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KKóóssppaallllaagg  KKééppvviisseellőőtteessttüülleett    
  

SSzzoobbii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  IIlllleettéékkeessssééggii  tteerrüülleettee  aazz  

aalláábbbbii  tteelleeppüülléésseekkrree  tteerrjjeedd  kkii::  

PPoollggáárrmmeesstteerr::  AAllppoollggáárrmmeesstteerr::      

SStteeffkkóó  IImmrree  SStteeddrraa  GGáábboorrnnéé    BBeerrnneecceebbaarrááttii,,  IIppoollyyddaammáássdd,,  IIppoollyyttööllggyyeess,,  KKeemmeennccee,,  

KKiissmmaarrooss,,  KKóóssppaallllaagg,,  LLeettkkééss,,  MMáárriiaannoosszzttrraa,,  

NNaaggyybböörrzzssöönnyy,,  NNaaggyymmaarrooss,,  PPeerrőőccsséénnyy,,  SSzzoobb,,  

SSzzookkoollyyaa,,  TTééssaa,,  VVáámmoossmmiikkoollaa,,  VVeerrőőccee,,  ZZeebbeeggéénnyy..  

      

KKééppvviisseellőőkk::  

FFeennyyőőddii  AAnnddrreeaa  

KKlleeiinn  TTiibboorr  

SScchhmmiiddtt  MMiikkllóóss  

    

  

      

  AA  JJáárráássii  HHiivvaattaall  sszzéékkhheellyyee::  SSzzoobb  vváárrooss  

      IItttt  ttaalláállhhaattóó  aa  hhiivvaattaallvveezzeettőő  áállttaall  kköözzvveettlleennüüll  vveezzeetteetttt  

ttöörrzzsshhiivvaattaall  ((OOkkmmáánnyyiirrooddaa,,  HHaattóóssáággii  OOsszzttáállyy))  

vvaallaammiinntt  aa  sszzaakkiiggaazzggaattáássii  sszzeerrvvee  aa  GGyyáámmhhiivvaattaall..  
      

      

      

PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  

DDeeáákk  FFeerreenncc  uu..11..  
TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  JJáárráássii  HHiivvaattaallrróóll::  

OOkkmmáánnyyiirrooddaa  

TTeelleeffoonn::    0066  2277  663388  333399    22662288  SSzzoobb,,  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccaa  1122..  

FFaaxx::    0066  2277  663388  333399    TTeelleeffoonn::  0066  2277  557700  669900  //  2222..  mmeelllléékk  

EE--mmaaiill::    ppmmhh@@kkoossppaallllaagg..hhuu    TTeelleeffoonn//ffaaxx::  0066  2277  337700  333366  

  iinnffoo@@kkoossppaallllaagg..hhuu    AAzz  üüggyyffééllffooggaaddááss  rreennddjjee::    

      HHééttffőő::  0088..0000--1122..3300  ééss  1133..0000--1166..3300  

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss::      KKeedddd::  0088..0000  ––  1122..3300    

HHééttffőő  ––  PPéénntteekk::  88..0000--1122..0000  óórrááiigg    SSzzeerrddaa::  0088..0000  ––  1122..3300,,  vvaallaammiinntt  

1133..0000  --  1155..0000  ((kkiizzáárróóllaagg  mmoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  

ppaarrkkoolláássii  iiggaazzoollvváánnyyáánnaakk  üüggyyiinnttéézzééssee  ééss  aa  

wwwwww..mmaaggyyaarroorrsszzaagg..hhuu  ccíímmeenn  bbeejjeelleennttkkeezzeetttt  üüggyyffeelleekk  

üüggyyeeiinneekk  iinnttéézzééssee..  

      

KKöözzööss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  HHiivvaattaall      CCssüüttöörrttöökk::  nniinnccss  üüggyyffééllffooggaaddááss  

HHiivvaattaall  vveezzeettőőjjee::  EEggyyüüdd  BBeerrttaallaann  jjeeggyyzzőő  
  PPéénntteekk::  0088..0000  ––  1111..0000  

HHiivvaattaall  mmeeggnneevveezzééssee::  SSzzookkoollyyaaii  KKöözzööss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  

HHiivvaattaall  

SSzzéékkhheellyyee::  SSzzookkoollyyaa      

CCíímmee::  22662244  SSzzookkoollyyaa  FFőő  uu..  8833..      

KKöözzppoonnttii  tteelleeffoonn::    0066  2277  558811  113300  

  0066  2277  558811  113311  
      

EE--mmaaiill::    sszzookkoollyyaappmmhh@@ffrreeeemmaaiill..hhuu        

      

MMűűsszzaakkii  üüggyyiinnttéézzőő  mmuunnkkaarreennddjjee  KKóóssppaallllaaggoonn::    

CCssüüttöörrttöökk  ddéélleellőőtttt      

      

  

HHuullllaaddéékksszzáállllííttáássii  ddííjj  22001133..  éévvbbeenn::  

      

EEddéénnyy  mméérreettee        

112200  ll  2233..889922,,--  FFtt//éévv  11..999911,,--  FFtt//hhóó      

224400  ll  3366..551166,,--  FFtt//éévv  33..004433,,--  FFtt//hhóó      

AAzz  áárreemmeellkkeeddééss  mméérrttéékkee  33,,11  %%  aa  112200  lliitteerreess  eeddéénnyy  eesseettéébbeenn..      

AAzz  áárreemmeellkkeeddééss  mméérrttéékkee  44,,11  %%  aa  224400  lliitteerreess  eeddéénnyy  eesseettéébbeenn..      

