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A Liebner-kerti Legények vidám mûsorában Molnár János reppelô is
fellépett

A képen is látható, hogy jogosan nyerte el a leghumorosabb csapat címet
a Tesz-Tosz Peron (Nótás Fiúk) csapata

A Zsíros Zsiványok csapatát a Mazsorettek képviselték a kulturális
bemutatkozó mûsorban

Még a mûsoros bemutatkozásnál a KAFIK Egyesülete nem tudhatta, hogy
az egyik „szakmai” fôdíj, a disznótoros káposzta készítéséért az övék lesz

Az eredményhirdetést követôen Szalay István polgármester úr gratulál a
rendezvény másik fôszervezôjének, Manger Henriknek

A KAFIK boldog gyôztesei A fesztivál fôszervezôje: Hörömpô István

Nagykáta (a tavalyi abszolút gyôztesek)
csapatának különdíját a kakucsi Muslincák, 

a hurkakészítés gyôztesei nyerték el

A Böllérfesztivál képekben

(Fotók: Tóthné)
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbi gondolatokkal
ajánlotta a nagyközönség figyelmébe a január 11-én megrendezett
III. Kakucsi Böllérnapokat:

„A magyar gasztronómia egyik szép hagyománya a téli
idôszakban a disznóvágás, mely a konyhák és kamrák megtöltése
mellett tagadhatatlanul része lett a vidék közösségi életének is.

Az esemény kiemelt programja a nemzetközi böllérverseny,
melyen a Kárpát-medencében élô, a disznóvágás hagyományait
ôrzô csapatok összemérhetik generációkon át öröklôdött tudásu-
kat.

A versenyen résztvevô csapatokat a disznóvágás fô terméke, a
kolbász, a hurka, a toros tálalási szépsége, minôsége és íze mellett
a sertés feldolgozásának szakszerûsége és az ún.: „fogó-pálinka”
kínálása alapján is értékelik majd.

Az idei évben elsô ízben kerül megrendezésre a hungarikumok
népszerûsítése érdekében megrendezett kistérségi házipálinka-
verseny, melynek szakmai zsûrizésére a neves Bolyhos Pálinka-
házat kérték fel a szervezôk.

A gasztronómiai érdekességek mellett a látogatók megismerhe-
tik és akár haza is vihetik a hagyományos magyar kézmûves ter-
mékeket, hiszen kézmûves vásár kíséri a rendezvényt.”

A rendezvény zsûrijét a Szabadtûz Lovagrend vezetôi, tagjai al-
kották – Dózsa György, Dér János, Csetneki László, dr. Simon
Tamás, Németh József, Csernus József –, valamint Hajas László,
országos hírû fodrászmester és Szalay István, Kakucs polgármes-
tere, egyben a rendezvény fôvédnöke vett még részt az ítészi
munkában.

A Kakucsi III. Böllérfesztiválon résztvevô 17 csapat: 
Kakucsot képviselte: a Kakucsi Fiatalok Egyesülete (KAFIK),

a Liebner-kerti Legények (Kossuth Lajos utcabeli – egykor Lieb-
ner-kert – fiatalok), a Muslincák (Lovasék-Serfelék), a Zsíros Zsi-
ványok (Faragóék), a Tesz-Tosz Peron (Nótás Fiúk).

Mellettük versenyezett a Táborfalvi Ökörkör, Bubu Bácsi Bûn-
bandája (Dömsöd), az Újhartyáni Belvárosi Baglyok, a VITA-
FORT Dabas, a Vaskanok (Újhartyán), a Nagykátai Malackodók,
az Irsai Malackodók, az Ócsai De-Ne-Véres Hurka, a Sprinter
Disznókodó Depó, a Tanyacsárda étterem (Lajosmizse), a XXL
Pitbull (Csévharaszt) és a Felvidéki Malackodók.

A zsûri az értékelésében felhívta a figyelmet, hogy a hurkát úgy
kell sütni, hogy roppanós legyen a bôre. A káposzta is akkor fi-
nom, ha nem fôzzük túl, ha finom ropogós marad. Erényként ki-
emelték, hogy voltak csapatok, akik a levestôl a pogácsáig min-
den fogást elkészítettek, ami bizony komoly teljesítmény ennyi
idô alatt.

Eredmények a LEGEK versenyében:
A leghumorosabb csapat – Tesz-Tosz Peron (Kakucsi Nótás Fiúk)

A legvidámabb csapat – Újhartyáni Belvárosi Baglyok 
A leghagyományosabb módszerrel dolgozók csapata 

– (Csévharaszt)

A fogó-pálinka eredménye: I. Vaskanok (Újhartyán), II. Lieb-

ner-kerti Legények (Kakucs), III. XXL Pitbull (Csévharaszt)
A disznótoros káposzta versenyeredménye: I. KAFIK, II. Tá-

borfalvi Ökörkör, III. Nagykátai Malackodók
Hurkakészítés: I. Muslincák (Kakucs), II. Nagykátai Malac-

kodók, III. VITAFORT Dabas
Kolbászkészítés: I. Bubu Bácsi Bûnbandája (Dömsöd), II. Tá-

borfalvi Ökörkör, III. Zsíros Zsiványok (Kakucs)

A fesztivál kiemelt díjai:
A Szabadtértûz Lovagrendjének kiskupája, kiemelt aranydiplo-

ma: a Felvidéki Malackodóké lett.
Kiemelt aranydiplomát kaptak még az Ócsai De-Ne-Vérek és

az Irsai Malackodók.
Nagykáta (a tavalyi abszolút gyôztesek) csapatának különdíját

a kakucsi Muslincák nyerték el. 
A hagyományok ápolásáért a kiemelt kupát, azaz egy szép ka-

locsai vázát a Nagykátai Malackodók vihették haza.
A sok-sok értékes díj mellett a zsûri meghívta a díjazottakat és

a jelenlévô érdeklôdôket a Bogács melletti Tardon rendezett Ma-
lacfesztiválra és a szolnoki Gulyásfesztiválra is.

A legjobb böllér címet, a III. Kakucsi Böllérfesztivál ván-

dorserlegét és arany diplomáját a Táborfalvi Ökörkör nyerte

el. (Az elsô fesztiválon is ôk voltak a nyertesek)
Olvasóink és a szerkesztôség nevében szeretettel gratulá-

lunk minden gyôztes csapatnak! Külön örülünk annak, hogy

a kakucsiak méltón képviselték községünket. Köszönet illeti

ôket a sok-sok fáradozásért, a megmérettetés felvállalásáért. 

A rendezvény zárásaként a zsûri megköszönte a fôszervezôk,
Hörömpô István és Manger Henrik munkáját, valamint kiemel-
ten mondtak köszönetet Lovas Istvánnak, a Kakucs-Ring tulaj-
donosának, hogy biztosította a helyszínt, amellyel mind a ver-
senyzôk, mind a ringre kilátogató vendégek, a rendezvény vala-
mennyi résztvevôje igen elégedett volt. Megköszönték a rendez-
vény fôvédnökének, Szalay István polgármesternek azt, hogy Ka-
kucs Önkormányzata ismét szponzorálta a fesztivált, ráadásul az
idén jóval nagyobb összeggel, mint eddig. (Mint tudjuk, ennek fe-
jében volt ingyenes a kakucsiaknak a belépés, valamint feltéte-
lünk volt, hogy a rendezôk különbusz-járatokat is szervezzenek,
hogy a fesztivál új helyszíne a helyieknek is könnyebben elérhetô
legyen. A fôszervezôk minden kérésünket teljesítették.)

Már most sok sikert kívánunk a 2015. évi IV. Kakucsi Böllér-
fesztivál rendezôinek és valamennyi résztvevôjének, és reméljük,
hogy még az ideinél is több kakucsi illetékességû csapatot kö-
szönthetünk majd a jövô évi versenyzôk között. Úgy legyen!

Tóth Istvánné „kiküldött tudósító”

A kis hagyományôrzôk csapata, a Kakucsi Kicsik dalosai az idén is
köszöntötték a bölléreket. Köszönik mindazoknak a csapatoknak, akik
szeretettel fogadták kántálásukat! (Fotó: Tóthné)

Böllérfesztivál 2014. január 11.
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ÖNKORMÁNYZATi HÍREk

I. ülés: 2014. január 23.
1/2014. képviselô-testületi határozat:
A Társult Önkormányzatok „Együtt”

Segítôszolgálata Társulás – Társulási
Megállapodása módosításának elfogadá-
sáról

2/2014. képviselô-testületi határozat:
Kakucs belterületén fekvô 573, ill. külte-

rületén fekvô 058/1 és 058/4 hrsz.-ú, kivett
országos közút mûvelési ágú ingatlanok át-
adás-átvételérôl önkormányzat részére

3/2014. képviselô-testületi határozat:
Az M5-ös autópálya mögötti földterü-

let értékesítésére vonatkozó elô-szerzô-
dés elfogadásáról

4/2014. képviselô-testületi határozat:
Szociális célú tûzifavásárlásra pénz-

összeg meghatározásáról 
5/2014. képviselô-testületi határozat:
Magyar nemzeti és helyi címerrel ellá-

tott zászlók vásárlásáról

II. ülés: 2014. február 04.
1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet: 
Kakucs Község Önkormányzata 2014.

évi költségvetésérôl
2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat Szervezeti és Mû-

ködési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet:
A helyi hulladékgazdálkodási tervrôl

szóló 14/2004. (IX. 27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérôl

6/2014. képviselô-testületi határozat:
A költségvetés tervezetét módosító té-

telek elfogadásáról
7/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat adósságot keletkez-

tetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezett-
ségeinek megállapításáról

8/2014. képviselô-testületi határozat:
Óvodai fejlesztôpedagógus foglalkoz-

tatásához történô hozzájárulásról
9/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal Ala-

pító Okiratának 1/2014. számú módosí-
tásáról

10/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal Ala-

pító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalásáról

11/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító

Okiratának 1/2014. számú módosításáról 
12/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító

Okiratának egységes szerkezetbe fogla-
lásáról

13/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatának jóvá-
hagyásáról

14/2014. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Önkormányzati Társulás létre-
hozásáról szóló szerzôdés módosításáról

15/2014. képviselô-testületi határozat:
Csatlakozási nyilatkozat elfogadásáról

a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület vidékfejlesztési feladataiban
való részvételrôl

16/2014. képviselô-testületi határozat:
A helyi szavazatszámláló bizottságok

tagjainak és póttagjainak megválasztá-
sáról

17/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi A-32 Postagalamb Egyesü-

let – Kakucs – névhasználatához való
hozzájárulásáról

III. ülés: 2014. február 21.
18/2014. képviselô-testületi határozat:
Együttmûködési megállapodás megkö-

tésérôl az Intelcom Hírközlési Kft.-vel
19/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat sporttal kapcsola-

tos részletes feladatairól és kötelezettsé-
geirôl 

20/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoport-

létszámának megemelésérôl
21/2014. képviselô-testületi határozat:
A helyi szavazatszámláló bizottságok

tagjainak szavazókörönkénti és póttag-
jainak települési szintû megválasztásáról

IV. ülés: 2014. március 06.
22/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kökörcsin Óvoda bôvítésére kiírt

közbeszerzési eljárás eredményérôl
23/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egye-

sület 200.000 Ft összegû pénzügyi támo-
gatásáról

24/2014. képviselô-testületi határozat:
A Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub

125.000 Ft összegû pénzügyi támogatá-
sáról

25/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs Az Otthonunk Közhasznú

Egyesület 200.000 Ft összegû pénzügyi
támogatásáról

26/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi A-32 Postagalambsport

Egyesület 70.000 Ft összegû pénzügyi tá-
mogatásáról

27/2014. képviselô-testületi határozat:

A Kakucsi Dream Team Sportklub
50.000 Ft összegû pénzügyi támogatá-
sáról

28/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egye-

sület 100.000 Ft összegû pénzügyi támo-
gatásáról

29/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Galamb- és Kisállatte-

nyésztôk Egyesülete 70.000 Ft összegû
pénzügyi támogatásáról

30/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Karitász Csoport 50.000 Ft

összegû pénzügyi támogatásáról
31/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat 50.000 Ft összegû pénzügyi tá-
mogatásáról

32/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Népdalkör és Borvirág

Együttes 100.000 Ft összegû pénzügyi tá-
mogatásáról

33/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat 100.000 Ft összegû pénzügyi tá-
mogatásáról

34/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kálvin Zenekar 100.000 Ft összegû

pénzügyi támogatásáról
35/2014. képviselô-testületi határozat:
A KAVICSOK Nyugdíjasklub 50.000

Ft összegû pénzügyi támogatásáról
36/2014. képviselô-testületi határozat:
A KSE – Asztalitenisz Szakosztály

75.000 Ft összegû pénzügyi támogatásá-
ról

37/2014. képviselô-testületi határozat:
A Mazsorett csoport 100.000 Ft össze-

gû pénzügyi támogatásáról
38/2014. képviselô-testületi határozat:
A Pest Megyei Roma Szervezet 50.000

Ft összegû pénzügyi támogatásáról
39/2014. képviselô-testületi határozat:
A Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosz-

tály 112.000 Ft összegû pénzügyi támoga-
tásáról

40/2014. képviselô-testületi határozat:
Döntés a Kakucsi Gyerekek Országjá-

ró Köre támogatási kérelmével kapcso-
latban

41/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári

zárva tartásáról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság
megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag
megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu inter-
netes oldalon a „letölthetô dokumentumok” között.

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a márci-
us 6-ai képviselô-testületi ülésen meghozott
határozatok alapján a nevezett szervezetek
pályázat útján nyerték el Önkormányzatunk-
tól a támogatást, viszont rajtuk kívül önkor-
mányzati költségvetési támogatásban –
pályázat benyújtása nélkül – a következô
csoportok, az alábbi összegekben részesül-
nek 2014-ben:

Kakucsi Sportegyesület: 2.730.000 Ft-ban,
Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus:

400.000 Ft-ban,
Roma Baráti Kör: 70.000 Ft-ban.
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A civil szervezetek 2014. évi rendezvényeinek tervezete
Május 
17-én, szombaton KAOKE-bál Felelôs: KAOKE
Június 
4-én, szerdán trianoni emléknap Felelôs: KAFIK és
Ablak Kakucsra K.E.
Szeptember
20-án Kárikittyom fesztivál Újhartyánban Felelôs: KAFIK
Október
5-én, vasárnap a lengyel emlékmûnél megemlékezés Felelôs: Ablak Kakucsra 

A változtatás jogát fenntartjuk!

