéséhez, amelyre idén nyáron
kerül sor.
Az óvodai közétkeztetés kiszervezésére a cso-
portszoba bôvítés kivitelezésének idejét és a ter-
vezett fôzôkonyha megvalósításának költségeit
figyelembe véve a 2014-2015. nevelési évben
kerül sor.
Elfogadásra került az önkormányzat 2013-2014.
évi Sportfejlesztési Koncepciója. A koncepció
tartalmazza azokat a célkitûzéseket és a célki-
tûzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket az
önkormányzat – mindenkori költségvetése adta
lehetôségének függvényében – döntéseiben a
tömegsport és a versenysport területén iránymu-
tatónak tekint.
A Képviselô-testület pályázatokkal kapcsolatos
döntéseket hozott az alábbiak szerint:
A „Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a
határmenti régiók kis- és középvállalkozói
részére” címû pályázatához kapcsolódóan
hangyaszövetkezetet(-eket) alapít.
A Blanchere Illumination Hungary Kft. által meg-
hirdetett „Fénydekorációs eszközök beszer-
zése” pályázatot benyújtja. Az említett céggel
már 2007. óta szerzôdése volt önkormány-
zatunknak, ami mostanra lejárt, ezt lehet pályáza-
ti úton megújítani. Mostani pályázati felhívá-
sukkal díszkivilágítási eszközök beszerzésére
nyílik lehetôség.
Öregiskola és Közösségi Ház informatikai fej-
lesztésére elnyert „Informatika a köz szolgála-
tában” pályázatunk saját önerô biztosításáról
született döntés, már elnyert pályázat kapcsán.
„Új bölcsôdei intézményfejlesztés”, „Óvoda
korszerûsítés, férôhelyszám bôvítés Nagyková-
csiban”, illetve a „Nagykovácsi szennyvízhálóza-
tának fejlesztése” elnevezésû pályázatokhoz
kapcsolódóan önerô támogatási kérelem
benyújtásáról határozott a testület.
Az önkormányzat 03. hrsz alatt nyilvántartott in-
gatlan egy részét több mint egy évtizede közút-
ként használta, ezért 261 m2 területére elbirtok-
lási pert indít.
Két magánszemély által túlkerített önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítési
összegét meghatározta a testület.
A képviselôk elfogadták a polgármesteri és a
jegyzôi tájékoztatást a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról, a jogügyletekrôl, valamint a
szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartására vonat-
kozó rendelet tervezetrôl.
Testületi felhatalmazás alapján Nagykovácsi és
Remeteszôlôs polgármesterei tárgyalásokat
folytatnak a két település közös feladat-ellátá-
sainak vonatkozásában jelenleg téma a
közmûvelôdés és az egészségügyi alapellátás
volt.
Zárt ülésen döntött a testület a 2011. évi CCIX tv.
alapján új víziközmû szolgáltatóval bérleti-üze-
meltetési szerzôdés megkötésérôl.

2013. április 30-án a Képviselô-testület rendkí-
vüli ülésen döntött arról, hogy a „Nagykovácsi
szennyvízhálózatának fejlesztése” elnevezésû pá-
lyázat végleges Megvalósíthatósági Tanulmá-
nyában meghatározott önrészt az EU Önerô
Alapra történô pályázat benyújtásával kívánja
biztosítani (85.769.792 Ft), amennyiben az
önkormányzat nem nyeri el az EU Önerô Alap
keretében nyújtandó támogatást, úgy a meg-
valósításhoz szükséges önerôt saját forrásból biz-
tosítja. A Megvalósíthatósági Tanulmányban

nem elszámolható költségeket szintén saját for-
rásból biztosítja. (19.678.155 Ft).
A Megvalósíthatósági Tanulmányban megha-
tározott költségvetést a testület jóváhagyta.
A 2013. április 25-i testületi ülésen eldöntötték a
képviselôk, hogy a BM pályázaton az iskolai
étkezô bôvítésére pályázat kerül beadásra, az el-
telt néhány nap alatt a Kincstárral történt
egyeztetést követôen az önerô emelését kellett
jóváhagyni.

A Képviselô-testület munkaterv szerinti ülését
2013. május 23-án tartja az Öregiskolában.

Tisztelettel: 
Dékány Angella alpolgármester 

Tájékoztató a Képviselô-testület áprilisi munkájáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
„Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

gazdasági vezetô
munkakör ellátására

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A vezetôi megbízás idôtartama:
A vezetôi megbízás határozatlan idôre szól. 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 
A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltôje
által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 16. pontja
alapján pénzügyi igazgatási feladatok.
Ellátandó feladatok: Az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 9. §-ában megha-
tározott feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és gazdálkodási feladatok.
A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Pénzügy csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fô.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló" 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– fôiskola, felsôoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzett-

ség, vagy a felsôoktatásban szerzett egyéb végzettség, emel-
lett legalább államháztartási mérlegképes könyvelôi szakképe-
sítés, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrôl szóló 2000. évi C.
törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és ren-
delkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– jogszabály szerinti próbaidô kikötése.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– pénzügyi területen eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasz-

talat,
– költségvetési szervnél eltöltött – legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata, 
– motivációs levél.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követôen azonnal betölthetô. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné
Pataki Csilla jegyzô nyújt, a 06-26-389-566 -os telefonszámon.
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 pályá-
zati adatbázisban szereplô azonosító számot: 07-27/2/2013.,
valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezetô. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Polgármester egyetértésével a Jegyzô dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 22. 
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� Adócsoport 06-26-389-327 
Csoportvezetô: Nagy László, 115 m.; nagy.ado@nagykovacsi.hu

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

gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô
behajtása

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

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

� Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az elsô féléves adó meg-
fizetésére rendelkezésre álló határidô lejárt.
Amennyiben a közölt fizetési kötelezettségét nem teljesítette a megadott
határideig, azt kérjük soron kívül fizesse meg.
Amennyiben fizetési nehézségei keletkeznek, és adóhátraléka kelet-
kezett, úgy azt jelezze részünkre, mert így mentesülhet a 49/2012NGM
rendeletben meghatározott behajtási költség általány (5000 Ft) megfize-
tése alól.
Az adózás rendjérôl szóló 2003 évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 43.
§ (8) bekezdése alapján adózót tájékoztatni kell adó számlájának egyen-
legérôl, és az esetleges tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról.
� A kiküldött értesítôk alapján többen jelezték Hivatalunkban, hogy nem
értik a késedelmi pótlék felszámolásának okát. Az ART szabályozása sze-
rint az adók fizetési határidôn túl történô befizetése esetleg nem fizetése
esetén késedelmi pótlékot kell felszámítani, melynek mértéke a jegybanki
alapkamat 2 szeresének 365-öd része.
� Felmerültek olyan kérdések is, ha valaki hamarabb fizeti be az adóját,
vagy túlfizetését nem kéri ki, akkor miért nem fizet a Hivatal kamatot. Az
Art. szerint az Adóhatóságnak ilyen kötelezettsége nincs, mivel nincs
olyan jogszabály, mely kötelezné adózót korábbi fizetésre, vagy túl-
fizetésének adószámláján való tartására.
Adóhátralékosokkal szemben május elején behajtási eljárásokat
megindítjuk.
Várhatóan az összes olyan eszközt alkalmazzuk, melyre a bírósági végre-
hajtásról szóló tv. lehetôséget biztosít.
Vállalkozók és vállalkozások esetében közeledik a május 31-i helyi
iparûzési adó bevallási határideje.
Bevallásukat a www.nagykovacsi.hu honlapról (fôoldal, ADÓNYOMTAT-
VÁNYOK) lehet tölteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy e-mail-ban történô
beküldést nem tudunk elfogadni.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyér-
telmûen 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 a 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. 
Például: a  férj  számlájáról utalnak, de a feleségnek van adókötele-
zettsége, így azt nem lehet lekönyvelni, átfutó tételként szerepel, ezért
késedelmi pótlék kerül felszámításra, emiatt fontos a befizetô azonosító.
Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak
fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását
kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a
gépjármûadó hátralékuk meghaladja.

� A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-ig
terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be. 
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi
adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell
beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó kötelezett-
sége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkormányzat
adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy
azt akkor is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.
� A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk illetve a honlapról letölthetôk.
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300 Ft/fô/vendégéjszaka. 

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

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

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

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

Kedves Olvasók!
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.).sz. Kt. rendelet
szerint október 01-tôl április 30-ig lehetett a kertben komposztálással
nem hasznosítható hulladékokat égetni.
A kerti hulladékok égetésének lehetôsége tehát lejárt, kérem vegyék ezt
figyelembe a tisztelt ingatlantulajdonosok.
Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám.
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék – tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô cso-
magolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevé-
kenység környezetszennyezô, veszélyes és ezért szigorúan tilos.
A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett za-
jos munkák kérdése. Itt idézném az ide vonatkozó fenti számú helyi ren-
deletet: 

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

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

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

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

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

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu
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– erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
– zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrész-

gép, stb.) végzése.
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az építkezéseken,
ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyugalma és pihenése
hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
A fentebb idézett helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt
megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni
bírságra a hétvégén is.
A mostani kedvezô idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és
gyommentesítését, az ingatlanok melletti árkok tisztítását. 
A csapadékvíz zavartalan elvezetése érdekében kérem az ingatlan tulaj-
donosait, hogy a kapubejárók alatti átereszeket és lefedett árokszakaszo-
kat is takarítsák ki. Ilyen elhanyagolt, eldugult, beomlott kapubejárók alat-
ti csöveket jellemzôen a Kossuth Lajos utcában találni.  A Kossuth Lajos
utca kezelôje és a Hivatalunk is ellenôrizni fogja a nyílt vízelvezetô árkok
tisztítását. 
Amennyiben a kapubejárók alatti átereszek tisztítását nem végzi el
az ingatlan tulajdonosa, azt a közút kezelôje fogja megtenni, a bejáró
elbontásával párhuzamosan.
Tájékoztatom a tisztelt kutya tulajdonosokat, hogy a Polgármesteri Hivatal
által meghirdetett és támogatott cippelési akció 2013. 04. 30-án véget ért.
Néhány fontos dolgot ismertetnék, ami minden kutyatartót érint!
– Csak chippel ellátott kutyákat lehet 2013. január 01-tôl a közterületre ki-

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

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

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

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

Erôs Kálmán felügyelô

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

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

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu

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

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

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

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

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

FOGADÓ ÓRA

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

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

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

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

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

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

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

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

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

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

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

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

A Budakeszi Járási Hivatal Hivatalvezetôjének 
tájékoztatója 2013. április 15-étôl

Erdôs Péter falugazdász fogadja és segíti az ügyfeleket az ügyfélbarát szolgál-
tatások 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 készí-

tésére.
Dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezetô

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petôfi tér 1.

Telephelye: 1126 Budapest, Böszörményit út 24/b.
Tel: 06-1-766-5851; E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu

Értesítjük, hogy a 63/2012.(XII.31.) BM rendelet és a 347/2012.(xII.31.) Kormány ren-
delet  értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó fe-
ladatok – a települési Önkormányzat közigazgatási határai belül – a Magyar Kémény
Kft. Alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink 2013. május 1. és június

30. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.

Perjés András
központi kirendeltség vezetô

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSI AKCIÓ
NAGYKOVÁCSIBAN 

Értesítjük Nagykovácsi lakosságát, hogy zöldhulladék szállítási akciót 
szervezünk az alábbi idôpontban:

2013. május 13-án hétfôn
Az akció keretében a kerti nyesedéket, ágakat 60x120 cm-es méretben
kötegelve, falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot szállítják
el. Ezen akció keretében nem szállítják el a kerti kaparékot.
Amennyiben a kirakott zöldhulladékot a mennyisége miatt az adott napon a
szolgáltató nem tudja elszállítani, az elszállításról a következô napon gon-
doskodik.
A hulladéknaptárban egyéb idôpontokban meghirdetett zöldhulladék
gyûjtési napokon a szolgáltató, csak az erre rendszeresített zsákokban szál-
lítja el a zöldhulladékot. A zsákok (4 db/év) átvehetôek, ügyfélfogadási
idôben a szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk, és a lakcímkártya bemu-
tatása ellenében a Hivatal mûszaki irodájában.

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyzô
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Az államigazgatási reform keretében a Kormány 2012
utolsó hónapjaiban számos, az építésügyet alapvetôen
megváltoztató új mûködési struktúra kialakítására
vonatkozó kormányrendeletet fogadott el és módosítot-
ta az 1997 évi LXXVIII törvényt, azaz az Építési
törvényt (Étv.). A 312, 313, 314/2012 (XI.8) Korm. ren-
delet, a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a tervtaná-
csokról jelentôsen átstrukturálta az építésügyet, annak
minden szintjén 2013. január 1-tôl változott az OTÉK és
számos jogszabály. 
· az elsô fokú építési hatóság (engedélykiadás)

Nagykovácsi esetében Budakeszi Város Jegyzôje
irányításával mûködik.

· Nagykovácsi Polgármesteri Hivatala – mint 5.000
fônél nagyobb település – építési információs pontot
köteles üzemeltetni a településen. Az építési ponton –
is – le lehet adni a kérelmeket, illetve információt kérni
építésügyi kérdésekben.

· bevezetésre került az elektronikus un. ÉTDR ügyin-
tézés, melyhez szintén az építési pont nyújthat segít-
séget az ügyfeleknek. 

· az ÉTDR rendszer – egyenlôre még tapasztalatok
nélküli – a mûködtetése szigorú, olykor jogvesztô
határidôket jelöl ki automatikusan számunkra, ezért a
település kultúra fenntartása, fejlesztése érdekében
bevezetni kívánt eljárásokat ehhez a rendszerhez, il-
letve a 313/2012 (XI.8.) Korm. rendelethez kell igazí-
tani. 

· a törvénymódosítás és a Kormányrendeletek elôírásai
már nem vonatkoznak a  helyi építészeti tervtaná-
csokra (252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet), de új, helyi
– Önkormányzati rendeletben szabályozott – eljárások
lehetôségét vezették be. Ilyen a „Településképi
véleményezési” valamint a „Településképi bejelentési”
eljárás.

