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Heltai Jenő:

Március (részlet)
„Evoé! Itt vagy! Balzsamoddal
Hűsíts sok égő sebhelyet.
Tudod-e még, ki voltam egyszer?
Emlékezel rám, kikelet?
Én voltam az, ki…ej, no, mindegy!
Jött sok vad év, zord sáska-raj.
Öreg vagyok már. Új tavasz, te
Fiatalabb vagy, mint tavaly.
Szoríts magadhoz. Jöjj, ölelj meg,
Mint rossz ﬁát a jó anya.
Szálljon feléd, ha elbúcsúzunk,
Lelkem utolsó sóhaja.
És vidd magaddal ezt a sóhajt,
Fájó, szerelmes levelet,
Ki tudja, hogyha újra eljössz,
Találkozok még teveled?

(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Áldott
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
Dr. Kendéné Toma Mária
polgármester
és
Farkasné Szabó Mária
jegyző

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2021. 1. szám

Tisztelt Kakucsiak! Kedves Barátaim!
hív bennünket, azért, mert képesek vagyunk a megújulásra,
új feladataink sikeres elvégzésére.
A sosem látott veszedelem sem tart örökké, ha mi is közreműködünk, és megteszünk mindent azért, hogy ne győzhessen. Ha betartjuk a ránk vonatkozó szabályokat, előírásokat
és teljesítjük azt, ami csak rajtunk múlik, újra megindulhat
az élet és újra találkozhatunk, beszélgethetünk, ülhetünk
egymás mellett.
Bármi is van mögöttünk, együtt, egymásért cselekedve
mindent legyőzhetünk.
Legnagyobb ünnepére készül a keresztény világ.
Húsvét közelít, mely maga is a remény, az öröm és a megújulás ideje.
Hiszem, hogy a hívők és nem hívők számára egyaránt új
életet, új erőt hoz el.
Áldott, szeretettel teli húsvéti ünnepeket és jó egészséget
kívánok minden Kakucson élő lakosnak!

Tavasz van, ami sokszor megpróbált bennünket hullámzó
időjárásával, mintha nem lenne elég az, amit a természet –
számunkra láthatatlan része – ránk szórt az elmúlt esztendőben. Mindannyian egyfajta újjászületést várunk, amelyben
apránként, de visszakaphatjuk a két évvel ezelőtti életünket.
Rendkívüli tavaszunk van, pontosan úgy, ahogyan rendkívüli időket élünk mindannyian a földkerekségen.
Életünknek az ad értelmet, hogy a családunkat biztonságban tudjuk, és ezen túl az, hogy a nagyobb közösség, melyben élünk, általunk is értékesebb legyen. Most van igazán
szükség ránk, azért, hogy ne hagyjuk csüggedni társainkat,
ne hagyjuk, hogy a pesszimizmus vagy a kilátástalanság
győzzön rajtuk vagy rajtunk.
Nézzünk körül, és lássuk meg az éledező természet szépségeit, merítsünk erőt a napsütésből, a virágot bontó fák elemi erejéből, ahogyan úrrá lesz a legkisebb virág is a ráhulló
tavalyi levélen és diadalmasan nyitja szirmait minden nehézséget legyőzve.
Mi is képesek vagyunk erre. A természet maga is munkára

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

A 2021. I. félévi rendezvények tervezete
Január
17-én megemlékezés a doni áttörés 78. évfordulójára

Felelős: Önk. és Ablak Kakucsra

Február
12-én, pénteken: óvodai farsang
Helye: Kökörcsin Óvoda
17-én hamvazószerda, a böjt kezdete

Felelős: Kökörcsin Óvoda

Március
A tervezett programjaink a járványhelyzet miatt elmaradtak
Az alábbi programok az aktuális járványügyi helyzettől függenek!
Április
4-5. húsvét
10-én, szombaton: szemétszedés
30-án, pénteken: májusfaállítás, majális
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop

Felelős: Egyháztanács
Felelős: KAFIK
Felelős: KAFIK és Ablak Kakucsra

Május
3-án, hétfőn: nagymamák köszöntése az óvodában
9-én, vasárnap: elsőáldozás
15-én, szombaton: községi családi- és gyereknap az Óvodában
24-én, pünkösdhétfőn: kápolnabúcsú
29-én, szombaton: óvodai ballagás

Felelős: Kökörcsin Óvoda
Felelős: Egyháztanács
Felelős: K.B. és Kökörcsin Óvoda
Felelős: Egyháztanács
Felelős: Kökörcsin Óvoda

Június
4-én, pénteken: a nemzeti összetartozás napja
6-án, vasárnap: úrnap
12-én, szombaton: általános iskolai ballagás
26-án, szombaton: szentivánéji tűz és bál

Felelős: KAFIK és KB
Felelős: Egyházközség
Felelős: K.Á.I.
Felelős: K.B.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete nevében eljárva – veszélyhelyzetben - Kakucs Község Polgármestere által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu weblapon.
tésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013.
(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 7/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2021. (01. 25.) Határozat:
Az Önkormányzat Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervéről
2/2021. (01. 25.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról

2020. december 16-ai döntések:
49/2020. (12. 16.) Határozat:
A szennyvíztisztító telep bővítéséről
50/2020. (12. 16.) Határozat:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
51/2020. (12. 16.) Határozat:
A 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
2020. december 29-ei döntések:
17/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet:
a helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet:
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a
házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért ﬁzetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1.
§-ának hatályba nem lépéséhez
19/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet:
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2021. február 15-ei döntések:
11/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
3/2021. (02. 15.) Határozat:
Házi gyermekorvosi praxis betöltésére pályázat kiírásáról
4/2021. (02. 15.) Határozat:
A Polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról
5/2021. (02. 15.) Határozat:
A 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
6/2021. (02. 15.) Határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
7/2021. (02. 15.) Határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2021.
évi költségvetéséhez történő hozzájárulásról

2021. január 25-ei döntések:
1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon
kívül helyezéséről
2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
egyes önkormányzati rendeletek bevezető részének módosításáról
3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
4/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
5/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
az állatok tartásáról
6/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
a házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a
házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért ﬁzetendő díjakról
7/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
9/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet:
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-

2021. március 8-ai döntések:
8/2021. (03. 08.) Határozat:
Az önkormányzati tulajdonú Konyha felújítására vonatkozóan kivitelezési szerződés megkötéséről
9/2021. (03. 08.) Határozat:
„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételről (Gizella utca
felújítása)
10/2021. (03. 08.) Határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
11/2021. (03. 08.) Határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásáról
12/2021. (03. 08.) Határozat:
Az Óvoda 2021/22. nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
13/2021. (03. 08.) Határozat:
A Petőﬁ Sándor - Kossuth Lajos utcák és Monori út elnevezésű közutak kereszteződésében kialakított forgalmi rend
megváltoztatásáról
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Adózással kapcsolatos tájékoztató – 2021.
Gépjárműadóval kapcsolatos változások

is benyújthatja, tekintve, hogy nem köteles az elektronikus
kapcsolattartásra. A papíralapú bevallást az önkormányzati
adóhatóság felé kell benyújtani.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az
adót, adóelőleget is az Önkormányzat 65500082-3102095651150031 számú iparűzési adó számlájára kell megﬁzetni.
Megszűnik az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség, ugyanakkor továbbra
is megmarad az a Htv-beli rendelkezés, mely szerint azon
vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül
180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet az
adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a 2021. évben végződő
adóévben azon vállalkozó esetében, amely azzal felel meg a
mikro-, kis- és középvállalkozássá (a továbbiakban: KKV)
minősítés feltételeinek, hogy esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1%.
Az előzőek szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a
2021. évben, az adott előleg-ﬁzetési időpontban esedékes
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes
esedékességi időpontokban megﬁzetni.
Fontos, hogy mindezeket csak akkor tudja igénybe venni
a vállalkozó, ha 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon – a NAV-on keresztül – erről kifejezetten nyilatkozik. Felhívjuk a Tisztelt
Adózók ﬁgyelmét arra, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő jogvesztő!
A KATA átalányadózó adózási módot választó adózóknak
nem kell nyilatkozatot tenniük.

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az
állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
továbbiakban: NAV) látja el. A NAV minden érintettnek határozatot küld a ﬁzetendő adóról, az aktuális ﬁzetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a
második részletet 2021. szeptember 15-éig kell beﬁzetni
a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlára. Az ezzel kapcsolatos információk a NAV
hivatalos honlapján megtekinthetők. (www.nav.gov.hu)
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot
szolgáltatott a NAV számára a nála 2020. december 31-én
nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról
és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító
adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az
adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben - az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés
és szankciók megállapítása - az adóhatósági feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal végzi. Ennek megfelelően
a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is Kakucs Község Önkormányzata 6550008231020956-51150017 számú, gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni.
Kérjük, hogy vizsgálják felül a gépjárműadó átutalási
megbízásaikat és a 2021. január 1-jétől kezdődő adózási
időszakra már ne utaljanak, ne ﬁzessenek gépjárműadót az
Önkormányzat gépjárműadó számlájára!
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy az Önkormányzat gépjárműadó számlájára tévesen beﬁzetett adót csak az adózó külön
kérelmére lehet visszautalni, vagy átvezetni más adószámlára.

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások
2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet
benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket (ÁNYK). Az E-Önkormányzati
Portálról a helyi iparűzési adó bevallások 2021 januárjától
nem lesznek benyújthatók. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (őstermelő) iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon

A fenti adózó körbe nem tartozók esetében 2021. évben
végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték változatlanul 2%.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakótársaink!
2021. január 1-jétől Kakucson

TILOS AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE
(pénteken délután is!)
A témáról bővebben a 2020. decemberi Lapozgatóban írtunk az 5. oldalon.
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Beszámoló a fejlesztésről

Akinek nem inge….

