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KKóóssppaallllaagg  KKééppvviisseellőőtteessttüülleett      TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  JJáárráássii  HHiivvaattaallrróóll::  

OOkkmmáánnyyiirrooddaa  

PPoollggáárrmmeesstteerr::  AAllppoollggáárrmmeesstteerr::    22662288  SSzzoobb,,  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccaa  1122..  

SStteeffkkóó  IImmrree  SStteeddrraa  GGáábboorrnnéé    TTeelleeffoonn::  0066  2277  557700  669900  //  2222..  mmeelllléékk  

      

KKééppvviisseellőőkk::  

FFeennyyőőddii  AAnnddrreeaa  

KKlleeiinn  TTiibboorr  

SScchhmmiiddtt  MMiikkllóóss  

  TTeelleeffoonn//ffaaxx::  0066  2277  337700  333366  

  

  AAzz  üüggyyffééllffooggaaddááss  rreennddjjee::    

  

HHééttffőő::    0088::0000  --  1122::3300  ééss  1133::0000  --  2200::0000  

KKeedddd::  0088::0000  --  1122::3300  ééss  1133::0000  --  2200::0000  

SSzzeerrddaa::    0088::0000  --  1122::3300  ééss  1133::0000  --  2200::0000  

CCssüüttöörrttöökk::  0088::0000  --  1122::3300  ééss  1133::0000  --  2200::0000  

PPéénntteekk::    0088::0000  --  1122::3300  ééss  1133::0000  --  2200::0000  

PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  

DDeeáákk  FFeerreenncc  uu..11..  

TTeelleeffoonn::    0066  2277  663388  333399  

0066  2277  664400  559977  
  

FFaaxx::    0066  2277  663388  333399    

EE--mmaaiill::    ppmmhh@@kkoossppaallllaagg..hhuu    

  

  

HHoonnllaapp::  

ppoollggaarrmmeesstteerr@@kkoossppaallllaagg..hhuu  

ttiittkkaarrssaagg@@kkoossppaallllaagg..hhuu    

hhttttpp::////wwwwww..kkoossppaallllaagg..hhuu  

      

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss::        

HHééttffőő  ––  CCssüüttöörrttöökk::  88..0000--1166..0000  óórrááiigg      

PPéénntteekk  0088..0000--1122..0000  óórrááiigg      

KKöözzööss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  HHiivvaattaall        

HHiivvaattaall  vveezzeettőőjjee::  EEggyyüüdd  BBeerrttaallaann  jjeeggyyzzőő  
    

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  

KKöörrjjeeggyyzzőő  

mmuunnkkaarreennddjjee::  

HHééttffőő::  0088..0000--1122..0000  

    

      

SSzzáámmllaasszzáámmookk::      

Magánszemélyek kommunális adója: 

11742094 – 15441850 – 02820000 
    

Gépjárműadó beszedési számla: 

11742094 – 15441850 – 08970000 
    

Késedelmi pótlék számla: 11742094 – 15441850 – 03780000      

Iparűzési adó: 11742094 – 15441850 – 03540000      
Hulladékszállítási díj beszedési számla: 

11742094 – 15441850 - 10030008  
    

Illetékbeszedési számla: 11742094-15441850-03470000 

Talajterhelési díj: 11742094-15441850-03920000  

Mulasztási bírság: 11742094-15441850-03610000  
Egyéb bevételek: 11742094-15441850-08800000  
Idegen bevételek: 11742094-15441850-04400000  

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó::    

KKóóssppaallllaagg  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  

FFeelleellőőss  sszzeerrkkeesszzttőő::  SStteeffkkóó  IImmrree  
  

Megjelenés: 2013. Napisten hava 3. nap I. évfolyam 2. szám 

TTrriiaannoonn  mmaa  iiss  vveellüünnkk  ééll……  

AAzz  II..  vviilláágghháábboorrúútt  lleezzáárróó  ttrriiaannoonnii  bbéékkeesszzeerrzzőőddéésseekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággrraa  vvoollttaakk  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  ééss  

lleeggrroosssszzaabbbb  hhaattáássssaall  aa  vveesszztteess  oorrsszzáággookk  kköözzüüll..  

11992200..  eelleejjéénn  eeggyy  mmaaggyyaarr  sszzaakkeemmbbeerreekkbbőőll  áállllóó  

ddeelleeggáácciióó  uuttaazzootttt  PPáárriizzssbbaa,,  aakkiikk  kköözzöötttt  ootttt  vvoolltt  aa  

ffööllddrraajjzzttuuddóóss,,  ppoolliittiikkuuss  TTeelleekkii  PPááll  iiss..  

CCéélljjuukk  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy  eettnniikkaaii,,  ttöörrttéénneettii,,  ggeeooggrrááffiiaaii,,  

kköözzlleekkeeddééssii  ééss  ggaazzddaassáággii  éérrvveekkkkeell  bbiizzoonnyyííttssáákk  

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneellmmii  eeggyyssééggéétt,,  eezzzzeell  

rráámmuuttaattvvaa  aa  bbéékkeeffeellttéétteelleekk  bboorrzzaallmmaass  hhaattáássaaiirraa,,  

ddee  mméégg  aa  kkoommoollyy  éérrvveekkkkeell  sseemm  lleehheetteetttt  jjoobbbb  

bbeellááttáássrraa  bbíírrnnii  aa  ggyyőőzztteess  oorrsszzáággookkaatt..  