  

  

  

  

  

  

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó::  SStteeffkkóó  IImmrree  

FFeelleellőőss  sszzeerrkkeesszzttőő::  SStteeffkkóó  IImmrree  

  

Megjelenés: 2013. Kikelet hava 13. nap I. évfolyam 1. szám 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik 

meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi 

reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 

nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai 

forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el 

sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja 

jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett 

legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. 

Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének egyik 

leghíresebb háborús konfliktusa is. 

Sok szeretettel várjuk Kóspallag Község lakosságát a 2013. március 14-én 10.00-kor az 

iskolaudvaron tartandó megemlékezésre. 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 

Ez a kérdés, válasszatok! 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig, 

Kárhozottak ősapáink, 

Kik szabadon éltek-haltak, 

Szolgaföldben nem nyughatnak. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

Sehonnai bitang ember, 

Ki most, ha kell, halni nem mer, 

Kinek drágább rongy élete, 

Mint a haza becsülete. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 

Fényesebb a láncnál a kard, 

Jobban ékesíti a kart, 

És mi mégis láncot hordtunk! 

Ide veled, régi kardunk! 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

A magyar név megint szép lesz, 

Méltó régi nagy hiréhez; 

Mit rákentek a századok, 

Lemossuk a gyalázatot! 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak, 

Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 

(Pest, 1848. március 13.) 
 

22001133--0044--1122--éénn  1144
0000

--1177
0000

--iigg  aa  kkóóssppaallllaaggii  

EEggéésszzsséégghháázz  VVééddőőnnőőii  TTaannááccssaaddóójjáábbaann  

nnőőggyyóóggyyáásszzaattii  rráákksszzűűrréésstt  sszzeerrvveezzüünnkk,,  mmeellyyeett  ddrr..  

KKoonnddéérr  BBééllaa  vvééggeezz  eell..  

AA  vviizzssggáállaattrraa  eellőőjjeeggyyzzééss  sszzüükkssééggeess,,  mmeellyyeett  aa    

0066  3300  228899  6600  9900--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  vvaaggyy  sszzeemmééllyyeesseenn  

mmiinnddeenn  sszzeerrddáánn  ddéélleellőőtttt  88
0000

--1122
0000

--iigg  aazz  EEggéésszzsséégghháázz  

VVééddőőnnőőii  TTaannááccssaaddóójjáábbaann,,  iilllleetteettvvee  aa  

vveeddoonnooaannddii@@ggmmaaiill..ccoomm  ee--mmaaiill  ccíímmeenn  lleehheett..  

AA  vviizzssggáállaatt  ddííjjaa  22000000  FFtt  

TTóótthhnnéé  MMllaattiilliikk  TTíímmeeaa  rr..zzllss  KKóóssppaallllaagg  ––  SSzzookkoollyyaa  

KKöörrzzeettii  MMeeggbbíízzootttt  ffooggaaddóóóórráájjaa::  mmiinnddeenn  ppáárraattllaann  

hhéétt  ccssüüttöörrttöökk  0099..0000  ––  1111..0000--iigg..    

VVeerrőőcceeii  RReennddőőrrőőrrss    

22662211  VVeerrőőccee,,  ÁÁrrppáádd  úútt  2211..  

ÉÉrrtteessííttjjüükk  aazz  éérriinntteetttt  sszzüüllőőkkeett,,  hhooggyy  aa  22001133//22001144..  

ttaannéévvrree  ttöörrttéénnőő  áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  bbeeíírraattáássookkrraa  aazz  

aalláábbbbii  iiddőőppoonnttookkbbaann  kkeerrüüll  ssoorr::  

22001133..  áápprriilliiss  88..  --  99..  ((hhééttffőő,,  kkeedddd))  

88..0000  óórrááttóóll  1188..0000  óórrááiigg  

SSzzáárraazz  aavvaarr  ééss  kkeerrttii  hhuullllaaddéékk  ééggeettééssee  KKóóssppaallllaagg  

kköözztteerrüülleettéénn  ééss  iinnggaattllaannoonn  bbeellüüll  sszzééllmmeenntteess  

iiddőőbbeenn,,  hheetteennttee  22  aallkkaalloommmmaall  lleehheett::  

hhééttffőő::  0088
0000

--1177
0000  

ppéénntteekk::  1155
0000

--2200
0000
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TTiisszztteelltt  LLaakkoossookk!!  

22001122..  éévv  mmoozzggaallmmaassnnaakk  bbiizzoonnyyuulltt  ffaalluunnkk  éélleettéébbeenn..  

KKeezzddéésskkéénntt  jjaannuuáárr  2222--éénn  aa  KKóóssppaallllaaggéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnnnyyaall  kköözzöösseenn  mmeeggsszzeerrvveezzttüükk  aazz  II..  KKóóssppaallllaaggii  BBoorr  ééss  KKoollbbáásszz  

ffeesszzttiivváálltt,,  aammii  aa  rréésszzttvveevvőőkk  kköörréébbeenn  nnaaggyy  ssiikkeerrtt  aarraattootttt..    