· A településképet meghatározó eljárások a Polgár-
mester hatáskörébe tartoznak, de az ezzel kapcso-
latos véleményeket szakmai alapon kell meghoznia.

A változások új helyzetet teremtettek településünk
épített és természeti értékeinek megtartása kialakított
Önkormányzati rendeletek tekintetében. Idézet a
törvény indoklásából:
„Az új törvényi környezetben………a helyi építészeti-
mûszaki tervtanács mint szakmai grémium az önkor-
mányzat helyett véleményezésre, valamint érdekeit
képviselni nem jogosult. Ezen túl az eljárási szabályai
nem teszik lehetôvé, az egyszerûbb és bonyolultabb
építési ügyek differenciált véleményezését.
Ezért a helyi tervtanácsok mûködtetése helyett fôsza-
bályként bevezetésre kerül az önkormányzatok
településképi véleményezési eljárása, mely az önkor-
mányzat számára választható sajátos jogintézmény. Az
önkormányzat döntheti el, hogy a véleményét milyen
szakmai ajánlásra alapozva alakítja ki. Így például az
egyszerûbb tevékenységek esetén az önkormányzati
fôépítész, míg a bonyolultabb tevékenységek esetén az
önkormányzati szakmai grémium (tervtanács)
közremûködésével, azok javaslatára alapozza. A helyi
tervtanács mûködésére vonatkozó szabályokat az
önkormányzat állapítja meg.”

„Településképi véleményezési eljárás
Településképi véleményezési eljárás keretében a
jogszabályban meghatározott települési önkormányzat
polgármestere 15 napon belül ad véleményt a
településrendezési követelményeket, településképet
érintô építési engedélyhez kötött építési tevékenységek
esetén. A véleménynyilvánítás során a polgármester a
véleményét az önkormányzati fôépítész, önkormányza-
ti rendeletben meghatározott esetekben önkormányzati
építészeti-mûszaki tervtanács szakmai véleményére
alapozza. Ezen szakmai vélemények kialakításának
ideje beleszámít a véleménynyilvánítás határidejébe.
Abban az esetben, ha kormányrendelet az építési
tevékenység végzésének engedélyezését állami

fôépítész által mûködtetett tervtanácsi véleményhez
köti, akkor a polgármester véleménye helyett e terv-
tanácsi véleményen alapul a hatósági döntés.
Ha integrált telepítési eljárásra kerül sor, az eljárásba
az önkormányzati vélemény-nyilvánítás beépíthetô,
külön eljárást nem kell lefolytatni.
A települési önkormányzat véleménye az építésügyi
hatósági engedélykérelem kötelezô melléklete, mely
véleményt a hatóság a Ket. 50. § (5) bekezdése alapján
figyelembe veendô bizonyítékként kezel a döntés
meghozatala során.”

„Településképi bejelentési eljárás”…
„az engedélyhez nem kötött tevékenységek körébe tar-
tozhatnak olyan munkák, amelyek esetében azok meg-
valósítása ellenôrzéséhez helyi közérdek fûzôdhet,
ezért e körben különösen a helyi építészeti értékek,
örökség védelme, a reklámelhelyezések és rendeltetés-
módosítások tekintetében a települési önkormányzat
(fôvárosban a kerületi önkormányzat) rendeletében
meghatározhatja azon tevékenységek körét, melyek
településképi szempontból önkormányzati kontrollt
igényelnek. A rendelet hatálya alá tartozó tevékeny-
ségek esetén a települési önkormányzat településképi
bejelentési eljárást folytat le.
A településképi bejelentési eljárást az ügyfél a polgár-
mesternél kezdeményezi. Az ügyfél által bejelentett
tevékenység akkor kezdhetô meg, ha a települési
önkormányzat (fôvárosban a kerületi önkormányzatok)
polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint 8 napon belül
nem tiltotta meg. A településképi bejelentési eljárás ke-
retében a polgármester önkormányzati jogkörben jár
el.”

Mindezek alapján Nagykovácsi Nagyközség Képviselô-
testülete kezdeményezte a rendeletalkotást a
településképi véleményezési eljárásról, a településképi
bejelentési eljárásról, a helyi építészeti-mûszaki terv-
tanács létrehozásáról, mûködési feltételeirôl és eljárási
szabályairól, valamint a helyi településrendezési elôírá-
sok tartalmáról szóló elôzetes tájékoztatás és a ter-
vekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól. 
A településképi véleményezési eljárásról, a település-
képi bejelentési eljárásról, valamint a szakmai konzultá-
ció szabályairól szóló rendelettervezeteket – a társadal-
mi részvételrôl szóló 29/2012. (XI.25.) önkormányzati
rendeletnek megfelelôen – a honlapunkon közzétettük
és azokra értékes, építô véleményeket kaptunk, mely
észrevételeket a rendeletalkotásnál figyelembe vettünk.
A Képviselô-testület február 28-án tárgyalta az elôter-
jesztést, a rendeletek március elsején léptek hatályba,
elôírásaikat az ezután indított ügyekben kell alkalmazni.
A rendeletek a település honlapján megtekinthetôk:
http://www.nagykovacsi.hu/?page=static_page&id=10

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni: 
a) Település helyi értékvédelem alatt álló területein

a. új építmény építésére,
b. meglévô építmény – (a meglévô tetôtér beépítését

is ide értve) a beépített szintterület növekedését
eredményezô – bôvítésére, illetve a település-
képet érintô átalakítására

b) Egyéb területeken 
a. bruttó 120 m2-nél nagyobb, földszinti beépített

alapterületû új építmény építésére 
irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedé-
lyezési eljárásokhoz készített építészeti-mûszaki ter-
vekkel kapcsolatban.
A polgármester a településképi véleményét – a beru-
házás jellegének, illetve volumenének függvényében –
a tervtanács, vagy a fôépítész állásfoglalása alapján
adja ki. A véleményezési eljárás az építtetô kérelmére
indul, de az elektronikus rendszeren benyújtott ter-
vekhez – amennyiben a rendelet alapján ún. „véle-

ményköteles” – a hatóság hozzáférést biztosít pol-
gármester részére. A véleményezés részletes szem-
pontjait és a benyújtandó dokumentáció mûszaki tar-
talmát a fent hivatkozott rendelet tartalmazza. A tele-
pülésképi vélemény kiadásának határideje 15 nap és
az eljárás díjmentes.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a
következô építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
tevékenységek esetében:
a) A mûemléki jelentôségû területen a telek közterületi

határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló
meglévô épület átalakításának kivételével az építési
engedéllyel építhetô építmény felújítása, helyreál-
lítása, korszerûsítése, homlokzatának megváltoz-
tatása, ha az építési tevékenységgel az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti ele-
meit nem kell
aa) megváltoztatni,
ab) átalakítani,
ac) elbontani,
ad) kicserélni,
ae) megerôsíteni vagy
af) változatlan formában újjáépíteni. 

b) A település helyi értékvédelem alatt álló területein,
meglévô építmény utólagos hôszigetelése, hom-
lokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintô – cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felület-
képzésének megváltoztatása. 

c) A település helyi értékvédelem alatt álló területein, új,
önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon ál-
ló) égéstermék-elvezetô kémény építése melynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.  

d) A település helyi értékvédelem alatt álló területein, az
épület homlokzatához illesztett elôtetô, védôtetô,
ernyôszerkezet építése, meglévô felújítása, helyreál-
lítása, átalakítása, korszerûsítése, bôvítése, megvál-
toztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem
kell
da) megváltoztatni,
db) átalakítani,
dc) megbontani, 
dd) kicserélni,
de) megerôsíteni vagy 
df) újjáépíteni.

e) A település helyi értékvédelem alatt álló területein,
növénytermesztésre szolgáló üvegház építése,
bôvítése, meglévô felújítása, helyreállítása, áta-
lakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, melynek
legmagasabb pontja az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 100,0 m2 alapterületet és a
4,5 m-t

f) A település helyi értékvédelem alatt álló területein, a
közterülettel határos kerítés építése, meglévô
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése

g) A település helyi értékvédelem alatt álló területein,
elektronikus hírközlési építmény létesítése:
ga) mûtárgynak minôsülô antennatartó szerkezet

létesítése, ha annak bármely irányú mérete a
bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy

gb) az antennatartó szerkezet méretétôl függetlenül
a szerkezetre antenna felszerelése, ha az anten-
na bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja
meg.

h) A település helyi értékvédelem alatt álló területein, a
közterületrôl látszó klíma kültéri egységének épít-
ményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az épít-
mény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti
elemeit
ha) megváltoztatni,
hb) átalakítani,
hc) elbontani,
hd) kicserélni,
he) megerôsíteni vagy
hf) újjáépíteni. 

i) Épületben az önálló rendeltetési egységek számának
változtatása.

j) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építé-

ÚJ ELJÁRÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN 

6 2013. MÁJUS



se, 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. 

k) Állattartásra szolgáló építmény építése, bôvítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerinc-
magasságot. 

l) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévô
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bôvítése, megváltoztatása, melynek mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg
la) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magassá-

got,
lb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. 

m) Beépítésre nem szánt területen, növénytermesz-
tésre szolgáló üvegház építése, bôvítése, meglévô
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsíté-
se, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja
az építési tevékenység után sem haladja meg a 9,0
m-t.

A jelen rendelet elôírásai szerint településképi bejelen-
tési eljárást kell lefolytatni meglévô építmények rendel-
tetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása
esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti terület-
használat
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szük-

ségessé,
b) a korábbi rendeltetéshez képest 

ba) környezetvédelmi (elsôsorban zaj- és légszeny-
nyezési) szempontból kedvezôtlenebb helyzetet
teremthet,

bb) jelentôsen megváltoztatja az ingatlanon belüli
gépkocsi-forgalmat, illetve

bc) a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen többlet-
parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását
teszi szükségessé,

c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen
lévô berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha

d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos,
illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát
veszélyeztetheti. 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenôrzésekrôl, valamint az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet sze-
rint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem
kötött reklám-elhelyezések közül
a) az építmények homlokzatára, az építési telek

kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerû reklám-

tábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,

b) az építmények homlokzatára, az építési telek
kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített,
illetve közterületen elhelyezett
ba) hirdetôtábla, hirdetôvitrin, reklámvitrin
bb) plakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetôtábla),

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen el-
helyezett
ca) hirdetôoszlop,
cc) megállító tábla,

elhelyezése esetén.
A polgármesternek a településképi bejelentéssel kap-
csolatos döntését a fôépítész készíti elô. A bejelentési
eljárás a beruházó papír alapon benyújtott bejelen-
tésére indul. A bejelentéshez mellékelni kell a rendelet-
ben pontosan részletezett dokumentációt kinyomtatva,
vagy elektronikusan. A rendelet tartalmazza a bejelen-
tés elbírálásának részletes szempontjait is. A tele-
pülésképi bejelentési eljárás határideje  8 nap és az
eljárás megindításához 5.000 Ft. igazgatási, szolgál-
tatási díjat kell befizetni a Polgármesteri Hivatal által
biztosított csekken.

Mivel az építéshatóság Budakeszire került nagy
hangsúlyt kapott a helyi építési szabályokról szóló
tájékoztatás és konzultáció, ezért a képviselô-testület
ezek részletes szabályairól is rendeletet alkotott. A
beépítési elôírás olyan – a hatályos településrendezési
eszközökön alapuló – tájékoztató tartalmú (szöveges
és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely a ki-
adástól számítva a helyi építési szabályzat vonatkozó
pontjainak érvényességéig, de legfeljebb egy évig
érvényes és az építésügyi hatóságot, valamint
településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a pol-
gármestert – a jogszabályon alapuló, kötelezô elemeket
illetôen – az érvényességi idôn belül köti. Termé-
szetesen a kötelezô elemeken kívül irányadó és
tájékoztató információkat is tartalmazhat. A beépítési
elôírás kiadására vonatkozó eljárás az építetô, tervezô,
írásban benyújtott kérelmére indul, amihez  5.000 Ft.
Igazgatási, szolgáltatási díjat kell befizetni a
Polgármesteri Hivatal által biztosított csekken. Az
elôírások összeállításáról a fôépítész gondoskodik a
benyújtáshoz képest 15 napon belül. 
Természetesen ügyfélfogadási idôben személyen, il-
letve munkaidôben telefonon az Építési Ponton dolgo-

zó munkatársunk továbbra is teljes körû tájékoztatást
tud adni ezekrôl a kérdésekrôl, továbbá hétfô dé-
lutánonként lehetôség van a fôépítésszel történô
konzultációra is. (elôzetes idôpont egyeztetés célszerû)
A fent részletezett jogszabályi változások, és az új
eljárások bevezetése szükségessé tette a Települési
Építészeti – Mûszaki Tervtanács mûködésére vonat-
kozó új rendelet megalkotását. Ennek talán a terve-
zôket, építtetôket érintô legfontosabb eleme, hogy a ter-
vezônek bírálathoz egy kérelem adatlapot kell kitölte-
nie, melyben az elôírásoknak való megfelelésrôl is nyi-
latkoznia kell. A tervtanácsi állásfoglalást lehet kérni
konzultatív, illetve minôsítô-értékelô jelleggel.
A településképi véleményezési eljárási körbe tartozó
ügyeknél – amennyiben az építés a vonatkozó rendelet
szerint tervtanács köteles – ez automatikusan történik.
A tervtanácsi eljárás továbbra is díjmentes.

A kérelmek – szerkeszthetô formátumban – honla-
punkról a dokumentumok menüpont alatt letölthetôk.