Sallai Pál családi vállalkozása, a Liebner-kerti Vendégház
indult a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által
kiírt VP6-19.2.1.-33-6-20 sz. Helyi Turisztikai Kínálat Bővítése megjelölésű pályázaton, ahol 10.057.592 Ft összegű
támogatást nyert.
Ebből beruházásra 7.829.865 Ftot, a fennmaradó
részt eszközbeszerzésre fordítottunk.
A
fejlesztést
2020 elején kezdtük el, a kivitelezést a Kucsera
Szerkezetépítő
Kft. végezte el. A
beruházás kissé elhúzódott a járvány
miatt.
A kapott támogatást a meglévő szálláshely minőségének
fejlesztésére, a szobák és a kapcsolódó helyiségek átalakítására, valamint a bútorok beszerzésére fordítottuk.
Ez a felújítás a község szempontjából is nagyon fontos,
hiszen így a településünkre érkezők kulturált körülmények
között vendégházunkban tudnak megszállni.
Köszönettel tartozunk a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek, hogy lehetővé tették ennek a fejlesztésnek a megvalósítását.
Kakucs, 2020-12-29.
Sallai Pál

A legutóbbi, decemberi Lapozgatóban megjelent írásom után, amelyben az utcák tisztántartásáról szóltam,
kaptam kritikai megjegyzéseket (voltak, akik összekötötték a házak előtt lévő járdák feltakarítását a kátyús utakéval, azaz, amíg nincs jó közút, miért legyen tiszta az
utca? – nem is értettem!), de voltak, akik megköszönték:
milyen igaz, amiről írtam!
E cikk kapcsán felhívták a ﬁgyelmemet, hogy nem csak
az utcákon, de a kertekben, udvarokban is illene rendet
rakniuk többeknek. Erről miért nem írok? A magyarázat:
a közvetlen lakókörnyezetem legtöbbjében példás rend
uralkodik. Azonban nem tagadom, én is nyitott szemmel
járok, és bizony, látok gondokat a faluban. Egyes utcaszakaszokon különösen feltűnik a porták ápolatlansága, az
igénytelen környezet.
Belátom, bosszantó lehet úgy élni, hogy a szépen rendben tartott udvarunk és kertünk mellett egy vagy több
olyan szomszéddal „áld meg” bennünket a sors, akik ezt
egyáltalán nem tartják fontosnak. Pedig úgy gondolom,
ez a XXI. század emberének, a mai beteges világunknak
a tisztaság, a rend legyen mérvadó! Hiszem, hogy ez nem
pénz, hanem igény, hozzáállás kérdése csupán. Sajnálatos dolognak tartom, hogy egyeseket csak a büntetés terel
jobb belátásra. Vagy még az sem.
Példaképünk legyen az egykori szegények portájának
tisztasága és rendje! Ők évente tapasztották, fehérre meszelték házaikat, udvarukat, utcájukat minden szombaton
felsöpörték, kiskertjükben példás rendet tartottak. Mert
így tartották természetesnek, és ez az igény generációról
generációra szállt.
Ne hagyjuk, hogy a szomszéd kertje zöldebb legyen!
Legyünk büszkék portánk rendezettségére, tisztaságára!
A példát adó virágos, parkosított udvarokról nem is beszélek most. De jó is az ilyen utcákon sétálni, be-benézni
ezekre a példamutató portákra!
Cikkemmel azoknak üzenek, akik elhanyagolják környezetüket. Tehát, akinek nem inge, kérem, ne vegye magára!
Egy volt képviselő,
Tóthné

Megkérjük Önöket, hogy a
2021. júniusi Lapozgatónkba írásaikat
2021. június 10-ig küldjék el szerkesztőségünkbe,
a könyvtárba.
A szöveget wordben, a képeket külön,
jpg-formátumban. Köszönjük!
e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXXI. évfolyam 1. száma
A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
A lap évente négyszer jelenik meg
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: Farkasné Szabó Mária, dr. Ökrös Dóra,
Tóth Istvánné és Varró Jánosné
A szerkesztők külsős munkatársa: Kakucsi-Csernák Zoltán,
Klauz Dénes és Spanyielné Elek Györgyi
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt.Dabas.
Felelős kiadó: Bálint Ferenc
Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas
Tel./fax: 29/365-564
ISSN szám: 2060-601X
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Március 15-e emléke előtt régi ünnepségeink képeivel tisztelgünk

Katonai díszőrség emlékművünknél 2018-ban

Az Önkormányzat által szervezett koszorúzás 2018-ban

Az idei ünnepen koszorút helyeztünk el a Hősi Emlékműnél, melyet még nemzeti színű szalagokkal, zászlókkal is díszítettek oktatási intézményeink vezetői,
valamint koszorúztuk a Szent István-szobrot is. Mindezt valamennyi intézményünk, civil szervezetünk és
Kakucs Község Önkormányzata nevében tettük.

Csendes ünnep
Március 15 a magyarság számára a közös öröm, az
egymásra mosolygás, az egyetértés, a jövőbe derűsen
tekintés, a nemzeti megújulás reményének ünnepe már
173 éve. Nagyon mélyen befészkelte magát ez az ünnep
minden magyar szívébe, éljen akár a Kárpát-medencében vagy messzi, a tengereken túl. Annyira magyar ez
az ünnep, hogy őszinte szívvel tűzi fel a kokárdát kicsi
és nagy, tekintet nélkül felekezetére és ideológiai meggyőződésére.
És így van ez rendjén, azért, mert a nemzeti ünnep
mindenkié.
Ezen a napon legyen tele a szívünk a tavasz és az azzal érkező szabadság vágyával és örömével, hogy őrizhetjük a nevét és emlékét a 48-49-es hősöknek. Idézzük
fel meseszerű hősiességüket, és a diadalok sorozatát,
melyet a császár csak a levert európai forradalmak után
fellélegezve, a segítségére érkező óriási orosz sereggel
együtt volt képes vérbe fojtani.
A világ országaiban is tisztelettel tekintenek a magyarság ünnepére, mert szabadságharcunk mély nyomot hagyott a nyelvünket nem beszélők lelkében is.
Azért, mert harcunk példátlan körülmények között
folyt, és az elnémult Európában a legtovább tartottak
ki a hont védő őseink. Megláthatta a világ a magyarok
szabadságszeretetét, nemzeti öntudatát és büszkeségét.
Rájuk emlékezünk márciusban.
Most a szigorú szabályok nem tették lehetővé, hogy
együtt hajtsunk fejet az ünnepen, de hiszem, hogy minden család piros-fehér-zöld színnel a szívében emlékezett meg 15-én nemzetünk történelmének legfényesebb
lapjairól.
Koszorúnkat az egész község nevében helyeztük el
az emlékműnél.
Reményeink szerint jövőre már közösen ünnepelhetünk
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Ünnepségünk állandó zenei kísérője: a Kálvin Zenekar

2007-ben községünk öntevékeny művészeti csoportjai a
Hivatal előtti téren köszöntötték az ünnepet
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Anyakönyvi hírek
(Az előző újság megjelenése óta)

A Kakucsi Gyöngyök tánca 2007-ből
Házasságot kötöttek:
Pekker Norbert (Kakucs)
és Kleineiszl Nikolett (Újlengyel)
2021.02.13.
Barati Ottó (Dombrád) és Takács Nikolett (Kakucs)
2021.03.12.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!
Néma megemlékezés a
Szent István-szobornál
2021-ben
Újszülöttek:
Nagy Viktória és Svébis Zsolt ﬁa: Erik
Botlik Erna és Sinka Róbert lánya: Bianka Petra
Horváth Alexandra és Kanalas László lánya: Luca
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

A megemlékezés műsorát 2014-ben is az általános iskola
tanulói adták
Elhaláloztak:
Fajt József 1956 - 2020
Csap József 1943 - 2020
Tóháti Imre 1941 - 2021
Szita József István 1970 - 2021
Jurácsik Pálné Jarábik Erzsébet 1934 - 2021
Vetési Gyula 1948 - 2021
Kemenczei Andrásné Juhász Anna Mária 1948 - 2021
Völgyesi Kálmán 1936 - 2021
Pöppl Miklós 1954 - 2021
Schumpf József András 1950 - 2021
Janicsek József Istvánné Csiszárik Erzsébet
1942 - 2021
Kloczka Zoltán 1970 - 2021

Verbunkot jártak a Kakucsi Legények 2005-ben
(Nosztalgia-fotók: Klauz Dénes)

Emléküket megőrizzük!
Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot
kötöttek névsorát összeállította: Láncos Gyöngyi és
Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezetők.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

A 2010. évi ünnepségen: „Esküszünk, hogy rabok tovább
ne leszünk!”
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Egy farsang margójára…
A falu közössége már tudja, hogy a farsangi bálunk az
egyetlen bevételes bál és bevételi forrás. Sokat gondolkoztunk, hogyan tartsuk meg az idén?
A szülőkkel való beszélgetés adott a kérdésre választ. A
szülők nagy része tavaly március óta nem járt bent az óvodában a járvány miatt. Igyekeztünk lehetőséget találni a kapcsolattartásra: udvari szülői értekezlet, udvari csoportonkénti ballagás, udvari fogadóóra.
Így született meg az UDVARI FARSANGI MULATSÁG, melynek nagy sikere volt. A szülői munkaközösség
tagjai, valamint az apukák segítettek melegebbé, meghittebbé tenni ezt a napot. Melegítőgombákat béreltünk a teraszokra, forró teát, forralt bort és falatkákat készítettünk.
Talán ez volt a leghidegebb téli nap, melyet szívünk és
szeretetünk melegével elűztünk. Igen, szeretetünk melegével, mert a szülők körbeállták gyermekeiket a rövid műsor
alatt, hogy még a széltől is megóvják őket. Kicsit később
a napocska sugarai átmelegítettek mindenkit. Ezt a meleget csak az érezte, aki ott volt velünk, kakucsi ovisokkal,
szülőkkel, mert szeretik és büszkék intézményünkre.
Itt szeretném megköszönni Királyfalvi Zsóka segítségét,
aki a hét folyamán végig velünk volt. Mackókiállítást készített az aulában és sok-sok busóálarcot a gyerekeknek.
Külön köszönöm, hogy el tudott jönni Pánczél Károly
országgyűlési képviselőnk és Dr. Kendéné Toma Mária
polgármester asszony, hogy átadhassák a gyerekeknek az
5.000.000 Ft-ból készült udvari játékokat. Köszönjük a segítséget, hiszen nem minden óvoda büszkélkedhet ilyen udvari játékokkal.
Köszönöm a helyi vállalkozóknak és a szülőknek, hogy
az elmaradt bál ellenére is a korábbiakhoz hasonlóan támogatták óvodánkat. Cserébe egy szép, általunk készített
farsangi szemüveget küldtünk mindenkinek.
Reméljük, a nyár folyamán módunk és lehetőségünk lesz
rá, hogy mindent személyesen is megköszönjünk.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