A 2014. évi önkormányzati rendezvények 
tervezete az év májusától

Május
?-én, szombaton Esélyegyenlôségi majális Felelôs: Turcsányi Andrea
17-én, szombaton a Kökörcsin Óvodában családi 
és gyereknap Felelôs: Spanyielné Elek Györgyi
31-én, szombaton óvodai ballagás Felelôs: Spanyielné Elek Györgyi

Június
1-jén Nosztalgiamérkôzés a Sportpályán Felelôs: KSE
14-én, szombaton általános iskolai ballagás Felelôs: Marton Ilona
20-án, pénteken falunapi kiállítás megnyitó Felelôs: TKB
21-én, szombaton Falunap Felelôs: TKB

Július
29-tôl augusztus 4-ig révfülöpi táborozás Felelôs: Nagy Jánosné

Augusztus
A hónap elején romanap a Sportpályán Felelôs: Oláh József
20-án, szerdán Szent István ünnepe Felelôs: TKB
Helye: Szent Kereszt templom tere
Kispályás labdarúgó bajnokság Felelôs: KSE
Helyszín: kakucsi sportpálya

Szeptember
1-jén új tanév kezdése Felelôs: Marton Ilona

Október
11-én, szombaton szüreti felvonulás Felelôs: Tóth Istvánné
Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok
13-22-ig TÖK JÓ HÉT Felelôs: Marton Ilona
22-én, az ünnepi megemlékezés elôestéjén Felelôs: TKB 
Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû, 
Sportcsarnok, utcáink, tereink
?-án: 20 éves a CKÖ! Felelôs: Oláh József

November
29-én, szombaton Iskolai jótékonysági bál
– Útravaló Felelôs: Általános Iskola
Helye: Sportcsarnok

December
1-jén, hétfôn községi nyugdíjasok napja Felelôs: Polgármesteri Hivatal
Helye: Sportcsarnok
13-án adventi vásár Felelôs: TKB
Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér
14-én adventi koncert Felelôs: TKB
Helye: Szent Kereszt templom, Polgármesteri Hivatal

A rövidítések feloldása: TKB = Társadalmi és Kulturális Bizottság, KSE = Kakucsi
Sportegyesület

Megkérjük kedves Olvasóinkat, hogy
írásaikat a 2014 augusztusában 

megjelenô Lapozgatónkba legkésôbb
2014. augusztus 1-jéig

juttassák el e-mail címünkre 
(kakucs.konyvtar@gmail.com),

vagy személyesen hozzák el 
szerkesztôségünkbe, a Rónay György

Könyvtár és Közösségi Házba 
(Fô u. 24.). Köszönjük!

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
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. 

info@pressman.hu
ISSN szám: 2060-601X

Kakucsi Mazsorett csoport 
felvételre keres

14-20 év közötti 
táncolni szeretô lányokat.

Jelentkezés: Faragó Fruzsinál a 
06-30-860-2771 telefonszámon, 

vagy írjatok a Mazsorett 
facebook oldalára.

ÁLLÁSHIRDETÉS!
Fodrász 

alkalmazottat keresek 

– bevezetett 
felsôpakonyi üzletbe. 

Bejelentett munkaviszony, 
fix bér + borravaló. 
Lisóczki Marianna 

Tel.: 06-20-928-8605

Mazsorettjeink a VI. fúvószenekari találkozón
a Kálvin Zenekarral együtt léptek fel
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Német Nemzetiségi Önkormányzatunk szervezésében megemlékeztünk a doni áttörés 

71. évfordulóján az elesett magyar katonákra

Március 15. Kakucson és testvértelepülésünkön, Magyarkakucson

A koszorúzásnál közremûködtek a dabasi Kovács Sámuel Hagyományôrzô
Egyesület katonái Ünnepségeink zenei kísérôi

A kakucsi koszorúzók csoportja A magyarkakucsi ünnepség résztvevôi

ÜNNEPEINK
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A decemberi lap keresztrejtvényének megfejtése dr.
Réthy Zoltán: Falusi fészek címû versének sora volt:
„Szívemrôl oltott rózsaágon/ Virágát bontja már a
múlt.”

A helyes megfejtôk: Beliczki Györgyné, Csernák Józsefné,
Csiszárik Lászlóné, Csiszárikné Máté Judit, Fajth Pálné, Fodor
Mariann, Hollenbergerné Bencze Anikó, Katona Sándorné,
Kecskés Jánosné (Gizella u.), Keresztes Jánosné, Klauzné Ke-
resztes Ágota, Kolozsi János, Kovács István (Rákóczi u. 8.),
Márkodi Margit, Nagy Lászlóné, Virág Józsefné voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérdemelt jutalmukat átvehet-
ték könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a megszokott feltételekkel,
azaz személyesen kell behozni könyvtárunkba – Fô utca 24. – a
Lapozgatót a rejtvény megfejtésével) a húsvéti ünnepek után vár-
juk. A jutalom ismét mogyorós csokoládé lesz.

Vízszintes: 1. Az elsô megfejtés – ételnév . 13. Imád. 14. Fel-
tartá. 15. Népszerû film címe: ..., a görög. 17. Csaknem teljes li-
ter! 18. Talál. 19. Becézett Enikô. 20. A második megfejtés –
ételnév . 21. Rövidített király! 22. Nagy Sándor. 23. A holló
költôje. 24. Betegesen rögeszmés. 26. Kohászatban hôkezeléssel
keményít. 27. Jód, kén. 28. Becézett iskola. 29. Dobó városa.
30. Nôi név. 31. Névelôs siheder. 34. Ezen jár a vonat. 35. Tal-
mi. 37. Ajándék része! 38. Égési folyamat. 40. Keresztül. 41.
Bálna. 43. Építôipari szakmunkás. 45. A XVIII. század óta Ma-
gyarországra települt német népcsoport. 46. Ível. 47. Aaaaa! 48.
IEN. 49. Helyi igazgatási egységet alkotó terület. 50. Nála lej-
jebb. 51. Kilogramm rövidítése. 52. Zokog. 53. Egyfajta gáz. 54.
Erô betûi. 56. Vaslemez, kiejtve. 58. Slukk. 59. Szurkolója. 62.
Spártai ôslakó rabszolga. 63. Önmûködô.

Függôleges: 1. Egybevágó. 2. Értékes bundája. 3. Zavart bari!
4. GEA. 5. Párosan nyit! 6. Néma séf! 7. Zeller fele! 8. Ízesített
szeszes ital névelôvel. 9. Ôsközösségi kultikus tárgy. 10. Túli-
um. 11. Idegen olaj. 12. Végtelenül slendrián! 13. A harmadik
megfejtés - ételnév. 16. Érzéklet, tapasztalat. 20. Nagyon régi,
hajdani. 24. Határtalanul lesújtó! 25. Oroszlánnév. 26. Német
fagylalt. 28. ôsi szavunk. 32. Morzejel. 33. Erôs légáramlás te-
szi. 36. A szabadba. 38. Betûvetés közepe! 39. Környezetrész!
42. Esetleg. 43. Rövidített kerület. 44. Étel jelzôje. 46. Algériai
származású francia regény- és drámaíró (Robert). 47. Egy eme-
lettel lejjebb. 49. ... Tamás katolikus író, újságíró. 50. Fordított
ünnepi sütemény! 53. Liliommal rokon afrikai dísznövény latin
neve, fordítva. 55. Grund közepe! 57. Korszak. 58. Kempingben
tartózkodik! 60. Kálium, szén. 61. Európa, röv. 62. Hollium.

Forrás: (http://www.pilisvorosvar.hu)

KERESZTREJTVÉNY

Kedves Lakótársak!

AA
hogy már több helyen is találkozhattak a felhívással, a
KAFIK (Kakucsi Fiatalok Kakucsért) 2014.05.10-én
(szombaton) a TeSzedd! mozgalom szervezésében sze-

métszedést szervez a település több pontján. Csoportos bejáráson
felmértük azon területeket, amelyeket meg szeretnénk tisztítani a
szeméttôl (nem kellet sokat keresgélni). 

Mivel egyesületünk csatlakozott a TeSzedd! mozgalomhoz,
így Kakucson is lehetôség nyílik részt vennünk a programban. A
szemétgyûjtési akcióhoz csatlakozók egy európai kezdeménye-
zésben vesznek részt: a május 9-11. között megvalósuló Te-
Szedd!-del ugyanis csatlakozik hazánk az Európai Bizottság által
szervezett „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésû akcióhoz! An-
nak keretében május 10-én Európa 28 országában szed szeme-
tet egyszerre a lakosság. 

Kérjük, jelentkezzenek minél többen a kezdeményezéshez, és
ha tehetik, csatlakozzanak a TeSzedd! oldalán a kakucsi
gyûjtôponthoz. Ha szeretne regisztrálni, de nincs e-mail címe,
kérjük, hívja következô telefonszámot: 06-70/518-02-33 (8h-20h
között), de regisztráció nélkül is részt vehet a programon. Itt le-
hetôség nyílik közösségi szolgálatos (KÖSZI) órákat gyûjteni.
Közösségi szolgálatot azoknak a középiskolás diákoknak kell tel-
jesíteniük, akik 2016. január 1-je után kezdik meg az érettségijü-
ket. Ettôl az idôponttól a KÖSZI az érettségi bizonyítvány kiadá-
sának feltétele. Ennek megfelelôen akár már kilencedik osztályos
gyerekek is elkezdhetik gyûjtögetni a közösségi szolgálatos órái-
kat, hiszen célszerû nem egyszerre letudni az 50 órát, hanem min-
den évben teljesíteni belôle valamennyit. Az órák megszerzésé-
nek feltételeirôl bôvebb információ található a WWW.TE-
SZEDD.HU oldalán a gyakran ismételt kérdések között. 

Találkozunk 2014.05.10-én!
KAFIK
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a kafik hírei (2013–2014)a kafik hírei (2013–2014)

Kakucs fiataljaiként minden év januárjában lázasan ké-
szülôdünk a már hagyománnyá vált Gasztronómiai Böllérfeszti-
válra, amit községünkben rendeznek meg. Tavaly és az idén is
rengeteg látogatót vendégeltünk meg a sátrunkban. A disznótoros
ételek mellett lehetett melegedni, meleg italokat inni, beszélgetni. 

A községi falunapon tavaly minket bíztak meg a tombola lebo-
nyolításával, mellette sikerült még egy kisállat simogatót is meg-
szervezni, aminek az apróságok nagyon örültek. Nyáron mi kép-
viseltük a falunkat MAGYARKAKUCSON. A látogatásból barát-
ság lett. A magyarkakucsi fiatalokat az idei Böllérfesztiválon ven-
dégül láttuk egy hétvégére. 

A 2013-as szüreti felvonuláson fiataljaink vállalták a királyi, a
kocsmáros, illetve a bírói pár szerepét. Az idén másoknak is le-
hetôség nyílik e szerep elvállalására, mi pedig szeretnénk az
egyik megállónál vendégül látni az érdeklôdô közönséget és a fel-
lépôket. 

Az adventi vásáron aktív közremûködôk vagyunk évek óta.
Meleg étellel, itallal, helyi sütemények repertoárjával várjuk az
odalátogatókat minden évben. 

Tavaszi programként 2014. május 10-én, szombaton szemét-
szedést rendezünk a községünkben, a Te Szedd! országos szemét-
szedési programhoz csatlakozva. A vállalkozó kedvûeket várjuk
reggel 9 órakor a templomkertbe. A reményeink szerinti sikeres
szemétszedés után vendégül látjuk a résztvevôket egy tányér gu-
lyáslevesre. 

Idén ôsszel szeretnénk részt venni és képviselni Kakucsot a Ká-
rikittyom fesztiválon, ami Újhartyánon lesz. Egyesületünk tervei

között szerepel a Tájház felújításának segítése, kétkezi munkánk
által, illetve bárminemû segítségnyújtás formájában — lehetôsé-
geinkhez mérten, természetesen. Egyesületünk jövôre, 2015-ben
már jogosult lesz az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlások-
ra, ezért kérjük önöket, hogy gondoljanak ránk majd adóbevallás
elkészítése idején. Elôre is köszönjük.

Nagy Pál, a KAFIK elnöke

A magyarkakucsi küldöttség 2013-ban

A 2013. évi szüreti felvonuláson

A III. Kakucsi Böllérfesztiválon

A tavalyi adventi vásáron
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREIA KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

A változó, rohanó világban egyre több
teher nehezedik a szülôkre és ezt a gyer-
mekek lelkiállapotán, fejlettségén, ráter-
mettségén is észre lehet venni. Szerencsére
egyre több szülô dolgozik, éppen ezért
egyre kevesebb idô marad a kisgyerme-
kekre otthon.

Az óvoda megpróbálja pótolni a játékot,
nevelést, fejlesztést, felkészítést az iskolára.

Ebben szakemberek is segítenek. Óvo-
dánkban évek óta folyamatos a logopédiai
ellátás. Hetente két napon logopédus áll a
gyermekek rendelkezésére, aki az iskolába
kerülés után is foglalkozik még a rászoru-
lókkal. Logopédusunk Balázs Györgyné a
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat al-
kalmazottja, szinte a nevelôtestületünk
tagjaként végzi munkáját.

3-4 éve az önkormányzat szerzôdést kö-
tött Csongrádiné Démusz Amanda gyógy-
pedagógussal, aki heti 4 órában végzett

mozgásfejlesztést (TSMT) a nagycsopor-
tos, mozgásukban kicsit fejletlenebb gyer-
mekekkel. Már ennek is nagyon örültünk,
hiszen sokkal könnyebb kiscsoportos fog-
lalkozáson fejleszteni az 5 éves gyerme-
ket, mint bent, a 30 fôs csoportban.

Az idei év februárjától gyógypedagógu-
sunkat fél állásra felvehettük, így heti 11
óra fejlesztést végez, amely már nemcsak
mozgásfejlesztés, hanem iskolára való fel-
készítés is egyben. Kinek milyen területen
van elmaradása. Kiscsoportos korú gyer-
mekek felzárkóztatásával is foglalkozik
(mozgása, beszéde elmarad a korosztá-
lyától).

Úgy érzem, hogy a felkészült, igényes
munkát végzô óvodapedagógusok mellett
nagy szükség van a gyógypedagógusok,
logopédusok munkájára is. Óvodánk fel-
készült a nehéz helyzetekre, hogy minden
gyermeknek segítséget tudjon nyújtani.

Így ünnepeltünk március 15-én!

Tavaszi programok
Március:
– Nemzeti ünnepünk óvodán belüli megün-

neplése,
– 17. Operalátogatás,
– 21-én Nyílt nap, a Víz világnapja (03.22.)

alkalmából.

Április:
– 15-16.Kökörcsin napok, várjuk az új óvo-

dások látogatását,
– 22-25-ig új óvodások beíratása,
– 22. Föld napja, udvarrendezés,
– 30. Májusfadíszítés.

Május:
– 5. nyugdíjas nagymamák és anyukák kö-

szöntése,
– 17. Családi nap, faültetés (05.18. Mada-

rak, fák napjára),
– 20-21-22. csoportos évzárók,
– 31. Ballagás.

Fejlesztések az óvodában

Nem csak a gyermekek fejlesztését tart-
juk fontosnak, hanem a környezetünket is
igyekszünk minél otthonosabbá varázsol-
ni.

Tudom, a konyha nem az óvodához tar-
tozik (költségvetésileg), az ott dolgozók
mégis az óvoda dolgozóinak tartják magu-
kat. Közös számos rendezvényünk, meg-
próbálunk segíteni egymásnak, kérésein-
ket nem veszik zokon, inkább megoldják. 

Amikor felvetôdött az egészségesebb ét-
kezés, több zöldség gondolata, Bundik
Kornélia élelmezésvezetô rögtön felaján-
lotta, hogy többször készítenének friss
zöldségbôl ételt, vagy egyszerûen salátát,
ha lenne egy jó minôségû zöldségdaraboló
gépük. Szerencsére a képviselô testület is
mellettünk volt törekvésünkben, így Nelli

rendelt egy új konyhai gépet (Micikét),
amivel sokféle salátát, levesbe valót stb.
lehet aprítani. A gép nagyban megkönnyíti
a konyhai dolgozók munkáját, így a gyere-
kek asztalára is jut friss zöldség, mindenki
jól jár.

Reméljük, a következô évben ismét
bôvül a konyha gép parkja egy húskocká-
zóval, hogy minél több ételt tudjanak hely-
ben elkészíteni.