Györgyi Zoltán
fôépítész
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2013. április elején a kereskedelmi törvény adta fel-
hatalmazással élve a település közigazgatási terü-
letén mûködô vendéglátó egységek éjszakai nyitva
tartásának 22 óra és 6 óra közötti korlátozására ren-
delet tervezetet bocsájtottunk társadalmi vitára. A
rendelet elfogadására még nem került sor, mert a
Képviselô-testület az intézkedést elsôdlegesen a
jegyzônél kívánja tartani. Mielôtt megnézzük, mire
terjed ki a jegyzô feladat és hatásköre e tekintetben
az érvek és ellenérvekbôl szemezgetek: 
Elôbb a panaszokból: „A jegyzô a nyitva tartást 22
óráig engedélyezte, a vendéglátóhely Non Stop 
nyitva van, ezzel vonzza közösségi érdekeket sem-
mibe vevô fiatalokból álló réteget, akik az éjszakai
viselkedésükkel egyrészt zavarják a közrendet,
zavarják a közvetlen környezet nyugalmát, olyan
felháborító cselekedeteket végeznek, mely tisztes-
séges, kulturált környezetben nem megengedhetô.”
„Néhány eseményt megemlítve, mely a nonstop 
nyitva tartás folyamán történt, jellemzô az utcai
hangoskodás, az autóval érkezôk és távozók motor-
jának túráztatása, ajtócsapkodások, autóban tör-
ténô bömbölô zenehallgatás.”
„Kérjük a Hivatalt, hogy a vendéglátó hellyel a tart-
tassa be, hogy a mûködését a megfelelô idôpontban
folytassa.”
„Az éjszakai nyugalom megzavarása nem pusztán a
hangos mulatozáskor történik, hanem a vendégek
távozásakor is. A fiatalok éjjel egy vagy két óra
körül a kocsmából kijôve még órákat röhögcsélnek
az ablak alatt, néha egészen addig, míg kivilá-
gosodik. Véleményem szerint a vendéglátó egység
tulajdonosát kéne felelôssé tenni a vendégei gyors
és diszkrét távozásáért.”
Nézzük a „másik oldalt”: „Tudtommal Nagyková-
csiban sok család lakik, ahol a gyerekek már járnak
szórakozni, de még nem elég nagyok ahhoz (16-20
évesek), hogy szüleik nyugodt szívvel elengedjék
ôket a budapesti éjszakába. A bulik végeztével a 
gyerekek elmennek haza, lehet, hogy hangosan
beszélgetnek, de ez nem lehet ok arra, hogy „mini-
mális áldozatot vállalva” ne tartsuk itt ôket Nagy-
kovácsiban.”
„Véleményem szerint a vendéglátóhelyek nyitva
tartásának korlátozása katasztrofális hatással
lenne a  falu közösségi életére. A településen a
közösségi élet fejlesztésre szorul, és ha a területen
nincs szórakozásra lehetôség, akkor még kevésbé
lesz vonzó az ittlét a jövô generációja számára.”
„Véleményem szerint a jövô kulcsa a fiatalság
kezében van. Ahhoz, hogy a helyi fiatalokra építeni
lehessen, helyet és alkalmat kell biztosítani ahhoz,
hogy szociális kulturális életet élhessenek. …
Bátran kimondom, vállalni kell, hogy a település
fejlôdésének, folyamatos átalakulásának és megú-
julásának mindig lesznek vesztesei, árnyoldalai.”
„Amióta a világ a világ, azóta vannak érdek-
sérelmek, félreértések, meg nem értések, vesze-
kedések és sajnos irigység is. Ennek ellenére úgy
gondolom, minden nehézég, probléma orvosolható.
Már ha van probléma! Hiszem, hogy az életkör-
forgásában akkor tudunk környezetünk számára
hasznosakká válni, ha közösségünk problémáit fel-
ismerjük és azokat közösen oldjuk meg.”

Helyzetelemzés jogszabályok segítségével:
A kereskedelmi tevékenységet, az üzletek
mûködésének feltételeit az utóbbi két évtizedben
négyszer szabályozták újra. Az üzletek nyitva
tartását illetôen mindegyik jogszabály alapvetôen
a kereskedôkre bízta a nyitva tartási idejük
meghatározását és csupán bejelentési köte-
lezettség terhelte ôket a jegyzô felé. 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének felté-

teleirôl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 22.
§  értelmében:
„22. § (1) vendéglátó üzletben a vendégek szóra-
koztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mûsoros
elôadás, tánc rendezhetô, továbbá a szerencsejáték
szervezésérôl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencse-
játéknak nem minôsülô szórakoztató játék foly-
tatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejáték-
nak minôsülô játék csak az Szt-ben meghatározott
feltételekkel mûködtethetô, illetve folytatható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékeny-
ség akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet
megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló kormányrendeletben
foglalt követelményeknek.”
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: zajrendelet) 10. §-a értelmében:
„10. § (1) Környezeti zajt elôidézô üzemi vagy sza-
badidôs zajforrásra vonatkozóan a tevékenység
megkezdése elôtt a környezeti zaj-  és rezgésforrás
üzemeltetôje – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a
határérték betartásának feltételeit megteremteni.”
A zajrendelet fogalom-meghatározásában: 
„h) szabadidôs zaj- vagy rezgésforrás: környezeti
zajt, rezgést elôidézô kulturális, szórakoztató,
vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az elôbbi célú
tevékenység, valamint az elôbbi célra használt
berendezés, gép;”
„j) veszélyes mértékû környezeti zaj: 
jb) olyan szabadidôs zajforrástól származó zaj,
amelyre jellegébôl adódóan határértéket megállapí-
tani nem lehet, mert azonos körülmények között
nem ismételhetô és érzékszervi észleléssel megál-
lapíthatóan a hatásterületen élô lakosság nyugalmát
zavarja;”
Összegezve a kereskedelmi jogban a fôszabály sze-
rint az adott tevékenység megkezdéséhez elegendô,
ha az arra irányuló szándékot a szolgáltató a
hatóságnak bejelenti. (Kert. 3.§ (1) bekezdés) Az
engedély kiadása csak igen szûk körben feltétel, pl.
ha adott üzletben dohányterméket árusítanak.
A hatóság a bejelentést követôen az adott üzletet
nyilvántartásba veszi. 
Halkan jegyzem meg, az egyedi ügyekben nyert
tapasztalat azt mutatja, hogy a már megkezdett
tevékenység megszûntetése vagy korlátozása
sokkal nagyobb nehézségbe ütközik, mint ha az
ügyfelek egymással és a hatósággal egyeztetve
alakítanák ki az üzemeltetés valamennyi érintett
számára elfogadható körülményeit.  Erre azonban
jelenleg nincs jogszabályi kötelezettség. 
A Kr. 6.§ (2) bekezdése szerint a jegyzô a
vendéglátóegység nyilvántartásba vételét követôen
a bejelentés másolatát megküldi az illetékes szak-
hatóságoknak (7.§ (4) bekezdésében felsorolva). Itt
van egy lehetôség a jegyzô kezében: az utólagos el-
lenôrzés a társhatóságokkal. Ekkor gyôzôdhetnek
meg a hatóságok, többek között arról, hogy a
vendéglátóegység megfelel-e a tevékenységhez –
külön jogszabályokban elôírt – szektorális (zajki-
bocsátási határérték, víz-, levegô-, hulladékjogi en-
gedély, stb.)  engedéllyel. A Kr. az ellenôrzések ese-
teit csak nagyon szûk körben határozza meg. 
Az üzlet nyitvatartási idejét maga a kereskedô ál-
lapítja meg, a változást elegendô azt megelôzôen a
hatóságnak bejelenteni. (pl. zártkörû rendezvények
esetén) A jegyzô a bejelentést tudomásul veszi, fel-
hívja a figyelmet a jogszabályok betartására, és
veszélyes mértékû zaj esetén korlátozhatja az éjsza-
kai nyitva tartást.  

A lakossági panaszok orvoslásának egyik lehet-
séges módja a kereskedelmi törvény elôírásainak
megfelelôen, hogy a kereskedelmi hatóság bejelen-
tés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges
életkörülményeinek és pihenéshez való jogának
biztosítása érdekében – a külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén korlá-
tozhatja az üzlet éjszakai nyitva tartását. 
Elsô lépés tehát a zajterhelési határérték megál-
lapítása a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklet 2.) és 3) pontja alapján.
Üzemi és szabadidôs létesítményektôl származó zaj
terhelési határértékei a zajtól védendô területeken:
Sor-                   Zajtól védendô Határérték (LTH) 
szám                        terület                                 az LAM megítéslési

szintre* (dB)
nappal         éjjel

06-22 óra   22-06 óra
1 Üdülôterület, különleges 

területek közül az egészségügyi
területek 45 35

2 Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerû 
beépítésû), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetôk, a zöldterület 50 40

3 Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésû), a vegyes terület 55 45

4 Gazdasági terület 60 50

A panaszok elsôdlegesen a nyitva tartás túllépésére
vonatkoznak, ezért a hatósági ellenôrzések inten-
zitását növeljük. A rendôri szervet is bevonva na-
gyobb hangsúlyt fektetünk az éjszakai ellen-
ôrzésekre is figyelembe véve a hatásterületen élôk
érdekeinek, a pihenéshez való jogaik biztosítása
érdekében. Ha megállapítást nyer, hogy az üzemel-
tetô a zajkibocsátási határértéket túllépi ún. intéz-
kedési terv kidolgozására kötelezhetjük:

„Intézkedési terv
17. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapít-
ja meg, hogy a szabadidôs vagy üzemi zajforrás ál-
tal okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi,
akkor a zajforrás üzemeltetôjét intézkedési terv
benyújtására kötelezi. 
(3) Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési
tervet jóváhagyja, az üzemeltetôt határidô kitûzé-
sével a benne szereplô intézkedések megvalósí-
tására kötelezi. 
(4) Az üzemi és szabadidôs zajforrásokra készített
intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság ab-
ban az esetben hagyja jóvá, ha – a közüzemi létesít-
mények üzemeltetôinek kivételével – az üzemeltetô
bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biz-
tosítják a zajkibocsátás határértékre való csökken-
tését. 
(5) Az intézkedési terv tartalmazza:
a) a zaj csökkentésére tervezett intézkedéséket, 
b) azok várható eredményét, 
c) az intézkedések végrehajtásának tervezett
idôpontját. 
18. § Ha az üzemeltetô az intézkedési tervet kijelölt
határidôre nem vagy csak részben hajtja végre, il-
letve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az
elôírt határértéket – a közüzemi létesítmények,
valamint a közlekedési vonalas létesítmények kivé-
telével – a környezetvédelmi hatóság a tevékeny-
séget: 
a) 1-6 dB túllépés között korlátozza, 
b) 7-10 dB túllépés között felfüggeszti, 
c) 10 dB túllépés felett megtiltja.”
Prof. dr. Szabó Máté az Alapvetô Jogok Biztosa
ajánlásával – bár a lehetôségeink a jogszabályi
keretek miatt nagyon szûkösek –, az érintett
vendéglátóegységek területén a Ket. rendelkezé-
seinek megfelelô hatósági ellenôrzéseket elvégez-
zük és annak eredménye ismeretében a szükséges
intézkedéseket megtesszük, melyrôl az érintetteket
is folyamatosan tájékozatjuk.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Az ügyintézés menete 14.
Vélemények és ellenérvek, avagy legyen-e korlátozva a településen

a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartása
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny,
országos döntô

2013. március 27-29. Veszprém

Nagyon örülök, hogy sikerült eljutnom a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny országos döntôjére,
melyet idén Veszprémben rendeztek. A három na-
pos rendezvényre volt aki csoportosan, volt aki
kísérô tanárral, vagy szülôvel érkezett; engem
édesapám kísért el.
Szerdán, amikor bejelentkeztünk, meglepeté-
sekkel fogadtak bennünket. Kaptunk állatkerti
belépôt, jégkrém jegyet, megfejtés kártyákat és
egyéb belépôjegyeket programokra. Szállásunk a
Hotel Veszprémben volt. Délután megnyitó ün-
nepségen vettünk részt, melyen az Auer Szimfo-
nikusok elôadásában többek között meghallgattuk
a Karib-tenger kalózainak filmzenéjét is.
Másnap délelôtt került sor a versenyre, ahol az
ország legjobbjai mérhették össze matematika-
tudásukat. A megyei fordulónál érezhetôen ne-
hezebb feladatok megoldására 90 percet kaptunk.
Utána tanár vezetésével közösen megbeszéltük a
példákat, így mindenki megtudhatta, hány felada-
tot sikerült jól megoldania.
Délután az ajándék jeggyel ellátogattunk a
Veszprémi Állatkertbe, ami elôször kicsinek tûnt,
de valójában óriási! Nekem legjobbam a három
uhu bagoly tetszett.
Vacsora után este 10 óráig közös programokat
szerveztek. Érdekes elôadásokon, kiállításon, kéz-
mûves foglalkozáson lehetett részt venni, végül
társasjátékozással tudtunk kikapcsolódni.
A pénteki eredményhirdetést mindenki izgatottan
várta. A három órás záró rendezvényen kiosztot-
ták a díjakat. Én a 33. helyen végeztem. Az egész
döntô programjait és eredményeit a Matekergô
címû újság közölte, amelybôl mindenki hazavi-
hetett egy példányt.
Köszönetet mondok tanáromnak, Zsohovszky
Editnek és Édesapámnak, akik a felkészülésben
segítettek. Remélem, még több ilyen döntôre el
fogok jutni!

Gyôrffy Emese 5.a

Ilyen még nem volt! 

Mintha az idôjárás is a Költészet Napját ünnepelte
volna. Április 11-én, gyönyörû, végre igazán szép
tavaszi reggelen a Római Katolikus Templom
elôtt gyülekezett az iskola apraja-nagyja. Ebben
az évben Weöres Sándor-versekkel köszöntöttük
ezt a jeles ünnepet Az alsó tagozatos kisdiákok
segítségével felidéztük néhány kedves gyermek
versét: Tündér, Kutyatár, Galagonya, Birka-
iskola… De jó volt hallgatni, együtt mondani a
kicsikkel a száz éve született költô alkotásait!
Majd több mint négyszáz nagykovácsi iskolás és
pedagógus szavalta Eperjesi Tamás vezényletével
a Ha vihar jô a magasból címû verset, így adózva

a legnagyobbak közül való magyar költô, a 1913.
június 22-én született Weöres Sándor emlékének. 
Délelôtt az Öregiskola látta vendégül a felsô
tagozatosokat, ahol Heinczinger Miklós, a
Misztrál együttes tagja különleges hangszereken
kísért megzenésített versekkel lepte meg a
diákokat József Attila születésnapján. Köszönjük
Diószeghy Tündének, Kemenes Gábor plébános
úrnak, Eperjesi Tamás tanár úrnak a segítséget e
felejthetetlen nap létrejöttében.

