
ÖNKORMÁNYZATUNK NEVÉBEN KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK

KAKUCS LAKÓINAK!
   Szalay István polgármester

XXIII. évfolyam 1. szám 2013. HÚSVÉTJÁN

JJuuhháásszz  GGyyuullaa::   HHúússvvééttrraa  
(részlet)

Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,

Én dalt jövendô húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Juhász Gyula: Húsvétra
(részlet)

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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Képes tartalom-jegyzékKépes tartalom-jegyzék

- Önkormányzat ..................................
- Kökörcsin Óvoda ...............................
- Általános Iskola..................................
- Közmûvelôdés....................................
- Kaleidoszkóp.....................................
- Sport.................................................
- Keresztrejtvény...................................
- Böllérfesztivál.....................................

A doni megemlékezés zenei közremûködôje a Kálvin zenekar volt
Március 15-én tisztelettel emlékeztünk az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc hôseire

A Magyar Kultúra napi rendezvény A német önkormányzat és a nyugdíjasok közös farsangja február 1-jén

Iskolai farsang – a 2. osztályosok rocker csapata Óvodai farsang – a Csiga csoport bemutatója
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1943-2013. 
Megemlékezés a doni áttörés 70. évfordulóján

„Aludjatok, ti áldott hôseink, pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, 

mely értetek pereg.
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén 

szunnyadó bakák,
Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó,

S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó.”

Így emlékezett dr. Zempléni Miklós, a 2, magyar hadsereg egy-
kori honvédorvosa a hazájától 2000 km távolságban a csaták
szörnyû poklában elhunyt több tízezer magyarra, a hôsi halottak-
ra, apákra és fiakra, kiket hiába várt vissza a család, az édes ott-
hon.

Ma is sokan felteszik a kérdést, hogy mi keresnivalója volt ma-
gyar katonáknak ott messze az orosz földeken, a Don folyó mel-
lett, miért kellett vágóhídra küldeni hazánk szülötteit?

A történész Belényi Gyula úgy véli, hogy bár ennyi idô távlatá-
ból nehéz pontosan megítélni az akkori politikai helyzetet, mégis
úgy tûnik, hogy Trianon, majd az Anschluss után, mikor Magyar-
ország közvetlenül határos lett a hitleri német birodalommal, szûk
mozgástér állt az akkori politikai vezetés elôtt, még ha 100%-os
kényszerpályáról nem is beszélhetünk.

Magyarország késôbbi megszállása után 1942 tavaszától a má-
sodik magyar hadsereget, közel negyedmillió katonával a keleti
frontra vezényelték. Ez a hadsereg kelet felé haladt a Don irányá-
ban, majd a folyót elérve megkezdôdtek a hídfôcsaták. A hadse-
reg vezetôje Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes volt. 1943 januárjá-
ban az oroszok meglepetésszerûen nagy és összpontosított ellen-
támadást indítottak az urivi hídfônél. A magyar hadsereg a körül-
ményekhez képest keményen, de esélytelenül, az orosz télben
megfelelô fegyverzet és felszerelés nélkül védekezett. A magyar
egységeket az ott harcoló német csapatok fokozatos felváltására
vezényelték a Don mellé. Az orosz hídfôállások felszámolására a
magyar és német egységek nagy erôfeszítéseket tettek, melyek a
kezdeti sikerek után súlyos kudarccal végzôdtek.

A sikertelen hídfôcsaták után a katonai vezetés szinte lehetetlen
feladat elé állította a 2. magyar hadsereget azzal, hogy a Don part-
ján 208 km hosszan a folyó védelmének feladatát magára vállalta.

A vállalás eleve kudarcra volt ítélve: 

– a sereg létszámban kevés volt ilyen hosszú frontszakasz vé-
delmére,

– a csapategységeket nem váltották, tartalékaik kimerültek,
– fegyverzetük elavult volt,
– a csapatok ellátása sokszor megoldhatatlan nehézségekbe üt-

között, ezt tetézte a közel 40 fokos hideg,
– a katonák között eluralkodott a kétségbeesett hangulat, nem

látták célját és értelmét a háborúban való részvételnek.
Mindezek együttes érvényesülése mellett következett be 1943.

január 12-e, mikor megindult a nagy erejû orosz támadás. A há-
romszoros túlerôben lévô orosz csapatok megsemmisítô csapást
mértek a 2. magyar hadseregre.

A hadtörténészek megállapítása szerint 149.971 magyar katona
esett el, sok ezren kerültek hadifogságba. A túlélôk lelkében örök-
re kitörölhetetlen nyomot hagyott ez a pokoli ütközet. 

Rájuk emlékezünk tehát ma, elôttünk hajtunk tisztelettel fejet,
akiket elvittek családjuktól, mundérba bújtattak és elvittek meg-
halni, Nyugodjanak békében!

(Összeállította és az ünnepségen felolvasta: 
Varró Jánosné Pintér Marianna tanárnô) 

J
anuár elsejétôl az állam az önkor-

mányzatoktól átvette az általá-
nos iskolák fenntartását, és a

háromezernél kisebb lakosú települése-
ken általános szabályként a mûködtetést
is egy állami intézmény, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el. A
helyi önkormányzat azonban dönthetett
úgy, hogy továbbra is magára vállalja a
mûködtetést, azaz fizeti az üzemeltetés
költségeit. Köztudott, hogy Kakucson
elsô körben a képviselôtestület meg akar-
ta tartani az iskola mûködtetését. Máso-
dik körben nem ez történt, állami kézbe
került a fenntartással együtt a mûködte-
tés is. Ennek okairól és menetérôl kér-
deztem Szalay István polgármester urat,

hogy miért döntött mégis a képviselôtes-
tület úgy, hogy az iskolánk állami kéz
alatt mûködjön. 

1. Miért mondott le az önkormány-

zat a mûködtetésrôl is? 

A köznevelésrôl szóló törvény alapján
az iskola fenntartói joga az államhoz ke-
rült. Fontos tisztázni, hogy a fenntartás
az oktatással kapcsolatos teendôket je-
lenti, annak költségeivel együtt, míg a
mûködtetés a technikai feladatok ellátá-
sát (fûtés, világítás, stb.), és annak költ-
ségeit. Ötezer fô feletti települések ese-
tén automatikusan az önkormányzatokat
terhelik ezek a költségek, viszont a mi
létszámunknál választani lehetett, hogy
akarunk-e mûködtetni – magyarul fizetni

kb. 20 millió forintot évente -, vagy nem
akarunk. Mi mindenképp azt gondoltuk,
hogy maradjon miénk az iskola legalább
valamilyen szinten - hozzáteszem az
épületegyüttes tulajdonjoga a miénk ma-
radt, a falué. Ennek megfelelôen az elsô
szándék az volt, hogy valamilyen szinten
mégis jó lenne elérni, hogy beleszólhas-
sunk az iskola életébe, mert ugye a gye-
rekek a mi gyerekeink, és a pedagógusok
is az általunk alkalmazott pedagógusok.
Közben kiderült, hogy a törvény nem ad
fikarcnyi lehetôséget sem a beleszólásra,
akkor sem, ha vállaltuk volna a mûködte-
tést. Miközben az állam semmilyen
anyagi segítséget nem adott volna ehhez.
És – már bocsánat! - ki az a bolond, aki-

ÖNKORMÁNYZATi HÍREk
Interjú Szalay István polgármesterrel
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nek semmi beleszólása nincs például az
igazgató megválasztásába, vagy a peda-
gógusok alkalmazásába, a tanítási elvek-
be, viszont adnia kell mindehhez 20 mil-
lió forintot. Nem vagyunk abban a hely-
zetben, hogy ezt megtehetnénk. Ezért az-
tán kénytelenek voltunk úgy dönteni,
hogy nem tudjuk vállalni a mûködtetést,
és tokkal-vonóval - ahogy mondani
szokták -, az államhoz került az iskola.
Ez persze nem jelenti azt, hogy elfelejtet-
tük az iskolát. Mi itt vagyunk, ha szüksé-
ges, és ha a pénzügyi helyzetünk megen-
gedi, mi továbbra is segítünk, hiszen ôk
továbbra is a mi gyerekeink, akikért to-
vábbra is felelôsséget érzünk. Csakhogy
ezt így minden kényszer nélkül, saját be-
látásunk, és persze pénzügyi lehetôsége-
ink szerint tehetjük, kiegészítve az állami
ráfordításokat. Így az iskola mindenkép-
pen jobban jár, több forráshoz jut.

2. Változtat-e az önkormányzat
pénzügyi helyzetén, hogy az iskola ál-
lami kézbe került? 

Önmagában igen, de sajnos nemcsak
ez a változás történt, hanem teljesen
megváltozott az önkormányzatok finan-
szírozásának a módja is. Sokkal bizony-
talanabb helyzetbe kerültünk, mint eddig
bármikor is az önkormányzatok fennállá-
sa óta. A helyzet az, hogy ugyan az állam
az alapfokú oktatáson túl néhány,
elsôsorban szociális és igazgatási felada-
tokat is átvállalt, ugyanakkor a teljesen
átalakított szerkezetû központi költség-
vetés az átvállalt feladatok arányát meg-
haladóan von el pénzt a településektôl.
Csökkent a jövedelemadó helyben mara-
dó része, elmaradt a „szegényebb” tele-
püléseknek eddig járó kompenzáció, és
az eddig 100 %-ig az önkormányzat be-
vételét jelentô gépjármûadónak ezután
csak a 40 %-a lesz a miénk, a többit to-
vább kell utalnunk az államnak.

Az önkormányzatok finanszírozására
is ráül a kormány és a törvényhozók ok-
tatási-, és közigazgatási reformnak neve-
zett, valójában az önkormányzatokat kis-
korúsító, a hatalmat erôteljesen közpon-
tosító törekvése - a bürokrácia burjánzá-
sát, a sokszor értelmetlen és megmagya-
rázhatatlan intézkedéseket tekintve úgy
is mondhatnám, hogy a kormány erôsza-
kos nyomulása. Csökkent az önkormány-
zatok mozgástere, döntési lehetôségeink
beszûkültek. Csak példaként említem a
korlátozott hitelfelvételi lehetôségünket.
Ennek kapcsán érdemes megemlíteni,
hogy az állam kifizette ugyan az önkor-
mányzatok hiteleit – ez elsôre jól hang-
zik, tele is volt vele a média! -, viszont a
költségvetésüket a hitelek éves terheit
(éves kamat, évente esedékes törlesztés)
meghaladó összeggel csökkentette, tehát
összességében ezzel is rosszabbul jártak.

Ez nyilván átlagosan igaz, mert vannak
az átlagnál jobban, illetve rosszabbul já-
ró önkormányzatok is - a települések tér-
ségi elhelyezkedésétôl, méretétôl, költ-
ségvetési bevételeik és kiadásaik szerke-
zetétôl függôen. Kakucs ebben a tekin-
tetben (is) az átlaghoz tartozik.

3. Mi történne, ha az iskola az ön-
kormányzat segítségét kérne valami-
lyen probléma megoldásban? 

A fô vezérelv az volt, hogy az iskolá-
hoz ragaszkodunk, mert az a település
elôbb-utóbb elhal, kiüresedik, ahol nincs
általános iskola. Viszont ha nincs bele-
szólási lehetôségünk az iskola életébe, az
oktatás folyamatába, akkor nem vagyunk
bolondok, hogy csupán presztízsbôl 20
milliót áldozzunk arra az állam helyett –
hozzáteszem, nincs is mibôl. Az, hogy
mégis ragaszkodunk az iskolához, az ab-
ban nyilvánul meg, hogy erônkhöz mér-
ten maximálisan együttmûködünk, ami-
ben csak lehet. Megítélésem szerint eb-
ben a helyzetben nekem elsôdleges fela-
datom – és ezzel egyetértett a képviselô-
testület is –, hogy a lehetô legkevesebb
sérüléssel mûködjön ez a dolog. A gyere-
kek lehetôleg semmit ne érezzenek
ebbôl, a pedagógusok is csak minél ke-
vesebbet, és az oktatás színvonala se ro-
moljon. Ennek megfelelôen mindenben
segítünk, és mindaddig, ameddig megen-
gedi a költségvetésünk.

4. Ön szerint a jelenlegi változás ki-
hatással lesz-e az iskola szerepvállalá-
sára a falu életében? 

Én nagyon bízom benne, hogy a válto-
zás nem befolyásolja az iskola szerep-
vállalását. Pontosan ezért is mondtam -
és ebben a testületnek is egyhangú a
szándéka -, hogy az iskolát nem ereszt-
jük el, nem hagyjuk magára (pontosab-
ban az állam és az intézményfenntartó
központ kénye-kedvére). Ha nincs is be-
leszólásunk, azért még beszélô viszony-
ban vagyunk. Ide bármikor bizalommal
jöhetnek, ha segítség kell. Nem szeret-
nénk, ha az iskola kicsúszna a falu éle-
tébôl. 

5. A faluból a szülôk fordulhatnak-e
a Polgármester Úrhoz, ha az iskolával
szemben valamilyen probléma vagy
igény merül fel? 

Természetesen igen. Hozzáteszem,
hogy eddig az önkormányzat, vagyis a
fenntartó és mûködtetô képviseletében
akár intézkedési jogkörrel is beleszólhat-
tam volna az iskola életébe. Csakhogy én
azt az elvet vallottam, hogy az iskolának
szüksége van az önállóságra: van ve-
zetôje, van tantestülete, ott a szülôi mun-
kaközösség is, tehát probléma esetén arra
törekedtem, hogy az lehetôleg házon be-
lül oldódjon meg. Arra törekedtem, hogy
tôlem, vagy a képviselô-testülettôl csak

végsô esetben várjanak megoldást, hi-
szen ha kívülrôl kell valamibe beleszól-
ni, az mindig rossz. Bármilyen intéz-
mény, közösség esetében igaz, hogy a kí-
vülrôl származó megoldás, a kívülállók
döntése senkinek sem szokott tetszeni.
Ezért eddig is arra törekedtem, hogy ne
üljünk rá az iskolára, lehetôleg ott hely-
ben, demokratikus módon alakuljon az
iskola élete. A továbbiakban persze már
nem is lesz módunk beleszólni. Ennek
ellenére, amit eddig megtettünk, azt to-
vábbra is meg tudom tenni – vagyis
probléma esetén igyekszem közvetíteni,
segíteni annak megoldását.