TÁMOGATÓINK
Ablak Kakucsra Egyesület, BBTK Kft, Dr.Békési Attila, Berecz Miklós, Boldizsár Izabella, Boldizsár Sándor, Csernák Attila, Csernák Ferencné, Csernák Istvánné,
Csernák Jánosné, Csiszárik Imréné, Csiszárik Pál, Csiszárik
Péter Pál, Daköv Kft, Deák Udvarház, Dori Csaba, Dr. Jasper
Andor, Dr. Kendéné Toma Mária, Faragó Környezetvédelmi
Kft, Faragó Tamás, Farkas Csaba, Farkasné Szabó Mária,
Fodor Pál, Gavló Gergő, Gavlóné Csicsa Katalin, Geissler
család, Golda Gábor, Guttyán Gábor, Guttyán István, Györkös Gasztro Kft, Halmi Pál, Hegyi István, Helyes Zoltán,
Herman Attila, ifj. Csernák István, Inka 21 Mg.Kft, Izabella
Trade Kft, JSP 97 Kft, Kaﬁk, Kakucsi-Csernák Zoltán, KáriKer Kft, Kendl család, Kiss ABC, Kloczka Mihály, Kohut
Zsuzsanna, Konyha dolgozói, Kovács Attila, Kovács Kálmán, Kovács Katinka, Kucsera Attila, László Tibor, Maczák
János, Molnár László Iparcikk Szaküzlet, Nagy József, Nagy
Pál, Nagy-Szabó család, Németh Attila, Ordasi Jánosné,
Pekola család, Perjési-Varró Bernadett, Roskó Zsolt, Sallai
Pál, Sántha László, Sashegyi Gergő K&H Biztosító, Serfel
család, Sinka Kft, Spanyielné Elek Györgyi, Szabó-Faragó
Fruzsina, Szarvas-Varró Ágnes, Szele Éva, Thúróczi Árpád, Tóth Istvánné, Tóthné Poór Veronika, Trikkal család,
Ulicska József, Varga Zsolt, Varró László, Varró Tamás. Az
óvoda és a konyha dolgozói, valamint minden szülő, aki
részt vett mulatságunkon.
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„Farsang van ma, ne feledd el ...”
Különösen várt esemény a gyerekek életében a farsangi
időszak, melynek kezdete vízkereszt, és hamvazószerdáig
tart. Az idei évben nem a megszokott módon ünnepeltük a
farsangot.
Udvari mulatságot rendeztünk, hiszen a szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe, de hogy mégse maradjanak
ki a vigasságból, az udvaron vártuk őket vendégségbe. Igazi
hideg, télbúcsúztató idő volt ezen a napon. De ez nem szegte
kedvünket! A nagycsoportos ﬁúk felvették busó jelmezeiket,
a kislányok bosziruhájukat, és igyekeztünk tánccal, verssel,
mondókával elűzni a telet.
Az egész hét folyamán készültek a busóálarcok Királyfalvi Zsóka segédletével. A kislányok nagy izgalommal várták,
hogy boszijelmezbe bújhassanak.
A gyermekhangszerek is nagyobb szerepet kaptak, melyekkel jó volt zajt csapni, ezzel is elijeszteni a telet.
Kis Katicásaink énekeltek, mondókáztak, a kis-középsősök táncoltak. A középsősök, a nagyok verset mondtak, majd
jöttek a közös táncok, amelybe bekapcsolódtak a szülők is.
A műsor végén forró teával, a szülők által készített süteménnyel és kiﬂifalatkákkal kínáltuk meg a vendégeket. Ezúton is köszönjük az anyukák és apukák segítségét!
Marika óvó néni

vészek, Robotok, de Elefánt, Katica, Krokodil, Méhecske is,
és még sorolhatnám napestig. Ilyenkor természetes, hogy a
dadus néni Nyuszi, Bohóc, az óvó néni pedig Cowboy-lány,
Puzzledarab vagy akár egy arab Teveárus.
A móka, a tánc és a sütizés után következett a szomszédolás. A csoportok meglátogatták egymást, megcsodáltuk egymás jelmezét, és közösen is mulatoztunk egy keveset.
Szintén évek óta hagyomány, hogy a farsangi mulatozás
része a Pizsama-parti. Ezen a napon pizsamában voltunk
gyerekek és felnőttek egyaránt. A délelőttöt izgalmas, vicces
játékokkal és tánccal töltöttük.
Köszönjük szépen a szülőknek a küldött ﬁnomságokat!
Óvodánk apraja-nagyja remekül szórakozott a télkergetős programokon. Most pedig erősen hisszük és várjuk a
tavasz érkezését.
Marietta óvó néni

„Farsangolunk, vígadunk…”
Óvodánkban évek óta nagy hagyománya van a farsangnak. A gyerekek minden évben nagyon várják ezt az időszakot. A farsang hetében minden nap más-más tevékenységet
szerveztünk nekik.
Tréfás mondókákat, verseket tanultunk, festettünk, vágtunk, ragasztottunk, készültek a maszkok, álarcok, szépítgettük csoportjainkat és a faliújságokat.
Azonban a legnagyobb élmény a gyermek számára, amikor teljesül álma, vágya, és a farsangban azzá válhat, amit
csak szeretne. Ezt a napot várják a legjobban, a beöltözős
farsangi bulit!
Ezen a napon mindenki már a jelmezében érkezett a csoportba, a többiek pedig kitalálták, hogy vajon az álarc mögött
ki érkezett meg az óvodába. Jöttek Tündérek, Kalózok és
Kalózlányok, Pókemberek, Bosszúállók, Katonák, Harcmű-
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Gyerekszáj

ÓVODAI BEÍRATÁS

Logopédusunktól, Balázsné Manyikától kaptuk az
alábbi, vidámságra sarkalló kifejezéseket, amelyeket
tanítványaitól gyűjtött, és amelyek elküldését ezúton is
megköszönünk neki.
Varrógép = cérnagép, repülő = repülőkopter, morog = mozgik, evett = ett, dutyiba = butyiba, ikszet =
iszket, kallantyú = kullantyú, zongorista = zongorász,
kőműves = kőművész, pecsételő (bélyegző) = pecsélő,
magyar zászló = magyari föld zászlója, Szűzanya = Jézus Mária, maszk = nyálvédő, karﬁol = kurﬁol, vállfa =
akasztófa, gyertya = gyújtó, tűz, takarékszövetkezet =
takarítószövetkezet.
Kérdezem: „Hol laksz?” A válasz: „A félhold (Hold)
utcában.”
„Jobb volt az óvodában, mert ott nem volt becsengő.”
Kérdezi az egyik gyerek tőlem: „A férjeddel szoktál
csókolózni?” Válaszol a másik, aki nem tudja ejteni az ü
és ö hangokat: „Te buta, ezt csak eskuvokor szoktak.”
Szívesen fogadunk a szülőktől is eﬀéle gyerekszájkifejezéseket!

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha a
2021/2022. nevelési évre
2021. április 26-27-28-29-én várja beiratkozásra a
gyermekeket, szülőket.
Kötelező beíratni minden gyermeket, aki
2021. augusztus 31-ig tölti 3. életévét,
valamint beíratható az a gyermek is, aki 2021.
december 31-ig tölti 3. életévét (nem kötelező
beíratás, ha van hely, akkor tudjuk felvenni).
A beíratásra hozzák magukkal:
– a gyermek anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító kártyáját,
– a gyermek és a szülő lakcímkártyáját (ha még
nincs, ideiglenes bejelentőlapot),
– a gyermek TAJ-kártyáját.

2021. április 26. hétfő: 8-15 óráig,
április 27. kedd: 8-17 óráig,
április 28. szerda: 8-17 óráig.
április 29. csütörtök: 8-13 óráig.

A szerkesztőség

Amennyiben a törvény engedi,
személyes beiratkozást tartunk.
Április 7-8-9-én előzetes telefonos egyeztetés
alapján várjuk az érdeklődő szülőket, megnézhetik
óvodánkat (maszk használata kötelező, valamint a
megbeszélt időpont betartását kérjük).
Érdeklődni a 06-29/376-077 telefonszámon, illetve
az ovoda@kakucs.hu email címen lehet.