11992200..  jjúúnniiuuss  44--éénn  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkééppvviisseellőőii  

aallááíírrttáákk  aa  vveerrssaaiilllleess--ii  TTrriiaannoonn  ppaalloottáábbaann  aa  

bbéékkeeddiikkttááttuummoott..  

EEnnnneekk  hhaattáássáárraa  aa  ttöörrttéénneellmmii  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  332255  

eezzeerr  kkmm22--eess  tteerrüülleettéébbőőll  ((HHoorrvvááttoorrsszzáággggaall  

eeggyyüütttt))  9933  eezzeerr  kkmm22--rree,,  aazzaazz  aazz  oorrsszzáágg  kkoorráábbbbii  

tteerrüülleettéénneekk  22//33--áátt  eellvveesszztteettttüükk  eeggyy  ttoollllvvoonnááss  áállttaall..  

EEllccssaattoollttáákk  hhaazzáánnkkttóóll  aa  KKáárrppááttookk  hheeggyyvviiddéékkeeiitt,,  aa  KKiissaallfföölldd  éésszzaakkii  ééss  aa  NNaaggyyaallfföölldd  ddééllii  ééss  kkeelleettii  

rréésszzeeiitt..  

HHaazzáánnkk  llaakkoossssáággaa  aa  vviilláágghháábboorrúú  eellőőtttt  2200  mmiilllliióó  888866  eezzeerr  ffőő,,  uuttáánnaa  77  mmiilllliióó  551166  eezzeerr  ffőő,,  aammii  aazztt  

jjeelleennttii,,  hhooggyy  aa  nnééppeesssséégg  6644%%--aa  iiddeeggeenn  oorrsszzáággbbaa  kkéénnyysszzeerrüülltt..  

EEzzeenn  ffeellüüll  aa  sszzeerrzzőőddééss  ggaazzddaassáággiillaagg  iiss  rroosssszzuull  éérriinntteettttee  oorrsszzáágguunnkkaatt,,  uuggyyaanniiss  éévvsszzáázzaaddooss  

kkaappccssoollaattookk  sszzaakkaaddttaakk  mmeegg,,  jjeelleennttőőss  nnyyeerrssaannyyaaggffoorrrráássookkaatt  ((ffaa,,  sszzéénn,,  vvaasséérrcc,,  ssttbb..)),,  1133  mmiilllliióó  440077  

eezzeerr  lláábbaassjjóósszzáággoott,,  1100  mmiilllliióó  hhoolldd  eerrddőőtt  ééss  aannnnaakk  vvaaddjjaaiitt  iiss  eellvveesszztteettttüükk..  

VVaassúúttvvoonnaallaaiinnkk  1111  550000  kkmm--eess  sszzaakkaasszzaa  iiss  kküüllhhoonnbbaa  kkeerrüülltt,,  aammii  iitttthhoonn  kköözzlleekkeeddééssii  kkááoosszzhhoozz  vveezzeetteetttt..  

NNaaggyyvváárroossaaiinnkk  hhaattáárr  mmeennttii,,  ffeejjllőőddéésskkéépptteelleenn  tteelleeppüülléésseekkkkéé  vváállttaakk,,  vvoonnzzáásskköörrzzeettüükkeett  eellvveesszzííttvvee..  

EEzzéérrtt  mmiinnddeenn  mmaaggyyaarr  kköötteelleessssééggee,,  hhooggyy  ggyyeerrttyyáátt  ggyyúújjttssoonn  jjúúnniiuuss  44--éénn,,  ss  eemmlléékkeezzzzeenn..  

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  eesseemméénnyyeekk  22001133..  éévvbbeenn  

  
SSookk  sszzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttjjüükk  kköözzssééggüünnkk  úújj  jjöövveevvéénnyyeeiitt!!  
LLuusszzttiigg  SSzziillvveesszztteerr  ééss  SSzzeeddlláárr  KKaattaalliinn  ggyyeerrmmeekkee  NNóórraa,,  
TTaakkááccss  JJóózzsseeff  ééss  TTaakkááccss--BBaaggii  AAnnnnaammáárriiaa  ggyyeerrmmeekkee  FFeerreenncc,,  
MMeelliicchheerr  PPéétteerr  ééss  MMeelliicchheerr  PPéétteerrnnéé  ggyyeerrmmeekkee  BBeennjjaammiinn,,  
SScchhoottttnneerr  TTaammááss  ééss  LLaaddáánnyyii  BBaarrbbaarraa  ggyyeerrmmeekkee  BBaarrnnaabbááss,,  
SSzzeenneess  MMáárrkk  ééss  BBaattaa  SSaarroollttaa  ggyyeerrmmeekkee  AAllíízz..  

  
  

22001133..mmáárrcciiuuss  2266..--áánn  áállllaammppoollggáárrssáággii  eesskküütt  tteetttt  
  ffaalluunnkk  kkéétt  hheellyybbeellii  llaakkoossaa,,  
VVaassss  EEddiitt  ééss  VVaassss  SSáánnddoorr..  