6. Mit érez magánemberként és pol-
gármesterként mikor elmegy az iskola
mellett? Van-e egyáltalán különbség? 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem villan be, milyen változás történt, de
igazából semmi rendkívülit. Persze egy-
fajta elkeseredést azért mégis, elsôsorban
a változások lebonyolításának, és a dön-
téshozatalnak az erôszakos módja miatt,
amivel sem magánemberként, sem pol-
gármesterként nem értek egyet. Ahogy,
és ami történt nemcsak az oktatás, hanem
a közigazgatás „átszervezése” kapcsán
is, az az én elveimmel, a demokráciáról,
a társadalom szerepérôl, mûködésérôl
vallott nézeteimmel teljesen ellentétes.
Ugyanakkor továbbra is magunkénak ér-
zem az iskolát, és ezzel a felelôsséggel is
tekintek, tehát figyelek rá – hiszen az is-
kola ugyanaz, de ennél még fontosabb,
hogy a tanulók, a szülôk, a pedagógusok
és segítôik is ugyanazok, mint eddig.

És remélem, sôt, makacsul bízom ben-
ne, hogy ezek a változások még nem
véglegesek, vagy legalábbis egyszer
majd visszafordíthatók lesznek.

Mert persze nem változtam én sem. 
Köszönöm a lehetôséget.

Kucsera Helga

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
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Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság megjelenése óta hozott ha-
tározatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hiva-
talban és a www.kakucs.hu weblapon.

2012. december 12-ei 
képviselô-testületi ülésen hozott döntések:

157-158/2012. Határozatok:
Az Önkormányzat adósságkonszolidációs eljárásáról
159/2012. Határozat:
Szándéknyilatkozat kistérségi társuláshoz történô további

csatlakozásra
160/2012. Határozat:
Építéshatósági ügyintézô további foglalkoztatásáról

2012. december 19-ei 
képviselô-testületi ülésen hozott döntések:

23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet:
A szociális célú tûzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselôi közszolgá-

lati jogviszonyának egyes kérdéseirôl, egyúttal „a Képviselô-
testület Hivatalának köztisztviselôit megilletô szociális, jóléti jut-
tatásokról, az illetményrendszer egyes elemeirôl, továbbá a köz-
tisztviselôk szociális és kegyeleti támogatásáról” szóló 9/2008.
(VIII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet:
A Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati

ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi
díjáról szóló 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet:
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgál-

tatásról szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról, egyúttal „a szippantott szennyvíz leeresztési díjának
megállapításáról” szóló 9/1996. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

27/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet:
A helyi szemétszállítás kötelezô igénybevételérôl szóló

28/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
161/2012. Határozat:
A szelektív hulladékgyûjtô konténerek ürítési díjáról
162-163/2012. Határozatok:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
164/2012. Határozat:
A köztisztviselôk teljesítménycéljainak meghatározásáról
165/2012. Határozat:
A Képviselô-testület 2013. évi munkatervérôl
166/2012. Határozat:
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának kiké-

rése a Ságvári Endre utca nevével kapcsolatban
167/2012. Határozat:
A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlaní-

tására vonatkozó díjak módosításáról
168/2012. Határozat:
Önkormányzati jelzáloggal terhelt ingatlan önálló felépít-

ményként történô bejegyzéséhez történô hozzájárulásról

2013. február 14-ei képviselô-testületi ülésen hozott döntések:

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet: 
Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésérôl
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet: 
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a

házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendô
díjakról 

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet: 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról,

egyúttal a 17/2012. (X. 01.) önkormányzati rendelet hatályon kí-
vül helyezése

1/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálko-

dási tervérôl
2/2013. képviselô-testületi határozat:
A háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában

történô ellátására kötendô szerzôdésrôl
3/2013. képviselô-testületi határozat:
A házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási

formában történô ellátására kötendô szerzôdésrôl
4/2013. képviselô-testületi határozat:
A fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában

történô ellátására kötendô szerzôdésrôl

2013 januárjától megkezdte mûködését
a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Já-
rási Hivatala, melynek illetékességi terü-
lete az alábbi településekre terjed ki: Da-
bas, Bugyi, Hernád, Inárcs, Kakucs, Ör-
kény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Tá-
borfalva, Újhartyán, Újlengyel. 

A Járási Hivatal szervezeti egységei
és elérhetôségei:

Járási Törzshivatal: 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B., Tel: 29/561-200

Okmányiroda: 2371 Dabas, Szent Já-
nos út 120-122., Tel: 29/564-200

Hatósági Osztály: 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B., Tel: 29/561-225

Járási szakigazgatási szervek:

Földhivatal: 2370 Dabas, Bartók Béla
u. 52., Tel: 29/361-134

Munkaügyi Kirendeltség: 2370 Dabas,
Berkenye u. 1., Tel: 29/361-581

Gyámhivatal: 2370 Dabas, Szent István
tér 1/B., Tel: 29/561-202

Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenôrzô Hivatal: 2370 Dabas, Szent Ist-
ván tér 1/B., 29/367-108

Népegészségügyi Intézet: 2370 Dabas,
Kossuth László u. 1., Tel: 29/360-167

A Járási Hivatalnál (többek között)
az alábbi ügyeket lehet intézni:

Okmányirodában: a személyazonosí-
tó igazolvánnyal, a személyi azonosítóról
és lakcímrôl szóló hatósági igazol-

vánnyal, az útlevéllel, a parkolási igazol-
vánnyal, az egyéni vállalkozói igazol-
vánnyal, a közúti jármûvezetésre jogosí-
tó, illetve a jármû tulajdonjogát és a közú-
ti forgalomban való részvételre jogosító
okmányokkal, az ügyfélkapuval és a né-
pesség-nyilvántartással kapcsolatos ható-
sági ügyeket. 

Gyámhivatalban: gyámhatósági és
gondnoksági ügyeket, igazolatlan hiány-
zás és az iskolai támogatás folyósításá-
nak felfüggesztésével kapcsolatos felada-
tokat, ideiglenes hatályú elhelyezést, vé-
delembe vételt, családi jogállás rendezé-
sét, kiskorúak házasságának engedélye-
zését, szülôi ház elhagyásának engedé-

Tájékoztatás a Járási Hivatalról és az Önkormányzat által
ellátandó feladatokról
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lyezését, családba fogadás engedélyezé-
sét, eseti, illetve ügygondnok kirendelé-
sét, átmeneti nevelésbe vételt, tartós ne-
veltek, utógondozottak ügyeit, kiskorúak
vagyoni ügyeit, örökbefogadást, otthon-
teremtési támogatási ügyben való eljá-
rást, gyermektartásdíj állam általi meg-
elôlegezését, a teljes hatályú apai elis-
merô nyilatkozat felvételét (amit lehet a
helyi anyakönyvvezetônél is).

Járási Hivatal Hatósági Osztályán a
szociális igazgatási ügyek közül: az ápo-
lási díjat, az alanyi és a normatív alapú
közgyógyellátást, az idôskorúak járadé-
kát, a hadigondozottak ellátását és az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ságot. 

A Járási Hivatal feladatkörébe tartoz-
nak továbbá:

Családtámogatási ügyek; - Köznevelési
ügyek; - Egyéni vállalkozási tevékenység
engedélyezése; - Menedékjogi ügyek; -
Egyes kommunális típusú ügyek (pl. te-
metôengedélyezés); - Egyes állategész-
ségügyi feladatok (pl. állatotthon engedé-
lyezés); - Szabálysértési feladatok; - Víz-
ügyi hatáskörök; - Idegenrendészeti, hon-
védelmi ügyek; - Helyi védelmi bizott-
sággal kapcsolatos feladatok; - Egyes
speciális építéshatósági ügyek.

A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
ügyekrôl, ügyfélfogadási idôrôl bôvebb
felvilágosítást kaphatnak a dabasi ügyfél-
szolgálati ügyintézôtôl a 29/561-200-as
telefonszámon és a www.dabas.hu honla-
pon.

Az Okmányiroda hosszított nyitva tar-
tással: munkanapokon 8.00 órától –
20.00 óráig várja az ügyfeleket. Az ügy-
intézéshez elôzetes bejelentkezés kell.
Idôpontfoglalás a 29/564-211-es telefon-
számon, vagy elektronikusan a www.ma-
gyarorszag.hu internetes oldalon keresz-
tül lehetséges. Az illeték és díj megfizeté-
sére hétfôn 17.30-tól, keddtôl péntekig
pedig 15.30-tól kizárólag bankkártyás fi-
zetési módot tudnak biztosítani. 

A Járási Hivatal Újhartyáni Kiren-
deltségén járási ügysegéd várja az ügy-
feleket – így a kakucsi lakosokat is -
hétfôtôl – csütörtökig: 8.00 - 16.00-ig,
pénteken: 8.00 – 12.00-ig.

Az ügysegéd az alábbi szociális ügyek-
ben átadja a kérelem-nyomtatványokat,
segít azok kitöltésében, átveszi a kitöltött
nyomtatványt, a kérelmet megalapozó
egyéb, csatolandó iratokat, mellékleteket,
illetve azokról másolatot készít: 

· közgyógyellátás (alanyi és normatív
alapon járó)

· egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság szociális alapon

· idôskorúak járadéka
· ápolási díj.
Az ügysegéd tájékoztatást nyújt továb-

bá a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
ügyek eljárási rendjérôl is, ezért kérjük,

forduljanak hozzá bizalommal. Elér-
hetôsége: Polgármesteri Hivatal, 2367 Új-
hartyán, Fô út 21., Tel: 29/573-552.

Helyi önkormányzati, jegyzôi hatás-
körben maradtak mindazon ügyek,
amelyekhez elsôsorban helyi ismeretek
szükségesek, illetve helyi mérlegelésre
van lehetôség: pl.:

- hagyatéki ügyek, 
- anyakönyvi eljárás, 
- lakcímbejelentés (önkormányzatnál is

és az okmányirodában is), 
- adóigazgatás és végrehajtás, 
- kereskedelmi engedélyezés, 
- telepengedélyezés, 
- birtokvédelmi eljárás, 

továbbá a helyi önkormányzati rendelet-
hez kötött szociális, gyermekvédelmi ellá-
tások, úgymint: 

- aktív korúak ellátása (rendszeres szo-
ciális segély, foglalkoztatást helyettesítô
támogatás), 

- lakásfenntartási támogatás, 
- átmeneti segély, 
- temetési segély, 
- méltányossági közgyógyellátás, 
- hulladékszállítási díj átvállalása, 
- köztemetés, 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- szociális információs szolgáltatás, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támoga-

tás, 
- kiegészítô gyermekvédelmi támoga-

tás, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény, 
- óvodáztatási támogatás, 
- gyermekjóléti szolgáltatás stb.

A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkormányzati feladatok
különösen – az önkormányzati törvény
szerint:

1. településfejlesztés, településrende-
zés;

2. településüzemeltetés (köztemetôk ki-
alakítása és fenntartása, a közvilágításról
való gondoskodás, kéményseprô-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakí-
tása és fenntartása, gépjármûvek parkolá-
sának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészsé-
ges életmód segítését célzó szolgáltatá-
sok;

5. környezet-egészségügy (köztiszta-
ság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, elôadó-mûvészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi vé-
delme; a helyi közmûvelôdési tevékeny-
ség támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatá-
sok és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált sze-

mélyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelôzé-
sének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvéde-
lem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, ka-
tasztrófavédelem, helyi közfoglalkozta-
tás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel
és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelôk, ôstermelôk számára
- jogszabályban meghatározott termékeik
- értékesítési lehetôségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetôségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közremûködés a település közbiz-

tonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosí-

tása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhôszolgáltatás;
21. víziközmû-szolgáltatás, amennyi-

ben a víziközmû-szolgáltatásról szóló tör-
vény rendelkezései szerint a helyi önkor-
mányzat ellátásért felelôsnek minôsül.

Törvény a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok köré-
ben ellátandó más helyi önkormányzati
feladatot is megállapíthat.

KAKUCSI LAPOZGATÓ

XXIII. évfolyam 1. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat 

által alapított idôszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap évente 3 alkalommal jelenik meg: 
húsvétra, augusztus 20-ra 

és karácsonyra.
Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: 
Klauz Dénes, Kucsera Helga, 
Tóth Istvánné, Varró Jánosné. 

A szerkesztôk munkatársa: 
Farkasné Szabó Mária, 

Horváth Renáta 
és Kucseráné Bartuszek Judit. 

A képek legtöbbjét 
Klauz Dénes készítette.

Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. 
Dabas. 

Felelôs kiadó Bálint Ferenc
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Kakucs Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetésének fôszámai

(A költségvetési rendelet és mellékletei részletesen a http://www.kakucs.hu / Letölthetô
dokumentumok / Önkormányzat hatályos rendeletei / 2013. évi költségvetési rendelet

webhelyen található)

A magánszemélyek
kommunális adójáról

(részletek a helyi rendeletbôl)

Az adóköteles az Önkormányzat ille-
tékességi területén:

a) az építmények közül a lakás és a
nem lakás céljára szolgáló épület, épü-
letrész,

b) az építési tilalommal nem terhelt te-
lek,

c) a nem magánszemély tulajdonában
álló, lakásbérleti szerzôdéssel kiadott la-
kás.

Az adó mértéke adótárgyanként, illet-
ve lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év, a
nem lakás céljára szolgáló épület, épület-
rész esetében 12.000 Ft/év. 

Az egy ingatlanon található esetlege-
sen összeépült épületek, épületrészek (la-
kás, üzlet, mûhely stb.) az adózás szem-
pontjából önálló adótárgyaknak minôsül-
nek és külön-külön kell utánuk adózni.

Az adózó az adókötelezettségében
történt változásról (ingatlaneladás, -
vétel, mentességre való jogosultság,
adózó halála esetén) a változást követô
15 napon belül köteles adóbevallást
tenni.

Az adózó adófizetési kötelezettségét
minden év március 15-éig és szeptember
15-éig teljesítheti késedelmi pótlékmen-
tesen.

