
XXV. évfolyam 1. szám 2015 HÚSVÉTJÁN

Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! 
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné Szabó Mária jegyzô
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Iskolánk énekkara is szerepelt 
a Böllérfesztiválon

Már 4. alkalommal rendezték meg a Kakucsi Böllérfesz-
tivált, melynek délelôtti kulturális programját többek közt
helyi mûvészeti csoportok és a gyerekek mûsorai adták. 

Az óvodások
hangulatos tánca
után iskolánk
énekkara is vidám
„malacos” dalok-
kal szórakoztatta a
közönséget. Lelke-
sítô csasztuskánk-
kal igyekeztünk
buzdítani vala-
mennyi kakucsi
csoportot szép
eredmények eléré-
sére, mely teljesült
is. 

Újévi kö-
szöntôvel, borda-
los összeállítással
szép sikert aratot-
tak a Kakucsi Nép-
dalkör és Borvirág
Együttes dalosai,
valamint büszkék
voltunk egykori ta-
nítványainkra, a
Kakucsi Mazsoret-
tek ügyes táncosai-
ra is ezen a dé-
lelôtti szórakoztató
programon.

S végül köszönetem fejezem ki azoknak a szülôknek,
akik a hideg, esôs idô ellenére elengedték vagy elhozták
gyermekeiket, így a fesztivál fôszervezôje felkérésének ele-
get tudtunk tenni. 

Nagy Jánosné tanárnô

Képes beszámoló a IV. Kakucsi Böllérfesztiválról
Gratulálunk a szervezôknek és minden résztvevô kakucsi csapatnak!

Dr. Fazekas Sándor Földmûvelôdésügyi Miniszer
kijelentette: az országban ezentúl három rendezvényt
emelnek ki és támogatnak majd.  Ezek közé tartozik a

kakucsi böllérfesztivál is!

Ihos József volt ismét a nap
konferansza

A Kakucsi Mazsorettek

A Kökörcsin Óvoda nagycsoportosai

Általános Iskolánk tanulói

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
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A Liebner Kerti Legények

A Zsíros Zsiványok

A legvidámabb csapat: a Muslincák Jó hangulatban telt az idô Önkormányzatunk sátrában is

A Kakucsi Fiatalok Kakucsért egyesület csapata

A IV. Kakucsi Böllérfesztivál
eredményei

– a fôrendezôtôl, Hörömpô Istvántól az alábbi eredményeket 
sikerült megszereznünk:

Fogópálinka:

Különdíjas: Családbarát M1 TV
Parlamenti Véres 

III. helyezett: Nagykátai Malackodók
II. helyezett: Liebner Kerti Legények

I. helyezett: Vajdasági Királyi Szakácsok

Forralt bor: 

Különdíjas: Sári Malackodók
Sári Háztáji Húsbolt és csapata

III. helyezett: Vaskanok
II. helyezett: Liebner Kerti Legények

I. helyezett Vajdasági Királyi Szakácsok

Hurka-féle

III. helyezett: Táborfalvi Ökörkör
II. helyezett: Sári Háztáji Húsbolt és csapata

I. helyezett: Parlamenti Véres

Kolbász: 

Különdíj: Zsíros Zsiványok
III. helyezett: Családbarát M1 TV
II. helyezett: Táborfalvi Ökörkör

I. helyezett: Vajdasági királyi Szakácsok

Káposztaétel:

III. helyezett: Nagykátai Malackodók
II. helyezett: KAFIK

I. helyezett: Táborfalvi Ökörkör

Egyéb ételek: 

Különdíj: Nemes Ólcsa Felvidék
III. helyezett: Vajdasági Királyi szakácsok

II. helyezett: Gyula és az Aranyásók
I. helyezett: Táborfalvi Ökörkör

Legvidámabb csapat: Muslincák
Legbátortalanabb csapat: Nemzeti Agrárkamara

Leghumorosabb csapat: Belvárosi Baglyok Újhartyán
Leghagyományosabb csapat: Bugaci Betyár Böllérek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2014. december 18.

11/2014. (XII. 23.) önkormányzati ren-
delet:

A gyermekétkeztetési és egyéb étke-

zési térítési díjak megállapításáról szóló

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

133/2014. képviselô-testületi határozat:
A Társult Önkormányzatok

„Együtt” Segítôszolgálata Társulás mó-

dosított társulási megállapodásának el-

fogadásáról

134/2014. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Társulás költségvetésének el-

fogadásáról

135/2014. képviselô-testületi határozat:
A Képviselô-testület 2015. évi mun-

katervérôl

136/2014. képviselô-testületi határozat:
Folyószámlahitel-keret igénylésérôl

137/2014. képviselô-testületi határozat:
A szennyvíztisztító területének bôví-

tésérôl

138/2014. képviselô-testületi határozat:
A településrendezési eszközök módo-

sításának elkészítésére vonatkozóan

szerzôdés megkötésérôl

139/2014. képviselô-testületi határozat:
A 122/2014. (11. 13.) Kt. Határozat

hatályon kívül helyezésérôl

140/2014. képviselô-testületi határozat:
A települési szilárd hulladék elhelye-

zésére és ártalmatlanítására vonatkozó

díjak módosításáról

141/2014. képviselô-testületi határozat:
A gyepmesteri tevékenységre kö-

tendô megbízási szerzôdésrôl

142/2014. képviselô-testületi határozat:
Általános iskolai felvételi körzetha-

tár meghatározásával kapcsolatos véle-

mény kialakításáról

2015. január 19.

1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelet
A Képviselô-testület Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2014.
(X. 27.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

1/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító

Okiratának 1/2015. számú módosításáról 

2/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító

Okiratának egységes szerkezetbe fogla-

lásáról

3/2015. képviselô-testületi határozat:
A szennyvíztisztító-telep bôvítési te-

rületének övezeti átsorolásáról

4/2015. képviselô-testületi határozat:
A szennyvíztisztító-telep bôvítési te-

rületének telekegyesítésérôl és terme-

lésbôl történô kivonásáról

5/2015. képviselô-testületi határozat:
A szennyvíztisztító-telep területe be-

építési százalékának megemelésérôl

6/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 500 hrsz-ú ingatlan ingye-

nes önkormányzati tulajdonba vételé-

hez döntés meghozataláról

7/2015. képviselô-testületi határozat:
Kakucs külterületén fekvô 058/2 és

058/3 hrsz.-ú, kivett országos közút he-

lyi közúttá történô átminôsítése tárgyá-

ban 

8/2015. képviselô-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyelet 2014. évi beszá-

molójának elfogadásáról

9/2015. képviselô-testületi határozat:
Építéshatósági ügyintézô továbbfog-

lalkoztatásáról

2015. február 11.

2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésérôl

3/2015. (II. 13.) önkormányzati ren-
delet:

az államháztartáson kívüli forrás át-

vételérôl és átadásáról, a civil szerveze-

tek támogatásáról

10/2015. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Társulás költségvetéséhez

történô hozzájárulásról 

11/2015. képviselô-testületi határozat:
Mentôautó vásárlásához történô tá-

mogatási kérelemrôl

12/2015. képviselô-testületi határozat:
Nyári napközis szolgáltatás igénybe-

vételérôl

13/2015. képviselô-testületi határozat:
Képviselôk és önkormányzati dolgo-

zók biztosítására tett ajánlatról

14/2015. képviselô-testületi határozat:
Pályázat kiírásáról civil szervezetek

számára

2015. február 26.

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet:
a települési támogatásról és az egyéb

szociális ellátásokról

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rende-
let:

a lakáscélú önkormányzati vételár-

kedvezményekrôl szóló 19/2010. (XI.
16.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistér-

ségi Társulás – módosított Társulási

Megállapodásának elfogadásáról

16/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári

zárva tartásáról

17/2015. képviselô-testületi határozat:
Földterület használatba adásáról

/Csíkosi úti külterület telek részére/

18/2015. képviselô-testületi határozat:
A hôsi emlékmû kiegészítésére készí-

tett látványterv elfogadásáról

2015. március 24.