  

SSaajjnnooss  aazz  iiddéénn  iiss  bbúúccssúútt  kkeelllleetttt  vveennnnüünnkk  hhéétt  kkóóssppaallllaaggii--,,  ééss  

eeggyy  bbuuddaappeessttii  llaakkoossttóóll,,  aakkiikkeett  aa  hheellyyii  tteemmeettőőbbeenn  hheellyyeezztteekk  

öörröökk  nnyyuuggaalloommrraa..  
GGyyáásszzjjeelleennttéésstt  kkeelllleetttt  hhíírrüüll  aaddnnuunnkk  eeggyy  KKóóssppaallllaaggrróóll  sszzáárrmmaazzóó,,  

ddee  AAuusszzttrráálliiáábbaann  ééllőő  aasssszzoonnyyrróóll,,  aakkiitt  AAddeellaaiiddee  vváárroossáábbaann  

tteemmeetttteekk  eell..    

  
  

            
  KKóóssppaallllaagg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  AAnnyyaakköönnyyvvvveezzeettőőjjee  
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TTiisszztteelltt  KKóóssppaallllaaggii  LLaakkoossookk!!  

AAzz  eellőőzzőő  úújjssáágg  mmeeggjjeelleennééssee  óóttaa  aazz  aalláábbbbii  eesseemméénnyyeekk  ttöörrttéénntteekk::  

22001133..  mmáárrcciiuuss  88--áánn  aa  SSzzlloovváákk  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall  kköözzöösseenn  

kköösszzöönnttööttttüükk  aa  kkóóssppaallllaaggii  hhööllggyyeekkeett,,  aasssszzoonnyyookkaatt,,  lláánnyyookkaatt,,  mmaajjdd  mméégg  aazznnaapp  aa  

nneemmzzeettiissééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  mmeeggttaarrttoottttaa  aazz  éévveess  bbeesszzáámmoollóójjáátt..  

LLeezzáárruulltt  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  aakkaaddáállyymmeenntteessííttééssee,,  mmeellyynneekk  vvééggssőő  

eellsszzáámmoolláássaa  ffoollyyaammaattbbaann  vvaann..  

EElliinndduullttaakk  aa  TTéérrssééggii  SSttaarrttmmuunnkkaa  pprrooggrraammookk,,  mmeellyyeekk  ssoorráánn  1166  hheellyyii  llaakkoosstt  

ttuudduunnkk  ffooggllaallkkoozzttaattnnii..  EEzzzzeell,,  hhaa  nneemm  iiss  mmiinnddeennkkiinneekk,,  ddee  lleeggaalláábbbb  aa  

ffooggllaallkkoozzttaattoottttaakk  ccssaallááddjjáánnaakk  rreennddsszzeerreess  hhaavvii  jjöövveeddeellmmeett  ttuudduunnkk  bbiizzttoossííttaannii..    

AA  pprrooggrraammoonn  bbeellüüll  aa  tteelleeppüüllééss  áárrkkaaiinnaakk  aa  ttiisszzttííttáássáátt  kkeezzddttüükk  mmeegg..  EEggyyeellőőrree  aazz  

áárrookkppaarrttrraa  tteerrmmeelljjüükk  kkii  aa  hhoorrddaalléékkoott,,  aazz  eellsszzáállllííttáássáárraa  mmaajjdd  kkééssőőbbbb  kkeerrüüll  ssoorr..    

AA  ppaarrllaaggffűű  iirrttáássáátt  iiss  eellkkeezzddttüükk  áápprriilliiss  vvééggéénn,,  mmeellyyeett  ffoollyyaammaattoossaann  vvééggzzüünnkk..  

AAzz  iilllleeggáálliiss  hhuullllaaddéékk  ffeellsszzáámmoolláássaa  iiss  mmeeggttöörrttéénntt  TTöörröökkmmeezzőő  --  MMeeddrreesszz  ppaattaakk  --  

KKiissiinnóócc  kköözzööttttii  sszzaakkaasszzoonn..  

VVaassggyyűűjjttéésstt  sszzeerrvveezzttüünnkk  aa  kköözzsséégg  tteerrüülleettéénn,,  mmeellyynneekk  bbeevvéétteelléétt  aazz  óóvvooddaa  ééss  aazz  

iisskkoollaa  jjaavváárraa  ffoorrddííttjjuukk..    

AA  KKiissiinnóóccii  úúttoonn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  vváállllaallkkoozzóókk  sseeggííttssééggéévveell,,  ttáárrssaaddaallmmii  

mmuunnkkáábbaann  mmeeggttiisszzttííttoottttaa  aazz  úútt  sszzéélléétt  ééss  aazz  áárrkkookkaatt..  

MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  ééss  vváállllaallkkoozzóókk  öösssszzeeffooggáássáávvaall  aa  TTeemmpplloommkkeerrtt  ééss  kköörrnnyyéékkéénneekk  

ffááiitt  mmeeggmmeettsszzeettttüükk,,  aazz  eellöörreeggeeddeetttt  ttuujjáákkaatt  kkiisszzeeddttüükk  ééss  VVááccii  FFeerreenncc  úúrr  

aaddoommáánnyyoozzáássáábbóóll  2222  ddbb  ggöömmbbttuujjáátt  tteelleeppíítteettttüünnkk  aa  rrééggiieekk  hheellyyéérree..  

MMáájjuussbbaann  mmeeggnnyyíílltt  aa  TTöörröökkmmeezzőőii  KKaallaannddppaarrkk,,  aahhooll  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  eeggyy  

nnaappoott  ttöölltthheetttteekk  eell  iinnggyyeenn  NNaaggyy  LLáásszzllóó  úúrr  jjóóvvoollttáábbóóll  ééss  eezz  áállttaall  aa  ggyyeerreekkeekk  eeggyy  

úújjaabbbb  ffeelleejjtthheetteettlleenn  ééllmméénnnnyyeell  lleetttteekk  ggaazzddaaggaabbbbaakk..    