Óvodánk új játéka
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Bölcsis mindennapjaink

A Noé bárkája és a Magvető Családi Bölcsődéinkben
A 2020-as év mozgalmasan telt bölcsődénkben, csak sajnos nem egészen
úgy, ahogyan azt elterveztük. A Covid19 világjárvány a mi hétköznapjainkra
is hatással volt. A járványügyi korlátozásokat szigorúan betartva igyekeztünk
mosolyt csalni a gyermekek arcára. Így
2020-ban sem maradtunk programok
nélkül.
Családi napunkat a szokásosnál kicsit
később, augusztusban tartottuk meg,
ami nagyon jó hangulatban telt. Szülői
felajánlásból kapott ugrálóvárral, arcfestéssel, bohóccal vártuk a gyerekeket
és szüleiket. Egy vállalkozó szellemű
apuka segítségével bográcsban készült
a ﬁnom paprikás krumpli a vendégeknek.
Az ősz hozott egy kis változást életünkbe. A Magvető Családi Bölcsődénkbe új kolléganő érkezett Faragó
Anikó személyében, aki kisgyermeknevelőként nagy szeretettel és odaﬁgyeléssel látja el a gyermekek gondozását, a csoport vezetését.
Októberben a szokásos szüretelés
idején lovas kocsizni voltunk a faluban, amit a gyerekek mindig nagyon
élveznek.
Decemberben a Mikulás nem feledkezett meg a bölcsődénkbe járó gyerekekről sem. Az udvaron látogatott meg

minket, ahol a gyerekek nagy örömmel,
vidám énekléssel fogadták.
Karácsonykor, a szokásos szülőkkel
együtt töltött karácsonyozás helyett a
gyerekekkel meghitt kis ünnepséget
rendeztünk.
A járványhelyzetet tekintve a 2021es év sem hozott változást, így idei
programjaink is szűkkörűen telnek. A
szülők a gyerekeket az ajtóban adják át
a gondozóknak, de ezáltal a gyerekek
sokkal nagyobb önállóságra tesznek
szert.
Februárban nagy izgalommal készültünk a farsangi mulatságra, amely
idén is kétnapos volt. Mindenki jelmezbe bújhatott. Nagy táncos mulatsággal,
arcfestéssel, az anyukák által készített
ﬁnom süteményekkel ünnepeltünk.
Bizakodók vagyunk a jövőre nézve.
Reméljük, az idén kirándulni is el tudunk menni a gyerekekkel. És ha a vírus nem szól közbe, a családi napunkat
is újra megrendezzük.
A következő nevelési évben is sok
szeretettel várjuk új bölcsiseinket.
Jelentkezni a 06-70-937-4367-es telefonszámon lehet.
Fábián Anett és Faragó Anikó
csoportvezetők
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Kedves Olvasók! Kedves Szülők!

6) Diákigazolványhoz: - Kormányablaktól (Dabas) hozott fényképes igazolás
7) Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (a jelenleg érvényes, megújítás után újra kérjük beküldeni)
8) Nagycsaládos családi pótlék igazolás (utolsó havi
szelvény)
9) Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
10) Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
11) Nyilatkozat tartózkodási helyről (az intézmény
adja)
12) Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (az intézmény adja)
13) Nyilatkozat étkezésről (az intézmény adja)
14) Nyilatkozat étkezés támogatásáról (az intézmény
adja)
15) Nyilatkozat hit-és erkölcstanról, erkölcstan választásról (az intézmény adja)
16) Hozzájáruló nyilatkozat tanulóról fénykép, video
vagy hanganyag készítéséhez és közzétételéhez

Bármennyire is szerettük volna, hogy az iskolai élet a
megszokott mederben folyjon tovább, a körülmények ismét keresztülhúzták a számításainkat. Immár a második
tanévünk telik úgy, hogy diákjaink számára pótolhatatlan
programok maradnak el (osztálykirándulások, pályaválasztási programok, jótékonysági bál…), hagyományteremtő munkánk (karácsonyi műsor, kitűnő tanulók kirándulása…) pedig megtorpanni látszik.
Kollégáim és jómagam is arra törekszünk, hogy az elmaradt programokat pótoljuk, de a fennálló korlátozások
igen erős határok közé szorítják lehetőségeinket.
A II. félév első jelentős eseménye farsangi bálunk lett
volna. Helyette farsangi hagyományokról beszélgettek az
osztályfőnökök a gyerekekkel, majd kiszebábot égettünk.
Ez olyan jól sikerült, hogy hagyományt szeretnénk teremteni belőle.
Nem tudtuk méltó módon megünnepelni március idusát,
de lehetőség volt a Nemzeti Múzeum honlapján előzetes
regisztráció alapján 60 perces tárlatvezetésen részt venni.
Ezt a lehetőséget a KRÉTA felületén és az iskola facebook
oldalán is közzétettük.
A KRÉTA felülete tekintendő az intézmény hivatalos
kommunikációs portáljának: itt jelenik meg minden fontos, az intézményt és tanulóit érintő információ a házi feladatokkal együtt. Természetesen a pedagógusok elérhetők
az általuk megadott egyéb platformokon is.
Fontos információk a tanév rendjével kapcsolatban:
- módosul a tavaszi szünet időtartama: a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 12., hétfő;
- sajnos elmaradtak az 1. osztályos nyílt órák, illetve az
első osztályosok szüleinek meghirdetett szülői értekezlet
– helyette az intézmény várja a szülők kérdéseit, kéréseit
a kakucs.altiskola@gmail.com e-mail címen;
- beiratkozás: személyesen vagy elektronikus úton
történhet;
- a személyes megjelenéshez kérjük, hogy a fenti e-mail címen 2021. április 12., 16 óráig előzetesen jelezzék a
kedves szülők ebbéli szándékukat – április 15-én és 16-án
reggel 8 órától 30 perces intervallumokban lehet a gyermeket személyesen beíratni;
- elektronikusan: Beiratkozás menete szülői oldalról
e-ügyintézésben: https://eugyintezes.e-kreta.hu

- az első osztályos tanító nénik személyéről: terveink
szerint Goldáné Fajt Mária tanító néni és Sipos Henrietta tanító néni fogják elsőseinket tanítani; segítségükre
lesz Csiszárik Györgyi pedagógiai asszisztens, Balázs
Györgyné logopédus, illetve Berki Viktória utazó gyógypedagógus – azt gondolom, kevés intézmény dicsekedhet
azzal, hogy ennyi jól képzett szakember foglalkozik intézményünk újdonsült kis „polgáraival”;
- intézményünkről bővebben olvashatnak:
http://www.kakucs.hu/dokumentumok/kategoria/
lapozgato - 2020. évi 1. szám
- 6. osztályos szülők ﬁgyelmébe: várjuk a jelentkezéseket a második idegen nyelvre (német) !!!
A tanév rendje egyebekben változatlan marad!
Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti a kedves
szülőket a digitális oktatásra való átálláskor tanúsított
hozzáállásukért. Proﬁ módon kezelték a helyzetet!
Köszönjük továbbá, hogy megkímélték a pedagógusokat a gyermekfelügyeletben való részvételtől: sajnos
aligha tudtuk volna megszervezni, annyi volt a beteg az
elmúlt hetekben.
Remélem, hogy a tanév további részét már korlátozásoktól mentesen, a megszokott módon bonyolíthatjuk.
Figyelmüket megköszönve kívánok jó egészséget mindenkinek!
Kubikné Kis Judit intézményvezető

- A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1) Születési anyakönyvi kivonat
2) Lakcímkártya
3) TAJ kártya
4) Szülők elérhetősége /e-mail, telefon/
5) Óvodai szakvélemény
13
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Farsangi dekorációk

Kiszeégetés
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Tisztelt Olvasók!

Szeretettel idézünk egy korábbi, de mindig aktuális
írásból

Engedjék meg, hogy leendő elsős tanító néniként bemutatkozzam. Goldáné Fajt
Mária vagyok. Születésem óta
Kakucson élek. Három gyermekem van.
A Kakucsi Általános Iskolában 2015 óta dolgozom. Általános iskolás éveimet ezen
intézmény falai közt töltöttem.
Nagyon szívesen emlékszem
vissza a családias hangulatra,
amely iskolánkra ma is jellemző.
Tanulmányaim: 2001-ben végeztem a Szent István Egyetem
Jászberényi Főiskolai Kar Tanító Szakán. Majd 2006-ban az
ELTE-n német nyelv- és irodalom szakos nyelvtanári diplomát
szereztem. Végül 2014-ben az ELTE-n szakvizsgázott fejlesztőpedagógus lettem.
Szívem mindig is az alsós gyermekekhez húzott. Immáron
negyedik tanéve foglalkozom az elsős korosztállyal. Jelenleg
magyart és technikát tanítok, és három délutánt töltünk együtt
a napköziben.
Hitvallásom szerint minden gyermek egyedi és megismételhetetlen. Munkám során arra törekszem, hogy ez az egyediség megmaradjon. Feladatom egy biztos alap, egy biztos tudás
nyújtása, melyre a későbbi tanulmányokban építkezni lehet.
Célom: a gyermekekkel megszerettetni a tanulást, az iskolát.
Az iskola ne csak egy szükséges dolog legyen, hanem az otthonhoz hasonlóan egy biztos bázis kisdiákjaink életében.
Iskolánk személyi feltételeiről néhány gondolat. Az osztályfőnök mellett segíti a munkát a napközis tanító néni, a pedagógiai asszisztens. Az SNI-s gyermekek ellátásában utazó
gyógypedagógus segédkezik, továbbá van lehetőség logopédiai ellátásra is.
Az első osztályban csoportbontásban tanítjuk a magyart és a
matematikát, ami szinte kizárja a lemaradást.
A vírus sokféle színes iskolai programot átírt. De ebben a
tanévben is megpróbáltuk iskolán belül is színesíteni diákjaink
életét. Reméljük, hamarosan visszatérhetnek a szakkörök, a
színházlátogatások és a kirándulások is!
Sajnos egy több éves hagyomány is elmaradt az idén. A
leendő elsős tanító néni minden év februárjától tanév végéig
heti rendszerességgel látogatást tesz az óvodában, hogy jobban
megismerje leendő diákjait. Erre most a járványhelyzet miatt
nem volt mód, pedig izgatottan készültem rá.
Minden család életében izgalmakkal teli időszak a gyermek
iskolakezdése. Van, ahol félelemmel, feszültséggel teli. A családi minta nagyon pozitívan hat a gyermek személyiségfejlődésére. Ha a szülő szorong az iskola miatt, a gyermek is nagy
valószínűséggel szorongani fog. Beszélgessenek sokat gyermekükkel az iskoláról! Ne legyen idegen, amire idekerülnek.
Gyermekeink egyéni érése is eltérő. Az érési folyamathoz
nagyon sokat hozzátesz az óvoda is, de a legfontosabb bázis a
család. Fontos gyermekünk ismerete, mely segít minket, hogy
ne legyenek vele szemben túl nagy elvárásaink, és elfogadjuk
olyannak, amilyen. A gyermekkel töltött idő, és az őszinte szülő-gyermek kapcsolat segíti az iskolai beválást.
Remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk!