FFeebbrruuáárr  hhóónnaappbbaann  eellkkeezzddőőddöötttt  aa  mmáárr  mmeegglléévvőő  tteerrvveekk  ééss  EEuurróóppaaii  UUnniióóss  ttáámmooggaattááss  aallaappjjáánn  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  

aakkaaddáállyymmeenntteessííttééssii  ááttééppííttééssee..  AA  mmuunnkkáákk  mmáájjuuss  eelleejjéénn  ffeejjeezzőőddtteekk  bbee,,  aa  hhiivvaattaall  ááttaaddáássaa  mmáájjuuss  1144--éénn  ttöörrttéénntt  mmeegg..  AAzz  

aakkaaddáállyymmeenntteessííttéésssseell  ééss  ééppüülleett  ffeellúújjííttáássssaall  kkuullttuurráálltt  mmuunnkkaavvééggzzééssii  ééss  üüggyyffééllffooggaaddáássii  ffeellttéétteelleekk  vvaallóóssuullttaakk  mmeegg..    

AAzz  éévv  eelleejjéénn  iinndduulltt  „„SSttaarrttmmuunnkkaa  pprrooggrraamm””  lleehheettőővvéé  tteettttee  ttoovváábbbbii  ffaalluuffeejjlleesszzttééssii  ééss  üüzzeemmeelltteettééssii  mmuunnkkáákk  eellvvééggzzéésséétt..  

EE  mmuunnkkáállaattookk  kkeerreettéénn  bbeellüüll  vvééggrreehhaajjttoottttuukk  ––  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  --  aa  DDeeáákk  FFeerreenncc  uuttccaaii  jjáárrddáákk  kkaarrbbaannttaarrttáássáátt,,  aazz  

óóvvooddaakkeerrtt  mműűvveellééssbbee  vvoonnáássáátt,,  aa  kköözztteerrüülleetteekk  eeggyy  rréésszzéénneekk  ttaakkaarrííttáássáátt..  ÁÁpprriilliiss  77--88--áánn  lleebboonnyyoollííttoottttuukk  aazz  oorrsszzáággooss  

ííjjáásszzvveerrsseennyy  nnyyiittóórreennddeezzvvéénnyyéétt,,  mmeellyy  tteekkiinnttééllyyeess  sszzáámmúú  éérrddeekkllőőddőőtt  vvoonnzzootttt  ffaalluunnkkbbaa..  AAzz  áállllaannddóó  rreennddeezzvvéénnyyeekk  

ssoorráábbaann  aazz  óóvvooddáávvaall,,  aazz  iisskkoolláávvaall,,  vvaallaammiinntt  hheellyybbeenn  mműűkkööddőő  kklluubbookkkkaall  ééss  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  kköözzöösseenn  mmeeggeemmlléékkeezzttüünnkk  aa  

NNeemmzzeettkköözzii  nnőőnnaapprróóll,,  11884488––4499--eess  ffoorrrraaddaalloomm  ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrccrróóll,,  AAnnyyáákk  nnaappjjáárróóll  ééss  mmeeggsszzeerrvveezzttüükk  aa  GGyyeerreekknnaapp  

rreennddeezzvvéénnyyeeiitt  iiss..    

SSzzeepptteemmbbeerr  88--áánn  ssiikkeerreess  FFaalluunnaappoott  rreennddeezzttüünnkk  aa  hheellyyii  vváállllaallkkoozzóókk  ééss  mmaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  ffeellaajjáánnlláássáábbóóll..  AA  rreennddeezzvvéénnyy  

lleebboonnyyoollííttáássaa  ttáárrssaaddaallmmii  mmuunnkkáábbaann  ttöörrttéénntt..    

AAzz  éérrddeekkllőőddőőkkeett  ssppoorrttvveerrsseennyyeekk,,  bbeemmuuttaattóókk  ééss  nníívvóóss  kkuullttuurráálliiss  mműűssoorrookk  vváárrttáákk  aa  kkiirraakkooddóó  vváássáárr  ééss  mmááss  sszzóórraakkoozzáássii  

lleehheettőőssééggeekk  mmeelllleetttt..  AA  nnaappoott  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  uuttccaabbáállllaall  ffeejjeezzttüükk  bbee..    

SSzzeepptteemmbbeerr  2255--éénn  hhoozzzzáájjáárruullttuunnkk  aa  ffaalluunnkkaatt  éérriinnttőő  oorrsszzáággooss  sszziinnttűű  aauuttóóss  rraallllyy  vveerrsseennyy  lleebboonnyyoollííttáássááhhoozz..    

AA  kköözzssééggüünnkkbbeenn  mműűkkööddőő  sszzeerrvveezzeetteekk  öösssszzeeffooggáássáávvaall  sszzeepptteemmbbeerr  2299--éénn  mmeeggrreennddeezzttüükk  aa  nnaaggyyssiikkeerrűű  II..  KKóóssppaallllaaggii  

LLeeccssóó  FFeesszzttiivváálltt..  EEzztt  hhaaggyyoommáánnyytteerreemmttőő  sszzáánnddéékkkkaall  rreennddeezzttüükk,,  bbíízzvvaa  aabbbbaann,,  hhooggyy  

aazz  iiddeeii  éévvbbee  aa  rreennddeezzvvéénnyynneekk  ffoollyyttaattáássaa  lleesszz..      

OOkkttóóbbeerr  55--éénn  aazz  „„IIddőősseekk  nnaappjjaa””  aallkkaallmmáábbóóll  mmeeggeemmlléékkeezzttüünnkk  aa  ffaalluubbaann  ééllőő  iiddőősseekkrrőőll..    

OOkkttóóbbeerr  99--éénn  SSzzüürreettii  ffeellvvoonnuulláásstt  sszzeerrvveezzttüünnkk,,  aammeellyyeett  eessttee  SSzzüürreettii  bbááll  kköövveetteetttt..    