Adófizetési kötelezettség alól kére-
lemre mentességet élvez:

a) az adóévet megelôzô évben a 70.
életévét betöltött egyedülálló, amennyi-
ben ô az ingatlan tulajdonosa, haszonél-
vezôje és egyedüli, kizárólagos használó-
ja, 

b) az adóévet megelôzô évben a 70.
életévét betöltött házaspár, amennyi-
ben ôk az ingatlan tulajdonosai, haszon-
élvezôi és egyedüli, kizárólagos haszná-
lói, és a háztartásukban az egy fôre jutó
jövedelem nem haladja meg a tárgyévi
minimálbér összegét. 

Kérjük, jelentsék be a Hivatalba, ha
betöltötték a 70. életévüket és jogosultak
az adómentességre!

Az avar és kerti 
hulladékok égetésérôl

(A helyi környezetvédelmi rendelet 8. §-a)

A kerti hulladék kezelésérôl a tulajdonos, illetve a használó
köteles gondoskodni. A kerti hulladékot lehetôség szerint
komposztálással kell hasznosítani. A kerti hulladék elszállítá-
sára az évente szervezett és meghirdetésre kerülô lomtalanítási
akció is igénybe vehetô. 

A község területén a kerti hulladék égetése minden héten
pénteken és szombaton engedélyezett. Égetést kizárólag 09-
18 óra között szabad végezni, szélcsendes idôben, cse-
lekvôképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. Kerti hulladékot
nyílt téren, csak megfelelôen kialakított tûzrakóhelyen lehet
égetni. 

Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, egyéb mûanyag,
gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék, stb.). 

A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környeze-
tét erôsen zavaró, ingerlô (füst, bûz, pernye, hôterhelés, stb.)
hatása ne álljon fenn, az égetés tûz- és robbanásveszélyt ne je-
lentsen. 

Szabadban tüzet ôrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék
égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megaka-
dályozható, illetve a tûz biztonsággal eloltható. 

A hatóságilag elrendelt általános, országos tûzgyújtási tila-
lom alól a helyi rendelet nem ad felmentést.
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREIA KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Óvodai farsang
Idén is nagyon izgatottan vártuk a farsangot. Vajon milyen

jelmezt fogunk felvenni, mit fogunk mi szülôk táncolni?
Az óvodában csütörtökön a gyerekek pizsamabáljával

kezdôdött a mulatságsorozat. Minden gyerek, az óvó nénik és a
dadus nénik is pizsamába öltöztek. Pénteken még ovi diszkó is
volt. A lányok pörgôs szoknyát, szép blúzt, a fiúk inget, farmert
és napszemüveget viseltek, szólt a zene egész nap. Úgy gondo-
lom, ez nagyon jó nyitány volt a szombati mulatságra, amikor
is az iskola tornatermében minden csoport elôadta a mûsorát.

A Katica csoport pumuklijai visszaidézték bennünk a régi
mese emlékeit. A Csiga csoportosok maciknak öltöztek, a Pil-
langósok egyéni jelmezekben táncoltak karneváli zenére. A Sü-
ni csoportosok a Limbó hintóval óriási hangulatot teremtettek.

Majd következtek az óvó nénik és dadusok, akik a Doktor Bu-
bó rajzfilm tanulságosan mulatságos történetét idézték fel, pa-
rádés jelmezekben.

Ezután mi, szülôk kerültünk sorra. Nem kevésbé izgultunk,
mint csemetéink. Táncunk a tengerészek, a kalózok és a kincs-
vadászok világát idézte. Mi voltunk a matrózok, férjeink pedig
a kalózok, akiket végül sikerült „megszelídítenünk”. A közön-
ség vastapsának nagyon örültünk, hiszen a siker azt mutatta,
hogy nem hiába fáradoztunk.

Végül minden szülô nevében szeretném megköszönni Györ-
gyi óvó néninek, hogy fáradságos munkával megtanította ne-
künk ezt a táncot. A próbák nagyon jó hangulatban teltek, jól
összekovácsoltak bennünket.

Varróné Elek Anita SZMK vezetô

Köszönet 
a tüdôszûrésben segítô
asszonyoknak és az
asszisztenseknek!

A mellékelt képen Ferenczi Edina és Szalai
Gyula asszisztensek elôtt ülnek a tüdôszûrés-
ben segítô asszonyok: Gombár Andrásné,
Fajka Szilvia, Horváth Andrea és Vidra
Zsoltné Edit, akiknek megköszönjük önzetlen
munkájukat!

TÁMOGATÓINK
Adamicza Zoltánné, Babóca Bababolt, Balogh János, Bá-

bel László, Bartuszek György, Bata Sándorné, Bednárikné
Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Bo-Bo–Ker KFT, Bor
Imre, Budai Lóránt Andor, Bundik Kornélia, Czeglédiné Sz.
Márta, Czobák Ferenc, Csernák Andrea, Csernák Attila
Inárcs, Csernák Attila kômûves, Csernák Evelin, Csernák Fe-
renc hentes, Csernák Ferencné, Csernák István, ifj Csernák
István, Csiszárik Imre, Csiszárik Pál, DAKÖV KFT, Dancs
Jánosné, Dinnyésné K. Tímea, Dr. Kende Károly és neje, Dr.
Körtvélyessy Zsolt, Dr. Zöldi Tamás, Dr. Zöldiné B. Brigitta,
Elek János, Elek Jánosné, Erôs Edina, Erôs Fitness Centrum,
Erôs Gézáné, Ezüstpatkó Csárda, Faragó Erika, Faragó és
Fia KFT., Faragó Tamás, Farkasné Sz. Mária, Fekete Nándor,
Fojtáné Greman Éva, Gergely Andrea, Gogolák Mária, Gol-
da Gábor, Gombár Anita, Greman László, Greman Lászlóné,
Gremanné Nagy Henrietta, Györgyövics József, Györkös Ist-
ván, Halmi Diána, Halmi Pál, Hegyi István, Herman Ágnes,
Helyes József, Helyesné H. Zsuzsanna, Her-Trade Kft., Hor-
nyák István, Horváth Zoltán, ifj. Kálvin János, INKA 21
MG.KFT, Janicsek Józsefné, JSP 97 KFT, Juhász Gábor, Ju-

hász-Hegyi Rita, Juhász Zsuzsanna, Kaldi-Ker KFT, Kajári-
né K. Adrienn, Kálvin Zenekar, Kári-Ker KFT, Kárpáti Já-
nosné, Katica Virágüzlet, Kiss ABC, Kiss Márti, Kloczka
Mihály, Konczikné K. Rozália, Konyha dolgozói, Kovács
Antal, Kucsákné Zsákai Mária, Kucsera Attila, Lovas István,
Mihály Margit, Méhész János, Molnár Lászlóné, Mazsorett
csoport, Nagy Noémi, Nagy Henrietta, Nagy Jánosné, Nagy
József, Nagy Pál, Nagy Zsuzsanna, Roma Nemzetiségi Önk.,
Park ABC, Pálinkás Ildikó, Pálinkás Tibor, Pest Megyei In-
tézményfenntartó Központ, Pelikán Emese, Perutek István,
Podoba Péter, Dr. Povázsony Júlia, Puncs Bazár, Radics Éva,
Rapcsák János, Rapcsák Jánosné, Rolandné B. Ani, Roskó
Zsolt, Roskóné E. Mária, Rosta László, Sallai Pál és neje,
Sinkó Pál, Siracusa Kft., Siroki Emese, Surman István, Spa-
nyiel István, Spanyiel Kriszta, Spanyielné Elek Györgyi,
Stöckler Virág, Szele Éva, Szalay István, Szûcs Zsolt, Szûcs-
né Sz. Bernadett, Takács József, Takács Nikolett, Takácsné J.
Erika, Takács Sándor, Örkényi Takarékszövetkezet, Talapka
József, Tóth Istvánné, Tóth Sándorné, Varró és Varró KFT.
Varróné Elek Anita, Varró László, Varró Tamás Inárcs, Vidra
Zsoltné, Volf Ferenc, Zalavári László, Zsigár Mónika, vala-
mint köszönetet mondunk minden szülônek a rengeteg aján-
dékért, süteményért és részvételért!
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A matrózok és a „megszelídített” kalózok vastapssal jutalmazott tánca „Mesél majd az utókor! - Kirôl? - Doktor Bubóról.”

TÉLÛZÔTÉLÛZÔ
A nagycsoportosok adventi színvonalas

mûsora után egy nyúlfarknyit pihentünk,
hogy az új évben friss erôvel vessük bele
magunkat a munkába, mert jöttek az
újabbnál újabb feladatok. A nagyok részt
vettek a böllérfesztiválon, egy jó kis tánc-
cal, ahol szép számmal gyûltek össze az
érdeklôdôk. 

Január második felétôl már zenétôl volt
hangos az óvoda, hiszen minden csoport
teljes erôbedobással készülôdött a farsang-
ra. A gyerekek folyamatosan rajzolgatták,
minek szeretnének beöltözni, és sorra ké-
szültek a farsangi álarcok is. 

A szülôk fánkot sütöttek, amit jóízûen
ettek meg egy-egy farsangi próba után.
Nagy volt a sürgés-forgás ezekben a na-
pokban, sok minden hárult az óvoda dol-
gozóira, valamint a szorgos SZMK-s
anyukákra. Köszönet érte! 

Felmerült a kérdés, táncoljanak-e a
szülôk, hiszen a tavalyi évben nagy sike-
rük volt a cowbojos tánccal. A kiírás után a
létszám magáért beszélt: annyi szülô gyûlt

össze, hogy nem volt kérdés: lesz az idén
is szülôi tánc! Igaz, én kismama lévén,
ebbôl kimaradtam, de minden nap láttam
az oviban, ahogy összesúgnak, hogy ki mit
talált ki a másik az esti próbára. Jó volt
nézni a csillogó szemeket - de azért fájt is,
hogy nem lehetek velük. 

A sok próba után eljött végre farsang he-
te. Csütörtökön pizsamabuli volt, pénteken
jelmezbál és persze, süti minden nap. Az-
tán végre eljött a várva várt szombat! 

A délelôtt a pakolásé volt - köszönjük a
szülôk segítségét -, majd jött a délutáni bu-
li! Nagyon sokan gyûltek össze szülôk, ro-

Az óvodában szervezett zenés torna balerinái A Zsákai Mária, Maca néni fiú tanítványainak bemutatója a farsangon
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konok, érdeklôdôk. A gyerekek mûsora nagy sikert aratott: a kis
Katicáink pumukli, a Csigák medve tánca mellett a Pillangók szí-
nes kavalkádja és a nagyok retro bulija! 

Ezek után jöttünk mi, dolgozók, Doktor Bubóval. A tornás gye-
rekek is szerepeltek, Maca nénivel ôk is sokat gyakoroltak erre a
napra. A szülôk a matrózos táncukkal az idén is kitettek magukért.
A díszlet az apukáknak volt köszönhetô, míg a színvonalas kore-
ográfia, a betanítás Györgyi óvó néni munkája volt. A várva várt
lufi-esô és a tombola az idén sem maradhatott el. 

A délutáni buli után jött az esti mulatság, ami fergeteges volt,
köszönhetôen a Kálvin zenekarnak, akik szünet nélkül húzták a
talpalávalót. Talán mondhatom azt, hogy még ennyi ember soha-
sem volt a bálon, mint az idei évben (mondták a kollégák, hiszen
ôk több éve dolgoznak a csarnokban), csak jöttek az emberek és
jöttek. Hajnalig tartott a mulatság, melyrôl mindenki jó szájízzel
térhetett haza. 

A télbúcsúztató után február 13-án a nagycsoportosok színházi
elôadáson vettek részt Inárcson a mûvelôdési házban. Címe:
Szépség és a Szörnyeteg. Az elôadásra a szülôk kocsikkal hozták
el a gyerekeket, amit szeretnénk megköszönni nekik. 

Február 22-én a Gézengúz együttes zenés mûsorát láthattuk
TÉLÛZô címmel. Minden korosztály számára nagyon élvezetes
elôadás volt. Így bátran mondhatom, hogy megfelelô módon bú-
csúztattuk a telet.

Roskóné Erôs Mária

ÓVODAI BEÍRATÁS 
a 2013/14-es nevelési évre

2013. május 6-10-ig (hétfôtôl-péntekig), minden nap 8-16.30-ig. 
Beíratható minden gyermek, aki 2014. aug. 31-ig betölti 

a harmadik életévét.
Felhívjuk a szülôk figyelmét: ha gyermeke 2013. augusztus 31-ig

betölti az ötödik életévét, akkor a szülônek kötelessége beíratni
ôt az óvodába!

Kérjük, hozza magával gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját!

Szeretettel várjuk a leendô óvodásokat! 

Tavaszi hírek az Óvodában
Húsvét-váró nyílt napokat tartunk a Kökörcsin Óvodában

március 25-26-27-én (hétfô, kedd, szerda).
Várunk minden érdeklôdôt, aki szeretné közelebbrôl 

megismerni intézményünket, programunkat.
27-én, szerdán Locsolónap lesz minden csoportban.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREIAZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

BEIRATKOZÁS a Kakucsi Általános Iskola elsô osztályába
Értesítjük az érintett kedves szülôket, hogy a 2013/14-es tanévre történô beiratkozásra intézményünkben az
alábbi idôpontban kerül sor:
2013. április 08-án (hétfô) 8.00-18.00 óráig

2013. április 09-én (kedd) 8.00-18.00 óráig

Helye: Kakucsi Általános Iskola 2366 Kakucs, Hôsök tere 7. Iskolatitkárság
Tájékoztatjuk a szülôket, hogy a 2007. augusztus 31-ig született gyermekét köteles beíratni a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola elsô évfolyamára.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti)
2. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (Okmányiroda)
3. Lakcímkártya
4. Óvodai szakvélemény
5. TAJ kártya
6. Szülô elérhetôsége (telefon)
7. Biztosítási díj önelhatározás alapján (700-10000Ft)
8. Ingyenes tankönyvtámogatáshoz:
– Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról
– (A kakucsi lakosokét az önkormányzat biztosítja egyben az iskola részére).
– Nagycsaládosok gyermekének családi pótlék igazolása, utolsó havi szelvény vagy átutalás.
– Fogyatékkal élôk szakértôi véleménye (Szakbizottság, MÁK)
9. Diákigazolványhoz: Okmányirodából hozott fényképes igazolás + 1400,-Ft.