6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet:
a települési támogatásról és az egyéb

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

19/2015. képviselô-testületi határozat:
A Dabasi Tûzoltó-parancsnokság

2014. évi beszámolójának elfogadásáról

20/2015. képviselô-testületi határozat:
A Polgármester és a Képviselô-testü-

let gazdasági programjának, fejlesztési

tervének elfogadásáról

21/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú

Egyesület pénzügyi támogatásáról

22/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Együtt Kakucs Asztalitenisz

Sportjáért Civil Társaság pénzügyi tá-

mogatásáról

23/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs az Otthonunk Közhasznú

Egyesület pénzügyi támogatásáról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a ko-
rábbi újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek
címét. A teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hi-
vatalban és a www.kakucs.hu weblapon a „letölthetô dokumentumok”
között.
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24/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület

pénzügyi támogatásáról

25/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi A-32 Postagalambsport

Egyesület pénzügyi támogatásáról

26/2015. képviselô-testületi határozat:
Kakucsi-Csernák Zoltán „Himnusz”

címû festménye pénzügyi támogatásá-

ról

27/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egye-

sület pénzügyi támogatásáról

28/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat pénzügyi támogatásáról

29/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Római Katolikus Egyház-

község pénzügyi támogatásáról

30/2015. képviselô-testületi határozat:
A Pest Megyei Roma Szervezet pénz-

ügyi támogatásáról

31/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató felelôs szer-

kesztôjének megválasztásáról

32/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató Szervezeti és

Mûködési Szabályzatának módosításáról

33/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató felelôs szer-

kesztôjével kötött megbízási szerzôdés

módosításáról

34/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Óvoda 2015/16-os nevelési évére

vonatkozóan a beiratkozás idôpontjá-

nak meghatározásáról

35/2015. képviselô-testületi határozat:
A 2015/16-os nevelési évétôl felvehetô

óvodai gyermeklétszámról

36/2015. képviselô-testületi határozat:
A 2015. évi közbeszerzési terv elfoga-

dásáról

37/2015. képviselô-testületi határozat:
A Polgármester 2015. évi szabadsá-

gának ütemezésérôl

38/2015. képviselô-testületi határozat:
A CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére tagi

kölcsön nyújtásáról

TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALMI SZERVEZETEK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

A Képviselô-testü-
let a 3/2015. (II. 13.)
számú rendeletével
megalkotta a civil
szervezetek támoga-
tási feltételeire vonat-
kozó rendeletét.

A rendelet alapján
az Önkormányzat el-
ismeri és támogatja a
civil szervezetek, a
helyi önszervezôdô
közösségek, egyhá-
zak, valamint magán-
személyek helyi köz-
életre gyakorolt hatá-
sát. Támogatja a kul-
túra, a közmûvelôdés,
az oktatás-nevelés, a
szociális és karitatív
tevékenység, a termé-
szeti és épített kör-
nyezet megóvása, az
esélyegyenlôség, a
hagyományápolás
megteremtése és a
sport terén végzett te-
vékenységet.

A pályázók ré-
szérôl 2015. március
20-áig benyújtott pá-
lyázatokat a Képvi-
selô-testület a márci-
us 24-ei ülésén meg-
vitatta, és az alábbiak
szerint döntött az
egyes szervezeteknek
(magánszemélynek)
nyújtandó támogatás
összegérôl: 
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A szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény
2015. március 1. napjától hatályba lépô
módosítása révén életbe lépett a szociális
segélyezés új rendszere. Ettôl az idôpont-
tól kezdôdôen az állam és az önkormány-
zat segélyezéssel kapcsolatos feladatai éle-
sen elválasztásra kerülnek. 

Március 1-tôl jegyzôi hatáskörbôl a já-
rási hivatalok hatáskörébe kerülnek az
aktívkorúak ellátásával kapcsolatos fel-
adatok, úgymint

– a foglalkoztatást helyettesítô támoga-
tás

– az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosultak
egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatásköré-
be kerülô aktív korúak ellátásán túl to-

vábbra is a járási hivatalok hatáskörébe
tartoznak az alábbi ügykörök:

– alanyi ápolási díj (az alapösszegû, a
fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegû, valamint a ki-
emelt ápolási díj),

– idôskorúak járadéka,
– alanyi és normatív jogcímen meg-

állapított közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság.
Fenti idôponttól a lakásfenntartási tá-

mogatásra, méltányossági közgyógyellá-
tásra vonatkozó szabályozás hatályát vesz-
ti, ezek az ellátási formák kikerülnek a tör-
vénybôl, ettôl az idôponttól kezdve ezen
ellátások biztosítása a szociális törvény
alapján már nem lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy a települési tá-

mogatásról és az egyéb szociális ellátá-

sokról szóló 4/2015. (II. 27.) számú ön-

kormányzati rendeletünk 14 oldalnyi
szövegezésû, jelen újság hasábjain nem áll
módunkban közölni, azonban a rendelet
teljes szövege megtalálható a www.ka-
kucs.hu internetes oldalon. A Képviselô-
testület e rendeletben szabályozza az aláb-
bi pénzbeli és természetbeni szociális ellá-
tásokat, szolgáltatásokat, úgymint:

a) települési támogatásokat: rendkívüli
támogatást, létfenntartási támogatást,
gyógyszerköltséghez nyújtott támogatást,
lakásfenntartási támogatást, köztemetést;

b) egyéb szociális támogatásokat: új-
szülöttek támogatását, felsôoktatási hall-
gatók támogatását, szilárdhulladék-szállí-
tási díjkedvezményt, temetési támogatást, 

c) szociális alapszolgáltatásokat: szoci-
ális étkeztetést, házi segítségnyújtást, csa-
ládsegítést.
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Tájékoztató a települési támogatásról 
és az egyéb szociális ellátásokról szóló új helyi rendeletrôl

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2015. március 1-jétôl a Pest Megyei
Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatalának
Ügysegédi Szolgálata a Polgármesteri Hi-
vatal (2366 Kakucs, Fô utca 20.) emeletén
lévô kistárgyalóban fogadja szociális
ügyekben az ügyfeleket hétfônként: 8

órától 12 óráig.

Az Ügysegédi Szolgálatnál intézhetô

ügyek, beadható kérelmek:

– idôskorúak járadéka megállapítása,
felülvizsgálata,

– ápolási díj megállapítása, felülvizs-
gálata,

– alanyi és normatív alapon járó köz-
gyógyellátásra való jogosultság megállapí-
tása, gyógyszerkeret felülvizsgálata,

– egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság megállapítása,

– a munkaképeseknek nyújtandó foglal-
kozást helyettesítô támogatás (fht),

– a nem munkaképeseknek nyújtandó
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (korábbi nevén rendszeres szo-
ciális segély).

A Kakucsi Ügysegédi Szolgálaton kí-

vül a kérelem benyújtható még:

– a polgármesteri hivataloknál, ame-
lyek továbbítják a járási hivatalok részére,

– járási hivataloknál,
– a kormányablakokban,
– a járási hivatalok települési ügysegé-

deinél, valamint
– postai úton.

Kérjük Önöket, hogy bizalommal ke-

ressék fel az Ügysegédi Szolgálat ügyin-

tézôjét!

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Ügysegédi Szolgálatának
szociális ügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatalban

Csökkent a Székesi úti lakóparki telkek ára 
azon személyek esetén, akik vállalják, hogy gyermekeiket 

a helyi oktatási-nevelési intézményekbe íratják
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koráb-

bi Képviselô-testület a 123/2010.(11.15.)

számú Határozatával döntött a Székesi

úti lakóparkban lévô, önkormányzati

tulajdonú lakótelkek áráról, miszerint

az összközmûvel ellátott telkek eladási ára
az alábbi két tételbôl tevôdik össze:

1./ a földterület árából, mely 2.800
Ft/m2 + ÁFA, továbbá

2./ a közmûvek kiépítésének költsé-
gébôl, amely egységesen 1.200.000 Ft +
ÁFA telkenként.

Példa egy 800 m2-es telek 

megvásárlására kedvezmények nélkül:
Telekár: 800 m2 * 2.800 Ft + ÁFA

= 2.844.800 Ft 
Közmûár: 1.200.000,-Ft + ÁFA

= 1.524.000 Ft
Összesen telekár = 4.368.800 Ft.

A Képviselô-testület a telkek megvásár-
lásának megkönnyítése érdekében a lakás-
célú önkormányzati vételár-kedvezmé-
nyekrôl szóló 19/2010. (XI. 16.) rendeleté-
ben a telekvásárlóknak különbözô kedvez-

ményeket biztosított, mely kedvezmények
mértékét a jelenlegi Képviselô-testület – az
ingatlanvásárlási kedv fellendítése érdeké-
ben – tovább bôvítette 2015. február 28-
ától.

Példa egy 800 m2-es telek megvásárlá-

sára kedvezményekkel, helyi lakos vá-

sárló esetén, aki vállalja, hogy 2 gyer-

mekét kakucsi intézménybe járatja:

Összesen telekár (kedvezmények nél-
kül) =  4.368.800 -Ft

– levonva a vételárból a kedvezménye-
ket:
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– helyi lakos kedvezmény (rendeleti fel-
tételekkel) = - 600.000 Ft

– gyermekkedvezmény (rendeleti felté-
telekkel) = - 800.000,-Ft

a telek ára tehát kedvezményekkel

összesen = 2.968.800 Ft.