Kakukné L. Emília magyartanár

Pátyi területi verseny

Idén április 13-án rendezték meg Pátyon a területi
vers-és prózamondó versenyt. A kategóriák a már
megszokott módon alakultak: 1-2. osztályos, 3-4.
osztályos, 5-6. osztályos és 7-8. osztályos vers;
valamint ugyanígy próza kategóriában. 
Iskolánkat a következô tanulók képviselték: Bacsó
Nándor, Horgas Johanna, Kovács Bendeguz,
Nagy-Gellai Laura, Sipos Márton, Vajdics Fanni.
A szoros versenyben a következô helyezések
születtek:
Kovács Bendeguz 5-6. osztályos vers kategóriá-
ban 5. helyezett lett
Vajdics Fanni 1-2. osztályos vers kategóriában 6.
helyezett lett
Valamennyi versenyzônek gratulálunk és köszön-
jük a felkészítô tanárok és a szülôk segítségét, tá-
mogatását!

Estók Júlia magyartanár

Április 22.
A FÖLD NAPJA

akadályverseny + tájfutás

Gyönyörû verôfényes, madárfüttyös napra virrad-
tunk. Az erdô igazi tavaszillatot árasztott.
A helyszín: Remeteszôlôs és Nagykovácsi közötti
erdôs-mezôs terület, a kék turistaút mentén.
Idén Erdei Sándor tanár úrral úgy gondoltuk, hogy
a Föld napján mindenki adottságainak, képessé-
geinek megfelelôen választhat kategóriák között.
A kiválóan futók, remekül tájékozódók „csak” fu-
tottak, nekik 8 állomást kellett megtalálniuk a
lehetô legjobb sorrendben, minél gyorsabban.
Azok a gyerekek, akik nem éreztek elhivatottságot
a futás iránt, de a szellemi aktivitásuk kiváló,
kényelmesen sétálva 4 állomáson bizonyíthatták
tudásukat. A legtöbben azonban úgy gondolták,
hogy tájékozódni is tudnak, jó ütemben képesek

haladni és az elméleti tudásuk is megfelelô, így ôk
6 állomást érintve teljesítették a távot. Mosolygós,
kipirult arcú, idônként izgatott, kissé hangos gye-
reksereg vonult árkon-bokron keresztül. A kezdet-
ben tévutakra tévedt csapatok is megtalálták
elôbb-utóbb az állomásokat. Öröm volt nézni,
amikor végre megérkeztek az állomásokra és
együttmûködve-vitatkozva nekiestek a feladatok-
nak. Hihetetlen módon idén senki nem tévedt el,
nem sérült meg. Mindenki fáradtan ugyan, de
élményekkel gazdagodva tért haza. Köszönjük az
állomásfônök tanárok lelkes, segítô munkáját.

Végeredmények:

FUTÓK
1. Golda András, Baráth Gábor 5.b 1:21
1. Andráska Csaba, Mátyus Richárd 6.a 1:21
3. Papp Inez, Kontra Fanni 6.a 1:46

6 ÁLLOMÁST ÉRINTÔK
1. Palásthy Eszter, Kovács Lili, 

Réthy Bogi 8.b                               1:36, 43 pont
2. Vajay Móni, Frank Lilla, 

Gurmai Anna, Rácz Dorka 6.a         1:58, 52 pont
2. Derzsi Melissza, Koncz László, 

Olexa Reni, Czenner Zoltán 8.a       1:51, 44 pont

4 ÁLLOMÁST ÉRINTÔK (Itt átfedés van az
elôzô kategóriával, a pontozás is más)
1. Vajay Móni, Frank Lilla, 

Gurmai Anna, Rácz Dorka 6.a         1:58, 74 pont
2. Gorzsás Viktor, Viszkei Márton, 

Czenner Richárd 8.b                       1:41, 62 pont
3. Kiss Imola, Holczer Iringó, 

Tófalvi Maja, Kisida Julcsi, 
Antalóczy Krisztina 5.b                  2:21, 68 pont

OSZTÁLYOK KÖZÖTTI 
ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY
1. 6.a; 2. 8.b, 3. 5.b; 4. 6.b; 5. 8.a; 6. 7.; 7. 5.a

Smetana Erika 

Tájfutás
Amint a csapatunk elindult a rajttól, mindenki
eszeveszett futásba kezdett. Minden csapat azon
versenyzett, hogy ne elôzze meg senki ôket. Ettôl
már az elején kifáradtunk. A nulladik pontot csak
nehezen találtuk meg. Betévedtünk egy elhagya-
tott bicikliugrató pályára. A nulladik pont a tûz-
csapon volt. 5 sz 6 bar volt ráírva, de én nem hit-
tem, hogy az, mivel a bar a víznyomást jelenti. Az
egyszerre induló 3-4 csapat, Remeteszôlôsön
együtt gyalogolt fel az erdôbe. Ez nem volt túl jó
döntés. Mindenki kiabálta, hogy „Valaki a
Nagykovácsi Általános Iskolából !!!”, mivel nem
volt tovább út. Mi, azaz Liza, Petra, Lili és én
visszafordultunk, és öt percig elemeztük a tér-
képet. Lili rájött, hogy egy utcával feljebb jöttünk
ki. Akkor megláttuk Erika néni kocsiját. Az elsô
pontnál Edit néni várt minket. Be kellett karikázni
annak az állatnak a betûjelét, amely létezik.
Maximum pontot értünk el. Abban a pillanatban
jelent meg Sándor bácsi, aki biciklizett. Elmondta,
hogy merre kell menni. Szóba hozta, követhet-
nénk, ha már ô helyezte ki a pontokat. A második
pontnál Erika néni ült a kinyitható székében. Tíz
különbözô követ kellett megnevezni. Itt már ne-

Világnap, idôszak:
„Madarak és fák napja” (május 19.)

Papírgyûjtés: május 8-9.
Szülôi értekezletek hete 13-17.

OKÉV mérés (4., 6., 8. évfolyamon) május 29.
Meseíró verseny

Csoportközi foglalkozás (madarak és fák)
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hezebb dolgunk volt. Két pontot vesztettünk.
Ugyanazon az útvonalon bóklásztunk vissza. A
harmadik pontnál Julcsi néni volt. Ott a létezô
növények betûjelei kellettek. A negyedik ponton
Márti néni osztogatta a feladványokat. A fogal-
mak kirakásával maximum pontot értünk el.
Akkor találkoztunk Szofival és Zsófival, a sétáló
csapattal. Az erdôben járkálva gyakran találkoz-
tunk Vicáékkal, akik a 6. a-s fiúk elôl menekültek.
Az ötödik pont felé tartva Lili és Liza dalra fakad-
tak. Énekórai dalokat énekeltek. Szegény Petrának
kínszenvedés volt. A következô keresztezôdésben
Éva néni és Radica néni táborozott. A barlan-
gokról volt igaz-hamis állítás. Egy hibánk volt. Az
utolsó „próbát” keresve egy hármas elágazáshoz
értünk. Jobbra, balra vagy egyenesen? Észrevet-
tük, hogy Ubul és Márk egyenesen mennek. Sebaj.

Ahogy mendegéltünk, találkoztunk az 5. b egyik
csapatával. Nem tudták, merre menjenek. Nálunk
a térképolvasó Lili volt. Önmagán kívül már 8 em-
bert vezetett. Mikor már 15 perce bolyongtunk,
kezdtünk elbizonytalanodni. Azután végre meg-
láttuk a célt. De a hatodik pont a domb tetején
volt, ezért eszeveszett futásba kezdtünk. Végre
elértük az utolsó megpróbáltatás helyszínét, Emi
nénit és Regina nénit. A feladvány egy ismert vers
hiányzó szavainak beírása volt. Megint maximum
pontot kaptunk. Rohantunk lefelé a célhoz, ahol
Gabi néni és Ági néni várt. Megdicsértek és el-
mondták az iskolához vezetô utat. Miközben
gyalogoltunk, azon tûnôdtünk, vajon Ubul és
Márk merre lyukadtak ki végül. Nagyon elfárad-
tunk, de jól éreztük magunkat.

Steigerwald Tímea 6. b

Beiratkozás 
a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskolába 

új növendékek részére
2013. május 30-31-én, 16:00-19:00 óráig az Általános Iskola Aulájában

A törvényi változások miatt szükségszerû a beiratkozásokat május 31-ig megtartani. Az elôzô

évek gyakorlata (szeptemberi beiratkozás) sajnos ettôl az évtôl nem lehetséges.

A 2013-14-es tanévtôl a mûvészetoktatás kiemelt szerepet kap a közoktatásban. Iskolánk
18 éve mûködik a Nagykovácsi Általános Iskolában hasznos elfoglaltságot, mûvészeti képzést
nyújtva délutáni foglalkozások keretében. A hét évvel ezelôtti országos felmérés alapján
iskolánk kiváló minôsítést kapott mind a négy mûvészeti ágban. Húsz magasan kvalifikált tanár
foglalkozik gyermekeinkkel a mûvészeti órákon. Növendékeink számára egy életre szóló
útravalót kívánunk nyújtani. Ismeretekkel, értékek közvetítésével szeretnénk segíteni ôket kitel-
jesedésükben, önmegvalósításukban. Hiszünk a mûvészetek nevelô erejében, ezért valamennyi
növendékünket ugyanolyan figyelemmel és szeretettel tanítjuk!
Szeretettel várjuk a kedves Szülôket és Gyermekeiket a beiratkozásra, illetve a 2013. Május 11-

én 17:00 órakor kezdôdô évzáró GÁLA elôadásunkra! Itt bemutatkoznak mûvészeti csoport-
jaink óvodásoktól egyetemistákig, és megismerkedhetnek tanárainkkal is.

Gáspár Kornélia
igazgató

Hírek a Nagykovácsi
Mûvészeti Iskolából

Idén a nagykovácsi Mûvészeti Iskola másodszor ren-
dezte meg kora tavasszal a Prima primisszima zenei
vetélkedôt és fesztivált, melyen az iskola számos
növendéke örvendeztette meg a közönséget remek
felkészültségével, muzsikálásával. 
Nemcsak fesztivál volt ez, hanem versenyzôként induló
tanítványaink különbözô oklevelekben részesültek
megérdemelten szereplésük után. A zsûri tagjai között
voltak Dienes Gábor oboamûvész-tanár és Szatmári
Zsolt klarinétmûvész-tanár. 
A hangszeres elôadásokkal párhuzamosan a gyerekek
zenei vetélkedôn vettek részt, mely több állomásból állt.
Itt kiderült, hogy sok olyan ügyes gyermek van még
akik nem tanulnak zenét, de fogékonyak és érdeklôdôek
a zene iránt. Azóta is többen érdeklôdtek, hogy mikor is
lesz iskolánkban a beiratkozás. Kérjük a kedves
szülôket figyeljék hirdetéseinket ez ügyben is.
Nagy öröm volt számunkra, hogy iskolánk egyik
növendéke Fehér Benedek, Lorenz Dávid tanár úr
tanítványa idén a korcsoportjában megnyerte a
Balassagyarmaton megrendezett három megyébôl
érkezô növendékek közötti gitárversenyt. 

Ezúton is gratulálunk
Beninek és köszönjük a
tanár úr odaadó felkészítô
munkáját.
Végezetül szeretnénk meg-
köszönni a kedves szülôk
támogatásait, melyeket is-
kolánknak nyújtanak. Kö-
szönjük a biztatásokat és a
pozitív visszajelzéseket,
melyek számunkra is nagy
örömet okoznak és tovább
lelkesítenek bennünket
tanításunk során.

Monszport Kriszta 
NAMI igazgató helyettes

Beni és tanára
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A Húsvéti Nyúl esete a hóval
(azaz visszaemlékezés a zimankóra)

Hol volt, hol nem volt, a Katicákhoz is beköszön-
tött a TAVASZ, igen, csupa NAGYBETÛVEL,
hiszen már olyan régóta vártuk. Kezdett már kisüt-
ni a napocska, kikandikálni az elsô hóvirág, még a
hó is olvadozott.
Fürgén jártak a kis kezek az óvodában, készültek
a tavasz szebbnél szebb virágai a Faliújságokra.
De ekkor Télország visszavágott, lett NAGY
ítéletidô, fújta a havat a jeges szél, tépázta a fákat,
a virágok újra hótakaró alá kerültek. Napocska is
félve bújt vissza felhôpaplana mögé. Na de most
mi lesz a Nyuszival, a Húsvéti meglepetéssel? –
morfondíroztak nap mint nap a Katicák. Hívták a
Nyuszit énekkel, verssel, tánccal, de csak nem jött
elô ebben a nagy hóban és hidegben.

Nem volt mit tenni, a Pöttyösök bátran útra keltek,
és elindultak megkeresni a Húsvéti Nyuszit.
Mentek, mendegéltek, minden lábnyomot alapo-
san tanulmányoztak, de a Nyuszit sehol sem talál-
ták. A kis Pöttyösök ástak mindenfelé, a hóban
kopogtatták az üregeket, hívogatták, keresték,
még a hóvirágokat is segítségül hívták – de hiába.
A Nyuszi nem válaszolt.
Ekkor gondolkozni kezdtek, biztosan elaludt,
hiszen kint csak havat lát, és azt hiszi, tél van.
De mi lesz így a Húsvéti meglepetésekkel?