A felvételrôl az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
igazgatója jogosult a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Amennyiben valamilyen okból nem tud megjelenni az adott idôpontban, az kérem, jelezze elôre 
a 06 29 376-055-ös számú telefonon.
Szeretettel hívunk, várunk, fogadunk minden érdeklôdô szülôt!

Marton Ilona igazgató
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FARSANG
„A,a,a, a farsangi napokban, 
A farsangi napokban, leszünk mi is vígabban,
A,a,a, a farsangi napokban….”

Most is, mint minden évben, februárban összegyûltünk, hogy
farsang jeles napján messzire ûzzük a telet, s a beengedjük a ta-
vaszt.

Egy XVII. századbeli krónika a következôen vélekedik a far-
sangról:

„…az ördögnek szánt ünnep ez, az esztendônek olyan idôsza-
ka, amikor az emberi bolondságok elementáris erôvel törnek elô.
S úgy tetszik, az emberek mintha szégyellnék kicsapongásaikat,
ezért rejlik el ábrázatukat álarc alá.”

A farsangot iskolánkban nagy készülôdés elôzte meg. A gyere-
kek nevelôikkel együtt gyakorolták produkcióikat. 

Ez a nap a móka, a játék, a tánc jegyében zajlott. Üdítô frisses-
ségként hatott a szülôk-nevelôk közös tánca, mely a közönség
minden elismerését elnyerte. A gyerekek sokféle érdekes jelenet-
tel készültek: az elsô osztályosok vadnyugati cowboyai után a
második osztályosok rock kölykei ôrült hangulatot teremtettek.
Ezután a harmadik osztályosok cirkuszi mutatványosai örvendez-
tettek meg bennünket az elôadásukkal. Az alsó tagozat mûsorát a
negyedik osztályosok farsangi forgataga zárta. 

A felsôsök közül az ötödik osztályosok ördögtánca kezdte a
mûsort, majd a hatodik osztályosok izgalmas elôadása követke-
zett. A hetedik osztályosokkal kicsit visszatekintettünk a 80-as
évek retró bulijába. A felsôsök mûsorát a nyolcadik osztályosok
Gangnam style zenéje zárta, majd az iskola kis tornászai mutatták
be mûsorukat.

A szülôk lelkesen küldték a tombolatárgyakat és a finom süte-
ményeket. KÖSZÖNJÜK!

Ezúton köszönjük a Kálvin Zenekar tagjainak támogatását,
akik már több évtizede húzzák a talpalávalót.

Nagyon jól telt el a délután s köszönöm mindenkinek, aki mun-
kájával hozzájárult ehhez a szép naphoz!

Békés ünnepeket!
Lovas Istvánné mkv.

Tisztelt Ünneplô Közönség!
Szeretettel köszöntöm az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc tiszteletére rendezett ünnepségünkön megjelenteket.
Embert próbáló idôket élünk. A szó szoros és átvitt értelmében

is. Hisz a hó miatt katasztrófa sújtotta terület lettünk, így nem is
ünnepelhettük volna meg közösen legszebb nemzeti ünnepünket.

Köszönöm, hogy mégis eljöttek, s megtisztelték jelenlétükkel
mûsorunkat.

„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádás
mellett, mondják el szent neveinket.” Petôfi Sándor költeményé-
ben fennkölt a hang, fennkölt a jövôkép.

Vajon tudunk-e még mi, mai emberek valamennyire is fennköl-
tek és hittel átitatottak lenni? Tudjuk-e Petôfi Sándor látomását
igazolni? Tudjuk-e, mit érezhettek azok az emberek, akiket ma
hôsként emlegetünk? Tudjuk-e egyáltalán, kik azok a hôsök, vagy
csak megelégszünk a hírességekkel, akikrôl a hírek szólnak, s
megtöltik bizonyos újságok lapjait?! 

Kellenek-e egyáltalán még ma is a hôsök, vagy furán nézzünk
rájuk, s csodabogaraknak tartjuk ôket? Hisz ma nem meghalni
kell a hazáért, mint 165 évvel ezelôtt a harcban, hanem élni, hisz
elegen haltak meg már érte. Hôsök, példaképek kellenek ma is!
Vegyük észre magunk körül ôket, hisz vannak! Segítsük egymást
– közvetlen környezetünkben is! 

Itt élned kell, s ezt add tovább gyermekednek, tanítványodnak,
ismerôsödnek, s ne az örökös panaszkodást, elégedetlenséget.
Ideje van mindennek, s most nem az ellenségeskedésnek, nem ki-
fogások keresésének, nem a könnyebb út választásának, nem az
idegenszívûségnek, nem az ok nélküli kritizálásoknak van itt az
ideje, hanem a munkának, összefogásnak, szeretetnek, a segíteni
akarásnak, s legfôképpen a bizalomnak.

Nagy sikert aratott az iskolai farsangon a szülôk és tanárok orosz tánca

Az iskolai farsang büféjét ügyes szülôk irányították

Március 15-i ünnepi beszéd

kakucs_marc  3/26/13 5:56  Page 11



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2013. HÚSVÉT12

„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak…” Az elôadás végén a közönség is aktív részesévé vált a megemlékezésnek

„Égni kell annak, aki gyújtani akar!” Igen, Petôfi égett, gyúj-
tott! Mert a szabadság csak a bátraké. Bár akkor sokkal könnyebb
dolguk volt a magyaroknak: tudták, hogy a Habsburgok hatalmá-
val kell leszámolniuk. És össze is fogtak ellenük. A mostani haza-
fiaknak sokkal nehezebb a dolguk: sajnos saját magunk közt van-
nak az ellenségeink, ellendrukkereink, akik idegenszívûek, s ide-
gen hatalmakat szolgálnak, s a megtévesztés fegyverével harcol-
nak. Legyünk résen, s legyünk bátrak, s lássunk tisztán. Lássuk
egyre tisztábban a körülöttünk zajló eseményeket, s vegyük észre
végre, hogy ezzel a tavasszal, bár a tél nehezen adja magát, mégis

csak valóban elkezdôdött egy jobb, biztonságosabb, megnyugta-
tóbb élet ebben az országban.

Erôsítse együvé tartozásunk érzését és magyarságunk felkuta-
tásának erejét ez a mai ünnepség. Kérem, hallgassák meg ünnepi
mûsorunkat, amit a harmadik osztályosaim nagy-nagy szeretettel
és izgalommal adnak elô. Szeretném megkérni Önöket arra, ha le-
hetséges, csak a legvégén tapsoljanak, ne szakítsák meg a mûsor
menetét. Megértésüket köszönöm.    

Kakucs, 2013. március 15.
Kálvin Jánosné tanítónô, a 2013. évi ünnepség fôrendezôje

Balogh János Alpolgármester Úr elismerô szavakkal illette a mûsor fôszervezôjét, Kálvin Jánosnét, valamint Nagy Jánosnét, az énekkar vezetôjét 
és Tóth Katát, a néptánc betanítóját. Külön kiemelte a gyerekek fegyelmezettségét, színvonalas elôadását, és megköszönte 

Hurgoi Sándor verbita szerzetesnek az ünnepi misén elhangzott prédikációját is
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Március 8-án, a Nemzetközi Nônapon valamennyi nôt, 
május elsô vasárnapján, május 5-én az Édesanyákat 

köszöntjük.
Fogadják virágcsokrunkat és a mellékelt kis dalszerû verset
valamennyi férfi és minden gyermek nevében szeretettel,
tisztelettel:

N
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ja
Hahó, itt a tavasz!

„Nyitnikék! Ébred
a hegy, a völgy,
tudom mire gondol
a néma föld.”

/Szabó Lôrinc/

Legalábbis a naptár szerint, mert a Zöldi-
kék márciusi Tavaszébresztô túráján az
idôjárás még a télieshez volt közelebb.
Ezen a kicsit borongós szombat délelôttön
lelkesen indultunk útnak, hogy fölfedezzük
a természet ébredését. Nem kellett sokat
várni, mert mielôtt elértünk volna egyik
kedvenc rétünkre, már világított élénksárga
színével a mezei tyúktarló. Ez a kora tava-
szi kedves kis hagymás virág mindannyiun-
kat felvillanyozott, és szorgosan keresgél-
tük tovább a kikelet nyomait.

A talált gombák közül a piros csészegombára vagyunk a leg-
büszkébbek, amely a szakirodalom szerint hazánkban szórványo-
san elôforduló, veszélyeztetett gombafaj. 

Kellemes napsütéses emlékeket idézett fel bennünk a magasles,
melynek tövében elemózsiánkat elfogyasztottuk. A világért se mu-
lasztottuk volna el, hogy megmásszuk, majd a közelében lévô
erdôben felkeressük az ôsszel épített manóvárainkat. Sajnos az
örömünket beárnyékolta egy elpusztult egerészölyv, ami valószí-
nûleg mérgezés áldozata lett. Ez a madár Magyarországon védett!
Eszmei értéke az interneten olvasható.

Szerencsére hazafelé nyomolvasás közben a nap is elôbújt,
örömmel nyugtáztuk: Hahó, itt a tavasz! 

Szomorúan és felháborodva adunk hírt arról a szemétrôl, és kör-
nyezetkárosító hulladékról, amivel túránk közben a falu határában
és környékén találkoztunk. Közeleg a Föld napja. Jusson eszünkbe
egy bölcs indián törzsfônök mondása, miszerint: „ A földet nem
apáinktól örököltük, hanem unokáinknak kaptuk kölcsön.”

Aki szeretné a túráinkon készített fotóinkat megtekinteni, az
megteheti a Kakucsi Zöldikék facebook oldalán.

Szarvas-Varró Ágnes 
és Serfelné Szaller Edit tanító nénik

Általános iskolásainknak megszervezték, hogy megtekintsék Dabason a
Honfoglalás mûsorát

Döme Zsuzsa: Fohászok

Bánat, bánat, nehéz bánat,
kerüld el édesanyámat!
Alkonyatkor, hogyha ballag
haza, vezesd, fénylô csillag!

Hold, te vessél neki ágyat,
ringasd el édesanyámat!
Lábujjhegyen jöjj el, hajnal,
ne tetézd a gondját bajjal!

Szél! Szellôvel lebbenj, szárnyad
cirógassa jó anyámat!
Rózsát, százat teremj, kertem,
bármikor felköszönthessem!
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A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI

Állandó foglalkozások:

hétfô: 12-14.30 óráig a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub
hó/1 alkalom: KAOKE, Díszgalambászok, 

Ablak Kakucsra KE
kedd: hó/2 alkalom 18-20 óráig - Kakucsi Vidám Csajok

Klubja (KAVICSKÁK)
csütörtök: 17–20 óráig a Kakucsi Bárdos Lajos Kórus

szombat: 10-15 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra KE
szervezésében

Klubtermünk (takarítás ellenében) rendelkezésre áll zártkö-
rû baráti jövetelekre. 

A klubban együtt rendezte meg a sváb farsangot február 1-
jén a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a nyugdíjasok, va-
lamint ebben a helyiségünkben fogadtuk a versenygalambá-
szok díjkiosztó ünnepségét február 23-án. 

Februártól teret adunk a Foresee Kutatócsoport interjúinak,
akik közvélemény-kutatást tartanak, de igény szerint itt tár-
gyalnak önkormányzatunk gyermekjóléti szolgálatosai is.

Könyvtárunk nyitva:
hétfô, kedd, szerda, péntek: 9-19 óráig, csütörtök: 14-17 óráig.

Intézményünkben február utolsó hetétôl délelôttönként
megkezdôdött az alapfokú számítógépes oktatás, melyet Czi-
bóka István tart. Új tanulókat már nem tud fogadni, mégis ér-
demes érdeklôdni nála, mert lemorzsolódás esetén lehet felvé-

tel.
Elôzetes egyeztetést követôen a könyvtárhasználati ismere-

tek bôvítése, a rendhagyó órák tartása, az olvasás megszerette-
tése céljából könyvtárunkba szeretettel hívjuk, várjuk nevelé-
si-oktatási intézményeinkbôl a pedagógusok által kísért gyer-
mekcsoportokat.

Hétvégén, pénteken a fiataloknak programokat (pld. sakk-,
malomverseny, játszóház, filmvetítés) szervezünk, de a szóra-
kozás mellett a házi feladatok megoldásában is szívesen segít-
jük a tanulókat. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Könyvtárunk ad otthont a Kakucsi Lapozgató, valamint a
Hírfüzér szerkesztôségének is.

Összegezve: szeretnénk, ha közösségeink a községet szolgá-
ló térként fogadnák el új intézményünket, a Rónay György
Könyvtár és Közösségi Házat!

Czibóka István és Tóth Istvánné

Könyvtárunk telefonszámai: 
06-29-376-836, (új): 06-29-576-280 és -281.

E-mail címünk: konyvtar@kakucs.hu

Megkérjük kedves Olvasóinkat, hogy írásaikat a 2013 au-
gusztusában megjelenô Lapozgatónkba legkésôbb 2013. au-
gusztus 1-jéig juttassák el a konyvtar@kakucs.hu e-mail cím-
re, vagy személyesen hozzák el szerkesztôségünkbe, a Rónay
György Könyvtár és Közösségi Házba (Fô u. 24.). Köszönjük!

A Társadalmi és Kulturális Bizottság a 2013. évi rendezvé-
nyekkel kapcsolatos programtervet az alábbiak szerint fogadta

A kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva tartása, állandó közösségei
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Énekkarunkról
Már 11 évet hagytunk magunk mögött, mint kamarakórus.

Születésnapunkkor, visszaemlékezésként a 10 éves koncertün-
ket néztük meg, a Monor Tv felvételérôl. Jó volt hallani az ak-
kori mûsorunkat, és látni a közönség tetszésnyilvánítását.

A jubileumi ünnepek alkalmával szokásos számvetést készí-
teni, visszaemlékezni egy-egy jelesebb eseményre. Idônként a
Kakucsi Lapozgató olvasóinak is beszámolunk munkánkról.
Most az elmúlt év eseményeibôl emelnék ki néhányat. 