Önkormányzatunk a következô rendelet-
ben foglaltak alapján nyújt kedvezményt a
Székesi úti lakóparkban lévô telkeink érté-
kesítése esetén:

Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselô-testületének 

19/2010. (XI. 16.) önkormányzati 

rendelete a lakáscélú önkormányzati

vételár-kedvezményekrôl

1. §

(1) E rendeletben foglalt feltételek alap-
ján önkormányzati lakáscélú vételár-ked-
vezmény vehetô igénybe Kakucs község
belterületén lévô önkormányzati tulajdonú
telek megvásárlásához.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakótel-
kek aktuális teljes vételárát a Képviselô-
testület mindenkori vonatkozó határozata
tartalmazza.

(3) A vételár-kedvezmény iránti kérel-
met az önkormányzati tulajdonú telek
megvásárlási szándékának közlésekor kell
jelezni a Polgármesteri Hivatalban. Az
adásvételi szerzôdés megkötését követôen
ilyen célú vételár-kedvezmény nyújtására
nincs lehetôség.

2. §

Helyi lakáscélú vételár-kedvezményben
részesíthetôk, akik 40. életévüket még
nem töltötték be.

3. §

Nem adható helyi vételár-kedvezmény
annak az igénylônek:

a) aki a vételár-kedvezményre irányuló
eljárás alatt szándékosan olyan valótlan
adatokat közöl, amelyek valódisága esetén
elônyhöz jutna, illetve 

b) aki lakásépítési/vásárlási ill. telekvá-
sárlási helyi vételár-kedvezményben ko-
rábban már részesült, kivéve, ha a 7. § (1)
és (2) bekezdésében foglalt vételárkedvez-
mény igénybevételével kíván lakótelket
vásárolni.

4. §

Gyermekekre vonatkozó vételárked-

vezmény

(1) Önkormányzati tulajdonú telek vá-
sárlása esetén az Önkormányzat vételárked-
vezményt biztosít annak a jogosultnak, aki
vállalja, hogy kakucsi háztartásában nevelt

a) óvodás-, általános iskoláskorú gyer-
mekét, 

b) gyermektelen házaspár/élettársak a
születendô gyermekeiket, 

c) egygyermekes házaspár/élettársak to-
vábbi születendô gyermeküket 

Kakucs község közigazgatási területén
lévô nevelési, oktatási intézményekbe írat-
ják.

A vételár-kedvezmény összege: egy
gyermeket figyelembe véve 400.000 Ft,
két gyermek esetén 800.000 Ft. A vételár-
kedvezmény maximális összege 800.000
Ft.

(2) A vállalt gyermek megszületésére
vonatkozó határidô – a vételár-kedvezmé-
nyi szerzôdés megkötésének idôpontjától
számítva – egy gyermek esetén 4 év, két
gyermek esetén 8 év. Az elsô gyermek 4
éven belül történô meg nem születése ese-
tén a Testület – kérelemre – méltányosság-
ból idôbeli halasztást adhat, legfeljebb a
két gyermek megszületésére elôírt 8 éves
idôtartamig.

(3) Gyermekvállalás teljesítéseként fo-
gadja el az Önkormányzat a támogatottnak
az örökbefogadott, valamint bírósági vagy
hatósági határozat következtében utóbb a
háztartásába került vér szerinti gyermekét. 

(4) A gyermekvállalás teljesítését, to-
vábbá a megelôlegezés idôtartama alatt
bekövetkezô házasságfelbontás tényét az
igénylô házaspár az azt igazoló okmány
(anyakönyvi kivonat) kiállítását, illetve a
bírósági ítélet jogerôre emelkedését kö-
vetô 30 napon belül köteles az Önkor-
mányzat részére bemutatni. 

(5) Amennyiben a vételár-kedvezmény-
ben részesülôk gyermek vállalását nem,
vagy csak részben teljesítik, úgy a
megelôlegezô kölcsön meg nem született
gyermekre esô részét a jegybanki alapka-
mat kétszeresével megemelt összegben
kötelesek a gyermekvállalási határidô le-
teltét követô hónap utolsó napjáig az Ön-
kormányzat részére visszafizetni.

(6) Ha az igénylô házaspár házasságát a
megelôlegezés idôtartama alatt a bíróság
felbontja és a házaspár gyermekvállalását
a házasság felbontásának idôpontjáig nem,
vagy csak részben teljesíti, úgy a házasság
felbontását követô hónap elsô napjától az
elôzô bekezdésben foglalt visszafizetési
kötelezettség terheli ôket. 

(7) A vételár-kedvezmény idôarányos
részét vissza kell fizetnie a kérelmezônek,
amennyiben a gyermeknek a kakucsi ne-
velési, oktatási intézményben a nevelési,
tanulói jogviszonya megszûnik. 

(8) A vételár-kedvezményben részesülô
szülônek a gyermek - kakucsi óvodába, is-
kolába történô - beíratása, illetve kiíratása
tényét írásban be kell jelentenie a Polgár-
mesteri Hivatalba a beíratástól, elviteltôl
számított 15 napon belül. 

(9) A gyermekek után nyújtható vételár-
kedvezmény iránti kérelmet az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási
szándékának bejelentésével egyidejûleg
kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban.

5. §

Helyi lakosokra vonatkozó vételár-

kedvezmény

A vételárból további 600.000 Ft, azaz
hatszázezer forint vételárkedvezményre
jogosultak, akik:

a) 10 évesek elmúltak és 40. életévüket
még nem töltötték be, 

b) amennyiben a kérelmezô, vagy há-
zastársak, élettársak esetén a kérelmezôk
legalább egyike 10 éve kakucsi lakos, akár
idôszakos megszakítással, ill. azon volt
kakucsi lakosok gyermekei, akik inárcsi
közigazgatási területen élnek.

6. §

(1) A 4. és 5. §-okban foglalt vételár-
kedvezmények összege, mint hátralék, jel-
zálogjogként – és annak biztosítására el-
idegenítési tilalom – bejegyzésre kerül az
ingatlanra vonatkozóan a földhivatali in-
gatlan-nyilvántartásban a támogató Ön-
kormányzat javára szólóan.

(2) Az Önkormányzat a hátralék vissza-
fizetésétôl eltekint abban az esetben, ha a
vevô 10, azaz tíz évig nem idegeníti el a
telket. Az ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerzôdés megkötésétôl számított 10 éven
belüli értékesítés esetén a bejegyzett hátra-
lékot a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelô kamattal együtt
kell a vevônek megfizetnie az elidegení-
téstôl számított 15 napon belül.

(3) A 4. és 5. §-okban foglalt kedvezmé-
nyeket egy személy/házaspár csak egy da-
rab lakótelek vásárlása során veheti igény-
be.

(4) Az Önkormányzat a vételár-kedvez-
ményrôl a támogatottal szerzôdést köt,
amelyben meghatározásra kerülnek a tá-
mogatott személyi adatai, a vételár-ked-
vezmény mértéke, a támogatott ingatlan
megjelölése, valamint a jelzálogjog és az
elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vo-
natkozó szabályok. 

(5) Az önkormányzati tulajdonú telek
vásárlása esetén a vételár-kedvezmény
összegével csökkentett összeget kell a vá-
sárlónak a szerzôdés megkötésével egy-
idejûleg megfizetnie az Önkormányzat-
nak.

7. §

További vételárkedvezmények

(1) Amennyiben az építési telek vásár-

(Folytatás a következô oldalon.)

kakucs_2015-husvet  3/30/15 23:37  Page 7



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2015. HÚSVÉT8

lója nem kakucsi lakcímmel rendelkezô
magánszemély, az Önkormányzat a telek
bruttó eladási árából 15%-os mértékû vé-
telárkedvezményt biztosít egyösszegû fi-
zetés esetén.

(2) Amennyiben az építési telek vásár-
lója kakucsi lakcímmel rendelkezô magán-
személy, az Önkormányzat a telek bruttó
eladási árából 20%-os mértékû vételárked-
vezményt biztosít egyösszegû fizetés ese-
tén.

(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott
kedvezmény igénybevétele esetén a vásár-
ló nem jogosult a 4. § (1) bekezdésében, il-
letve az 5. §-ban foglalt kedvezményekre.

(4) Az (1) és (2) pontban meghatározott
vételárkedvezményt maximum 20 db, azaz
húsz darab lakótelek értékesítéséig bizto-
sítja az Önkormányzat. 

