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Kosztolányi Dezsô: 

Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellô szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felôl egy sírnak mélyibôl,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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Válogatás az I. Kakucsi Böllérfesztiválon készült képekbôl

A zsûri köszöntését követôen a dabasi Kovács Sámuel Hagyományôrzô
Egyesület ágyúszavával indult el a fesztivál

Akiket valamennyi tv-felvételen és internetes oldalon is megismerhettünk:
a Kakucsi Fiatalok Nótaköre és zenei kísérôje: Farkas Roland

Az újhartyáni „Vadkanok” baráti együttlétben Prohászka Józsi bácsiék
csapatával

A Serfel-féle kakucsi böllérek

Munkában a zsûri
Ihos József humorista-konferansz egész napos munkájával mindenki

elégedett volt

Kicsik, nagyok, akik zenés hangulatot teremtettek a kora reggelen

A „Köménymag” kakucsi fiatalok, akik megfogadták a „bölcsek tanácsát” is
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Ágyúszóval nyitották meg 2012. január
14-én reggel az I. Kakucsi Böllérfesztivált.
A hideg, szeles idô ellenére sokan kíván-
csiak voltak a rendezvényre, kicsik és na-
gyok, mind nagy érdeklôdéssel követték
az eseményeket, egészen a disznó levágá-
sától a finomabbnál finomabb ételek elké-
szítéséig.

A disznóvágás hagyománya a mai napig
él falunkban, ám egyre ritkábban találkoz-
hatunk vele. Így a hagyományokat tisztelô,
kedvelô fiatalok úgy gondolták, ideje len-
ne feléleszteni ezt a szokást, hogy egy kel-
lemes közösségi program kerekedjen
belôle. Ezért felkérték segítségül a rendez-
vény megszervezéséhez Hörömpô Ist-

vánt, aki eleget is tett ennek a felkérésnek,
és sikerült egy igazán komoly és nívós
fesztivált szervezniük. Rendezôtársa Man-

ger Henrik újhartyáni fiatalember volt,
aki a színpadi produkciókért volt felelôs.

A rendezvényen majd minden környezô
településrôl köszönthettünk résztvevôt, és
egy határon túli csapat is jelen volt, így
nemzetközivé vált a fesztivál. 8 csapat vett
részt és vágott disznót, ki-ki a saját szoká-
sai szerint, ám mindenki arra törekedett,
hogy a hagyományos disznóvágást olya-
nok is láthassák, akik talán még sose láttak
ilyent. 

Akik csak késôbb csatlakoztak a prog-
ramhoz, azok már a kellemes illatok egy-
velegére érkeztek, amik a sült húsok, for-
ralt borok és egyéb disznótoros finomsá-
gok illatából keveredtek eggyé. Ekkora
már a hangulat is forrósodott, köszön-
hetôen a házi pálinkák, borok sokaságá-
nak, a szorgos csapatoknak és az annál vi-
dámabb vendégeiknek, akik közül jó néhá-
nyan dalra is fakadtak, de ezek mellett kü-
lönbözô fellépôk is szórakozatták a közön-
séget: az általános iskola tanulói, a Kaku-
csi Népdalkör és Borvirág Együttes, a Bár-

dos Lajos Kamarakórus, a Faluházi Bag-
lyok és a csapatok is készültek egy-egy
elôadással. A délután folyamán sztárven-
dégek koncertjeit is láthatták, hallhatták az
érdeklôdôk.

A nap végén szakértô zsûri bírálta el a
csapatok munkáit, és a fesztivál zárásaként
átadták a csapatoknak járó díjakat is. A
rendezvényen a média is jelen volt, mind a
tévé, mind a rádió képviseltette magát. 

A fesztiválon részt vett a helyi fiatalok
nótaköre is, akik harmonikával és vidá-
mabbnál vidámabb nótákkal szórakoztat-
ták a csapatokat és a vendégeket. 

Farkas Roland így számolt be az ese-
ményrôl: 

„Minket, a Kakucsi Fiatalok Nótakörét,
a helyi „Muslincák Csapat” hívott meg hi-
vatalos hangulatfelelôsnek a Böllérfeszti-
válra. Hajnalban még csak náluk nótáz-
tunk, de a nap folyamán - ahogy oldódott a
hangulat a csapatoknál - hívtak mások is,
és mentünk is mindenfelé, hogy a meglévô
jókedvet magyar nótákkal még jobban fo-
kozzuk!”

Összességében remek egyvelege volt az
igazi fesztiváli hangulatnak és a disznóvá-
gás hagyományának, a résztvevôk és a
vendégek is tartalmas és szórakoztató él-
ménnyel gazdagodhattak. Sokan feleleve-
níthették fiatalkoruk szép családi emlékeit,
és vannak olyanok is, akik megismerked-
hettek egy igazi magyar hagyománnyal,
belátást nyerhettek egy olyan szokásba,
amely elveszni látszik. Mégis reméljük,
hogy egy ilyen rendezvény által nem tûnik
el végleg, és a jövô nemzedéke is átélheti
azokat az élményeket, amelyek nagyapá-
ink életében hétköznapi és természetes do-
lognak számítottak.

Kucsera Helga
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Önkormányzatunk nevében megköszön-
jük a rendezvény fôszervezôinek, hogy
Kakucsra tervezték és Kakucson meg is
rendezték ezt a fesztivált. Reméljük, hogy
ez a most elindított fesztivál valóban ha-
gyományôrzô lesz, és minden évben meg-
rendezésre kerül községünkben!
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Kedves Ünneplô Közönség!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Ön-
kormányzat hivatalos ünnepségén,
amellyel az 1848-as magyar forradalom és
szabadságharc 164. évfordulóját ünnepel-
jük.

Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy
a mai nap, vagyis március idusa a legnép-
szerûbb a jeles történelmi dátumaink, és a
hozzájuk kapcsolódó események sorában.
Pedig van ilyen jócskán, és mégis ez az,
amelyet szinte kivétel nélkül mindenki
szeret, és amelyhez szinte mindenkinek,
így nekem is megannyi kedves élményem
és emlékem fûzôdik. Nem tudom, ki hogy
van vele, de nekem ez a nap nemcsak
1848. március 15-ét, vagy ahogy becézni
szoktuk, a „negyvennyolcas forradalom”
kezdetét jelenti.

Talán a tavasz teszi, de nekem ez a nap
mindig is többet jelentett az egyenlôséget,
szabadságot, testvériséget vágyó ôseinkre
való megemlékezésnél. És ez ma is így
van.

Ugyanis ez a nap felidézi nekem a 60-as
éveket is, a boldog gyermekkort, amikor
még elnyomásról és szabadságról mit sem
tudva, elsôsorban a tavasznak örülve har-
sányan szavaltuk a Nemzeti dalt.

Jelenti azokat a 70-es éveket is, amikor
már érzékelve, és értve is az önkény mi-
benlétét, a vers sorait kajánul összeka-
csintva, titokban, de mégis mindenki által
elértve valójában a hatalmaskodóknak
szántuk.

Jelenti még a 80-as évek tavaszait, ami-
kor már nemcsak magunk, hanem gyerme-
keink jobb jövôjében is reménykedve
idéztük a „negyvennyolcasok” jelszavait.

Felidézi a rendszerváltozás utáni 90-es
éveket, amikor már nem kellett összeka-
csintani.

Akkor már végre joggal hihettük, de hit-
tük is, hogy a vers sorai, és a negyvennyol-
cas jelszavak mindenkinek ugyanazt jelen-
tik: a szabadsághoz való jog mindenkié, az
egyenlôség mindenkire érvényes. És
eszünkbe sem jutott, hogy a sokáig áhított
szabadság birtokában a testvéri szeretet
csak a „mieink”, vagyis a velünk egy kö-
vet fújók felé fog áradni, mindenki más-
ban ellenséget, sôt, a haza ellenségét látva.

Nehezen teszem, de be kell látnom,
hogy tévedtem. És hibáztam, mert megfe-
ledkeztem „negyvennyolc” legszomorúbb
tanulságáról, az ôsi magyar átokról, a szét-
húzásról.

Talán, sôt, biztosan a tavasz teszi, de ne-
kem e keserû tanulság miatt is több ez a
nap az egyenlôséget, szabadságot, testvéri-
séget vágyó ôseinkre való megemlékezés-
nél.

És nem azért, mintha nem tisztelném azt

a kurázsit és áldozatkészséget, amellyel ôk
küzdeni, harcolni is hajlandók voltak az
igazukért a túlerôben lévô elnyomók, az
önkény ellen.

Hiszen életüket kockáztatták, sokan ál-
dozták is, és ezt nemcsak a saját igazuk,
hanem mások igazsága és szabadsága ér-
dekében is tették, a testvériség jegyében.
Legalábbis kezdetben. Nem tudom, hogy
én ma megtenném-e ugyanazt…

Persze más volt az a kor, mások voltak a
körülmények. Most demokratikusnak kiki-
áltott államban élünk, amely nem tûr meg
elnyomókat, önkényt, és amelyben a pol-
gárnak nem kell harcolnia a jogegyenlôsé-
gért, az igazáért.

De ma már tényleg nincsenek elnyo-
mók? Nincs önkény? Manapság tényleg
nem kell harcolni az egyenlôségért, sza-
badságért, testvériségért?

Talán, sôt, most már egészen biztos,
hogy az örök megújulást is jelképezô hun-
cut tavasz az oka, ha mégis úgy gondolom:
ha harcolni nem is, de küzdeni igenis kell!

Nem fegyverrel, mint ôseink tették, még
csak nem is fizikai erôvel, legkevésbé
erôszakkal, de legalább a szó erejével.

Például az egyenlôségért. Hiszen nincs
rendjén, hogy még ma is vannak olyanok,
akik az egyenlôség szellemében kapott fel-
hatalmazásukra hivatkozva önmagukat
még egyenlôbbnek hiszik, és nemcsak hi-
szik, hanem a jogegyenlôség elvét meggy-
alázva fennhangon hirdetik is.

A testvériségért is szót kell emelni. Va-
jon mennyire testvéri cselekedet az ország
kétségkívül nehéz helyzetét, a gyengél-
kedô gazdaságot úgy orvosolni, hogy a kú-
ra árát nagyobbrészt az általuk kevésbé
egyenlônek tartott, és a mindenkori hata-
lomnak mindig is kiszolgáltatottabb szegé-
nyekkel akarják megfizettetni? 

Mennyi együttérzésre vall a gazdaság,
és részeként a munkaerô-piac évek óta tar-
tó válsága idején cinikusan a munkát aján-
lani a szegényeknek a megélhetés forrása-
ként?

Miközben a közmunka lehetôségét, a
közmunkára szánt pénzeket az elôzô évek-
hez képest töredékére csökkentik.

Igaz, hogy valamiféle stratégiának és
programnak felmagasztalt hagymázas el-
képzeléseket is hirdetnek, miszerint aki
mégis boldogulni akar, az tartson nyulat,
kecskét, vagy gyûjtsön gombát.

Hát milyen kilátásokkal kecsegtetô
program ez ma, a huszonegyedik század-
ban?

Persze ne legyünk igazságtalanok. Vol-
tak már ilyen idôk, volt már ilyen kor, és
túlélték.

Hiszen az ôsember is gyûjtögetett, va-
dászgatott. Az erôsebbek, az ügyesebbek,
a szorgalmasabbak mindig többre, és több-

re vitték, és lám, sok-sok nemzedék után
ugyan, de az ûrkorszakba jutottunk!

Hát csak tessék, csak tessék! Gombát,
bogyót ma is mindenki szabadon gyûjthet,
bár vadászni már nem mindenkinek sza-
bad.

És ez utóbbi helyes is. Az ôsközösség-
nél fejlettebb társadalomban élünk, és az
állam igenis vigyázzon csak az ország, a
társadalom egésze, vagyis mindannyiunk
vagyonára, természeti kincseire. A min-
denkori kormány igenis hirdessen stratégi-
át, programot, és tegyen meg mindent a
gazdasági bajok leküzdésére.

Csak közben, a Széchenyi Terv, a Széll
Kálmán Terv, a Darányi Ignác terv, és még
ki tudja hányféle hangzatos program mel-
lett ne feledkezzen meg a legelesetteb-
bekrôl, a legszegényebbekrôl sem. És mi
se feledkezzünk meg róluk, mert a társada-
lomnak ôk is részei, a mindenkori hata-
lomnak kötelessége az ô érdekükben is fe-
lelôsen gondolkodni, értük is tenni.

Ha már egyszer fejlettebb társadalom-
ban, urambocsá’ demokráciában élünk.

És persze a sokat idézett egyenlôség,
szabadság, testvériség szellemében.

„Negyvennyolcas” ôseink sok-sok tava-
szon megidézett, méltán ünnepelt, bátor és
nemes önfeláldozásának szellemében.

Szép ünnepet és egyenlôséget, szabad-
ságot, testvériséget kívánok mindenkinek!

Szalay István
polgármester

Utószó:

Tudom, hogy néhányakban (sokakban?)
megütközést, netán visszatetszést keltett a
beszéd tartalma. Önökre bízom annak el-
döntését, Kedves Olvasók, hogy valóban
méltatlan volt-e az ünnephez, mint aho-
gyan azt állítják. Többek közt ezért is já-
rultam hozzá a Szerkesztôség azon szándé-
kához, miszerint a beszédemet megjelen-
tetnék a lapban – természetesen nem önké-
nyesen kiragadva annak egyes részleteit,
hanem teljes terjedelmében.

És persze még azért is, mert változatla-
nul szeretném, ha ünnepelt nagyjaink ne-
mes cselekedeteit, szándékait, elveit nem
csupán kiüresedett, mára már tartalommal
nem bíró jelszavakként harsognánk évrôl-
évre nagy nemzeti ünnepeinken…

Szalay István polgármester március 15-i beszéde
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Szalay István polgármester 576-041, 576-050

Farkasné Szabó Mária aljegyzô 576-034 

Bárányné Benkovics Edina gazdasági vezetô 576-036

Bánné Macskó Zsuzsanna pénzügyi ügyintézô 576-033

Berki Eszter pénzügyi ügyintézô 576-040

Dinnyés Jánosné adóügyi ügyintézô 576-030

Halmi Pálné gyámügyi ügyintézô 576-031

376-051 (fax)

Horváth Renáta igazgatási ügyintézô 576-035

Tóth Mihályné igazgatási ügyintézô 576-032

Családgondozói, Roma Nemzetiségi Önk.-i Iroda 576-039

Tájékoztatjuk a község Lakosságát, hogy 
Dr. Fekete Borbála jegyzô közszolgálati jogviszonya

Önkormányzatunknál
- a jegyzô asszony kérésére - 2012. január 1. napjával 

megszûnt.

A Képviselô-testület a december 12-ei ülésén 
2012. január 2-ától a jegyzôi feladatok ellátására felkérte
Göndörné Frajka Gabriellát, Újhartyán község jegyzôjét, 

s egyúttal kiírta a pályázatot az aljegyzôi állásra. 
A jegyzô asszony a felkérést elfogadta és 

a megbízott jegyzôi munkakört 2012. március 31-éig látta el
községünkben.

A Testület a január 17-ei ülésén kinevezte 
Farkasné Szabó Máriát aljegyzôvé határozatlan idôre, 

aki 2012. április 1-jétôl – az új jegyzô kinevezéséig
– ellátja a jegyzôi feladatokat.

Az alábbiakban idézünk a kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásának rendjérôl szóló 1/2012. (I. 18.) számú önkormány-
zati rendeletbôl:

„A Képviselô-testület a településért tevékenykedô állampolgá-
rok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapí-
tott, melyek közül felhívjuk a figyelmet a Kakucs Díszpolgára
cím mellett az újonnan alapított: Kakucsért Érdemérem elnyeré-
sének feltételeire:

„Kakucs Díszpolgára” kitüntetô cím adományozható 
azon személynek, aki élete folyamán

a) Kakucsért kiemelkedôen dolgozott, 
b) elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlôdése érde-

kében, 
c) hozzájárult a község szellemi, kulturális értékei növeléséhez,
d) munkásságával hozzájárult Kakucs hírnevének gyarapításá-
hoz, 
e) gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit.

„Kakucs Díszpolgára” címmel külföldi állampolgár is kitüntet-
hetô.
„Kakucs Díszpolgára” címmel elhunyt állampolgár is kitüntet-
hetô.
A díjat a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgár-
mester vagy – akadályoztatása esetén – az alpolgármester adja
át augusztus huszadikán a községi ünnepség keretében.

A Képviselô-testület „Kakucsért Érdemérem” díjjal – tevé-
kenysége elismerése érdekében – azon Kakucson élô (illetôleg
innen elszármazott) személyt és Kakucson tevékenykedô kö-
zösséget (csoportot) tüntet ki, aki (amely) a társadalmi, gazda-
sági, kulturális, egészségügyi, sportszervezési, tudományos,
mûvészeti, pedagógiai, környezetvédelmi élet területén kima-
gasló eredményt ért el.
A díjat a kitüntetett személy esetén a kitüntetettnek vagy közeli
hozzátartozójának, kitüntetett közösség esetén a közösség kép-
viselôjének adja át a polgármester, vagy - akadályoztatása ese-
tén - az alpolgármester a falunap szombat délutáni kulturális
mûsora keretében.

A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek:

a) a Képviselô-testület tagjai, a polgármester, 
b) a Képviselô-testület bizottságai,
c) a nemzetiségi önkormányzatok,
d) a társadalmi szervezetek, 
e) az egyházak képviselôi,
f) az intézményvezetôk,
g) a jegyzô.

A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év április

30-áig kell megküldeni a kulturális ügyekért felelôs bizott-

ságnak.
A Bizottság által rangsorolt javaslatokat a Bizottság elnöke ter-
jeszti a Képviselô-testület elé.”
Várjuk javaslataikat!

Emlékeztetôül tájékoztatjuk Önöket a korábbi években dísz-

polgár címben részesülô személyekrôl:

2000. Kálvin János zenekarvezetô
+ Vincze Dezsô plébános

2001. Csernák Józsefné kántor
+ Balla Ferenc iskolaigazgató
+ Dr. Tolnay Aranka gyermekorvos
+ Bartl János plébános

2002. Balogh Tibor magyar válogatott focista
Golarits Ferencné nyugdíjasklub vezetô
+ Fajt József mezôgazdász
+ Horváth Márton tanár

2003. + Rónay György író
+ Schulcz István tanár

2004. + Kamarás Ferenc tanító
+ Kamarás Ferencné tanító
+ Légrádi Henrik bíró

2005. dr. Csonka Csabáné tanár
2006. Tóth Istvánné könyvtáros tanár

Kitüntetô címek adományozására javaslat

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak telefonszámai:
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Az alábbiakban közöljük a Kép-
viselô-testület által a korábbi
újság megjelenése óta hozott
határozatok lényegét és a ren-
deletek címét. A teljes anyag
megtekintésére lehetôség van
a Polgármesteri Hivatalban és
a www.kakucs.hu weblapon.

I. ülés: 2012. január 17.
1/2012. (I. 18.) számú önkormányzati

rendelet: 
A kitüntetések alapításáról és adomá-

nyozásának rendjérôl
2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati

rendelet: 
A helyi környezetvédelemrôl, a közte-

rületek és ingatlanok rendjérôl, valamint
a település tisztaságáról

3/2012. (I. 18.) számú önkormányzati
rendelet: 

A közbeszerzési szabályzatról szóló
27/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérôl

1/2012. számú képviselô-testületi hatá-
rozat:

A Testület 2012. évi munkaterve
2/2012. számú képviselô-testületi hatá-

rozat:
A 2011. évre szóló belsô ellenôri jelentés

alapján az intézkedési terv elfogadása
3/2012. számú képviselô-testületi hatá-

rozat:
Az Önkormányzat Közbeszerzési Sza-

bályzatának elfogadása
4/2012. számú képviselô-testületi hatá-

rozat:
Az Önkormányzat Adatvédelmi Szabály-

zatának elfogadása
5/2012. számú képviselô-testületi hatá-

rozat:
Az Önkormányzat Közérdekû Adatközlé-

si és Közzétételi Szabályzatának elfogadása
6/2012. számú képviselô-testületi hatá-

rozat:
A Hivatal köztisztviselôi tekintetében a

2012. évre vonatkozó teljesítménycélok el-
fogadása

7/2012. számú képviselô-testületi hatá-
rozat:

A Dabasi Rendôrkapitányság által üze-
meltetett traffipax készülék javítási költsé-
geihez való hozzájárulás

8/2012. számú képviselô-testületi hatá-
rozat:

A Testület egy Kft. ez irányú megkere-
sésére döntött arról, hogy nem kívánja
részükre bérbe adni az M5-ös autópálya
túloldalán lévô önkormányzat tulajdonú
földterületet 

9/2012. számú képviselô-testületi hatá-
rozat /zárt ülés keretében/:

Döntés aljegyzô kinevezésérôl

II. ülés: 2012. február 14.
4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

rendelet: 
A talajterhelési díjról
5/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

rendelet: 
A helyi szemétszállítás kötelezô igény-

bevételérôl szóló 28/2010. (XII. 17.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról és
egyúttal a tárgyban hozott 19/2011. (XII.
22.) számú önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérôl

6/2012. (II. 15.) számú önkormányzati
rendelet: 

A szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati
rendelet: 

Kakucs Község Önkormányzata 2012.
évi költségvetésérôl

10/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratá-
nak módosítása

11/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Az Önkormányzat alap-, kiegészítô és ki-
segítô tevékenységeinek államháztartási
szakfeladatrend szerinti besorolása

12/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület hozzájárul Bárányné Benko-
vics Edina gazdasági vezetôvé történô kine-
vezéséhez

13/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület elfogadja a helyi Önkormány-
zat és a helyi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat között létrejövô megállapodás ter-
vezetét

14/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület elfogadja a helyi Önkormány-
zat és a helyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat között létrejövô megállapodás ter-
vezetét

15/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô 032., 036/14. és 036/16. hrsz.-ú in-
gatlanok értékesítéséhez hozzájárul

16-17/2012. számú képviselô-testületi
határozatok:

A szennyvíztisztító teleptôl az „öregor-
szágútig” húzódó terület rekreációs övezetté
nyilvánításához kapcsolódó döntések

18/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület hozzájárul, hogy az Önkor-
mányzat által a körzeti megbízott részére
biztosított számítástechnikai eszközök a
Rendôrség használatába kerülhessenek, ha-
szonkölcsön szerzôdéssel

19/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Testület hozzájárul az Önkormányzat
tulajdonában lévô, M5-ös autópálya melletti
cca. 40 hektáros földterület ingatlanközve-
títô által történô értékesítéséhez 

III. ülés: 2012. március 13.
8/2012. (III. 14.) számú önkormányzati

rendelet: 
Az Önkormányzat vagyonáról és a va-

gyongazdálkodás szabályairól
9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati

rendelet: 

A helyi önszervezôdô közösségek, civil
szervezetek pénzügyi támogatásáról

20/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Pályázati kiírás az önszervezôdô közös-
ségek részére támogatás elnyeréséhez

21/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
22/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
Döntés az iskolaigazgatói állásra kiírandó

pályázat meghirdetésérôl
23/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
Döntés az óvodavezetôi állásra kiírandó

pályázat meghirdetésérôl
24/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
Az Önkormányzat 2012. I. negyedévi lik-

viditási tervének elfogadása
25/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
Az Önkormányzat Vagyonnyilatkozat-

kezelési Szabályzatának elfogadása
26/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
A Hivatal Bélyegzôkezelési Szabályzatá-

nak elfogadása
27/2012. számú képviselô-testületi ha-

tározat:
Döntés a Vodafone Magyarország Zrt-vel

közérdekû szolgalmi jog alapítására vonat-
kozó megállapodásról

28/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

A Magyar Állam tulajdonát képezô helyi
ingatlan Önkormányzatunk részére történô
ingyenes tulajdonba adásának kezdeménye-
zése

29/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Az Igazgyöngy Alapítvánnyal a logopé-
dusi feladatok ellátására kötött megállapo-
dás módosítása

30/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Döntés közterület-karbantartó (te-
metôgondnok) további alkalmazásáról

31/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Döntés a helyi címer és zászló alapításá-
ról és használatának rendjérôl szóló rendelet
módosítására tett lakossági javaslatról

32/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Döntés a helyi környezetvédelemrôl, a
közterületek és ingatlanok rendjérôl, vala-
mint a település tisztaságáról szóló rendelet
módosítására tett lakossági javaslatról

33/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Döntés a polgármester beszámolójáról,
melyet az Ország Közepe Többcélú Kistér-
ségi Társulásban végzett munkájáról tett

34/2012. számú képviselô-testületi ha-
tározat:

Döntés az Általános Iskola 50 éves fen-
nállása évfordulójára megrendezendô ün-
nepséghez történô önkormányzati hozzájá-
rulásról
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Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról
(Forrás: a Nemzeti Erôforrás Minisztérium „Szociális füzete”, valamint az Önkormányzat szociális ellátásokról

szóló rendelete)

Pénzbeli ellátások:

– idôskorúak járadéka,
– foglalkoztatást helyettesítô támogatás,
– rendszeres szociális segély,
– ápolási díj,
– lakásfenntartási támogatás,
– átmeneti segély,
– temetési segély.