A turai Bárdos Lajos találkozót szabadtéren tartották meg. A
szép környezetet, a vidám énekszót csak a május esti lehûlés
csorbította. Minden résztvevônek, így a bennünket elkísérô ka-
kucsiaknak is emlékezetes maradt ez az este. A késôi befejezés
után finom meleg vacsorát kaptunk, majd közösen énekeltünk.
Egy- egy csoport énekszóval köszönt el a vendéglátó turaiak-
tól viszontlátás reményében.

Az inárcsi templom 50 éves évfordulóján az örkényi Cantate
Dominó kórus és a mi csoportunk adott koncertet. Majd meg-
hallgathattuk Dunai Tamás színmûvész zenés-verses mûsorát,
valamint Csonka Csaba atya gitározott és énekelt nekünk, ve-
lünk. Ez a nap is emlékezetesen telt el.

December 16-án tartottuk meg karácsonyi hangversenyün-
ket. A gyertyafényes templom, a hegedûk sejtelmes hangja
meghitt hangulatot varázsolt. A gyönyörû énekkari darabok
lelkünkbôl szóltak. Ez évben vonósok kíséretével énekeltünk.
Igen nagy élmény volt ebben a hangzásban szerepelni. A Ka-
kucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, a Kálvin Zenekar, to-
vábbá 20 gitáros tette még ünnepibbé ezt a délutánt. 

Az ünnepekhez és az évszakokhoz tartozó énekek eszünkbe
juttatják a természet szépségét, az idô múlását, az élet búját,
baját és szépségét. Mindezt a zeneszerzôk és a népi énekek te-
szik számunkra még inkább átélhetôvé.    

Versenyeken nem vettünk részt, nem nyertünk díjakat, de
mûködésünk óta sok-sok rendezvényen, az ország különféle
területén énekeltünk, és a közönség szeretetét és tetszését érez-
tük. Sok kórussal megismerkedtünk, és sok helyen megismer-
ték általunk Kakucs nevét. 

Egy alapító kórustag: Varró Tiborné

FELHÍVÁS
Tisztelt Kakucsiak!
A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház szervezésé-

ben a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. április 12-
én (egy nappal a Költészet Napja után), pénteken szeretnénk
megemlékezni az ünneprôl azzal, hogy az Önöknek legin-
kább tetszô versek hangoznak el intézményünkben az Önök
elôadásában. 

A 17 órakor kezdôdô rendezvényünkön ki-ki elmondhat-
ja, felolvashatja azt a verset, amit a legjobban szeret.
Elôtte röviden indokolhatja, miért is ez a vers a legkedvesebb
számára.

Ezzel szeretnénk megemlékezni a Költészet Napjáról itt,
Kakucson. Reméljük, sokan összegyûlünk, verset, irodalmat
szeretôk ezen a délutánon. Természetesen várunk közönséget
is, azokat, akik inkább hallgatják, de „szerepelni” nem kíván-
nak.

Várjuk tehát jelentkezésüket – mondhatni, az utolsó pilla-
natig, de megtisztelnek bennünket azzal, ha április 10-ig jel-
zik, ha elôadóként szeretnének részesei lenni ennek az ün-
nepnek.

Tisztelettel: az intézmény dolgozói

Tisztelt Kakucsiak!
Intézményünk tervei között szerepel egy, a ka-

kucsi fúvószenekarok (Csiszárik és Kálvin Zene-
kar) történetét bemutató könyv elkészítése még
ebben az évben.

Szeretnénk felmérni a könyv vásárlóinak lét-
számát, hogy megfelelô számú könyvet nyomtas-
sunk. Kérünk mindenkit, akit érdekel a kb.
3.500-4000 Ft értékû könyv, az jelezze könyvtá-
runkban, vagy a 06-20-413-2424-es telefonszá-
mon. Köszönjük!

B e h a r a nB e h a r a n g o z óg o z ó
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Mióta foglalkozol komolyabban a szí-
nész mesterséggel? 

– Az elsô komoly lépésemet ez irányba
talán az egyetemi (akkor még fôiskola)
felvételi jelentette. Felkészítôm, Papp Já-
nos színmûvész már akkor figyelmeztetett,
hogy nehéz ebbe a szakmába bekerülni, de
aki föladja, annak esélye sem nyílik rá.
Nem vettek föl, de követve a tanácsot,
nem tettem le errôl az álomról.

Hol tanulsz/tanultál?
– Egy szakma megszerzése és egy külföl-

di kitérô után a Shakespeare Színmûvészeti
Akadémiára jelentkeztem és nyertem fölvé-
telt 2008-ban. Három évet töltöttem itt, ta-
náraim voltak - a teljesség igénye nélkül -
Borbás Gabriella, Pálos Zsuzsa, Meggyesi
Mária. A három évet követôen egy kísérleti
projektben vettem részt. Osztályfônökünk-
kel, az akkori Pesti Magyar Színiakadémia
igazgatójával és hatod magammal megala-
kítottuk az É. SZ. I. Társulatot, melynek cél-
kitûzése volt az általános iskolák kötelezô
irodalmi anyagainak elôadásszerû megjele-
nítése és bemutatása. Más szóval: a színhá-
zon keresztül mutattuk be az irodalom
nagyszerûségét a gyerekeknek. Ennek utó-
munkálatai a mai napig is zajlanak.

Mi volt eddig a legemlékezetesebb
munkád?

– A két szabadtéri elôadás, amiben sze-
repeltem. A Margitszigeti Szabadtéri Szín-
padon a Robin Hood musical ôsbemutató-
ja, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékokon
a Valahol Európában címû musical. Vala-
mint volt szerencsém együtt dolgozni Brad
Pittel a World War Z címû, hazánkban is
forgatott filmben.

Mi az, ami miatt ezt a szakmát válasz-
tottad hivatásodnak? 

– Akik ismernek, vagy láttak gyerekko-
romban, tudják, hogy szinte mindig szere-
peltem valamiben. Kezdetben csak jó mó-
kának tûnt, de az évek során azt a felisme-
rést keltette bennem, hogy én igenis szere-
tem ezt, élvezettel csinálom, és ez talán
még tetszik is másoknak. Aztán egy meg-
határozó találkozás a már említett Papp Já-
nos színmûvésszel megerôsített ebben a
hitben. Attól a perctôl kezdve nem volt
kérdés, hogy mi a hivatásom.

Milyen nehézségekkel találod szembe
magad a munkád során? 

– Ez egy kis ország sok mûvésszel és
mûvészi hajlamú emberrel. Elég telített a
szakma, és mindenki a kitörési lehetôséget

Interjú Czakó Rolanddal
Ismét egy olyan fiatalt mutatnék be, aki a színészi pályát választot-
ta, Czakó Rolandot, aki beszélgetésünkben elmondja, hogy milyen
út vezette ôt a színjátszásig, milyen nehézségekkel kell szembenéz-
nie, és miért is fontos számára ez a hivatás. 

várja. Én is. Várakozni, naprakésznek len-
ni, türelmesnek lenni a bizonytalanságban.
Az nehéz. 

Jelenleg hol láthatunk téged? 
– Két kis társulatban játszom. Az an-

gyalföldi József Attila Mûvelôdési Köz-
pontban mûködô Holdvilág Kamaraszín-
házban és a „Barátok közt”-bôl ismert Ti-
hanyi Tóth Csaba által vezetett Tihanyi
Vándorszínpadnál. Ezen kívül a RAM Co-
losseumban fut tovább a Robin Hood mu-
sical.

Mik a terveid a közeljövôre nézve? 
– Lassan beérni látszik eddigi munkám.

Ha az Isten is úgy akarja, akkor szeptem-
bertôl egy vidéki színház társulatában ját-
szom tovább.

Köszönöm a válaszaid, további sok si-
kert kívánok neked!

Kucsera Helga

Húsvéti locsolóversek 
Fakadó rügy, szellõrózsa, madár szállt az ablakomra,
Nagy vidáman azt dalolta, itt nyílik a legszebb rózsa.
Nesze, nesze, rózsaszál, soha el ne hervadjál.
*****
Másodnapján korán keltem, ünneplõbe felöltöztem, 
Rózsavízzel elindultam, e kis házba bekopogtam.
Rózsavízzel locsolkodom, piros tojást elfogadom.
*****
Rózsavíz a kezembe, hadd öntsem a fejedre,
Váljék egészségedre!
*****
Tündérország rózsáiról gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal megöntözök, megáldja az Isten.
Tündérország gyöngyharmatja szálljon a fejedre,
Aki téged megöntözött, jusson az eszedbe.
Hol van az a piros tojás? Ide a zsebembe!
*****
Húsvét másodnapján az a kívánságom,
Hogy e ház népére ezer öröm szálljon.
Azt hallottam, egy rózsaszál el akar hervadni,
Meg szabad öntözni?

Vizet öntök fejére, szálljon áldás a fejére,
Az Istentõl azt kérem, piros tojás a bérem.
*****
Arany lányom, gyöngyvirágom ma van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál, mint a piros alma.
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Ismét kibôvülhet, ismeretünk, amit a község helytörténetét meg-
határozó családról, a Liebnerekrôl, birtokaikról, illetve a hozzá-
juk közel álló személyiségekrôl, például Szánthó Pálról tudtunk.
Elôzô esetben a Tatárszentgyörgy határában lévô Sarlósár és Sza-
badrét pusztai birtokukról, az ottani kastélyukról kaptunk értékes
adatokat, fotókat a szomszédos Újhartyánban élô Majer Ferencné
nyugdíjas tanárnôtôl, családfakutatótól. Ennek kapcsán eszmél-
tünk arra, hogy a díszpolgári cím sem új keletû községünkben, de
lássuk sorjában!

A Liebnerekrôl megjelent könyvünkben Czagányi László inár-
csi helytörténész dolgozatából tudjuk, hogy a család kb. 1916-ban
vásárolta meg a Gödöllôhöz tartozó Tatárszentgyörgy határában
Sarlósár és Szabadrét pusztát, az 5.532 holdas birtokot. „E fu-
tóhomokkal és vizenyôs részekkel tarkított birtok mintegy 25%-át
szántották, kaszálónak 16%-át használták, 35%-án legeltetés
folyt, és a mintegy 18% erdô is nagyobb volt, mint a három régi
falu (Kakucs, Újhartyán, Pilis) határában fekvô birtokon együtt-
véve.”

A birtokon álló kastélyról kaptunk képet Majerné tanárnôtôl,
amit közzéteszünk, és ezúton is hálásan megköszönök. Mikor a
könyvet szerkesztettük, akkor nem mentem ki a pusztára, nem ké-
szítettem felvételt, így a kastély képe nem jelent meg a könyvben. 

Tatárszentgyörgyön járva csupán a templom udvarára hozott
gránitoszlopot fényképeztem le az emléktáblával. Ennek története
a könyvben is szerepel:

„A sarlósári birtok megvétele után juthatott Liebner József tu-
domására a földjén fekvô Strázsa-hegy nevezetessége. Amikor
ugyanis a pestisjárvány miatt II. Rákóczi Ferenc vezérlô fejede-
lem hadával a Duna-Tisza közi lakatlan pusztákra vonult vissza,
1710. július 17-22. között Sarlósáron (melyet ma helytelenül ne-
veznek „Sarlóspusztának”) vert tábort, melyrôl emlékirataiban is
megemlékezett. Ennek történelmi jelentôségét felismerve, Lieb-
ner József a halála elôtti évben, 1924-ben egy szürke gránitból fa-
ragott emlékoszlopot állítatott fel a tábor helyén. Késôbb az em-
lékoszlopot védettebb helyre, a faluba hozták. Jelenleg Tatár-
szentgyörgy fôhelyén, a Szent Vendel-templom elôkertjében lát-
ható.”

A nábob halála után (1924) az örökösök ezt a birtokot is felosz-
tották. A gyóni Halász Péterhez adott Liebner Ilona például a sar-
lósári földet vitte hozományként a házasságba. A másik örökös-
nek, az ekkor még kiskorú Rónay Györgynek Szánthó Pál, az Al-
sódabasi járás fôszolgabírája volt a vagyonkezelôje.(Az író
késôbb a bölcsészdiploma és a doktori fokozat megszerzése után
rendszeresen részt vett a tatárszentgyörgyi képviselô-testület
munkájában. 1935-ben például határozottan kiált a jégkárt szen-

vedett parasztság
mellett.)

Az örökölt birto-
kok azonban a nagy
gazdasági világvál-
ság idején ve-
szendôbe mentek,
egyre zsugorodtak
„Azt a legendát,
hogy a történtekért
nem az objektív gaz-
dasági helyzet, ha-
nem Szánthó fôszol-
gabíró lett volna a
felelôs, nem igazol-
ják a tények. Az idôs
Liebnerrel való bará-
ti kapcsolata mellett
ennek Szánthó jelle-
me is ellentmond,
továbbá az, hogy mi-
vel számos esetben
segítette a községet,
a képviselô-testület
Szánthó Pált 1935-
ben Kakucs dísz-
polgárává avatta!”- írta Czagányi László.

Errôl a történelmi tényrôl, bizony, az utókor megfeledkezett.
Még emlékszem, nagyszüleim levelezésében bukkantam rá, hogy
lakhelyüket, a mostani Fô utcát egy idôben Szánthó Pál utcának
nevezték, tehát 1945 elôtt ezzel is kifejezte a község a megbecsü-
lését.

Községünk elsô díszpolgára tehát: Szánthó Pál, az egykori Al-
sódabasi járás fôszolgabírája!

A birtokrendszert az 1945 utáni korszak eltörölte. A Liebner
családot és hozzátartozóikat kisemmizték.

Czagányi László így fejezi be dolgozatát: „Bárhogy is történt,
egyet elvitatni (a Liebnerektôl) nem lehet: a darabjaira hulló, túl-
haladott módszereket alkalmazó Grassalkovich-uradalom kakucsi
majorságában hozzájuk fûzôdik a gazdaság modernizálása, az ok-
tatás- és az egyházügy támogatása. Az elszegényedô rétegek szá-
mára is helyben teremtettek munkalehetôséget, s közvetve szere-
pük volt abban is, hogy a község megtette elsô lépéseit a polgári
fejlôdés irányába.”

Ez mai korunkban is példamutató, s ha észrevesszük, láthatjuk,
hogy szerencsére vannak köztünk olyan vállalkozók, akik e szel-
lemben élik életüket.