AAzz  éévv  eellvvééggzzeetttt  mmuunnkkáájjáánnaakk  éérrttéékkeellőőjjéétt  ––  kköözzmmeegghhaallllggaattáássssaall  eeggyybbeekkööttvvee  --  ookkttóóbbeerr  

3311--éénn  ttaarrttoottttuukk  mmeegg..    

DDeecceemmbbeerr  2222--éénn  kkiiss  üünnnneeppssééggggeell  kköösszzöönnttööttttüükk  kkaarrááccssoonnyy  üünnnneeppéétt..  

AA  ffeennttiieekkeenn  ttúúll  ffoollyyaammaattoossaann  ttáámmooggaattttuukk  ééss  sszzoorroossaann  eeggyyüüttttmműűkkööddttüünnkk  aa  ffaalluunnkkéérrtt  

tteennnnii  aakkaarróó  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell..  AAzz  áállddoozzaattooss  mmuunnkkáájjuukkéérrtt  kküüllöönn  sszzeerreettnnéémm  

kköösszzöönneetteemmeett  kkiiffeejjeezznnii::  

  BBiibbeerr  EEggyyeessüülleettnneekk  

  PPoobbooččkkaa  KKlluubbnnaakk  

  KKóóssppaallllaaggéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyynnaakk  

  aa  ffaalluuéérrtt  tteennnnii  aakkaarróó  sszzeemmééllyyeekknneekk..  

RReemméélleemm,,  hhooggyy  aa  22001133..  éévv  lleeggaalláábbbb  oollyyaann  jjóóll,,  vvaaggyy  jjoobbbbaann  ssiikkeerrüüll,,  mmiinntt  aazz  eellőőzzőő  éévv..  

EEhhhheezz  kkéérreemm  aazz  ÖÖnnöökk  sseeggííttőő  ttáámmooggaattáássáátt..  TTeeggyyüükk  sszzeebbbbéé,,  ééllhheettőőbbbbéé  aa  mmii  ffaalluunnkkaatt,,  

KKóóssppaallllaaggoott..  

KKöösszzöönneetttteell::  

  SStteeffkkóó  IImmrree  

  ppoollggáárrmmeesstteerr  

  

  

  

  

KKöözzéérrddeekkűű  iinnffoorrmmáácciióókk::  

EEggéésszzssééggüüggyy  

HHáázziioorrvvoossii  rreennddeellééss  

DDrr..  HHeerrmmaann  JJuuddiitt  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  558855  665500  

HHééttffőő,,  SSzzeerrddaa,,  PPéénntteekk::  0088..0000--1122..0000  óórrááiigg  

KKeedddd,,  CCssüüttöörrttöökk::  1144..0000--1188..0000  óórrááiigg  

KKóóssppaallllaagg,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  úútt  11//AA  

FFooggáásszzaattii  rreennddeellééss  

DDrr..  VVaass  LLeehheell    

TTeelleeffoonn::  0066  2277  338855  778866  

HHééttffőő::  1122..0000  ––  1199..0000;;  CCssüüttöörrttöökk::  88..0000  ––  1122..0000  

KKóóssppaallllaagg,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  úútt  11//BB  

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett  ––  SSzzoobb  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  337700  007733  

22662288  SSzzoobb,,  AArraannyy  JJáánnooss  uu  2222..  

SSzzaakkoorrvvoossii  RReennddeellőőiinnttéézzeett  ––  SSzzoobb  

22662288  SSzzoobb,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccaa  2222..  

SSzzaakkoorrvvoossii  RReennddeellőőiinnttéézzeett  ––  SSzzoobb  

22662288  SSzzoobb,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccaa  2222..  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  337700  007733  

SSzzaakkoorrvvoossii  RReennddeellőőiinnttéézzeett  ––  VVáácc  

22660000  VVáácc,,  AArrggeennttii  DDöömmee  ttéérr  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  662200  662200  

EEllőőjjeeggyyzzééss  kkéérrhheettőő  nnaappoonnttaa  99..0000  ––  1133..0000  kköözzöötttt  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  662200  667766;;  0066  2277  662200  667777  

GGyyóóggyysszzeerrttáárr  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  330066  119900  ((KKiissvváácc))  

HHééttffőő,,  PPéénntteekk::  1111..0000  ––  1133..0000  

CCssüüttöörrttöökk::  1155..3300  ––  1177..3300  

KKóóssppaallllaagg,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  úútt  11//BB  

VVééddőőnnőő  

KKőőhháázzyy  AAnnddrreeaa  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  228899  6600  9900  

SSzzeerrddaa::  88..0000--1100..0000  vváárraannddóóss  ttaannááccssaaddááss  

1100..0000--1122..0000  eeggéésszzssééggeess  ccsseeccsseemmőő  ééss  kkiissggyyeerrmmeekk  

ttaannááccssaaddááss  

KKóóssppaallllaagg,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  úútt  11//BB  

ee--mmaaiill::  vveeddoonnooaannddii@@ggmmaaiill..hhuu  

KKiissttéérrssééggii  CCssaallááddsseeggííttőő  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt  

22662288  SSzzoobb,,  IIppoollyyssáággii  uu..  33..    

TTeelleeffoonn::  0066  2277  337711  770011  

KKóóssppaallllaagg  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall::  sszzeerrddaa::  99..0000  ––  

1100..0000  

((WWeeiisszznnéé  PP..  KKaattaalliinn))  

  

HHáázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  ééss  sszzoocciiáálliiss  ééttkkeezzééss  ((íírráássbbeellii  

kkéérreelleemmrree))  

SSzzoollnnyyiikk  TTíímmeeaa  

TTeerrüülleettii  bbeetteeggjjooggii  kkééppvviisseellőő  

DDrr..  MMiinnaa  AAnnddrrááss    

TTeelleeffoonn::  0066  2200  448899  99557777  

FFooggaaddóóóórraa::  HHééttffőő  99..0000  ––  1122..3300;;    

VVááccii  JJáávvoorrsszzkkyy  ÖÖddöönn  KKóórrhháázz  002277--eess  sszzoobbaa  

ÁÁllllaattoorrvvooss  

DDrr..  DDrroobbiilliicchh  JJáánnooss  

NNaaggyymmaarrooss,,  RRaaddnnóóttii  uu..11..  