  SStteeffkkóó  IImmrree  

  ppoollggáárrmmeesstteerr  

  

  

  

  

  

Értesítjük a község lakosságát, hogy a kóspallagi Falunap  

2013. augusztus 31-én kerül megrendezésre.

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  
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Csiga-biga Óvoda tájékoztatója 

Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy a kóspallagi Csiga - biga Óvodában 2012. 

szeptember 1-én 25 gyerek kezdte meg a tanévet. 

2013. április 2-től, 2 kisgyermek családi okok miatt, másik óvodába került. 

A 2013. áprilisi óvodai jelentkezéskor 3 kisgyermek neve került a felvételi előjegyzési 

naplóba. 

Szeptemberben 9 gyermek kezdi meg az első osztályos tanulmányait: 

·        2 gyermek Vácott 

·        1 gyermek Márianosztrán 

·        2 gyermek Kóspallagon 

·        2 gyermek Kismaroson 

·        1 gyermek Szokolyán 

·        1 gyermek Budapesten folytatja tanulmányait. 

2013. szeptember 1-től a várható óvodai létszám 17 fő lesz.  

Az óvodai ballagás 2013. június 7-én délután 16 órakor lesz. 

Az óvoda nyári szünete 2013. június 17-től július 26-ig tart. Szünet utáni első óvodai 

nap július 29-e.  

 

Tisztelettel: Labuda Józsefné 

Gyermek születése a családban 

Községünkben Kóspallagon 2012-ben 9 gyermek született. Ebben az évben 3 

gyermek született eddig, és még 5 gyermek születése várható előreláthatóan. 

Az előző évekhez képest sok csecsemő születik településünkön, ezért úgy gondolom, aktuális írnom a 

témáról. 

Védőnőként több párral találkoztam már, akik naiv lelkesedéssel, habos álmokkal és vágyakkal telve 

ugrottak fejest a szülői létbe, mert azt gondolták, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egyszer 

csak megfogan egy új élet, és 9 hónap elteltével egészséges kisbabaként jön a világra, aki gyorsan 

alkalmazkodik a családi életrendhez, és „jó babaként” csak nagyokat eszik, majd szép csendben, édesen 

alszik. Ez ritkán így is van, de 20 éves védőnői tapasztalatom alapján megállapíthatom, hogy gyakrabban 

nem megy minden ennyire egyszerűen. 

A kezdeti örömmámor után – megszületik a gyermekünk és tényleg megvan mindene és gyönyörű és a miénk 

– elkezdődik a boldogsággal teli, ámde mégis fárasztó, napi rutinnal teli gyermekes hétköznapi lét. 

Rájövünk, hogy nem csak mi uraljuk a saját életünket, hanem gyermekünk a kiságyban kezdi átvenni az 

irányítást a gondolataink és tetteink felett egyaránt. Ráadásul akkor is sír, ha látszólag semmi nem 

indokolja- tiszta a pelenkája, tele a hasa, nem beteg, nem fáj a hasa - , nem akkor és úgy eszik, ahogy azt a 

babagondozási könyv előírja, nem alakul ki könnyen a napirendje sem, ahogyan az elvárható lenne, igényli az 

anyuka állandó jelenlétét, éjjel többször felébred, szeretne az ágyunkban aludni, és még sorolhatnám. 

Ráébredünk szépen lassan, hogy a valóságban nem csak a babaillatú, mosolygós, boldogan szopizós és 

csendesen gügyörésző babás pillanatok léteznek. Telnek a hetek, hónapok és sok-sok feladatot, helyzetet 

megoldottunk már, de sok megoldandó probléma vár még ránk. Mivel jó anyák, és apák szeretnénk lenni, 

illetve a gyermekünknek is a lehető legjobbat akarjuk, állandóan informálódunk, hogy mit, mikor, miért, 

hogyan kell és ajánlott tenni, venni, stb. Igyekszünk mindent megtenni, ami erőnkből futja, de ez úgy tűnik 

sokszor, hogy ez kevés. 

Sok anya vegyes érzelmeket tapasztal. Miközben tudjuk, hogy kisbabánk teljesen ránk van utalva, a 

felelősség nyomasztó – különösen a kezdeti időszakban, amikor a hormonváltozások és a kimerültség 

együttes hatása alatt állunk. Nehéz megélni, hogy a korábbi független nőből anyává váltunk, akinek az élete 

teljesen a csecsemője körül forog.  

Egyes anyák azt tapasztalják, hogy annyira kimeríti őket kisbabájuk gondozása, hogy a férjükre már nem 

marad idejük és energiájuk. Másoknak rosszul esik, hogy férjük látszólag megőrizte korábbi szabadságát, 

mert a férfiak élete nem változik meg látványosan a gyermek érkezésével. 

Sajnos az anyák nem mindig kapják meg jó szándékú családtagjaiktól azt a segítséget, amire szükségük van. 

Néha úgy érzik, hogy elítélik őket, és a tőlük kapott tanácsok ellentmondhatnak azzal, amit az ösztöneik 

diktálnak. A hasonló cipőben járó anyák különösen hasznosnak érezhetik, ha egy közeli barátot 

beavathatnak az érzéseikbe, főként mivel érzelmeik némelyike zavarba ejtő és rémisztő is lehet. Azt 

hisszük, hogy a legmélyebb szereteten kívül mást nem fogunk érezni a csecsemőnk iránt, de a legtöbbünk 

néha igenis csalódott, neheztel és dühös is – különösen azokban a pillanatokban, amikor annyira kimerültek 

vagyunk, hogy úgy érezzük, képtelenek vagyunk többet adni magunkból. 