Természetben nyújtott ellátások:

– köztemetés,
– közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság.

A pénzbeli ellátások megállapításának
feltétele, hogy az igénylô jövedelmi, va-
gyoni helyzete megfeleljen a törvényben
meghatározott feltételeknek. 

Idôskorúak járadéka

Az idôskorúak járadéka azon idôs sze-
mélyek részére biztosít ellátást, akik szol-
gálati idô hiányában a nyugdíjkorhatáruk
betöltése után saját jogú nyugellátásra nem
jogosultak, illetve alacsony összegû ellá-
tással rendelkeznek.

Az idôskorúak járadékára jogosult az a
személy, aki 

– a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöl-
tötte, és akinek saját és vele együtt lakó
házastársa, élettársa jövedelme alapján
számított egy fôre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 80%-át
(22.800 Ft),

– egyedülálló, a reá irányadó nyugdíj-
korhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiata-
labb, s akinek havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 95%-át (27.075 Ft),

– egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s
akinek havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át (37.050 Ft)

Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos
munkaerô-piaci helyzetû aktív korú sze-
mélyek és családjuk részére nyújtott ellá-
tás. 

Az aktív korúak ellátására jogosultak
pénzbeli ellátásának két típusa van: 

● foglalkoztatást helyettesítô támoga-
tás, 

● rendszeres szociális segély.
Az aktív korúak ellátására egy család-

ban egyidejûleg csak egy személy jogo-
sult, ezért csak egyik házastárs kaphatja
meg az ellátást.

Egy családban egyidejûleg két személy
abban az esetben jogosult az aktív korúak
ellátására, ha az egyik személy a foglal-
koztatást helyettesítô támogatás, míg a
másik személy a rendszeres szociális se-
gély feltételeinek felel meg.

A jegyzô aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot állapít meg annak a személy-
nek,

– aki munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztette, aki legalább 50%-os mér-
tékû egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitáci-
ós hatóság komplex minôsítése alapján
nem haladja meg az 50%-os mértéket,
vagy

– akinek esetében a munkanélküli-jára-
dék, álláskeresési járadék, álláskeresési se-
gély, vállalkozói járadék folyósítási idôtar-
tama lejárt, (együtt: álláskeresési támoga-
tás) vagy

– akinek esetében az álláskeresési támo-
gatás folyósítását keresôtevékenység foly-
tatása miatt a folyósítási idô lejártát me-
gelôzôen szüntették meg, és a keresôtevé-
kenységet követôen álláskeresési támoga-
tásra nem szerez jogosultságot, vagy

– aki az aktív korúak ellátása iránti kére-
lem benyújtását megelôzô két évben az ál-
lami foglalkoztatási szervvel legalább egy
év idôtartamig együttmûködött, vagy

– akinek esetében az ápolási díj, a gyer-
mekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitá-
ciós járadék, a rokkantsági nyugdíj, a bal-
eseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott
munkaképességû személyek ellátása, az
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása
megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj fo-
lyósítása a gyermek életkorának betöltése
miatt szûnt meg, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelôzôen az állami foglal-
koztatási szervvel legalább három hónapig
együttmûködött, 

– a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven
belül betölti, vagy

– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
– feltéve, hogy a családban élô gyermekek

Önkormányzatunk – a szociális törvény rendelkezéseit figyelembe véve - pénzbeli és
természetbeni támogatásokat nyújt az arra jogosult és rászorult személyeknek. 
A támogatások megnevezéseinek felsorolása után rövid tájékoztatást nyújtunk azok
leglényegesebb jellemzôirôl. 

valamelyikére tekintettel más személy
nem részesül gyermekgondozási támoga-
tásban, vagy gyermekgondozási díjban,
terhességi-gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biz-
tosító intézményben nem tudják biztosíta-
ni.

A Jogi és Szociális Bizottság a fentieken
túl családi körülményeire és/vagy egészsé-
gi, és/vagy mentális állapotára való tekin-
tettel annak a személynek is megállapít-
hatja az aktív korúak ellátását, aki az 50.
életévét betöltötte és

a) tartós munkanélküli, és/vagy
b) legalább 40%-os egészségkárosodást

szenvedett.
Tartós munkanélkülinek minôsül az, aki

a kérelem benyújtását megelôzô két évben
a) az állami foglalkoztatási szervvel leg-

alább egy év idôtartamig együttmûködött
és

b) legalább 4 foglalkoztatótól rendelke-
zik olyan igazolással, amelyben elutasítot-
ták a képzettségének és végzettségének
megfelelô munkavállalási szándékát.

Az egészségkárosodás mértékét a Nem-
zeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal ál-
tal kiadott dokumentummal kell igazolni.
feltéve, hogy saját maga és családjának
megélhetése más módon nem biztosított,
és keresôtevékenységet - ide nem értve a
közfoglalkoztatást, az egyszerûsített fog-
lalkoztatásról szóló törvény szerint létesí-
tett munkaviszony keretében végzett, vala-
mint a háztartási munkát - nem folytat.

Az aktív korúak ellátására való jogosult-
ságot abban az esetben lehet megállapíta-
ni, ha a családnak az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 90%-át (25.650 Ft) és
vagyona nincs.

A foglalkoztatást helyettesítô támogatás
összege: az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a, 22.800 Ft.

A rendszeres szociális segély havi
összege a családi jövedelemhatár összegé-
nek és a jogosult családja havi összjöve-
delmének különbözete, de nem haladhatja
meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori
kötelezô legkisebb nettó összegének 90%-
át, a 42.326 forintot. 

Ha a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülô személy családtagjának foglalkoz-
tatást helyettesítô támogatást (22.800 Ft)
állapítottak meg, a rendszeres szociális se-
gély összege nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-ának (42.326
Ft) és a foglalkoztatást helyettesítô támo-
gatás összegének különbözetét, azaz
19.526 forintot.

(Folytatás a következô oldalon.)
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Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás nyújtha-
tó a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasz-
tás, a csatornahasználat és a szemétszál-
lítás díjához, a lakbérhez vagy az albér-
leti díjhoz, illetve a tüzelôanyag költsé-
geihez.

Az a személy jogosult lakásfenntartá-
si támogatásra, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250%-át (71.250 Ft) és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. 

A lakásfenntartási támogatás megállapí-
tásának további feltétele:

a) a kérelmezô vagy jogosult által élet-
vitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak
udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos te-
rület, járda tisztán tartása,

b) az ingatlan állagának és rendelte-
tésszerû használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítása,

c) az ingatlan elôtti járdának (járda
hiányában a kerítés elôtti egy méter szé-
les területen) a járdától az úttestig húzó-
dó terület gondozása, tisztán tartása,
szemét- és gyommentesítése,

d) az ingatlan, valamint a hozzá tarto-
zó udvar és kert rágcsálóktól, kár-
tevôktôl való mentesítése,

e) a juttatásra jogosult ingatlanának
udvarán hulladékgyûjtô edény elhelye-
zése és rendeltetésszerû használatának
biztosítása,

f) amennyiben a lakásban nincs illem-
hely kialakítva, a jogosult köteles az ud-
varon azt kialakítani és megfelelôen
rendben tartani.

A jegyzô helyszíni szemle (környezetta-
nulmány) lefolytatása során gyôzôdik meg
a lakókörnyezet rendezettségérôl.

Ha a lakókörnyezet az elôbb részlete-
zett feltételeknek nem felel meg, a
jegyzô 5 napos határidô kitûzésével fel-
hívja a kérelmezôt, illetve az ellátás jo-
gosultját – az elvégzendô tevékenység
konkrét megjelölésével – a kifogásolt hi-
ányosságok felszámolására, melynek
teljesítésérôl ismételt helyszíni szemlén
gyôzôdik meg.

Amennyiben a kérelmezô vagy a jogo-
sult a feltételeknek felszólítás ellenére
sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasí-
tani, vagy a megállapított támogatást
meg kell szüntetni.

Vagyonnak minôsül az a hasznosítha-
tó ingatlan, jármû, továbbá vagyoni ér-
tékû jog, amelynek

– külön-külön számított forgalmi ér-
téke, illetôleg összege az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát (855.000 Ft) vagy

– együttes forgalmi értéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft)

meghaladja azzal, hogy a szociális rászo-
rultságtól függô pénzbeli és természetbeni
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgá-
latánál nem minôsül vagyonnak az az in-
gatlan, amelyben az érintett személy élet-
vitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog,
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekin-
tettel fenntartott gépjármû.

A fogyasztási egység a háztartás tag-
jainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejezô arányszáma, ahol

a) a háztartás elsô nagykorú tagjának
arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjá-
nak arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú
tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás elsô és második kiskorú
tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú
tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás
– fenti a)-c) pontja szerinti tagja maga-

sabb összegû családi pótlékban vagy fo-
gyatékossági támogatásban részesül, vagy

– a fenti d) vagy e) pontja szerinti tagjá-
ra tekintettel magasabb összegû családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel fi-
gyelembe vett arányszám 0,2-del növek-
szik.

Ha a háztartásban gyermekét egyedülál-
lóként nevelô szülô - ideértve a gyámot, a
nevelôszülôt és a hivatásos nevelôszülôt -
él, a rá tekintettel figyelembe vett arány-
szám 0,2-del növekszik.

A lakásfenntartási támogatás havi össze-
ge nem lehet kevesebb, mint 2500 forint.

Ugyanazon lakásra vonatkozóan csak
egy jogosultnak lehet a támogatást megáll-
apítani, függetlenül a lakásban élô szemé-
lyek és háztartások számától.

Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú személy részére biztosított
anyagi hozzájárulás, melyet az ápolást
végzô személy lakóhelye szerint illetékes
önkormányzat jegyzôje állapít meg.

Ápolási díjra jogosult alanyi jogon - a
jegyes kivételével - az a hozzátartozó, aki
az önmaga ellátására képtelen, állandó és
tartós felügyeletre szoruló 

– súlyosan fogyatékos személy (életkor-
ra tekintet nélkül), vagy

– tartósan beteg 18 év alatti gyermek 
gondozását, ápolását végzi.
Az ápolási díjra való jogosultság szem-

pontjából súlyosan fogyatékos személynek
minôsül, akinek

– segédeszközzel, vagy mûtéti úton nem
korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik vagy aliglátóként minimális lá-
tásmaradvánnyal rendelkezik és ezért ki-
zárólag tapintó-halló életmód folytatására
képes,

– hallásvesztesége oly mértékû, hogy a
beszédnek hallás útján történô megérté-
sére és spontán elsajátítására segédesz-
közzel nem képes és halláskárosodása
miatt a hangzó beszéd érthetô ejtése el-
marad,

– értelmi akadályozottsága genetikai, il-
letôleg magzati károsodás vagy szülési tra-
uma következtében, továbbá a tizennegye-
dik életévet megelôzôen bekövetkezô sú-
lyos betegség miatt középsúlyos vagy an-
nál nagyobb mértékû, továbbá aki IQ érté-
kétôl függetlenül a személyiség egészét
érintô (pervezív) fejlôdési zavarban szen-
ved, és az autonómiai tesztek alapján álla-
pota súlyosnak vagy középsúlyosnak
minôsíthetô (BNO szerinti besorolása:
F84.0-F84.9),

– mozgásszervi károsodása, illetôleg
funkciózavara olyan mértékû, hogy hely-
változtatása a külön jogszabályban megha-
tározott segédeszköz állandó és szükség-
szerû használatát igényli, vagy állapota
miatt helyváltoztatásra még segédeszköz-
zel sem képes, vagy végtaghiány miatt ön-
maga ellátására nem képes, és állandó ápo-
lásra, gondozásra szorul.

Az alanyi jogon megállapított ápolási
díj összege 2012-ben 29.500 Ft, melybôl
levonásra kerül 10% nyugdíjjárulék. 

Az ápolási díj megállapítása iránti kére-
lemhez mellékelni kell a háziorvos igazo-
lását arról, hogy az ápolt

– súlyosan fogyatékos, vagy tartósan
beteg, és 

– arra vonatkozó szakvéleményét, hogy
az ápolt állandó és tartós gondozásra szo-
rul.

A háziorvos a tartós betegségrôl, vagy
a súlyosan fogyatékos állapot fennállá-
sáról szóló igazolást

– az orvosszakértôi szerv szakvélemé-
nye, vagy

– a megyei gyermek-szakfôorvos igazo-
lása, vagy

– a fekvôbeteg-szakellátást nyújtó intéz-
mény vagy területileg illetékes szakren-
delô intézet szakorvosa által kiadott záró-
jelentés, igazolás alapján állítja ki.

Átmeneti segély

A Képviselô-testület átruházott hatáskö-
rében a Jogi és Szociális Bizottság a lét-
fenntartást veszélyeztetô rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint idôszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdô
személyek részére átmeneti segélyt nyújt-
hat. 

Elsôsorban azokat a személyeket része-
síti a Bizottság átmeneti segélyben, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásá-
ról más módon nem tudnak gondoskodni,
vagy alkalmanként jelentkezô többletkia-
dások, különösen betegség, elemi kár mi-
att anyagi segítségre szorulnak.

(Folytatás a következô oldalon.)
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Temetési segély

A Képviselô-testület átruházott hatás-
körében a Polgármester - az Önkor-
mányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint - állapíthat meg teme-
tési segélyt annak a személynek, aki az
elhunyt személy eltemettetésérôl gon-
doskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve család-
ja létfenntartását veszélyezteti.

Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármestere - a ha-
lálesetrôl való tudomásszerzést követô
harminc napon belül - gondoskodik az el-
hunyt személy közköltségen történô elte-
mettetésérôl, ha nincs vagy nem lelhetô fel
az eltemettetésre köteles személy, vagy az
eltemettetésre köteles személy az eltemet-
tetésrôl nem gondoskodik.

Közgyógyellátás

A szociálisan rászorult személy részére -
az egészségi állapot megôrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére - közgyógyellátási igazol-
vány adható ki.

A közgyógyellátási igazolvánnyal ren-
delkezô személy térítésmentesen jogosult
a társadalombiztosítási támogatásba befo-
gadott

– járóbeteg-ellátás keretében rendelhetô
gyógyszerekre - ideértve a különleges táp-
lálkozási igényt kielégítô tápszereket is -
gyógyszerkerete erejéig,

– gyógyászati segédeszközökre, ideért-
ve a protetikai és fogszabályozó eszközö-
ket is, valamint azok javítására és kölcsön-
zésére, továbbá

– az orvosi rehabilitáció céljából igény-
be vehetô gyógyászati ellátásokra.

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogo-
sult:

– az intézeti elhelyezett, az intézeti és
állami nevelt kiskorú;

– a rendszeres szociális segélyben része-
sülô egészségkárosodott személy;

– a pénzellátásban részesülô hadigondo-
zott és a nemzeti gondozott;

– a központi szociális segélyben része-
sülô;

– a rokkantsági járadékos;
– a rokkantsági ellátásban részesülô;
– az aki, vagy aki után szülôje vagy el-

tartója magasabb összegû családi pótlék-
ban részesül.

2011. december 31-ig azok a szemé-
lyek, akik I-II. csoportú rokkantságuk
alapján rokkantsági nyugdíjban részesül-
tek, alanyi jogon voltak jogosultak a köz-
gyógyellátásra.

2012. január 1-jétôl az öregségi nyug-
díjkorhatárt még be nem töltött, koráb-
ban I-II. csoportú rokkantsági nyugdí-
jas személyek ellátását rokkantsági ellá-
tásként folyósítják tovább, ezért ezen
személyek továbbra is alanyi jogon jo-
gosultak a közgyógyellátásra.

2012. január 1-jétôl az öregségi nyug-
díjkorhatárukat betöltött I-II. csoportú
rokkantsági nyugdíjas személyek ellátá-
sát öregségi nyugdíjként folyósítják to-
vább, ezért közgyógyellátási igazolvá-
nyuk lejártát követôen a továbbiakban
alanyi jogon nem jogosultak a közgyó-
gyellátásra. Igazolványukat az érvényes-
ség idôtartama alatt használhatják, de an-
nak megszûnését követôen új jogosultsá-
got nem állapítanak meg részükre.

Az az 57. életévét betöltött személy, aki
2011. december 31-ig III. csoportú rok-
kantsági nyugdíjban részesült -, de az ellá-
tórendszer változása miatt 2012. január 1-
jétôl részére rokkantsági ellátást folyósíta-
nak - alanyi jogon jogosult a közgyógyel-
látásra.

Normatív alapon jogosult közgyógyel-
látásra az a személy, akinek esetében a
havi rendszeres gyógyító ellátásnak az
egészségbiztosítási szerv által elismert té-
rítési díja 

– az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 10%-át (2.850,- Ft-ot)
meghaladja feltéve, hogy 

– a családjában az egy fôre jutó havi jö-
vedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (28.500
Ft-ot), egyedül élô esetén 150%-át (42.750
Ft-ot).

Méltányosságból közgyógyellátásra
jogosult, aki szociálisan rászorult és csa-
ládjában az egy fôre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (42.750
Ft-ot), egyedülálló esetén 200%-át (57.000
Ft-ot), valamint gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt létfenntartása veszélyez-
tetése nélkül nem képes viselni, vagyis az
legalább érje el az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 20%-át.

A közgyógyellátásra való jogosultságról
a jegyzô dönt. 

A jogosultság 
– az ellátásra alanyi jogon jogosultak

esetében két évre, 
– normatív alapon és méltányosságból

megállapított ellátás esetében egy évre ke-
rül megállapításra. 

A jogosultság kezdô idôpontja a jogo-
sultságot megállapító határozat meghoza-
talát követô 15 nap. 

A közgyógyellátás iránti kérelem a jo-
gosultság idôtartama alatt, annak lejártát
megelôzô három hónapban is benyújtható.
Amennyiben az eljárás a jogosultság lejár-
ta elôtt legalább 15 nappal korábban befe-
jezôdik, az új jogosultság kezdô idôpontja-
ként a korábbi jogosultság lejártát követô
napot kell megállapítani.

A havi rendszeres gyógyító ellátási
szükségletet a háziorvos igazolja.

A háziorvos igazolását a kérelemmel
együtt be kell nyújtani a jegyzôhöz, aki az
igazolást továbbítja az egészségbiztosítási
szervnek. (Ha az ellátás megállapítását
normatív alapon vagy méltányosságból
kérik, a jegyzô csak abban az esetben to-
vábbítja az igazolást, ha igénylô megfelel
a jövedelmi feltételeknek).

Az egészségbiztosítási szerv az általa el-
ismert gyógyító ellátási szükséglet alapján
szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzônek
a rendszeres gyógyító ellátások havi költ-
ségérôl, melyben megjelöli az egyéni
gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógy-
szer térítési díjának összegét (gyógyszer-
költség).

A gyógyszerköltség meghatározásánál a
kérelmezô krónikus betegségéhez igazodó,
egyhavi mennyiségre számolva legalacso-
nyabb költségû, legalacsonyabb napi terá-
piás költséggel alkalmazott készítménye-
ket veszik alapul.

A gyógyszerköltség megállapítása során
legfeljebb havi 6.000 forintig vehetôk fi-
gyelembe a nem csak szakorvos által, illet-
ve nem csak szakorvosi javaslatra rendel-
hetô gyógyszerek.