Addig is köszönjük a finomságokat!
Spanyielné Elek Györgyi vezetô óvónô
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AAzz újesztendô elsô hetének napjaink-
ban élményekkel feltöltve érkez-

tek az óvodába a gyerekek. A többség arról
mesélt, hogy milyen szép ajándékokat ka-
pott és mennyire örültek neki, de sajnos
voltak olyanok is, akiknek ez nem adatott
meg. Az elsô nap elkészítettük az újesz-
tendô szerencsehozó állatkáját, a kurta far-
kú kismalacot. Megfogadtunk, hogy ebben
az évben valami okosabban, jobban fog-
junk csinálni. Mi, Süni csoportosok elhatá-
roztuk, hogy takarékoskodni fogunk (pl.:
vízzel, papírral- csak akkor veszünk új la-
pot, ha már kitöltöttük, telerajzoltuk azt).
„Csücske”, a kisdisznó mindennap velünk
van, sokat énekelünk neki. Vízkeresztkor
véget ért a karácsonyi ünnepkör, leszedtük
a karácsonyi díszeket, kezdtünk ráhango-
lódni a farsangi idôszakra.

A tél az idén kicsit megtréfált bennünket,
mivel nem esett kellô mennyiségû hó. Az
ehhez kapcsolódó foglalkozások, téli örö-
mök, madarak etetése, téli megfigyelések
nem a télies idôjárásnak megfelelôen tör-
téntek.

Madáretetôt készítettünk, majd a csoport-
szobából figyeltük a kis vendégeket. Sajnos
többször csak varjakat láttunk, mivel az
enyhe idôjárás miatt a madarak találtak en-

nivalót. A Süni és Pillangó csoportosok ellá-
togattak az iskolában rendezett galambkiál-
lításra. Nagyon élvezték a gyerekek. 

A február még azért is vidám hónap,
mert már mutatkoznak a tavasz elsô jelei. A
természet ébredezik. Megszólalnak a mada-
rak, kinyílnak az elsô virágok, a téli álmot
alvó állatok is elôbotorkálnak, kibújik a
medve a barlangjából. A Csiga csoportban
mackó napot tartottak. Mindenki elhozhatta
otthonról kedvenc maciját a mackóházba.
Vidám zeneszó, vers, mese és mackótánc
szórakoztatta a gyerekeket. 

Búslakodni nem is volt idônk, de okunk
sem volt rá, kezdetét vette a farsangi ké-
szülôdés idôszaka.

Minden csoport nagy lelkesedéssel ké-
szült erre a hétre. A gyerekek rajzolgattak
és egymás között beszélgették, hogy minek
szeretnének beöltözni a farsangon.

Egész héten sorra készültek a farsangi
álarcok, girlandok. Az anyukák finom süte-
ményeket sütöttek, még édesebbé varázsol-
ták ezeket a napokat. Nagy volt a sürgés-
forgás, mindenki nagy lelkesedéssel végez-
te a feladatát. Köszönjük a munkaközösségi
tagoknak odaadó segítségét. Mi, óvodai
dolgozók egy „pingvin” tánccal készültünk
– nagy tapssal jutalmaztak meg bennünket

gyerekek, felnôttek egyaránt. Az idén me-
gint nagy sikert aratott a szülôk kánkán tán-
ca. Györgyi óvó néninek köszönet érte.  A
tombolagyûjtés kicsit nehezen indult, de a
végére szépen összegyûltek a kiscsomagok. 

Pénteken pizsi buli volt mind a négy cso-
portban. Az aulában mindenki elôadta mû-
sorát, majd zene, tánc, süti evés és ivás kö-
vetkezett.

Február 20-án a Gézengúz együttes ze-
nés mûsorát láthattuk az aulában „Télûzô”
címmel. Nagyon élvezetes elôadás volt
minden korosztály számára. 

Farsang utolsó hetében a Süni csoporto-
sokkal és Kata óvó nénivel kiszebábot ké-
szítettünk. Nagy élvezettel tömték a szal-
mát a zsákba, majd rongyos ruhába öltöz-
tettük, és tényleg egy csúnya, ijesztô bábú
tekintett ránk. Hamvazószerdán a „kis ki-
szét” elkísértük az udvarra, majd a homo-
kozóba fektettük. Tavaszváró, tavaszkö-
szöntô énekekkel elbúcsúztunk tôle, majd
meggyújtottuk a máglyát.

„Ég a kisze, lánggal ég. Bor füstje felszáll.
Tavaszodik, kék az ég, melege a napsugár.
Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik
Mindjárt kitavaszodik.”

Greman Lászlóné Éva óvó néni

Vízkereszttôl hamvazószerdáig, télbúcsúztatás, kiszézés

Farsangi mulatság az oviban
Óvodánkban már a farsangi szombatot megelôzô héten el-

kezdôdött a készülôdés az óvó nénikkel, a dadusokkal és persze
sok finom falattal.

Pénteken volt a pizsamabál, melyet minden gyermek nagyon
várt. A délelôtt folyamán mindenki a pizsamájában táncolhatott,
játszhatott a csoport szobájában és az aulában.

Szombaton az iskola tornatermében került megrendezésre az
óvódás gyerekek farsangi bálja és este a szülôk mulatsága. Idén
mindenki olyan jelmezt öltött magára, melyet a legjobban szere-
tett volna. Láthattunk királylányokat, hercegnôket, szuper hôsö-
ket, varázslókat.

Györgyi óvó néni köszöntô beszéde után az összes csoport fel-
vonult, majd csoportonként láthattuk a gyerekek elôadását. Min-
den csoport nagyon hangulatos karneváli zenére táncolt. Ügyesek
voltak a gyerekek, összehangolt volt a mozgásuk. A sok gyakorlás
meghozta gyümölcsét.

Idén sem maradt el a meglepetés produkció. Az óvoda
összes dolgozója pingvin táncot járt a nagyérdemû közönségnek,
óriási sikerrel. A szülôk nagy sikerû kánkánt lejtettek, melyet
Györgyi óvó néni tanított be nagy lelkesedéssel.

Ezen a farsangon is nagy szerepet játszott a tombola, sok-sok
ajándékkal.

Befejezésként jött az elmaradhatatlan lufi esô a gyermekek örö-
mére. Sokat nevettünk ámultunk, táncoltunk. Nagyon jól éreztük
magunkat.

Köszönjük a Kökörcsin óvoda összes lelkes dolgozójának e
színvonalas, gazdag, jól összeállított mûsort. Jövôre még akkor is
ott leszünk az óvodai farsangon, ha már nem leszünk ovisok. Ki-
hagyhatatlan program ez mind a gyerekeknek, mind a szülôknek
és hozzátartozóiknak.

Czeglédiné Száraz Márta szülô

Csiga csoport Katica csoport
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Pillangó csoport

Az óvodai farsangot az apukák és az anyukák fergeteges kánkánja tette emlékezetessé (Fotók: óvoda)

Süni csoport

TÁMOGATÓINK
Adamicza Zoltánné, Bábel László, Balogh János, Barta Korné-
lia, Bartuszek György, Bata Sándorné, Bednárikné Kucsera
Tünde, Beliczki Györgyné, Bo-Bo –Ker Kft, Bor Imre, Bundik
Kornélia, Buzásné B. Erika, Czakó Lívia Valéria, Czeglédiné
Sz. Márta, Czobák Zsuzsanna, Csernák Andrea, Csernák Attila
kômûves, Csernák Evelin, Csernák Ferenc hentes, Csernák Fe-
rencné, Csiszárik Pál, Csiszárik Péter, Csongrádiné D. Aman-
da, DAKÖV KFT., Deák Ferenc, Dinnyésné K. Tímea, Doriné
Csiszárik Henrietta, dr. Kende Károly és neje, dr. Körtvélyessy
Zsolt, dr.Zöldiné B. Brigitta, EISBERG Kft, Elek János, Elek
Jánosné, Erôs Fitness Centrum, Ezüstpatkó Csárda, Fajt Éva,
Faragó Andor, Faragó Erika, Faragó és Fia , Faragó Tamás,
Farkasné Sz. Mária, Fekete Nándor, Ferencz Melinda, Garajsz-
ki Andrea, Gogolák Mária, Golarics Jenô, Golda Gábor, Goldá-
né Fajt Mária, Gombár Anita, Greman László, Greman László-
né, Gremanné Nagy Henrietta, Györgyövics- Elek Tünde, Hal-
mi Gábor, Halmi Pál, Halminé Adamicsza Adrienn, Hegyi Ist-
ván, Helyes József, Helyesné H. Zsuzsanna, Herman Ágnes,
Herman-Halmi Diána, Her-Trade Kft, Hornyák István, ifj Cser-
nák István, ifj. Kálvin János, Iker és Társa Fft., INKA 21
MGKFT, Izabella Trade Kft, Janicsek Józsefné, Jilk Zsolt, JSP
97 KFT, Juhász Gábor, Juhász-Hegyi Rita, KAFIK, Kajáry Já-
nos, Kajáryné K. Adrienn, Kakucsi Csernák Zoltán, Kaldi-Ker
KFT, Kálvin Ágnes, Kálvin Zenekar, Kardos Károly, Kári-Ker
Kft, Kárpáti Jánosné, Katica Virágüzlet, Kiss ABC, Kiss Márti,
Kloczka Mihály, Kohut Zsuzsanna, Konczikné K. Rozália, Kó-
szó Ildikó, Kovács Antal, Kovács Kálmán, Kovácsné G. Mari-
ann, Kucsera Attila, Lukatsikné Gál Magdolna, Maczák János,
Mazsorett csoport, Méhész János, Mihály Erika, Mihály Mar-
git, Mihály Menyhértné, Molnár Lászlóné, Nagy Henrietta,

Nagy Jánosné, Nagy József, Nagy Noémi, Nagy Pál, Nagy
Zsuzsanna, Németh Sándorné, Pálinkás Ildikó, Park ABC, Peli-
kán Emese, Perutek István, Prohászka Csaba, Prohászka Csa-
báné, Puncs Bazár, Rapcsák János, Rapcsák Jánosné, Roskóné
E. Mária, Rosta László, Rosta Lászlóné, Sallai Pál és neje, Sas-
hegyi Gergô K&H Bizt., Sinka Kft., Sinkóné Fajt Zsuzsanna,
Siroki Emese, Spanyiel István, Spanyiel Kriszta, Spanyielné
Elek Györgyi, Stöckler Virág, Surman Edina, Szalay István,
Szaller Balázs, Szamosi Tímea, Szele Éva, Sztanyó Ibolya,
Szûcs Zsolt, Szûcsné Sz. Bernadett, Takács József, Takácsné J.
Erika, Takácsné K. Erzsébet, Takarékszövetkezet, Tóth Csaba,
Tóth Istvánné, Tóth Sándorné, Tóthné Zs. Melinda, Tündi vi-
rágüzlet, Ungvári Mária, Varró és Varró KFT., Varró László,
Varró Tamás, Varróné Elek Anita, Zsigár Mónika, Zsíros Zsolt,
valamint köszönetet mondunk minden szülônek a rengeteg
ajándékért, süteményért és részvételért!

Az óvoda nevelôi pingvin táncot jártak
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Nyílt nap az óvodában
Tavaszi nyílt napunkat a Víz világnapja elôtti napon, 03. 21-én

pénteken tartottuk. 
Az idei évben is sok szülô, nagyszülô jött el. Minden csoport-

ban a központi téma a víz volt. A verseket, meséket, vizuális tevé-
kenységeket ez köré csoportosította minden óvó néni. Nagyon lát-
ványos, ötletes munkák születtek, melybôl a délelôtt végén kiállí-
tást rendeztünk az óvoda aulájában. Öröm volt nézni, amikor a
szülôk lelkesebben tevékenykedtek, mint csemetéjük. Ez is azt bi-
zonyítja, hogy szükség van a szülôk bevonására az óvodai életbe.
Nyomon követhetik gyermekük fejlôdését a nyílt napon. Megbi-
zonyosodhatnak róla, hogy mennyire bevonható gyermekük egy-
egy tevékenységbe, vagy inkább a játékot választja. 

Óvodánkban 03. 25-én vezetô óvónôi értekezlet volt, melyen a
járás vezetôi vettek részt. Büszkén mutattuk be munkáinkat, óvo-
dánkat és környékét. A kiállítás minden résztvevônek nagyon tet-
szett, különösen a Budapestrôl érkezô szakmai vezetônknek. 

Köszönet érte minden kökörcsines óvó néninek
Spanyielné A Víz világnapja alkalmából rendezett kiállítás óvodánk aulájában

Március 17-én, hétfôn egy várva várt útra indultunk, az operá-
ba. A reggelit is izgatottan fogyasztották el a gyerekek, hiszen ki-
rándulni készültünk. A busz 8 órakor el is indult a Pillangó és Sü-
ni csoportos gyerekekkel. 

A buszon való utazás már magában is élmény a gyerekek szá-
mára, hiszen többnyire autóval közlekednek, és a tömegközleke-
dési eszközöket kevesen használják. Az út során figyelemmel kí-
sértük az autópályán haladó jármûveket. 

A városba érve a gyerekek felkiáltotta: – Milliónyi autó van itt!
És az is volt, hiszen belecsöppentünk a hétfôi csúcsforgalomba.
Láthattunk villamost, kék buszt és rengeteg jármûvet. 9 óra után

nem sokkal megérkeztünk az Operaház épülete elé, ami kívülrôl
is szép volt, de amikor bementünk, a szemünk csak úgy káprázott. 

Egy kedves néni volt az idegenvezetônk. ô kalauzolt el bennün-
ket a Székely Bertalan-terembe, ahol megismerkedhettünk az
opera mûfajával, hangszerekkel, zenészekkel és egy balerinával.
Megtudhattuk, hogy Ybl Miklós tervezte az épületet és három
alapanyagból épült (kô, fa és márvány). 

Az interaktív program után bekukkanthattunk a dalszínház
folyosóira, legszebb termeibe, sôt a nézôtérre is bemehettünk és
beleülhettünk a szép székekbe. Meséltek nekünk a páholyokról,
miszerint régen külön megvolt a nôk és a férfiak helye. A nagy-
páholyban, szemben a színpaddal ült a király, a királyné pedig a
színpad melletti elsô oldalpáholyban nézte végig az elôadást. A
mennyezeten egy csodaszép freskó található egy antik csillár-
ral. 

Szerencsénkre a színpad is nyitva állt, így megnézhettük mi-
lyen hatalmas. Azt is megtudtuk, hogy a zenészek a zenei árokban
helyezkednek el a mûsor alatt. Azt hiszem, izgalmas történeteket
hallottunk errôl a csodás helyrôl. 

Bátran kijelenthetem, hogy ismét gazdagodtunk egy szép él-
ménnyel. Érdemes volt elmenni, és talán nemsokára, ha majd ki-
csit nagyobbak lesznek a gyerekek, a szüleikkel is ellátogatnak
majd az operába egy elôadásra.

Nagy Henrietta óvodapedagógus

Varázslatos opera
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Noé bárkája
Még emlékeimben látom, amikor

Misi atya közremûködésével sikerült
elindítanunk ezt a családi napközit a
bölcsôdés korosztály számára.
Nagy-nagy izgalommal vártuk mi
gondozók is. Azóta eltelt 2 év.

Szinte folyamatosan teljes létszám-
mal (7 fô) mûködünk. Jelenleg 9
gyermekünk van. Ez azért lehet így,
mert nem minden gyerek jár minden
nap. Misi atya megkérdezte még az
indulás elôtt, hogy szerintünk mitôl
lesz ez a napközi katolikus? – és ak-
kor még nem igazán tudtuk rá a vá-
laszt. Az azóta eltelt idô választ adott
a kérdésére. 