Tóthné könyvtáros-tanár

HELYTÖRTÉNET

A salósári kastély ma hotelként mûködik. 
Itt forgatták (címszerepben Oszter Sándorral) az Úri muri címû filmet,

amelyben még a régi formában láthatjuk az épületet A Rákóczi-címeres oszlop felirata

A Rákóczi-címeres oszlop felirata1946-ban 
hozták be az emlékoszlopot a tatárszentgyörgyi

templom kertjébe
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Szeretettel köszöntjük a Lapozgató Ol-
vasóit!

Reméljük, nem unatkoznak, amikor
bennünket, azaz a híreinket olvassák, mint
ahogyan mi sem unatkozunk, amikor
hétfônként összejövünk a klubban, hogy
jól elbeszélgessünk, elénekelgessünk, azaz
kikapcsolódjunk a mindennapokból. 

Legutóbb névnaposainkat, a Juliannákat
köszöntöttük: klubvezetônket, Juci nénit
és Csiszárikné Juliskát. Ezen az alkalmon
többen voltunk, mint általában, hiszen tud-
tuk, a köszöntôk közt lesz Misi atya és
szerzetes kollégája, Hurgoi Sándor is.
Ilyen gazdag vendéglátásban legutóbb a
német nemzetiségi önkormányzattal közö-
sen megtartott farsangi mulatságunkon le-
hetett részünk, melynek fôszervezôi Fajt
Antalné, Csiszárik Lászlóné és Fajth Pálné
voltak. Köszönjük a szép és gazdag tál-
alást mindannyiuknak! A február 1-jén
megtartott farsangban megemlékeztünk a
Kultúra Napjáról is. Ebben a mûsorban
egy szép dalcsokrot énekeltek a klub dalo-
sai, de szólóénekkel és versmondással is
részesei voltunk az ünnepnek.

Örülünk, hogy új taggal bôvült klubunk:
Csernákné Bözsike megtisztelt bennünket
azzal, hogy közénk kívánkozott. Jöhetnek
többen is, mi szeretettel várjuk az új je-
lentkezôket.

Hát még milyen öröm volt köszönte-
nünk a körünkben betegsége miatt már ré-
gen látott Ocskóné Rigó Anna nénit, aki
lánya segítségével tudott eljönni a klubba!
Meggyes pitével vendégeltek meg ben-
nünket, amit nagyon köszöntünk. Eléne-
keltük a régi nótáinkat, és azzal a re-
ménnyel búcsúztunk egymástól, hogy a ta-
vasz megerôsíti Anna nénit, és egészségé-
ben megerôsödve még sokat fogunk talál-
kozni. Ugyanezt kívánjuk másik beteges-
kedô klubtársunknak, Farkasné Kató néni-
nek is! Nagy szerencséjük van, hogy olyan
lelkiismeretes, jószívû gyermekeik ápolják
ôket; még a sóhajukat is lesik édesanyjuk-
nak. Mindkettôjüknek ajánljuk az alábbi
versrészletet:

„Ha romba dôlnek a legszebb álmaid,
reményeid el ne hagyjanak.

Ne csüggedj, csüggedni nem szabad,
mert sokszor az eldôlt romok alatt

A legszebb virág fakad.”
Üzenjük, hogy vigyázzanak magukra, és

még azt is nézzék meg, hogy hova lépnek,
mert könnyen megbotlik a lábunk, és ak-
kor megvan a baj. 

Áldott és örömteli húsvéti ünnepeket kí-
ván minden kedves olvasónak a nyugdí-
jasklub tagsága nevében, az írnok: Tóthné

Margit varró néni

A nyugdíjasklub hírei KALEIDOSZKÓP

A Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub híreibôl

A Magyar Kultúra napján egy népdalcsokrot énekeltek közösen

Megalakultunk...

Februárban alapítottunk néhányan a
kakucsi könyvtár égisze alatt egy (több-
nyire) friss nyugdíjasokból álló klubot.
Jelenleg 12 tagból állunk. Mindnyájan
éltünk a nyugdíjba vonulás lehetôségé-
vel, de van közöttünk olyan, aki már ré-
gebbi - és leendô nyugdíjas. 

Közös bennünk, hogy a minimum 40
év aktív munka után hiányérzetünk tá-
madt, mégpedig egy közösséghez tarto-
zás igénye.

Természetesen szeretnénk közös prog-
ramokat szervezni, segíteni, ha szükség
lesz rá, vagy egyszerûen jókat beszélget-
ni.

Közös döntés alapján mi lettünk a KA-
VICSKÁK (Kakucsi Vidám Csajok
Klubja). Kéthetente keddenként jövünk
össze a könyvárban este 18 órakor (leg-
közelebb április 2-án).

Ha valaki úgy érzi, hogy szívesen bel-
épne, mindenkit szívesen látunk és vá-
runk - kortól függetlenül.

Hegyiné Kovács Margit

Receptek
húsvétra: 
Húsvét után maradékból

Sonkaleves
Hozzávalók: 30-40 dkg fôtt, füstölt

sonka kockára vágva, 30 dkg káposzta, 1
fej hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 2 ek
liszt, 2 ek zsiradék, 1 ek kapor (szárított-
ból egy mokkáskanál), finomra vágott
petrezselyemzöld. Tejföl, citromlé, só,
bors.

Egy kanál zsiradékban megpároljuk a
finomra vágott hagymát, az apróra vá-
gott, leforrázott, leszûrt káposztát. Hoz-
záadjuk a finomra vágott fokhagymát.
Leszórjuk egy evôkanál liszttel, elkever-
jük, majd vízzel felengedjük. Bele-
tesszük a kockára vágott sonkát, a kap-
rot, petrezselyemzöldet. Felforraljuk,
majd csendes tûzön készre fôzzük. Ke-
vés citromlével savanyítjuk, ha szüksé-
ges, ízesítjük sóval, borssal és tejföllel
simára keverve tálaljuk. 

Elkészíthetô kolbásszal is, belefôzhetô
a végén a megmaradt kemény tojás. A
változatok száma végtelen, attól függ, mi
maradt a konyhánkon. 

Sonkás bukta
Hozzávalók: 20 dkg liszt, csipetnyi só,

15 dkg vaj, 1 tasak 7 g-os élesztô, vagy
egy friss élesztô kocka fele, fél dl tej, fél
dl víz, 1 mokkáskanál cukor, 1 tojás, 10
dkg gomba, 

A cukros tejes vízben elkeverjük az
élesztôt, félre tesszük. A lisztet tálban el-
morzsoljuk a vajjal, eldolgozzuk a felfu-
tott élesztôvel. Puha tésztára van szüksé-
günk, ha kell adunk hozzá kanalanként
langyos tejet.

Kinyújtjuk 3 mm vastagra a tésztát, ki-
sebb fánkszaggatóval kiszúrjuk, és a ko-
rongokat megtöltjük sonkás töltelékkel.

A töltelék körül tojással megkenjük,
összehajtjuk, és a széleket összenyom-
juk, hogy ne szökjék ki a krém.

Töltelék: 
10 dkg darált, fôtt sonka, két evôkanál

reszelt sajt, 1 reszelt kemény tojás, 1 to-
jás, vágott petrezselyem, kevés tejföl, só,
bors, ha szükséges.

A hozzávalókat összekeverjük és meg-
töltjük a tésztákat. 
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Ajánló a nyári kirándulásokhoz,
programokhoz

Minden nyáron hivatalosak vagyunk határon túli bará-
taink falunapjára, Magyarkakucsra. Ez a picinyke telepü-
lés még híven ôrzi Árpád-kori templomát, falai között
magyarul dicsérve az Istent. Barabás Imre és Kovács Ve-
ronika kísértek végig Nagyvárad varázslatos utcáin a ta-
valyi esztendôben.

Köszönet érte! Már tíz éve járunk egymás ünnepeire,
Nagyvárad pedig kikerülhetetlen. Illetve, mióta megépült
az új út, kikerülhetô, de eddig még nem néztük meg ala-
posan. 

Kovács Veronika értô vezetése mellett, sok oldalát mu-
tatták meg nekünk a határtól mindössze 8 kilométerre
fekvô városnak.

Megismerkedtünk történetével, bejártuk a régi városré-
szeket. 

Mély benyomást tettek rám a látottak, és mikor hazaér-
tünk utánaeredtem az interneten, mi mindent találok errôl
a városról.

Aki teheti, látogasson el Nagyváradra! Nincs messze.
Történelmünk, kulturális életünk egyik fontos helyszíne.
Századfordulós épületei ismerôsen tekintenek ránk, ott-
honosan érezzük benne magunkat. Nem csoda, mert há-
zait ugyanabban a korban, idônként ugyanazok a ter-
vezôk tervezték és építették, akik Budapest és más nagy-
városaink épületeit is.

Hangulatos belvárosában sétálóutca, vendéglôk, cuk-
rászdák várják a látogatókat.

Köztük az a Royal kávéház is, melynek asztalánál Ady
Endre ült valaha. Az épületet eredeti formájában állítot-
ták helyre.

Jó barangolást kívánok, akár négy keréken, akár az in-
terneten keresztül kezdenek ismerkedni a várossal!

Dr. Kendéné Toma Mária
mtomakende@gmail.com

2013. HÚSVÉT KAKUCSI LAPOZGATÓ 19

Az Ady Múzeum elôtt a költô szobra látható

A Szent László Székesegyház

A sütôlapra rakosgatott tészták tetejét
megkenjük pici sóval, pici tejjel elkevert
tojássárgájával, és 170 fokos sütôben
aranysárgára sütjük.

Orosz húsvéti kalács
Hozzávalók: Fél csésze mazsola, ne-

gyed csésze rum, egy csésze meleg tej,
2x7 g-os tasak szárított élesztô (vagy egy
kocka friss élesztô), egy teáskanál cukor,
60 dkg liszt, hármonegyed csésze porcu-
kor, fél mokkáskanál só, 4 tojás sárgája,
egy evôkanál vaníliakivonat, vagy egy
tasak vaníliás cukor, fél citrom reszelt
héja, 15 dkg vaj apró kockákra vágva,
negyed csésze vékonyra szeletelt, héjat-
lan mandula és mazsola.

Áztassuk be a mazsolát a negyed csé-
sze rumba 10 percig. Szûrjük le, és te-
gyük félre a rumot. Keverjük össze a me-
leg tejet a szárított élesztôvel és egy teás-
kanál cukorral. Hagyjuk felfutni – kb. 10
perc. Friss élesztôvel hamarabb felsza-
lad!

Keverjük össze a négy csésze lisztet
háromnegyed csésze porcukorral és a só-
val. Öntsük hozzá a megkelt élesztôt, a
félretett rumot, 4 tojás sárgáját, a vaníilás
cukrot és a citromhéjat. Dagasszuk kb.
10 percig. Ezután dolgozzuk el benne ka-
nalanként az apró kockára vágott vajat.

Olajozzunk ki egy tálat, tegyük bele a
tésztát, forgassuk meg, hogy minden ol-
dala olajos legyen. Takarjuk le, és egy
órán át kelesszük.

Melegítsük elô a sütôt 170°C-ra. 

A tésztát dagasszuk át, adjuk hozzá és
dolgozzuk el benne a mandulát és a rum-
ba áztatott mazsolát. Kenjünk ki egy for-
mát vajjal, a kidolgozott tésztát tegyük
bele, takarjük le, kelesszük 30 percig,
majd a sütôben 1 óra hosszat süssük.

Ha elkészült tegyük rácsra és ott hût-
sük ki.

A tésztát fonhatjuk is, sokkal mutató-
sabb. A mazsolás, mandulás bedagasztás
után osszuk három részre sodorjuk egy-
forma vastagra és lazán fonjuk össze. Így
tegyük bele a formába.

A tetejét kenjük meg kevés tejjel, pici
cukorral elkevert tojással, harminc perc
kelesztés után sütjük. 

Dr. Kendéné Toma Mária 
mtomakende@gmail.com

Nagyvárad – „a boldog város”
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SPORT
„Pest Megye labdarúgásáért”-díjat vehetett át

Ekrik István, Kakucs 2012. évi díszpolgára!
A közép-magyarországi régió sportlapjában, a Sportszelet 2013. évi elsô számában

(köszönjük, hogy Balogh János alpolgármester felhívta rá figyelmünket!) olvastuk a
hírt arról, hogy december 17-én, Budapesten, a Megyeháza Kossuth Lajos-Dísztermé-
ben, a Magyar Labdarúgó-szövetség Pest Megyei Igazgatóság évzáró ünnepi rendez-
vényén adták át a Pest Megye labdarúgásáért-kitüntetést azoknak a szakembereknek,
akik az elmúlt évtizedekben, megyénkben sokat tettek a sportágért. 

A neves díjazottak közt örömmel olvashattuk Ekrik Istvánnak, a kakucsi KSE el-
nökének a nevét is!

Ha kitüntetést veszünk át, annak súlyát jelzi, hogy kiknek a társaságában részesü-
lünk a megtiszteltetésben. Pista bácsi az alábbi szakemberekkel együtt örülhetett a
megtisztelô díjnak: Belák Gyula (Vác FC-Samsung; Vác Város LSE igazgatója), Csi-
ki Károly (Magyar Labdarúgó-szövetség versenyigazgatója), Gyöngyösi Károly (Pi-
lisi LK korábbi technikai vezetôje), Hanzl József (Gödöllôi SK technikai vezetôje),
Nagy György (Magyar Labdarúgó-szövetség Pest Megyei Igazgatóság Versenybizott-
ságának tagja), Palcsó András (Abony KID Fc, Törteli KSK és a Nagykôrösi Kinizsi
fôtámogatója), Pintér Sándor (Budakalászzi MSE felnôtt és U19-es csapatának
edzôje, a Honvéd egykori 39-szeres válogatott labdarúgója, aki a világválogatottba is
meghívást kapott).

Díszpolgárunk így nyilatkozott a Sportszelet munkatársának: „Hosszú sportvezetôi
pályafutásomnak egyértelmû megkoronázása volt ez a kitüntetés, amely – mondanom
sem kell – hatalmas megtiszteltetést jelent számomra. Rengeteg élményt és sok barátot
köszönhetek a labdarúgásnak, már ezért is érdemes volt csinálni az egészet.” 