Ha a kérelmezô havi gyógyszerköltsége
a 6.000 forintot meghaladja, a 6.000 forint
feletti összeg a szakhatósági állásfoglalás-
ban a csak szakorvos által, illetve csak
szakorvosi javaslat alapján rendelhetô
gyógyszerek figyelembevételével, az
egészségbiztosítási szerv vezetôjének dön-
tése alapján állapítható meg.

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jo-
gosult egyéni havi rendszeres gyógyszer-
költsége, legfeljebb havi 12.000 Ft lehet.
Amennyiben az egyéni rendszeres gyógy-
szerköltség a havi 1.000 Ft-ot nem éri el,
egyéni gyógyszerkeret nem kerül megáll-
apításra. 

Az eseti keret éves összege 6.000 Ft. 
Ha az alanyi jogon közgyógyellátásra jo-

gosult személynek nincs rendszeres gyógy-
szerköltsége, részére egyéni gyógyszerke-
retet nem lehet megállapítani, mivel a
gyógyszerkeret meghatározása a havi rend-
szerességgel szedett, krónikus betegségek
gyógyítását szolgáló gyógyszerek alapján
történik. Ebben az esetben eseti keretet (évi
6.000 Ft-ot) lehet megállapítani.

Az igazolványt az egészségbiztosítási
szerv - a jogosultságot megállapító határo-
zat alapján - az abban megjelölt idôtartam-
ra, hivatalból állítja ki.

Egészségügyi szolgáltatásra való

jogosultság:

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult a
biztosított személy, valamint az a személy,
aki szolidaritási alapon jogosult az egész-
ségügyi szolgáltatásra.

2012. ÁPRILIS KAKUCSI LAPOZGATÓ 9

(Folytatás a következô oldalon.)
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Az a belföldi személy, aki nem biztosí-
tott és egészségügyi szolgáltatásra szolida-
ritási alapon sem jogosult, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultsága érdekében
köteles havonta 6.390 Ft (napi 213 Ft)
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Az a személy kérheti szociális helyze-
tére tekintettel az egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultságának megállapí-
tását, aki az egészségügyi szolgáltatásra
nem jogosult, mert nem biztosított, szoli-
daritási alapon sem jogosult az egészség-
ügyi szolgáltatásra és nem részesül olyan

rendszeres pénzellátásban, mely ôt az
egészségügyi szolgáltatásra jogosítaná, és
jövedelmi helyzete miatt nem képes az
egészségügyi szolgáltatási járulék megfi-
zetésére.

A jegyzô az egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele céljából annak a személy-
nek állapítja meg szociális rászorultságát,

– akinek családjában az egy fôre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 120%-át
(34.200 Ft-ot)

– aki egyedül él és jövedelme az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150%-át (42.750 Ft-ot) nem haladja
meg, és vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a
jegyzô hatósági bizonyítványt állít ki. A
bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizo-
nyítvány tartalmazza: a rászoruló személy
nevét, lakcímét, Társadalombiztosítási
Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, az
igazolás hatályosságát. A bizonyítvány a
feltételek fennállta esetén ismételten kiál-
lítható.

Fné Sz.M.

Lényeges változás, hogy a pénzbeli
közlekedési támogatás már csak 2012.
évben vehetô igénybe. (Az elôzô évben tá-
mogatásban részesített személyek részére -
a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen
- ez év április elején megküldjük a kére-
lemnyomtatványt, s jogosultság esetén kér-
jük azokat kitöltve, aláírva, a mellékleteket
csatolva a Polgármesteri Hivatalba be-
nyújtani legkésôbb április 30-áig.)

A közlekedési támogatás igénylésének
feltételei: 

● 2011. július 2. napját megelôzôen kiál-
lított, súlyos mozgáskorlátozottságot iga-
zoló orvosi szakvélemény, 

● a kérelmezô családjában az egy fôre
jutó, a tárgyévet megelôzô év havi átlagos
nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kettô és félszeresét ne haladja
meg, mely 71.250 Ft, továbbá

● a kérelmezô nyilatkozata arról, hogy
fogyatékossági támogatásban nem része-
sül.

A közlekedési támogatás összege: 
● ha a súlyos mozgáskorlátozott sze-

mély az öregségi nyugdíjkorhatárt nem
töltötte be, és tanulói jogviszonyban vagy
munkaviszonyban áll: 24.500 Ft, egyéb-
ként 7.000 Ft; 

● ha a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély az öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tötte: 7.000 Ft; 

● ha a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély kiskorú eltartásáról gondoskodik, ré-
szére az eltartottak számától függetlenül
további 3.500 Ft jár. 

Személygépkocsi szerzési / átalakítási
támogatásra jogosult az a súlyos moz-
gáskorlátozott személy, aki

● a fogyatékos személyek jogairól és

esélyegyenlôségük biztosításáról szóló
1998. évi XXXVI. törvény 23. § (1) be-
kezdése e) pontja alapján mozgásszervi fo-
gyatékosnak minôsülô súlyosan fogyaté-
kos, vagy

● 18. életévét nem töltötte be, és a ma-
gasabb összegû családi pótlékra jogosító
betegségekrôl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. szá-
mú mellékletének L) pontjában meghatá-
rozott mozgásszervi fogyatékosságban
szenved, vagy

● a BNO kód XIII. fôcsoportjába (csont-
izomrendszer és kötôszövet betegségei)
tartozó vezetô diagnózisra tekintettel meg-
állapított, legalább 40%-os egészségkáro-
sodással rendelkezik.

A gépjármûszerzési / átalakítási tá-
mogatásra való jogosultságról 2011
szeptemberétôl - a jegyzô helyett - a me-
gyei kormányhivatal szociális és gyám-
hivatala dönt a benyújtott orvosi doku-
mentáció vagy a fogyatékossági támoga-
tás megállapításáról szóló határozat
alapján. 

A támogatás iránti kérelmet az ügyfél a
tárgyév március 31. napjáig nyújthatja be a
kormányhivatalhoz.

A szerzési támogatás mértéke új jármû
esetén 900.000 Ft, a legfeljebb négy éve
forgalomba helyezett használt gépjármû
esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb
600.000 Ft; az átalakítási támogatás mérté-
ke az átalakítás költsége, de legfeljebb
90.000 Ft.

A kérelmezôk közül a kormányhivatal-
nak elônyben kell részesítenie azt a súlyos
mozgáskorlátozott személyt, aki

● keresô tevékenységet folytat,
● tanulói, képzési jogviszonyban áll,
● 14 éven aluli gyermeket egyedülálló-

ként nevel, vagy

Megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirôl szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet 2011.
július 02. napjával hatályát vesztette. Helyébe: a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeirôl szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: új rendelet) lépett. 
A rendeletváltozás következtében új feltételek mellett lehet igénybe venni a moz-
gáskorlátozottak közlekedési kedvezményeit.

● honvédelmi kötelezettség teljesítése
során, azzal összefüggésben vált súlyos
mozgáskorlátozottá.

Parkolási igazolványra az a személy
jogosult:

● aki a súlyos fogyatékosság minôsíté-
sének és felülvizsgálatának, valamint a fo-
gyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.)
Korm. rendelet 1. §-a értelmében látási, ér-
telmi, mozgásszervi fogyatékosnak vagy
autistának minôsül; vagy

● akit a vakok személyi járadékának be-
vezetésérôl szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM
rendelet alapján 2001. július 1-jét me-
gelôzôen vaknak minôsítettek; vagy

● aki a magasabb összegû családi pót-
lékra jogosító betegségekrôl és fogyaté-
kosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet 1. számú melléklete
szerint vaknak vagy gyengénlátónak, moz-
gásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyaté-
kosnak vagy autistának minôsül;

és ezt az alábbi szakvélemények vagy
szakhatósági állásfoglalások valamelyiké-
vel igazolja:

● a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonat-
kozó ORSZI, illetve 2011. januártól a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva-
tal (1146 Bp., Thököly út 82., telefon: 462-
6500) által kiállított szakvélemény vagy
szakhatósági állásfoglalás;

● a vakok személyi járadékát kérelmezô
csökkentlátó nyilvántartási lap;

● az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
3. számú mellékletében meghatározott iga-
zolás tartósan beteg, illetôleg súlyosan fo-
gyatékos gyermekrôl.

A 2011. július 02. elôtt kiállított házior-
vosi szakvélemény parkolási igazolvány
igénylésére és hatályának meghosszabbí-
tására a hatályossági idején belül, de leg-
késôbb 2012. június 30-áig használható
fel. E határidô lejártát követôen háziorvosi
szakvéleménnyel parkolási igazolványt
igényelni illetve meghosszabbítani nem le-
het!

Fné Sz. M.

kakucs_apr  3/31/12 10:01  Page 10



2012. ÁPRILIS KAKUCSI LAPOZGATÓ 11

ÉPÍTÉSHATÓSÁG!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy építéshatósági eljárással kapcsolatos ügyintézést Heli István vezetô fôtaná-
csos a Polgármesteri Hivatal dísztermében tart minden hét szerdai napján 08:30-tól 16:00-ig.

Az ingatlanok és közterületek rendjérôl

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ka-
kucs Község Önkormányzata Képviselô-
testületének a helyi környezetvédelemrôl,
a közterületek és ingatlanok rendjérôl, va-
lamint a település tisztaságáról szóló
2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati ren-
deletének 16. §-a az alábbiak szerint ren-
delkezik:

„16. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán-
tartásáról az ingatlan tulajdonosa, ke-
zelôje, az ingatlan használója (haszonél-
vezô, használó, bérlô, albérlô, szívességi
használó, stb.) köteles gondoskodni. Az
ingatlan tulajdonosának kötelessége to-
vábbá a rendszeres rovar- és rágcsálóirtás-
ról való gondoskodás is.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni:

a) a ház, vagy telek elôtti járdaszakasz
és zöldsáv teljes területének, a beépítetlen
telekrész tisztántartásáról és gyommente-
sítésérôl, a fû rendszeres lekaszálásáról, a

nyílt árok folyamatos rendben tartásáról,
b) az ingatlanról a járdára és az úttest

fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nye-
sésérôl.

(3) Köztisztasági szempontból járdának
minôsül az a gyalogos közlekedésre ren-
delt kiépített és kiépítetlen útterület, amely
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig
(szegélyéig) terjed.

(7) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és
más elárusítóhelyek elôtti járdaszakasz
tisztántartásáról a használó, illetve a léte-
sítményt üzemeltetô köteles gondoskodni,
függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti
tevékenységbôl származik-e, vagy sem. Ez
a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással,
a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.”

Továbbá, tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a parlagfû és más allergén gyo-
mokkal kapcsolatos eljárás jegyzôi ha-

táskörbe tartozik. A parlagfû és más aller-
gén gyomok irtásának ellenôrzése minden
év június 30-át követôen történik, és a
jegyzônek csak és kizárólag belterületi
szennyezettséggel kapcsolatos eljárásokra
terjed ki a hatásköre.

A külterületi szennyezettséggel kapcso-
latosan a Pest Megyei Földhivatal Dabasi
Körzeti Földhivatala rendelkezik eljárási
jogosultsággal. A földhivatal elérhetôsége
Tel.: 06-29-361-134, 06-29-362-380.

Kérjük, hogy amennyiben június 30-át
követôen belterületen szennyezettséget
észlelnek, továbbá fenti rendeleti szabá-
lyozás be nem tartását észlelik, úgy azt a
Polgármesteri Hivatalban Horváth Renáta
ügyintézônek a 29/576-035-ös telefonszá-
mon, vagy a telepulesgazda@kakucs.hu e-
mail címen jelezzék.

Együttmûködésüket és a rendeletben
foglaltak betartását elôre is köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Egy – megérett a meggy! 

(Kettô – Falunapi terv ’kô’)

Községünk Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága az aláb-
bi tervekkel készül 2012 falunapjára:

Idôpont: 2012. június 22. péntek, 23. szombat.
Helyszín: pénteken a Hivatal díszterme, szombaton a községi

sportpálya
Falunapi gasztronómiai programunkat ebben az évben a hely-

ben termô MEGGYre szeretnénk építeni. Külön sátorban fogad-
juk majd a meggybôl készült italokat (szörp, pálinka, bor) és éte-
leket, köztük a meggydzsemet, -lekvárt, -befôttet, a meggyes sü-
teményeket is. A fôzôk csapata is készülhet e témában. Szerve-
zünk meggyvásárt, melyre már most szeretettel felhívjuk a
meggyet termesztôk figyelmét. Meggyszedô versennyel is színe-
síthetjük a nap programját.

Természetesen nem marad el a borverseny sem. Ebben az esz-
tendôben péntek estére várjuk a nedûket, hogy szombatra megpi-
henjenek a borok. Részletes eligazítást a falunap elôtti hetekben
fogunk közölni Önökkel.

Pénteki program: festménykiállítás megnyitója a Hivatal dísz-
termében

Szombatra tervezett programok: 
❖ családok játékos vetélkedôje
❖ népi játszóház
❖ „állatosdi” (állatsimogatás, lovaglás, kutyabemutató stb.)
❖ kézmûves foglalkozások
❖ népi kirakodóvásár
❖ kispályás focibajnokság
❖ túraszervezés, hintózás a faluban és határunkban

❖ MIÉNK A SZÍNPAD! – helyi tehetséges fiatalok bemutatko-
zó mûsora

❖ zumba táncoktatás
❖ népi táncház kicsiknek, nagyoknak
❖ tombola árusítása
❖ tábortûz – gitárral kísért énekek
❖ hajnalig tartó bál

Bizottságunk tisztelettel kéri a Lakosságot, hogy ötleteikkel, ja-
vaslataikkal keressék fel a szervezôket. Emellett szeretnénk, ha
minél több, a programok lebonyolításában segítô lakost is tud-
nánk mozgósítani, hogy érezzük: valamennyiünké ez a nap!

Megkérjük civil egyesületeinket, öntevékeny mûvészeti cso-
portjainkat, legyenek részesei – az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelôen – falunapi rendezvényünknek. 

A mûsorukkal bemutatkozni vágyó fiatalok, az ötletgazdák, a
segíteni vágyók könyvtárosunknál jelentkezzenek a 06-20-413-
2424-es telefonszámon. 

Elôre is köszönjük!
Tisztelettel: 

Kakucs Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága

Falunapi elôzetesFalunapi elôzetes
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Bûnözési hullám? – Ne hagyjuk magunkat!
Tisztelt Kakucsiak, Lakótársak!
Amint hallani, egyre több betörés, lopás

történik kicsiny falunkban, amit a
rendôrség megélhetési bûnözésnek nevez.
Ezzel a sértettek és a többség egyáltalán
nem ért egyet. Nem fogadjuk el azokat a
rendeleteket, amik megvédik a tolvajt, aki
a becsületesen dolgozót megkárosítja. Az
az ember, aki megdolgozik mindennapi
betevô falatjáért, a családjáért, megtermeli
kertjében a zöldárut, jószágot nevel, hogy
legyen ennivaló a családjának, az nem
ilyen védelmet érdemel.

A tolvaj kifigyeli, ki a magányos öreg,
ki, mikor tartózkodik otthon, s már a sötét-

séget sem várja meg, világos nappal betör,
tetôket, kerítést bont, s viszi, ami értéket
talál. Ez már több a soknál! Hogy besúgók
segítik ezeknek az aljas embereknek a
munkáját, az szinte biztos.

Nos, ne hagyjuk magunkat, fogjunk
össze a tolvajok ellen! Üzenjük nekik,
hogy meg fogjuk magunkat védeni, és jaj
lesz azoknak, akiket tetten érünk! Ma már
szabad a jogos önvédelem, és élni is fo-
gunk ezzel a jogunkkal. Árgus szemmel fi-
gyeljük ezentúl utcáinkat, és a lézengô,
csellengô alakokat jól megjegyezzük ma-
gunknak.

Kérjük, mindenki ügyeljen éjjel-nappal

szomszédjára, ismerôsére! Idegeneket ne
engedjenek be a lakásukba. Ha gyanús ala-
kot, mozgást észlelnek, hívhatják a
rendôrséget, a polgárôrséget és az önkén-
tes figyelôket.

Az egyedülállók, a nyugdíjasok és a falu
dolgozó népe azt szeretnék, ha békében és
nyugalomban élhetnének. Kívánjuk, hogy
mindenki tisztességes munkából tartsa el
magát és családját. Összefogással a falu
megvédheti magát! Ne engedjük, hogy fé-
lelemben tartsanak bennünket!

A falu nyugalmáért tenni vágyók köre, 
a figyelôk

Tüdôszûrés
Ezúton is köszönetet mondunk
a 2012. évi tüdôszûrést 
segítôknek, akik komolyan
vették feladatukat, és egy 
héten át önzetlenül segítették
az népegészségügyiek 
munkáját:

Gombár Andrásné, 
Vidra Zsoltné, Fajka Szilvia,
Horváth Andrea

Babatorna

Kakucson
Nem lehet elég korán kezdeni, hall-

juk gyakran ezt a kifejezést,
mely jelen téma tekinteté-
ben nagyon is igaz.

Egyrészt, mert a mozgás
az értelmi képességek
alapja, másrészt pedig a
mozgás szeretetét már pici
korban megalapozhatjuk,
mely az egészséges életmód
kialakításához elengedhetetlen
feltétel.

A csecsemôk és gyerekek a já-
tékokon keresztül a mozgás segít-
ségével tanulnak és fejlôdnek.

Ezért különösen fontos, hogy kü-
lönbözô mozgásformákkal ismer-
kedjenek meg.

A mozgásfejlôdés szakaszai megfelelô
idôrendben kell, hogy történjenek,

ugyanis a fejlôdés során kimaradó

mozgásformák különbözô problémákat
okozhatnak, melyek csak késôbb ész-
lelhetôk.

A korai fej-
l e s z -

t é s -
nek nagyon

nagy szerepe van, és ezért
mi, édesanyák tehetünk a legtöbbet.

Játsszunk minél többet gyermekünk-
kel, és fedezzük fel a mozgás csodálatos
világát!

Nagyon jó lehetôség bármilyen moz-

gásfejlesztô foglalkozásra eljárni
gyermekünkkel, ahol újabb mozgás-
formákkal ismerkedhetünk meg.

Kakucson a Kökörcsin Óvodá-
ban tavaly ôsszel indult Babator-
na, melynek fô célja fejlesztô
funkciója mellett elsôsorban az
örömszerzés a babának és ma-
mának egyaránt.

A játékos, zenés, mondó-
kákkal-énekekkel kísért tor-
nafoglalkozás fejleszti a
gyerekek mozgáskoordiná-
cióját, egyensúlyérzékét,
ritmusérzékét, és elôsegíti
az idegrendszer érését.
Továbbá a mozgásfej-

lesztô eszközök használatával fejlôdik
a téri tájékozódás, fejleszti a torna a
testséma kialakulását.

Szeretettel várunk minél több élmény-
re és örömre vágyó babát és mamát fog-
lalkozásunkra.

Érdeklôdni lehet a következô telefon-
számon: 06/30-6 789-383

Kucsákné Zsákai Mária
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Idén az óvodai farsang idôpontja február 11-re, egy nagyon hi-
deg, nagyon havas téli napra esett.

A gyerekek már egész héten farsangi hangulatban töltötték az
óvodai hétköznapokat, foglalkozásokat. Bohócot rajzoltak, álar-
cot készítettek, fánkot ettek, buliztak. Csütörtökön vegyes jelmez-
ben, pénteken pizsamában töltötték a napot, hangolódván a szom-
bati farsangi bálra. Gyakorolták betanult mûsoraikat, melyekkel
megörvendeztették a résztvevô vendégeket, szülôket, testvéreket,
nagymamákat, nagypapákat, és nagy-nagy sikert arattak. Nem
maradt el a nagyon népszerû lufiesô sem, amelyben én nem tud-
tam egyet sem elkapni, de jó barátaim nagylelkûsége révén kisfi-
am és kislányom sem maradt lufi nélkül.

A farsangi készülôdés nem csak gyermekeimet hozta lázba, ha-
nem engem is. Hiszen a gyerekek délutáni mûsora után, illetve az
esti bálon résztvevôje voltam a szülôk által betanult táncos pro-
dukciónak.

A visszajelzések alapján nem sikerült rosszul a country tán-
cunk, amely a tavalyi elôadásunktól annyiban is különbözött,
hogy a szereplô anyukák csapatát idén a lelkes apukák is erôsítet-
ték. Ezúton is szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mon-
dani Györgyi óvó néninek, aki nem kis munkával, türelemmel és
többnyire jókedvvel, nevetéssel betanította nekünk, szülôknek ezt
a táncot. A délutáni, „gyerekes” mulatság után estére, a jótékony-
sági bálra is sok-sok szülô, „külsôs” vendég tisztelte meg jelenlé-
tével óvodánkat, és ezáltal a belépôdíj, illetve a megvásárolt tom-
bolák árával hozzásegítve közösségünket, hogy végre a mi óvo-
dánkban is létre lehessen hozni a gyermekeink egészségét min-
denképp támogató ún. sószobát.

Jövôre is szeretettel várjuk nem csak a gyerekes családokat, ha-
nem a falu összes lakosát, hogy a szürke, téli hónapok, hetek után
egy kis vidámsággal, színes forgataggal, jókedvvel, együtt bú-
csúztassuk a telet. 