Mivel kis létszámú csoportról van
szó, olyanok vagyunk, mint egy
nagy család. Szeretettel, gondosko-
dással és türelemmel vesszük körül a
gyerekeket. Megtanítjuk nekik, hogy
mi a helyes és helytelen viselkedés.
Napi szinten imát mondunk étkezé-
sek elôtt, után és elalvás elôtt. Sokat
olvasunk a képekkel teli gyermekbib-
liából. Beépítjük a foglalkozásokba
is a katolikus vallást. Örömmel lát-
juk, hogy egyre több szülô vesz részt
gyermekével a vasárnapi miséken.
Persze nem csak így telnek a napja-
ink. Sok-sok játék mellett mindig más
és más foglalkozásokat tartunk. Na-
gyon szeretnek a gyerekek énekelni,
mondókákat tanulni, festeni és gyur-
mázni is. 

A szabadban is nagyon sok idôt
töltünk. Sajnos, az udvari játékaink
igen szerények, ezért nagyon sokat
szoktunk sétálni a falun belül. Az em-
berek mindig nagyon kedvesen fo-
gadnak bennünket. Nálunk a gyere-
kek nem azért sírnak, mert nem akar-
nak itt maradni, hanem mert nem
akarnak hazamenni. Mi a szülôkkel
és a gyerekekkel is nagyon jó kap-
csolatot ápolunk. Sajnos mindig eljön
az óvodáskor ideje, amikor búcsút
intünk egy-egy gyerekünknek, de
tudjuk, hogy jó lesz nekik ott. Mindig
jó szívvel emlékezünk és beszélünk
róluk.

Továbbra is szívesen és szeretettel
várunk minden kis kedves „jelent-
kezôt”, akik társaságra vágynak,
vagy a szükség viszi rá ôket.

Üzenjük mindenkinek, hogy meg-
unt, nem használt játékaikat – fôleg
udvari játékokat – mindig szívesen
fogadunk ide, a Noé bárkája katoli-
kus családi napközinkbe.

Fábián Anett napközi vezetô
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A beiratkozás idôpontjai:
2014. április 28. (hétfô) 8.00-18.00 óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között

2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között
A beiratkozás helye:

Iskolatitkárság
Kakucsi Általános Iskola, Hôsök tere 7.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô nem ma-
gyar állampolgár esetén:
• regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
• tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idôvel)
vagy
• állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idôvel)

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás lehet:
– óvodai szakvélemény
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértôi
vélemény
– sajátos nevelési igényû gyermekek esetében a Szakértôi Bizott-
ság szakértôi véleménye
– nyilatkozat a közös szülôi felügyeleti jog gyakorlására (2014.
március 15-tôl hatályos a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013.
évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülôi felügyelet gyakorlása
elôírásai az irányadóak. (Ezt mi adjuk.)
A több iskolába való beiratkozás elkerülése érdekében csak
az eredeti dokumentumokat fogadjuk el!
Szeretettel hívunk, várunk, fogadunk minden leendô elsô osztá-
lyos tanítványunkat!

Marton Ilona igazgató

Az általános iskola HÍREIAz általános iskola HÍREI

ELSÔ OSZTÁLYOSOK beiratkozási rendje a Kakucsi Általános Iskolában

FARSANG 2014. 
„Kongatják már a harangot, így köszöntik a farsangot..”
A farsang a tavaszvárás, mulatozás, tréfacsinálás, bolondozás

idôszaka. Mi is az iskolában izgalommal és örömmel készültünk
erre a délutánra, ahol a szülôk, a gyerekek, a nevelôk együtt szóra-
kozhattunk.

A szülôk finom süteményeket sütöttek, és szép tombola ajándé-
kokat küldtek be. A fergeteges talpalávalót a Kálvin Zenekar szol-
gáltatta. Köszönjük!

Ebben az évben is osztályonként adták elô produkcióikat a gye-
rekek. Az elsô osztályosok egy hagyományôrzô lakodalmast adtak
elô, a másodikosok a Madakaszkár zenéjére táncoltak. A harmadi-
kosok ûrlénnyé váltak pár percre, majd a negyedikesek fekete-fe-
hér mûsora következett.

A felsôsök mûsora az ötödikesek limbó-hintó produkciójával
kezdôdött, majd a hatodikosok aranycsapata következett. A hetedi-
kesek a Budapest éjjel-nappal zenéjére ropták, s a nyolcadikosok
pár percre újból elsô osztályosokká váltak. 

Kellemes látványt nyújtott a szülôk-nevelôk tánca is.
Jó hangulatban ûztük el a telet, s köszönjük mindenkinek, akik

ehhez hozzájárultak.
Szeretetteljes és békés húsvéti ünnepeket kívánok: 

Lovas Istvánné alsós munkaközösség vezetô

A nyolcadikosok pár percre újból elsô osztályosokká váltak Az elsô osztályosok egy hagyományôrzô lakodalmast adtak elô

A negyedikesek fekete-fehér mûsora is sikert aratott

A szülôk beküldött tombolatárgyait örömmel sorsolták pedagógusaink
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Tisztelt ünneplô közönség! Polgármester úr, falunk elöljá-

rói, lakói, iskolánk dolgozói, kollégáim, kedves vendégeink!

A történelmet mindig azok írják, akik az igazakat legyilkol-
ják-vallja napjaink egyik híres, nagyrabecsült embere. Manap-
ság még nem olyan sok honfitársunk körében ismert, hogy az
1848-49-es forradalom és szabadságharcban sem feltétlenül
azok voltak a hôsök, akiket annak kiáltottak ki,és nem feltétle-
nül azok voltak a bûnösök, akiket annak neveztek meg.

Ünnepi mûsorunkkal azok elôtt a hazafiak elôtt tisztelgünk,

akik az igaz eszmeiséget képviselték.

Szerencsére vannak még igaz emberek, akik azon munkál-
kodnak, hogy a történelmi igazság kiderüljön és a magyar nép
visszanyerje egészséges öntudatát, önbecsülését és önbi-

zalmát.

Én biztatok minden jelenlévôt, hogy a megfelelô információs
csatornákon nézzen utána, hallgasson elôadásokat olyan tiszte-
letreméltó emberektôl, akik életüket tették fel arra, hogy a ma-
gyar emberek megismerjék a valódi igazságot!

Arra is biztatok mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel és
füllel, éljen olyan igaz, egyenes emberként, ahogy azok a 48-as
hôsök tették,akik megpróbálták jóra fordítani népünk sorsát.

A márciusi fiatalok is kitûzték célul a magyar szabadságot,
amelyet 166 évvel ezelôtt e nemes napon vittek véghez.

Összefogtak, megvalósították, még ha azt oly rövid idôre si-
került is kivívniuk.

Ma már tény, hogy az idôpont korai és elhamarkodott volt.
Így a Habsburg elnyomóknak sokkal könnyebb dolga volt a ma-
gyarok eltiprása tekintetében. Jól ismerték azt a mondást:Ha

egy népet szolgasorba akarsz hajtani: vedd el a történelmét és

azzal mindenét elveszed.

Évek alatt elnyomók jöttek-mentek, mindig más-más néven,
de mi még itt vagyunk.

Nekünk, MAGYAROKNAK feladatunk van. Ôrizni a régi
magyar értékrendet: az igazmondás,a becsület, a szeretet, a

béke, befogadás, a hagyományok tiszteletének és ápolásá-

nak értékeit.

Ha személyes életünkkel, cselekedeteinkkel példát mutatunk
embertársainknak, a nemzet túl fogja élni a legnagyobb meg-
próbáltatásokat is,” s a haza fényre derül.” Hamarosan mi le-
szünk a zászlóshajó, melyet irigyelni és követni fognak más
nemzetek.

A múlt század elsô évtizedeiben élt Szent Pio atya, aki azt jö-
vendölte a magyarokról,hogy

„Magyarország egy olyan kalitka, amelybôl egyszer még egy

gyönyörû madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk,

de egész Európában páratlan dicsôségben lesz részük.”

Így legyen!

Serfelné Szaller Edit, 
az ünnepi mûsor fôrendezôje

Március 15-i ünnepi beszéd

A 3. osztályos lányok az ünnepi mûsorban

A Kossuth-nótákat Nagy Jánosné tanította az iskola énekkarának

Az ünnepi mûsor rendezôi és fôszereplôi

A bátor kiállású 3. osztályos fiúk
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Gyôztünk!
Mint minden évben, az idén is részt vet-

tünk az Apáczai Kiadó levelezôs verse-
nyén. Háromfordulós volt, sok kutatómun-
kával járt a megoldása, de osztályomból
mindig akad 3-6-8 tanuló, akik szívesen
megbirkóztak ezekkel a feladatokkal. Mi-
vel 3 fôs csapatok mérkôzhettek egymás-
sal, így jobban megoszlott közöttük az a
rengeteg tanulnivaló, ami a készülés hetei-
ben ránk várt.

Az utolsó feladatsor beküldése után iz-
galmas hetek következtek, amíg meg nem
tudtuk, hogy behívtak-e az országos
döntôbe. És sikerült! Megjött a várva-várt
levél, hogy elértük azt a pontszámot, ami-
vel a legjobbak közé kerültünk: az orszá-
gos döntôbe!

A nagy nap március huszadika, csütör-
tök volt. Izgalommal, bizakodva érkeztünk
meg Budapestre, Tudtuk, hogy sok minden
van a tarsolyunkban, most már csak na-
gyon figyelmesen, jól összedolgozva kell
kitöltenünk a feladatsort – mármint a 3 ta-
nulónak, akik név szerint: Klauz Virág,
Kleinenisel Kata, Szlivka Bence voltak.

Számomra nagyon hosszú volt az a 60
perc, amíg tanulóim dolgoztak, de mikor
kijöttek a terembôl mosolyogva, megnyu-
godtunk, hogy nem volt számukra meg-
oldhatatlan feladat.

Most már csak az eredményhirdetés volt
hátra!

Az elsô öt helyezést díjazták, s olvasták
fel. Mikor kimondták az ötödik helyet, és
nem mi voltunk, egy kicsit összeszorult a
torkunk. De jött a negyedik hely!

A negyedik helyen a Kristály csapat
végzett, akik a Kakucsi Általános Iskola
tanulói! – hangzott Krisztina néni monda-
ta. Mi, mint a rugó, úgy ugrottunk fel a
székrôl, s rohantunk fel a színpadra át-
venni a jutalomkönyvet, s fogadni a gratu-
lációkat.

A Boldogság Napján nagyon boldogok
voltunk! Mivel már elsôben, másodikban,
harmadikban is voltunk itt az országos
döntôben, sôt másodikban az 5. helyezést

értük el, így úgy érezzük, hogy a negyedik
évfolyamot méltón fejezzük be ezzel a
szép, elôkelô negyedik hellyel.

Mondanom sem kell, hogy a napot egy
hatalmas fagyival fejeztük be, ami nagyon
jól esett. 

Kálvin Jánosné osztályfônök

S most következzék mindhárom tanít-
ványom néhány gondolata errôl a felejt-
hetetlen napról:

Nagy örömünkre bejutottunk az Apáczai
Kiadó országos csapatversenyének
döntôjére. Ügyesen megbirkóztunk a fel-
adatokkal, jól össze tudtunk dolgozni egy-

mással. Ennek meg is lett az eredménye,
hiszen az elôkelô 4. helyen végeztünk. Na-
gyon örültünk és hálásak voltunk szeretett
tanárunknak, Babi néninek, hogy felkészí-
tett és elvitt minket. Úgy gondoltuk, hogy
a mi csapatunk, a Kristály csapat nagyon
jól teljesített.

Klauz Virág 4. osztály

Már elsôtôl fogva részt veszünk az
Apáczai Kiadó országos döntôjén. Elsôben
és harmadikban nem értünk el helyezést,
de másodikban is az élmezônyben végez-
tünk, az 5. helyezettek lettünk. Most, ne-
gyedikben nagyon úgy éreztük, hogy min-
den jól fog sikerülni. Sôt, én meg is álmod-
tam, hogy negyedikek leszünk Így is lett!!
Nagyon boldogok voltunk, a nagy adag fa-
gyi is jólesett. Hajrá, Kristály csapat!

Kleineisel Kata 4. osztály

Már 4 év óta versenyzünk az Apáczai
Kiadó versenyén. Amikor odaértünk, meg-
kaptuk a feladatlapokat. Kicsit nehezek
voltak, de megbirkóztunk velük. Az ered-
ményhirdetés elôtt volt egy humoros mû-
sor. Ebben az évben elértük a 4. helyet.
Nagyon boldogok voltunk.

Szlivka Bence 4. osztály

Versenyeredmények
– Az ôszi papír – és petpalack gyûjtésének eredménye:
Elsô helyezett: alsó tagozat 2. osztály 1130 kg, felsô tagozat 6. osztály 786 kg

Nagy Jánosné DÖK vezetô
„Az én iskolám” c.Pest Megyei mûvészeti verseny résztvevôi:
– Mesevár szakkör Kálvin Jánosné vezetésével:
Harazin Beáta 1. oszt.,Kleineisel Flóra 1. oszt., Kálvin Izabella 3. oszt., Kleineisel
Kata 4. oszt., Tóth Sára 4.oszt.,
– Kincses Almárium szakkör: Deák Ildikó vezetésével:
Takács Tímea 7. oszt.,Pöppl Barbara 7. oszt., Gavló Blanka 7.o., Konczik Lili 6. o.,
Simon Lívia 6.o., Csap Lili 5.o., Varga Vivien 5.o.,
– Fotószakkör tagjai Klauz Dénes vezetésével 
Valamennyien, minden pályamunka a Pest Megyei Kormány Hivatal Elismerô Okle-
velében részesült. 

Deák Ildikó ig.h.

A 2013-14-es tanév volt az elsô év, ami-
kor az általános iskolák 1. és 5. osztályában
bevezetésre került az Erkölcstan tantárgy. A
szülôk döntése alapján járnak a gyerekek
ugyanabban az idôben, az iskola órarendjé-
be illesztett tanóraként, hetente egyszer Er-
kölcstan, vagy Hit- és erkölcstan órára.

A tantárgy érték-és fejlesztésközpontú,
középpontjában a formálódó gyerekek
személye áll -testi, szellemi és lelki érte-
lemben egyaránt. A fô témakörök 1. osz-
tályban: Ilyen vagyok, Én és a társaim, Én
és a közösségeim,

5. osztályban: Test és lélek, Kapcsolat,
barátság, szeretet, Kortársi csoportok.

Tapasztalataim szerint már az elsô osz-
tályosok is nagyon nyitottak a világra, sok
mindenrôl van saját véleményük és tapasz-
talatuk. Az órákon sok rajzos feladattal,
énekkel, verssel, mesével találkoznak,
ezért a gyerekek játékként élik meg a fog-
lalkozásokat és alig várják az újabb alkal-
makat.

Az 5. évfolyamon a tanulóknak nincs
tankönyvük, de a tanmenet témáit követve
és az osztály érdeklôdési köréhez igazodva
rengeteget beszélgetünk az élet legkülön-
bözôbb dolgairól. Olyan gondolatokat,
kérdéseket, kétségeket osztanak meg ve-
lem a diákjaim, olyan váratlan témák buk-

kannak fel, melyek megbeszélése igazán
emlékezetes élmény.

Fontos szerepet kap tehát az órai beszél-
getés, a vita, a szerepjátékok és a kutatás. A
gyerekeknek tetszik, hogy van egy óra, ahol
nyugodtan kimondhatják a véleményüket.

Az Erkölcstan tanítása nagy rugalmas-
ságot, érzékenységet és kreativitást igé-
nyel részemrôl, de nagy öröm számomra,
hogy ennek során rendkívüli személyes
kapcsolatokat tudok kialakítani a gyere-
kekkel. Minden óra egy igazi, közös
élmény!