8. §

Részletfizetési kedvezmény

(1) Az Önkormányzati lakótelkek érté-
kesítése során részletfizetési kedvez-
ménnyel történô lakótelek vásárlásra csak
és kizárólag az 5. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott személyek jogo-
sultak.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakóte-
lek részletekben történô megvásárlása ese-
tén a vevô 500.000 Ft-ot – mely foglaló-
nak minôsül – a telekvásárlási szándék be-
jelentésével egyidejûleg az Önkormányzat
javára megfizeti, majd a vételár fennmara-
dó részét kamatmentes, havi egyenlô rész-
letekben fizeti meg maximum 7 év, vagyis
84 hónap figyelembevételével. 

(3) Az Önkormányzat a részletfizetéssel
értékesített ingatlanra vonatkozóan tulaj-
donjog-fenntartással történt eladás tényét
jegyezteti be a földhivatalba.

(4) A vevô részletfizetési kötelezettsé-
gének úgy tesz eleget, hogy az esedékessé
vált összeget az Önkormányzat Örkényi
Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-
31020956-51000008. sz. számlájára átu-
talja, vagy az Önkormányzat házipénztárá-
ba közvetlenül befizeti minden hónap 10.
napjáig. 

(5) Az Önkormányzat kiköti a szerzô-
déstôl való elállás – és/vagy a részletfize-
tési kedvezmény megvonásának – jogát
arra az esetre, ha a vevô a részletet az ese-
dékességkor nem fizeti meg. 

A szerzôdéstôl való elállásról az Önkor-
mányzat értesíti a vásárlót és - az értesítés

átvételétôl számított 30 napon belül -
visszafizeti a vevônek kamatok felszámí-
tása nélkül az általa megfizetett vételá-
relôleget, levonva belôle a foglaló össze-
gét és a felmerült (ügyvédi, banki, földhi-
vatali) költségeket.

(6) Részletfizetéssel történô vásárlás
esetén az ingatlan a teljes vételár kifizeté-
séig az Önkormányzat tulajdonában ma-
rad, továbbá a vásárló építési engedélyt a
telekre csak abban az esetben kaphat, ha a
teljes vételárat megfizette. Az ingatlant a
vevô nem használja, nem rendelkezhet ve-
le, amíg tulajdonába nem megy. A tulajdo-
nosi jogok és kötelezettségek teljes egé-
szében az önkormányzatot terhelik.

(7) A (2) pontban meghatározott részlet-
fizetési kedvezményt maximum 10 db, az-
az tíz darab lakótelek értékesítéséig bizto-
sítja az Önkormányzat.

(8) A (2) pontban meghatározott részlet-
fizetési kedvezmény alapján magánsze-
mély maximum 2 db, azaz kettô darab la-
kótelket vásárolhat.

(9) A (2) pontban meghatározott ked-
vezmény igénybevétele esetén a vásárló
nem jogosult a 4. § (1) bekezdésében fog-
lalt kedvezményekre.

Sajtóközlemény

Új telephely és szerelô üzem 
létrehozása 
a Tamás és Zsolt Kft.-nél

A Tamás és Zsolt Kft.-t 2010-ben alapítottuk, fô tevékenységi körünk az építôipar területéhez kötôdik. A rövid mûködési idô
alatt a Kft. stabil piaci pozíciót ért el megrendelôi pontos kiszolgálásával, jó beszállítói kapcsolataival. 

Egy, a Közép-magyarországi Operatív Program rendszerén belüli KMOP-1.5.3/CB-13 jelû pályázatunk alapján cégünk az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatást nyert el telephelyfejlesztés megvalósítására. E projektünk során cégünk pro-
filbôvítést kíván megvalósítani a szerviztevékenység fejlesztésével.

Mivel az építôipar, és ezzel együtt az építôipari gépjármûvek kereskedelme területén még mindig komoly piaci visszaesés
tapasztalható, a tevékenységi körünk diverzifikálásával, új piaci szolgáltatás bevezetésével célozzuk meg árbevétel- és eredmény-
növekedésünket. A cégvezetés alapvetô szemlélete a több lábon állás feltételeinek megteremtése. A szervizszolgáltatás és a daru-
zási tevékenység szimultán fejlesztése cégünk versenyképességének és eredményének növelését célozza. Egy 15000 m2-es terü-
let megvásárlásával új telephelyet szeretnénk kialakítani Kakucson. Beruházásunk során a környék egyik legfelszereltebb, legmo-
dernebb szervizcsarnokát tervezzük kialakítani, mellyel a tervek szerint a Budapest-Kecskemét vonzáskörzetben jelentôs térségi
lefedettséget sikerül megteremtenünk. A projekt keretében egy 4 épületbôl álló, 1185 m2-es komplexumot szeretnénk megvalósí-
tani, amely magában foglal egy szerelôcsarnokot, egy fedett tárolót, egy iroda- és portaépületet. Projektünk piaci indokoltságát
alátámasztja, hogy számos szállítmányozási cég tevékenykedik a térségben, azonban nincs magas szolgáltatási színvonalat nyújtó
szervizmûhely. Ennek betudhatóan kedvezô piaci kilátásokkal számolhatunk. A forgalom jelentôs része az építôipari és szállítmá-
nyozási cégek gépparkjának szervizébôl fog származni, azonban a térségi vállalkozók, környékbeli magánszemélyek autóinak
szervize is magas színvonalon biztosítva lehet. Olcsón és a szakszerviznél sokkal jobb minôségben biztosítjuk majd a szükséges
szolgáltatásokat. A projekt keretében 4 új munkahelyet is létrehozunk, amely hozzájárul a térség foglalkoztatottsági szintjének ja-
vításához.

TAMÁS ÉS ZSOLT KFT.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy március 5-én ha-
tályba lépett az új Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely változásokat hozott a
tûzvédelmi kérdések szabályrendszerébe. Ezen szabályzat
225. § (1) bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem

rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztés-
sel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata so-
rán keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” 

A helyi önkormányzat rendelete is jogszabály, és a mi ren-
deletünk a belterületen történô égetésre vonatkozóan a sza-
bályzattól eltérô rendelkezéseket állapított meg, viszont a kül-
területen történô égetésre a BM rendeletben foglaltak az irány-
adóak.

A kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok 

– belterületen

A helyi környezetvédelemrôl, a közterületek és ingatla-

nok rendjérôl, valamint a település tisztaságáról szóló

2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelet 8. §-a értel-

mében:

– A kerti hulladék kezelésérôl a tulajdonos, illetve a haszná-
ló köteles gondoskodni. A kerti hulladékot lehetôség szerint
komposztálással kell hasznosítani.

– A község területén a kerti hulladék égetése minden hé-

ten pénteken és szombaton engedélyezett.

– Égetést kizárólag 09-18 óra között szabad végezni, szél-

csendes idôben, cselekvôképes, nagykorú személy állandó
felügyelete mellett.

– Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.

– Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelôen kialakított
tûzrakóhelyen lehet égetni.

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

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

– Szabadban tüzet ôrizetlenül hagyni nem szabad, a hulla-
dék égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszere-
lést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése meg-
akadályozható, illetve a tûz biztonsággal eloltható. 

– A hatóságilag elrendelt általános, országos tûzgyújtási ti-
lalom alól jelen rendelet nem ad felmentést. 

A külterületen történô tûzgyújtás feltételeirôl

a nevezett BM rendelet 226.-228. §-ai rendelkeznek az

alábbiak szerint:

– Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvé-
delmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggô terü-
leten irányított égetést végezhet. (Az eljárást az illetékes ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le. Az elsô fokú eljárás
lefolytatásáért fizetendô 3.000 Ft illetéket kérelmenként kell
megfizetni.) 

– Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartal-
mazza

a) a kérelmezô nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi

számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének
idôpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végzô személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét,

mobiltelefonszámát,
i) a tûz továbbterjedésének megakadályozására tervezett in-

tézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tûz továbbterjedésének meg-

akadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
– A kérelmet legkésôbb az égetés tervezett idôpontját

megelôzô 10. napig be kell nyújtani az engedélyezô tûzvédel-
mi hatósághoz.

– A tûzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétôl szá-
mított 5 munkanapon belül bírálja el.

– Az irányított égetés során a tûz nem hagyható ôrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt
azonnal el kell oltani.