Mihály Margit

TÁMOGATÓINK

Adamicza Zoltán, Bábel László, Bartha Kornélia, Bartuszek
György, Bednárikné Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Bo-Bo
–Ker Kft, Bór Imre, Bukovszki Melinda, Czobák Ferenc, Csernák
Attila, Csernák Attila kômûves, Csernák Ferenc, Csernák Ferenc-
né, Csernák István, Csipán András, Csiszárik Pál, Csiszárik Péter,
DAKÖV KFT, Deák Ferenc, Dr. Körtvélyessy Zsolt, Elek János,
Erôs Edina, Erôs Fitness Centrum, Ezüstpatkó Csárda, Faragó

Erika, Faragó Pál, Faragó Tamás, Fojtáné Greman Éva, Gálik
Miklós, Gecserné Varró Erika, Gedai Patika, Gelle Nikolett, Go-
golák Mária, Golarits Albert, Golda Gábor, Greman László, Gre-
manné Nagy Henrietta, Györgyövics József, Györkös István, Hal-
mi Diána, Halmi Pál, Hegyi István, Helyes József, Helyesné Hor-
nyák Zsuzsanna, Her-Trade Kft, Hornyák István, Ifj. Csernák Ist-
ván, Iker Bt., Izabella Trans Kft, JSP KFT, Juhász-Hegyi Rita,
Kakucsi Csernák Zoltán, Kálvin Zenekar, Kári-Ker Kft, Károly
József, Kárpáthi Jánosné, Katica Virágüzlet, Kiss ABC, Kiss Már-
ti, Kleineisel Attila, Kloczka Mihály, Kocsis Istvánné, Konczikné
Kaldeneczker Rozália, Kószó Ildikó, Kovács Antal, Kovács Mi-
hály, Kovács Róbert, Kucsera Attila, Lovas István, Méhész János,
Molnár Lászlóné, Nádor Adrienn, Nagy József, Nagy Pál, Nagy
Zsuzsanna, Park ABC, Pelikán Emese, Puncs Bazár, Rapcsák
Éva, Rapcsák János, Rollandné Balogh Annamária, Roskó Zsolt,
Sallai Pál és neje, Sashegyi János K&H Biztosító, Sinkó Pál, Sira-
cusa Kft, Spanyiel István, Spanyiel Kriszta, Surman Antal, Sur-
man Edina, Szalay István, Szamosi Tímea, Szele Éva, Szeleczki
Krisztina, Szûcs Zsolt, Takács József, Takarékszövetkezet, Tarka-
Barka Bolt, Tóth Istvánné, Tóth Mihály, Tóth Sándorné, Ungvári
Mária, Zalavári László

Köszönjük a szülôk és az óvoda dolgozóinak munkáját és tá-
mogatását. 

Az újságban látható képeket Klauz Dénes tanár úr készítette.
Hálásak vagyunk a jól sikerült fotókért.
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FIGYELEM!

Óvodai beíratás a 2012/2013-as tanévre: 
2012. május 7 – 11-ig, 9 órától 16 óráig.

Helye: Kökörcsin óvoda
Felhívjuk a figyelmét a beíratásra azoknak a
szülôknek, akinek gyermeke az idén tölti az 
5. életévét, ugyanis tanköteles korba léptek, 

kötelezô számukra az iskolára való felkészülés!
A beíratáshoz szükséges iratok: 
a gyermek anyakönyvi kivonata, 

TAJ-kártyája, lakcímkártyája.
Kérjük, gyermeküket is hozzák magukkal!

Képes visszatekintés az adventi vásárra

Ismét elérkezett a télbúcsúztató karneváli szezon

A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Óvodásaink az adventi mûsorban A kicsik munkáit árusították az óvó nénik
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Maszkbálos farsangot rendeztek az oktatási intézményeink eb-
ben az évben is. Most az óvodairól szeretnék pár sorban megem-
lékezni.

A délutáni bemutatóra szép számmal beöltöztek a gyerekek,
akik nagyon bájosak voltak, és ügyes produkciókat adtak elô óvó
nénijükkel, daduskájukkal és a szülôkkel együtt.

Mivel az óvoda az idén ünnepli 50 éves évfordulóját, az óvó
nénik tortaszeleteknek öltöztek be, úgy táncoltak. Ez a gyere-
kek körében is nagy tetszést aratott.

A másik meglepetés táncot az óvó nénik a szülôkkel együtt tán-
colták. Cowboyos, vadnyugati mûsort adtak elô, ami hatalmas
tapsot aratott, és kétszer is meg kellett ismételniük, annyira tet-
szett a közönségnek. Örülünk ennek az összefogásnak, és biztat-
juk ôket, hogy tartsák meg ezt a belevaló csapatot, hogy még sok
hasonló mûsort láthassunk tôlük.

A fellépések után tombolasorsolás következett, amin sokan
nyerhettek. A tombolatárgyakat jótékonyságból ajánlották fel az
óvodát támogatók.

Örülök, hogy elmentem erre az óvodai rendezvényre, mert jól
szórakoztam, remekül éreztem magam.

Beliczki Györgyné

Az ovisok farsangi bulijáról

BabaklubBabaklub
Kis falunk Kökörcsin óvodája nem csak az ovisoknak ad

napközben elfoglaltságot, hanem a kisebbeknek is. Védônônk,
Barta Kornélia, azaz Nelli, babaklubot szervezett tavaly július-
ban, így 2 hetente szerdánként egy délelôtt az ovi tor-
naterme várja a picurkákat 1,5-2 órára.

Ez tökéletes idôtöltés a kisma-
máknak is, hisz közben
itt megbeszélhetik az ak-
tuális problémákat, kihí-
vásokat. Jó hely a tapaszta-
latcserére, információszer-
zésre, drága kisgyermekeink
összeismertetésére, ráadásul
védônônk szakszerû vála-
szokkal segíteni tud mindenki-
nek.

Több téma is felvetôdött már,
mindig aktuálisan. Szó volt a ki-
csikkel való utazásról, védôoltá-
sokról, kruppos köhögésrôl, szüli-
napi tortáról, karácsonyról. Meghí-
vott vendégek is színesítették az

együtt töltött délelôttöket, mint a Kerekítô foglalkozások
inárcsi képviselôje, és a Milupa termékek forgalmazója. 

A klub rossz idô esetén is mûködik, így akkor is van le-
hetôség a kimozdulásra, a kicsik-
kel való kikapcsolódásra. 

Örömmel tölt el, hogy részt-
vevôi lehetünk a klubnak, nem-
csak gyerekeink, de a szülôk
közt létrejött barátságokat is
ennek köszönhetjük, ami meg-
könnyíti az idetartozás-érzés
kialakulását.

Már óvodáskor elôtt is
hasznos, ha a gyerekünk
hasonló korúak társaságá-
ban van, ezzel is könnyít-
ve a késôbbiekben a beil-
leszkedést, a társaság-
hoz való alkalmazko-

dást. De ha nem is ebbôl a cél-
ból, akkor pedig az új környezet, a sok

mosolygó arc és a játék kedvéért mindenképpen ér-
demes csatlakozni a klubhoz.
Köszönet a védônônek, Nellinek és a Kökörcsin óvodának a

helyszín biztosításáért.
Gálné Madarász Anna
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
a kakucsi Általános Iskola 
jubileumi ünnepségére,
melyet a felsô tagozat 

– NAGY ISKOLA – átadásának
50. évfordulója

tiszteletére rendezünk.
A kiállítással egybekötött megemlékezés

idôpontja: 
2012. április 27. (péntek) 17.30 óra

helye: 
Általános Iskola – Tornacsarnok

Meghívónkat ezen lap hasábjain nyújtjuk
át mindazoknak, 

akik iskolánk diákjai, tanítványai voltak.
Jó szívvel invitáljuk és várjuk 

a ma már nagyszülôket, 
szülôket és fiataljainkat egyaránt, 
akik jelenlétükkel, élményeikkel 

megszépítik iskolánk múltját, jelenét
és jövôjét.

Az iskola dolgozói nevében: 
Marton Ilona igazgató

Az alsó tagozatosok mûsora

Az iskola énekkara

Az érdeklôdôket színes választék és kedves
eladók várták, köztük tanáraink is

ELSÔ OSZTÁLELSÔ OSZTÁLYOSOK YOSOK 

BEÍRABEÍRATÁSATÁSA

A kakucsi Általános Iskola szeretettel vár 
minden tanköteles gyermeket, 
leendô elsô osztályosainkat.

Beiratkozás idôpontja: 

2012. április 12. (csütörtök) 8-17 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. Születési anyakönyvi kivonat

2. Lakcímkártya
3. Óvodai szakvélemény

4. TAJ kártya
5. Szülôk elérhetôsége (telefon)

6. Ingyenes tankönyvtámogatáshoz:
a) Határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról

b) Nagycsaládos és gyermekét egyedül nevelôknél
c) családi pótlék igazolás (utolsó havi szelvény)

d) Fogyatékkal élôk orvosi szakvéleménye
Tájékoztatom a szülôket, hogy tanköteles gyermeke 

beíratásáért jogi felelôsséggel tartozik.
Marton Ilona igazgató

Képes visszatekintés 
az adventi vásárra

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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„Farsang van, farsang van!
Ropjuk a táncot gyorsabban!”

/Gyárfás E./

Február a tél utolsó hónapja. A hónap legvidámabb ünnepe a
farsang, a tavaszvárás ideje. Ilyenkor az emberek messzire ûzik a
telet tánccal, mókával. Így tettünk mi is február 10-én iskolánk
farsangi rendezvényén. Az idén a hagyományoktól eltérôen nem a
8. osztály gyönyörû keringôjével kezdtünk. /Az Útravaló bálon
már megcsodálhattuk ôket./

Ezen a péntek délután feldíszített tornacsarnok, karneváli han-
gulat várt bennünket, s a vendégeket.

Mint mindig, most is a Kálvin Zenekar hívójelére kezdôdött a
bál. Iskolánk tanulói osztályonként adták elô fergeteges produkci-
óikat.

Az alsósoknál láttunk farsangi álmot, gondolatban elrepültünk
Afrikába, táncoltunk zenés mixre, s betekintettünk Harry Potter
életébe.

A felsôsök meghívtak bennünket egy parti rockra, láthattuk a
kakucsi X-faktort, találkoztunk az álomcsapattal, s a végén egy jó
retro bulin táncoltunk.

A gyerekek mellett a felnôttek is jelmezbe bújtak. A 8. osztá-
lyos szülôk a nevelôkkel együtt fokozták tovább a jókedvet. A
büfében az anyukák, nagymamák sütötte finom süteményeket
kóstolhattunk. A tombolán szép ajándékokat nyerhettünk.

Ez a farsangi bál, úgy érzem újabb lehetôséget adott a szülôk,
nevelôk, gyerekek kapcsolatának megerôsítésére.

Itt szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik hoz-
zájárultak e fergeteges karnevál sikeréhez.

„Jöjj hát tavasz! Sarjadjatok, vetések!
Virulj, Tündérkert, kicsi Magyarország!”

/Rónay György./
Lovas Istvánné

Farsang - 2012

Idén februárban is jelmezbe bújtak az iskola osztályai a farsan-
gon. Mint minden évben, nagy izgalommal készültek gyerekeink
erre az alkalomra. 

Elôzetesen minden osztály osztályfônökével közösen találgatta,
hogy milyen produkcióval lépjen fel. A tervezést követték a pró-
bák, a sok-sok gyakorlás, hiszen mindenki a legjobbat szerette
volna nyújtani.

A farsangra elkészültek a látványos produkciók. Volt abban af-
rikai tánc, pizsama parti, palotás, rap mix, Harry Potter, X Faktor,
zazubi tánc, strandjelenet is. 

Ezek után a Kálvin zenekar szórakoztatta a közönséget, majd
egy meglepetés tánc következett, a pedagógusok és a nyolcadikos
osztályosok szüleinek közös elôadása, amit az osztályfônök,
Nagy Jánosné Erzsike tanárnô állított össze. Már régóta szeretett
volna egy ilyen táncot betanítani, s most ez létre is jöhetett, hiszen
a pedagógusok mellett mi, szülôk is örömmel vettünk benne részt.
Még az apukák közül is hárman, mint azt a mellékelt kép is bizo-
nyítja.

A próbák fergeteges hangulatban teltek, a gyerekek „Vissza,
vissza” kiáltással követelték az ismétlést, tehát elmondhatjuk,
igazán sikert arattunk.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a produkciónak. A
fellépô szülôk nevében:

Takácsné Jakab Erika

„FARSANG 2012”

A nyolcadikos szülôk és a tanárok vidám csapata Nagy sikere volt a nyolcadik osztályosok járgányának
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100-an Budapesten
2012. február 20-án kereken százan az 1. 2. 3. 4. és 5. osztályos

tanulók, osztályfônökeikkel és öt kísérô szülôvel Budapestre ki-
rándultak.

Az idôjárás kegyes volt hozzánk, az utak sem voltak csúszósak,
és hó sem esett aznap.

Elôször az Újbuda Center tetôterében lévô 4000 m2-es Eleven-
park Játszóházba látogattunk el, amelyet a gyerekek kényelmes
ruházatra és zoknira vetkôzve pillanatok alatt birtokba vettek.
Volt itt óriástrambulin, ugrálóvár, labirintus, focipálya, szivacs-
labda-kilövô, biciklipark, csúszdapark, gokartpálya, játszószoba,
hinta, körhinta, mászófal, kalandparkpálya. A gyerekeknek külö-
nösen az a krokodilfej tetszett, melynek elektromosan vezérelve
kinyílt és becsukódott a puha fogakkal teli szája, s melybe be-
mászhattak mûködés közben is, s amirôl tetszés szerint akár le is
csúszdázhattak.

Aki éhes vagy szomjas lett, bármikor visszamehetett az öl-

tözôbe, és elfogyaszthatta, amit maga hozott, vagy vásárolhatott a
büfében, de ihatott a kancsókba kihelyezett vízbôl is.

Még mi, felnôttek is örömmel próbáltuk ki a számunkra is me-
gengedett játékokat, s csodálkoztunk el a gyerekekkel azon, hogy
milyen észrevétlenül gyorsan telt el az a 4 óra hossza, amit itt tölt-
hettünk.

Kirándulásunk második helyszíne a Planetárium volt. Itt a kör-
folyosó kiállításának megtekintését követôen „A kék bolygó” cí-
mû 3D-s vetítésû filmet néztük meg. Ez a látványos 3D-s film a
Földünket mutatta be. Megismertük mágneses terét, légkörét és
belsô felépítését, valamint a Holddal való szoros kapcsolatát.

Látványos jelenetekben elevenedtek meg elôttünk a természet
erôi: a vulkánkitörések, a földrengések és a szökôárak. Az ember
és az élôvilág csodája is teljes szépségében tárult elénk. A gyere-
kek az elôadás végén tapssal fejezték ki tetszésüket.

Valamennyien jól éreztük magunkat ezen a napon, szívesen fo-
gunk visszaemlékezni erre a kirándulásra.

Klauzné Keresztes Ágota tanítónô 

Szép Magyar Beszéd
Idén is megrendezésre került a Ka-

zinczy Ferencrôl elnevezett Szép Ma-
gyar Beszéd verseny. Mi ketten – Rap-
csák Fanni és Volf Petra – továbbjutot-
tunk az iskolai fordulón, és részt vehet-
tünk a gyáli Bartók Béla Általános Is-
kola által szervezett körzeti döntôn.
Újdonságnak számított, hogy velünk
tartott Losonczi Dia is, aki ugyan nem
versenyzett, de lelki támaszt nyújtott.
Megnyugvást jelentettek az ismerôs
arcok is, amelyekbôl nem volt hiány. A
már megszokott zsûri elnöki posztját
idén is Farkas Éva színmûvésznô töl-
tötte be. 

Minden elôkészítés – melyet utólag
is köszönünk Csernák Jánosné ta-
nárnônknek – megérte, hiszen egy má-
sodik helyezéssel távozhattunk a ren-
dezvényrôl. (Volf Petra – a szerk.)

Ez évben is sok tapasztalattal let-
tünk gazdagabbak, s nagyon jól érez-
tük magunkat. 

Rapcsák Fanni és Volf Petra 
8. osztályos tanulók

Az idei évben ismét az Ócsai Halász
Károly Általános Iskola adott otthont a
körzeti terematlétikai bajnokságnak. A ta-
nulók öt versenyszámban mérhették össze
erejüket és tudásukat. A próbák a követ-
kezôk voltak: 60 m-es futás, helybôl távo-
lugrás, magasugrás, tömöttlabdalökés és
középtávfutás. A verseny március 9-én
került megrendezésre, ahol az iskolánk 19
fôvel képviseltette magát. Majd egy hóna-
pos felkészülés elôzte meg a megmérette-
tést, ahol gyermekeink nagy elszántsággal
és buzgósággal készültek. Sajnos, akadtak
olyanok, akik az elôkészületek végére be-
tegség vagy sérülés miatt nem tudtak rajt-
hoz állni, így csapatunk nem volt teljes
létszámú. Számos dicséretre méltó ered-
mény született a verseny során, fiataljaink
megtettek minden tôlük telhetôt. Sok
esetben csak centik és másodpercek hiá-
nyoztak az érmes helyezések eléréséhez.
Szeretnék megemlíteni néhány kiemel-
kedô teljesítményt:

Matyi Balázs 60 m, 1. hely
Surányi Richárd 60 m, 3. hely

Horváth Boglárka 
helybôl távolugrás 4. hely

Csiszárik Zsolt tömöttlabdalökés 4. hely
Varga Dániel helybôl távolugrás 5. hely
Avacz Tamás tömöttlabdalökés 5. hely

Brezvai András magasugrás 6. hely
Lukatsik Babett középtávfutás 6. hely 

Rizmajer Bence 
helybôl távolugrás 7. hely

Csapatunk tagja volt még: Gáspár Má-
té, Csiszárik Henrietta, Kertész Tünde,
Radics Krisztofer, Vozár Sándor, Lukatsik
Panna, Lakatos Szamanta, Kocsis Zsófia,
Iványi Martina és Kubik Krisztián.

A Kakucsi Általános Iskola az ötödik
helyen zárta a versenyt. Gratulálunk csa-
patunknak a szép eredményekhez!

Kocsis Gábor testnevelô tanár

Ócsai Terematlétika Kupa
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A 2012. március 15-ére írt ünnepi beszéd, melybôl hallhattunk
az Általános Iskola ünnepi mûsorának fôrendezôjétôl:

Tisztelt Ünneplô Közönség!
Március 15-én 1848-ban esôs vasárnap volt. Régóta lázadtak

már az emberek az elnyomó Habsburgok ellen. De március 15-ig
nem gyûltek tömegekbe és nem fogtak fegyvert.

Mikor Kossuth Lajos március elején elmondta beszédét a po-
zsonyi országgyûlésen, még csak a magyar követelések Habsbur-
gok elé terjesztésérôl volt szó.

Amikor azonban hazánkba is eljutott a hír, hogy a diákok és
polgárok tüntetésébôl fegyveres felkelés tört ki Bécsben – forra-
dalmi hangulat vette kezdetét.

Emlékezzünk egy csapat poétára, kik politikát csináltak, egy
csoport fiatalra, a hozzájuk csatlakozó ezrekre, s aztán tízezreire a
csatatéren elesett hôsöknek!

A nagy eszme nagy áldozatokat követelt. Sokat vesztettünk
vérben és vagyonban. Bizony, nagy ára volt ennek a napnak! De a
gyôzelem, amit meghozott, még ennél a nagy árnál is nagyobb.

Dicsô nap volt ez, mert a népet ez szabadította fel, s a nemzet
millióit ez tette polgárrá. Ettôl a naptól számítja felszabadítását a
magyar nép.

Áldottak legyenek mindazok, akik e nap diadaláért feláldozták
magukat!

A magyar nemzet többször is határozottan, demokratikusan
nyilvánított véleményt. 1956-ban, 1990-ben, és ma is ugyanazt az
öntudatos üzenetet küldjük az egész világnak. Nem kérünk idegen
hatalmak diktátumaiból, sem pedig a helytartóikból! Senki sem
dönthet rólunk, helyettünk! Mert csak a szabadság szülhet rendet,
jólétet, együttmûködést, az emberi méltóság tiszteletét. Kossuth
Lajos szavait hangoztatva:

„A jövô áldozatokat fog tôlünk kívánni, miket meg kell ad-
nunk, de két dolog az, mit áldozatul hozni semmi esetben sem le-
het: a haza függetlensége és a becsülete.”

Klauzné Keresztes Ágota tanítónô

2012 februárjában kezdtem el 9 hetes
tanítási gyakorlatomat abban az iskolá-
ban, melybe én is 8 évet jártam. Különös
érzés volt úgy átlépni az iskola kapuját,
hogy most már nem mint tanuló, hanem
mint leendô pedagógus veszek részt az
iskola életében. 

Meg szeretném köszönni,
hogy Marton Ilona igazgatónô
engedte, hogy ebben az intéz-
ményben szerezzek még több
gyakorlatot, és köszönöm
Klauzné Keresztes Ágotának,
hogy a sok munka ellenére
vállalta óráim felügyeletét, se-
gítette fejlôdésemet építô kri-
tikáival, észrevételeivel. 

A tanári, tanítói pálya nem
könnyû munka. Viszont ha
megvan hozzá a kellô alázat,
késztetés a tudás átadására és
megtanítására, akkor az a gyerekek javá-
ra válik. Azt tapasztaltam az itt eltöltött
idô alatt is, hogy ebben az iskolában min-
den tanár felkészült, és a lehetô legjobb

tudása szerint adja át ,,gyermekeinek” azt
a tudást, amellyel majd tanítványaik évek
múltán sikeres emberek lesznek. 

Az itt töltött idôszakban részt vehet-
tem a farsangi és a március 15-ei ünnep-
ség elôkészületeiben, láthattam, hogy a

kitartó próbák sikere milyen felemelô ér-
zést adhat nemcsak a gyerekeknek, ha-
nem felkészítô tanárnak is. De mint min-
dennek, ennek is vége lett. Nehéz volt ott

hagyni a harmadik osztályt. Úgy érzem
és éreztem, hogy a gyerekek elfogadtak,
és a tanórák utáni vagy a szünetekben va-
ló beszélgetések, játékok mind közelebb
hozták ôket hozzám. És remélem, fordít-
va is. 

Nagyon sok szakmai segítsé-
get kaptam mind a tanításaimra
való felkészüléssel, mind a töb-
bi osztály óráinak látogatásával.
Minden ember más, így minden
órán más és más dolgot tanul-
hattam, figyelhettem meg,
mellyel gazdagíthattam szakmai
gyakorlataimat. 

Itt szeretnék köszönetet mon-
dani az alsóban tanító és a nap-
közit vezetô tanárnôknek vala-
mint a felsô tagozatos szaktan-
ároknak, akik engedték, hogy
részt vegyek óráikon, ahol új

feladatokkal, gyakorlattal bôvíthettem ta-
nítói „repertoáromat”.