Klauzné Keresztes Ágota 
erkölcstan tanár

AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI
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Ócsai terematlétika
Mint az elmúlt években, idén ismét az Ócsai Halászy Károly

Általános iskola adott otthont a térségi meghívásos terematlétikai
bajnokságnak. Tanulóink 5 versenyszámban mérhették össze tu-
dásukat és képességüket (futás: 50m, 900m, helybôl távolugrás,
medicinlabda lökés, iskolai váltófutás) a környékrôl érkezô isko-
lák diákjaival. A versenyre való felkészülést megelôzte a váloga-
tás, mivel egy adott versenyszámban és korcsoportban csak két
tanuló indulhatott iskolánként. A kiválasztás fôként az alsó tago-
zatot érintette, sajnos a felsôsök közt nem volt túljelentkezés. 

Eredményességben viszont fôként az idôsebb tanulóink jeles-
kedtek. Osztályonként haladva: az 5. osztályban Kala Sándor 2.
helyezést ért el 50m-es futásban, a 6. osztályosok közül Horváth
Boglárka 208 cm-es távolugrásával a 3. helyet szerezte meg, illet-
ve Tógyer Balázs és Kovács Dávid a 900m-es futásban szerzett 5.
és 6. helyezést. Végül, de nem utolsó sorban a legkiemelkedôbb
teljesítményt Matyi Balázs nyújtotta, aki 6 és fél másodperces
50m-es futásával a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. 

Gratulálunk az érmeseknek, a pontszerzôknek, illetve azoknak
is, akik kitartóan végigküzdték a felkészüléseket, a versenyeket,
de sajnos kiemelkedô eredmény nem tudtak elérni. 

Kocsis Gábor testnevelô tanár

A kakucsi versenyzôk csapata Matyi Balázs a dobogó legtetején

A 2. helyezett: Kala Sándor Horváth Boglárka örült a 3. helyezésnek is

Húsvéti locsolóversek 
Fakadó rügy, szellôrózsa, madár szállt az ablakomra,
Nagy vidáman azt dalolta, itt nyílik a legszebb rózsa.
Nesze, nesze, rózsaszál, soha el ne hervadjál.

*****
Másodnapján korán keltem, ünneplôbe felöltöztem, 
Rózsavízzel elindultam, e kis házba bekopogtam.
Rózsavízzel locsolkodom, piros tojást elfogadom.

*****
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!

Rózsavíz a kezembe, hadd öntsem a fejedre,
Váljék egészségedre!
*****
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 Istentôl azt kérem, piros tojás a bérem.
*****
Arany lányom, gyöngyvirágom ma van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál, mint a piros alma.
*****
Itt van újra húsvét, ragyog fenn a kék ég,
Megöntözlek, szép virágszál, hogy sokáig élj még.
Kapok érte piros tojást, s ha több is lesz belôle,
Szeretettel megígérem, újra eljövök jövôre.
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KÖZMÛVELÔDÉS

Ezzel, a tavalyi évben készült fotóval köszöntünk minden nagymamát, s kívánunk nekik jó egészséget, erôt, sok
örömet az unokákban

Kiss Jenô:

Anyád szemében

Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nôj te szépen.
Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.
Anyád szemében
ott a víz:
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen…
Anyád szemében
ott a tûz:
ha csüggednél, szívedbe tûz,
lobogjon, égjen!

Május 4-én, a hónap elsô vasárnapján az
Édesanyákat köszöntjük.

Fogadják virágcsokrunkat és a mellékelt verset
valamennyi gyermek nevében szeretettel,

tisztelettel:
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Dr. Kendéné Toma Mária 
megnyitó beszéde

Szerencsésnek mondhatom magam,
mert 2012-ben megnyithattam a mûvész
elsô önálló kiállítását otthon, Kakucson.

Jelentôs pillanat egy alkotó életében ki-
óvakodni a festôállvány mögül, s amit ed-
dig csak ô látott, mondhatni, saját édes
gyermekei voltak, most sorra megosztani
másokkal. Szorongató érzés a gyomorban
minden megmutatkozás. Mit szólnak hoz-
zá, akik látják, mit látnak benne, amit ô
nem, és meglátják-e, amit színekkel szere-
tett volna tudatni a világgal?

Kovács Attila festômûvész velünk, kö-
zöttünk éli át napjaink boldog pillanatait
és nehézségeit. Képeiben mindannyiunk
valósága ölt színes ruhát. Az egyszerûség
szépségeit erôsíti fel és adja ajándékba ne-
künk. Megtanít árnyalatokban nézni, mi
több, látni. Csöndben, finoman, pózok nél-
kül – ahogyan él.

Elénk hozza életünk elhanyagolt perce-
it, s mi csak bámulhatunk, mennyi szépség
vesz körül bennünket, nap, mint nap. Talán
egy pillantásra sem méltattuk soha, ahogy
a gyûrt vászon játékos redôkbe bújtatja a
hagymát, ahogy kosár ölében vár sorára az
ebédrevaló az asztalon. Csak van köröt-
tünk mindez, természetesen – eddig észre-
vétlenül.

Éppen ilyen észrevétlen hullik ki éle-
tünkbôl a tanyák világa. Pedig, de sokan
emlékszünk még a gémeskutas, nádtetôs,
fehérfalú, küzdelmes életet takaró hajdani
házakra, kunyhókra, présházakra.

Szomorú sorsot vetítenek elénk a fest-
mények, reményteli tanyáktól, remény-
vesztett romokig.

Van, hol fák, bokrok bújtatnak tanyát –
gazdáinak álmát ôrzi. Út fut a házig, hirde-
ti: ide még híreket hord a hátán.

Dombok közé rejtett présház ígér víg
napokat a gazdag szüret után.

Vénséges vén házikó napszítta falánál
melengeti hátát régi idôknek utolsó tanúja.

Van tanya, hol az ajtón már dudva dö-
römböl, követeli vissza, ami egykor az övé
volt.

Tenyérnyi darabokban meszes vakolat
hull a fal tövébe, rakva egymásra a múló
idôt, a múló életet, az elmúlt világok bol-
dog kacagását szomorúsággal takarva. 

Hol már vaksi ablak sincs, ajtókeret
sem, csupán torzó, régi formája odave-
szett. Omladozó romok jelzik csupán, egy-
koron itt egy halék állt. Vaskos agyag falai
térdre ereszkedtek, vissza a földre,
amelybôl vétetett. 

Örök körforgás, amiben benne van az
ígéret, ez itt nem a vég, másfajta élet sar-
jad majd a romok felett.

Így jár minden a pusztán. Árván, egye-
dül hal meg a kútágas, életet adó vizébôl
nem kortyol már senki, s az út a rónán, el-
árvult mezôn át ki tudja, hová szalad? Ta-
lán a fák közé, hová a patak is siet, kék
tükrében táncot jár versengve a napsugár
és a szélfútta sárguló lombok levele. 

Sietni kell a színesedô leveleknek a
tánccal, mielôtt simára súrolja életteli ága-
it az ôsz hideg fuvallata.

Más képen hófedte ágak foglalják keret-
be az út maradékát. Szem legyen, mi ész-
reveszi, hol a fent, hol a lent?

Majd jönnek sorban a társak, barátok, s
minden, mi az életben fontos.

Ha lassan körülnézünk, meglátjuk, mi a
fontos a festônek: a múlt, a jelen, a szû-
kebb és tágabb hazánk, házunk, család, jó
kedvû társaság, barátok, ételünk – egyszó-
val: az életünk. 

Igen. Sok képre mondhatjuk: ilyent én is
láttam már; ismerem ezt én is. Vagyis, ez a
kiállítás mindenkié, fiataloké, idôsebbeké.

Kiknek emlék mindez már, kiknek napi
valóság. Az élet képei néznek ránk. Fi-
gyeljünk rájuk.

Ahogy figyelni kell a mûvészre, aki fia-
tal kora ellenére nagy szeretettel emléke-
zik meg ecsetjével a közelmúltról, a máról
– nem felejteni, hanem megmutatni akar. 

Kovács Attila Kakucson nôtt fel, korán
és komolyan érdeklôdött a természet min-
den teremtménye iránt. A Nyugat-Magyar-
országi Egyetemen diplomázott festômû-
vész szakirányon. Tanárai, Tóth Csaba,
Mészáros Szabolcs és Torjai Valter voltak
legfôbb iránymutatói. 

Kiállított Szombathelyen, Kakucson,
Inárcson, Marosvásárhelyen, Szovátán,
Budapesten – és most itt, Bugyin, Önök-
nek mutatkozik be. 

Büszkén vallja, hogy a tehetségét, érzé-
kenységét, hajlamát a mûvészetek iránt az
édesanyjától és édesapjától örökölte.

Kérem Önöket, járjanak körbe úgy,
hogy egy olyan festô munkáit láthatják,
aki mély tisztelettel viseltetik az emberek,
a természet és a környezete iránt. 

Isten adjon neki erôt, hosszú életet, sok-
sok sikeres kiállítást ország- és világszerte,
hogy meglephessen minket még számtalan
értékes, színekbe zárt élménnyel.

Szívbôl gratulálunk!

Kovács Attila kiállításának megnyitója 2013 
decemberében a bugyi mûvelôdési házban

A képen Józsa László, az intézmény vezetôje,
majd dr. Kendéné Toma Mária és Kovács Attila

Házasságot kötöttek 2013 decemberétôl

Házasságkötés nem volt

Halottaink 2013 decemberétôl

Lilik Jánosné (Gyalus Terézia Erzsébet) élt: 74 évet
Farkas Józsefné (Pribék Katalin) élt: 87 évet
Kálvin István élt: 72 évet
Horváth Béla élt: 50 évet

Emléküket megôrizzük!

Újszülöttek 2013 decemberétôl
Botlik Angéla és Bodor Gábor lánya Lili

Zsigár Veronika és Radics János lánya Lina Veronika
Varró Bernadett és Perjési Mátyás lánya Jázmin

Oroszi Diána és Sántha László fia Zalán
Madarász Anna Éva és Gál Tamás lánya Noémi

Kucsera Dóra és Kovács Sándor lánya Liza
Radics Karolina és Kulcsár Sándor fia Sándor

Török Enikô lánya Luca
Zsiros Zsuzsanna és Laczkó Richárd fia Richárd

Janicsák Csilla és Horváth János lánya Gréta
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Anyakönyvi hírek
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A Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus 2014. február 22-én
ünnepelte megalakulásának 12. évét. Ezen a bensôséges összejö-
vetelen hangzott el Varró Jánosné Pintér Marianna alábbi kö-
szöntô beszéde, melyet most megosztunk Önökkel.

Kedves Kórustársaim!
Karnagyunk, Nits Márti megkért, hogy szóljak néhány szót

énekkarunk elmúlt tizenkét évérôl.
Engedjétek meg, hogy most egy krónika helyett, inkább az ér-

zéseimrôl szóljak, és arról, mit jelentettek számomra és talán
mindnyájunk számára az együtt töltött évek.

Megalakulásunk óta néhány tagunk elhagyott bennünket, ki –
reméljük – csak idôlegesen, ki sajnos örökre. A kórus azonban
fennmaradt és ma is létezik.

Mi az, ami csütörtökönként idehúz bennünket, és otthagyva a
gondokat, feladatokat, teendôket, idejövünk?

Azt gondolom, két dolog: a zene és a közösség.
Mit is jelent számunkra a zene?
Ezen, úgy hiszem, nem szoktunk gondolkodni, mert a zene ki-

tölti mindennapjainkat, és olyannyira életünk részévé vált, hogy
természetesnek tekintjük, úgy, mint a levegôt és a vizet, melyek
fontosságát csak akkor vesszük észre, amikor nincsenek.

Amióta ember él a földön, a muzsika mindig jelen volt, tértôl és
idôtôl függetlenül. A hangok játékát éppúgy élvezi az is, aki nem
ismeri a kottát, mint a zenetudós.

A muzsika mindenhová elkísér minket. Színesíti az öröm per-
ceit, ô jelenti az ünnepélyek emelkedett hangulatát, a gyász ko-
mor pompáját. Képes fokozni jókedvünket és enyhíteni bánatun-
kat.

És itt nemcsak a zene vár minket, hanem egy közösség is, aho-
vá tartozni jó.

Jó azok közt lenni, akiknek ez a nemes idôtöltés fontos. Akik
figyelnek egymásra, észreveszik a másik rezdüléseit, örömét, bá-
natát, jókedvét vagy lehangoltságát. Akikkel sok szép közös él-

mény összefûz, akikkel átéltük a fellépések izgalmát, és akik részt
vállaltak személyes életünkben is, a vidám és nehéz órákban
egyaránt.

A közösség egyben nagy erô is, mely tartást ad.
Kívánom, hogy még nagyon sokáig merítsünk ebbôl, és érez-

zük ezt a megtartó erôt! Engedjétek meg, hogy végül egy közis-
mert gondolatot idézzek: „Kezet csak megfogni szabad,

Elereszteni vétek…” (Alföldi Géza)
Varró Jánosné Pintér Marianna kórustag

EGY KÖZÖSSÉG, MELY ERÔT ÉS TARTÁST AD

ÖRÖMMEL ADJUK HÍRÜL, 
hogy Budapesten felavatták Rónay György lakóházán 

az író emlékét ôrzô gránittáblát!
Már többedik éve megtisztel leveleivel Rónay László, az Író

fia, aki fájón írta egy alkalommal, hogy a családja hiába
szorgalmazza, nem talál halló fülre az a kérésük, 

hogy házuk falára emléktáblát helyezzenek el 
Rónay György emlékére.

2013 decemberében örömmel kaptam tôle 
az alábbi értesítést és képeket:

„December 6-án felavatták édesapám emléktábláját. 
E házban élt és alkotott

1942-tôl
RÓNAY GYÖRGY

1913-1978
20. századi irodalmunk jelentôs alakja,

a Vigília szerkesztôje
II. kerületi Önkormányzat

2013”
Az egyik képen Jelenits István tartja az avató beszédet, 

a másikon a jelenlévôk egy csoportja, többek között 
Mádl Dalma asszony.” 

A kórus jelenlegi tagjai. Álló sor (balról jobbra): Varró Jánosné, 
Kálvin Jánosné, Prohászka Csabáné, Juhászné Harsányi Mária, Fajt Pálné,

Menyhárth Ágota (Bp.), Csernák Jánosné, Nagy Jánosné, Varró Tiborné,
Kucsák Istvánné, Klauzné Keresztes Ágota, Czibuláné Csernák Lívia.
Ülô sor: Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Nits Márta karnagy, 
Feczesin Miklósné, Balog Jánosné. – Akik hiányoztak a fotózáskor: 

Fajt Antalné, Nagy Józsefné, Szén Andrásné (Bp.) (Fotó: Tóthné)
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A kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása, állandó közösségei

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

Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik értékes doku-
mentumokat adományoztak az utóbbi idôben könyvtárunknak.
Utólag is elnézést kérek azoktól, akiktôl nem vettem át könyve-
ket. Ennek két oka is volt. Az egyik a helyhiány. Nem tudjuk
ugyanis raktározni a családoknál feleslegessé váló köteteket. 

Tudniuk kell: egy könyvtárnak van úgynevezett gyûjtôköre. Ha
olyan mûvet ajánlanak, ami túl tudományos, szakmai jellegû,
amit nálunk nem keresnek az olvasók, vagy ha olyan könyveket
hoznak, amik már megvannak, feleslegesnek tartom az átvételt.
Nem beszélve az igen gyenge minôségben elôállított könyvekrôl. 

Sajnálattal kell tanácsolnom, de az iskolánál minden tanévben
van papírátvétel, és ha olyan minôségû egy iromány, akkor azt bi-
zony oda kell vinni. Természetesen szívesen házhoz megyek, és
kiválogatom a könyvtár számára hasznos mûveket. Kötelezô ol-
vasmányoknak, kis kéziszótároknak, mesekönyveknek mindig
örülök, azaz olyanoknak, amikre olvasói igény van.