– Az irányított égetés csak úgy végezhetô, hogy az a kör-
nyezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

– Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

– Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak
szerint végezhetô:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejûleg történô felgyújtá-
sa tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók
fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabona-
tábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés meg-
kezdése elôtt legalább 3 méter szélességben körül kell szánta-
ni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerü-
lése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facso-
portok védelmére a helyi adottságoknak megfelelô, de leg-
alább 6 méteres védôsávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan vé-
gezhetô, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik
szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal
ellátott, megfelelô létszámú, kioktatott személy jelenlétérôl
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.

– A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék
irányított égetése során a tarlóégetés bekezdésében leírt szabá-
lyait kell alkalmazni.

– A szabadtéren keletkezô tüzek megelôzése érdekében a
vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelôje köteles a szél-
sô vasúti vágánytengelytôl mérve legalább 4,0 méter széles, a
közút szélétôl mérve legalább 3 méter széles védôsávot kiala-
kítani.

– A védôsávot éghetô aljnövényzettôl, gallytól tisztán kell
tartani.

– A folyamatos tisztántartásról, éghetô anyagtól mentes ál-
lapotban tartásról a védôsávval érintett terület tulajdonosa, ke-
zelôje, haszonbérlôje köteles gondoskodni.

Az Országos Tûzvédelmi Szolgáltató Kft. telefonszáma:

06-30-219-19-28. 

(Polgármesteri Hivatal)

A SZABADTÉRI TÛZGYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL
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Sokszor és többekben felmerült már kérdésként, hogy miért
is van két háborús emlékmûve községünknek. Sokakban ki-
mondatlan kérdésként fogalmazódott meg, de voltak, akik ki is
mondták azt, amit gondolnak, ám e hangok között hallható volt
olyan kijelentés is, mely szerint a templom és a Polgármesteri
Hivatal által ölelt jelenlegi emlékmûvet „el kell tüntetni”. 

Jómagam soha nem voltam híve az indokolatlan ‘csakazért
is „rombolásnak”, „eltüntetésnek”, de ezt bizton állíthatom a
jelenlegi képviselô-testület minden tagjáról, és amiben biztos
vagyok: az elôzô ciklusban
regnáló testületek is hason-
lóképpen osztoztak ezen a
nézeten, melyre bizonyíték,
hogy a ma már megszokott
és elfogadott, szóbanforgó
ölelést szimbolizáló emlék-
mû több mint két évtizede
jelzi a szeretett parkunk
templom felôli kezdetét. 

Mint mondottam, nem va-
gyunk hívei a rombolásnak,
ám a változásnak ellenségei
sem, így a képviselô-testüle-
tünk az elmúlt hetekben úgy
határozott, hogy átnevezi, és
egyben átalakítja az emlék-
mûvet. Átnevezi „Hôsi em-
lékmûnek” a „Háborús em-
lékmûrôl”, hiszen mint azt
már az írásom elején is je-
leztem, abból már van egy
Kakucsnak, és a templom-
kert dísze generációk óta. 

Amint az látható, történt
egy állagmegóvás és tiszti-
tás, melyet követni fog a
mellékelt képen kivonatosan
látható kiegészítés is. A kép-
viselô-testület igyekszik a
legkevesebb anyagi ráfordí-
tásból megszépíteni, és
mondandójában egységessé
tenni az emlékhelyet. Min-
dezt úgy, hogy a hely méltó-
sága emelkedjék, de a mini-
mális költségek tekintetbe
vételével se csorbuljon a kivitelezés mínôsége. Jómagam a di-
gitalizált fotóhatásért vagyok felelôs, amelyet az elkövet-
kezôkben szeretnék néhány gondolattal kiegészíteni.

Mint látható, a jelenlegi emlékmû alapformája megmarad,
de az ölelés szimbólumát kihangsúlyozandó, az emlékmû ma-
gasabbik végével megegyezôen, egy harangláb fog helyet kap-
ni. Ezen harangláb jelentésértékkel bír. Elsôsorban az idôsek
visszaemlékezéseiben helyet kapott, hogy a templom elôtti ré-
szen egykoron is állott egy harangláb. Mi erre emlékezvén gon-
doltunk ennek fontosságára. A szimbólumban rejlô szakrális ér-
zésekre most nem térnék ki, hiszen ez mindenkinek szíve joga.

Annyit viszont kiegészítésként hozzáfûznék, hogy a magyar
Himnusz is harangszóval kezdôdik, és mint azt tudjuk, a Him-
nusz minden magyar ember szívéhez szól, felekezetre, vallásra,
hitre, faji hovatartozásra való tekintet nélkül. Összefoglalva:
egyesítô ereje van. A harangszó, mely ünnepeinken szólalna
meg, nem csupán a hôseinkre, de minden egyes egykoron itt élt
és halt ember lelkiüdvéért és a még meg sem születettek remé-
nyéért fog megszólalni. 

De továbblépve a haranglábtól, ám mégsem kanyarodva tôle
messzire, maga a harangláb
egy betontalapzatba ágya-
zott, fából készült, “klasszi-
kus” harangláb lesz. A vége
felé elkeskenyedô, és a fel-
sô része felé egyre inkább
látható nemes korrozió fog-
ja bevonni a rajta csavaro-
dó indákat, amiket fémbôl
készült évszámok fognak
összekapcsolni. Ezek az
évszámok a község, a törté-
nelmi Magyarország jeles
évszámai: 1848-1849,
1956, 1989 stb. lesznek,
melyek egyben kötési stab-
lititást is kölcsönöznek a
szerkezetnek. 

Ezen hármasnak (beton,
fa, fém) magyarázata a kö-
vetkezô: a beton a masszív
mozdulatlanság szimbólu-
ma, melybôl a fából készült
harangláb kiemelkedik. A
fa, mint anyag, az életet, a
megújulást hivatott jelké-
pezni (lásd, életfa szimbó-
lum). A fém a keménységet
és az acélosságot, de ebben
az esetben a háború acélját
és az élet keménységét is
reprezentálja. Az elkeske-
nyedés annak bemutatása,
hogy ezen is képes az élet,
a remény felülemelkedni.
Ennek megoldása lesz egy
gyönyörû „vasrácsozat”,

amely összeillesztve és az emlékmûhöz csatolva helyet adhat
akár a koszorúknak is. A mellékelt képen sem az „indák”, sem
pedig az összekötô elemek nem láthatóak, aminek az oka egy-
szerû. Ezeknek az elemeknek a megtervezése a nálam kompe-
tensebb szakemberek dolga lesz, hiszen a lehetôségek tárháza –
mint szinte minden ilyen esetben – közelít a végtelenhez, és
minden fázisnak, munkafolyamatnak megvan a hozzá legin-
kább értô szakembere.

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Kakucsi-Csernák Zoltán (Prima és Dürer-díjas festômûvész, 

Kakucs község Önkormányzatának képviselôje)

Megújul Kakucs Hôsi emlékmûve!
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A mellékelt képen a tüdôszûrésben segítô asszonyok: Farkas Klára, Béki Jánosné és
Fajka Szilvia, akiknek megköszönjük önzetlen munkájukat!

Önkormányzatunk a jövôben kulturáltabb helyen fogja megrendezni a tüdôszûrést –
ígérjük!

A 90 éves
Horváth Imréné

köszöntése

Köszönet a tüdôszûrésben segítô 
asszonyoknak és az asszisztenseknek!

A Magyar Kémény
Kft. felhívása

Értesítjük a Község Lakosságát,
hogy a 63/2012. (XII. 11.) BM rende-
let 3-4. §-ai értelmében elôírt kötelezô

kéményseprô-ipari közszolgáltatás

körébe tartozó feladatokat Kakucs
Községben 2015. 07. 01-tôl – 12. 31-

ig látják el dolgozóink.
Társaságunk alkalmazásában álló

dolgozóink névre szóló, arcképes ki-
tûzôkkel rendelkeznek.

HÚSVÉTI LOCSOLÓVERSEK
Rózsavíz a kezembe, hadd öntsem a fejedre,

Váljék egészségedre!
*****

Tündérország rózsáiról gyöngyharmatot 
szedtem,

Akit azzal megöntözök, megáldja az Isten.
Tündérország gyöngyharmatja szálljon 

a fejedre,
Aki téged megöntözött, jusson az eszedbe.
Hol van az a piros tojás? Ide a zsebembe!

*****
Húsvét másodnapján az a kívánságom,
Hogy e ház népére ezer öröm szálljon.

Azt hallottam, egy rózsaszál el akar hervadni,
Meg szabad öntözni?

Vizet öntök fejére, szálljon áldás a fejére,
Az Istentôl azt kérem, piros tojás a bérem.

*****
Arany lányom, gyöngyvirágom 

ma van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál, mint a piros alma.