Ha elfogadjuk, hogy szülőként a sok pozitív érzelem mellett a gyermeknevelés negatív érzelmekkel is jár, 

és ez így természetes, nem én vagyok ügyetlen és alkalmatlan a feladatra és belátjuk, hogy néha nekünk is 

ki kell kapcsolódni, pihenni a 24 órás szolgálatból, már sokat tettünk azért, hogy elég jó szülei legyünk 

gyermekünknek. 

Eleinte mindig a kisbaba rendelkezésére állunk, ám az idő múlásával és a gyerek értelmi fejlődésével 

párhuzamosan egyre gyakrabban érvényesíthetjük saját igényeinket is. Gondoskodjunk saját magunk 

számára is némi szabadidőről, amikor nem mások (gyermekünk, társunk) igényeit helyezzük előtérbe. 

Lehetséges, hogy ez csak bébiszitter vagy ismerős család segítségével oldható meg, de megéri a 

befektetés, a jutalom egy felfrissült, kipihent, türelmesebb anyuka és feleség lesz! 

Egy dolog biztos, a gyermekünk „tükör” számunkra. Mivel teljesen egy hullámhosszon élünk vele és ő ismeri 

leginkább a rezgéseinket, át is veszi azokat. Ha úgy érezzük, összecsaptak a hullámok a fejünk felett, nem 

ő a hibás, hanem nekünk kell némi önismeretet gyakorolni és belátni, hogy ideje magunkkal is foglalkozni 

azért, hogy kiegyensúlyozottak és türelmesek maradjunk. 

Egy tehetetlen kis lényből értő, érző, cselekvő, önálló embert kell nevelnünk. Végig kell kísérnünk 

szeretetünkkel, támogatásainkkal, tanításainkkal az élet nagy szakaszain, és ha itt az idő el kell tudnunk 

engedni önálló élete útján. Mindezt már csecsemőkorukban alapozzuk meg.  

Hiszem és vallom, hogy életünk legszebb, de emellett legnehezebb vállalkozása gyermekeink nevelése. 

Védőnőként napi rendszerességgel kell erősítenem az anyukák önbizalmát, és emlékeztetni őket, hogy 

bízzanak jobban magukban és anyai ösztöneikben. A feladat nagy, és munkám során próbálok segíteni, 

amennyiben megbeszéljük a felmerülő problémákat, vagy sok esetben csak megerősítésre van szükségetek 

a gyermekek nevelésében! 

Mindenkit szeretettel várok a tanácsadásokon, ill. családlátogatások alkalmával tudjuk megbeszélni a 

gyereknevelés során felmerülő kérdéseket! 

Nőgyógyászati rákszűrés volt községünkben 

2013.04.12-én komplex nőgyógyászati szűrést végzett községünkben Dr. Kondér Béla szülész-nőgyógyász 

szakorvos. 

Magyarországon évente közel 2000 asszony hal meg a női nemi szervekből kiinduló rosszindulatú daganatos 

megbetegedések miatt, s ezek között a méhnyak rák fordul elő a legjelentősebb számban. Napjainkban 

elvileg egy nőnek sem volna szabad méhnyak rák következtében meghalnia, hiszen a méhnyak anatómiai 

helyzete és a mindenki számára elérhető szűrővizsgálati lehetőségek révén korai felismerésre kerülhet 

sor. 

A szűrésen 25-en jelentek meg. Örvendetes, hogy egyre többen látják be a szűrés fontosságát. 

Ezúton is szeretném megköszönni a szűrésen résztvevő hölgyek nevében Kóspallag község 

Polgármesterének és a Képviselő Testület tagjainak, hogy anyagi támogatásukkal hozzájárultak a szűrés 

elérhetőségéhez és sikeréhez. 
Kőházy Andrea 

védőnő 

 

Kedves Kóspallagiak! 

Hálásan köszönöm 

mindazoknak, akik 

önzetlen segítséget 

nyújtottak férjem, dr. 

Dömötör Lajos 

Theodor temetésével 

kapcsolatos 

teendőkben. 

Kiváltképpen 

köszönöm a 

Polgármester Úr és a 

hivatal dolgozóinak 

segítségét. 

A gyászolók: Eszter, 

Athina, Fülöp, Jakab, 

Ignác, Abigél 
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Az önkormányzat kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok biztosítása érdekében nem csak az I. hanem a 

II. ütemben is ÖNHIKI. pályázatot nyújtottunk be az illetékes minisztériumnak, azzal az indokkal, hogy forráshiányunk 10 millió 427 

ezer Ft összegben továbbra is fennállt. Az első ütemben kapott támogatás összege 1 millió 450 ezer Ft volt. A II. ütemben a jogszabályi 

előírási követelményeknek megfelelően a pályázható összeg 7 millió 909 ezer Ft volt 2012. szeptemberben, melyet az önkormányzat 

2012. december 19.-én teljes összegben megkapott. Az összeg hitel előirányzatként volt tervezve a bevételi oldalon, mely a tervezett 

forráshiányt kompenzálja. 