TTeelleeffoonn::  0066  2200  446688  22884466  

DDrr..  KKeesseerrűű  CCssaabbaa  

KKiissmmaarrooss,,  MMoonnoossttoorr  uu..  1100..  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  338833  221166  vvaaggyy  0066  2200  996688  55994499  

OOkkttaattááss  

FFeekkeettee  IImmrree  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  558855  774400  

KKóóssppaallllaagg,,  KKoossssuutthh  úútt  22..  

ffeekkeetteeiimmrreeaallttiisskk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu  

TTaaggiinnttéézzmméénnyy--vveezzeettőő::  MMoollnnáárrnnéé  BBllaasskkóó  RRiittaa  

TTaannííttóókk::    

  CCsseennggeerryynnéé  NNaaggyymmaarroossii  KKaattaalliinn  

  MMoollnnáárrnnéé  BBllaasskkóó  RRiittaa  

CCssiiggaa--BBiiggaa  ÓÓvvooddaa  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  338855  778877  

KKóóssppaallllaagg,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  úútt  2222..  

TTeelleeffoonn::  0066  2277  338855  778877  

ccssiiggaa--bbiiggaaoovvii@@ffrreeeemmaaiill..hhuu  

TTaaggiinnttéézzmméénnyy--vveezzeettőő::  LLaabbuuddaa  JJóózzsseeffnnéé  

ÓÓvvóónnőőkk::    

  LLaabbuuddaa  JJóózzsseeffnnéé,,  

  VVööllggyyeessii  IIbboollyyaa  

NNyyiittvvaa::  66..3300  ––  1166..0000  

AA  SSzzüüllőőii  SSzzeerrvveezzeett  ttaaggjjaaii::  

  óóvvooddaa::  

  ddrr..  FFeecczzkkóó  EEsszztteerr  

  FFeennyyőőddii  AAnnddrreeaa  

  SStteeddrraa  KKrriisszzttiinnaa  

  iisskkoollaa::  

  DDaarráánnyyii  DDóórraa  

  FFeennyyőőddii  AAnnddrreeaa  

  VVaallóónnéé  GGrróóff  ZZssuuzzssaa  

  

  

  

NNőőnnaapprraa  

HHoosssszzúú  hhiiddeegg  eezz  aa  ttééll,,  aalliigg  

vváárrjjuukk  aa  nnaapp  mmeelleennggeettőő  ssuuggaarraaiitt..  

AA  nnőőnnaapp  mmáárrcciiuuss  ttaalláánn  lleeggsszzeebbbb,,  

lleeggffoonnttoossaabbbb  üünnnneeppee,,  aammiikkoorr  

kköösszzöönnttjjüükk  hhööllggyyeeiinnkkeett,,  aa  

nnaaggyymmaammiikkaatt,,  ééddeessaannyyááiinnkkaatt,,  

aasssszzoonnyyaaiinnkkaatt,,  kkiisslláánnyyaaiinnkkaatt,,  

sszzeerreellmmeeiinnkkeett,,  aa  NNŐŐTT..  

SSookk  aa  ggoonndduunnkk,,  bbiizzoonnyyttaallaann  

kköörrüüllööttttüünnkk  aa  vviilláágg,,  ssookkaakkbbaann  

fféélleelleemm  llaakkoozziikk..  NNeehheezzeeddőő  aa  

mmeeggééllhheettééss,,  ssookk  aazz  aaggrreesssszziióó,,  

kkeevvééss  aazz  eemmbbeerrii  hhaanngg,,  aa  bbiizzttaattóó  

sszzóó,,  kkeevvééss  aazz  eemmppááttiiaa,,  aazz  

eeggyymmáássrraa  ffiiggyyeellééss..  EEzzéérrtt  iiss  

ffoonnttoossaakk  sszzáámmuunnkkrraa  aa  NNŐŐKK::  ŐŐkk  

mmeeggnnyyuuggttaattnnaakk,,  mmeelleeggssééggeett,,  

eerrőőtt,,  sszzeerreetteett  ééss  sszzeerreellmmeett  

aaddnnaakk..  AAkkiikkéérrtt  éérrddeemmeess  ééllnnüünnkk,,  

aakkiikknneekk  aazz  éélleettüünnkk  

kköösszzöönntthheettjjüükk,,  aakkiikk  éélltteettnneekk..  

  

EEggyyüüdd  BBeerrttaallaann  jjeeggyyzzőő  
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Kedves Kóspallagi Polgártársaim és Keresztény Testvéreim! 

Stefkó Imre polgármesterünk egyetértésben az önkormányzati testülettel útnak indítja ezt a helyi lapot. 

Lehetőséget kaptam, - mint a település katolikus plébánosa, - hogy ezen a kiadványon keresztül is tájékoztatást 

adjak az érdeklődőknek néhány kiemelkedő eseményről. 