„Tavaszi frissítés
Testünk és lelkünk szoros egységet alkot, ezért fontos,
hogy kellemes tiszta környezetben teljenek napjaink, hogy
energiaszintjeink feltöltődjenek. Ilyenkor tavasszal az udvar, az utca szépítése, lakásunk nagytakarítása ösztönösen
késztet minket arra, hogy megszabaduljunk az elmúlttól.
Friss üdeségre vágyunk, ezért tegyük színesebbé hétköznapjainkat, ünnepeinket!
Néhány ötletet szeretnék adni ahhoz, hogy mindezt elérjük:
Lakásunkba napsárga, vagy melegszínű tárgyat /pl.: párnát, terítőt, képkeretet, gyertyákat, ajtódíszeket, aranyvessző
ágakat stb./ elhelyezve javíthatjuk közérzetünket.
Ne feledkezzünk el a színek mellett az illatok is erősen
befolyásolják hangulatunkat. Érdemes ilyenkor tavasszal is
az illatlámpába néhány cseppet tenni, a felsorolt illatok valamelyikéből: ylang-ylang, bazsalikom, bergamot, jázmin,
kamilla, levendula, muskotályzsálya. Szerencsére falunkban
mindezek kaphatók, tavasszal is párologtassunk!
Díszítsük lakásunkat, készítsünk vagy vásároljanak
az ünnepekre eredeti stílusos húsvétváró lakásdíszeket.
A lakoma is jobban esik majd, ha asztalunkról friss virágok, vidám nyuszik mosolyognak ránk. Az ajtókoszorúk
és a húsvéti tojáskoszorúk, amelyeket akár kint a kertben, a ház elé is elhelyezhetünk. Jelzik majd szívesen látjuk vendégeinket, locsolkodóinkat. Vonjuk be gyermekeinket, hisz velük sokféle díszt készítünk az iskolában,
melyekről a mellékelt képek készültek. A háztartásunkban, környezetünkben fellelhető anyagokból is mutatós,
szép dolgokat készíthetünk.
Fessünk, díszítsünk tojásokat egyszerű technikával:
berzseléssel /főzött vöröshagyma levében áztatva/, viaszozással /zsírkrétával színezve tojásfestékkel festve/, mozaiktechnikával /apró tojáshéjdarabokat színezzünk majd az
egész tojásra ragasztgatjuk/, ﬁlctollmintázással /a festett
tojásokat alkoholos ﬁlctollal díszítjük/, zsinór csavarással
/színes zsinórokat szorosan a tojásra tekerjük/, szárított virágszirmokkal /szirmokat ragasztunk a tojásokra, ragaszthatunk még gyöngyöket, végül aranydrótot tekerhetünk
rájuk/, díszes tollakkal, raﬁával /gyöngytyúk tollakkal díszítjük raﬁával áttekerjük a natúr tojásokat/.
Az elkészített tojásokat többféle variációban használhatjuk /pl.: ajtódíszre kötve, amihez ajánlom a nyírfa
vékony ágait, barkaágra akasztva, húsvéti koszorúba
fűzve, asztali díszítésként tányérba helyezve /.
Színes papírból vághatunk tavaszi virágokat, melyet
szívószálra ragasztunk. Próbáljunk összhangot teremteni, és azonos stílusú anyagokat összeállítani /pl.: nyers
színű tojás, raﬁa, tollak, friss örökzöld hajtások/.
Ha már mindent előkészítettünk, ne feledkezzünk meg
arról, hogy a húsvéti ajándékot a nyuszi fészekből a legizgalmasabb megkeresni.
Szerezzünk örömet családunknak, önmagunknak kellemes környezetünkkel, apró díszekkel, kreatív ötleteinkkel!
Kiránduljunk, frissüljünk fel és töltsük elégedett nyugalomban, szeretetben az ünnepeket, a mindennapokat!
Kellemes tavaszváró készülődést kívánok!
Deák Ildikó”

Goldáné Fajt Mária tanító
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár
és Közösségi Ház nyitva tartása
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig,
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig
Állandó foglalkozásaink a járvány ideje alatt szünetelnek.
Csoportjainkkal együtt mi is nagyon várjuk a nyitást!

Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Veszteségeink

Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a
lapokat túlnyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják
hosszabbítani a kölcsönzést. Ez most, a járvány ideje alatt
különösen fontos és nagy segítség. (376-836, illetve Tóthné
mobilja: 06-20-413-2424.)
A járványügyi szabályok betartása mellett tudunk kölcsönözni. Ennek módja az, hogy a bejáratnál leadják a visszahozott könyveket, majd kérés alapján kiadjuk a kölcsönözni
kívánt műveket. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!

A 2020. év népdalkörünk életében is a nagy veszteségek éve volt.
Tavasszal, március 13-án – közel egy éven át tartó súlyos rákos betegség után – eltemettük dalostársunk, Nagy
Jánosné, Erzsike tanárnő 58 éves férjét. Most, 2021 márciusában Édesanyját veszítette el.
Pár hónap múlva, 2020. augusztus 12-én mindannyiunk
Juci nénijét, Golarits Ferencnét, a Kakucsi Röpülj Pávakör alapítótagját, dalostársunk, Csiszárik Pálné édesanyját
búcsúztattuk. Az ő halálát, bár fájón, de elfogadtuk, hiszen oly sok örömben, az emberek szolgálatában kiteljesedett hosszú életet adott neki a jó Isten. Juci néni az elsők
között, 2002-ben kapta meg a Kakucs díszpolgára címet,
amelynek valamennyien nagyon örültünk.
December 11-én a Borvirág Együttes énekesét, az 56
éves Spanyiel Istvánt temettük, aki alig egy hónapnyi küzdelem végén intett fájó búcsút nekünk. Egyszerre két népdalköri családunkat (Jasper és Spanyiel) érte ez az óriási
veszteség. Mindmáig felfoghatatlan István halála!

Könyvtárunkban megvásárolható helytörténeti
kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála, valamint Képek
és képzelgések (1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft), Az élő
Rónay (1.000Ft)
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft)
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft)
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv
(2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográﬁája (2.000Ft)
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018.
(2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft)
Verseskönyv: Horváth Ferenc: Az életnek egyetlen értelme
(1.000Ft)
Képeslapok Kakucsról (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes (1.000Ft)

A 2006. évi falunap népi műsorában

Gyászolunk.
A pandémia miatt márciustól nem tarthattuk meg hétfői
próbáinkat, nem találkozhattunk, hogy ezekben a veszteségekben, e nehéz időkben is közös erővel, személyesen
is segítsük egymást, hogy némi vigaszt nyújtsunk egymásnak a bajban, a gyászban. Telefonon tartjuk a kapcsolatot,
a templomban látjuk egymást, ami egészen más.

Akik nagyon hiányolják a klubösszejöveteleket, azok
Kakucs nyugdíjasai: a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
és a Kavicsok tagjai. Elmaradt a közös farsangolás is, amelyet több éve a barátság jegyében szerveznek meg intézményünkben, a közösségi házban.
Képünk két évvel ezelőtt készült.
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Hogy az önfeledt, boldog éneklés élményét mikor kapjuk vissza, nem tudom. Egy közismert régi népdallal búcsúztatom drága halottjainkat:
„Elmegyek, elmegyek,
hosszú útra megyek.
Hosszú út porából
köpönyeget veszek.
Búval és bánattal
kizsinóroztatom
Sűrű könnyeimmel
kigomboztattatom.

Az alapító Röpülj Pávakörből (a Cserna-ikerlányokon
kívül) már valamennyien az égi kórusban zenélnek és
énekelnek

Fúdd el, jó szél, fúdd el
Hosszú útnak porát.
Hosszú útnak porát,
Az én szívem búját.”
Tóthné Éva, a népdalkör vezetője

S ha már a hajdani népdalkörről is írok, akiknek
a dalait többek között a Mihály testvérek kísérték
felejthetetlen citerajátékukkal, hadd búcsúzzak a
húsvét ünnepéhez híven Mihály Ferenc locsolkodó
versével, amellyel minden évben megörvendeztetett, amíg élt:

Húsvéti locsolóvers

Boldog idők! Nagy Jánosék otthonában a házassági
évfordulójukon

Örül ma mindenki,
Az ember, a madár,
Szebben szól a harang,
Csicsereg a kismadár.
Most már örülhetünk,
Most már vigadhatunk,
Nem fekszik már halva
A mi közös halottunk.
Felkelt már a sírjából,
elkészítve utunk,
Örökre hirdetve,
hogy mi is feltámadunk.
Ne sírjatok tehát édes keresztények!
Tik a legdrágábbat a sírba temettétek.
Ők fent ünneplik a boldog feltámadást,
És várják a boldog viszontlátást.
Igen, látjuk még mi őket,
Letöröli Jézus a mi könnyeinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szabad-e locsolkodni?

Hol van már a régi népdalos pávakör? Hol a Kakucsi
Népdalkör és Borvirág Együttes? Akikkel annyi szép sikert értünk el, akik szép műsorokkal örvendeztették meg
a népzenét szerető kakucsi embereket? Pótolhatatlanok a
veszteségeink. Férﬁkörünk, a Borvirág a felére, négy tagra csökkent, akárcsak a dalos kedvünk.
Isten adjon békét az elhunytaknak és vigasztalja az élőket!

Pista és Györgyi egy húsvéti vadászházi baráti
összejövetelünkön
17
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EGYESÜLETI HÍREK
Kedves Lakosok, Kedves Barátaink!
Kérjük, ne feledjék,

hogy az idei esztendőben is
rendelkezhetünk jövedelemadónk
egy részéről. Annak 1%-át valamelyik
egyháznak, másik 1%-át pedig
egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a katolikus egyház
társadalmi szolgálatát adója
1%-ával!