Kérem, fogadják el, amit többeknek elmondtam már: könyv
van – úgy gondolom (a legtöbb könyvtáros kollégával egyetem-
ben), hogy az olvasó a kevés! Ha segíteni szeretnének, kérem, jöj-
jenek, legyenek minél többen könyvtári tagok!

Állandó foglalkozások:

hétfô:
12-14.30 óráig a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub

hó/1 alkalom: KAOKE, Díszgalambászok, Ablak Kakucsra KE
kedd:

délután jelenleg nincsenek kötött foglalkozások
szerda:

19-21 óráig népdalköri foglalkozás a könyvtárban
csütörtök:

14.45-16.45 Alkotó Mûhely a klubban
17-19.30 énekkari foglalkozás a könyvtárban

18-20 óráig hó/2 alkalom KAVICSOK a klubban
péntek:

14.30-16.30 Alkotó Mûhely a klubban
szombat:

10-15 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra KE szervezésében

– Klubtermünk (takarítás ellenében) rendelkezésre áll zártkörû
baráti jövetelekre. 

– Itt, a klubhelyiségben adtunk helyet a közmunkások
továbbképzésének is 2013. december elô hetétôl 2014. március
24-ig.

– 2013 óta teret adunk a Foresee Kutatócsoport interjúinak,

akik közvélemény kutatást végeznek, de igény szerint itt tárgyal-
nak önkormányzatunk gyermekszolgálatosai is.

– Elôzetes egyeztetést követôen a könyvtárhasználati ismeretek
bôvítése, a rendhagyó órák tartása, az olvasás megszerettetése cél-
jából könyvtárunkba szeretettel hívjuk, várjuk nevelési-oktatási
intézményeinkbôl a pedagógusok által kísért gyermekcsoporto-
kat.

– Hétvégén, pénteken a fiataloknak programokat (pld. sakk-,
malomverseny, játszóház, filmvetítés) szervezünk, de a szórako-
zás mellett a házi feladatok megoldásában is szívesen segítjük a
tanulókat. Forduljanak hozzánk bizalommal!

- Könyvtárunk ad otthont a Kakucsi Lapozgató, valamint a Hír-
füzér szerkesztôségének is.

Összegezve: továbbra is szeretnénk, ha közösségeinket, a köz-
séget szolgáló térként fogadnák el a jelenleg még önálló intézmé-
nyi státusszal nem bíró Rónay György Könyvtár- és Közösségi
Házat!

Könyvtárban fogadott rendezvények

Február 8-án im-
már második alka-
lommal együtt ren-
dezte meg a sváb
farsangot a Német
Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a
kakucsi nyugdíja-
sok. Ezúttal a Hal-
vány Ôszirózsa
Nyugdíjasklub tag-
jai mellé szívesen
csatlakoztak a Ka-
kucsi Vidám Csa-
jok, a KAVICSOK
is.

Amint azt a ké-
pek mutatják, egy
jó hangulatú ven-
déglátásban, majd
tánccal egybekötött
vidám összejöve-
telben volt részük.Az oktatásban résztvevôk és tanáraik

Kovács Attila festményével gazdagodott könyvtárunk, melyet itt is hálásan
megköszönünk! (Fotó: Tóthné)
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Honnan fúj a szél?

Március 15-ére, nemzeti ünnepünkre többen kitettük há-
zunkra hazánk lobogóját. Így tettem én is szüleimnél, a Fô ut-
cán. Az erôs szél hétfôre lecibálta a helyükrôl a zászlókat, de
sehol sem akadtam nyomukra. Elképzelésem szerint túl
messze nem sodródhattak, tehát aki megtalálta ôket, tudnia
kellett volna, ki a tulajdonos.

Önkormányzatnál dolgozó kollégáim elmondták, és tapasz-
talhattuk is, hogy évrôl évre „fogytak” a falu lámpaoszlopaira
kitett zászlók is, és ez volt az oka annak, hogy már szinte csak
a park körüli útszakaszon tudtak díszíteni. Önkormányzatunk
jóváhagyásával az idén sok-sok új kis zászlót vásároltunk,
hogy méltó módon öltöztessük díszbe az egész falut, hogy ne
csak a központhoz közeli terek legyenek felzászlózva állami
ünnepeinken.

Szomorúan tapasztalhattuk, hogy hétfôre a Hôsi Emlékmû-
nél a lámpaoszlopokra kitett új zászlókat – akárcsak lakóhá-
zunknál – eltulajdonították. 

Úgy látszik, Szél Úrfinak túl sok zászlóra van szüksége.
Szélország valamennyi házánál magyar zászló leng, ha igaz.
Vigyázzunk ezzel a nagy buzgósággal! Ki szelet vet, vihart
arat, ne feledjük!

Tóthné

JJJJÓÓÓÓ    TTTTAAAANNNNÁÁÁÁCCCCSSSS

A KAOKE által szervezett rajzkiállítás könyvtárunk elôterében

– Március 1-jétôl 14-éig könyvtárunk elôterében rendezte meg
a KAOKE azt a gyermek-rajzkiállítást, mely a madarak etetésérôl
szóló rajzok versenyére érkezett. Ezekre a rajzokra a könyvtárba
látogatóknak lehetett szavazni. Örültünk ennek a kezdeményezés-
nek, hiszen olyanok is ellátogattak hozzánk, akiket eddig nem kö-
szönthettünk a Fô u. 24-ben. 

A rajzverseny kis gyôzteseit március 28-án jutalmazták meg a
polgármesteri hivatal dísztermében rendezett eredményhirdeté-
sen. Gratulálunk mindegyiküknek!

– Az országos vá-
lasztásokra készülve
két párt nagygyûlését
fogadta márciusban
könyvtárunk: a FI-
DESZ-Keresztényde-
mokrata Néppártét és
a Jobbikét. 

– Klubhe ly i sé -
günkben fogadtuk a
versenygalambászok
díjkiosztó ünnepsé-
gét április 4-én. Re-
méljük, eredménye-
ikrôl következô szá-
munkban olvasha-
tunk majd.

Czibóka István és
Tóth Istvánné

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836, (új): 06-29-576-280 és -281.
Új e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com 

A napokban lopták el könyvtárunk udvaráról lányom kerékpár-
ját. A tettest (egy apátlan, anyátlan állami gondozott csellengôt)
sikeresen elfogta a rendôrség. Varga László körzeti megbízott a
kerékpár hollétét csak úgy tudta volna kideríteni – a tettes a lopást
követôen rögtön eladta a biciklit –, ha lett volna fotónk róla, illet-
ve feljegyeztük volna az alvázszámát. Mivel egyiket sem tudtam
prezentálni, így rendôrünk sajnos nem tudott segíteni.

A történet tanulsága: 1. Mindig lakatoljuk le a biciklit; legalább
egy kicsit nehezítsük meg a tolvaj dolgát. 2. Ha kerékpárt vásáro-
lunk, akkor fényképezzük le, és jegyezzük meg az alvázszámát –
a saját érdekünkben! 

Megfelelô számú jelentkezô esetén áprilistól délelôttönként
megkezdôdik az alapfokú számítógépes oktatás, melyet
Czibóka István tart. Szeretettel várja a jelentkezôket!
Idôközben is érdemes érdeklôdni kollégámnál, mert lemor-
zsolódás esetén lehet még felvétel.
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KALEIDOSZKÓPKALEIDOSZKÓP

2013 szeptemberétôl indítottam útjára tehetséggondozó célzat-
tal a 7-12 éves korosztály számára Kreatív AlkotóMûhelyem.

Hiszem, hogy minden gyermeknek szüksége van mûvészeti ne-
velésre, mert lelkük gazdagabbá válik általa. Az önkifejezésre
mindenki alkalmas, csak általában nincs mindenkinek ideje, türel-
me vagy lehetôsége megtalálni a hozzá legjobban illô kifejezési
formát, a számára legkönnyebb utat.

A Kreatív Alkotómûhellyel célom, hogy a mûvészeti nevelésen
kívül a gyermeket „kézen fogva” rávezessem a saját önkifejezésé-
nek útjára.

Az együtt alkotás sok eszközt, anyagot ismertet meg a gyere-
kekkel anélkül, hogy a megfelelés feszültségét keltené. Sok gyer-
mek azért nem rajzol vagy alkot elég gyakran, mert nem talál ben-
ne sikerélményt. Alkotómûhelyem célja nemcsak a tudás átadása,
hanem a folyamatos sikerélményhez juttatás, amely megalapozza
a gyermek saját útját a mûvészet és a teljesebb élet felé. 

Az egész tanévet felölelô tervben igyekeztem minél több új
anyaggal, technikával megismertetni a gyerekeket, amelynek
folytán új élmények, egy új gondolkodás és látásmód nyílt meg a
számukra. Bizton állíthatom, hogy így az elsô félév után, minden
kis alkotó talált magának olyan alkotótevékenységet, amelyben
teljesebbnek, magabiztosabbnak és boldogabbnak érezheti magát.

Óráról órára nyílik,
virágot bont a kis
személyiségük, és
bátran, nagy vállal-
kozó kedvvel érinte-
nek meg minden új
eszközt, és boldogan
várják az újabb kihí-
vásokat. Csodálatos
kis emberkék, meg-
tisztelô velük foglal-
kozni!

Az eddig megis-
mert eszközök, technikák (a teljesség igénye nélkül): pasztell,
pasztellrajz, színelmélet-színkeverés, textilfestés- saját textiltáska
készítése, ceruzarajz-árnyékolástechnika, varrás alapjai- gyapjú-
filc megismerése (mobiltok, pénztárca), üvegfesték-üvegfestés :
saját tányér festése, gyöngymunkák, akvarell ... és ami még ránk
vár ebben a tanévben: a szén- szénrajz – árnyékolástechnika, hím-
zés- textilvirágok, húsvéti ünnepkör: hagyományos tojásfestési
technikák, akril festék- akril munkák, dekupázs, csomózott éksze-
rek... 

Röviddel a kezdetek után igény kerekedett egy felnôtt csoport
indítására is, amelynek nagy örömmel tettem eleget. Így szerda
esténként anyukákkal is találkozom, akik nagy érdeklôdéssel és
lelkesedéssel vesznek részt a felnôtt AlkotóMûhely foglalkozása-
in. Itt hasonlóan a gyerekekéhez a célom az volt, hogy átadjam az
alkotás örömét azoknak a felnôtt nôknek, akiknek kikapcsolódást,
örömet jelent a mindennapok nehézségei közül 2 órányi kizökke-
nés. Sok érdekes témát végigjártunk, amit otthonukban a lányok
azóta is használni tudnak, és örömmel hallgatom azokat a történe-
teket, amelyek egy-egy sikeres otthoni alkotásukról szólnak. Ké-
szítettünk ôszi ajtókoszorúkat textilvirágokkkal díszítve, asztal-
díszt, megismerkedtek a textilfestéssel, és mindenki kanapéján a
mûhelyben festett díszpárna fekszik. Karácsony elôtt díszeket ké-
szítettünk, és mézeskalács betlehemet sütöttünk és díszítettünk
cukormázzal. Januárban sok szépséges ékszer készült a gyöngy-
munkás órák során, majd megismerkedtek a szalaghímzés rejtel-
meivel. Minden alkotásra nagyon büszke vagyok!

Demeter Annamária

Kreatív Alkotómûhely a kakucsi könyvtárban

Tojásfôzési praktika
Tegyük a megmosott tojásokat hideg

vízbe. Forraljuk fel. Ezután tegyünk csak
fedôt a lábasra, vegyük le a tûzrôl. Fedô
alatt hagyjuk állni 10 percig. Hideg vízben
hûtsük azonnal, hogy ne fôjön tovább. Így
nem lesz a tojás sárgája száraz.

Töltött tojás
10 db keményre fôtt tojás sárgája, 2

evôkanál majonéz, 1 teáskanál nem csípôs
mustár, kevés fehérborecet, negyed teáska-
nál édes tört paprika, fél citrom leve, só, 1
dl tejszín, újhagyma a tetejére. Tejszín hiá-
nyában tejföllel lazítsuk a krémet. 

A tojások sárgáját törjük össze villával
vagy késes keverôvel, adjuk hozzá a majo-
nézt, mustárt, paprikát, citromlevet és a
sót. Keverjük habosra. Verjünk fel 1 dl tej-

színt habbá és óvatosan keverjük bele a to-
jások sárgájába. A félbe vágott fehérjéket
tálra rakjuk. Ha billegnek, vágjunk le egy
lapocskát a gömbölyû felérôl, a darabkát
tegyük a fél tojás belsejébe. Szórjuk meg
édes paprikával fehérjéket. Ezután töltsük
bele a tejszínes, könnyû krémet. A tetejét
vékony karikákra vágott újhagymával dí-
szítsük. 

Eloszthatjuk a kikevert tojássárgáját
több részre, és az adagokat különbözôféle-
képpen színezhetjük, ízesíthetjük. 

Pl. Keverjük ki a recept szerint a tojások
sárgáját, majd osszuk három részre. 

I. adag: marad az eredeti keverék
II. adag: apróra vágott bazsalikom, ke-

vés reszelt citromhéj kerül bele. 
III. adag: teáskanálnyi Piros Aranyat ke-

verünk el benne. 

Ezután töltjük az elôkészített fél tojásfe-
hérjékbe. Díszesebb, étvágygerjesztôbb
lesz a tálon.

Töltött nyúl
Egy db konyhakész nyúl, két evôkanál

olaj, 1 fej vöröshagyma, 3 db csirkemáj,
petrezselyemzöld. 2 fôtt tojás, 2 nyers to-
jás, só, bors, két-három evôkanál zsemle-
morzsa, olaj a tepsi kenéséhez, másfél dl
vörösbor, só, bors. 

A megmosott nyulat a sütés elôtti napon
bepácoljuk. 

Pác: Kevés sóval és borssal meghintjük és
megtûzdeljük fokhagymacikkekkel a húst. 

A nyulat zárható tálba, dobozba tesszük,
leöntjük felfôzött, majd kihûlt zöldséges
páccal. 

(Folytatás a 25. oldalon.)

Dr. Kendéné Toma Mária húsvéti receptjeibôl
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Pác: egy citrom karikákra vágva, 10
szem fekete bors, teáskanál koriander, 4
szem borókabogyó, 2 babérlevél, mokkás-
kanál mustármag, 1 db karikára vágott vö-
röshagyma, fél citrom reszelt héja, 1 szál
sárgarépa, 1 szál fehérrépa, három gerezd
fokhagyma, két ágacska kakukkfû, négy
zsályalevél, egy dl 10%-os ecet, 1 dl vö-
rösbor, 1 liter víz fél dl olaj. 

Ez a pác alkalmazható vadhúsokhoz,
marhahúsokhoz egyaránt.

A nyulat másnap lecsepegtetjük, száraz-
ra töröljük. 

Tölteléket készítünk:
Apróra vágott hagymát olajban megpá-

roljuk, hozzáadjuk a megmosott májat és az
apróra vágott petrezselyemzöldet. Átpárol-
juk, elvesszük a tûztôl, belereszeljük a fôtt
tojásokat, hozzákeverjük a nyers tojásokat,
sózzuk, borsozzuk, elkeverjük benne a
zsemlemorzsát. A töltelékkel megtöltjük a
nyulat, összetûzzük a nyílást hústûvel, olaj-

jal lekenjük, sózzuk, borsozzuk. Olajozott
tepsibe helyezzük, a leszûrt zöldségeket
mellétesszük, alufóliával lefedjük és
180°C-ra elômelegített sütôben másfél órán
át sütjük. Közben félidôben megfordítjuk,
ekkor öntünk alá másfél deci vörösbort. 