– Ébresszük föl, azonnal egy Nagy Katicának fel
kell hívni a telefonon. SÜRGÔSEN!
De az egyik kis Katica eltöprengett: „A Nyuszi
nem is tud beszélni.”
„Miiért ne tudna, Ô a Húsvéti Nyuszi, és nadrág-
ja is van!”
Teljes volt már a nyugalom a Pöttyös csapatnál,
most már csak várni kell, és jönni fog.
A Nyúl vastag nyúlbundában (mert igencsak fá-
zott) eljött ám a kicsi Katicákhoz, és elrejtette a
hóban a várva várt ajándékokat.
A Pöttyösöket már nem is zavarta a hideg, vidá-
man keresgélték a sok finom csokitojást, és a
színes ruhás nyuszibábokat.
Így történt, én ott voltam. Bizony. 2013. március
26-án a nagy hóban vidáman énekelték a Katicák,
hogy:
„Nyuszi ül a hóban,
Hóban szundikálva...” – ezen a Varázslatos
Katicás Húsvéti délelôttön.

Föld Napja a Dózsa György úti
óvodában

A Föld napi projektünket, minden évben más, az
óvodásainkhoz is közelálló témakörhöz kap-
csoljuk.
Idén az „Utazás a Föld körül” címmel hirdettünk
meg tevékenykedni valót mind a szülôk, mind az
óvoda részére. A projekt célja a különbözô köz-
lekedési eszközök megismerésére, bemutatására
irányult, környezettudatos szemlélettel összekap-
csolva.
Ez azt jelentette, hogy minden jármû, amit az
óvodában vagy otthon a családok készítettek újra-
hasznosított anyagokból kerültek létrehozásra.
Aki a Dózsa György úti óvoda felé vette az útját
meggyôzôdhetett errôl, hiszen az alkotások az
óvoda verandáján kerültek kiállításra.
Rendkívül ötletes alkotások – hôlégballon, repülô,
teherautó és egyéb jármûvek – várták az érdek-
lôdôket.

Természetesen nem csak makettek formájában,
hanem a valós mindennapokban is találkozhattak
ovisaink a közlekedési eszközök többségével.
Minden csoport szervezett erre az idôszakra
utazást. A Katica csoport a Széchenyi-hegyi
Gyermekvasút vendége volt, a Mókus csopor-
tosok buszos kirándulásra indultak. A Zsebibaba
csoportosok a Közlekedési Múzeumban ismer-
kedtek a régmúlt és a jelenkor közlekedési esz-
közeivel. A Tücsök csoportosok a Planetárium
elôadásán tanulmányozhatták az ûrbéli jármû-
veket.
Egy nap, az óvodánk udvarán hangos szirénázásra
lettünk figyelmesek. A megkülönböztetô jelzést
használó jármûvek sorát a Budakeszi Rendôrség
rendôrautója nyitotta meg. Az érdeklôdô gyerekek
kipróbálhatták, milyen is egy szirénázó rendôr-
autó vezetôjeként helytállni. 
Aztán a Nagykovácsi Tûzoltó Egylet tûzoltó-
jármûve és tûzoltói álltak a kicsik rendelkezésére. 
Örömmel és nagy-nagy türelemmel mutogatták az
autó felszereléseit és öltöztették a leendô lánglo-
vagokat. Végül megtapasztalhattuk, hogy micsoda
fizikai erônlétre van szüksége annak, aki a tömlô
használatakor a rendkívül nagy nyomással érkezô
vízsugarat irányítja.
Végül a Hidegkúti Mentôállomás mentôautója
zárta a sort. Sajnos nagyon rövidre sikerült a
találkozó, mert sürgôs riasztást kaptak, de azért
óvodásaink nagy része megismerkedhetett a men-
tôautóban lévô eszközökkel és baleset esetén a
teendôkkel.
Köszönjük Bagó Lászlónak, aki a szervezésben
volt segítségünkre és valamennyi résztvevônek,
hogy ez a program megvalósulhatott a gyerekek
nagy örömére.

Világszép Nádszálkisasszony – alkotói pályázat

A Neptun Brigád áprilisban tartotta a Világszép Nádszálkisasszony 100. ünnepi elôadását a Thália
Színházban. A darabot 2009 nyarán Litvai Nelli írta kifejezetten a társulat szereplôire Benedek Elek híres
meséje nyomán. Wittek Béla zeneszerzô munkájának köszönhetôen pedig egy élôzenés gyerekelôadás
született, melyet Baksa Imre rendezô, a Neptun Brigád vezetôje álmodott színpadra.
A pályázatra több mint 100 alkotás érkezett, van aki festett, rajzolt, de akadt, aki babát készített. A gyerekek
alkotásai közül az elôadás szereplôi, alkotói választották ki azt az egyet, amelynek a készítôje az egész óvo-
dai csoportját elhozhatja a Neptun Brigád Világszép Nádszálkisasszony elôadására a Thália Színházba. A
zsûri kiválasztott még három küldöndíjast is, akik szüleikkel nézhetik meg a zenés mesejátékot.
A pedagógusok pedig, akik a gyerekek munkáját segítettek beküldeni, két jegyet kapnak a Független Thália
Projekt általuk választott elôadására.

A pályázat nyertese:
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda FÜLES
MACKÓ CSOPORTJA, akik egy mesekönyv-
vel pályáztak

Balogh Ákos, Bertalan Dóra, Földesi Csaba, Géró
Márton, Harangozó Lilla, Hatos Borbála, Horváth
Léna, Ihász Ábel, Juhász Sámuel, Krúdy Bertalan,
Péter Szabolcs, Szûcs Vivien, Vajay Nóra, Vörös
Emese.

A legszebb munkákból kiállítást láthatnak az érdek-
lôdôk a Thália Színház aulájában május 12-éig.

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
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

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

Kispatak óvoda óvodavezetô 
(magasabb vezetô) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határozott
idôre, 2013. szeptember 1.–2018. augusztus 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetôi irányítása, különös tekintettel a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1922. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. EM-
MI rendeletben. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
– fôiskola, óvodapedagógus, 
– pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szak-

mai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi

szakképzettség, 
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben

fennálló, határozatlan idôre, teljes munkaidôre szóló alkalma-
zás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben
történô, határozatlan idôre teljes munkaidôre szóló alkalmazás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület személyét
érintô ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A beosztás betölthetôségének idôpontja: A beosztás legko-
rábban 2013. szeptember 1. napjától tölthetô be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencsik
Mónika nyújt, a 06-26-389-566 -os telefonszámon.
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 pá-
lyázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 07-87/2013.,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezetô. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követôen Képviselô-testület dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 20. 

Milyen volt Ô? 10 évvel ezelôtt választottuk meg,
egy olyan idôszakban, amikor a nagy változások ko-
ra beköszöntött. Megváltozott az óvodával és a
pedagógiai munkával szembeni elvárás állami szin-
ten, és a szülôi elvárások tekintetében is.
Változó nevelési programok: Óvodai nevelés a
mûvészetek eszközeivel átvétele, majd átdolgozása
saját arculatunkra, késôbb egy teljesen új program ki-
dolgozása a kompetencia alapú nevelés szellemében.
Új irányelvek, pedagógiai módszerek, esztétikai
megújulás, szinte naponta változó törvények.
Ebben a nehéz, de izgalmas idôszakban vette át a
vezetést. Nem volt könnyû mindennek megfelelni, és
egységet létrehozni az óvodák között úgy, hogy min-
degyik intézmény megôrizhesse saját arculatát, min-
dazt, amiért szerethetô a falun belül egy-egy óvoda.
Sokszínûség, de azonos cél. A tudásvágy feléb-
resztése, ismeretek átadása, bôvítése, kreatív, intelli-
gens gyerekek formálása, felelôs, hazaszeretô, lokál-
patrióta személyiségek kialakítása. Szabadon
választhatta meg az óvodapedagógus, hogy az is-
meretek átadásához milyen úton jut el. Pl.: a télrôl,
mint évszakról az ismereteket több tucat hóember
létrehozásán keresztül valósította meg, hazasze-
retetrôl, a falujuk iránt érzett felelôsségrôl egy kiál-
lításon keresztül szereztek érzelmi benyomásokat,
vagy a környezetükért felelôsen gondolkozó ember
csíráit ültettük el egy-egy projekttel, avagy kör-
nyezettudatos magatartás alapjait egy óvó néni által
kitalált társasjáték keretein belül alapoztuk meg a
gyerekekben.
Hagyta, hogy dolgozzunk sokszínûségünket, kreativi-
tásunkat kihasználva, de a célt, az irányt soha sem
veszthettük szem elôl, mert Kati figyelt, értékelt min-
ket. Tettük a dolgunkat, örültünk a ma és a holnap
csodáinak, amelyek a gyerekek jelentettek szá-
munkra. Nem kellett mindig a hátunk mögött állnia,
számíthatott ránk, a munkánkra, és mi is számíthat-
tunk rá. És nem csak mi, a beosztottjai, hanem a több
száz gyerek is, akikért felelôsséggel tartozott.
Öröm, hogy kivételes helyzetben van a falu, és a leg-
nagyobb az országban az újszülöttek aránya, de ez
nehéz perceket is okozott fenntartónak, óvodave-
zetônek egyaránt. Szükségessé vált egy új óvoda
létrehozása. Az Önkormányzat részérôl hatalmas,
örömteli beruházás és teljesítmény, az óvodavezetô
részérôl embert próbáló munka. Építkezést felügyel-
ni, új óvodapedagógusokat felvenni, az új óvo-
dapedagógusok segítségével berendezni az épületet.
És mindezt egy nyár alatt, 2010 szeptemberében in-
dult a Kaszáló utcai óvoda. Sok-sok szülô és gyermek
örömére, de évente elutasításra került X gyerek a
felvételik alkalmával. És ez nem könnyû soha sem.
Mindig van, aki úgy érzi, méltánytalanul jártak el
vele szemben. Ebben a nehéz helyzetben is meg-
próbált a legkorrektebben eljárni. A fenntartó
(Önkormányzat) erôfeszítései és az óvodavezetô be-
csületessége ellenére voltak sérelmek.
Az óvodák fejlesztésére minden lehetôséget megra-
gadt. Nagyszabású, színvonalas bálokat szervezett.
Az ötletgazdája és megvalósítója ugyan nem ô volt,
de szabad utat engedett a képzeletnek, kreativitásnak,
összefogta a munkát, támogatott minket, elô-
teremtette a hozzávalókat. Mi pedig mindannyian
alkottunk. És a végeredmény minden esetben igazi
bál volt, amelyeknek a bevételével az óvodák fel-
szereltségét, esztétikai színvonalát emeltük a
GYEREKEK ÉRDEKÉBEN. Jó volt ennek a nagy
egésznek a részese lenni.
Milyen a jó vezetô?: karizmatikus, okos, érti a
munkáját, határozott, fegyelmezett, csendes, ismeri a
jóindulatot. Jó szervezô, pontos, képes a megújulásra.
Kati ilyen vezetô volt.

A Száva utcai óvoda pedagógusai

Kiszel Katalin, 
a Kispatak Óvoda vezetôje

lemondott. 
Nagyon sajnáljuk.

BEIRATKOZÁS 
A KISPATAK ÓVODÁBA 

a 2013-2014. NEVELÉSI ÉVRE
2013. május 6. - 9. között

hétfôtôl csütörtökig 8–16 óra, 
a Kaszáló u. 16-18. sz. alatt.

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLÔKET, HOGY 
A BEIRATKOZÁSRA HOZZÁK MAGUKKAL

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

A SZÜLÔ:     - személyi igazolványát
- lakcímbejelentô kártyáját

Az óvoda vezetôje – május 31-ig – dönt az óvodai felvételi
kérelmekrôl és döntésérôl írásban értesíti a szülôt. (A nem-
zeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC.tv.49. § (2) bekezdés,
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés).
A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtôl számított
15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérel-
met (fellebbezés) a Kispatak Óvodához kell benyújtani, de
Nagykovácsi jegyzôjéhez kell címezni.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 24. § (3) bekezdése szerint: „A gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési
év elsô napjától kezdôdôen (szeptember 1-jétôl) napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülô az óvodai nevelésben történô részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkor-
mányzat által közzétett közleményben meghatározott
idôpontban. Amennyiben a gyermeket az óvodába a szülô
nem íratja be, az óvodavezetô értesíti a települési önkor-
mányzat jegyzôjét. 
Az óvoda sajátos nevelési igényû gyermeket a Szakértô
Bizottság szakvéleménye alapján, vele egyeztetve, egyéni el-
bírálás alapján integráltan nevelhet. 
Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi közigazgatási
területe.

Az óvoda elérhetôsége:
E-mail cím: kispatakovoda@freemail.hu

Honlap: http://kispatak.kingfisher.hu
Tel.: 06-26/355-607

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

TERMELÔI
PIAC

minden hónap
elsô szombatján

7:00–12:00 óráig 
az Általános Iskola

parkolójában

Nagykovácsi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

közössége 
valamint Szilágyi Zsolt 

és a gazdák
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Tanfolyam nem csak
kezdô önkénteseknek

Önkéntesek felkészítése, érzékenyítés önkéntes
programokra

Tavaly június elején önkénteseknek szóló tan-
folyamot rendezett a Magyar Hospice Alapít-
vány és a Linum Alapítvány a Nagykovácsi
Önkormányzat támogatásával. A tanfolyamot
követôen alakult meg a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôk csoportja. Tagjaik és támogatóik több
száz óra önkéntes munkát végeztek az elmúlt egy
évben.
A fenti címmel ismét rendezünk egy tanfolyamot
vendég elôadókkal (kb. 4 órás) május 25-én
szombaton 9 órai kezdettel az Öregiskolában.
Támogatónk ez alkalommal is Nagykovácsi
Önkormányzata.
Néhány a tervezett tematikából: önkéntes tapasz-
talatok megosztása, önkéntesség Magyaror-
szágon, önkéntes motiváció, önkéntesek helyi
segítségnyújtása, én mit tehetnék, szeretnék tenni
önkéntesként?

Kérjük az érdeklôdôket, 
május 20-áig jelentkezzenek Jelinkó Ildikónál.