Az idei évben Fajt András körzeti megbízottunk kezdeményezésére
tagjainkkal adománygyűjtésbe kezdtünk.
A kezdeményezés célja az volt,
hogy tagjaink a lehetőségeikhez igazítva támogassanak olyan helyi családokat, személyeket, akiknek ezekben a nehéz időkben számít vagy
számíthat egy kis segítség.
Sikerült összesen 136.000.- Ft
összeget gyűjtenünk, amit szeretnék itt is megköszönni minden tagunknak és körzeti megbízottunknak.
Ebből a pénzből 15 tartós élelmiszercsomagot sikerült
összeállítanunk, melyeket ki is szállítottunk a támogatottaknak.
A családok, illetve a személyek kiválasztásában az Önkormányzat volt segítségünkre, az ő ajánlásuk segített abban, hogy a csomagok tényleg jó helyre kerüljenek.
Vigyázzunk egymásra és az egészségünkre!
Tisztelettel:
a Kakucsi Polgárőr Egyesület, illetve
Fajt András körzeti megbízott

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*****************
Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövőnkért
Közhasznú Egyesület
adószáma: 18271508-1-13
A 2021. évi felajánlásokat is Tájházunk
és környezetének szépítésére használjuk fel.
****************
A KAFIK adószáma: 18516490-1-13
****************
A KAOKE adószáma: 18148587-1-13
******************
A Kakucsi Mazsorett Közhasznú Sportegyesület
adószáma: 18629145-1-13

Figyelem!
A régi fotókból összeállított könyvünkre,
amelynek Kakucsi életképek – válogatás a XIXXX. század fekete-fehér fotóiból címet adtuk,
Kakucs Település Értéktár Bizottsága pályázatot
nyújtott be.
Akik még szívesen hoznának fotókat ebbe a kiadványba, KÉRJÜK, mielőbb juttassák el könyvtárunkba, mert könyvünk anyagát júniusban lezárjuk.
Hirdetjük továbbá, hogy megkezdődött a
Liebner-család tárgyi emlékeinek gyűjtése is.
Köszönjük mindazoknak, akik segítik tervünk
megvalósítását: könyvtárunkban egy Liebnersarok kialakítását.
Szeretnénk méltó módon közkinccsé tenni a
család még megmaradt tárgyait!
Várjuk a felajánlásokat!
18
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TÁJHÁZI HÍREINK

Sikeres vidékfejlesztési pályázattal az Ablak Kakucsra
Egyesület meg tudta vásárolni a Varró családtól a „lakodalmas ház” néven ismert épületét, amelynek felújító munkálatai
2021 márciusában megkezdődtek.
Köszönjük Kelemen Imre karbantartónak és Kosiba József
közmunkásnak, hogy kitisztították az épületet szegélyező fás,
bokros részt.
Ezt követte egy helyi cég bevonásával a tetőzet felújítása.
Közben Királyfalvi Zsóka és segítője, Kecskés Jani bácsi a
kivágott fáknak, gallyaknak a rendbetételében jeleskedtek.
Zsóka ezt követően húsvéti, ünnepi díszbe öltöztette az
előudvart is. Keze munkájának köszönhetően a bejárati ajtónkon mindig az aktuális ünnepnek megfelelő ajtódísz fogadja a
hozzánk látogatókat. Nagyon szépen köszönjük neki!
A zöldhulladék, a lomok kihordásában kértük Dénes Áron,
Pálinkás Tibor, valamint a KAFIK vezetőjének, Nagy Pálnak
a segítségét, és így végre megtisztult Tájházunk belső udvara. Összefogással még az ilyen beteges időszakban is tudtunk
örömet szerezni egymásnak azzal, hogy segítünk, s ez szép
és jó.
A felújítandó épületet majd egy újabb pályázattal kívánjuk
belül is rendbe tenni. Mosdókat, konyhát, raktárhelyiséget és
egy kiállítást is magában foglaló nagytermet alakítunk ki. Így
tudjuk majd egész éven át kulturált körülmények között rendezni tájházi programjainkat.
Nagyon várjuk az új épület megnyitását, az udvaron felújított kemencénk beüzemelését! Sok-sok szép tervünk van! Már
csak a járványnak legyen vége, hogy újból együtt lehessünk
a gyerekekkel, a barátainkkal és a falu
érdeklődő lakóival.
Alig várjuk!
Tóthné, az Ablak
Kakucsra Egyesület
elnöke

A zöldhulladék elszállításra várt
(Fotók: Királyfalvi Zsóka)

Képeinken a tető
felújítását láthatják.

A felújított
tetőszerkezet
belülről

Zsókának köszönhetően március 15-ét köszönti bejárati
ajtónk dísze
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EGÉSZSÉGÜGY

Bemutatkozom

egyáltalán ennek a mélyrepülésnek?
Az új évtől új reményeket
vártam, de sajnos a 2020-as
év eleje hozta el az eddigi legrosszabb állapotomat, megvakultam a bal szememre, és
nem tudtam felemelni a bal
lábamat. Azért, hogy ezt az
állapotot mentálisan jól bírjam, elkezdtem jegyzeteket
készíteni a telefonomban. Az írás, mint terápia, nem idegen
számomra, életem során többször fordultam már ehhez a segítséghez. A ﬁzikai állapotom javulása és a jegyzetelés meghozták a várva várt sikert, sokkal jobban lettem lelkileg is.
Ekkor kezdtem el visszaolvasni a feljegyzéseimet, és megfogalmazódott bennem, hogy a saját blogom mellett azzal is
segíteni tudnék a sorstársaimon, ha bepillantást nyerhetnének az egyébként igencsak vidám mindennapjaimba. Láttatni szerettem volna, hogy honnan indultam, és hová jutottam
el ezen a cseppet sem könnyű úton. Felvillanyozott ez a lehetőség, és újult erővel vetettem bele magamat a munkába.
Ennek eredményeképpen született meg az „Amíg nem adom
fel, addig legyőzhetetlen vagyok” című motivációs füzetem,
mely, mintegy karácsonyi ajándékként, 2020 decemberében
érkezett meg a nyomdából.

Urbán Csilla vagyok, 2012-ben költöztem
Kakucsra, a férjemhez, Attilához.
Gondtalan voltam, egészséges és nagyon boldog. Ugyan a
munkám Pestre szólított, alig vártam a szabadnapokat, amikor is eljártunk felfedezni a környéket. Gyakorlott természetjáróként imádtam, hogy ilyen gyönyörű környezetbe vezérelt
a sors. Szinte minden szabadidőnket a Kőrösösben töltöttük,
ahol a szántóföldön való munka a kikapcsolódást jelentette
a nagyváros zaja után. A lenyűgöző természet, és az állatvilág sokszínűsége elfeledtette a munkámmal járó stresszt.
2014 márciusában azonban nagyot fordult velem a világ,
egy hét alatt lebénult a bal oldalam. Az egész életünket újra
kellett tervezni. Az egészségem, ami addig természetes volt,
hirtelen a legnagyobb – hiányzó – kincs lett. Sok idő telt el,
amíg feldolgoztam, hogy a sclerosis multiplex életem végéig
velem marad, de magabiztosan jelenthetem ki, hogy sikerült.
Ugyan nem szeretem a nagy szavakat, de egy ilyen élethelyzetben mindenképpen igaz, hogy átértékelődik a fontossági
sorrend. Fontos lett, hogy amit még lehet, megőrizzek az
egészségemből, és az is, hogy néha magamat helyezzem
előtérbe másokkal szemben. Sokkal fontosabbak lettek az
emberi kapcsolatok, és a közösséghez tartozás érzése is felértékelődött. Persze ezek a betegség előtt is megvoltak, de
egészségesen valahogy mindezt természetesnek vesszük.
Szép lassan az életünk visszatért egy normálisnak mondható kerékvágásba, bár a kiszámíthatatlanság a mindennapjaink része lett. Találtam új munkát és új közösségeket is,
ahová tartozhatom.
Aztán 2019 szeptemberében valami elromlott. Egyik roszszabbodás jött a másik után, többet voltam kórházban, mint
itthon. A kilátástalanság szépen lassan kúszott be a mindennapjainkba, nem tudtuk, hogy hol lesz a vége, vége lesz-e

Az igaz, hogy ezt a motivációs füzetet a sclerosis multiplexről és annak feldolgozásáról írtam, pontosabban arról, ahogyan én magam feldolgoztam azt, de nyomokban
tartalmazza a régebben kicsit sem vidám életem történetét
is. Azért ne ijedjenek meg, ez nem egy letargikus mázzal
bevont önsajnálat, sokkal inkább objektív megállapítása
sok egykori történésnek, és egy azokkal való szembenézés.
Igyekeztem oly módon bemutatni a történetemet, amelyben
az olvasó, ha magára ismer, talán erőt meríthet abból, hogy
nincs egyedül, és bizony mások is élnek meg
nehéz pillanatokat, melyekkel, ha szembenézünk, megújult erővel tudunk tovább menni.
Csupán remélni merem, hogy sokan lesznek
kíváncsiak az írásomra, és azt olvasva elgondolkodnak az egészségük törékenységén, és
annak megóvásának fontosságán. Szeretném,
ha azok, akik hasonló vagy leküzdhetetlennek
hitt nehézséget élnek meg, reményt kapnának
soraimból. Talán ez lenne a kiadványom legfontosabb küldetése. Ha ezt beteljesíti, úgy az
számomra minden, a könyvemmel kapcsolatos vágyamat beteljesítené.
A motivációs füzetet azenesemem@gmail.
com címen lehet megrendelni, illetve a kakucsi
könyvtárban (Fő u. 24.) vagy a Petőﬁ utca 51.
szám alatt lehet megvásárolni. Az ára 500 Ft
(+ az esetleges postaköltség 940 Ft).
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A COVID-19 elleni vakcinák
összehasonlítása