Az önkormányzatnak 5 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret állt rendelkezésére. 2012.12.12-én fennálló tartozását az állam egyszeri, 

vissza nem térítendő költségvetési támogatásként nyújtotta az ötezer fő lakosságszám alatti önkormányzatok részére. Az 

adósságkonszolidáció összege 4 millió 998 ezer Ft tőke és 168 ezer Ft kamat és járulék összesen:5 millió 166 ezer Ft. Az összeget az 

önkormányzat az elmaradt szállítói tartozásokra, a működési kiadások teljesítésére fordította. 

A községháza akadálymentesítését pályázat útján 2012-ben e célra felhasználható hitelkeret igénybevételével valósította meg az 

önkormányzat.  

A visszaigénylési kérelmek tortúrája ismert okok miatt nem rendeződött 2012-ben. A felújításhoz 2 millió 640 ezer Ft előleget vettünk 

igénybe. A II. kifizetési kérelem és az előleg figyelembe vételével 2 millió 864 ezer Ft jár még az önkormányzatnak. Az eredeti 

előirányzatként tervezett bevétel nem várható 2012-ben, ezért a költségvetési egyensúly megtartásához a felhalmozási célú 

pénzeszközöket javasoljuk csökkenteni 1 millió 769 ezer Ft-tal. A záró elszámolás folyamatban van, erre is benyújtottuk a kifizetési 

kérelmet. 

Pályázat útján az önkormányzat szociális tűzifát igényelt az állami költségvetésből, melyre 2 m
3
-t kapott 30 ezer Ft összegben.  

Belterületi utak kátyúzására, karbantartására egymillió Ft-tal többet fordított az önkormányzat, ezért az ahhoz szükséges átcsoportosítást 

a háziorvosi ellátás és védőnői szolgálatnak a megtakarított pénzösszegből történt. 

A polgármester költségtérítése év közben megváltozott, valamint az élelmezésvezetői feladatok kötelező ellátásához létszámbővítés vált 

szükségessé. A személyi kiadások szigorúan kötött felhasználásúak, ezért annak emelésére csak a tartós bevételt lehet figyelembe 

venni, mely az önkormányzat esetében az iparűzési adó 2012-ben. Ennek fedezetére történt az előirányzat emelés úgy a bevételi, 

mint a kiadási oldalon. 

A költségvetési rendelet előirányzatában a nemzetiségi önkormányzat 219 ezer Ft összegű előirányzata szerepel, melyet elkülönítetten 

kell nyilvántartani, ezért a rendelet módosítás kiadási oldala ezen összeggel csökken. 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a szűkös költségvetési lehetőségeket figyelembe véve is költséghatékonyan és 

visszafogottan gazdálkodott 2012. évben. 
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A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a 

külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország 

területén, így Kóspallagon is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó 

rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj 

alapja: a szolgáltatott víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 01. napjától: 1800 Ft/m
3
. 

Ez azt jelenti, hogy a fenti időponttól tízszeres díjat kell fizetni. Tehát célszerű a szennyvíz csatornára rákötni, vagy zárt 

rendszerű tisztítót alkalmazni. 

 

TOVÁBB BŐVÜL A KORMÁNYABLAKOK ÜGYKÖRE 

Július elsejétől már 150 ügy intézhető a kormányablakokban. 

A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. július 1-jétől 87 új ügykörrel egészül ki, így az állampolgárok már 

150-féle ügyben fordulhatnak országszerte a Kormányablakokhoz. Az év végétől kiépülő Kormányablakok - ezzel együtt - 

már több mint 2000 ügyben állnak majd az ügyfelek rendelkezésére. 

Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtésének fontos állomása volt, amikor 2011. január 1-jén az ország 29 pontján 

elindultak a Kormányablakok, ahol ma már 63 ügyben kérhetünk segítséget. Most az elérhető és intézhető ügyek száma 

megint bővül, így július 1-jétől többek között otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási 

kérelemmel vagy haláleset bejelentésével is már a kormányablakokhoz kell fordulni.  Az új ügykörök esetében is csak az 

lesz a dolga az ügyfélnek, hogy beadja kérelmét a Kormányablakban, nem kell ügyintézési helyszínek és időpontok között keresgélni. 

Ilyenkor – az eddigi ügykörökhöz hasonlóan – a Kormányablak tájékoztatja is az ügyfeleket az eljárás menetéről, és az eljárással 

kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, valamint a Kormányablakban dolgozó munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfélnek a 

kérelem kitöltésében is. 

A Kormányablakok  kezdettől fogva ügyfélbarát nyitva tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között várják az ügyeiket 

intézni kívánó állampolgárokat. 2014 –re az ország 380 pontján, több mint 2000 ügyben lehet majd felkeresni a Kormányablakokat, így 

az ügyfelek egy helyen, rövid időn belül még több ügyben kezdeményezhetnek majd eljárást, anélkül, hogy több hatóságot meg kellene 

keresniük. 