Először a vatikáni híradásokból válogatva XVI. Benedek pápánk döntéséről szeretnélek tájékoztatni benneteket. 

Szeretnék segítségére lenni azoknak is, akik ezúton szeretnének a helyi, hitélettel kapcsolatos információhoz 

jutni. 

Temesvári Károly, pálos rendi szerzetes pap vagyok. Rendi nevem 

Benedek. Védőszentem remete volt, 1010 táján halt meg és Nyitrán van 

eltemetve. 1963 óta vagyok a Pálos Rend kötelékében. Mint építész 

technikus jelentkeztem kispapnak, a teológiát Szegeden végeztem és 

1969-ben szentelt pappá Dr. Udvardy József a Csanádi-egyházmegye 

püspöke. Szolgálati helyeim: Röszke, Derecske, Klárafalva-Ferencszállás, 

Deszk, Földeák, Apátfalva, Pécs, Petőfiszállás (Pálosszentkút), Budapest 

(budai kolostor) és Márianosztra. 

Amikor 2004-ben elértem a nyugdíjas kort, Dr. Beer Miklós püspök atya 

felajánlotta a kóspallagi lelkipásztori szolgálatot, amit elöljáróim beleegyezésével 2004-ben elvállaltam és 

örömmel végzek. A környék papjainak is igyekszem segíteni, amikor helyettesíteni kell őket. 

A plébánia telefonszáma: 27/ 375-360. 
A szentmisék időpontja: (érdemes a heti hirdetéseket figyelembe venni) 

 Hétköznapokon 16.30 

 Vasárnap 11.00 órakor ünnepi szentmise  

2013. március 31-én keresztény életünk fő eseményét ünnepeljük: Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Erre 

készülünk a Nagyböjtben. Szeretnénk növekedni a szeretetben Isten, embertársaink és helyesen önmagunk 

iránt. Ezért keressük az élő Istennel való kapcsolatot az imádságban, igyekszünk embertársainkon segíteni lelki-

anyagi ínségükben. Hogy ezekre képesek legyünk, Istentől kapott javainkat másokkal megosztjuk. A jó 

előkészülethez Jézus Krisztus áldását kérem és továbbítom szeretettel. 

XVI. Benedek pápa, az „Úr szőlőskertjének egyszerű munkása” 

2013. február 11-én, délelőtt 11 órakor így szólt a bíborosokhoz: 

„Kedves Testvérek! 

 Nem csak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket 

erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, 

amely nagy jelentőségű az egyház élete számára. Miután ismételten 

megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, 

hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt, már nem alkalmas arra, hogy 

megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.  

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem 

szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a 

hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az 

evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan 

mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.  

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, 

mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 

2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek 

konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására. „  

 A hír szárnyra kapott és valamennyien értesülhettünk róla. 

 „Igazi sokk”, mondják egyesek, „végre” kiáltják mások. És senki sem érti, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. 

  

 

 

Olyan időben élünk, amelyben mindenki görcsösen ragaszkodik saját kívánságaihoz és elképzeléseihez, és annyira 

fontosnak tartja saját magát. 

Nekik és mindnyájunknak megmutatja Krisztus földi helytartója, hogy mit jelent a valódi alázatosság. Teljes 

csendben, hónapokon keresztül, csak Istennel való csendes beszélgetésben fontolgatja, hogy mit kíván Tőle az 

Úr, és mi lenne a legjobb az Egyháznak, és azután elmegy. Ez emberileg magányos, és majdnem egyedülálló 

döntés történelmünkben.  

Egy ember feladja az emberiség legmagasabb és legfontosabb hivatalát. Ezt fiatalabb, és ahogyan reméli, nála 

jobb kezekbe teszi le. Milyen jele ez a legnagyobb alázatnak! Ezzel azt mutatja meg nekünk, hogy semmi nem 

rajtunk és a mi teljesítményünkön múlik, hanem minden ajándék és elhívatás. Kizárólag Isten akaratán múlik 

minden.  

 És Isten a lélek csendjében szól hozzánk, gondolataink és döntéseink magányában. „Nem ti választottatok 

Engem, Én választottalak titeket” mondja Krisztus. A pápa ezt mutatta meg nekünk. Megyek, amikor 

felismertem, hogy ez Isten akarata, és hogy valaki más jobban tudná szolgálni Őt, mint én.  

 A közéletnek mennyi politikusa, menedzsere és más személyei vehetnének példát róla! Ne körözz mindig csak 

magad körül! Ne azt kérdezd, hogy mi a legjobb nekem, hol lehet a legnagyobb hasznom, hogyan tudok a 

legjobban csillogni, hanem azt kérdezd, hová akar engem Isten vezetni, akitől az életemet, az egészségemet, a 

tehetségemet kaptam? Hol akar engem látni? Hogyan működhetek közre legjobban egy új, jobb világ 

felépítésében, amilyet nekünk Jézus Krisztus mutatott meg? 

 XVI. Benedek egy nagyon jól berendezett házat hagy ránk. Olyan könyveket írt és úgy prédikált, mint alig valaki 

előtte, aminek eredményeként kivívta magának az olyan jelzőket, mint „a teológia Mozartja”, vagy az „Aquinói 

Szent Tamás óta a legokosabb ember”.  

És végül ebben az évben még bevezet minket a böjti időbe, és lehetővé teszi nekünk egy valódi, katolikus böjt 

megélését. Olyanok vagyunk, mint a bárányok, akik elvesztették pásztorukat, és sokan közülünk el kell, hogy 

temessék a megszeretett szokásaikat, reményüket és terveiket.  