Kedves Olvasóm!
Senkit nem ért váratlanul az újabb szigorítások meghozatala.
A COVID-19 járvány harmadik hullámában naprólnapra nő a megbetegedések száma.
Így van ez Kakucson is.
Míg januárban az aktív fertőzöttek száma 4 volt, addig
március elsejétől tizennyolcadikáig 26 fő megbetegedéséről kaptam értesítést, mint polgármester.
A járvány megfékezése a legfontosabb számunkra.
Kérek mindenkit, hogy tartsa be a kormányrendeletben
előírtakat!
Aki még nem regisztrált a védőoltásra, az tegye meg.
Az interneten nagyon egyszerű módon megteheti bárki,
akinek van e-mail címe.
A védőoltás az egyetlen lehetőség a járvány okozta
megbetegedés szövődményeinek az elkerülésére. Sajnálatos módon a vírus új változatai sokkal agresszívebben
terjednek, és súlyosabb megbetegedéseket okoznak még a
ﬁatalabbak körében is, mint az első megismert fajta. Ezért
nőtt meg a fertőzöttek száma ilyen gyorsan, és ezért kell
ezernél több beteget lélegeztető géppel életben tartani.
Folyamatosan tanuljuk, milyen is ez a vírus, és milyen
későbbi problémákat okoz gyermekektől az idősebbekig.
Korábban azt hittük, hogy a ﬁatalabb korosztály kevés
tünettel átvészeli és védett lesz. Ma már tudjuk, hogy ez
nem így van. A gyermekeknél is és a felnőtteknél is később jelentkező szervi tüneteket okoz.
A be nem oltott személyek szinte biztos, hogy átesnek
a betegségen, és 20 százalékuknál felépülésük után hónapokkal jelentkeznek új tünetek. Mivel a vírus az erek
rendszerét is megtámadja, érrendszeri betegségeket vált
ki. Megtámadja a szívet, az agyat és más szerveket, amelyek elváltozásait kórházban kell kezelni.
Már több kórházban létrehozták a post-covid ambulanciát, hogy a ﬁatal, betegségen átesett és panaszokkal
rendelkező betegeket gyógyíthassák.
Ezért kérem, hogy minél többen regisztráljanak és oltassák be magukat, amikor a korosztályok szerinti rendben értesítést kapnak.
Különösen kérem azokat az időseket, akik még nem
jelentkeztek, hogy mindenképpen kérjék meg a családot,
regisztrálják Őt, mert ma is ők vannak az igazi életveszélyben!
A ma Magyarországon elérhető minden oltóanyag
megelőzi és kivédi a súlyos szövődményeket.
Már én is megkaptam a nekem legmegfelelőbb, kínai
Shinopharm oltást.
Magunk, családunk és közösségünk egészséges jövője
érdekében gondolkodjunk felelősen!
Békés, betegségmentes tavaszt kívánok mindenkinek!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!

(részletek a szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia szakgyógyszerész cikkéből)

A COVID-19 elleni oltásokról rengeteg információt lehet olvasni, azonban sokszor nehéz kiszűrni a valós adatokat, követni a fejlesztések meglepően gyors ütemét, vagy
eldönteni, minek higgyünk. Magyarországon jelenleg 5
különböző cég COVID-19 elleni oltóanyaga rendelkezik
valamilyen (alkalmazási vagy ideiglenes) engedéllyel a
felhasználásra. Nézzük, melyik milyen elven alapszik.
Hogyan működik?
A Pﬁzer/BioNTech és a Moderna által fejlesztett vakcinák egy teljesen új technológia alapján készültek: a vírus
tüskefehérjéjének genetikai kódját egy lipidburokban található mRNS molekulával juttatják be a sejtbe, ennek
segítségével a sejt elő tudja állítani a tüskefehérjét, amely
a sejt falára kerülve immunválaszt vált ki a szervezetből.
Tehát maga a vírus semmilyen formában nem kerül szervezetünkbe ezzel az oltóanyaggal.
Az Oxford/AstraZeneca, illetve az orosz Gamaleja Intézet által készített Szputnyik V vakcinák fejlesztésénél
szintén egy új technológiát alkalmaztak, bár ez a technológia már évek óta ismert és kutatott. Lényege, hogy a
tüskefehérje génjét egy olyan DNS-szakasszal juttatják be a szervezetbe, amelyet egy adenovírushoz kapcsolnak. Az alkalmazott adenovírussal az emberi szervezet nagyon ritkán vagy még nem találkozott korábban, így
kiváltható az immunválasz (az adenovírusok egyébként
megfázásszerű megbetegedést okoznak).
Az AstraZeneca csimpánz adenovírust használt vektorként a DNS bejuttatásához, míg az orosz vakcina két
különböző humán eredetű adenovírust tartalmaz. Ennek
oka, hogy mivel az adenovírus humán eredetű, ha a szervezet esetlegesen immunválaszt generálna az egyik ellen,
a másik miatt a vakcina hatásossága nem csökken. Mivel
a két cég hasonló technológiát alkalmaz, tervezik, hogy
technológiájukat közösen fejlesztik tovább egy még hatékonyabb vakcina előállítására.
Az ötödik vakcina a kínai Sinopharm vállalat által
fejlesztett oltóanyag, amely egy évtizedek óta létező és
számos ma használatos oltásnál is alkalmazott technológiával készült: a vakcina elölt koronavírust tartalmaz,
így a szervezetbe jutva megbetegedést nem tud okozni, a
fehérjéi azonban immunválaszt váltanak ki.
Mind a három technológia esetén a lényeg az, hogy élő
koronavírus (SARS-CoV-2) nem kerül a szervezetbe,
így megbetegedést egyik sem vált ki. A vírus fehérjéivel való találkozás azonban képessé teszi szervezetünket arra, hogy védekezni tudjon egy esetleges fertőzéssel
szemben.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
21

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2021. 1. szám

adagja után 4-11 nappal késői allergiás reakció alakult ki,
amely erős bőrpírrral, duzzanattal és érzékenységgel jelentkezett a beadás helye környékén. Ez átlagosan 6 napon belül rendbe jött, a második dózis beadását pedig nem
befolyásolta.
Fontos azonban tudni, hogy a mellékhatások jelentkezése nem azt jelenti, hogy az oltás miatt elkaptuk a fertőzést, ezek csak egyszerű oltás utáni mellékhatások, és
hasonló immunreakciók bármilyen más oltás után is előfordulhatnak.
Fontos megjegyezni, hogy ha korábban élete során bármikor volt már súlyos allergiás reakciója
(anaﬁlaxiás sokk), mindenképpen jelezze azt a vakcina
beadása előtt! Ilyen esetben az oltást kórházi körülmények között kell beadni az esetleges allergiás reakció kivédésének érdekében.

COVID-19-vakcinák hatásossága
Pﬁzer/BioNTech - 95%
Moderna - 94,5%
Szputnyik-V - 91,6%
Sinopharm - 79,4%
AstraZeneca/Oxford - 62%
Azt egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy milyen tartós a vakcinák által nyújtott védettség. Az
AstraZeneca a kutatásai során azt találta, hogy vakcinájuk
még 3 hónappal a beadás után is erős immunválaszt vált
ki, a Sinopharm pedig a vakcina beadása után 6 hónappal
is erős védettséget mutatott ki az oltott egyéneknél, de a
COVID-19 megbetegedés elleni védettség teljes időtartama még nem tisztázott. Ennek megállapítására a Pﬁzer és
a Moderna további 2 évig követik az önkéntesek állapotát
és a vakcináik hatásait. Annyit viszont meg tudtak állapítani a klinikai vizsgálatok során, hogy ha valaki az oltás
beadása ellenére is elkapta a koronavírus-fertőzést,
az sokkal enyhébb tünetekkel vészelte át a betegséget,
mint a nem beoltott betegek.
A beadás mindegyik vakcina esetén a felkar izomzatába történik.
A maximális védettség eléréséhez minden esetben 2
oltás szükséges, melyek beadása között eltelt idő vakcinától függően 3 és 12 hét között változik.
A vakcinák alkalmazása 18 éves kortól javasolt, kivéve a Pﬁzer/BioNTech vakcináját, amely már 16 éves
kortól beadható. Az AstraZeneca oltását az oltási program
elején óvatosságból (egyes szakmai vélemények szerint
kevés tapasztalat állt rendelkezésre az idősebb korosztálynál) csak a 60 év alattiak kapták, azonban az Európai
Gyógyszerügynökség engedélyével és a későbbi tapasztalatokkal összehangban ezt a korlátozást feloldották, így
jelenleg már 60 évnél idősebbek számára is adható. A
Szputnyik-V vakcina jelenleg is a 18-59 éves korosztálynak adható be.
Az adagolás tekintetében egyébként annyi már biztos,
hogy a fertőzésen már korábban átesett egyének oltása is szükséges ahhoz, hogy szervezetükben megfelelő mennyiségű antitest termelődjön. Arról azonban még
folynak a kutatások, hogy esetükben szükség van-e 2 dózisos oltásra, vagy a szükséges hatásossági szintet már egy
dózissal is el lehet érni.
A korlátozott adatok miatt a COVID-vakcinák „keverése”, helyettesítése egyelőre nem javasolt, vagyis adott
egyén esetében mindkét adagnak ugyanannak a fajtának kell lennie.