 

 

Közösségi élet, programok 
BBiibbeerr  EEggyyeessüülleett  ttaavvaasszzii  pprrooggrraammjjaaii  

AA  BBiibbeerr  KKuullttuurráálliiss  ééss  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett  áápprriilliiss  2277--éénn  rreennddeezzttee  mmeegg  aa  IIVV..  EEggéésszzssééggnnaappoott..  CCéélluunnkk  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  nnééppsszzeerrűűssííttééssee  aa  

ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  aa  ffeellnnőőtttteekk  kköözzöötttt..  AA  jjóó  hhaanngguullaattoott  éénneekkkkeell,,  zzeennéévveell  aallaappoozzttuukk  mmeegg..  AA  ggyyeerreekkeekk  ffuuttóóvveerrsseennyyeenn,,  mmaajjdd  kkiiss  ccssaappaattookkbbaann  vveettééllkkeeddőőnn  vveetttteekk  

rréésszztt,,  jjááttéékkooss  ffeellaaddaattookkaatt  oollddoottttaakk  mmeegg::  éétteelleekk  öösssszzeetteevvőőiinneekk  ffeelliissmmeerrééssee,,  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm,,  ggyyóóggyynnöövvéénnyy  iissmmeerreett  ttéémmáákkbbaann..  AA  kköözzöösseenn  ggyyúúrrtt  ééss  aa  

hheellyysszzíínneenn  mmeeggssüüttöötttt  ttöönnkkööllyybbúúzzááss  zzsseemmlléétt  mmeegg  iiss  kkóóssttoollttáákk..  AA  ffeellaaddaattookk  mmeeggoollddáássáávvaall  ggyyűűjjttöötttt  ppoonnttjjaaiikkaatt  jjuuttaallmmaakkrraa  vváálltthhaattttáákk..  AA  ffeellnnőőtttteekk  aa  

ggyyóóggyytteeaa  ééss  éétteellkkóóssttoollóó  uuttáánn  rreecceepptteekkeett  ccsseerréélltteekk..    

EEggyyeessüülleettüünnkk  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggéétt  sszzíínneessííttvvee  mmáájjuuss  1188--áánn  eellssőő  aallkkaalloommmmaall  eemmlléékkeezzttüünnkk  mmeegg  aa  MMaaddaarraakk  ééss  ffáákk  nnaappjjáárróóll..  GGyyaallooggttúúrráánnkk  ééss  

aakkaaddáállyyvveerrsseennyyüünnkk  ccéélljjaa  aa  RRóózzssaakkuunnyyhhóó  ––  KKiitttteennbbeerrggeerr  KKáállmmáánn  vvaaddáásszzhháázzaa  vvoolltt..  EEllőősszzöörr  aa  KKőőkkeerreesszztt  ttéérreenn  vviirráággookkaatt  üülltteettttüünnkk  aa  ggyyeerreekkeekkkkeell,,  mmaajjdd  

lleeggyyaallooggoollttuunnkk  aa  BBiibbeerr  vváárr  ttöövvéébbee..  AAzz  aakkaaddáállyyvveerrsseennyy  rréésszzttvveevvőőii  FFeekkeettee  IIssttvváánn  áállllaattrreeggéénnyyeeiinneekk  sszzeerreeppllőőiirrőőll,,  mmaaddaarraakkrróóll,,  ffáákkrróóll,,  aa  DDuunnaa--IIppoollyy  NNeemmzzeettii  

ppaarrkkrróóll  sszzóóllóó  ffeellaaddaattookkaatt  oollddoottttaakk  mmeegg,,  vvaallaammiinntt  üüggyyeessssééggüükkeett  iiss  bbiizzoonnyyíítthhaattttáákk..  AA  RRóózzssaakkuunnyyhhóónnááll  KKiitttteennbbeerrggeerr  KKáállmmáánn  éélleettéévveell  iissmmeerrkkeeddtteekk  mmeegg,,  ééss  

rréésszzlleetteekkeett  oollvvaassttuunnkk  FFeekkeettee  IIssttvváánn::  RRóózzssaakkuunnyyhhóó  cc..  eellbbeesszzéélléésséébbőőll,,  aammeellyy  aazz  iitttt  ttööllttöötttt  nnaappookk  ééllmméénnyyeeiirrőőll  íírróóddootttt..  AAzz  eeddzzeetttt  kkiiss  ccssaappaattookk  ttaaggjjaaii  nneemm  

ffáárraaddttaakk  eell,,  vviiddáámmaann  éérrkkeezztteekk  aa  vvaaddáásszzhháázzhhoozz,,  aahhooll  ssüütteemméénnyy,,  ffoorrrráássvvíízz  ééss  jjuuttaalloomm  vváárrttaa  őőkkeett..  

KKöösszzöönnjjüükk  aazz  eeggyyeessüülleett  ttaaggjjaaiinnaakk  ééss  öönnkkéénntteesseeiinnkknneekk  aa  sseeggííttőő  kköözzrreemműűkkööddéésstt!!  

JJúúnniiuuss  11--éénn  ddéélluuttáánn  33  óórrááttóóll  ttaarrttjjuukk  GGyyeerrmmeekknnaappuunnkkaatt  aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann..  PPrrooggrraammookk::    zzeennééss  jjááttéékk  ééss  ttáánncc,,  ssppoorrttvveerrsseennyy,,  ssáárrkkáánnyykkéésszzííttééss,,  

mméézzeesskkaallááccss  ssüüttééss,,  ggyyöönnggyyffűűzzééss,,  aarrccffeessttééss,,  mmeessee  ––  ppaappíírrsszzíínnhháázz..  SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aa  ggyyeerrmmeekkeekkeett  ééss  aa  sszzüüllőőkkeett!!  

SSzzeenntt--IIvváánn  nnaappii  kkiirráánndduulláássuunnkk  jjúúnniiuuss  2299--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  lleesszz  aa  DDiióóssjjeennőőii  EErrddeeii  SSzzaabbaaddiiddőőppaarrkkbbaa  ééss  ttaannöössvvéénnyyrree..  