Visszarakjuk rá a fóliát, még tíz percre.
Ezután levesszük a fóliát és szép pirosra
sütjük a húst. Idônként megöntözzük a sa-
ját levével. Tálalható hagymás tört krump-
lival vagy párolt rizzsel is.

Gitárosztály Kakucson
2012 tavaszán Tóthné Stégner Éva azzal a kéréssel keresett fel,

hogy indítsak gitároktatást Kakucson. A kérésnek szívesen tettem
eleget, és fiatal gitáros növendékkel megkezdtem a munkát a falu
könyvtárában. 

Nagyon örültem, hogy tehetséges gyerekeket találtam itt, Ka-
kucson. A szorgalmas gyakorlásnak köszönhetôen gyorsan beke-
rülhettek és oszlopos tagjai lettek a térségi gitárzenekarnak. Mivel
a zenekari tagok különbözô településekrôl érkeznek, az összehan-
golt munkát zenetábor szervezésével tettük és tesszük lehetôvé az
idei évben is. 

2012 decemberében „karácsonyi turnéra” indultunk, melynek
egyik megállója a kakucsi adventi koncert volt. 2013-ban a kará-
csonyi hangversenyen egyéni és csoportos mûsorszámokat kizá-
rólag a kakucsi diákok adtak elô. Ezen kívül tanítványaim nagy
sikerrel szerepelnek a község rendezvényein, a környékbeli tele-
püléseken, versenyeken is. Maczák Marcell több ízben kísérte az
általános iskola kórusát, Fogarasi Bence szép eredménnyel szere-
pelt az örkényi Karéj Fesztiválon. Innen tavaly Rizmajer Bence
különdíjjal és kamarazene kategóriában arany oklevéllel térhetett
haza. Bence tavaly részt vett a Székelyudvarhelyen megrendezés-
re kerülô Terra Siculorum Nemzetközi Gitárfesztiválon. A közel
egy hetes rendezvény alatt számos nemzetközileg elismert mû-
vész mesterkurzusán megfordult, mint pl. Gabriel Bianco, Florian
Larousse, Paulikovics Pál, Podhorszky Gábor. Tehetségére már
ott is felfigyeltek és Bence is sok mindent hasznosított már az ott
tanultakból. Riesz Péter késôbb csatlakozott kis csapatunkhoz, de
máris szeretné komolyra fordítani zenetanulmányait. Az év máso-

dik felétôl a szebbik nem is képviselteti magát osztályunkban,
Danyis Eszter Sáriból.

Külön kiemelném Rizmajer Bence tanítványomat, aki szeptem-
bertôl felvételt nyert a budapesti Weiner Leó Zenemûvészeti
Szakközépiskolába, Kató Árpád gitármûvészhez. Ezúton is sok
sikert és kitartást kívánok neki a zenei pályához!

Köszönöm szépen, hogy lehetôséget kaphattam Kakucson taní-
tani, a gyerekeknek a szorgalmas gyakorlást, amellyel sok örömet
okoznak nekem. Sok szeretettel várjuk Önöket tavaszi gitár-
hangversenyünkre április 12-én 17 órától a könyvtárba, me-
lyen fellép Danyis Eszter, Fogarasy Bence, Maczák Marcell,
Rizmajer Bence, Riesz Péter egyéni és kamara darabokkal,
valamint jómagam Zsíros Réka, fuvolamûvésznôvel.

A továbbiakban is sok szeretettel várom a gitározni vágyókat
szombat délelôttönként a kakucsi könyvtárban! 

Farkas-Barabás Szabolcs gitártanár

HírcsemegékHírcsemegék
A balassagyarmati Madách Imre Iro-

dalmi és Színjátszó Napok – vagy, ahogy
színjátszó körökben ismerik – a balassa-
gyarmati ISZN, az amatôr, alternatív és
szabad színházak kamaraprodukcióinak
csúcsrendezvénye. A határon innen és túli
magyar amatôr színházi mozgalom legpa-
tinásabb, félévszázados múltra visszanyú-
ló fesztiválja.

Ezen vettek rész az inárcsi színjátszók
is, sikert arattak, és az alábbi hírt tették
közzé honlapjukon:

„Örömmel értesítünk mindenkit, hogy
Titanic Vízirevü c. elôadásunkkal (KB35
Színjátszók, Inárcs) a hétvégén (2014.
február 21-22-23.) megtartott, kiváló han-
gulatú és színvonalú balassagyarmati
XXXIV. ISZN Fesztiválon arany minôsí-
tést kaptunk, valamint az EMMI legjobb
elôadásért járó fôdíját – ezekhez társul
alakításdíj is.

A másik inárcsi vonatkozású produkció,
a Sörgyári Capriccio is arany minôsí-

tést és a XXXIV. ISZN Arany Maszk dí-
ját kapta a hrabali világ színpadra álmo-
dásáért. A Nôi szeszély Bohumil Hrabal
nyomán alcímû monodrámát elôadta: a
kakucsi Herman Flóra, rendezte: a kaku-
csi Maczák Ibolya. 

A capriccio „szeszélyes”, kötetlen for-
mában írt zenemû. Ugyanilyen szeszélyes,
kötetlen módon él és álmodozik a hôsnô
is: ezért esik szökôkútba, vágja le a szok-
nyáját és mászik fel a sörgyár kéményére.
Az elôadás arról az önfeledtségrôl és sza-
badságról szól, ami sokak szemében csak
nôi szeszélynek tûnik.

Herman Flóra elnyerte a fesztivál
legjobb nôi alakítása díját.”

Szeretettel gratulálunk minden szívünk-
höz közel álló gyôztesnek, és további si-
kereket kívánunk valamennyiüknek!

A szerkesztôségA Sörgyári Capriccio rendezôje. Maczák Ibolya
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EGÉSZSÉGÜGYEGÉSZSÉGÜGY

Köszönet a tüdôszûrésben segítô
asszonyoknak!

A mellékelt képen Ferenczi Edina asszisztens mellett Horváth
Andrea áll, elôttük ülnek a tüdôszûrésben segítô asszonyok, Fara-
gó Erika, Vidra Zsoltné Edit és Damné Farkas Andrea. 

Köszönjük önzetlen munkájukat!

„Segíts, hogy segíthessünk”

A Magyar Vöröskereszt 3. sz. Dabas Területe az Élelmiszer-
bankkal kötött szerzôdés alapján három településen tudott segélyt
osztani a területen (Kakucs, Felsôpakony, Dabas) 2014. év febru-
ár havában.

A kapott segélybôl Kakucson 800 családhoz tudtunk élelmi-
szert juttatni Kucsák Istvánné alapszervezeti titkár és 8 fô ön-

kéntes segítségével. Az osztás
igen nagy szervezô munkát
igényel, amit nehezít, hogy a
segélyt Csepelrôl kell elszállí-
tani. Ezt évek óta ingyen bizto-
sítja Lovas István cége, amit
ezúton is köszönünk. Két
ütemben hozták el az élelmi-
szert, amit két napon keresztül
osztottak a rászorulóknak. Az
adminisztrációt pontosan ve-
zették, negatív visszajelzés
nem érkezett sem az Élelmi-
szerbanktól, sem a lakosoktól.

Bízunk abban, hogy sok rá-
szorulón tudtunk egy picit se-
gíteni. 

Köszönjük az önzetlen se-
gítô munkát az osztásban segédkezô önkénteseknek, a szociális
gondozóknak, az önkormányzat közmunkásainak és külön köszö-
net a Kucsák családnak.

Köszönettel: Hidvégi Balázs területi vezetô

A mellékelt fotón sze-
replô önkéntesek mellett
segítôk voltak még:
Strupka Borbála, Mihály
Menyhértné, Hegyiné
Kovács Margit és Ku-
csák István. 

Tavasz a kertben
Elmúltak a téli fagyok, egyre

többen merészkedünk ki a kertje-
inkbe. Ásni, takarítani, gereblyéz-
ni, vetni, tenni mindent, amit eb-
ben az idôszakban el kell végezni. 

Az elsô, ami érintkezik a kert
földjével, növényeivel az a
bôrünk. A legtöbb fájdalomérzô
idegvégzôdés a bôr legfelsô réte-
geiben található. Bizonyára ta-
pasztaltuk már, hogy egy lehor-
zsolás, vagy kisebb seb milyen
nagy fájdalmat képes okozni.

Ásáskor, ültetéskor, földi mun-
kák során elvághatjuk, megkar-
colhatjuk a kezünket, lábunkat.
Ha földdel, komposzttal szennye-
zett a seb, forduljunk orvoshoz
egy tetanusz-emlékeztetô oltásért,
megelôzendô a tetanusz baktéri-
um okozta fertôzést. 

(Zárójelben jegyzem meg,
hogy a tetanusz-emlékeztetô oltás
csak a tetanusz fertôzés ellen véd,
az alapos sebtisztítás mindig
szükséges!)

Minden sebet mossunk le fo-
lyóvíz alatt, fertôtlenítsünk, kös-

sünk, ragasszunk le, és húzzunk
munkakesztyût a kerti munkák-
hoz. Tartsunk odahaza jódtartal-
mú fertôtlenítôt, pl. Betadine-t,
minimális kötszert: gézlapot,
gézt, ragtapaszt. 

Mindenkinek érdemes otthon
tartania fertôtlenítôszert, kötszert,
gyorskötözô tapaszt. 

Fenistil gél, Betadine kenôcs, -
oldat legyen otthon!

Ezek a konyhában is fontosak,
lévén az is „veszélyes üzem”. 

Ha nem ítéltük súlyosnak a sé-
rülést, de két nap múlva a sebzés
helye pirosodik, duzzad, lüktet,
illetve gennyesedik, mindenkép-
pen keressük fel az orvost, mert a
fertôzés súlyos következmények-
kel jár. 

Csalóka az idô, nem is figye-
lünk mindenre, amire talán nyá-
ron igen. A fátyolfelhôs ég is
veszélyes a bôrünkre. Ne bízzunk
a felhôkben – ha hosszabban a
kertben tartózkodunk, viseljünk
kalapot, napszemüveget. Ez utób-
binak több haszna is van, hiszen a
metszés, kapálás közben repkedô
darabok okozta szemsérüléseket
is kivédik. 

Óvjuk a bôrünket! Már korata-
vasztól használjunk fényvédô
krémeket kezünkre, arcunkra a
kerti munkák során. Válasszunk
megerôsített kerti kesztyût, hogy
a rovarcsípések és a kisebb tüs-
kék, tövisek szúrását kivédhes-
sük. Igen jó szolgálatot tesz a gu-
micsizma, zárt cipô, amivel
megelôzhetjük lábfejünk, lábunk
sérüléseit. 

A papucs – noha kényelmes,
laza viselet – nagyon sok kerti,
otthoni baleset okozója lehet. Ott-
hon is zárt cipôt használjon az,
aki elesésre hajlamos, szédülôs,
járása bizonytalan. 

Vegyük komolyan a sokszor
elhangzott figyelmeztetést, dél-
ben, úgy 11-tôl 14 óráig ne le-
gyünk a nyári napon, a gyerekek
fôleg ne!, mert ezzel esetleg
bôrrákot elôzhetünk meg. 

Ha nekikezdünk a tavaszi
munkáknak, vigyázzunk a gerin-
cünkre, izmainkra. A hosszú tél
alatt megpihent izmok könnyen
meghúzódnak a hirtelen emelge-
téstôl, cipeléstôl. Lehetôleg be-
hajlított térdekkel emeljünk meg
nehezebb tárgyakat, fokozatosan

lendüljünk bele a nehezebb mun-
kákba. 

Szeles idôben lehetôleg ne ker-
tészkedjünk, mert a por, homok
olyan anyagokat is visz magával,
ami megsértheti szemünket, ar-
cunk bôrét.

Ilyen esetben feltétlenül visel-
jünk maszkot és nap- vagy mun-
kaszemüveget. Semmiképpen se
permetezzünk szeles idôben, ma-
gunkat és szomszédjainkat is óv-
juk meg a permetszer okozta eset-
leges mérgezéstôl. 

Ha lehet, válaszuk növényeink
védelmére a legkevésbé káros,
vagy természetes anyagokat. 

Tartsuk be feltétlenül a munka-
védelmi és egészségügyi elôírá-
sokat, figyeljünk az élelmiszere-
gészségi várakozási idôre! 

A kerti eszközeinket tartsuk úgy,
hogy az éles, hegyes részeik ne
sérthessék meg családunk tagjait. 

Vigyázzunk magunkra, csa-
ládunkra, környezetünkre, öröm-
mel és szeretettel végezzük kerti
teendôinket. 

Dr. Kende Károly belgyógyász
háziorvos és 

dr. Kendéné Toma Mária

A segítôk: Fajt Pálné, Baloghné
Zsíros Ágnes, Krizsán Istvánné,

Vincze Józsefné, Bobák Erzsébet,
guggol: Kucsák Istvánné

alapszervezeti titkár (Fotó: Tóthné)

Szociális gondozóink, köztük
Kloczkáné Mónika is segítette 
a házhoz szállítást a
rászorultaknak (Fotó: Kucsákné)
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Megemlékezésemet Váradi Bélá-
ról e lap hasábjain keresztül azért te-
szem, mert Béla nálunk is futballo-
zott az 1991-92-es bajnoki évadban.
Akkor a Megye II. osztályában szere-
pelt Kakucs.

Személyes kötôdésem vele onnan
kezdôdött, hogy abban az idôben én
voltam a felnôtt csapat edzôje, és na-
gyon szerettem volna Váradi Bélát a
csapatunkban tudni. Elképzelésemet
megbeszéltük a vezetôséggel, akik
egyetértettek velem. Id. Ekrik István
elnök úrral fel is kerestük Bélát a la-
kásán, ahol az elnök úr felvázolta ne-
ki az elképzeléseinket. Szerencsére
beleegyezett abba, hogy hozzánk iga-
zoljon, annak ellenére, hogy csak na-
gyon kevés honoráriumot tudtunk ne-
ki felajánlani.

A Bélával folytatott tárgyalást kö-
vetô hazai mérkôzésen Isaszeget fo-
gadtuk, s ô már ezen a mérkôzésen
Kakucs színeiben játszott. Nagy lö-
kést adott a csapatnak a jelenléte. Meg kell jegyeznem, hogy
ha ôt nem igazoljuk le, kiestünk volna a Megye II. osztályából.
Mindig kikértem a véleményét, nagyon ôszinte ember volt, so-
kat tanultam tôle. 

Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy Váradi Béla 36-
szoros válogatott volt. 1972-ben a müncheni olimpián az
ezüstérmes csapatnak volt a tagja. 1974-ben az U21-es csapat-

tagként Európa-bajnok lett. 1977-ben
a budapesti Vasassal bajnokságot
nyertek. Ugyanebben az évben a 36
góljával magyar gólkirály és euró-
pai ezüstérmes lett.

Az 1978-as világbajnokságra kiu-
tazott a magyar válogatottal Argentí-
nába, de sajnos sérülése miatt nem
léphetett pályára. Az 1980-as évek
egy részében Franciaországban az
elsô ligában futballozott, majd haza-
jövetele után a Vác NB-II-es csapatá-
ban játszott. Megnyerték a bajnoksá-
got és feljutottak NB-I-be. Az érde-
kesség kedvéért megemlítem, hogy
Balogh Tibor is ez utóbbi csapatnak
volt a tagja. Tibor is Kakucson kezdte
a pályafutását, majd sporteredményei
elismeréseképpen „Kakucs díszpol-
gára” címmel jutalmazták 2002-ben.