Szeretettel gratulálunk a helyi sportszeretôk nevében is ehhez a megtisztelô elisme-
réshez, és kívánunk Pista bácsinak erôt, egészséget, hogy még sokáig legyen öröme a
kakucsi és a kakucsiak által ûzött sportág sikerében.

KSE sportolói

Gyászolunk
Elhunyt Molnár Annus néni, aki közel 40 éven keresztül gondnoka volt

a Kakucsi Sportegyesületnek. Minden mérkôzés után ô tette rendbe, mos-
ta futballistáink mezeit, takarított, ügyelt a pálya rendjére. Csendes, halk
szavú asszonynak ismertük ôt, akinek munkájára mindig számíthattunk. 

Kedves Annus Néni! Hiányozni fog nekünk. Emlékét hálával és tiszte-
lettel ôrizzük. Nyugodjon békében!

A KSE vezetôsége és sportolói

A tornacsarnok hírei
Csarnokunkban a tanidôben az isko-

lai testnevelési órák 8-14 óra között
zajlanak az órarend szerinti beosztás-
ban.

14 órától az esti órákig és a hétvége-
ken az iskola egyezteti a programokat. 

Állandó foglalkozásaink 2013 elsô
félévében az alábbiak:

Hétfô: 14-15.30 óráig felsôs DSK,
edzô: Kocsis Gábor; 15.45-17 óráig
szivacskézilabda, edzô: Szalay Zsófia;
17-18.30 óráig birkózás, edzô: Kocsis
Gábor.

Kedd: 12.30-14 óráig Kicsik Nép-
tánc szakkör, vezetô: Tóth Istvánné;
14-15 óráig gerinctorna, edzô: Kocsis
Gábor; 19-20 óráig nôi torna, edzô:
Fajth Éva.

Szerda: 14-15 óráig alsós DSK,
edzô: Kocsis Gábor; 15-16 óráig zenés
gyermektorna, edzô: Kucsákné Zsákai
Mária; 17-18.30 óráig birkózás, edzô:
Kocsis Gábor.

Csütörtök: 14-16 óráig felsôs DSK,
edzô: Kocsis Gábor, 15-16 óráig ge-
rinctorna, edzô: Kocsis Gábor; 17-
18.30 óráig birkózás, edzô: Kocsis Gá-
bor; 19-20 óráig nôi torna, edzô: Fajth
Éva, 20-21 óráig KAFA SC, edzô: Ko-
csis Gábor.

Péntek: 14-16 óráig felsôs atlétika,
edzô: Kocsis Gábor, 20-22 óráig terem-
foci, felelôs: Nagy Balázs

Szombat: 16-18 óráig teremfoci –
Roma Önkormányzat, 18-20 óráig Ka-
kucsi Öregfiúk (KÖFI)

Vasárnap: 13-18 óráig a Mazsorettek
próbája

Kérem, hogy egyeztessék az iskolá-
ban a teremmel kapcsolatos igényei-
ket, hogy az esetleges program össze-
ütközéseket elkerüljük! 

Köszönöm: 
Tóthné könyvtáros-tanár

Labdarúgás
Labdarúgó csapatunk február 10-én

kezdte el felkészülését a tavaszi idényre.
Sajnos az idôjárás miatt nem minden
edzômérkôzést sikerült lejátszani, de ezzel
télen számolni kell nem csak nekünk, ha-
nem minden csapatnak. 

Az edzô változatlanul Tóth László ma-
radt, a csapatban azonban történt egy kis
vérfrissítés. Kapusposztra Almási Gábor
érkezett Dunavarsányból, a védelembe
Kiss István Újlengyelbôl, Berkes István
Albertirsáról, Mátyási Péter Fótról és Gá-
bor Zoltán Délegyházáról, a középpályára
pedig Kalóczkai István Peregrôl. Távozott

Juhász Gergely Kiskunlacházára. Szokás
szerint ismertetem a kedves olvasókkal,
hogy miként alakul a bajnokság végén a
csoportunk. A bajnokcsapat osztályozót
játszik a másik csoport bajnokával, a
gyôztes feljut a megyei 1. osztályba. Ki-
esik a megyei 3. osztályba a 16. helyezett,
és mivel a megyei 1. osztályból valószínû-
síthetôen 8 vagy 9 csapat búcsúzik, a 14.
és a 15. csapat is egy osztállyal lentebb
folytatja a nyártól.

Tavaszi sorsolásunk: 16.f. 03. 02. szom-
bat 14 óra 30: Délegyháza-Kakucs. 17.f.
03. 10. vasárnap 14 óra 30: Kakucs-Da-
bas-Gyón. 18.f. 03. 17. vasárnap 15 óra:
Táborfalva-Kakucs. 19.f. 03. 24. vasárnap

15 óra: Kakucs-Dömsöd. 20.f. 03. 31. va-
sárnap 15 óra: Bugyi-Kakucs. 21.f. 04. 07.
vasárnap 15 óra: Kakucs-Gyál. 22.f. 04.
13. szombat 15 óra 30: Dunaharaszti-Ka-
kucs. 23.f. 04. 21. vasárnap 16 óra: Ka-
kucs-Újhartyán. 24.f. 05. 01. szerda 16 óra
30: Kakucs-Üllô. 25.f. 05. 04. szombat 16
óra 30: Ráckeve-Kakucs. 26.f. 05. 11.
szombat 16 óra 30: Kakucs-Dánszentmik-
lós. 27.f. 05. 19. vasárnap: Pereg-Kakucs.
28.f. 05. 26. vasárnap 17 óra: Kakucs-Her-
nád. 29.f. 06. 01. szombat 17 óra: Tak-
sony-Kakucs.

Az ifjúsági mérkôzések 2 órával a
felnôtt találkozók elôtt kezdôdnek.

Ekrik István KSE elnöke
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Tizenkilenc év
Elôre bocsátom: konzervatív teremtmény vagyok. Törekszem a

megteremtett értékek megôrzésére. Fontosnak tartom a tradíció-
kat. Sokszor, sok esetben találkozott ezen ízlésem másokéval,
emiatt szerencsésnek mondhatom magam. Épp ezért nem vélet-
len, hogy tizenkilenc éve létezik Kakucson egy kispályás csapat,
abban a formában, ahogy azt annak idején velem együtt pár helyi
fiatal megálmodta. Közel két évtized után már nem vagyunk
annyira fiatalok, de a lényegi dolgok az alakulat háza táján mit
sem változtak. Ha tél, akkor teremlabdarúgó-bajnokság Újlen-
gyelben, ha nyár, akkor homokfoci a tiszakécskei termálfürdôben. 

A Dream Team tagjainak ez evidens, mint ahogy az is magától
értetôdô, hogy a sporton kívül is ápoljuk hagyományainkat. Kö-
zösen tartott születésnapok, karácsonyok, majálisok, nyaralások
fémjelzik az elmúlt éveket. Igazi baráti közösség virágzott ki a
hajdani magból. A Csapat – szándékosan írom nagybetûvel –
nemhogy megfogyatkozott volna az évek hosszú sora alatt (egy
szomorú halálesettôl eltekintve), ellenkezôleg: évrôl-évre lavina-
ként növekedett. Egyre többen lettünk, ki szorosabban, ki-ki la-
zábban kapcsolódva a hagyományos fehér-kék mezhez s a baráti
társasághoz. S bár a nevünk Kakucsi Dream Team, s ezáltal nyil-
ván a csapat zöme is kakucsi illetôségû, büszke vagyok rá, hogy
elsô hívó szavunkra más falvak szülöttei is magukra húzták szere-
lésünket. Ajtónk mindig nyitva állt, s így megfordult a csapatban
inárcsi, újhartyáni, újlengyeli, dabasi, némedi-szôlôsi egyaránt. 

A „dicsô múlt” után a jelenrôl is essék néhány szó. Az idei év
eddigi termése egy szépen csillogó ezüst, egy bravúros második
helyért járó kupa, melyet a csapat vezetôje, Nagy Csaba vehetett
át az újlengyeli teremtorna díjkiosztóján. 

Bízom benne, hogy még nem értünk az út végére, és további él-

mények várnak a csapatra, de bármit is hozzon a jövô, az emléke-
inket, élményeinket már senki nem veheti el tôlünk! 

Mint tudjuk: az Élet egy áradó folyó, folyamatos változás. Mint
ahogy soha nem állhatunk bele ugyanabba a folyóba, ugyanúgy
nem élhetjük át az elmúlt pillanatokat sem. Vagy talán mégis? Ez
a tizenkilenc év mindenképpen megmarad. Számunkra egy apró
szikla lesz a mindent átformáló Idô tengerében. A közös múltunk
tovább él, velünk együtt lélegzik. Minden apró mozzanatát szeret-
tük, szívünket-lelkünket tettük bele. A Keresztút mindannyiunk
elôtt ott áll, de a mi Sorsunk remélhetôleg még sokáig egy irányba
halad. Abszolút emberi igazság nem létezik, csak egyéni igazsá-
gok vannak. Mi hiszünk a sajátunkban! Ez a legfontosabb.

Csernák Péter (forrás: Paksi Endre: Keresztút)

Asztalitenisz hírek
A kakucsi asztalitenisz leány csapata (Kriszt Klaudia, Ko-

vács Kata, Csap Lili és Tóth Emese) szorgalmasan edzenek
hétrôl-hétre Hornyák Tibor szakedzôvel. Kriszt Klaudia részt
vett 2013. február 24-én, a Kiskunhalason megrendezett után-
pótlás versenyen, ahol 4 megye 16 egyesületébôl 77 fô ver-
senyzett. Klaudia elsô komoly versenyén jó játékkal a 2004-
ben születettek korcsoportjában 2. helyezést ért el. A férfi csa-
pat két fiatal tagja, Csernák Attila és Vancskó Ádám 2013. 03.
02-án vett részt a Cegléden rendezett felnôtt amatôr asztalite-
nisz versenyen. Az asztalitenisz szakosztály felnôtt csapata je-
lenleg a megyei “A” csoport élén áll, és esélyes a bajnokság
megnyerésére.

Gubi Miklós

Kakucs Község Tömegsportjáért
Közalapítvány híre

Reméljük, az idei évben is számíthatunk 
adójuk 1%-ára. 

Ne hagyják elveszni, és ne küldjék messzire,
amikor itthon is van helye!

Adószámunk: 18662388-1-13
Köszönettel: Spanyielné Elek Györgyi

2013. január 23-27 között a Kakucsi Galamb- 
és Kisállattenyésztô Egyesület galambkiállítást

rendezett sportcsarnokunkban. 
A rendezvényt sokan megtekintették, 

nagy sikere volt. A díjkiosztó ünnepségre 
március 23-án került sor. 

Gratulálunk a szervezôknek a kiállítás 
megrendezéséért! 

(A Szerk.)

GALAMBKIÁLLÍTÁS
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EGYHÁZI HÍREK

Elindult a Napközi…
Korábban olvashattak már Szentjánosbogár Katolikus Családi

Napközi Hálózatunkról, amely három napközivel mûködik: Ka-
kucson, Inárcson és Gyálon. Mindhárom napköziben külön-
bözô korú gyermekek ellátását biztosítjuk.

Lassan egy éve már, hogy elindult Noé bárkája Csa-
ládi Napközink, amelyben bölcsôdés korú gyermekek
tölthetik hétköznapjaikat, amíg szüleik dolgoznak. A
napközi két gondozónôje, Anett és Timi, szeretettel,
törôdéssel és sok-sok játékkal és játékos foglalkozással
teszik színessé a gyerekek mindennapjait. A gyerekek
már ilyen fiatal korukban is mondókákat, dalokat tanulhat-
nak. Bizonyára sokan észrevették már, milyen sokszor mennek
sétálni Kakucs utcáin, ahol mindenki szeretettel fogadja ôket. A
foglalkozások során minden ünnepre készülünk a gyerekekkel.
Persze, ami a leginkább felkeltette érdeklôdésüket, az a Mikulás
érkezése, és a karácsony ünneplése volt. Fontosnak tartottuk,
hogy a gyerekek játékos formában megismerjék a karácsony lé-

nyegét, és a szülôkkel közösen ünnepelhettünk az év végén. Most
pedig már lázasan készülünk a húsvétra. 

Nagyon sok támogatónk akad, szülôk és a kakucsi lakosok is
sok szép játékkal és bútorral segítették indulásunkat. Természete-
sen, aki nélkül ez a napközi nem jöhetett volna létre, az Laczkó

Mihály Atya, aki már a kezdetkor bízott a sikerben. Köszö-
nettel tartozunk az Önkormányzatnak, hogy helyet adtak

nekünk, valamint a Kökörcsin Óvodának is, amely már
számos rendezvényükre invitálta napközis gyermeke-
inket. Részt vehettünk koncerteken, szüreti mulatsá-
gon, és mindig nagy szeretettel fogadták a gyerekeket. 

Szerencsére egész évben telt házzal mûködhettünk,
ami nekünk pozitív visszajelzés a szülôk részérôl, mert a

gyerekek jól érzik magukat a napköziben, és a szülôk is szí-
vesen bízzák ránk ôket. A 2013-as évben is szeretettel várjuk a je-
lentkezôket, keressenek minket bizalommal.

Reméljük, ez az év is legalább annyira sikeres lesz napközink
számára, mint az elôzô volt, és sok új programmal tehetjük színe-
sebbé a gyerekek hétköznapjait.

Méhész-Spanyiel Lili koordinátor

A kakucsi egyházközség vendégének, diakónusnak, 
Hurgoi Sándor verbita szerzetesnek húsvéti gondolatai:
„Az ember állandó mozgásban, zajban van és éli le életét,

de vannak pillanatok, amikor kilép ebbôl a „lármás fecse-
gésbôl”, keresve azt, akinél békét, nyugalmat talál, akinek
kimondhatja örömeit és bánatait, aki elôtt talán nyugtalanná
válik, de akinél mindig békét, nyugalmat találhat, és nyu-
godtan térhet vissza az elhagyott otthonához új erôkkel, re-
ményekkel, szeretettel. 

Ez a béke, öröm, nyugalom kísérjen bennünket is a hús-
véti idôben; ez az öröm nyissa meg ajkunkat a nagyböjti
csend után, hogy hirdetni tudjuk a Kereszt nagyságát,
gyôzelmét, és nem utolsó sorban ez az öröm vezessen ben-
nünket a cselekedetek felé, hogy tetteinkkel is hirdessük az
Isten békéjét, szeretetét. Krisztus feltámadt!”