Az elmúlt évek kedvezô tapasztalatai
alapján az ORFK-Országos Baleset-
megelôzési Bizottság idén is meghirdeti a
„Közlekedik a család” közlekedésbiz-

tonsági vetélkedôt. 
A verseny fôdíja egy Skoda Fabia

Combi személygépkocsi. Nevezhet min-
den olyan magyarországi lakóhellyel ren-
delkezô család, ahol legalább az egyik
szülô rendelkezik érvényes „B” kategóri-
ás vezetôi engedéllyel, továbbá 6-17 év
közötti gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a fôvárosi és a
megyei balesetmegelôzési bizottságok bo-
nyolítják le 2015. április 25. és június 13.
között A Pest Megyei Balesetmegelôzési
Bizottság az alábbi idôpontban és helyszí-
nen rendezi a megyei fordulót:

· Június 6. Cegléd

A pontos helyszínekrôl és idôpontokról
a verseny honlapján – www.kozlekedika-
csalad.hu – tájékozódhatnak az ér-
deklôdôk. 

A területi versenyre a fenti honlapon
elektronikus úton, valamint a vetélkedô
napján, a helyszínen személyesen lehet
jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között
ötfordulós játékos közlekedésbiztonsági

vetélkedô kerül lebonyolításra. A felada-
tokat eredményesen teljesítôk között for-
dulónként kisorsolásra kerül a Hungaro-
ring Sport Zrt. felajánlásaként a Formula
1 Magyar Nagydíjra 2 db belépô, az Au-
tós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db
10.000 Ft értékû üzemanyag utalvány, va-
lamint a Porsche Hungária Kereskedelmi
Kft. felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékû
Skoda ajándékcsomag.

Az internetes játékra családok is jelent-
kezhetnek, és fordulónként pontokat
gyûjthetnek. A legeredményesebben sze-
replô család részére a szervezôk lehetôsé-
get biztosítanak, hogy az országos döntô-
be jusson és ott a területi versenyek leg-
jobbjaival mérje össze tudását.

Az országos döntô 2015. június 21-én,
Mogyoródon, a Hungaroringen kerül
megrendezésre. 

A családok tesztlap kitöltése után autós
és kerékpáros ügyességi feladatokban,
mûszaki ismeretekben és elsôsegélynyúj-
tás terén mérik össze felkészültségüket. A
Skoda Fabia Combit bármely család meg-
nyerheti, mely ismeri, és megfelelôen al-
kalmazni is tudja a mindennapok bizton-
ságos közlekedéséhez szükséges szabá-
lyokat.

ORFK-Országos Balesetmegelôzési 
Bizottság

Ismét autót nyerhet a legjobb!
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Az INTERNET veszélyei
Az internet nagyszerû eszköz, de veszélyeket is rejt. A

gyermekek és a fiatalkorúak védelme az internet káros

tartalmaival szemben egyre fontosabb kérdés napjaink-

ban. A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk

olyan oldalakkal, amelyek megtévesztô, hamis informáci-

ókat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlôdésre

káros tartalmakat, így pornográf és erôszakos tartalmú

információkat közölhetnek.

Az internet számos veszélyt rejt a gyermekekre nézve, hi-

szen ôk még képtelenek helyesen szûrni és értékelni a ka-

pott információt, megkülönböztetni az értékeset az érték-

telentôl. Képzeljük el az internetet úgy, mint egy hatalmas

labirintust, aminek nincs kijárata, bármerre elindulha-

tunk, mert folyton változik, bôvül. Minden ajtó mögött

van valami, de hogy mi, azt csak akkor tudjuk meg, ha

már kinyitottuk. És képzeljük el, hogy ebbe a labirintusba

egy gyereket engedünk be, egyedül.

Ajánlás szülôknek:
– Készítse fel gyermekét az internet helyes használatára, az

internet világára!
–  A szülô irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kap-

csolatos érdeklôdését!
– A szülô mindig legyen érdeklôdô akkor, ha a gyermek va-

lamilyen általa felfedezett netes újdonságról számol be, vagy
éppen valami olyanról, amely számára nem tetszô! 

– Alkalmazzon szûrôprogramokat a biztonságosabb interne-
tezés érdekében! Ezek segítségével megválogathatja a gyerme-
ke számára elérhetô oldalakat, megelôzheti a pedofil jellegû
zaklatásokat, valamint azt, hogy gyermeke erôszakos tartal-
makra bukkanjon a világhálón! 

– Szakítson idôt a közös szörfözésre, így gyermekét hozzá-
szoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program
is!

– Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen
formában zaklatják az interneten keresztül, azonnal forduljon a
rendôrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:
– Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöl-

tünk!
– Vigyázz milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra,

vigyázz miket posztolsz ki!
– Minél személytelenebb elérhetôséget adj meg!
– Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek

az interneten keresztül!
– Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
– Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
– Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
– Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalma-

kat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését
a törvény bünteti!

– Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes
ügyeket! 

– Ne hagyd ôrizetlenül a számítógépet és ne maradj bejelent-
kezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz a kö-
zösségi oldaladra!

– Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el
kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen!

– Képeket (fôleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne
küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhat-
nak is, illetve zaklathatnak miatta!

A 8 leggyakoribb hiba, amivel az internetezô 

gyerekek veszélybe sodorják magukat:

1. Közzéteszik saját maguk vagy mások személyes adatait.
2. Felelôtlenül megosztják jelszavaikat.
3. Túlzott figyelmet kiváltó képeket közölnek magukról és

másokról.
4. Illegális tartalmakat töltenek fel / le.
5. Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim az interneten.
6. Levélszemetet nyitnak meg.
7. Valótlan információkat továbbítanak anélkül, hogy

meggyôzôdnének azok hitelességérôl és aktualitásáról.
8. Felelôtlenül kattintanak bármilyen linkre anélkül, hogy

tudnák, biztonságos oldalra vezet-e. 

Cyberbullying = internetes zaklatás

A gyerekek sokszor nem érzik az online világ veszélyeit,
nincsenek tisztában a hatásaival, nem ismerik a mobil-, online
eszközök erejét. Ugyanakkor a fiatalok számára az internet, a
mobiltelefonok és számítógépek világa fontos és mindennapos
dolog. Fenyegetés, zsarolás, cikizés, kiközösítés, megszégyení-
tés, illetéktelen képek, lejárató mobilfelvételek, rosszindulatú
megjegyzések, álprofil és még sok más fenyegeti a gyerekeket
a világhálón. Ahhoz, hogy megvédhessük gyermekeinket az in-
ternetes zaklatóktól, lépést kell tartanunk a technika fejlôdésé-
vel. Próbáljuk meg nyomon követni gyermekünk társadalmi
életét a közösségi oldalakon! Erre jó lehetôséget ad, ha a szülô
is be van jelölve ismerôsként.

Amennyiben úgy látjuk, hogy gyermekünket nyomasztja va-
lami, visszahúzódó lesz, feszültnek, idegesnek tûnik internete-
zés vagy mobilozás után, esetleg romlik a tanulmányi eredmé-
nye, akkor nézzünk alaposabban utána annak, mit csinál a ne-
ten. Ha kiderül, hogy cyberbullying áldozata lehet, akkor ment-
sük el a bizonyítékokat és jelentsük be a dolgot. Ha a gyerek
kevésbé közlékeny, nem nyílik meg, akkor keressük vissza a
bejegyzéseit, chatarchívumát vagy a böngészési elôzményeit. 

A cyberbullying jelensége az általános és középiskolások éle-
tében a legjellemzôbb. Ha a gyerek iskolatársai felôl érkezik
támadás, az események dokumentálása után jelezni kell a problé-
mát a pedagógusok és a szülôk felé. Értesíthetjük a weboldal üze-
meltetôjét, és a www.biztonsagosinternet.hu portált, súlyos eset-
ben a rendôrséget. A kiskorúak személyes adataival való vissza-
élés, fizikai fenyegetés vagy szexuális zsarolás törvénybe ütkö-
zik, ezekben az esetekben mindenképp értesítsük a hatóságokat!

Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az interneten
és nem tudják, hogy mitévôk legyenek, tanácsadást kaphatnak
a Kék Vonal holnapján vagy a 116-111-es ingyenes számon.

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság

Bûnmegelôzési Osztály
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREIA KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Farsang 2015. 
Az idei esztendôben is nagyon hangula-

tos, színvonalas bállal zártuk farsang hetét. 
A betegségek ellenére sok gyermeket

elhoztak a szombati jelmezbálra.
Minden csoport hangulatos, zenés mû-

sorral kedveskedett a vendégeknek. Az
óvó nénik ismét nagyon jó zenéket, tánco-
kat válogattak csoportjaik számára. Mióta
minden gyermek maga választja jelmezét,
nincs sírás, akadékoskodás, hogy nem sze-
retne egyformában lenni a többiekkel. Iga-
zi farsangi kavalkád volt a jelmezek terén.