(A tanfolyam ingyenes.)
Email:  jelinkild@gmail.com

Telefon: 06-26-389-594, 06-20-536-4582

SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi

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

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

· ha fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a
háztartási, házkörüli munkákat elvégezze

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

kis lelki támogatásnak
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül

gondozza és némi szabadidôre, pihenésre lenne
szüksége

· ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalman-
kénti segítséget igényelne

· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segít-
séget 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 ko-
ordinátor II. (drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a
csoporthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is,
akik szeretnének tagjai lenni a Nagykovácsi

Önkéntes Segítôknek.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek
érdekeit védô speciális személyes szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszkö-
zeinek felhasználásával segíti és támogatja a gyer-
mek testi és lelki egészségét, családban történô
nevelkedését, veszélyeztetettségének megelôzé-
sét. Ezen túlmenôen:
- segít a családi és gyermekek után járó ellátások

ügyintézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

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

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segít-
ségre szoruló személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezetô okok megelôzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megôrzése céljából nyújtott
szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatá-
sok
- az anyagi nehézségekkel küzdôk számára a

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

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanél-
küliek, az adósságterhekkel és lakhatási prob-
lémákkal küzdôk, a fogyatékossággal élôk, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával
küzdôk, illetve egyéb szociálisan 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 szolgáltatásokat. 

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

JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTÁBOR

A Családsegítô és Gyermekjóléti

Szolgálat 

jobb agyféltekés rajztábort 

tervez 12 évnél idôsebb gyerekek,

kamaszok számára.

Idôpont: 
2013. július 1-4-ig; 8 és 16 óra között

Helyszín: Nagykovácsi, Pók u. 58.

Bôvebb információ: 30/520-07-78 
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Fotók: Gyöngyösi Nimród

DEFIBRILLÁTOR 
és Újraélesztô tanfolyam
A Nagykovácsi Önkormányzat vásárolt egy auto-
mata defibrillátor készüléket a falunak, melyet a
Nacosec ügyeletén helyezték el a Tisza István
téren. (Templom tér) A defibrillátor „üzemel-
tetését” a Készenléti Szolgálatok vállalta magára,
így Egyesületünk tagjai április elején Defibril-
látoros és újraélesztô tanfolyamon vettek részt az
Öregiskolában.

A tanfolyam lényege nem maga az újraélesztés
volt, hanem, hogy mit kell tenni, amíg a mentô ki
nem ér a helyszínre. Ezt persze a világon minden
embernek ismernie kellene, mivel az esetek nagy
részében egyszerû munkával, akár egy tízéves
kisgyermek is életet menthet. Az elôadók egy
ilyen esetrôl is beszámoltak 17 évi mentôs
munkájuk tapasztalataiból. A tanfolyamon néhány
egyszerû lépést tanultunk, és ezt többször
példákkal nyomatékosították, hogy pánikhely-
zetben is eszünkbe jusson a tanult mozdulatsor.
Elôször is meg kell vizsgálni, hogy az illetô
eszméleténél van-e. Ha nem válaszol, hanyatt kell
fordítani, hátra kell billenteni a fejét, és meg kell
nézni, emelkedik-e a mellkasa, van-e légzése. Ha
eszméletlen, mentôt kell hívni, és el kell kezdeni
az újraélesztést. Az emberi sejtek viszonylag
hosszú ideig bírják oxigén nélkül, kivéve az 
agyat, ami 4 percig. Ez nagyon rövid idô, így
azonnal el kell kezdeni a mellkas-kompressziót.
Ez a kulcsa az egésznek! El kell juttassuk a vért az
agyba, és ezt a mellkas egyenletes nyomásával
tudjuk megtenni. Az elôadók hangsúlyozták, hogy
ártani nem nagyon tudunk vele: „nincs olyan,
hogy kicsit halott, halott, nagyon halott”. Folya-
matosan végezni kell a mellkas ütemes nyomását,
hogy az agynak az oxigént biztosíthassuk! És ezt
egy kisgyerek is meg tudja csinálni. Ezután, ha
van a közelben defibrillátor, vagy idô közben a
helyszínre érkezett, kezdhetjük el használni. És
nálunk, Nagykovácsiban, szerencsére már van! A
Készenléti Szolgálatok tagjai éjjel-nappal a
helyszínre szállítják a készüléket. Ügyeleti tele-
fonszám: 06703879999. (Mentsék el a számot
telefonjukba)

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

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

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

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

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

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

Május 30-31. dr. Cesko Izabella szabadságon
lesz, helyettese dr. Jakab Erika a saját ren-
delôjében, a saját rendelési idejében várja a
betegeket!

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Rendelési idôn túl 

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

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

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

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

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

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

Nagykovácsi, Száva u. 4. 
(bejárat Kossuth L. u. 58. felôl)

Telefon: 06-26-355-339
Dr. Zsigmond Lívia

Hétfô: 7.30–15 óráig
Kedd: 12–20 óráig
Szerda: 7.30–15 óráig
Csütörtök: 12–20 óráig
Péntek: 7.30–14.30 óráig 

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

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

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

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

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

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

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Május 10.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Május 17.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Május 24.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Május 31.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Június 7.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Május 20. Pünkösd hétfô, ügyelet.
Május 27-31-ig  Dr. Koltay Angéla szabadságon.

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

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

Újszülöttek

Március:
Kornél

Április:
Viktória, Benedek, Linda, Lilien,

Márton Atilla

Legyetek üdvözölve!

Halottunk

Kaposi Attila (52)
(1961. 01. 07. – 2013. 03. 16.)

Anyakönyvi hírek

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Nagykovácsi Nagyközségben

2013. június 17-tôl június 25-ig 

T Ü D Ô S Z Û R É S T   
T A R T U N K !

A tüdôszûrés ideje naponta:

Hétfô:          12–18 óráig
Kedd:            8–14 óráig
Szerda:       12–18 óráig
Csütörtök:     8–14 óráig 
Péntek:         8–14 óráig

A tüdôszûrés helye: 
Nagykovácsi Általános Iskola

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
a TB kártyát és az elôzô évben kapott
tüdôszûrô igazolást hozza magával!

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

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

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

Bankszámlaszám: 65700086-10122675

Köszönettel:
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében

Honti Zoltán elnök

Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70-3879999
Körzeti Megbízott telefonszáma: 06-70-6724693
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Negyvenkilenc éve ünnepeljük a költészet napját
József Attila születésnapjára – 1905. április 11. –
emlékezve. Az Öregiskola Közösségi Ház és
Könyvtár Nagykovácsiban, Bedô Gyöngyike
közremûködésével, a budapesti Strófa Triót hívta
vendégül e neves nap estéjére. A Trió adott már
koncertet az iskolában, így örömmel érkeztek újra
Nagykovácsiba.
Klasszikus és kortárs költôk verseinek megze-
nésítésével foglalkoznak, a munkájuk mellett. A
zenét Dara Vilmos és Silling Tibor álmodja a
versekhez, és Tábi Tamás közremûködésével,
több hangszerrel, három szólamban adják elô.
Nem úgy most Nagykovácsiban, ahol a barátságos
kiállítóteremben, Benkô Éva hangulatos fest-
ményei társaságában, torok-problémák okán
nélkülöznünk kellett az egyik szólamot. Silling
Tibor ezúttal „csak” zenélt és konferált.
Kérem, engedjék meg, hogy a strófások barátja és
rajongójaként kicsit kötetlenebbül folytathassam a
remek este felidézést.  
A fiúk Fenyvesi Félix Lajos Elôszó címû versével
kezdtek, akárhányszor hallgatom ôket, mindig
szorongatják a szívemet az egyszerû szavak:

…Öt világrész szórta rám
minden fénylô kis csodáját észrevétlen,

mégis sírva visszatértem,
átkeltem hajszálon, hegyen, hómezôn…

„Mert a költô pár sorban kifejezi azt, amirôl az
ember hosszasan makog.” – konferálta Tibi, s mé-
lyen egyetértettem vele. A lényeglátás és a míves
kifejezôkészség nem mindenkinek adatik meg, de
tanulhatunk az elôttünk járóktól, s akár gyógyul-
hatunk is a mûvészetük által. Jómagam minden al-
kalommal úgy érzem, hogy ezt történik velem, ha
a Strófa Triót hallgatom. (Nagyon is érdemes
bekukkantani hozzájuk a Ferencvárosi Mûvelô-
dési Központba, harmadik péntekenként minden
hónapban, amikor is klubozunk velük és a vendé-
geikkel.)
József Attilától az Altató és az Amit szívedbe rej-
tesz címû versek szólaltak meg (ez utóbbit a költô
Freud 80. születésnapja alkalmából írta). Az
Altató valóban élt kis Balázsáról kivételesen
Tamás mesélt. Ez a vers egy Gellér Balázs nevû
picurkának íródott 1935. februárjában. A kis em-
ber felnôtt, majd az élete jó részét Torontóban
töltötte. 1996-ban hazatért, elbúcsúzott, akitôl
csak tehette, és két héttel visszatérte után
Kanadában elhunyt. Persze, persze, hogy nem
ilyen egyszerû egy élet, de vajon Gellér Balázs
sejtette-e, hogy József Attila zsenialitásából
bevonul a magyar irodalomba?!
A Trió szívesen énekel a szerelemrôl, mert a köl-
tôk is szívesen írnak róla, s Tibi zenész-pszichiá-
teri, finom humorú tudományos-irodalmi kalau-
zolásával bejártuk a szerelem „természetrajzát”.
A szerelmes blokk Juhász Gyula vágyódásával in-
dult a Szerelem címû versben:

…Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
fájása édes, hadd fájjon, hagyom…

és Karácsondi Imre Veled címû versével léptünk
tovább a beteljesült szerelem világába:

…hajad fodrán
halk szél játszik

öled mélyén
rét virágzik

lélegzeted
kusza ábra
éj falára

felpingálva…

A szerelem házasságba fordulásról sajnos, nincse-
nek igazán versek. No, de a házasság sem marad-
hatott ki a szerelmes blokkból! Így hát elénekelték
Birtalan Ferenc Békalagzi címû gyermekversét a
néma vôlegény és postán érkezô menyasszonya

románcáról. Gyerekek is voltak a hallgatóságban,
de nem csak ôk élvezték a lagzis hangulatot.
Van olyan is, hogy idôsödô férfi a múltban keres-
gél…. Birtalan Ferenc picit vidám és keserédes
apróságra talált emlékei között a szomszéd kis
medikáról, s meg is énekelte ezt a Muszáj-
dalában. Ô olyan kortárs költônk, akinek a kötet-
bemutatóin rendszeresen játszik a Trió.
A szerelem más, felhôsebb arcát – az enyhülést
nem hozó várakozást – mutatja N. Horváth Péter
Szombati dala. Tibi mesélt kicsit Péterrôl, akit
tavaly novemberben veszítettünk el, s aki sú-
lyosan mozgássérült teste korlátai között élve is
nagyszerû verseket hagyott hátra.
Amikor lelohad a hatalmas érzelem, vajon mi
marad belôle? Vagy kerül a helyébe más? Harc
marad helyette és tépelôdés – Ady Endre szerint,
errôl szólt a Héja-nász az avaron címû verse.
Csoóri Sándor Ördögpilléje a kihûlt szerelemet
záró elválás súlyától terhes, s az est címadó köl-
teménye – Karácsondi Imre Minden álom és min-
den szerelem – is valami mélyen húzódó
szomorúságot tükrözi:

mi lesz
ha már

megálmodtam
minden álmot

megírtam
minden szót

porig égettem
minden szerelmet…

Még mielôtt nagyon nekikeseredtünk volna, Tibi
– aki tényleg nulla éneklésre kárhoztatott ezen az
estén – hamiskás mosollyal dünnyögte el az apró
bakival fûszerezett dal végén: „Már azt hittem,
hogy ketten is mindent el tudnak énekelni…”
Hadd ne mondjam, hogyan fordult jóízû
kuncogásba hirtelen a hangulat.
Igen, Vili és Tamás derekasan helytálltak duóként
a kényszer szülte helyzetben, amely miatt a mû-
sort is át kellett szervezni az utolsó utáni pillanat-
ban. Szeretem a Strófa Triót és Dara Vili finom
háromszólamú dalait. Más, és a maga nemében
különleges volt a kétszólamú elôadás. Félretettem
magamban az elô-elôtoluló hiányzó szólamot, s
hamarosan önfeledten hallgattam a dalokat.
A szerelem a valóságon túli világba, az Óperen-
cián túlra is tétethet – a Mese címû versében
Juhász Gyula errôl ír… A lágyan misztikus
hangulatot a dal lebegô zeneisége mellett támogat-
ta a Strófa Trió mini esôfája is, s e hangszer lett az
alanya az utolsó szám elôtti rövidke hangszer-be-
mutatónak. Tibi nem mulasztotta el felidézni az
esôfácska öregapjának – a kapitális, majd két-
méteres dél-amerikai esôfának – az „esôcsináló”
képességét sem, hiszen a Strófa Klub történetében
fordult már meg ilyen „csoda-jószág”.
A Mese után a szerelmi témát elhagyva Nazim
Hikmet török költô Arról van szó címû versével ért
véget a mûsor, és a nem túl népes, ám annál lelke-
sebb hallgatóság visszatapsolta a fiúkat.
Ráadásként Birtalan Ferenc Orvhalászat címû
versét játszották el a Talpig fegyverszünetben
címû kötetbôl, illetve Weöres Sándor Még annyi
mindent kezdetû költeményét, amely a Szélrózsa
együttes kedvelt darabja volt. Anno Dara Vili
zenésítette meg ezt a verset, de a Szélrózsában –
amely 1980 és 1990 között mûködött igen sikere-
sen – sosem énekelte. Ennyi év után most érkezett
el az idô, hogy a szintén szélrózsás Tibi helyett ô
tegye ezt meg. Mi pedig, néhányan beleénekelget-
tünk a kedves nótába…
Laza és természetes együttlét volt ez az alkalom,
három lelkes zenésszel, akik szívesen adták
„portékájukat” nekünk. Milyen jó, hogy mindez
megtörténhetett, és átélhettük a muzsika és a líra
nagyszerûségét! 

(Bozó Edit)

A Strófa Trió Nagykovácsiban

NAGYKOVÁCSIBAN
Az össztûz egy köztéri mûvészeti esemény, ami a
tûzzel foglalkozik. 
A pikniken elfogyasztott  finomságokkal a láto-
gatók az Apraja-Nagyja játszóteret támogatták.
(Az építôk a BKF kerámia szakirány II-III év-
folyam hallgatói.)