Hurgoi Sándor verbita szerzetes

Újszülöttek 2012 decemberétôl

Radics Eszter és Marczin Attila lánya Lili 12-12-07
Buzek Mária és Szabó Tamás lánya Boglárka 12-12-20

Aros Beatrix és Szántó Béla lánya Nóra 12-12-21
Lakatos Rita Melinda és Rupa János lánya 

Rita Melissza 12-12-28
Sólyom Hortenzia és Cseszkó Péter lánya 

Tímea 12-12-29
Virbling Erika és Kocsis Gábor fia Gábor Zalán 12-02-02
Moosz Henrietta és Korláth Gábor lánya Mira 13-03-14
Csiszárik Mária és Tóth Károly lánya Andrea 13-03-17

Kaldenecker Renáta és Federer Ferenc lánya 
Gabriella 13-03-18

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek: 2012 decemberétôl

Laczkó Richárd (Kakucs) - Zsiros Zsuzsanna (Dabas)
Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Halottaink: 2012 novemberétôl
Zudor Desideru élt: 77 évet
Sashegyi János László élt: 59 évet
Halmi Sándor élt: 64 évet
Hefler Lajosné (Szkicsák-Hébel Mária) élt: 89 évet
Palenik Zoltán élt: 49 évet
Balláné Lenkei Ágnes élt: 68 évet
Lakatos-Venczel Józsefné (Rupa Margit) élt: 53 évet
Pintér Istvánné (Gattyán Mária) élt: 70 évet
Csernák Jánosné (Gál Erzsébet) élt: 81 évet
Mártony Erzsébet (Urbán Erzsébet) élt: 39 évet
Bozsó László élt: 62 évet
Jeszenszki Mártonné (Takács Erzsébet) élt: 76 évet
Benke Lajos Vince élt: 63 évet
Lakatos Imréné (Juhász Piroska Mária) élt: 69 évet 
Molnár Anna élt: 81 évet
Sztanyo Istvánné Miklós Julianna élt: 73 évet

Emléküket megôrizzük!

Anyakönyvi hírek
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A decemberi lap keresztrejtvényének
megfejtése dr. Réthy Zoltán egyik szép
versének sora volt: „Álmunk felett ôrsé-
get állnak a Pilisek, a szép hegyek.”

A helyes megfejtôk Beliczki Györgyné,
Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné,
Csiszárikné Máté Judit, Fajth Pálné, Fodor
Mariann, Hollenbergerné Bencze Anikó,
Katona Sándorné, Keresztes Jánosné, Kla-
uzné Keresztes Ágota, Kovács István (Rá-
kóczi u. 8.), Nagy Lászlóné, Stégner Jó-
zsefné, Tóth Ferencné voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérde-
melt jutalmukat átvehették könyvtárunk-
ban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a
megszokott feltételekkel, azaz személye-
sen kell behozni könyvtárunkba – Fô utca
24. –, a Lapozgatót a rejtvény megfejtésé-
vel) áprilisban várjuk. 

A jutalom ismét mogyorós csokoládé
lesz.

Meghatározások: 

VÍZSZINTES: 1. Thomas Bernhard
osztrák író gondolatainak elsô része. 14.
Munkavégzéshez kiképzés. 15. Mûlesik-
lás. 16. Dôl, rogy, régies szóval. 17. Hibá-
zik. 19. Dunántúli bányászváros lakosa.
20. Szintén nem. 21. A fejére tapos. 23.
Számítógép-memória fajta. 24. A követ-
kezô. 26. Kétséges. 28. Negyedrész! 30.
Maró anyag. 31. Az egyik égtáj. 32. Az or-
rához. 33. Peremszélek! 35. Német sör-
márka. 37. Széles csík. 38. Gyakori ige-
jelzô. 39. Befolyásolás, ösztönzés. 42.
Polcra helyez. 44. 476-ig tartott. 45. Egy-
kori minisztérium névbetûi. 47. Szemmel
érzékel. 48. Idôegység része! 49. Hazai
olajvállalat. 50. Vereséget szenved. 51. …
mays; a kukorica rendszertani neve. 53.
Pest közepe! 54. Indiai aszkéta. 55. Az Ob
mentén élô finnugor nép; osztják. 57. Ha-

jít. 58. (Vihar) keletkezik. 60. Becézett
Adorján. 62. Ifjú. 65. Nyakvédô. 66. Em-
lékmûvet állít. 67. Kamat, régies szóval.
69. Élelemmel ellátó. 

FÜGGÔLEGES: 1. Régi magyar férfi-
név. 2. Erkölcsileg kiváló. 3. Kémiai kö-
tésfajta. 4. Gallon röv. 5. Fordított kétje-
gyû betû. 6. Teremsport. 7. Dönt a bíró. 8.
Ugyancsak. 9. Borsodi város. 10. Sárgás-
zöld színû mérgezô gáz vegyület. 11. Gyó-
gyul már a seb. 12. Állati fekhely. 13. Lo-
garitmus, röv. 18. Helytelen. 21. Újság ré-
sze. 22. Rizses ürühús. 25. Rádiólokátor.
27. Község Szekszárd közelében. 28. Orra
bukó. 29. A gondolat második, befejezô

része. 32. Szántóeszköz. 34. Tészta és
bejgli is van ilyen. 36. Foglalkozik (vala-
kivel). 38. Ezen a helyen, népies szóval.
40. Mely helyen? 41. Visít. 43. Felkel,
zendül. 46. Kígyóharapás. 50. Humoros
szórakoztató mûsor. 52. Kozák katonai pa-
rancsnok. 54. Kényelmes ülôbútor. 55.
Csúcs a Dél- Bakonyban. 56. Itt, a mély-
ben. 57. Debreceni Agrártudományi Egye-
tem, röv. 59. Az egyik evangélista. 61. A
mesebeli Mihók társa. 63. Vuk anyja. 64.
Titkon figyel. 66. Ellenôr. Röv. 68. A
stroncium vegyjele. 70. Épületben van! 

Kucsera Helga
(Forrás: www.belnet.hu) 

KERESZTREJTVÉNY

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

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak telefonszámai:

A kakucsi posta nyitva tartása: 

Pénztári órák: 
H.: 8–12., 12.30–16., 17–17.30.

K: 8–13- Sz. –
Cs. P.: 8–12, 12.30–15 
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A II. kakucsi Böllérfesztivál csapatai:

- Echo Tv – Bp. Dabas – 13 fô
- Faluházi Baglyok – Újhartyán -10 fô
- Felvidéki Vadkanok – Felvidék – 10 fô
- KAFIK Köménymag – Kakucs – 
- Muslincák (Lovas Tamás) – Kakucs – 25 fô
- Nagykátai Malackodók – Nagykáta – 14 fô – vendég 150 fô
- Röfi Döfi– Újhartyán – 15 fô
- Sprinter Disznólkodó Depó – Újlengyel – 20 fô
- Táborfalvi Ökörkör (Nyíri Tibor) – Táborfalva – 20 fô – a tava-
lyi fôdíjasok
- Vaskanok (a motorosok csapata) – Újhartyán – 6 fô
- Zsíros Zsiványok (Faragó Tamás) – Kakucs – 18 fô

Díjazottak:
Forralt bor: 

1. Echo Tv
2. Felvidéki Vadkanok
3. Nagykátai Malackodók

Fogópálinka:
1. Nagykátai Malackodók
2. Felvidéki Vadkanok
3. Echo Tv 

Hurka:
1. Ökörkör Táborfalva
2. Vaskanok
3. Sprinter Disznó Depó

Kolbász:
1. Echo Tv
2. Nagykátai Malackodók
3. KAFIK

Káposzta:
1. Nagykátai Malackodók
2. Ökörkör Táborfalva
3. Echo Tv

Különdíjak: 
- A legvidámabb csapat: Röfi Döfi Újhartyán
- A legittasabb csapat: Felvidéki Vadkanok
- A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség díjazott-

ja: Muslincák Kakucs
- A leghagyományosabban dolgozó csapat: Zsíros Zsi-

ványok Kakucs
- A Magyar Fehérasztal Lovagrend díja: KAFIK
- A fesztivál vándorserlegét 2013-ban a Nagykátai Ma-

lackodók nyerték (tavaly a táborfalviak)

Amit kritikaként jegyzett meg a zsûri:

- a hurka bôre ne legyen nyúlós, hanem roppanós
- magyar fûszereket használjanak
- az egyik csapat ne segítse a másikat étellel
- a porták elôtt takarítsák fel a vért
- fôzésnél elég a kevesebb féle étel, de az minôségi legyen

A zsûri tagjai voltak:

A zsûri elnöke: Németh József „Venesz József-díjas” mestersza-
kács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Vendéglôs és
Hagyományôrzô Bizottságának elnöke, az Elsô Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend ceremóniamestere, a lovagrendi Nagytanács Tagja,
a Szabadtûzi Lovagrend Kódexmestere.
Az étel (kóstoló) zsûri tagjai: 
Dózsa György „Schnitta Sámuel-díjas” éttermi mester, a Magyar

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja Budapesti Régiójának al-
elnöke, a Szabadtûzi Lovagrend tagja, szakoktató, 
Szabó Pál mestercukrász, az Elsô Magyar Fehérasztal Lovagrend
fôkancellárja, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség nagy-
követe,
Schwarcz András mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
mia Szövetség Budapesti Régiójának tagja, az IBIS Hotel Aero
séfje,
Tóth Viktorné Jutka néni mesterszakács, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség tagja,
dr. Simon Tamás, a Szabadtûzi Lovagrend Nagymestere, az Elsô
Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagja, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség tagja.
Az étel (mozgó) zsûri tagjai: 
Vér János népi sütô, fôzô, hagyományôrzô, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség tagja, az Elsô Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend tagja, a Szabadtûzi Lovagrend tagja, számos gasztronó-
miai rendezvény szervezôje,
Bene Sándor mesterszakács, az Elsô Magyar Fehérasztal Lovag-
rend lovagja. 
Az italzsûri tagjai:   
Szikora Zoltán borász, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség sommelier tagozatának elnöke,
Lovasi József a Szabadtûzi Lovagrend Rendvédelmi Fôkapitá-
nya, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja. 
A nap konferansza ismét Ihos József humorista volt, aki vidám-
ságával, barátságos egyéniségével ismét megnyert bennünket.
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A II. kakucsi böllérfesztivá csapatai és eredményei

A Kakucsi Nótakör fiataljai – bárhol énekeltek, zenéltek is – ismét
fergeteges hangulatot teremtettek

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a fesztiválon
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Népdalkörünk a fesztiválon

A vendéglátóval étterme elôtt készített csoportkép
A teljes kakucsi csapat: a Csernák, a Csiszárik, a Juhász-Hegyi, 

a Nagy-Csernák család és Mihály András 

Az Általános Iskola énekkara Nagy Jánosné irányításával ebben az
évben is kitett magáért a böllérfesztivál mûsorában. Dicséret érte!

A
tavalyihoz hasonlóan az idén is részt vett a
KAFIK csapata a böllérfesztiválon, ami január
19-én került megrendezésre. A sátorállítást és

az udvar berendezését már a pénteki napon elkezdtük.
Másnap egy 157 kg-os disznót vágtunk le, amelybôl
sonkát, kolbászt, hurkát készítettünk, de neveztünk még
toroskáposztával, fogópálinkával és forralt borral is. 

A 2. helyezést értünk el a kolbásszal, továbbá a zsûri
gasztronómiai különdíjával - ELSÔ MAGYAR FEHÉR-
ASZTAL LOVAGREND KÜLÖNDÍJ - is büszkélked-
hetünk. 

Ezen a hétvégén a szomszédos sátornál dolgozó Ökör-
kör csapatával is közelebbrôl megismerkedtünk, akik
között egy erdélyi származású csapattag is volt. Ôt Jó-
zsefnek hívták, és Székelykeresztúrról jött. Meghívott
minket városába, hogy vegyünk részt a náluk megrende-
zett „disznóvágó” versenyen. Nagyon örültünk a felké-
résnek, mivel csapatunk egy része amúgy is erdélyi ki-
rándulást szervezett. 

Megbeszéltük, hogy ha már Erdélyben leszünk, akkor
meglátogatjuk József barátunkat. A „disznóvágó” verse-
nyen sajnos nem tudtunk részt venni, mert arról lecsúsz-
tunk egy héttel, de Józsit sikerült meglátogatnunk, aki
vendégül látott minket az éttermében. Étellel, itallal és
frissen sütött fánkkal kedveskedett nekünk. Mi cserébe
kakucsi finomságokat ajándékoztunk neki, melyek kö-
zött volt méz, bor, erôs paprika és az általunk készített
szalámi is. Búcsúzáskor megígértettük vele és családjá-
val, hogy ha nyáron Magyarországra jönnek, felkeresnek
minket, hogy viszonozhassuk kedvességüket. 

Következô nap ellátogattunk Segesvárra, ahol meg-
néztük az egyik végvárat. Parajdon lementünk a sóbá-
nyába, majd a Bucsin-tetôn síeltünk, és kipróbáltuk a
motoros szánozást is. 

Reméljük, jövôre a kakucsi böllérfesztiválon kívül
részt tudunk venni az Erdélyben megrendezett „disznó-
vágó” versenyen is.

Csernákné Róth Andrea 

A kakucsi böllérfesztiváltól Erdélyig
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A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség díjazottja a kakucsi
Muslincák lett

A Magyar Fehérasztal Lovagrend díját a KAFIK nyerte

A Nagykátai Malackodók három vezéralakja – ôk fesztiválunk 
vándorserlegét vihették haza

A Kakucsi Kicsik
kántálása 

a Felvidéki 
Vadkanoknál, 
a legittasabb 

csapatnál

A leghagyományosabb módszerekkel dolgozó csapat díja a kakucsi
Zsíros Zsiványok csapatáé lett

A zsûri szerint a
legjobb hurkát a
Táborfalvi Ökörkör
készítette

KÉPES BESZÁMOLÓ A II. BÖLLÉRFESZTIVÁLRÓL

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség díjazottjai 
a kakucsi Muslincák csapata
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