Tóth Kata, az ELTE tanítószakának
végzôs hallgatója

Kilenc hét a kakucsi Általános Iskolában
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„…Véget ér a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,…
tavasz jár a határon.
Ó, be szép ez virágom. „

/Donászy Magda/
Egy szeles februári szombat délelôtt

megelégeltük a zord idôt, elbúcsúztattuk a
telet és újabb kalandra indultunk. 

Visszatértünk egyik kedvenc helyünkre,
ahol legutóbb tündérkerteket és manóvára-
kat építettünk az erdô kis lakóinak, hogy
szerencsésen át tudják vészelni a telet.

Mire odaértünk, a nap is kisütött, mintha
érezte volna, hogy kis csapatunk várja a
tavaszt.

Örömmel fedeztük fel, hogy a hideg év-
szak idôjárása nem sok kárt tett a kis kuc-
kókban.

Az elemózsia elfogyasztása után lelke-
sen nekiláttunk rendbe hozni, szépíteni az
építményeket. Gyûltek a gallyak, mohák,

tobozok és más erdei
kincsek. Természetesen
csak olyanok, amelyet a
természet már elenge-
dett és nekünk adott.
Eközben a melengetô
napsugarak és a védel-
met adó fák hatására
kellemesen felmelege-
dett a levegô. Éreztük,
hogy készülôdik a kike-
let.

Izgatottan, szemfüle-
sen kerestük, kutattuk a
közeledô tavasz apró je-
leit. Jó érzéssel figyel-
tük, hogy éledeznek a
katicabogarak, és sza-
kértô nyomolvasóként ismertük fel az álla-
tok lábnyomait.

Hazafelé - mint mindig - jól elfáradtunk,
közben megbeszéltük, hogy a következô

kalandunk már simogató enyhe szélben és
meleg napsütésben lesz, amirôl egészen
biztosan adunk hírt a kedves Olvasóknak!

Varró Ágnes és Serfelné Szaller Edit 
tanító nénik

TAVASZVÁRÓ ZÖLDIKE TÚRA

– Miért épp a színészkedéssel szeretnél
foglalkozni? 

– Én valójában nagyon sok mindennel
szeretnék foglalkozni. Most a színházat lá-
tom annak, ami a legtöbb kihívást jelenti.
Nem vagyok egy harsány személyiség, és
nem én vagyok a leghangosabb egy társas-
ágban, ezért így nehezebb érvényesülni
versenyhelyzetekben (pl. egy szerepért),
ezeket a gátakat próbálom folyamatosan
csökkenteni magamban. Egyébként pedig
bennem van az, hogy, ’na, most mindenki
tudja meg, hogy mire vagyok képes’. Így
minden szerepbôl és magamból is próbá-
lom kihozni a legtöbbet.

– Mióta foglalkozol színészkedéssel ko-
molyabban? 

– Gyerekszínjátszóként kezdtem, közép-
iskolában pedig a Vörösmarty drámatago-
zatán folytattam a játékot. Itt sokféle em-
bertôl, sokféle dolgot tanultam elsôsorban
magamról, aztán pedig a színpadi létrôl. Az
utóbbi két évben érzem azt, hogy olyan
munkákban vettem részt, ami alkalmassá
tett arra, hogy ,,igazi színpadon” játsszak.

– Mióta dolgozol a Bárka Színházban?
- Október közepe óta. Akkor kezdôdött a

sûrû próbafolyamat, ami a bemutatóval ért
véget december elején. Azóta havi három-
szor-négyszer megy az elôadás a színházban.

– Milyen célok vannak elôtted? 
– Egyelôre az a cél, hogy egyáltalán szí-

nésznek mondhassam magam. Ahhoz még
sok mindenben kell fejlôdnöm, sokat kell
tanulnom és tapasztalnom. Én nem vagyok
színész, nem akarom még ezt mondani ma-
gamról. Nagyon sok elôadást szeretnék ma-
gam mögött tudni, és rengeteg színházi em-
berrel szeretnék együtt dolgozni, és ha úgy
alakul, elvégezni az egyetemet is.

– Milyen, számodra emlékezetes da-
rabban játszottál eddig? 

– Tavaly játszottuk az inárcsiakkal a Láz
címû elôadást. Ami bizonyos tekintetben
nem komoly szerep, mivel nem színházban
játszottuk, és nem élt meg sok elôadást, vi-
szont ahol bemutattuk, ott általában nagyon
szerették. Nekem az egyik kedvenc szere-
pem volt, mivel egy nagyjából 12 éves, kis-
sé kövér, de zseni kisfiút, Martinkát kellett
játszanom. Egyébként pedig a gimnázium
utolsó éveiben játszott elôadások is sok
szempontból megállták volna a helyüket al-
ternatív színházi közegekben.

– Milyen darabban játszol jelenleg?
– A Bárkában az East Balkán címû kor-

társ ifjúsági darabban játszom, ami nem
csak fiataloknak szól. A tavaly januári West
Balkán tragédia alapján készült, pontosab-
ban ez adta a rendezônek (Vidovszky

Interjú Herman Flórával
„A színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész, és egy közös szenvedély.” –
Lope de Vega 17. századi spanyol szerzô így vélekedik a színházról és a színészetrôl. Való-
ban, a színházhoz elég egy színpad és egy színész, aki elhiteti velünk azt, amit látunk, és mi
feltétel nélkül hiszünk neki. Egy (jó) színész képes értékeket képviselni, új dolgokat átadni,
vagy csak könnyedén szórakoztatni. Ezt az utat választotta magának egy szép, fiatal, kaku-
csi leány is: Herman Flóra, aki jelenleg a budapesti Bárka Színház társulatának tagja. Ôt
kérdeztem arról, hogy számára miért is fontos a színjátszás, mit szeretne elérni mint jö-
vendôbeli színésznô. 

György) és írónak (Tasnádi István) a moti-
vációt, hogy bemutassák, mi történik a pes-
ti éjszakában péntek, szombat este. Az
elôadásban is megjelenô igaz történeteket
olvasva mi, szereplôk is nagyon megdöb-
bentünk, holott mi is ott vagyunk ezeken az
éjszakákon. Valamint a márciusban debütá-
ló Idôfutár címû hangjátéksorozathoz adom
a hangom hétköznap esténként a Kossuth
rádióban.

– Jelenleg melyik az a szerep, amit na-
gyon szívesen eljátszanál?

- Mindent szeretnék kipróbálni. Lennék
fiú, lány, idôsebb asszony, fruska, elvont,
nem evilági lény, beteg, szép, csúnya,
klasszikus és nagyon kortárs szereplô is.
Mindig azt a szerepet játszom a legszíve-
sebben, amit rám osztanak.

– Köszönöm válaszaid! További sok si-
kert kívánok, és remélem, sokszor látha-
tunk majd téged a színpadon a jövôben
is!

Kucsera Helga

AZ IFJÚSÁG ROVATA
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Öntevékeny mûvészeti csoportjaink énekükkel és táncukkal igyekeztek színesebbé varázsolni
a Böllérfesztivál hangulatát:

Szerelmem, Erdély
2012. január 27-én fogadtuk Rékasi Károly „Szerelmem, Er-

dély” címû mûsorát Szent Kereszt Templomunkban, melyre a
környezô településekrôl is szép számú érdeklôdôt fogadtunk. Kö-
szönjük az érdeklôdést, köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a
délutánon!

A mûvész honlapján az alábbi bejegyzést olvashatjuk az
elôadásról:

„Szerelmem, Erdély” elôadás, Kakucs, 2012. 01. 27. Min-

den létezô helyen ültek és álltak a templomban a nézôk... óriá-

si érzés ezt átélni!

Számomra igazi ajándék volt ez az este.

Aki el szeretné olvasni, az a Facebookon találhatja meg Rékasi
Károly oldalán, 2012. január 29. 19:47-kor történt bejegyzésében.

A Kakucsi Népdalkör asszonykórusa

A Bárdos Lajos Kamarakórus

Rékasi Károly a mûsor rendezôjével, Tóth Zoltánnal
megköszöni a közönség vastapsát Az autogrammokat kérô kakucsi gyerekek körében

A kakucsi Általános Iskola énekkara

A Kakucsi Kicsik néptáncosai

KÖZMÛVELÔDÉS
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Áradj, zene!

Kedves Olvasók!
Ez év február huszonhatodikán ünnepel-

te a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus
megalakulásának tizedik évfordulóját. 

Tíz év egy ember és talán egy kórus éle-
tében is nagy idô, bizonyítéka annak, hogy
énekkarunk nem egy tiszavirág életû szer-
vezôdés, hanem – elmondhatjuk - összetar-
tó közösség. Ezért gondoltuk, hogy megün-
nepeljük mûsorral és vendéglátással ezt az
évfordulót, és meghívjuk rá mindazokat,
akik osztozni kívánnak örömünkben: ked-
ves közönségünket, barátainkat, támogató-
inkat, társkórusokat.

Nagyon jól esett, hogy sokan elfogadták
meghívásunkat, és személyesen eljöttek,
vagy eljuttatták jókívánságaikat. E sorok
íróját kérték meg, hogy mutassa be a kó-
rust az ünnepségen, és kérem, engedjék
meg, hogy az ekkor elhangzott gondolato-
kat Önökkel is megossza.

„ A feladat kicsit nehéz, mert immáron
tíz esztendeje énekelünk együtt, és ez idô
alatt tengernyi dolog történt, amirôl dió-
héjban beszélni nem könnyû.

Kórusunk 2002 februárjában alakult, és
az az igény hívta életre, hogy a községben
már korábban nagyszerûen mûködô,
elsôsorban néphagyományokat ápoló mû-
vészeti csoportok mellé létrejöjjön egy
többszólamú éneklést és klasszikus zenét
szeretô énekkar is.

A szándékot népmûvelônk és könyvtá-
rosunk Tóthné Stégner Éva felkarolta, se-
gítségével sikerült egy kiváló vezetôt talál-
nunk Nits Márta karnagy személyében, és
a polgármesteri hivatal támogatásával el-
kezdôdhetett az énekkar élete.

A 25 alapító taggal szervezôdött közös-

ség létszáma, kisebb változásoktól elte-
kintve állandó.

Miben rejlik ennek titka?
A gyönyörû zenében, a heti rendszeres-

séggel megtartott jó hangulatú próbákban,
a fellépések elôtti izgalomban, a megfelel-
ni akarásban, karnagyunk értô vezetésé-
ben, a kóruséneklés megkövetelte fegye-
lemben, egymásra figyelésben, a közös él-
ményekben, és nem utolsósorban abban,
ha a közönség számára zenei élményt tud-
tunk nyújtani, és örömöt tudtunk szerezni.

Ahhoz képest, hogy az énekkar megala-
kulásakor elsôsorban a magunk örömére
való éneklésre gondoltunk, eseménydús
programokra tekinthetünk vissza.

Kezdve a sort a község egyházi és világi
rendezvényein, folytatva a szomszéd köz-
ségekbe történt meghívásokkal, énekkari

találkozókkal, egyre távolabbi színhelyek-
re, még határon túli testvéreinkhez való el-
jutással - a paletta nagyon széles.

Büszkék vagyunk arra, hogy énekelhet-
tünk Eperjes Károly mûsorában, hogy
2007-ben felvehettük Bárdos Lajos nevét,
hogy meghívást kaptunk a kis Zeneakadé-
miára, hogy részt vehettünk a váci Székes-
egyházban rendezett kórustalálkozón.

Jó tehát visszatekinteni erre a szép tíz
évre, amely valamennyiünk számára sokat
adott és sokat jelentett.

Úgy hiszem, mindnyájan igaznak érez-
hetjük a következô idézeteket: ”Az élet ze-
ne nélkül egyszerûen tévedés, veszôdség,
számûzetés.” és a másik: „Ahol zene szól,
ott nem lehet semmi rossztól tartani.”

Varró Jánosné Pintér Marianna

Kedves KKedves Kakakucsiak, Tucsiak, Tisztelt Barátaink!isztelt Barátaink!
1987 elsô hónapjaiban szerveztük újjá Kakucson az egykori néptáncos lányokból a Kakucsi Menyecskekart, akik éne-
kükkel, táncukkal színesítették az akkori Inárcs-Kakucsi Népdalkör mûsorát, s akikkel karöltve az országos megmé-
rettetéseken arany fokozatú dalkörré válhattunk. 2001-tôl a fiúkkal együtt a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes-
ként lépünk színpadra, s lettünk ötszörös Aranypáva-díjasok. 

Eltelt 25 év, s ennek emlékére szervezzük meg 
jubiláló népzenei találkozónkat, 

melyre tisztelettel meghívjuk községünk népdalt szeretô lakosságát.
2012. április 14-én, szombaton 18 órától a Kakucsi Sportcsarnokban

a kakucsi népdalosok, néptáncosok mellett kedves barátainkkal,
az inárcsi, mogyoródi népdalosokkal együtt ünnepelhetünk.

Mûsorunk után kb. 19.30 órától 
jótékonysági bált szervezünk a könyvtár javára.

Zenél a Kálvin Zenekar.
Tartsanak velünk ezen az ünnepen, legyenek részesei örömünknek!

Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket.

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
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Csodálatosan szép ünnepséget rendeztek községünkben a Ka-
kucsi Bárdos Lajos Kamarakórus 10 éves jubileuma alkalmá-
ból. Felejthetetlen délutánt szereztek nekünk.

Minden elismerésem az énekeseké és a kórust vezetô karna-
gyé. 

Csak az a baj, hogy egy ilyen rendezvény nem sok embert ér-
dekel, nem tartják érdemesnek, hogy eljöjjenek, pedig büszkék
lehetünk arra, hogy ebben a kis faluban ilyen csoport is mûkö-
dik. Odaadó munka, sok-sok próba, felkészülés elôz meg egy

ilyen ünnepi alkalmat, amit ráadásul most még egy vendéglá-
tással is gazdagabbá tettek.

Köszönet tehát az egész kórusnak, vezetôjüknek, Nits Mártá-
nak és minden közremûködônek, köztük a kórust kísérô zongo-
ramûvésznek, Mekis Péternek és a helyi Kálvin zenekarnak.

Ilyen ünnepségekre kicsivel több ember is eljöhetne, hiszen
élménnyel gazdagabban térhet mindenki haza, az otthonába.

Vásáreczkiné Marika

Szórólapos meghívást kapott a falu népe
egy komolyzenei mûsorra, ahol a Kakucsi
Bárdos Lajos Kamarakórust ünnepelhettük
10 éves jubileumuk alkalmából.

Szép délutánt tölthettünk el sportcsarno-
kunkban ezen a napon, hiszen a fellépôk
tisztán, csengôn énekeltek, karnagyaik
nagy tudású emberek, és az ôket kísérô

hangszeres együttesek és szólisták is kitet-
tek magukért. Különbözô hangulatú mû-
sorszámokat adtak elô, s mivel jómagam
szeretem a vidámságot, így a fellépô kóru-
sok mûsora közül („kinek a pap, kinek a
papné”) nekem a kakucsiaké tetszett a leg-
jobban. 

A mûsort követôen a résztvevôknek fi-

nom vendéglátásban volt részük, amit a
kórus tagjainak és az ôket támogatóknak
köszönhettünk.

Kívánom a kórusnak és az ôket vezetô
Nits Mártának, hogy még sokáig maradja-
nak együtt, és sok-sok helyre vigyék el
Kakucs jó hírét. Köszönettel:

Beliczki Györgyné

Emlékezetes délután

Vendégünk a Városmajori Jézus Szíve Plébánia Bárdos
Lajos Kórusa – Fekete Andrea karnagy vezetésével –
emlékezetes mûsorral köszöntötte az ünnepelteket

Az érdeklôdô közönség egy csoportja
A karnagyokkal együtt a kórusok megköszönik a

közönség vastapsát

A Pátria Énekegyüttes karnagyuk, Dömök Virág
zongorán kísérte. Mûsorukban fellépett még a Szalon

Brass Kvintett is

Hol vagytok kakucsi idôsek és fiatalok?Hol vagytok kakucsi idôsek és fiatalok?
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Kakucs gyöngyszemei
A VII. kakucsi Ki mit tud? és Juci néni 

süteményes könyvének bemutatója

Kölcsey Ferenc 1822. január 22-én fejezte be nemzeti imádsá-
gunkat, a Himnuszt. A kultúrát szolgálók ennek emlékére szerve-
zik meg januárban országszerte a Magyar Kultúra napi ünnepsé-
geket.

2012. január 21-
én, szombaton, mi is
megrendeztük kaku-
csi kulturális sereg-
szemlénket Polgár-
mesteri Hivatalunk
dísztermében. A he-
tediket! 

Éppen ezért nagy
elismeréssel szólok
mindazokról, akik
évrôl évre hûséges
résztvevôi ennek a
rendezvénysorozat-
nak, s itt a fel-
lépôkre, a közönség
soraiban helyet fog-
lalókra és szervezô
társaimra gondolok
most. Képviselôink
közül alpolgármeste-
rünk, Balogh János
is megtisztelte ren-
dezvényünket. A
rendezésben Cser-
nák Jánosné tanárnô
és dr. Kendéné Toma

Mária képviselôasszony segített.
A „Ki mit tud?” általában versenyt jelent, de mi nem verse-

nyeztetünk. Bemutatkozási lehetôséget biztosítunk mindazoknak,
akik valamely mûvészeti ágban, legyen az versmondás, ének,
vagy bármely más elôadó mûvészeti ág, be szeretnék mutatni, mit
is tudnak. 

Az idén – nagy örömünkre – több fiatalt üdvözölhettünk a fel-
lépôk között, köztük általános iskolásokat
is. 

Verset mondtak: Klauz Virág, Radics
Dzsenifer, Rapcsák Fanni és Svébis Va-
nessza. A fiatalságot e mûfajban Magyar
Georgina és Otártics Norbert képviselte
éretten, emlékezetesen. A nyugdíjasok kö-
zül Gavló Józsefné, Kolozsi János és Stég-
ner Józsefné szavalatát tapsolhatta meg a
közönség.

Szólót énekelt: Golarits Ferencné és
Inárcs ének-zene tanára, Juhászné Harsányi
Mária. Ôk eddig minden évben megörven-
deztettek bennünket szép elôadásukkal.
Szóló zenei mûfajban a középiskolás Ada-
micza Andor gitározott nekünk, aki az egy-
házi gitáros misék állandó közremûködôje.
A nyugdíjasklub népdalosai mellett hallhat-
tuk a Bárdos Lajos Kamarakórus énekeseit,
illetve Álomcsapatként egy 7. osztályos
lánykórust, akik Cserháti Zsuzsa slágerét, a
„Boldogság, gyere haza” refrénû dalt adták
elô.

A tavalyi rendezvényünk abban volt

rendhagyó, hogy helyi kézmûveseink mutatkoztak be alkotásaik-
kal.

Az idén egy könyvbemutatóval fejezôdött be programunk. Juci
néni, azaz Golarits Ferencné süteményes könyvét mutattuk be hi-
vatalosan. Lánya,
Csiszárik Pálné szép
virágcsokorral kö-
szöntötte ôt, illetve a
könyv szerkesztôit,
és mondott köszöne-
tet a szponzoroknak.

Szeretettel ajánl-
juk olvasóink figyel-
mébe a kis kötetet,
melynek megvételé-
vel könyvtárunk át-
költözését támogat-
hatják. A sütemé-
nyes könyv könyvtá-
runkban és Molnár
Lászlóné boltjában 2000Ft-ért megvásárolható.

Úgy búcsúztunk a jelenlévôktôl, hogy jövôre ismét találkoz-
zunk! Legyünk még többen, biztassuk ismerôseink közül azokat,
akik kiállásukkal nem vallanának szégyent egy ilyen helyi, kis
közösségünk gyöngyszemeit bemutató kulturális találkozón.

Tóthné

Csoportkép a fellépôkrôl

Juci néni a Ki mit tud? mûsorában

Dr. Kendéné Toma Mária köszönti
az egyik ifjú szavalót, Magyar

Georginát

Csiszárik Pálné, Juci néni lánya a
szerkesztônek, Tóthné Évának

mond köszönetet
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A nyugdíjasok hírei
Szeretettel köszöntünk minden kedves olvasót!
2012-ben jó egészséget, mellette minden földi jót kívánunk

Önöknek.
A tavalyi évet sikeresen zártuk. Különösen a decemberi hónap

volt sok színes programmal tele: nyugdíjas találkozók, adventi vá-
sár, karácsonyi egyházi rendezvények, adventi koncert s még sorol-
hatnánk.

Az új esztendô is sok szép programot ígér. Már a január is így
kezdôdött. 

A Böllérfesztivállal egy napon, január 14-én emlékeztünk meg
hôsi emlékmûvünknél a doni áttörés 69. évfordulójáról. Ebben
részt vettek a dabasi Kovács Sámuel Hagyományôrzô Egyesület
katonái is, akik díszôrséget álltak, majd díszlövést is leadtak a
hôsök tiszteletére. Mi az értük szóló dallal emlékeztünk meg róluk.
Fiataljaink egy-egy fehér szegfût tûztek fel a katonák zubbonyára,
akik díszmenetben vonultak át a fesztivál helyszínére, a sportpályá-
ra.

A Böllérfesztiválon kóstolgattunk a finomságokból, és nagyon
tetszett nekünk, amit ott láttunk.

Január 21-én nyugdíjas klubunk részt vett a VII. kakucsi Ki mit
tud?-on. Örültünk, hogy mellettünk egyre több fiatal is fellépett a
rendezvényen. Bátran álltak ki, nagyon helyesek voltak, szépen,
ügyesen adták elô kis mûsorukat. Mi csoportosan és szólóban is
énekeltünk. Gavlóné Lencsikénk mellett Stégnerné Mancika – mint
mindig – most is elkápráztatott minket szép versmondásával. Az
elôadások után Golarits Ferencné, Juci néni, a klub vezetôje dedi-
kálta süteményes könyvét, ami nem csak a receptek miatt tetszik
nekünk, de a könyvben lévô sok-sok fénykép miatt is.

Január 27-én részt vettünk Rékasi Károly mûsorán. Nem is gon-
doltuk volna, hogy egy ilyen szép, komoly elôadásban lesz ré-
szünk. Nagyon tetszett. Köszönjük a szervezôknek!