66..  nnyyáárrii  kkéézzmműűvveess  ttáábboorruunnkkaatt  jjúúlliiuuss  2244--2288  kköözzöötttt  rreennddeezzzzüükk  SSzzeenntteennddrréénn,,  KKéézzmműűvveesseekk  ééss  lloovvaaggookk  NNaaggyy  LLaajjooss  kkiirráállyy  uuddvvaarráábbaann  ccíímmmmeell..  RRéésszzlleetteekk  aazz  

eeggyyeessüülleett  ––  hhttttppss::////bbiibbeerreeggyyeessuulleett..wwoorrddpprreessss..ccoomm  ––  ééss  aa  ffaalluu  hhoonnllaappjjáánn  ttaalláállhhaattóókk..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKóóssppaallllaaggéérrtt  kköözzaallaappííttvváánnyy  22001122..  éévvii  bbeesszzáámmoollóójjaa  

AAllaappííttvváánnyy  KKuurraattóórriiuummaa  ffeellaaddaattáánnaakk  tteekkiinnttii  aa  kköözzöössssééggeekk,,  kkoorroosszzttáállyyookk,,  

ccssooppoorrttookk  öösssszzeeffooggáássáátt,,  aazzookk  sseeggííttéésséétt..  

RReennddeezzvvéénnyyeeii  eezztt  aa  ttöörreekkvvéésstt  ttüükkrröözziikk::  

  BBoorr  --  ééss  kkoollbbáásszzvveerrsseennyy  

  FFaarrssaannggii  bbááll  

  LLeeccssóó  ffeesszzttiivvááll  

  sszzáámmííttóóggééppeess  kköörr  ––  1144--1188  éévveess  kkoorrúúaakk  ––  öönnáállllóóssooddttaakk  

  GGyyeerreekknnaapp  

  FFaalluunnaapp  

  SSzzüürreettii  bbááll  --  ééss  ffeellvvoonnuullááss  

  FFaalluukkaarrááccssoonnyy  

  „„LLiimm--lloomm””  vváássáárr  ttööbbbb  aallkkaalloommmmaall  ((AA  vváássáárrookkoonn  öösssszzeeggyyűűlltt  

aaddoommáánnyyookkbbóóll  rreennddeezzvvéénnyyeekk  ttáámmooggaattáássaa..  22001122..  éévvbbeenn  nnééggyy  

aallkkaalloommmmaall  ééllttüünnkk  eezzzzeell  aa  lleehheettőőssééggggeell))    

PPrrooggrraammjjaaiinnkkaatt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall,,  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell,,  iisskkoolláávvaall,,  

óóvvooddáávvaall  eeggyyeezztteettvvee  bboonnyyoollííttjjuukk  llee..  

  

TTáámmooggaattááss  kkeerreettéébbeenn  vváássáárroolltt  eesszzkköözzöökk::    

  22  ddbb  ssááttoorr  

  TToollllaassllaabbddaa  kkéésszzlleetteekk  

  AAsszzttaallii  tteenniisszz  kkéésszzlleetteekk  

  ÓÓvvooddaa  tteerrüülleettéérree  rróózzssaattöövveekk,,  vviirráággookk    

PPrrooggrraammjjaaiinnkkaatt  ssaajjáátt  eerrőőffoorrrráássaaiinnkkbbóóll  ééss  aazz  eellőőzzőő  éévv  11%%--ooss  

ffeellaajjáánnlláássaaiibbóóll  ffiinnaannsszzíírroozzzzuukk..  

LLaakkoossssáággii  kkeezzddeemméénnyyeezzééssrree  ttáárrssaaddaallmmii  mmuunnkkáátt  sszzeerrvveezzttüünnkk::  

  kköözztteerrüülleett  ttaakkaarrííttáássaa  ((bbuusszzmmeeggáállllóókk))  aazz  iisskkoolláávvaall  kköözzöösseenn  

  JJááttsszzóóttéérr  ttaakkaarrííttááss,,  kkaarrbbaannttaarrttááss  ((tteessttüülleett  ttaaggjjaaiivvaall,,  llaakkoossookkkkaall))  

FFoollyyaammaattooss  ggyyűűjjttőőmmuunnkkáátt  vvééggeezzttüünnkk  aa  ffaalluu  mmúúllttjjáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann::  

  AA  IIII..  vviilláágghháábboorrúú  ffaalluutt  éérriinnttőő  ttöörrttéénneettee  

  RRééggii  fféénnyykkééppeekk  aa  ffaalluu  ttöörrttéénneettéébbőőll,,  llaakkoossookk  éélleettéébbőőll  

  ÉÉllőő  zzeenneeii  hhaaggyyoommáánnyyookk  ggyyűűjjttééssee  

AAzz  AAllaappííttvváánnyy  kköövveettkkeezzőő  rreennddeezzvvéénnyyee::    

22001133..  jjúúnniiuuss  1155––éénn  eeggyy  bbooggrrááccssooss  ––  ssüüttiiss  ––  hhiiddeeggttáállaass  „„KKii  ––  mmiitt  ––  

kkéésszzíítt””  vveerrsseennyy..  

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!  

  

Madarak és fák napja  Egészségnap  

2012-es nyári tábor I. Lecsófesztivál (2012)  

Kocsonyaverseny        Farsangi bál 