Ebben a böjti időben különösen arra szólít fel minket, hogy imádkozzunk az ő és a mi Egyházunkért, a Krisztus 

Egyházáért. Új pásztorra van szükségünk, és húsvétkor már egy új főpásztor fog beszélni hozzánk a Szent 

Péter templom loggiájáról.  

Krisztusnak lesz új helytartója, akit nekünk az égből fognak ajándékozni. Ez a böjti idő valódi böjti idő lesz, és 

imáink fel fognak szállni a mennybe, együtt XVI. Benedek imáival, aki napjaink legnagyobb élő szentje, az erény 

és alázat példaképe, a világos döntés példája, az igazság védelmezője. Ő maga azonban teljesen vissza fog 

vonulni az imádság és csend világába, amint ezt megmondta. 

Elődje II. János Pál, aki mindig az emberi élet méltóságáért és nagy értékéért küzdött, a fogantatástól a 

természetes halálig, megtanította nekünk a szenvedés értékét. Nyilvános szenvedése és halála megmutatta 

nekünk saját életünk értékét, és rávilágított arra, hogy az életnek van értelme, még ott is, ahol ez az élet nem 

kívánt vagy nehéz.  

Ezt milliók ismerték fel, és főpapsága végén világszerte kétszer annyi pap lett, mint annak kezdetén. A katolikus 

Egyház gyarapodott. 

Benedek pápától most valami újat tanulunk. Ez a csend, az alázat, ami túlmutat önmagán, és a legnagyobbak 

tulajdonsága.  

XVI. Benedek valóban a mi időnk legnagyobb, és egyben legalázatosabb tanítója. Tekintsünk rá, hallgassunk rá, 

olvassunk tőle, és mindenekelőtt tanuljunk tőle. Élete példa lehet saját életünk számára.  

(Vatikáni híradásokból)  

 Köszönjük, te nagy pápa. Kérünk, imádkozz értünk!  

 Benedek atya 
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Tisztelt Lakosaink! 

Közös Önkormányzati Hivatal Rendeltetése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) lényeges változást hoz azon községek 

tekintetében, melyek lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn 

önálló polgármesteri hivatalt. 

A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés előkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése. A közös hivatal sajátossága, hogy 

több települési önkormányzat döntéseit készíti elő, ezért az egyes települések sajátosságainak figyelembevétele elengedhetetlen 

a színvonalas munkavégzéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell folyamatosan szem előtt tartani. Ez 

mindenképpen más szemléletet, illetve némileg eltérő munkamódszereket kíván meg a közös hivatali apparátustól. 

Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés kirendeltség létrehozásával, 

kihelyezett ügyfélfogadással. 

A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1.-től számított 60 napon belül kell megalakítani. 

Kiemelendő azonban, hogy 2013. év elején megalakított közös hivatalok az azokban résztvevő települések vonatkozásában a 

struktúra felülvizsgálatára, módosítására csak a következő általános önkormányzati választásokat követően kerülhet sor (2014. 

évben). 

Közös önkormányzati hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az 

általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. 

Az Mötv. 85. (3) bekezdése rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást 60 napon belül, nem kötik  meg, vagy 

valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásának 

módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – 

jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat. 

Közös önkormányzati hivatal felépítése, működése: 

A hivatalok jó működéséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintézők. 

A közös önkormányzati hivatal létszámát a létrehozó önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg figyelembe véve az evés 

költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő szabályok szerinti mértékben. A hivatal működési költségét, a hivatal által 

ellátott feladatokkal arányban finanszírozza az állam.  

A létszám tervezésénél kiemelt szempont az, hogy a közös önkormányzati hivatalok több település kép viselő-testületét, 

bizottságait, polgármestereit szolgálják ki. 

Jogszabályi  kötelezettségnek eleget téve Kóspallag-Szokolya  Községek képviselőtestületei 2013. január 1-től Közös 

Önkormányzati Hivatalt hoznak létre Szokolyai székhellyel, Kóspallag településen kirendeltség működésével. 

Járási hivatalok 

A járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra 2013. január 1-jével. 

A járási hivatalokhoz kerülnek a jegyzői feladatok közül: 

 lakcímnyilvántartás  egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése 

 egyes gyám és gyermekvédelmi ügyek  szabálysértési feladatok 

 egyes szociális igazgatási ügyek  egyes állategészségügyi feladatok 

 köznevelési feladatok  egyes vízügyi hatáskör 

 menedékjogi ügyek  egyes speciális építéshatósági ügyek 

A jegyzőnél maradnak az alábbi feladatok – és hatáskörök: 

 birtokvédelmi eljárás  kereskedelmi engedélyezés 

 hagyatéki leltár  helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött 

szociális ellátások 

 anyakönyvi eljárás  szociális ellátások 

 adóigazgatás és adóvégrehajtás  gyermekvédelmi támogatások 

A járási hivatalok legfontosabb feladata az átkerülő államigazgatási feladatok ellátása lesz. A járási hivatalokban kerülnek 

kialakításra a kormányablakok is. Az államigazgatási ügyes tényleges helyszínévé a kormányablakok válnak majd. A járási székhely 

Szob, Szent Imre u.12. szám alatt kerül kialakításra. 

 Együd Bertalan jegyző 

 

Közösségi élet, programok 
A Kóspallagért Közalapítvány munkaterve: 

Január: 
Részvétel a kocsonyafőző verseny lebonyolításában 

Március 23. 