Sajnos egy klubtagunk, Kovacsovicsné Esztike hirtelen meghalt.
Halála nagyon megdöbbentett bennünket. Ma még itt volt, és többé
már nem láthatjuk. Biztosan nagyon hiányzik a családjának is. Esz-
tike, nyugodj békességben, talán ott már nem fáj semmi!

Több betegünk van, akikért imádkozunk, akiket visszavárunk, és
kívánjuk, mielôbb gyógyuljanak meg: Ocskóné Annuska, Stégner-
né Mancika, Tóthné Annuska néni. Gavlóné Lencsike néni lábado-
zik, örömünkre már el tudott jönni a klubba.

Jó hírünk, hogy vannak új tagjaink is, akiket szívesen fogadtunk.
Bár minél többen közénk jönnének, mert jó egy közösséghez tar-
tozni, együtt örülni és bánkódni. Szeretettel hívjuk a nyugdíjaso-
kat. Foglalkozásainkat hétfônként 12 órától 15 óráig tartjuk a Szú-
nyog iskolában.

Mindenkinek jó egészséget kívánok, szép tavaszi idôt, és áldott
húsvéti ünnepeket!

Tóthné Margit varró néni

Kakucs közmûvelôdési terve 2012. április- augusztus
Április
8-án – húsvét vasárnapja - Egyházi ünnepség Felelôse: Katolikus Egyházközség
14-én, szombaton - Népdalkör 25 éves évfordulója
Jótékonysági bál a Könyvtár javára Felelôse: Ablak Kakucsra KE
20-án, pénteken „Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem”címmel Irodalmi Kávéház Felelôs:e Tóth Istvánné
27-én, pénteken - Az „emeletes” Általános Iskola 50 éves ünnepsége Felelôse: Marton Ilona
29-én, vasárnap - Országos Búzaszentelés Felelôse: Katolikus Egyházközség, Önkormányzat

Május
6-án, vasárnap - Elsôáldozás, anyák napi ünnepség Felelôse: Katolikus Egyházközség
12-én, szombaton - 50 éves az Óvoda - ünnepség Felelôse: Hegyiné Kovács Margit
13-án vasárnap - Kápolnánk búcsúja Felelôse: Katolikus Egyházközség
19-én, szombaton - KAOKE-bál Felelôse: Kakucs az Otthonunk KE

Június
2-án, szombaton - Óvodai ballagás Felelôse: Hegyiné Kovács Margit
3-án, vasárnap - Nosztalgiamérkôzés a sportpályán Felelôse: Balogh János
10. vasárnap - Úrnap Felelôse: Katolikus Egyházközség
16. szombat - Általános iskolai ballagás Felelôse: Marton Ilona
23. szombaton – Falunap Felelôse: Társadalmi Bizottság
28–júl. 4. - Révfülöpi táborozás Felelôse: Nagy Jánosné

Július
7-én, szombaton - Egyházi családi nap Felelôse: Katolikus Egyházközség
7-én, szombaton - Romanap a sportpályán Felelôse: Oláh József

Augusztus
20. szombat - Szent István ünnepe Felelôse: Társadalmi Bizottság
Helye: Szent Kereszt Templom tere
Kispályás labdarúgó bajnokság és utcabál. Helyszíne: kakucsi sportpálya Felelôse: Új sportos baráti kör

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk: a Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága 
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Az alábbi, Kakucson megvásárolható
helytörténeti könyvekre hívom fel olvasó-
ink figyelmét:

- 2008-ban jelent meg az Emlékkönyv
a kakucsi Szent Kereszt Templom fel-
szentelésének 80. évfordulójára címû kö-
tet, mely Egyházközségünknél vásárolható
meg 800 Ft-os egységáron.

- 2009. január 9-én mutattuk be az „Em-
lékkönyv Kakucs „málenkij robotosairól
és a II. világháború hadifoglyairól” címû
helytörténeti kiadványunkat, melyben a
külföldre hurcolt kakucsi polgárokról em-

lékezünk meg. A mû könyvtárunkban
megvásárolható. Ára: 2.000 Ft.

- 2009 év végén adtuk ki a Liebner csa-
lád emlékére összegyûjtött dokumentu-
mokból készített kötetünket, mely könyv-
tárunkban kapható 2000Ft-ért.

- 2010 júniusában jelent meg Kakucs
egykori plébánosának, Vincze Dezsônek
könyve az Egyháztanács támogatásával.
Ára 2000Ft. Érdeklôdni a plébánián lehet.

- 2011 év végén jelent meg és könyvtá-
rosunknál is kapható Juci néni sütemé-
nyes könyve az Ablak Kakucsra Közhasz-

nú Egyesület tagságának és könyvtárunk
támogatásával. Ára: 2000Ft. Bevételébôl
kívánjuk segíteni könyvtárunk átköltözé-
sét. 

- Könyvtárunkban kaphatóak még Ró-
nay György: A nábob halála és a Képek
és képzelgések címû helytörténeti regé-
nyei 820 Ft-os egységáron. A mûveket a
Schulcz Kft. Dabas adta ki 1999-ben. 

A könyvekrôl érdeklôdni a plébánián
(376-058) vagy a könyvtárban (376-836)
lehet.

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Köszönet
Intézményem nevében tisztelettel megköszönöm minden ked-

ves adakozónak azt, hogy az általuk felajánlott összeggel támo-
gatni kívánják könyvtárunk átköltözését a Fô u. 24. sz. önkor-
mányzati, külsôleg már felújított épületbe. 

Erre gyûjt a KAOKE, de Kakucs Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata IV. fúvószenekari találkozóján is adakoztak e célra.

225.000Ft jött össze ezen a rendezvényen. Juci néni süteményes
könyvének bevételét is ide szánja az Ablak Kakucsra Közhasznú
Egyesület

Népdalkörünk április 14-i mûsorán és az azt követô jótékony-
sági bálon is e célra gyûjtünk majd. Remélem, 2012 ôszén, Ka-
kucs könyvtárának 50. születésnapját már az új intézményben ün-
nepelhetjük. Ebben kérem további segítségüket: 

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Helytörténeti könyvek a Kakucsi Könyvtárban

Képek a leendô Kakucsi Könyvtár és Közösségi Ház 2012. márciusi állapotáról

A tágas könyvtár A klubszoba

Egyesületünk ebben az évben az alábbi, 2011-ben is megvalósult
programokat tervezi:

- Falunapunkon vendégül látjuk magyarkakucsi vendégeinket, sát-
runkban árusítjuk a helytörténeti kiadványainkat 

- Részt vállalunk az egyházi családi nap programjainak lebonyolítá-
sában

- Felkérésre megszervezzük az augusztus 20-i állami ünnepséget
- Koszorúzunk a március 15-i és az október 23-i állami ünnepsége-

ken
- Részt veszünk a szüreti felvonuláson, elvállaljuk a „rendezvény há-

ziasszonya” szerepét
- Az egyházi gitáros miséken énekszolgálatot vállalunk 
- Részt veszünk a Lapozgató és a Hírfüzér szerkesztésében
- Az adventi vásár szervezésében feladatokat vállalunk
- A betlehemezôkkel adventben járjuk a falut
Egyesületünk új tervei 2012-re:
- Szorgalmazzuk a Községi Könyvtár mielôbbi befejezését és ünnep-

élyes átadását
- Szeretnénk felújítani a Liebner kopjafa emlékmûvét azzal, hogy a

lerombolt Grassalkovich-Liebner kastélynak, valamint a szintén elpusz-
tított lengyel katonai emlékmûnek méltó emléket állítunk. 

- Szorgalmazzuk a helyi zenei oktatás újraindítását.
- Szeretnénk bejárni egykori dûlôinket, azok neveit (etimológiáját)

összegyûjteni
- A falu lapjaiban, valamint közönségtalálkozókon bemutatjuk tehet-

séges fiataljainkat
- Tovább gyûjtjük a kakucsi helytörténeti gyûjteménybe a múlt tár-

gyait, és szorgalmazzuk azok állandó kiállítását
- Tervezünk 2013/14-ben egy Kakucs képeskönyve kiadványt, ennek

gyûjtômunkáját kezdjük el.
- Szeretnénk kiadni a helyi fúvószenekarok történetét bemutató

könyvet 
- Magyarkakuccsal közös 2013. évi naptárt kívánunk kiadni.
Terveinkkel a falu helytörténetét kívánjuk szolgálni, valamint szeret-

nénk tovább erôsíteni magyarkakucsi kapcsolatunkat, barátságunkat. 
Éves tagdíjunk: 2000Ft, melyet elnökünknél fizethetnek be.

Tóth Istvánné elnök

Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület 2012. évi terveirôl
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Kedves Olvasók!
A mai fiatalok, akik egy olyan világban

nônek fel és válnak felnôtté, amely dü-
börgô tempót diktál, információk tengeré-
vel áraszt el, és számtalan szórakozási le-
hetôséget kínál, gyakran kíváncsiak arra,
hogyan töltötték szabad idejüket a közel-
múlt fiataljai a hatvanas, hetvenes évek-
ben. Nehezen tudják elképzelni, hogy tévé,
videó, számítógép és egyéb technikai cso-
da nélkül hogyan lehetett élni, és az idôt
tartalmasan eltölteni.

Nos, éppen ezért kértem meg néhány
kedves falumbélit, hogy idézze fel ezeket
az idôket, és ossza meg velünk az ide-
fûzôdô kedves emlékeit.

Elsôként Vásáreczki Józsefné, Bobák
Máriával beszélgettem, akivel már régóta
jól ismerjük egymást.

- Marika, nem volt unalmas az élet
fiatal korodban a korosztályod számá-
ra?

- Unalmas? Soha nem unatkoztunk,
szerintem az élet érdekesebb volt, mint
most, hiába volt szegény világ, mégis job-
ban feltaláltuk magunkat, és több idôt töl-
töttünk egymás társaságában, mint ma-
napság a fiatalok. Nagyon jó lehetôség
volt erre például a mozi.

- Mesélj a moziról! Hol volt a mozi
helyiség, milyen gyakran és milyen fil-
meket vetítettek?

- A mozi a Gavló kocsma (ma Vadkacsa
vendéglô) hátsó részében volt egy nagy,
padlós helyiségben, ami báltermül is szol-
gált. A „földszinten” elöl padok, majd

széksorok voltak, ki volt alakítva egy
„páholy”, ahol valamivel drágábbak vol-
tak a jegyek.

A földszintre szólók kettô, a páholyba
szólók három forintba kerültek. Szomba-
ton, vasárnap, sôt néha szerdán is volt
filmvetítés, a bál is csak mozi után
kezdôdött.

Nagy volt a mozi látogatottsága, nem-
csak a fiatalok, hanem az idôsebbek kö-
zött is nagyon népszerû volt. Itt lehetett
ismerkedni, és szerelmek is szövôdtek.

Édesanyám, a”Mariska néni”volt a
jegyszedô, aki errôl nagyon sokat tudna
mesélni. ô tudta, kinek ki tetszett, ki, ki
mellé szeretett volna jegyet venni.

Elsôsorban magyar filmek mentek,
mint például a „Körhinta”. A film elôtt
mindig „Híradót” vetítettek, amely hason-
lított a mai tévéhíradóhoz.

A mozigépész a Gérnyi bácsi volt, aki
késôbb családjával Inárcsra költözött.

A moziban lehetett venni nassolni valót
is; szotyolát, tökmagot, stolverkot, fruttit,
amit Szôcs néni árult nemcsak a moziban,
hanem vasárnaponként a futballmeccse-
ken is.

- Milyen lehetôség nyílott még a szó-
rakozásra?

- Hát a „kiskocsma”! A tizenéveseknek
rendezték a kiskocsmát, házaknál. Egy-
másnak adtuk a hírt, hogy kiskocsma lesz,
és mentünk csapatostul, fiúk, lányok. Na-
gyon szerettük. A program a tánc és a be-
szélgetés volt. Persze szülôi felügyelettel!
A talpalávalót legtöbbször Rizmajer Pali
bácsi húzta harmonikával.

- Milyen eseményeket vártatok még?
- A legjobban a bálokat. Nem csak jeles

ünnepeken, hanem majdnem minden va-
sárnap volt bál, vagy a Gavló, vagy a
Schulcz kocsmában. A Gavló kocsmában
a Csiszárik, a Schulcz kocsmában általá-
ban a Kálvin zenekar játszott. Fúvószené-
re mulattunk.

Már délután verték a marsot. A mulat-
ságok korábban kezdôdtek, mint manap-
ság, de ugyanúgy hajnalig tartottak.
Belépôjegy nem volt.

A lányokat a szülôk is elkísérték, na-
gyobb volt a szülôi felügyelet. Anyám
nem engedett volna el a bálba egyedül, de
így is csak akkor mehettem, ha délelôtt
voltam a templomban.

Igaz, hogy kisebb volt a szabadság, de
nagyobb a biztonság.

- Milyen ruhák voltak divatosak?
- Akkoriban kék vagy rózsaszín taftru-

hákat hordtunk, alsószoknyával, hátul
masnival, pántos szandállal. A barátnôk
általában egyforma ruhát varrattak Az
volt a legboldogabb napom, ha felvehet-
tem a taftruhát, mert akkor éreztem, hogy
ünnep van. 

KALEIDOSZKÓP

Eszembe jutott még egy érdekes dolog:
hogyha egy lány nem ment el egy fiúval
táncolni, a fiú”kimarsoltatta”, vagyis oda-
ment a zenekarhoz, bemondatta a lány ne-
vét, marsot húzatott, és a lánynak el kel-
lett mennie a bálból. Ez bizony nagy szé-
gyen volt. Velem is megesett egyszer,
mondhatom nem szívesen emlékszem rá.

- Melyik bált szeretted a legjobban?
- Talán a farsangit, mert akkor tuskóhú-

zás is volt. Bál utáni reggelen nyolc óra-
kor elindultak a fiúk tuskóhúzásra a Csi-
szárik zenekarral. Egy fiú beöltözött
asszonynak, egy másik pedig a férjet ját-
szotta. A többi legény kísérte ôket, akik
drótra kötött tuskót húztak.

Azokhoz a lányokhoz mentek, akik va-
sárnap ott voltak a bálban. A családfôtôl
kaptak tojást, sonkát, kolbászt, szalonnát.
Miután körbejárták a lányos házakat, a
szerzeménnyel visszamentek a kocsmába,
ahol a kocsmáros elkészítette belôle a va-
csorát.

Estére a fiatalok is visszamentek, és
folytatódott a mulatság, igaz már nem
reggelig.

- Végezetül mit mondanál el még az
olvasóknak?

- Talán azt tenném még hozzá, hogy so-
hasem unatkoztunk, igaz, kevesebb volt a
szabad idônk, hiszen akkor még nem volt
szabad szombat, de egymás társaságában
repült az idô. Ha más program nem akadt,
vasárnaponként sétáltunk a faluban, vagy
a futballpálya szélén, pokrócon ülve, be-
szélgetve néztük a meccseket.

Azt tanácsolnám a mai fiataloknak is,
hogy többet találkozzanak személyesen,
ne csak a számítógépen keresztül, akkor
tartalmasabb lesz az életük.

- Kedves Marika, köszönjük a jó ta-
nácsokat és a beszélgetést!

Varró Jánosné Pintér Marianna
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Húsvéti dekoráció
Itt a húsvét, így köszönthetjük a tavaszt is. Mindenki számára kedves ünnep ez, mivel

ilyenkor a pihenés mellett, ismét kicsinosíthatjuk otthonunkat. Ám a jó idônek köszön-
hetôen akár a kertünkben is találhatunk apróságokat, díszítô elemeket a dekorációnk
elkészítéséhez. A hagyományos díszek közé sorolhatjuk a barkaágból készült tojásfát, a
színesebbnél színesebb húsvéti tojásokat, virágkompozíciókat. A fantáziánkra van bíz-
va, hogy miképp szeretnénk elkészíteni az ünnepi díszítést. Íme, néhány ötlet, amellyel
még színesebbé varázsolhatjuk a húsvétot. 

Ötletek tojásdíszítéshez: 
Gyerekkorban a húsvéti

készülôdés egyik fénypont-
ja a tojás kifújása és festé-
se. Hagyományos mód-
szer a festéshez a külön-
bözô növényi festékek
használata. A legismertebb
talán a vörös- vagy lilahagy-
ma levelinek kifôzése, amivel,
bordós és lilás tojásokat kapunk, de
például a lencse fôzetével kékre, míg a
csalánlevéllel, petrezselyemmel zöldre
festhetjük a tojást. A módszer rendkívül
egyszerû: Az anyagokat a tojásokkal
együtt egy nagy lábas vízbe tesszük, majd
felforraljuk a vizet, majd hagyjuk kihûlni.
Minél tovább hagyjuk benne, annál söté-

tebb lesz. 
Ha valaki a

t e r m é s z e t e s
anyagokat ked-
veli, akkor biz-
tosan szép dí-
szítésnek talál-
ná a kókusszal,
mákkal díszí-
tett tojásokat is.
Ez is nagyon
egyszerû, a ki-
fújt tojás fehér-
jével bekenjük
jó alaposan a

tojást (vagy folyékony ragasztóval) majd
egy tál kókuszban és/vagy mákban meg-
hempergetjük a tojást. De akár színes
gyöngyökkel, prézlivel, száraz fûszernö-

vényekkel is mutatós díszeket
készíthetünk. 

Ahol gyerkôc van a
háznál, a dekoratív dí-
szítés mellett a vidám-
ság is fontos. 

Így a gyerekekkel
együtt készíthetünk ara-

nyos, vicces díszeket is.

Bolondos tojás:
Nincs másra szükség, csak egy filctoll-

ra, ragasztóra, és muffinpapírra és termé-
szetesen a fôtt vagy kifújt tojásra. A tojásra
filccel vicces, vidám arcokat rajzolunk,
majd kalapnak a muffin papírt kissé ferdén
felragasztjuk. Tipp: Hobbiboltban kapható
6 mm-es mûanyag állatszemekkel még
mókásabb figurákat kaphatunk. 

De a húsvéti tojás mellett másképp is
felhasználhatjuk a tojásokat. 

Tojáshéj gyertyatartó/váza: 
Egy nagyobb tojást kettétörünk, majd

egy olló segítségével kiigazítjuk a héj szé-
lét. Kiöblítjük és hagyjuk kiszáradni. Ez-
után nincs más dolgunk, mint hogy egy te-
amécsest (az alumínium tasak nélkül) be-
letegyük a tojásba. Vagy külön megvásá-
rolt talpas kanócot teszünk bele és olvasz-
tott gyertyagyantát öntünk rá. De gyertya
helyett apróra vágott friss/szárított virágo-
kat is tehetünk bele. 

A lehetôségek tárháza végtelen, csak a
fantáziánk szabhat határokat. Kellemes,
szórakoztató elfoglaltság mindenkinek.       

Kucsera Helga 
(forrás: www.tutitippek.hu)

Egészség és étkezés – a kapcsolat nem lehetetlen
A hosszú ideje folyó kutatások eredmé-

nyeként ma már biztosan állítható, hogy az
étkezésünkkel képesek vagyunk jó irányba
befolyásolni az egészségi állapotunkat.

Talán mindenki tudja ezt, de valójában
nem mindig használjuk ki a lehetôségeket. 

Ha a család asztalára sok zöldséget,
gyümölcsöt, dióféléket és babféléket te-
szünk, mérhetô módon, közvetlenül csök-
kentjük a betegségekre való hajlamot.
Különösen a mindenki által rettegett rá-
kot.

További tanulmányok bizonyítják, a kü-
lönbözô ásványi anyagok, növényi alkotó-
elemek, vitaminok egészségmegôrzô tulaj-
donságait. 

Önmagában semmi sem csodaszer, ha
gazdagítjuk életünket mozgásban, csök-
kentjük túlsúlyunkat és hasznos alapanya-
gokból készítjük ételeinket – így, együtt
valóban az egészségesen élünk. A jó arány
az asztalon: kétharmad rész zöldség, gyü-
mölcs, magvak és babfélék. 

Minél színesebb a zöldség, gyümölcs,
annál több jótékony hatása van a szerveze-
tünkre. 

Szerencsések vagyunk, mert községünk
bôvelkedik gyümölcsökben. Mindene-
kelôtt legfontosabb az alma rendszeres fo-
gyasztása. A meggy, cseresznye, szilva,
ôszibarack, a bogyós gyümölcsök és külö-
nösen a sárgabarack - kiváló egészség-

megôrzô barátaink. A káposzta, kelkáposz-
ta, karfiol, karalábé, brokkoli, retek, salá-
tafélék, tökfélék, sütôtök, babfélék, gyö-
kérzöldségek, sötétzöld színû levélzöldsé-
gek, fûszernövények, szôlô, paradicsom,
paprika és nem utolsó sorban a fokhagyma
fogyasztásával a szervezet egyensúlyát ké-
pesek leszünk megtartani. Ezek mellé még
ajánlott a gabonafélék teljes ôrlésû lisztje,
és a különféle magok (tök, napraforgó,
mogyoró, dió, mandula, lenmag stb.)

Ha ezt a felsorolást olvassuk, bizonyára
eszünkbe jut: de hiszen ezt nem is olyan
nehéz betartani! 

(Folytatás a következô oldalon.)
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Csupa olyasmi van benne, amit majd-
nem mindenki kedvel. Ha nem ezt, hát azt. 

Csak tervezni kell egy hétre elôre, hogy
miféle zöldségeket akarunk nyersen, süt-
ve, fôzve, rakva – bárhogyan tálalni. Sôt,
most még idôben eldönthetjük, hogy kert-
jeinkben melyik zöldségnek szorítunk he-
lyet, akár a csodálatos gyepünk arányát
csökkentve.

Vigyázzunk magunk és családunk
egészségére, ez a fô feladatunk!

A böjt idôszakában se legyen unalmas
az étkezés.