A gyermekek tánca végére megérkezett
a tornacsarnokba a híres Kökörcsin Cir-
kusz is. Az óvoda dolgozói cirkuszi han-
gulatot teremtettek rövid idôre.

Nagy meglepetés volt a szülôk, dolgo-
zók néptánca. A sok, jó hangulatban eltöl-
tött esti próba meghozta eredményét. Igazi

népi mulatság kerekedett. Megmutattuk,
hogy bár nehéz a magyar néptánc, nem
mindenkinek áll a lábára, mégis elsajátít-
ható. Az esti bálon is nagy sikerük volt a
szülôknek. Köszönöm, hogy ilyen lelkesek
és segítôkészek. Mindenben számíthatunk
rájuk!

A gyermekek kellemesen elfáradtak a
délután folyamán. Mindenki egy lufival
tért haza, melyet egy nagycsoportos apu-
kának köszönhetünk.

A nap még nem ért véget. Gyors terem-
rendezés után kezdôdhetett az esti bál. 

Ismét bebizonyítottuk, hogy van hagyo-
mánya a bálnak. Sokan szeretik a báli ze-
nét, nem szabad veszni hagyni a régi szo-
kásokat.

A szülôk tánca mellett a helyi Mazsorett
csoport is látványos mûsorral szórakoztat-
ta a közönséget. Köszönjük!

Az este folyamán egy finom vacsorával
is megkínáltuk vendégeinket, melyet szin-

tén felajánlásból készítettünk. Köszönet
értre!

Köszönöm a Kálvin zenekar tagjai-

nak, hogy zenéjükkel ismét nagyon jó

báli hangulatot teremtettek.

Köszönöm a falu vállalkozóinak, bol-

tosainak, a szülôknek, az önkormány-

zatnak és az óvoda valamennyi dolgozó-

jának, ideértve a konyhai dolgozókat is,

hogy adományaikkal, munkájukkal se-

gítik, támogatják a Kakucsi Kökörcsin

Óvodát. 

Köszönet a dabasi, inárcsi és újhar-

tyáni barátainknak is a tombolaajándé-

kokért.

Az hiszem példaértékû az a támoga-

tás, amely Önöktôl intézményünk felé

érkezik évrôl évre.

Az idei bál bevételét udvarunk hely-

reállítására, belsô kerítés készítésére

fordítjuk.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

A Süni csoport A Pillangó csoport

A farsang vízkereszttôl hamvazó szerdáig tartó vidám, tél-
búcsúztató idôszak. Régen ilyenkor a fonóházakban minden
este zajlott valamilyen vidám esemény, énekeltek, játszottak
az emberek. Jellemzôje ennek az idôszaknak, hogy a hétköz-
napi élettôl eltérô dolgok történhetnek, felbomolhat a szoká-
sos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: „a feje tetejére
áll a világ”.

Az óvodánkban igen mozgalmas hetek ezek, hiszen a fa-
gyos napokat izgalommal, játékkal töltöttük meg. A farsangi
jeles napot egy hosszabb elôkészülettel vezettük be, amely-
hez a gyerekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan, válto-
zatos élmény- és tapasztalatszerzési lehetôségeket, és sokféle
tevékenységet biztosítottunk. Játékkal, együtt munkálkodás-

sal, örömtelivé, izgalmassá tettük a farsangi készülôdést. A
csoportokban a gyerekek besegítettek a farsangi dekoráció
készítésébe, lufikat fújtak, álarcokat festettek, ragasztottak. A
folyosó téli hangulatát felváltották a színes, vidám díszek.
Közben lázasan készülôdtünk különbözô koreográfiákkal a
farsangi bálra. Február 13-án, pénteken pizsamaparti vette
kezdetét. Minden csoport bemutatta a farsangi táncát, felsza-
badultak, jókedvûek voltunk egész délelôtt. A rövid ideig tar-
tó közös mulatozás elôhírnöke volt a másnapi farsangi bál-
nak. A „megfáradt” táncosok a csoportszobákban a megterí-
tett asztaloknál süteményt ehettek és üdítôt ihattak. A mulat-
ság ebédig tartott. 

Prohászkáné Kata óvó néni

FARSANGI ELÔKÉSZÜLETEK A KÖKÖRCSIN ÓVODÁBAN
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A Katica csoport

Farsang „Kökörcsin” módra
Február hónap sem telt nyomtalanul a Kökörcsin Óvodában.

Ahogy ez lenni szokott, mondhatjuk hagyományként mind a
gyermekek, szüleik és vendégeik, mind az óvoda alkalmazottai
együtt ünnepelhették meg a télbúcsúztatót!

Az egész hetes készülôdés megkoronázásaként, közvetlenül a
farsangi ünnepélyt megelôzô napon picurkáink pizsama-parti ke-
retében tették próbára az óvónénik és dadusok türelmét. Ekkor a
szokásos menü mellett különbözô finomságok kerültek az asztalra.

Az ünnepségnek a kakucsi tornacsarnok adott otthont, ahol a
különbözô maskarákban felvonuló gyereksereg elôadással ked-
veskedett a jelenlévôk számára. Természetesen a produkciók osz-
tatlan sikert arattak, melyeket a szülôk által elôadott magyar nép-
tánc, illetve az óvoda dolgozói cirkuszi karneválja sem tudott fe-
lülmúlni. A felnôttek ismét kedves élményekkel, a szerencsés
gyermekek pedig tombola-ajándékokkal, valamint lufikkal felvér-
tezve térhettek haza.

A mulatni vágyó vendégek részére idén is megszervezték az es-
ti jótékonysági bált, ahol étvágygerjesztôként –a felsorakoztatott
párlatok mellett – a vendégek ismét megcsodálhatták a szülôk
néptáncos produkcióját! 

Aki ott volt, az tudja, hogy a bál ismét kiválóan sikerült, köszö-
net érte a szervezôknek, a szakácsoknak, a Kálvin Zenekarnak és
mindenkinek, aki eljött, illetve a temérdek tombola-felajánlásnak,
amely szintén emelte a rendezvény színvonalát.

Sokak nevében elmondhatom, ha tudunk, jövôre is ott leszünk!
Kovácsné Gergely Mariann

A Kakucsi Kökörcsin Óvodában
a 2015/2016-os nevelési évre 

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS
2015. május 4-tôl 2015. május 7-ig tart. 

Hétfôn, kedden, csütörtökön: 

9–16 óráig, szerdán: 9–17 óráig

várjuk a szülôket gyermekeikkel.

A beíratáskor be kell mutatni:

· a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
· anyakönyvi kivonatát,
· a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát,

· a gyermek TAJ- kártyáját,
· kötelezô védôoltásokat tanúsító kiskönyvét,
· igazolás a sajátos nevelési igényrôl (szakvélemény)
· igazolás az önkormányzattól halmozottan hátrányos, vagy
hátrányos helyzet fennállásáról.

Várjuk azokat a gyermekeket:

· akik 3. életévüket 2015. december 31-ig betöltik,
· akik a 3. életévüket 2016. március 1-ig betöltik,
· akik 5. életévüket 2015. augusztus 31-ig betöltik,
· akik 2016. március 1. után töltik a 3. életévüket, a 3. év 
betöltésekor is felvételt nyerhetnek.

Az óvodába járás alól felmentést a jegyzô, a védônô és az
óvoda vezetôje adhat. Bôvebb információval a plakátokon
találkozhatnak majd az érdeklôdôk.

A farsangi vigasságok lezajlása után felnôttek és gyerekek
egyaránt áhítoztak a tavasz érkezésére. A szürke téli napokat
megunva szerettünk volna egy kis tavaszt csempészni óvodai
csoportjainkba, ezért az óvónénik faágakat, magokat vittek be
a gyerekeknek.

Megvizsgáltuk a magokat és próbáltuk kitalálni, hogy mi
lehet a nevük, válogattuk, összehasonlítottuk, megszámoltuk.
Ezután minden gyermek elültette a saját magocskáját, az ága-
kat pedig vízbe állítottuk. A következô napokban nagy vára-
kozással figyeltük, hogy mi történik. Vajon mikor bújnak ki a
földbôl a növénykéink? Nagy lelkesedéssel locsoltuk a  földet
nap mint nap. A vízbe állított aranyesôágakon egyik reggelre
kinyílt virágokat találtunk, és a babjaink is kezdtek kicsírázni.
Ettôl fogva indult a versengés, kinek a babja nô nagyobbra. A
szép virágos ágakat le is festettük a gyerekekkel.