Lim-lom vásár 

Április 13. 

Alsó kőkereszt környezetének rendberakása, falutakarítás 

 

 
Nemzetiségi Önkormányzat életének bemutatása 

Tisztelt kóspallagi lakosok, élve az újság adta lehetőséggel köszöntöm Önöket és röviden bemutatom a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eddigi munkáját. 

2010. októberében alakult meg a Szlovák Önkormányzat, hogy a településen élő nemzetiség 

érdekképviseletén túlmenően minden érdeklődőhöz közelebb vigye a szlovák nemzetiségi kultúrát és 

hagyományokat. A szavazásra jogosultak számának alapján az önkormányzat négy tagból áll: 

 Botos Katalin – elnök 

 Stefkó Imréné - elnökhelyettes 

 Sebián Anna és Fekete Gáborné - képviselő 

A testületi üléseink jegyzőkönyveit Bakó Mihályné vezeti. Önkormányzatunk havonta tart testületi 

ülést, melyek nyilvánosak, és ezekre mindenkit szeretettel várunk. 

Rendezvényeinket a saját kereteinken kívül külső segítség igénybevételével sikerült megvalósítani. 

Pályázati úton nyert pénzből rendeztük meg 2012. májusában a XV. Szlovák Nemzetiségi Találkozót, 

melyet az idén is hasonló jelleggel szeretnénk megvalósítani egy kicsit újabb, egy kicsit másabb 

formában. Akik jelenlétükkel megtisztelték tartalmas napot tölthettek el, hiszen a vendégkórusok és 

hagyományőrző csoportok jóvoltából színvonalas műsort láthattak.  

A Községi Önkormányzattal közösen karácsonyi ünnepséget tartottunk és erőnkhöz mérten 

megajándékoztuk az időseket és a gyerekeket. 

Nagyon sok pályázatot írtunk sikerrel, de kaptunk segítséget a Pest Megyei Önkormányzattól és a 

patronálónktól Tolnai Jánosnétól. 

Az idősek világnapját 2012-ben tartotta először a Szlovák Önkormányzat, de a Szlovák Klub idestova 

10 éve ajándékozta a kóspallagi időseket. 

Az elkövetkezendő időben is szeretnénk teljesíteni azt, amit 2010-ben vállaltunk és ehhez minden 

képviselőtársamnak sok erőt és egészséget kívánok. 

 Botos Katalin elnök 

Szüreti felvonulás Szüreti felvonulás 

Egészségnap 

Falunap 

BIBER Kul t urá l i s  é s  Kö rny eze tvéde l mi  Kö zha szn ú Eg y esüle t  

Egyesületünk 2012. évi működése 

Egyesületünk havi rendszerességgel szervezett kézműves-foglalkozásokat, rajzszakkört. Négyszer az évszakokhoz, népszokásokhoz, ünnepekhez 

kötődve családi táncházakat, játszóházat. Az elkészült munkákat kistérségi kiállításon is bemutattuk. 

Kéthavonta gyalogtúra, vagy futballmérkőzés, számháború mozgatta meg a résztvevőket. Havonta egyszer filmklubot tartunk a gyerekeknek. 

Nyáron hatodik alkalommal rendeztük meg történelmi és kézművestáborunkat Szentendrén. Ide a hátrányos helyzetű családok gyerekei 

kedvezményes áron jöhettek. 

A falunkban élő zenészek alakította együttes kétszer adott koncertet, Kis István világutazó tartott diavetítéses úti élménybeszámolót. Tavasszal 

harmadszorra tartottunk Egészségnapot. 

Novemberben ünnepeltük egyesületünk alapításának 10 éves évfordulóját egész napos rendezvénnyel. 

Egyesületünk együttműködik a helyi közintézményekkel, évente több rendezvényt szervezünk közösen (farsang, gyermeknap, karácsonyi 

ünnepség). Zenészeinket meghívják más rendezvényekre, idősek klubjába, szlovák nemzetiségi napra. Környező, kistérségi programokra is 

ellátogattunk, többek között részt vettünk a letkési színháztalálkozón. 

Egyesületünk minden héten csütörtökön délután fél 4-től várja a gyerekeket rajz és kézműves foglalkozásaira. Kedd délután tarjuk kukta 

szakkörünket , a felnőtt kézműves műhelyt és tárjasjátékokkal is várjuk az érdeklődőket. Minden hónapban egy alkalommal filmvetítést  

szervezünk gyerekeknek. A programok pontos időpontja megtalálható a plakátokon és szórólapjainkon, valamint az interneten: 

http://biberegyesulet.wordpress.com/ 

Családi programjaink  

 április 20. szombat: egészségnap 

 május 4. szombat: madarak és fák napja 

 június 1. szombat: gyermeknap. 

Az egyesület nyári kézműves tábora júliusban lesz Szentendrén a Pap-szigeten. 

Kérjük, támogassa adója 1%-val a helyi kulturális és gyermek programokat , a Biber Egyesület működését!Adószám: 18704091-1-13  

Köszönjük az előző évi támogatást! 

2011.évben átutalt adó 1%-át kézműves foglalkozásokra, szabadtéri pavilon és óvodai játékok vásárlására használtuk fel. 

 Lelkesné Gábor Aranka  

 elnök Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 

Csoki bál! 

2013. április 06-án 20.00 órai kezdettel a Művelődési házban!  Tombola  Büfé  Élőzene  

Főnyeremény: MEGLEPETÉS  

Belépő: 500 Ft 