Zöldcsütörtökre, ha szerencsénk van az
idôjárással, a természet megajándékoz
minket zsenge zöldekkel. (A nagycsütörtö-
köt egyes vidékeken zöldcsütörtöknek is
nevezték. Ilyenkor spenótot, fiatal csalánt
fôztek, hogy jó termés legyen. A csirkék
ételébe is csalánt kevertek. A szerk.) Egy-
szerûbb az embernek a zöldségesben, pia-
con megvenni az elsô friss zöldet, de van
annál ízesebb eledel, amit magunk gyûjtöt-
tünk? Alig hiszem. Ha kimegyünk az
erdôre, az úttól távolabb esô tisztások szé-
lén, büszkén virít a késôbb már kellemet-
len meglepetést okozó, de ebben az állapo-
tában kívánatos csalán. Javaslom, vigyünk
magunkkal vastagabb gumikesztyût, mert
még frissiben is képes megcsípni itt-ott.
Ollóval, vagy éles késsel gyûjtsünk laza
egy liternyi csalánhajtást. 

(A csalán a vesekô képzôdés fô ellen-
szere, de emellett a teájából készült pako-
lással reumás fájdalmakat csökkenthetjük,
de ugyanígy hatásos a sportsérülések keze-
lésében is. A friss csalán még hatásosabb,
a leforrázott csalánt gézbe tekerve tegyük
a borogatandó helyre.)

Csalánleves

Odahaza szûrôbe téve, folyóvíz alatt öb-
lítsük le alaposan, rázzuk le róla a vizet.
Öntsük nyakon forró vízzel, és máris
konyhakész tavaszi zöldség áll a szûrôben.
Vágjuk apróra. Ugyancsak vágjunk apróra
zöldhagymát vagy póréhagymát. Forrósít-
sunk egy evôkanálnyi vajat a lábasban.
Szórjuk rá a hagymát, dinszteljük üvegesre
és adjuk hozzá a vágott csalánt. Keverjük
meg, dinszteljük puhára, tegyünk hozzá 1
gerezd zúzott fokhagymát. Egy evôkanál
liszttel keverjük át a zsírjára sütött zöldet,
engedjük fel fokozatosan három dl vízzel,
sózzuk, borsozzuk, és teljesen puhára
fôzzük. Botmixerrel vagy turmixban kré-
mesítsük, öntsük vissza a fazékba, Te-
gyünk hozzá 3 dl forró vizet, ha felforr, ve-
gyük vissza a hôt és 1 dl fôzôtejszínnel ke-
verjük össze. Reszelt szerecsendióval, és
ha kell, még sóval ízesítjük. 2 tojás sárgá-
ját néhány csepp olajjal keverjünk el egy
csészében, merjünk a forró levesbôl hozzá,
és óvatosan keverjük simára tojások sárgá-

ját. Hígítsuk a levessel 2 decinyire, öntsük
a leveses tálba, és merjük rá a forró levest.
Tálaláskor szórjuk meg a tetejét finomra
vágott friss petrezselyemzölddel. Sült tész-
tával, krutonnal, pirított zsemlekockával
tálaljuk.

Citromos csirke

Egy nagy csirke feldarabolva, 1 teáska-
nál só, fél mokkáskanál fehérbors, 1 mok-
káskanál oregáno, kevés finomra vágott,
vagy szárított kakukkfû, 1 citrom leve, egy
dl olaj.

Keverjük össze a citromlevet, olajat tur-
mixban, amíg krémes, sûrû szósszá válik.
Rendezzük el egy tepsiben a csirkét. Egy
kis tálkában keverjük össze a sót, borsot,
oregánot és szórjuk meg a csirkedarabo-
kat. Jusson minden oldalukra. Ezután az
olajos-citromos krémmel kenjük át a húst.
Forró sütôben süssük 10-15 percig az
egyik oldalukon, majd fordítsuk meg és a
másikon is süssük meg. Szúrjuk meg hús-
tûvel, és ha még rózsaszín leve csordul ki,
akkor tovább hagyjuk bent a sütôben. 

Hosszú szárú húscsipesszel, vagy két
kanállal forgassuk a balesetek elkerülése
érdekében.

Csak akkor kész, ha tûpróba után fehér
lé csurran ki.

Vagdalt vajas burgonya

Megtévesztô név, de igaz.
Vegyünk egyforma jó nagyra nôtt

krumplikat, melyeket meghámozunk,
majd egy kis lapocskát levágunk az egyik
hosszanti oldalukról, hogy megálljanak a
tepsiben. Nagyon éles késsel a krumplik
domború oldalát bevagdossuk, fél centi-
méter távolságban, mint a keszeget sütés
elôtt, de ne vágjuk teljesen át. Egymás
mellé rendezzük kiolajozott tepsiben, sóz-
zuk, borsozzuk, tetejüket megkenjük ol-
vasztott vajjal, és 180 fokon elômelegített
sütôbe dugjuk. 15 perc múlva megöntöz-
zük az alatta összegyûlt szafttal. Ahogy pi-
rul, sûrûbben öntözzük, nehogy kiszárad-
jon. 

Mikor már megsült, megszórjuk reszelt
sajttal, vagy aki szereti, reszelt sajttal ke-
vert zsemlemorzsával. A sajt legyen a
több. 

Visszadugjuk, és elzárjuk a sütôt – pár
perc alatt ráolvad a sajt. 

Csirkével és bármilyen más sült hússal
nagyon finom, egyszerû, de mégis más kö-
ret.

Görög húsvéti kalács 

(Tsoureki - tsureki)

1 liter liszt (55-60 dkg), csipetnyi só, 2
dl meleg tej, 1 tasak 11 g-os élesztô vagy
egy fél kocka friss élesztô, 20 dkg vaj + 3
evôkanálnyi, 20 dkg cukor, egy citrom és
egy narancs reszelt héja, öt tojás.

1 tojás egy mokkáskanál vízzel elkever-
ve, szezámmag szórni, ha autentikusak
akarunk lenni, akkor két db kemény, piros
tojás.

Szitáljuk össze a lisztet egy csipet sóval.
Az élesztôt keverjük el langyos tejben.

Szórjunk bele másfél dl lisztet, tegyünk
hozzá egy evôkanál cukrot. Alaposan ke-
verjük el. 

Takarjuk le és meleg helyen kelesszük,
amíg buborékos lesz a teteje. 

Egy lábasban, alacsony hômérsékleten,
melegítsük fel a vajat, tegyük bele cukrot,
narancs- és citromhéjat. Ne legyen forró!
Vegyük el a tûztôl. Verjük fel az öt tojást
egy tálkában, kevergetve adjuk langyos
vajhoz.

Nagyobb keverôtálba öntsük az élesztôs
keveréket. Fakanállal keverjük bele a va-
jas-cukros-tojásos krémet. Ezután óvato-
san dolgozzuk bele a lisztet. Nagyon puha
tészta lesz – de ez a cél.

Takarjuk le a tálat és meleg helyen pi-
hentessük, míg kétszeresére nô. Egy-két
órát vesz igénybe.

Borítsuk ki a megkelt tésztát lisztezett
felületre, és dagasszuk át. Kevés liszt le-
gyen egy tálkában kezünk ügyében, hogy
könnyebben dolgozhassunk a ragadós
tésztával. Puha tésztánk lesz. 

Osszuk a tésztát két egyenlô részre, so-
dorjuk egyforma hurkává. Takarjuk le 10
percre. Mind a két hurkát vágjuk el három
egyenlô részre. Ezeket sodorjuk vékony
hengerekké jó hosszúra. Három henger
végét nyomjuk össze, fonjuk meg lazán,
és tegyük sütôpapírral bélelt tepsire. A
másik három darabbal is járjunk el így,
helyezzük a tepsibe. Takarjuk le és ke-
lesszük duplájára. A vízzel elkevert és fel-
vert tojással kenjük meg a tetejét, szórjuk
meg szezám maggal, a piros tojásokat
óvatosan nyomjuk bele a fonatok felsô
harmadába.

145°C-ra elômelegített sütôben sütjük
kb. egy órahosszat, amíg világos barnára
sül mindenütt a kalácsok teteje.

Áldott ünnepeket kíván: 
dr. Kendéné Toma Mária
mtomakende@gmail.com
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Véget ért a téli pihenô focistáink szá-
mára, hiszen csapataink február köze-
pén elkezdték a felkészülést a tavaszi
idényre. Az ifjúsági és serdülô keretben
nem volt változás. 

A felnôtt csapatból Kertész Tamás
Ráckevére, Csontos Tamás és Tasko-
vics Erik Dunavarsányba igazolt. Szol-
csánszki Gergô sérülés miatt sajnos ide-
iglenesen abbahagyta a sportolást. Ér-
kezett: Bereczki Gábor (Harkakötöny),
Bánhegyi András (Dabas 2), Gerber
András (Kimle), Pandur Gábor (Solt-
szentimre), Nemecsek László (Izsák),
Kolozsi Balázs (Inárcs). Kovács Andor
és Zrak László pedig újrakezdte.

A bajnokság versenykiírásával kap-
csolatban sok kérdés hangzott el szur-
kolóink részérôl, így most közzéteszem
a hivatalos verziót. A bajnokság végén
összevonják a jelenlegi két csoportos
megyei 1/b, valamint a jelenleg három
csoportos megyei 2. osztályú bajnoksá-
gokat. Ami azt jelenti, hogy a követ-
kezô bajnokság négy 16 csapatos me-
gyei 2. osztályból fog állni. A mi mos-
tani csoportunkból a 11., 12. és 13. he-
lyezett kiesik a megyei 3. osztályba. Ez
a veszély minket szerencsére már nem
fenyeget. Az 1. helyezett viszont a baj-
nokság végén osztályzót játszik a másik
két megyei 2. osztályú bajnokkal, és
ennek az osztályzónak a gyôztese a me-
gyei 1.(!) osztályú bajnokságba kerül.
(Már ha vállalja, természetesen.) Figye-
lembe véve, hogy jelenleg vezetjük a
tabellát, erre van esélyünk, igaz másik
öt csapattal együtt, hiszen rendkívül
szoros az élmezôny.

Szeretnénk közzétenni, hogy szak-
osztályunk elnöksége egy taggal
bôvült: Oláh József képviselô úr sze-
mélyében.

Ekrik István

Figyelem!Figyelem!
A Kakucs Község 
Tömegsportjáért 
Közalapítvány

ebben az évben is számít
adójuk 1%-ára.

Adószámuk: 
18662388-1-1318662388-1-13

Köszönjük!

Iskolai úszás

a Kakucsi Erôs Fitneszben
Az idei tanévben is úgy döntött az iskola vezetése, hogy a gyógytorna keretein belül

úszás szakkört indít az Erôs fitnesz tanmedencéjében. Így lehetôség nyílott arra, hogy ta-
nulóink megismerjék, gyakorolhassák ezt a sok szempontból hasznosnak mondható
sportot. Azon túl, hogy a gyerekek többsége vonzalmat érez a vízben való játék és moz-
gás iránt, megismerkednek a sportúszás szabályaival, helyes végrehajtásával, de nem
mehetünk el szó nélkül az úszás testre és szellemre gyakorolt hatásai mellett sem. Szám-
talan esetben az orvos javasolja ezt a sportot megelôzés vagy gyógyulás céljából. Felso-
rolnék néhány fontos tudnivalót az úszás élettani hatásai közül:

– „Elsô és legfontosabb szempont, hogy az izmokra és csontokra gyakorolt hatása na-
gyon kiegyensúlyozott. 

– Az izmok és csontozat kedvezô gyermekkori fejlôdésének kulcsszerepe van az
idôskori csontritkulás és más mozgásszervi betegsége megelôzésében!

– Szempont a légzés javítása is. Úszás során nagy a szervezet oxigénigénye. Ennek
következtében az állandó fokozott légzés miatt, hosszú távon nô a tüdô befogadóképes-
sége, teljesítôképessége.

– Az egyenletes és kíméletes terhelés mellett nagy energiafelhasználással járó sport az
úszás, így kifejezetten jó a túlsúlyos gyerekek számára is.

– A gyógyászatban is kiemelkedô szerepet szánnak a vízben való mozgásnak. Az aller-
giás, asztmatikus megbetegedések megelôzésében, jelentôs szerepe van a vízben való
foglalkozásoknak. Az élettani funkciók felgyorsulnak, az immunrendszer hatékonyabban
védekezik a betegségekkel szemben. 

– Pszichológiai szempontból az úszás, mint minden aktívan végzett sporttevékenység,
hozzásegíthet a felesleges energiák levezetéséhez, így például az agresszióéhoz is. Szere-
pe van a félelem leküzdésében, a szabályok betartásában, az összpontosításában, a céltar-
tásban, a nehézségek leküzdésében, az empátiában és a kudarctûrésben.” 

(Forrás: http://fejlesztok.hu)

Sajnálattal tapasztalom, hogy jelenleg csak kevés szülô és ezáltal gyermek használja ki
a kínálkozó lehetôséget. Az alsó tagozatban még viszonylag elfogadható a rendszeresen
járó tanulók létszáma, de nagyobbaknál már ugyanez a tendencia már nem mondható el.
A fent soroltak alapján az úszás pozitív és jótékony hatásainak tárháza bôséges és ke-
csegtetô. Minden szülônek fontos gyermeke egészsége, törekedni kell annak megôrzésé-
re; ennek egyik lépése lehet az úszás. 

Kocsis Gábor testnevelô

Labdarúgás

FelhívásFelhívás
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület tervezi, hogy 

2013-14-ben megjelentet egy 
Kakucs Képeskönyve címû kiadványt. 

Ehhez gyûjtünk régi fényképeket a családi képtárakból 
a „kezdetektôl” 1990-ig.

Kérjük, hogy a következô témákban mielôbb 
juttassanak el fotókat községünk könyvtárosához:

utcákról, családi, egyházi, kulturális, gazdasági, hagyományt
ápoló eseményekrôl, 

egyszóval bármirôl, ami a község történetével kapcsolatos.
A fényképeket másolás után visszaadjuk tulajdonosaiknak.

Elôre is köszönjük közremûködésüket.

SPORT
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Meghatározások: 

VÍZSZINTES: 1. Régi magyar köz-
mondás elsô része. 7. Tanzániai város a
Kilimandzsáró lábainál (MOSHI) 12. Bue-
nos ….., Argentína fôvárosa. 13. Settenke-
dik. 15. Az anyagcserét vagy a fajfenntar-
tást szolgáló belsô szervek valamelyike.
17. ….Bikila; olimpiai bajnok etióp futó.
18. Szemben áll!. 19. Szántóeszköz. 20.
Durva felületû hálózatos sejtrendszer. 22.
Az SZTK elôdje. 23. Számnév röv. 24. A
nátrium vegyjele. 26. Írásmûvet javít. 29.
Kísértet látomás. 31. Gyeplô tájszóval. 32.
A délutánt követô napszakban szokásos,
költôi szóval. 34. In medias…; a dolgok
közepébe vágva. 36. Növényt nemesít. 39.
Az egyik szülô kedveskedô megszólítása.
40. Az Országépítô címû regény írója (Ká-
roly). 42. Becézett férfinév. 44. Baloldali
olasz párt. 46. Rostnövény megmunkálá-
sára való háziipari eszköz. 48. Földrengés-
tani. 51. Agyô, kedves! 52. ….mail; légi-
posta. 53. Zuhany. 54. Eszem-iszom. 56.
Sajnál. 57. Belül elzárt! 58. Görög sziget.
60. Egy kevés. 62. A petrezselyem gyöke-
re. 65. Kerti dísznövény. 66. Dél-amerikai
darufajta. 67. Felvonóval közlekedik. 

FÜGGÔLEGES: 1. Mágnás …; Keleti
Márton filmje. 2. Az észak-amerikai
Nagy-tavak egyike. 3. A felsôfok jele. 4.
Flandriai folyó. 5. Az arzén vegyjele. 6.
Mauna ….; hawaii vulkán. 7. Perpetuum
…; örökmozgó. 8. Északi férfinév. 9.
Szárnyszélek! 10. Mellé, közelébe. 11. He-
lyeslô. 12. A közmondás második, befe-

KERESZTREJTVÉNY

jezô része. 14. Péterke. 16. A természettu-
dományi tárgyak. 21. …Klub; hazai tévé-
adó. 23. Idegen szavak elôtagjaként a
Holddal való kapcsolatot jelöli. 25. Tó Ka-
locsától északra. 27. Habzó ital tréfás ne-
ve. 28. Állványszerû hivatali bútor. 29.
Versenyóra. 30. Ellenôrzés röviden. 33. …
Croce; firenzei templom. 35. …- kalap;
cowboyok fejfedôje. 37. Természettudo-
mányi Kar röviden. 38. Mennyei. 41. Az

egykori svéd pénzegység röviden. 43. Csa-
podár, hûtlen. 45. Történet. 47. Horony.
49. Súrlódó könnyû anyag hangot ad. 50.
Mirr-…; Csukás István hôse. 51. Vakré-
mület. 55. Község a Bakonyalján. 56.
Táncmulatsággal kapcsolatos. 58. Spion.
59. USA-beli hírügynökség. 61. Lakóépü-
let. 63. Feltéve. 64. Grafitdara!

Kucsera Helga
(forrás: www.belnet.hu)

F I G Y E L E M!

Új ABC üzlet
(élelmiszer, vegyiáru, kisállat eledel,

zöldség-gyümölcs) nyílt
a volt REAL üzlet helyén.

– Óriási áruválaszték
(5 pékség legfinomabb termékei)

– Mérsékelt árak, fantasztikus akciók
– Udvarias kiszolgálás, kényelmes vásárlás

Nálunk valóban elsô a vevô kívánsága!

Nyitvatartás:
hétfôtôl péntekig 05-20 h-ig, szombaton 06-16 h-ig,

vasárnap 06.30-11 h-ig

Kedves Olvasóink!

A 2011. decemberi számunkban
megjelent (nehéznek bizonyult) ke-
resztrejtvény helyes megfejtése:
Bud Spencer, Terence Hill.

Helyes megfejtôink: Beliczki
Györgyné, Csernák Józsefné, Fodor
Mariann, Hollenbergerné Bencze
Anikó, Katona Sándorné, Keresztes
Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota,
Kolozsi János, Kovács István (Rá-
kóczi u..8.), Nagy Lászlóné és Szal-
ler György.

Továbbra is kérem önöket, hogy
megfejtéseiket ne levélben küldjék
el. Szabályunk az, hogy a könyvtár-
ba elhozott újságban lepecsételem a
helyes megoldást, s azt követôen át-
adom a megérdemelt jutalmat, ami
ezúttal is egy tábla mogyorós cso-
koládé lesz az elsô 12 helyes meg-
fejtônek.
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A Kakucsi LAPOZGATÓ

HIRDETÉSI TARIFÁI NEM

HELYI LAKOSOK RÉSZÉRE

Egyszeri megjelenésnél:

méret: fekete-fehér
1 oldal 32.000 Ft
1/2oldal 17.000 Ft
1/4 oldal 9.000 Ft
1/6 oldal 5.500 Ft
1/18 apróhirdetés 2.000 Ft

Többszöri megjelenésnél:

méret: fekete-fehér
1 oldal 28.800 Ft
1/2 oldal 15.300 Ft
1/4 oldal 8.100 Ft 
1/6 oldal 5.000 Ft
1/18 apróhirdetés 1.800 Ft

Tisztelt Olvasók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kakucsi
Lapozgató utolsó számaiban a gyer-
mekorvos neve és a rendelési ideje
helytelenül jelent meg.

Pontosan:
Gyermekorvosunk:

dr. Vágány Valéria.
Rendelési ideje:

hétfô, szerda, csütörtök, péntek: 
8-12 óráig, 

Csütörtökön 12-14 óráig tanácsadás
egészséges gyermekek részére.

Ezúton is elnézést kérünk
a pontatlanságért! 

Termelôi piac nyílik 

Inárcson!
Egyre többen gondoljuk ugyanazt, hogy a helyi termékek vásárlásával 

nemcsak minôségi magyar terméket vihetünk otthonunkba, hanem 
hozzájárulunk saját településünk, kistérségünk 

vagy a régió gazdasági fejlôdéséhez is.

Az Inárcsi Önkormányzat hozzájárulásával, helyi vállalkozók 
és termelôk összefogásával, 

április 14-tôl minden hétvégén 
termelôi piacot és kirakodó heti vásárt rendezünk

az M5-ös autópálya inárcsi lejárójánál, 
a Bagolyvárral szembeni 3,5 hektáros piactéren.

A piac és vásár nyitvatartási rendje:
szombaton: 8.00 órától 18.00 óráig
vasárnap: 7.00 órától 18.00 óráig

Ön most elsôk között lehet részese „Inárcsi Piac” értékesítési lehetôségeinek.

Jelentkezés feltétele:
• igényes kínálat, melynek minimum 50% magyar eredetû vagy helyi munkaerô

felhasználásával készült
• helyben ill. Pest megye és a környezô megyék területén termelt alapanyagok

és feldolgozott élelmiszerek
• elônyben vannak a helyi, illetve kistérségi vagy régión belüli vállalkozók által

készített iparmûvészeti, kézmûves termékek, ajándéktárgyak
• igényes gasztronómiai kínálat

• folyamatos árukészlet biztosítása
• számlaképes vállalkozás

• mûködési engedély

A szervezôk biztosítják az elektromos áramot és a piac és vásár üzemeltetését,
szervezését, promócióját.

Árak:
Termelôk – kézmûvesek: 

Saját stand: maximum 4 nm-es terület, Napijegy: 500 Ft/nap, 
Helypénz:1.000 Ft/nap

Gasztro – vendéglátósok: 
Saját stand: maximum 4 nm-es terület, Napijegy: 500 Ft /nap, 

Helypénz: 3.000 Ft/nap
A bérleti díj az áramfogyasztást és lekötést nem tartalmazza. 

Ennek költsége egyedi elszámolás tárgya.

Jelentkezési adatok:
• név, • vállalkozás neve, • elérhetôsége (telefon, cím, email cím), 

• mûködési engedély száma, • értékesítendô termékek, termékcsoportok, 
• árusító személyek neve, elérhetôsége, • milyen rendszerességgel és formában

szeretne értékesíteni?, • áramszolgáltatást igényel?