Fotók: Koleszár Ferenc, Karádi Zsófia
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20 éves a Rézpatkó
„Az 1993-ban alakult Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes azzal a céllal
jött lére, hogy újjáélessze községünkben a hagyományôrzést a magyar nép
táncai, hagyományai, szokásai által és emellett a fiatalok tartalmas és
értelmes idôtöltését is biztosítsa, valamint a néptáncon keresztül egy nemzeti
hagyományokban gyökeredzô egészségesebb értékszemléletet alakítson ki.
Célunknak megfelelôen elsôsorban a Kárpát-medencében és a Kárpátokon
túl élô magyarság néptáncaival, népi játékaival, népdalaival, népzenéjével,
népszokásaival foglalkozunk.”

www.rezpatko-neptanc.hu

2012. Betlehemes

2005. Locsolkodás

2000. Republic koncert

2004. Solymár

2011. Érsekújvár



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

� MÁRAI II. program
A Márai I. program sikeressége 2012-ben elindította a Márai II.
programot, melybe az elôzôekhez hasonlóan könyvtárunk is
bekapcsolódott. 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megôrzése, a hazai és
a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselô könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szerzôk támogatása és megis-
mertetése. A könyveket és a hangzó anyagokat, mely össze-
sen 210 db, tavaly decemberében kaptuk meg, a könyvek
folyamatosan kerülnek a polcokra.
A Márai II. program ajándékba kapott könyveibôl 
Gyermekeknek ajánljuk: Cigány népmesék; Csukás István:
Ásító szörnyeteg; Magyar mondák: A tihanyi visszhang; Pósa
Lajos: Arany ABC
� Újdonságainkból
Felnôtteknek ajánljuk: Albom, Mitch: Az Idô Ura; Coelho
Paulo: Az accrai kézirat; Fiorato, Marina: A muránói üvegfúvó
DVD ajánlatunk felnôtteknek: Az Argo-akció; Felhôatlasz; 
Életrevalók; Suszter, szabó, baka, kém
DVD ajánlatunk gyermekeknek: Csingiling: A szárnyak titka;
Esti mesék; Madagaszkár 3.; Röffencs malac meséje
� Kedves Gyerekek!
A 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos
Mesevetélkedô területi döntôje Pilisborosjenôn került megren-
dezésre április 18-án. 12 csapat vetélkedett a környék települé-
seibôl, Nagykovácsiból két csapat indult, a Négy Csibész és a
Négyfejû Sárkány. Nagyon szépen játszottak és helytálltak a
résztvevôk! Gratulálunk mindkét csapat tagjainak és a
felkészítô pedagógusoknak is. Bár az elsô három helyezéstôl
picit távolabb kerültek a gyerekek, azonban a mesék olvasásá-
nak örömét valamint a játékos fordulók során átélt közös
élményeket semmi nem pótolhatja.
Ôsztôl újra indul a mesevetélkedô! Várjuk a meséskedvû 3. és
4. osztályos tanulókat!
� XX. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
Zárás elôtt néhány órával megdôlt a tavalyi látogatói rekord:
több mint 63 ezren keresték fel a vasárnap este befejezôdô XX.
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison.
A könyvfesztivál zárónapján átadták a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése (MKKE) szakmai díjait. Zentai
Péter László, az egyesülés igazgatója kiemelte, hogy az idén
13. alkalommal átnyújtott elismerésekkel a szakma önbe-
csülését, rangját kívánják erôsíteni. A díjakat a MKKE tagságá-
nak szavazatai alapján ítélték oda – hangzott el a díjátadón. 
A Magvetô Könyvkiadó lett Az év kiadója, a második helyen
Kossuth Kiadó, a harmadikon a Corvina Kiadó végzett. A Libri

Kiadó Debreceni Könyváruháza nyerte el Az év vidéki könyves-
boltja címet, a kategória második helyezettje a szegedi Líra
Fókusz Könyváruház, a harmadik a miskolci Géniusz
Könyvesház lett. Az év fôvárosi könyvesboltja címet a Libri
Allee-ban lévô könyváruháza kapta, a második helyre a Párizsi
Nagyáruházban lévô Alexandra került, a harmadikra pedig a
Líra Fókusz Könyváruháza. 
A II. kerület polgármestere által adományozott Budai Díj két
kitüntetettje a Corvina Kiadó Nyáry Krisztián Így szerettek ôk
címû munkája, valamint a Bookline kiadványa, a Rájátszás -
költészet popritmusban. A kerületi díjakról a Móricz Zsigmond
Gimnázium tanáraiból álló háromtagú zsûri döntött. 
Könyvajánló XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
könyveibôl: Coelho, Paulo: Az accrai kézirat; Houellebecq,
Michel: A térkép és a táj; Monaldi, Rita - Sorti, Francesco:
Szent Péter trónja; Nyári Krisztián: Így szerettek ôk; Varró
Dániel-Agócs Írisz: Nem, nem, hanem
� Irodalmi Nobel-díj 2013. Összesen 198 jelöltje van a 2013-
as irodalmi Nobel-díjnak a Svéd Akadémia tájékoztatása sze-
rint, amelybôl kiderült, hogy közülük 48 írót még egyszer sem
terjesztettek fel az elismerésre.

A jelöltek száma alatta marad a tavalyi-
nak, amikor 210 írót és költôt terjesztet-
tek fel.  2012-ben Mo Jent választotta a
svéd királyi akadémiához tartozó Svéd
Akadémia, amely szerint a kínai író egy
olyan világot teremtett fantázia és

valóság, a történelmi és társadalmi síkok keverékébôl, amely
komplexitásában Márquez és Faulkner munkáira emlékeztet.
Az akadémia Nobel-bizottsága minden év szeptemberében
600-700 levelet küld ki személyeknek vagy intézményeknek,
hogy tegyenek javaslatot. Köztük vannak a Svéd Akadémia
tagjai, más hasonló testületek, irodalom és nyelvész professzo-
rok, korábbi díjazottak, valamint írószövetségek elnökei. A bi-
zottságnak most két hónapja van arra, hogy szûkítse a 195 fôs
listát, amely több lépésben végül ötfôs lesz. Közülük válasz-
tanak az akadémia tagjai. A díjazott kilétét hagyományosan ok-
tóber elején hirdetik ki Stockholmban.
� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA);
Gyerekirodalmi adatbázis; Irodalmi kritikák, tanulmányok bibli-
ográfiája; Kortárs Irodalmi Adattár (KIA); Magyar Digitális
Képkönyvtár (MDK); Magyar Periodika Adatbázis (IKB); MANDA;
MATARKA; Mûelemzés adatbázis; Országgyûlési dokumen-
tumok; Pedagógiai Adatbázis
� Kedves Olvasóink, Látogatóink! Több olvasónk kérésére
minden hónap 3. szombatján biztosítjuk a könyvtár nyitva
tartását 9-13 óráig.
Amennyiben ünnepnapra esik a 3. szombat, úgy egy másik
szombaton leszünk nyitva: május 11.; június 15.; július 20.;
augusztus 17.; szeptember 21.; október 19.; november 16.;
december 21.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok

***

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait,
melyre szeretettel várja régi és új tagjait. Találkozások:
május 13-án és 27-én, június 10-én és 24-én.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön kihelyezett
filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
Május 13-án: Ambrus Zoltán: Midas király
Június: Háy János: Gyerek
Nyár: Szilágyi István: Kô hull apadó kútba
ÚJ! ÚJ! ÚJ! � KAMASZKLUB – azaz kreatív
alkotóbázis 12 éves kortól a Faluházban. Várunk sze-
retettel péntek délutánonként 14.00-17.00 óráig, ha
érdekel: az újrahasznosítás, a modern kézmûvesség
és technikák, a design és a divat, a közös alkotás
öröme. A foglalkozások iparmûvészek vezetésével foly-
nak, folyamatos bekapcsolódás lehetséges. További in-
formáció: Pataki Ildikónál a könyvtárban vagy a 06-20-
414-5131 telefonszámon
� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412) Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! 

� ÚJRA! – La Leche Liga szoptatós tanácsadása –
Május 10-én  9.00 órától ÚJRA indul az LLL baba-ma-
ma csoportja. Szeretettel várok minden anyukát a
babákkal, gyermekekkel együtt! 
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)

P R O G R A M O K
� Éghajlatváltozás: tények és tévhitek címmel,
május 10-én pénteken 18.00 órakor a NATE szer-
vezésében az Öregiskolában Ürge-Vorsatz Diana tart
elôadást A témával kapcsolatban sok információ és
tévhit jelenik meg a médiában és az interneten, melyek
közt nehéz kiigazodni, ebben segít az elôadó. Sokan
még a jelenséget is tagadják, vagy pedig valóban ez az
emberiség legnagyobb jelenlegi kihívása, mint azt a ku-
tatók állítják? Tehetünk-e ellene és mit a mai gazdasá-
gi helyzetben?
Az elôadással kapcsolatosan kérdéseket fogalmazhat-
nak meg elôre is, melyeket az nate.kerdes@gmail.com
címre kell megküldeni május 6-ig.
Az elôadó a Közép-Európai Egyetem professzora 1996 óta.
Asztro- és környezet-fizikusi tanulmányait az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen végezte. Doktori fokozatát a Kaliforniai
Egyetemen (Berkeley) szerezte 1996-ban. Szakterülete az en-
ergiapolitika, energiahatékonyság, éghajlatváltozás mérsék-
lése. Egyik koordináló, vezetô szerzôje az Éghajlat-változási
Kormányközi Testület (IPCC, angolul: Intergovernmental
Panel on Climate Change) negyedik (2007) és ötödik (2014)
jelentéseinek, melyben értékel(ik)ték és összefoglal(ták)ják az
emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással kapcso-
latos eddigi kutatási eredményeket. 2007-ben az IPCC és Al
Gore amerikai politikus megosztott Nobel-békedíjat kapott.
� Bolhapiac – Május 11-én szombaton 9.00-12.00
óráig. Használt ruhák, megunt tárgyak, játékok, feles-
legessé vált bútorok, elektronikai cikkek árusításához
várjuk a jelentkezôket! 
Asztalfoglalás: patakiildi74@gmail.com vagy 356-362
telefonszámon 8.00-16.00 óráig.
� Az én pódiumom – Május 13-án hétfôn 19.30 órától
„Útikalauz az égitestek közé”, pódiumon: Barcza
Szabolcs csillagász.
� Kiállítás megnyitó – Május 14-én szerdán 17.00
órától Válogatás a Nagykovácsi Képzômûvészeti Kör
munkáiból címû kiállítás megnyitója, amely Balázsovits
Zsuzsa és Virág Jácint vezetésével mûködik az
Öregiskolában. Közremûködnek: A Nagykovácsi Alap-
fokú Mûvészeti Iskola növendékei. A kiállítás megte-
kinthetô június 4-ig a könyvtár nyitva tartási idejében.
� Gyermeknap – Május 25-én szombaton 10.00-13.00
óráig gyermeknapi vidámsággal, óriás fajátékokkal, ját-
szóházzal, kézzel hajtott kosaras körhintával, hagyo-
mányôrzô vásári bábjátékkal, népi játékokkal, hen-
názással, kézmûves foglalkozással várjuk a kicsiket és
a nagyobbakat a Fôtéren!
� Táncház felnôtteknek – Május 25-én szombaton
19.00 órától táncház felnôtteknek, a Rézpatkó néptánc
együttes szervezésében.
� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Május 31-
én pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovi-
sokat és kisiskolásokat. 
Tánc: Czene Zsuzsa. Belépô: 500 Ft/fô

Júniusi elôzetes:

� Bábszínház - KIPP KOPP a fûben – Június 5-én 
szerdán 16.30 órától a Nefelejcs Bábszínház Kipp
Kopp a fûben címû elôadása. Belépô: 500 Ft/fô.
� Kiállítás megnyitó – Június 5-én szerdán 17.30
órától Képeslapok a múlt évszázadból címû kiállítás
megnyitója Daróczi János képeslap gyûjteményébôl.
Közremûködnek: az Angel Dance Táncstúdió táncosai.
A képeslapok megtekinthetôek a könyvtár nyitva tartási
idejében, június 30-ig.
� A 84. Ünnepi Könyvhét eseményeihez kapcso-
lódva – Június 12-én 18.30 órakor Raffay Ernô
történész tart elôadást új kötetérôl, melynek címe:
Ady és a szabadkômûvesség. Könyvei kedvez-
ményesen vásárolhatók a helyszínen.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt a programjainkon!

Diószeghy Tünde és 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
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GYERMEKNAPRA
Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Gyermeknapot. A Nemzetközi
Gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, általában (de nem min-
denhol) június 1-jén. Az ünnepet elôször Törökországban tartották meg 1920-ban
(1920. április 23.), majd késôbb a genfi Gyermekjóléti Konferecián 1925-ben.
Egy kis történelem: A világszerte elterjedt emléknap magyar eredetû. Karsai
Sándor (Pest, 1868-1926) jogász, államtitkár Németországi egyetemeken tanult.

1892-tôl a belügyminisztérium gyermekvédelmi osztályán dolgozott. Kezdeményezésére alakult meg 1906-
ban az Országos Gyermekvédô Liga, melynek igazgatója lett. Ô honosította meg nálunk a gyermeknap in-
tézményét. A Gyermekvédô Liga 1906-ban rendezte meg elsô gyermeknapját Budapesten, s ez több évtizedig
tartó hagyományt indított el. Az eseménynek ekkor még nem alakult ki évenként ismétlôdô idôpontja.
Leggyakrabban májusban rendezték meg, de akadt példa áprilisi és júniusi idôpontra is.
1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus Nôszövetség 1949 novemberi
határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló
akciók szervezése volt.
A magyar hagyományokat követô ünnepnek gyermekhét volt a neve, s ezt elôször 1931 májusában tartot-
ták meg, mint mindig, ekkor is elsôsorban jótékonysági céllal. Uralkodó eszmék jöttek-mentek, a gyermeknap
karaktere azonban alig változott az évtizedek során: máig játékos programok, játszóházak, kis színi- és báb-
elôadások, kirándulások, apró ajándékok várják a kicsiket és nagyokat. 
Érdekes, hogy a világ számos pontján – fôként Kelet-Ázsiában: Dél-Koreában, Japánban, Laoszban,
Tajvanon – munkaszüneti nap ez az ünnep.