A teljes írás megtalálható a következő weboldalon: https://
www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/26397/covid19-vedooltas-osszefoglalo

SPORT
Jurás Zoltán online gerinctorna
tájékoztatója
Kétféle tornán lehet részt venni. Hétfőn és pénteken intenzívebb a torna, több az erősítés. Kedden és csütörtökön
kevésbé megterhelő, több a lazító, nyújtó gyakorlat. A foglalkozások 8.30-kor kezdődnek, és 9.30-ig tartanak.
A tornát elsősorban középkorúaknak és idősebbeknek
ajánlom, illetve olyanoknak, akik a délelőttjeiket nagyrészt
otthon töltik (pl. kismamák, otthonról dolgozók, stb.).
A jelentkezőket felveszem az online gerinctorna nevű
csoportba, és onnantól kapják a csatlakozáshoz szükséges
linket. A csatlakozáshoz google-meet alkalmazás szükséges.
A gördülékenyebb működéshez a saját mikrofont és kamerát
kérem kikapcsolni, így nem szakadozik a kép és a hang. Ez
egyben azt is jelenti, hogy nem interaktív a torna, és a résztvevők nem látják egymást. Természetesen torna előtt és után
van lehetőség beszélgetni, velem is, egymással is.
A foglalkozások díja 1000 forint, amit elsősorban átutalással kérek ﬁzetni, az egyszerűség kedvéért 5 vagy 10 alkalmanként. A megjegyzésbe kérem feltüntetni a nevet és
a címet, amire a számlát kérik! Ha valakinek probléma az
utalás, más megoldást is kereshetünk.
A számlaszámom: 16200137-00165848 (Jurás Zoltán)
Magnetbank Solymár
A részvételt javasolt egy naptárban vezetni, hogy könynyen számon tartható legyen. Általában előre szokás ﬁzetni,
mint egy bérlet esetében, így ez is egy motiváló erő. („Ha
már beﬁzettem, csinálom!”)
Érdemes beszerezni egy jó minőségű és megfelelő méretű
polifómot vagy szőnyeget. Kényelmes ruházatban, zokniban
vagy mezítláb javasolt tornázni. Előtte és utána a megfelelő
folyadékbevitelre oda kell ﬁgyelni.
Kérdés esetén e-mailen vagy telefonon lehet érdeklődni.
juraszoli74@gmail.com
+36204474520
Jurás Zoltán

Várható mellékhatások
Mind az öt vakcináról elmondható, hogy a beadás
után enyhe, általános tünetekkel jelentkező oltási reakció alakulhat ki, egyéni jellemzőktől függően: pl.
fejfájás, láz, fáradtság, fájdalom és duzzanat a beadás helyén, izomfájdalom, bőrpír, kiütés, viszketés, hányinger.
A Pﬁzer/BioNTech oltóanyag esetében nagyjából az oltottak ötödénél alakul ki átmeneti láz. Előfordulhat, hogy
az oltás második részének beadása után ezek a reakciók
valamivel erősebben jelentkeznek. A Moderna vakcinája
esetében több olyan esetet jelentettek, amikor az oltás első
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Egyházi hírek

Feltámadtam!
Ki ne emlékezne közülünk olyan mesékre, amelyben a
halhatatlanság szerét kereső szegénylegény tűnik fel, vagy
a halhatatlanságra vágyó királyﬁról szól a történet. Az ilyen
történetekben számos próbatételt kell kiállnia a főhősnek.
Meg kell ismernie és a maga szolgálatába kell állítania a természet titokzatos erőit, s útja során soha sem feledkezhet
meg nagy céljáról, a halhatatlanság titkának megfejtéséről
és megszerzéséről.
A nem hívők nem tudják, nem találnak magyarázatot arra,
hogy honnét van az emberben a halhatatlanság utáni vágy.
A hívők viszont úgy gondolják, hogy az Örökkévaló és
Mindenható Isten ültette belénk az örök élet utáni vágyat. A
hívő ember nem azt akarja, hogy földi élete tartson örökké,
hanem bízik abban, hogy halálát és feltámadását követően
örökké élhet majd Isten közelében.
Egy kis tanulságos történet kívánkozik ide, amelyet a
gyerekeknek a hittanórán elmondtam. Egy misszionárius
Dél-Afrika Makaba királyának hirdette az evangéliumot.
Amikor az Üdvözítő feltámadásáról szólt, s amikor arról
beszélt, hogy lesz feltámadás, a király elcsodálkozott. - A
halottak fel fognak támadni? – kérdezte. - Igen – felelte a
misszionárius.
- Édesapám és édesanyám is? - Igen – jött a válasz. - És
azok is, akiket én megölettem? - Igen. Mindenki fel fog támadni.
Erre a király rettenetes dühvel ordítozta: - Nem szabad
nekik feltámadniuk! Én, mint király, megtiltom nekik. Lehetetlen, hogy feltámadjanak!
A történet tanulsága, hogy sok ember hitetlensége mögött
a bűnei húzódnak meg. Nem akarja, hogy legyen Isten és
ítélet. Nem akarja, hogy legyen feltámadás. Miért? Mert akkor a többi ember és a saját lelkiismerete vádolja őt. Nem!
Ne legyen inkább feltámadás! Ne kelljen szembesülni az
igazsággal!
A feltámadásban való hit természetesen jóval több, mint
megoldás. Magyarázat arra, hogy milyen értelemben lehetünk halhatatlanok. Nekünk, hívó keresztényeknek Krisztus
feltámadása nyújtja a reményt, hogy mi is feltámadunk.
A mai modern világban a feltámadásban való hit sok ember számára próbatétel. A halál könyörtelen tényével szembesülve könnyen azt gondolják sokan, hogy az életnek is ezzel vége. Utána nem lehet tudni, hogy mi lesz. Lehet, hogy
semmi nem fog következni. Valóban, nem is tudunk semmit
tenni a magunk erejéből, hogy ez ne így legyen. Isten viszont igen, mert Ő Mindenható.
Ő, aki életet ad minden embernek, képes arra is, hogy új
életet adjon az embereknek a halál után. Új életet adott Fiának, Jézusnak, akit húsvétvasárnap hajnalra feltámasztott,
és új életet ad majd nekünk is, amikor feltámaszt minket az
örök életre. A feltámadást követően találkozhatunk az örök
szeretettel.

A Szentírás tanítása szerint Isten ad életet minden teremtménynek, így az embernek is. A katekizmus tanítása szerint
a testünket szüleinktől kapjuk, míg a lelkünket Istentől. Isten
azonban a földi életnél is nagyobbat akar adni az embernek:
az örök életet, amely a feltámadás után következik be. Azok
az emberek, akik itt a földön megtartják Isten törvényeit és
parancsait, amelynek alapja a szeretet, azok reménykedhetnek abban, hogy elnyerik az örök üdvösséget a feltámadás
dicsőségével.
Ha itt a földön életünket neki ajánljuk fel, akkor halálunk
után is vele leszünk az Ő országában, amelynek alapja a szeretet és a béke. Itt a földön már választanunk kell. Vagy Isten
él bennem, vagy a gonosz lélek. Vagy Istennel élek, vagy
bűnben élek.
Földi életünkben Istennek köszönhetjük a lelki feltámadást, azaz a bűnbocsánatot, miként egykor majd Istennek
köszönhetjük a testi feltámadást is. És miként feltámasztásunk is Isten ajándéka lesz, ugyanígy a bűnből való új életre
támadásunkat is Istennek köszönhetjük.
A feltámadásban halhatatlannak mutatkozó Jézus megosztja velünk életét, s nekünk adja az örök életet. Ne érjük
be kevesebbel, mint az örök élettel. A feltámadásban való
hit különleges erőt, segítséget ad nekünk törekvésünkhöz az
örök élet felé.
Ezzel az igazi keresztény húsvéttal kívánom mindenkinek
a feltámadás örömét és azt, hogy ezen a nagy ajándékon felbuzdulva megújítsuk életünket, hogy egykoron mi is részesei legyünk a dicsőséges feltámadásnak.
Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó
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45,9 millió Ft

27,7 millió Ft

Inárcson Nappali+3 szobás, Új építésű, dupla
komfortos ikerházak, 500 nm-es saját külön telekrésszel eladók ! A házak garázs kapcsolatosak,
ezen felül egy 15 nm-es terasz is tartozik hozzá ! A
Lakópark a Község központi részén helyezkedik el.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Hernádon nappalis, 3 szobás családi ház, 930 nmes telekkel eladó. A ház tetőtér beépítéses, amelyben kialakításra került egy szoba és egy előtér,
valamint kialakítható még egy fürdőszoba és egy
mosó konyha is. További információ:
Molnár Andrea 06 70 77 22 415

26,5 millió Ft

21,3 millió Ft

Inárcson, csendes, aszfaltozott utcában két generációs családi ház eladó. Az ingatlan egy 70,5 nm és
egy 62,5 nm alapterületű lakásból áll, a kettő együtt
egy 790 nm területű saroktelken található, a két
lakrész külön utcáról is megközelíthető.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Pusztavacson, több generációs családi ház eladó.
A 2065 nm területű telken található ingatlanban a
gáz kivételével minden közmű megtalálható, gázcsonk a telken belül van. A lakóingatlan alapterülete 86 nm, bővebb információ:
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

35 millió Ft

39,5 millió Ft

Kakucson nappali + 2 szobás, 61 nm alapterületű
ikerház fél, 350 nm saját telekkel eladó!

Inárcs központjában új építésű, 94 nm hasznos
alapterületű ikerházak, 2021 második negyedévi
átadással eladók. Az épületek elektromos fűtéssel
lesznek szerelve.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Nagy Pál 06 70 224 1279

68 millió Ft

41,9 millió Ft

32,99 millió Ft

25,5 millió Ft

Dabas központi helyén nívós környezetben eladó
egy kertkapcsolatos ikerház első fele. A ház bruttó
121 nm. Az épület falazata 30-as okos klímatéglából készül 10 cm hőszigeteléssel. A tetőre antracit
cserép fedés kerül. További információ:
Hegyi Zsuzsanna 06 20 986 1678

Kakucson 91 nm-es nappali+3 szobás ikerház fél
500 nm-es különálló telekkel eladó! A Házak tároló kapcsolatosak. Extrák: Megújuló Energia !
Várható átadás: 2021 Ősz
Nagy Pál 06 70 224 1279

Kakucson nappali+2 szobás családi ház 1439nmes telekkel eladó ! Az ingatlanhoz tartozik még egy
garázs, borospince és tárolók! A Házban új nyílászárok lettek beépítve. A gázfűtésen kívül kettő
cserépkályha is gondoskodik a melegről.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Ócsán, központi elhelyezkedésű, új építésű ikerházak eladóak. A lakások 60 nm alapterületűek,
melyekben 2 szoba, fürdőszoba, nappali és konyha
került kialakításra. Az udvar 220 nm.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

További ingatlanjainkat megtalálja a www.nagyingatlan.hu weboldalon
Az ön ingatlanszakértője:

Az ön ingatlanszakértője:

Az ön hitelügyintézője:

Az ön ingatlanközvetítője:

Nagy Pál
06 70 224 1279

Kecskés Zoltán
06 70 77 22 430

Hegyi Zsuzsanna
06 20 986 1678

Molnár Andrea
06 70 77 22 415
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