Váradi Béla 2014. január 23-án
halt meg, mindössze 61 évet élt.
Megdöbbenve vettem tudomásul ha-
lálhírét.

Temetésén elhelyeztem a sírjára az emlékezés virágait,
megadtam neki a végsô tiszteletet Nagyon szomorúan vettem,
hogy Kakucsról rajtam kívül senki sem jött el a temetésére. 

Én mindenesetre emlékét megôrzöm! Váradi Béla, nyugod-
jék békében!

Balogh János alpolgármester

Labdarúgás
Elôször is elnézést szeretnék kérni a ked-

ves olvasóktól, amiért a tavalyi utolsó lap-
számból technikai hiba miatt lemaradt a
labdarúgásról szóló cikk. Ezért bár megkés-
ve, de most szeretném megköszönni támo-
gatóinknak, szurkolóinknak, önkormányza-
tunknak a tavalyi évben nyújtott anyagi és
erkölcsi támogatásukat, segítségüket.

A bajnokság ôszi idénye sajnos pocsék-
ra sikeredett, hiszen felnôtt csapatunk a
15-ik helyen zárt, mindössze 4 pontot sze-
rezve. Innen kellene kivívni a bennmara-
dást, ami pokoli nehéz feladat lesz, hiszen
a vetélytársak óriási energiákat fektettek a
csapatuk megerôsítésébe.

Természetesen a lehetôségekhez képest
mi is próbáltunk igazolni játékosokat,
majd az idô eldönti, milyen eredménnyel.

A biztos bennmaradáshoz mindenesetre
egy csapatot kell megelôznünk, vagy ha ez
nem sikerül, akkor a másik három csoport
15. helyezettjénél több pontot kell szerez-
nünk.

Ifi csapatunk a hatodik he-
lyen végzett, serdülôink pe-
dig a negyedik helyrôl vár-
hatják a tavaszi folytatást. Itt
olyan szoros a tabella, hogy
akár az elsô helyet is sikerül-
het elérni egy kis szerencsé-
vel.

Bizonyára sokaknak fel-
tûnt, hogy épül, szépül a
sportpályánk, hiszen sikeres
pályázatok révén a követ-
kezô munkálatokat végeztük
el: a pályát övezô korlát tel-
jes cseréjét, az öltözôépület
tetôcseréjét, a játékoskijáró teljes felújítá-
sát, az összes nyílászáró cseréjét, az öltözô
felôli labdafogóháló teljes felújítását. Ezen
felül az önkormányzat jóvoltából teljesen
fel lett újítva az öltözôépületben található
szolgálati lakás.

A sportpályánkon zajló munkálatokat a
JSP Kft végezte kifogástalan minôségben,
ezúton is köszönet Jasper Lóránt ügyve-
zetô igazgatónak!

Szintén sikeres pályázatnak köszön-

hetôen minden utánpótlás játékosunk
sportfelszerelési csomagot fog kapni,
ezenkívül sportfelszereléseket: kapuháló-
kat, labdákat és egyéb sporteszközöket si-
került beszereznünk.

Jelen pillanatban is vannak még beadott
pályázataink, de ezekrôl még nincs döntés.

A bajnokság tavaszi idénye március elsô
hétvégéjén indul, és június 7-én ér véget.

Ekrik István 

Megemlékezés Váradi Béla válogatott futballistáról
(1953–2014)

A felvétel 1977-ben készült, amikor Váradi
Béla az Európai Szövetségtôl átvette az
Európai Ezüst Cipôt a gólkirályi címért
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Erôs Edina, egykori kakucsi diákunk nyerte el
2013-ban Dabason AZ „ÉV EDZÔJE”díját!

Az alábbiakban idézzük a Kakucson élô
sportoló méltatását, amivel felterjesztették
a díjra.

„Erôs Edina a Dabasi Nôi és Utánpótlás
Kézilabda Egyesület megalakulása, vagyis
2008-óta tagja az egyesületünknek, játékos
edzôként került a hozzánk.

A 2008/2009-es esztendôben a Pest Me-
gyei bajnokságban szereplô felnôtt és ifjú-
sági csapatot irányította, ahol már ebben az
idényben az elsô helyre segítette a felnôtt
és másodikra az ifjúsági csapatot.

A következô évben az NB II.-es bajnok-
ságba felkerült felnôtt és ifjúsági csapatot is
a középmezônybe irányította, ekkortól in-
kább már csak edzôi, mint játékosi kvalitá-
sait fitogtatta.

2010-tôl 2012-ig az ifjúsági csapat
edzôjeként és - amennyire sérülései enged-
ték - játékosként segítette a dabasi nôi kézi-
labda elôre menetelét. Tagja volt a
2010/2011-es NB II-es felnôtt bajnokság-
ban szereplô csapatnak, amelyik elsô helye-
zést ért el abban az esztendôben.

2012/13-tól ismét visszakerült a felnôtt

csapat élére is, valamint a serdülô bajnok-
ságban szereplô csapatokat is vezette a kor-
osztályos mérkôzéseken. A junior csapatot
az NB II-ben 2011/12 –és 2012/13 években
is a második helyre vezette. Mindkét esz-
tendôben csak a csapat kisebb kisiklásai
miatt nem sikerült a dobogó legfelsôbb fo-
kára lépni. 

Edinát mindenki szereti, a játékosok
nemcsak hogy elfogadják, hanem ki is ké-
rik véleményét. A csapatnak az az elvárása,
hogy emelje fel a hangját, ha hibáznak,
vagy ha nem azt csinálják, amit kért tôlük.
Edzésein, ha kell, akkor még a légy züm-
mögését is meg lehet hallani, de ha jól telje-
sített a csapat, akkor belefér egy kis lazítás
is egy bemelegítô foci erejéig.

Erôs Edina igazi sportember. Él-hal a já-
tékosaiért, jó kapcsolatot alakít ki velük, és
bármilyen problémával fordulhatnak hozzá
a játékosok.”

Szeretettel gratulálunk Edinának ehhez
az elismeréshez, s kívánjuk, hogy még sok
sikerben, örömben legyen része sport- és
magánéletében egyaránt!

GALAMBKIÁLLÍTÁS

Az „Év Edzôje“ díj átvételérôl készült fotó 
Erôs Edináról (Fotó. Dabasról)

2014. január 22-26. között a Kakucsi Ga-
lambász és Kisállat Tenyésztô Egyesület ga-
lambkiállítást rendezett sportcsarnokunkban.

A rendezvényt sokan megtekintették, nagy
nézettsége volt. Gratulálunk a szervezôknek
a kiállítás megrendezéséért, valamint a

gyôzteseknek további sikeres sporteredmé-
nyeket kívánunk. Hajrá, Kakucsi szarkák! 

(A szerk.)

Serfel Zoltán tulajdona
kakucsi szarka
fajtagyôztes hímje

Prohászka Csaba
tulajdona kakucsi
szarka fiatal
színgyôztes madara

Csernák Imre tulajdonos
kakucsi szarka fajtagyôztes 

Prohászka Csaba
menedzser
munkában

(Fotók: galambászok)
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Az aerobic csoport egy edzés elôtt Zenével, mozgással az egészségünkért! – vallják a hölgyek (Fotók: Fajth Éva)

Már hosszú ideje mûködik a tornacsarnokban az aerobik cso-
port hol kisebb, hol nagyobb létszámmal. A mozgás nagyon fon-
tos mind a testünk, mind a lelkünk számára. 

Ha mindezt összehozzuk a zenével és együtt egy csapatban vé-
gezzük, az már „hab a tortán”. Természetesen nagyon nagy el-
szántság kell ahhoz, hogy otthonról egy nehéz nap után elindulj és
tornázz, de ha már ott vagy és végigcsinálod, nem fogod megbán-
ni, hogy ezt választottad.

A zene és a csoportos munka óriási inspirációt ad, és ösztönöz,
hogy a lehetô legtöbbet hozd ki magadból. Az óra végére „újjá
születik” a tested, el is felejted, hogy mennyire fáradtan kezdted
az órát. Persze fáradt leszel utána is, de mégis könnyebbnek és
felszabadultnak fogod érezni magad. Az intenzitást mindenki ma-
gának állítja be, a lényeg, hogy megállni nem szabad. 

Az elsô alkalom a legnehezebb, mert minden új, a másodiktól
már lehet érezni a feladat nehézségét, az intenzitás fokozásának
lehetôségeit. A rendszeres mozgás során állóképességünk
fejlôdik, alakunk formálódik, szervezetünk ellenállóbb lesz a be-
tegségekkel szemben, valamint folyamatos agytornát is végzünk,
hiszen a különbözô koreográfiákat, sorozatokat meg kell jegyez-
ni. Az óra második felében sor kerül egy-egy izomcsoport erôsíté-
sére is, melyeknek - ha kezdô vagy - szintén vannak könnyített
változatai, de ez nem azt jelenti, hogy az izomlázat elkerülheted.

Ha érzel magadban elszántságot, szereted a kihívásokat, és nem
utolsó sorban jókedvû csapattal szeretnél együtt dolgozni, bátran
csatlakozz hozzánk, s ha mindezt megfûszerezed nagy adag kitar-
tással, a gyümölcs sem fog elmaradni.

Fajth Éva

AEROBIK A TORNACSARNOKBAN

Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Vágány Valéria

hétfô: 8-12., kedd: 12-16., szerda: 8-12., 
csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.
Tanácsadás: csütörtök: 8-16.

Sürgôs esetben hívható 8-16 óráig: 376-061
vagy 06-20-971-3300

16 órától másnap reggel 7 óráig hívható sürgôs
esetben a központi ügyelet:
2367 Újhartyán, Fô u. 26. 

Mobil: 06-30-244 2212

A fogorvosi rendelés:
Dr. Farkas József Attila

hétfô: 13-18., kedd: 8-12., szerda:13-18., 
csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.

Tel.: 06-20-558-0775

A kakucsi gyógyszertár nyitva tartása:
hétfô, szerda, csütörtök, péntek: 8-12 óráig

kedden: 12-15 óráig
Védônô:

Barta Kornélia
Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

Háziorvos: 
Dr. Kende Károly

hétfô: 8-12., 
kedd: 12.30-16., 
szerda: 8-12.,

csütörtök: 8-12., 
péntek: 8-12.

Sürgôs esetben a mentôk
hívhatók bármikor 

a 104-es telefonszámon.
Ügyelet16 órától másnap reggel 7 óráig az 

újhartyáni egészségházban van:
2367 Újhartyán, Fô u. 26. 

Mobil: 06-30-244 2212

A kakucsi takarékszövetkezet nyitva tartása:

hétfô: 7.30-16., pénztár: 7.30-15.50
kedd:7.30-14.30, pénztár: 7.30-14.

szerda: 7.30-17.30., pénztár: 7.30-17.
csütörtök: 7.30-16. pénztár: 7.30-15.30.
péntek: 7.30-16., pénztár: 7.30-15.30.

Minden nap ebédidô: 12-12.30.
Átutalási megbízásait keddenként 13.30-ig,

szerdánként 16.30-ig,
a hét többi munkanapján 15 óráig adhatják le

tárgynapi teljesítéssel.

A Kakucsi Posta nyitva
tartása:

hétfô: 08:00-12:00, 
12:30-18:00, 
kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00,

szerda: 08:00-12:00, 12:30-16:00, 
csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-16:00,

péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00

Pénztári nyitva tartás:
hétfô: 08:00-12:00, 12:30-18:00, 
kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00,

szerda: 08:00-12:00, 12:30-16:00, 
csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-16:00,

péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00

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

minden hónap 2. péntekén 11-12-ig és
minden hónap utolsó péntekén 17-18-ig.

Bejelentéseket tehetnek a Dabasi Rendôrkapi-
tányságon a 107., 112., a 06-29-360-207. 
telefonszámra, illetve sürgôs esetben a 

06-20-489-67-25
számon a körzeti megbízottnak.

A Kakucs községi Polgárôrség 
telefonszáma: 06-20-9-150-683.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK
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Kakucsi karácsonyi hangverseny
Ebben az évben, Nits Márta karnagy

(Bárdos Lajos Kamarakórus) meghívásá-
ra magam is részese lehettem ennek a
közös, felemelô, szívet melengetô, gyö-
nyörûséges ünnepvárásnak. 

Bevallom, nagy várakozással tekintet-
tem a karácsonyi koncert elé, mivel is-
merôseimtôl, barátaimtól sokat hallottam
már a Kakucson mûködô mûvészeti cso-
portok odaadó és igényes tevékenységérôl. 

A mûsor lenyûgözô volt, változatos
hangszerek, szólisták és együttesek, fia-
talok és idôsebbek szólaltatták meg a vi-

lág szinte minden tájáról származó kará-
csonyi dallamokat. 

Az elôadók között ott voltak a legfia-
talabb zeneiskolai növendékek, a több-
szörös Aranypávás Kakucsi Népdalkör
és Borvirág Együttes, a Bárdos Lajos
Kamarakórus, a Kálvin Zenekar, a tehet-
séges hangszeres szólisták és énekesek.

Az együttesek repertoárjában magával
ragadóan csendültek fel a magyar kará-
csonyi népdalok mellett a világ legnép-
szerûbb és kevésbé ismert zene-
szerzôinek – Telemann, Bach, Mozart,

Humperdinck, Webber – karácsonyi dal-
lamai. Az ünnepi mûsort a közönség és a
mûvészek együttes éneke zárta:
Dicsôség mennyben az Istennek.

Nagy öröm volt számomra részt venni
ezen a meghitt, bensôséges karácsonyvá-
ró ünnepi mûsoron és szívbôl gratulálok
minden résztvevônek, szervezônek, párt-
fogónak ehhez az igazi közösségteremtô
munkához. 

Pálmainé Keszler Márta, 
a Kandó Téri Általános Iskola volt

igazgató-helyettese

Jasper Andor szaxofonon játszott

A Kálvin Zenekar, a koncertsorozat „atyja” Ifj. Kálvin János klarinét szólója

A koncert valamennyi komolyzenei résztvevôje
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Aszalványokat, magvakat és gyümölcsöket vásárolhattunk a kakucsi Jilk
családnál

Fodor Mariann szalmafonatait és a csu-
héból készült karácsonyfadíszeit árulta

Makai Hajnalka a család barátjának
kézmûves munkáit kínálta

Királyfalvi Erzsébet asztalánál kézmûveskedhettek az érdeklôdôk Erôs Krisztina munkatársa szívesen válaszolt a vásárlók kérdéseire

Babi tanító néni növendékeivel és kis unokáival mézeskalácsokat sütött
erre a napra

A Kakucsi Általános Iskola tanárai a vásáron

A Kökörcsin Óvoda pedagógusai is elhozták apró kézmûves munkáikat
A fiatal nyugdíjasok, a KAVICSOK grillázst, finom süteményeket sütöttek,

ezt árulták

Adventi vásárunk árusainak 
(nem teljes) tablója
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VI. Fúvószenekari találkozó a farsangi idôszakban
Itt mondunk köszönetet a rendezvény szponzorainak: Nagy József családjának, Kovács Antalnak, Nagy Pál

szakácsnak, konferanszainknak: Csernák Jánosné és Varró Jánosné tanárnôknek, 
valamint valamennyi nemzetiségi tagunknak, akik segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását.

Az iskolai farsang 
résztvevôinek egy csoportja

A kánkán elôadói az óvoda farsangján F
ot

ó:
 N

em
es

 M
ár

ia

A Kistérségi Egyesített Fúvószenekar. Vezetôje: Tóth Antal

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Zenekar. Vezetôje: Kaposi József A Kálvin Zenekar. Vezetôje: Kálvin János

A rendezôk, akik táncra is perdültek
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