A gyermek kincs
Életed legtartósabb kapcsolata akkor születik, amikor gyermeked lesz. A gyermek teremti a családot, nélküle
csak rokonaid vannak. Hétszeresen élvezni ezt pedig maga a gyönyörûség!
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi csoportja 50 ajándékot „nyújt” gyermekeiteknek,
olyan szellemi és lelki ajándékokról van szó, amelyet az anyai és apai fantázia dúsíthat. (Részletek a
http://www.2094.hu/nknoe/)

Az én „kedvenceim”:
Minden este kérdezzétek meg, milyen volt a napjuk. Legyetek következetesek. (Ôk ismerik el elôször ennek
értékét.) Biztosítsátok ôket, bármi történjék is, mindig mellettük lesztek. Ha magukra csukták szobájuk ajta-
ját, ne zavarjátok ôket. Legyetek olyan szülôk, amilyeneket ti szerettetek volna magatoknak. Este mindig ad-
jatok nekik egy puszit: akkor is, ha már alszanak, és akkor is, ha már elmúltak húsz évesek.
A legfontosabb, hogy szeressétek ôket úgy, ahogy vannak! Ez a legnagyobb ajándék!

Tóthné Pataki Csilla

Dr. Muszbek Katalin (Budapest Hospice Ház igaz-
gatója) bevezetô gondolatai után a Nagykovácsi Ál-
talános Iskola három tanulója Pál Apostol: A szeretet
himnuszát  (I. levele a Korintusbeliekhez, 13. fejezet)
olvasták fel:
„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengô érc vagyok vagy pengô cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden 

tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gôgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltûr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszûnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, 

mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem,

mint a gyermek.

De mikor férfivá nôttem, elhagytam a gyermek
szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színrôl-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.”

(Felolvasták: Füzesy Rebeka, Horgas Johanna és
Bertalan Tamás)

Az iskola csapata:
A 3. évfolyamból: Dajka Bálint, Fülöp Márton,
Gergely Csongor, Kosztoványi András, Nagy
Szemere, Radich Lili, Radich Mihály, Telek Bence,
és Zgyerka Máté. 

A 4. évfolyamból: Hazai Barna, Imre Dorina,
Gorzsás Zsanett, Koncz Zsuzsanna, North Emma,
Endrédi Júlia, Géró Csenge, Manjate Celeste,
Bogoly Péter Bertalan. 
A felsô tagozatot mindössze 3 kislány képviselte,
Bolla Anna 5.b, Fehér Lili és Steigerwald Tímea a
6.b osztályból. 
Dér Zsuzsanna igazgatónô, Kuti Imréné, Valu Mária
és Barta Mária napközis nevelôk. 
A résztvevôk a „Nárcisz séta” keretében közösen el-
sétáltak az Öregiskolához, ahol a tavaszinak éppen
nem nevezhetô idôben egy csésze meleg teával
várták a gyerekeket és felnôtteket. Köszönjük a
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Nagy-
kovácsi fiókjának.
Köszönjük még a kesztyûket és zsákokat: Háztartási
és Festékbolt - Péter család.

Nárcisz ünnep 2013. április 12-én 
a Szent Sebestyén kápolnánál

FFeejjéérr  GGyyöörrggyy
NNaaggyykkoovvááccssii  

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

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

gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük

van, támogassák hagyományunkat, 
hogy minél több családnak tudjunk

örömet szerezni!

A „Fejér György” Nagykovácsi
Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük 
felajánlásaikat.

(1766-1851)

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

Kérjük, támogassa
alapítványunkat: 
18693070-1-13

Köszönjük
Linum Alapítvány

www.linumfoundation.eu
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A Kormány a Magyar Köz-
társaság nevében köszönti a
90. a 95. és a 100. életévüket
betöltött, Magyarországon be-
jelentett lakóhellyel rendel-
kezô, magyar állampolgárságú
szépkorú személyeket. 
A jubileumi köszöntéssel ok-
irat és jubileumi juttatás jár,

amely teljesen független a szépkorú személy
egyéb ellátásaitól. 

Április 20-án Beér Zoltánné, Márta néni töltötte
be a 90 évet. Születésnapját gyermekei, unokái és
dédunokái körében ünnepelte. Az önkormányzat
nevében Bencsik Mónika polgármester asszony
virággal köszöntette, átadta a jubiláló emléklapot,
és  jó egészséget kívánt az ünnepeltnek. 

Április 28-án Bánkuti Kázmérnét, Manyi
mamát köszöntöttük Dékány Angella alpol-
gármester asszonnyal 90 éves születésnapja alkal-
mából.
Platón azt írta: „Félj az öregségtôl, mert nem
egyedül jön”. 
Mi, akik még talán a középkorúakhoz tartozunk,
és bízom benne, hogy a fiatalok is, kíváncsiak
vagyunk a szépkorúakra. Évtizedek örömökben
gazdag és fájdalmaktól sem mentes megtapasz-
talásaikra, az érett termésre, az élet szépségére, az
élettel való elégedettségükre. 
Nagyon sokak nevében mondom: tisztelni kell az
idôs embert!  Azt kívánjuk, hogy azt a tengernyi
csodálatos bölcsességet, ami az idôskori intelli-
gencia különleges formája, türelemmel és
önzetlenül adják át másoknak. 

Kedves Márta néni! Kedves Manyi Mama!
Ezúton is azt kívánom, hogy szeretettel
legyenek körülvéve, sok örömben – a bánat-
ban, betegségben pedig vigaszban – legyen
részük s ajándékba derût, hosszú életet, sok
boldogságos évet kapjanak! 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Szépkorúak 
köszöntése

Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akko-
riban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheá-
nak az istenek anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem során
késôbb is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep
keresztény vallási színezetet is kapott.
Akkoriban a húsvétot követô negyedik
vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották
az édesanyák ünnepét. A családjuktól
messze dolgozó szolgálók szabadnapot kap-
tak, hogy hazamehessenek, és a napot édes-
anyjukkal tölthessék. A látogatás elôtt külön
erre a napra ajándékként elkészítették az
anyák süteményét.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tartotta az elsô ünnepet, a
májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva.

Egy igazi szép tavaszi napról, április 20-ról írok…
„Miénk itt a tér!”

Három évvel ezelôtt, amikor a fenti rövid mondat elhangzott azt jelezte, hogy a fôtér megújítást
megkezdte az önkormányzat, majd ezzel a cím mondattal számoltunk be a munkálatokról és végül az
átadásról. Most újabb kis teret alakítunk, formálunk az új református templom elôtt…Visszanyúlva a
történelmünkhöz, jelentôs személyiségnek emléket állítva és új hagyománnyal beültetve, szó szerint
mert április 20-án a Dobos Károly térre is került 9 db facsemete a született gyermekek részére.
Kisütött a nap és felélénkült az egész faluközösség, ezen a napon szintén hagyományosan megszerveztük
a szemétszedést, így adózva „földanya” tiszteletének, sok lelkes egyén és csoport, baráti társaság indult
neki zsákokkal és kesztyûkkel, hogy elvégezze lakókörnyezetében a tavaszi nagytakarítást.
Babakocsis anyukák és apukák kerti szerszámmal a kezükben gyülekeztek a szintén hagyománnyá vált
faültetésre, amit a gemenci erdészettel együttmûködve évek óta szervez lelkesen az önkormányzat bíz-
va abban, hogy azok a szülôk akik részt vettek a faültetésben a csemetéjük mellett a facsemetéket is gon-
dozzák bevonva a kicsiket, akik így megtanulhatják a hétkönapi, de igazán fontos értékeink védelmét is.
Csodálatos volt ez a nap, végre igazán remek idô köszöntött ránk és a szabadban együtt eltöltött idô min-
denkit boldoggá és jó kedvûvé tett. Ezen a napon valóban miénk volt a tér.
Nekem egy különös ajándék is jutott még erre a napra, mert köszönthettem egy kedves 90 éves
nagykovácsi lakost, Beér Zoltánnét, Márta nénit. Az ilyen napokon látom, hogy a közösségünk valóban
olyan, mint egy nagy család, hiszen az alapkövek a kisebb közösségek, a családok! A faültetés után szép
ruhába öltözve kerekedtem fel Márta néniékhez a Szent Anna utcába, ahol a teljes család, gyermekek,
unokák és dédunokák már együtt voltak és reggel óta készülôdtek örömet okozni az ünnepeltnek, én
meglepetés vendég voltam. Nem ismertem ôt és családot sem, de az alkalom valóban számomra is
ajándékká vált. Látni a szeretetteljes együttlétet „idegeneknél”, amit szerencsére a saját családomban is
megtapasztalhatok – hiszen még él a nagymamám és egy helyen lakunk, több generáció, mint ahogyan
Márta néni is a családjával – nagyon jó érzéssel töltött el, mert ilyen alapokon nyugszik a közösségünk.
Személyes ünnepeken részt venni ugyanolyan fontos, mint a nagyobb rendezvényeken, hiszen ettôl is
tud falu maradni a mi településünk, ettôl érzi mindenki igazi otthonának. Nem beszélve arról, hogy 90
év után micsoda büszkeség az embernek, hogy számon tartják – legfontosabb persze a család –,
megtisztelik azt az életet, amit megélt és kíváncsiak rá. Márta néni nagyon örült és lelkesen mesélt a
múltról, élményekrôl. Kiderült, hogy kertész volt és
nagyon szerette a munkáját. Ahogyan barátsággal
beszélgettünk, mintha ismertük volna egymást és a
házi sütésû diótortát kóstolgattam összefutottak a gon-
dolatok bennem, földanyáról, nagymamámról…
Április 20-a csodás napját követik a szép májusi
hétvégék, így az elsô vasárnapon május 5-én köszönt-
jük az édesanyákat!

Jó nekünk Nagykovácsiban 
hiszen a gyermeket vállaló anyukák mellett,
velünk vannak még a nagyik, 
és a dédik is sokan!
Tisztelettel és Szeretettel adózunk nekik 
az életükért, az áldozatért, amit nem csak 
gyermekükért, de a teljes családért vállalnak
önzetlenül!
Szeretettel köszöntök minden anyát, 
jó egészséget és sok mosolyt kívánva
az önkormányzat nevében!

Bencsik Mónika polgármester

Áldás a szülôkre

Van hely, hol minden kicsi széken

Nevetve ültem egykoron.

S tipegô léptem, gügyögésem

Mosolyt rajzolt az arcokon.

Van ház, ahova tartozom,

Más otthonba sohse térek,

Bármely családhoz, minden házba

Csak, mint idegen, úgy lépek.

Valakiket: a szüleimet

Eléggé meg nem áldhatom,

Valakinek, ha százszor élek

Adósságom le nem róhatom.

(Szabó Lôrincz)



Felajánlás 
az Arany János utcai játszótér felújítására

Kedves Szülôk!
Megjelent a KICSI MACKÓ KALANDJA c.
mesekönyv csodás színes grafikáimmal, mely
óvodás és kisiskolás korosztálynak ajánlok.
Tartalmas és szép mondanivalóval az Édes-
anyák és a Szülôk iránti szeretetrôl és ra-
gaszkodásról szól egy édes kismackó tör-
ténetén keresztül.
Mesekönyvet az Arany János utcai játszó-
tér átadásánál lehet vásárolni.
Könyveket a helyszínen kívánságra dedi-
kálom!!!
A mesekönyv ára nettó 700,- Ft melybôl db-
ként 100 Ft,-ot a játszótér felújítására ajánlok
fel.

Képen a mesekönyv fedôlapja látható!

Az Isadora Tánc és Majorette 
csoport újabb sikere!

2013. április 27-én rendezték Siófokon az idei Országos Majorette és Koreográfus
versenyt.
Nagykovácsi színeiben Szabadi Edit négy különbözô csoportja indult, ahol az
elôzô év területi versenyein elsô helyezéseket elért versenyzôk indulhattak.
Ollé Panna-Szalontai Tímea-Nagy Sára gyermek korcsoportban, 1. helyezést ért
el, a junior korcsoportban induló Borbély Anna-Bodrogi Blanka-Zgyerka
Viktória-Vajay Viktória-Jobbágy Boglárka-Telek Flóra-Zgyerka Szilvia, a
Flamenco-val 1. díjat nyertek!
Két  ezüst érmet szerzett még a Láng Mária-Borbély Andrea-Fehér Lili-Tófalvi
Maja-Antalóczy Krisztina-Sziebert Anna-Dajka Boglárka-Gibis Liza-Telek Réka-
Gubis Kata-Nógrádi Anna-Bonifert Anna-Ollé Teodóra-Ducsai Boglárka összeál-
lítású csapat!
Szabadi Edit mûvésznô a LEGJOBB KOREOGRÁFUSI DÍJAT nyerte meg,
ezért a verseny legrangosabb díját, A SIÓFOKI VÁNDORKUPÁT  Nagyková-
csi hozta haza! 
A versenyszámokból is láthatnak részleteket, a június 15-én 18 órai kezdettel tartandó ISADORA „LIKE” címû évzáróján, az Amerikai iskola színházában!
Boldogok vagyunk az eredményekért, és tovább dolgozunk hírnevünk megôrzéséért.

CriticalMass
2013. április 27-én ismét nagy létszámú kritikus tömeg jött össze a NATE által
szervezett biciklis felvonulásra. Közel kétszázan voltunk és a résztvevôk harma-
da gyerek volt, ami érdekes változás a korábbi évekhez képest. Remélhetôleg az
ô számukra már természetes lesz biciklivel közlekedni és ehhez minden feltétel
adott is lesz itt a faluban, vagy ha könnyen és biztonságosan be akarnak jutni a
Budapestre.

Színes borító nyomása
www.d-plus.hu