A következô termékkörökben várunk jelentkezôket:
Zöldségek, Gyümölcsök, Magok, Aszalványok, Pékáruk, Lekvárok, Mézek, 

Savanyúságok, Tészták, Olajok, Fûszerek, Édességek, Húsáruk, Sajtok, 
Gyümölcslevek, Üdítôk, Szörpök, Pálinkák, Borok, Pezsgôk, 

Kézmûves termékek

Köszönettel várom jelentkezésüket a 36/30/962-51-28 telefonszámon, 
illetve a markt.inarcs@gmail.com email-címen, és kérjem, ajánlják tovább 

termelô ismerôsei körében a lehetôséget!

Üdvözlettel: Szilágyi Péter projektvezetô

Az Ablak Kakucsra 
Közhasznú Egyesület 

gitároktatást 
szorgalmaz a helyi Általános 

Iskola segítségével 
szerdai napokon.

Az oktató: 
Farkas-Barabás Szabolcs, 

hernádi zenetanár lesz.
10-11 érdeklôdô esetén 

a tervezett tandíj: 
1.000Ft /alkalom.

A gitárok beszerzésében 
segítünk.

Várjuk az érdeklôdô fiatalokat!
Az oktatásról érdeklôdni 

a 06-20-413-2424-es számon 
lehet.
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Munkaerôpiaci modellek és e-szolgáltatások a teleházban - az ifjúság társadalmi
integrációját segítô program indul a Közép-Magyarországi Régióban

Kedves Lakosok!
A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján fiatal termelôk Európai Uni-

ós támogatásában részesültem, melynek köszönhetôen a községben
mezôgazdasági beruházásba kezdhettem. Beruházásom helyszínének kivá-
lasztásánál fô szempont volt a környék mezôgazdasági beállítottsága, a lel-
kes munkaerô és a fôváros közelsége. A tavalyi évben több hektár gyümöl-
csöst - meggyest és szilvást - vásároltam a községben, idén pedig már bôví-
tést tervezek. Büszkén mondhatom, hogy a tavalyi elsô gazdálkodási évet si-
keresen zártam. Köszönöm az eddigi támogatást, továbbra is számítok a la-
kosok és környéken élôk munkájára!

dr. Sándor Edina

A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért
Alapítvány és a Felsô-Homokhátság Vi-
dékfejlesztési  Egyesület az Új Széchenyi
Terv „Munkaerôpiaci modellek és e-szol-
gáltatások a teleházban” pályázatának
megvalósításában együttmûködik a 14 és
29 év közötti fiatalok készségeinek és
kompetenciáinak fejlesztése, valamint a
munkába állás, álláskeresés, pályaorientá-
ciós és pályaválasztási nehézségeik leküz-
dése érdekében.

A DEMNET Alapítvány a civil szerve-
zetekre, mint társadalmi vállalkozásokra
támaszkodva öt Pest megyébôl kiválasz-
tott szervezettel mûködik együtt az össze-
sen 47 324 937 Ft támogatással bíró pályá-
zat megvalósításában. A DEMNET Alapít-
vány eredeti elképzelései szerint a pályá-
zatot a Teleházakkal közösen szerette vol-
na megvalósítani, de mivel a Közép-Ma-
gyarországi Régióban nincs annyi hivatott
Teleház, így Ifjúsági Irodákkal, Integrált
Közösségi Terekkel és civil szervezetekkel
kiegészítve kötöttek szerzôdést a pályázat-
ban foglaltak megvalósítására. 

A résztvevô szervezetek között van a
Cserepesház Zuglói Ifjúsági Centrum, a
ceglédi Homokrészi Tanyavilágért Egye-

sület, a dánszentmiklósi Mûvelôdési és
Sportház, Községi Könyvtár, a ceglédi
Kozma László Teleház, a bugyi települé-
sen mûködô Bessenyei György Mûvelôdé-
si Ház és Könyvtár IKSZT, valamint a
Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület.

A résztvevô szervezeteknek vállalniuk
kell, hogy 2012 márciusa és 2013 augusz-
tusa között 18 hónapon át személyre sza-
bott és virtuális tanácsadást folytatnak jo-
gi, továbbtanulási, pályaorientációs, pálya-
választási és munkaerôpiaci témakörökben
és képzési lehetôséget biztosítanak a fiata-
lok számára. A képzésen a Közép-Magyar-
országi Régióból 75 fiatal vehet részt,
képzôhelyenként 15-20 fô.  A képzés 2012

szeptemberében indul, akkreditált képzés
lesz, és különbözô modulok közül lehet
majd választani, mint például pályázatírás,
projektmenedzselés, vidékfejlesztés, kom-
munikáció, önkéntesség, adományszerve-
zés. A képzésen való részvételrôl a fiatalok
tanúsítványt kapnak, ami segítheti a mun-
kavállalási esélyeiket. 

Az információszolgáltatást a szolgáltató
helyek nyitvatartási idôben, munkaidôn túl
és hétvégén teljesíthetik, ilyenkor az infor-

mációszolgáltatás történhet személyesen,
amennyiben a fiatal a kérdéseivel a szol-
gáltató helyet felkeresi.  Ugyanakkor tele-
fonon, e-mailben is történhet az informáci-
ószolgáltatás, ez pedig azt jelenti, hogy a
szolgáltató hely felé bármilyen kérdéssel
fordulhat a fiatal, ami a pályaválasztásá-
val, munkába állásával, továbbtanulási le-
hetôségeivel kapcsolatos, és a szolgáltató
helyek munkatársai igyekeznek a kérdések
megválaszolásában együttmûködni. 

Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentke-
zését, akiket a munkába állás, elhelyezke-
dés, személyes kompetenciáik fejlesztése
érdekel, és szívesen vennének részt egy
készségeiket fejlesztô képzésen!

Jelentkezni lehet a következô elér-

hetôségeinken:

Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület, 

2370 Dabas, Szent István u. 67.
Telefon: 06 29 562 680, 
Mobil: 06 20 915 72 00

www.leaderkontakt.hu, 
E-mail: demnet@leaderkontakt.hu, 

Facebook: http://facebook.com/felsoh

Közhasznú információk

Kakucs Körzeti Megbízottja 
– Varga László r.zls. fogadóórái: 

minden hónap 2. péntekén 

11-12-ig és

minden hónap utolsó péntekén

17-18-ig.

Bejelentéseket tehetnek 

a Dabasi Rendôrkapitányságon 

a 107, 112, a 06-29-360-207 

telefonszámra, illetve sürgôs 

esetben a 06-20-489-67-25 számon

a körzeti megbízottnak.

A Kakucs községi Polgárôrség 
telefonszáma: 

06-20-9-150-683

Fiók gyógyszertár

Cím: 2366 Kakucs, Fô utca 156/c
Nyitva tartás: 

H-Sz-Cs-P: 8:00-12:00, 
Kedd: 12:00-15:00

Telefon: 29/376-764
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Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat

Indul Noé Bárkája!

Korábban olvashattak már Szentjánosbogár Katolikus Családi
Napközi Hálózatunkról, amely megszerezte mûködési enged-
élyét, így hamarosan megnyitjuk Kakucson is Önkormányzatunk
épületében, mely korábban orvosi szolgálati lakás volt. Errôl a
korábbi Lapozgatóban (2011. augusztus) már olvashattak, de itt is
szeretnénk köszönetet mondani, hogy Polgármester Úr és a képvi-
selôk is támogatták egyházi kezdeményezésünket.

A Kakucson induló Napközink gondozóink, Fábián Anett és
Dinnyésné Klemencz Tímea javaslatára a Noé Bárkája nevet kap-
ta. Anett és Timi nagy szeretettel várják a kakucsi gyerekeket,
akiknek fiatal koruk miatt különösen fontos, hogy otthonosan
érezzék magukat, amíg szüleik dolgoznak. Erre pedig a legalkal-
masabb a Családi Napközi szûk létszámú csoportja. Mivel mind-
két gondozónk már édesanya, pontosan tudják, mivel és hogyan
tehetik érdekessé a gyermekek mindennapjait.

A mûködési engedély megszerzése egy nagyon hosszú fo-
lyamat volt, melynek során a Pest megyei Kormányhivatal Szoci-
ális és Gyámhivatala valamint az ÁNTSZ is ellenôrizték napközi-
jeinket. Az ellenôrzést követôen a Családi Napközik Módszertani
Intézetében elfogadták Szakmai Programunkat. Mivel mûködési
engedélyünket nem adták ki 2011. december 31-ig, ezért 2012. ja-
nuár 1-tôl az új törvények szerint kellett eljárnia a Kormányhiva-
talnak. Az új törvénynek megfelelôen továbbküldték papírjainkat
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak. A Hivatal fel-
adata, hogy eldöntsék, melyik napközi lehet jogosult állami nor-
matív támogatásra. Az új törvények szerint azok a napközik, ame-
lyek nem szerezték meg mûködési engedélyüket 2011. december
31-ig, nem jogosultak normatív állami támogatásra. A befogadás
befagyasztása határozatlan idôre szól, így Napközink normatív ál-
lami támogatás nélkül kell, hogy megkezdje mûködését. 

Mivel a kiadásaink 70%-át az állami támogatás fedezte volna,
így a tény, hogy e nélkül maradunk, megnehezítette a napközi in-
dulását. A hír hallatán Laczkó Mihály atya, a Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálatának Igazgatója Dr. Beer Miklós Váci Me-
gyéspüspök engedélyével úgy döntött, hogy ebben az évben annyi

pénzzel járul hozzá a Napközink beindításához, amennyi a mûkö-
déshez szükséges. 

A napköziben a szülôktôl kért ellátási díj 25.000 forint egy hó-
napra. Ez magában foglalja a napi négyszeri étkezést is.
Amennyiben az ellátási díj kifizetése valakinek problémát jelent,
abban az esetben, hivatalos szempontsor szerint, olyan összegben
állapodunk meg, ami a szülôknek is megfelelô. Az ellátási díj el-
engedhetetlen a jelen helyzetben, mivel egy gyermek ellátása kö-
rülbelül 66.000 forint egy hónapra, és ehhez még egyéb nem várt
költségek is társulnak. Mivel támogatást nem kapunk az államtól,
ezért a két összeg különbözetét az Egyházmegye vállalta.

A gyermekek mindennapjait elôre meghatározott programok,
foglalkozások teszik majd színessé. A foglalkozások lényege,
hogy a kicsik jól érezzék magukat a közösségben, valamint a val-
lás megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel játékos
formában. 

Reméljük, szeretettel fogadják községünkben ezt az újfajta kez-
deményezést, és minél több gyermek élvezheti a napköziben való
játék felhôtlen örömeit.

Spanyiel Lili hálózati koordinátor

Újszülötteink:
Sümegh Attila és Povázsony Júlia fia: Zsigmond (2011.12.15.)

Jakab Dávid és Radics Alexandra fia: Dávid (2012.01.10.)
Gerber András és Palásti Nikoletta leánya: Katalin

(2012.01.11.)
Kloczka Imre László és Török Hortenzia Alexandra fia: 

Károly (2012.01.13.)
Szabados János és Horváth Ildikó fia: János (2012.03.17.)

Köszöntjük községünk új polgárait!

Házasságot kötöttek: 
Bobák Zoltán (Hernád) - Kovács Marianna (Kakucs)

Bobák József (Hernád) - Földi Nikolett (Hernád)
Kiss Zoltán (Kakucs) - Szabó Gyöngyi Szilvia (Kakucs)

Lévay Sándor (Kakucs) - Balogh Erzsébet (Kakucs)
Maczák Tibor (Kakucs) - Varga Emese (Inárcs)

Házasságkötésükhöz gratulálunk!

Halottaink: 
Erôs Ferencné (Sztanyó Katalin) élt: 78 évet

Krizsán József élt: 67 évet
Kiss Józsefné (Kohut Juliánna) élt: 74 évet

Sallai Jakab élt: 56 évet

Elek Sándor élt: 79 évet
Kosiba Katalin élt: 20 évet

Kis Sándor élt: 68 évet
Kovacsics Károlyné (Töröcsik Eszter) élt: 72 évet

Tóth Endréné (Kolos Ibolya) élt: 88 évet
Vigh Béláné (Somogyi Veronika) élt: 71 évet

Radics János élt: 49 évet
Guba Pálné (Rafael Magdolna) élt: 74 évet

Emléküket megôrizzük!

AAAAnnnnyyyyaaaakkkköööönnnnyyyyvvvviiii     hhhhíííírrrreeeekkkk    2222000011111111    ddddeeeecccceeeemmmmbbbbeeeerrrrééééttttôôôôllll

Családom nevében szeretném megköszönni minden kedves 
rokonnak, barátnak és ismerôsnek, akik szeretett halottunk, 

Sallai Jakab temetését jelenlétükkel megtisztelték, és osztoztak
családunk fájdalmában. Özv. Sallai Jakabné

„El kellett mennem, búcsúzom így mindenkitôl;
kik ismertek és szerettek: Isten veletek!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, Rizmajer Antal temetésén jelen voltak, sírjára virágot,

koszorút hoztak, és fájdalmunkban velünk osztoztak.
Szeretô gyermekei és fájó szívû édesanyja
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Romokban hevernek a XX. század bál-
ványai: a tudomány, haladás, világbéke.
Ezek voltak a bálványok. A tudományt
ügyesen használtuk a tömegmészárlásra, és
rájöttünk, hogy nem oldja meg az ember
személyes problémáit. De keresünk, téve-
dünk, olykor elbukunk, nyugtalanok va-
gyunk, szenvedünk. 

Krisztus áldozatának titka, hogy egyrészt
Istent engeszteli a meglévô bûnökért, más-
részt megnyitja a kegyelem kútját, hogy az
akarat szabad maradjon, és mégse vétkez-
zék. Az áldozat lényege a szeretet, az áldo-
zat felülmúlja a rációt. „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.”
„Nagyobb szeretete senkinek nincs, mint
aki életét adja barátaiért.”

Megtörtént az áldozat, de a szenvedés
nem múlt el. Újra és újra meg kell tanul-
nunk, hogy ez a kereszt nem a külsô paradi-
csom, hanem a belsô mennyország kulcsa.
A keresztet eltávolíthatják az utak men-
térôl, kimaradhat végleg a mai ember világ-
képébôl, a kereszt mégis marad, egyszerû-
en azért, mert a bûn is marad. 

Bármennyire tiltakozunk, a megoldás a
kereszten önmagát feláldozó Krisztus, s az
embert elsôsorban önmagától kell meg-
menteni. Igazi arcáról nem hiányozhat a
bûnbánat könnye. Ha fájdalmas is, az em-
ber Nagypénteken talál önmagára, de
Nagypéntek Húsvét nélkül néma sikoly, s
felelet sincs rá. A kereszt a feltámadás fé-
nyében lett a gyôzelem jele. Kérjük mind-
annyian Krisztustól a húsvéti ajándékot,
hogy megérthessük a kereszt és a feltáma-
dás belsô összefüggéseit.

Napjainkban sokan akarják a feltámadást
kereszt nélkül. Az egyház megújulását ke-
reszt nélkül, az ember megváltását kereszt
nélkül, az emberiség megszabadítását ke-

reszt nélkül. Jólétet, biztonságot, új testvé-
riséget szeretnének kereszt nélkül. A társa-
dalom megújulását hirdetik Isten nélkül. 

A keresztet azonban nem lehet pótolni
tudással és politikával, forradalmakkal
vagy filozófiákkal, diktatúrákkal vagy kul-
túrfolyamatokkal, több szabadsággal, több
türelemmel, rendeletekkel vagy új struktú-
rákkal. A kereszt az egyetlen út Istennek
ahhoz a birodalmához, amely Jézus Krisz-
tus feltámadásában megnyilatkozott szá-
munkra. 

A kereszt vállalása nélkül nem tudjuk
teljesíteni a Tízparancsolatot, nem értjük
meg a Hegyi beszédet, elbukunk a kísértés-
ben. Nem ismerjük fel az igazságot, nem
halljuk meg lelkiismeretünk szavát, nem
bontakozik ki életünk. A kereszt vállalása
nélkül más emberek gyakorolják hatalmu-
kat rajtunk, és kiszolgáltatottai leszünk ön-
zésüknek. A rosszat rosszal fogjuk viszo-
nozni, nem sikerülhet a házasság, a családi
élet, a felebaráti szeretet, az irgalmasság,
sem a földi, sem az örök élet. 

Az egész világban megnyilvánul az az
erôteljes vonás, amely a keresztet, az áldo-
zatot, a lemondást gúny tárgyává teszi. Sza-
badságot akarnak felelôsség és parancsola-
tok nélkül, élvezetet erôfeszítés nélkül, hal-
adást válságok nélkül. Tudást akarnak hit
nélkül, a világ egységét akarják a szívek
megtérésének fáradságos útja nélkül. Meg
akarják szüntetni a világban a gonoszságot,
kereszt és áldozat nélkül. Ennek a szemlé-
letnek a következményei megsemmisítôek.

Kívánom, hogy a megfeszített és feltá-
madt Krisztus gyôzelme ott ragyogjon csa-
ládjainkban és valóban átalakító legyen éle-
tünkben.

Laczkó Mihály atya

Kakucs Község Önkormányzata 
és a

Kakucsi Római Katolikus 
Egyházközség

tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóját a 

kakucsi 
Szent Kereszt Templomban

(Kakucs, Hôsök tere 1.)

2012. április 29-én, vasárnap
tartandó

Országos Búzaszentelô 
Szentmisére

és
Búzaszentelô Ünnepségre

Program:
10 órakor: 

– Ünnepi Szentmise a templom
melletti parkban.

A Szentmisét celebrálja:
Laczkó Mihály 

plébániai kormányzó
Az ünneplôket köszönti:

Szalay István, 
Kakucs polgármestere

A Szentmisét követôen körmenet a
búzatáblához

Búzaszentelô ünnepség

Szeretettel várjuk Önöket 
e szép hagyomány, tradíció

kakucsi rendezvényén.
A rendezvényrôl tudósít a 

Duna Tv, a Hír Tv

Húsvéti üzenet

Csillagok a Teremtô kezébôl
Az idei karácsonyi hangversenyen a fôvárosból érkezett Magán

Vegyeskart látták vendégül Kakucs mûvészetpártoló hallgatói és a
helyi együttesek. A hangversenyen zeneiskolás fiatalok és pro-
fesszionista mûvészek is felléptek. Kiemelkedô élményt ígért és
biztosított a friss Junior Prima díjas Balázs János. Briliáns Bach és
Chopin játéka visszafogott, mosolygós egyénisége nagy hatást gya-
korolt az ôt áhítattal hallgató gyülekezetre.

A legkisebbek is bizonyítottak: Klauz Ágota (zongora), Né-
methy Kitti (gitár) és Némethy Panna (hegedû) szólói - felkészült-
ségrôl, kifinomultságról tanúskodtak. A helyi együttesek példamu-
tató felkészültsége önmagáért beszélt. Kálvin János fúvósai tisztán,
szép hangi adottságokkal valósították meg a “szólisztikus fe-
lelôsség és kamarazenei alázat” - Schumann óta megfogalmazott
eszmeiségét. Az orgonakarzatról - Tóth Istvánné vezetésével - friss
népi csokor csendült fel a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
elôadásában. A hangversenyt emelkedetté tette az egyes mûsorszá-
mok közé illesztett magyar karácsonyi dalok együttes megszólalá-
sa. Több korosztály együtt éneklésének is fültanúi lehettünk. A
Bárdos Lajos Kamarakórus (vezetôje Nits Márta) és a Kakucsi Ál-
talános Iskola gyermekkara (vezetôje Nagy Jánosné) a névadó Bár-

dos Lajos mester karácsonyi mini - misztériumát adták elô meghitt
átéléssel. A vendégénekkar produkciójába közbeszólt a “termé-
szet”, elsô fellépésükön számos énekest és szólistát kellett nélkü-
lözniük a hirtelen jött “szezonbetegségek” miatt. Szólnunk kell
még Kakucs zenei nagyasszonyáról, Nits Mártáról, aki kivédhetet-
len precizitásával, mosolygós lendületével és szorgalmával nemes
hagyományok teremtôje és megtartója. Kivételes sugárzó egyéni-
ségét a - vele elsô alkalommal találkozó - dalosok és mûvésztársak
is felismerték. Köszönet illeti ôt és a pazar vendéglátást megte-
remtô énekeseit, segítôit. Látszott, hallatszott, hogy itt becsülete
van a munkának, a szorgalomnak és helye a szívet-lelket melen-
getô mûvészetek befogadásának. A hátteret biztosító önkormány-
zatból és a helyet biztosító plébániából pedig legyen még e hazá-
ban ezer! A Magyar Katolikus Rádió népszerû „Zene közelben” cí-
mû mûsorában elhangzott beharangozó híradásért a Juhász Elôd-
Csiba Lajos szerkesztô párosnak mondunk köszönetet. 

Adventi várakozással, Pilinszky Jánost idézve, a beszámolónk
címében rejlô eredeti üzenettel zárjuk beszámolónkat: „Az ünnepe-
ket nem az emberek csinálják, hanem kapjuk, mint a csillagokat a
teremtô kezébôl.” 

Emôdi Györgyi (a Magán Vegyeskar karnagya)

EGYHÁZI HÍREK
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Képes visszatekintés a 2011. évi adventi koncertre

A Bárdos Kamarakórus együtt énekelt az Általános Iskola énekkarával.
Citerán Fülöp Edit budapesti tanárnô kísérte a népi dallamokat

A közönség soraiban a legfiatalabbak is részesei voltak a koncertnek

Az est sztárvendége 2011 Junior
Príma díjasa, ifj. Balázs János

Szeretettel köszöntjük egymást 
ezen az estén.

A képen a kakucsiak karnagya, 
Nits Márta kap ajándékot 

vendégeinktôl

A fellépôk a Kálvin Zenekar 
muzsikájára énekelve zárták 
az adventi koncertet

Konferanszunk több éve Nagy Balázs, aki a képen Klauz Ágota
zongorajátékát jelenti be

Vendégünk a budapesti Magán Vegyeskar volt, akiket Emôdi Györgyi
karnagy kísért zongorán
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Katica csoport

Pillangó csoport

„Bejárom Kenyát és Zimbabwét” – az elsô osztályosok vidám afrikai jelenete Harry Potter jelmezben a 4. osztály

Az ötödikesek vagány csapata
„Napfény járja át a szívem újra” – a 8. osztályosok automobilja nagy sikert

aratott

Csiga csoport

Süni csoport
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