Minden gyerekeknek nagyon tetszett ez a tevékenység, és
nagy örömmel vitték haza életük elsô saját ültetésû növény-
kéit. 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta

Vajon mikor bújnak ki a földbôl a növénykéink?

Tavaszvárás az óvodában
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Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyer-
mekek nemzeti identitásának erôsítését.
Egy óvodás életében egy történelmi ese-
mény, forradalom a XXI. században ne-
hezen érthetô, így a gyerekek életkorá-
nak megfelelôen emlékezünk. Annyit
kell ebben a korban tudniuk, hogy a ka-
tonáknak régen a csatákban kellett meg-
vívniuk egymással azért, hogy mi embe-
rek régen és most békében élhessünk
egymás mellett. Beszélgetünk a katonák
díszes ruháiról, fegyverzetérôl. El-
játsszuk, hogy hogyan meneteltek és
megemlítjük azt is, hogy mennyi vers,
ének született hôstetteikrôl, tiszteletükre.
Könnyebb élménnyé kell tennünk a gye-
rekek számára március 15-ét, hogy el-
játszhassák a hozzájuk közel vihetô tör-
ténéséket. A gyermek lelkét az ünnep
hangulata nem tudja mélyen átjárni csu-
pán egyetlen nap alatt, hiszen annak
mondanivalóját, szépségét, erkölcsi üze-

netét sem lehet egyetlen nap közvetíteni,
ezért minden ünnepet, jeles napot egy
hosszabb elôkészületi idôszakkal veze-
tünk be. Ezt a megelôzô idôszakot válto-
zatos tevékenységekkel tesszük örömte-
livé, a gyermekek érdeklôdését, kíván-
csiságát napról-napra fokozva. Az ünnep
hangulatát az óvoda helyiségeinek, abla-
kainak díszítésével alapozzuk meg,
amelyben megjelennek az ünnepre jel-
lemzô színek, motívumok. A dekoráció-
val a gyermekekbe hangulatot, emléket
ébresztünk. Jó érzés, amikor csillogó
szemmel fordulnak felém: jaj, de szépen
fel van díszítve az óvoda! Kokárdás ün-
nep lesz?” Igyekszünk az egész hetet az
ünnep köré tervezni. Képeket gyûjtünk
az 1848-as forradalomról, olyan könyve-
ket nézegetünk, amelyben a régmúlt hu-
szárruháit, fegyvereit láthatjuk. Külön-
bözô eszközök, kellékek elkészítésében
segítenek a gyerekek. Huszáros szí-

nezôket színezünk, kokárdát, zászlót,
papírcsákót, pártát készítünk különbözô
technikák felhasználásával. Beszélge-
tünk anyanyelvünkrôl, és arról is, hogy
Magyarország a mi hazánk. Az idén is,
mint minden évben az ünnepnapot meg-
elôzô pénteken emlékezünk az óvodá-
ban. Ezen a napon mindenki ünneplô ru-
hában jön. A délelôtti órákban, az aulá-
ban minden csoport a maga kis „mûsorá-
val” emlékezik. Lovacskás verseket,
mondókákat adnak elô a gyerekek. Vár-
védô, tavaszt váró dalos játékokat játsza-
nak, zenés táncot járnak. A mûsorok után
elsétálunk a hôsi emlékmûhöz, és elhe-
lyezzük kis zászlóinkat. A gyerekek ezt
játéknak élik meg, de fontos, hogy be-
lenôjenek abba, hogy magyarok, hogy
Magyarország a hazájuk és hogy a múl-
tat tisztelni kell.

Nagy Henrietta óvodapedagógus

Tavaszi ünnepkörök az óvodában
Március idusa – avagy hogyan ünnepelünk az óvodában?
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Szent György havában újjá éled a ter-
mészet. Virágba borulnak a fák, a madarak
fészket raknak. Új élet kezdôdik a hosszú
tél után. A hagyományok ôrzése és tiszte-
lete óvodánkban nagyon fontos. Így a már-
ciusi ünnepkör után a húsvéti ünnepekre
hangolódunk. Ez a hangolódás több napon
át tartó folyamat. Ilyenkor tavaszi díszek-
be öltöztetjük a csoportszobát, folyosót,
öltözôket. Barkát, tulipánt, nárciszt fes-
tünk, készítünk. Elôkerülnek a nyuszis, ba-
ris kifestôk, színezôk. Tojásokat festünk,

díszítünk különbözô technikákkal, majd
tojásfára akasztjuk ôket. Sokat beszélge-
tünk a húsvéti népszokásokról. Története-
ket, meséket hallgatunk tyúkanyóról, a
nyusziról, locsolkodási szokásokról. A fi-
úk locsolóverseket tanulnak. A locsolko-
dás napján mindenki szép ruhában érkezik
az óvodába. A fiúk elhozzák illatos kölni-
jüket, a kislányok kis kosarukban csokito-
jást, csokinyulat hoznak. Szép ünnepi asz-
talt készítünk a kislányokkal, ami köré le-
ülve várják a fiúkat. Ezalatt a fiúk az öl-

Április- Szent György hava

Húsvéti ünnepkör az óvodában
tözôben izgulnak, hogy mikor locsolkod-
hatnak már. A szép locsolóversek után jön
az öntözés. Minden kislány illatozik, és
nagyon örül, hogy ôt is meglocsolták.
Azért mindig elmesélem a gyerekeknek,
hogy réges-régen nem illatos kölnivel lo-
csolkodtak. A lányokat egy vödör vízzel
öntözték, hogy teremjenek ékes virágokat.
A locsolkodásért piros tojás járt!

Ha az idô is engedi, tojáskeresô játékot
játszunk az óvoda udvarán. Ez mindig jó
móka. ôrizzük ezt a szép hagyományt, mi-
vel nagyon sok családban már nem tartják
fontosnak. Élményt nyújtó közös ké-
szülôdést és kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok magam és kollégáim nevében.

Nagy Henrietta óvodapedagógus

A Víz Világnapja alkalmából nyílt napot tartottunk az óvodában. Minden csoportban aktívak
és ügyesek voltak a szülôk, melyet a következô képek is tanúsítanak

Tavaszi programok az óvodában
· Március 20. Nyílt nap a Víz Világnapja alkalmából (03. 22.)

· Március 30. – április 2. Húsvétvárás, locsolkodás.

· Április 21. Környezetvédelemmel kapcsolatos interaktív elôadás.

· Április 27. – 30. Nyílt hét a leendô óvodások és szüleik számára.

· Május 4. Nyugdíjasklub tagjainak anyák napi ünnepséget tartanak a

nagycsoportosok.

· Május 4. – 7. Óvodai beíratás (plakátozni fogjuk).

· Május 16. Családi nap sok-sok játékkal, bábelôadással, versennyel.

· Május 30. Ballagás. Bábelôadás az óvodában
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREIAZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Kedves Támogatóink!

„Az igazi támogatás életünk, létünk darabkája.

Jelkép ugyan, de ha megfelelô módon adjuk, valóban él és továbbél.

Ha jól adjuk, és jól fogadjuk, titokzatos erôre kap.

Továbbél, megszépül, sorsa lesz.”

(ismeretlen szerzô)

Mi -– a Kakucsi Általános Iskola tantestülete és tanulói – hálá-
san fogadjuk nagylelkû felajánlásaikat, az év elmúlt év során
nyújtott támogatásaikat, mely által valóban részévé válnak intéz-
ményünk és gyermekeink jövôjének.

Köszönjük dicséretre méltó támogatásukat, melyet intézmé-
nyünk iránt tanúsítanak. Hálásak vagyunk minden jó szándéku-
kért!

Marton Ilona intézményvezetô

TÁMOGATÓINK: Ablak Kakucsra K.E., Bábel László,
ALUKÓ Kft, Bartuszek Zsolt TÜZÉP Inárcs, Baté Gábor Attila,
Bednárikné Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Birinszki Pálné,
Boldizsár Sándor, Bor Imre, Csernák Attila, Csernák Józsefné,
Csiszárik Pál, DAKÖV Kft Dabas, Deák Ferenc, DIGIFAT Kft
Dabas, Doriné Csiszárik Hernriett, dr. Kende Károly, dr. Kendéné

Toma Mária, Erika virágbolt Inárcs, Erôs Edina, Fajt Éva, Faragó
és Fia Kft, Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Mária, Fa-
zekas Veronika, Gavlóné Csicsa Katalin, Gedai Patika Inárcs,
Gelle Nikolett, GERATIX Kft Park ABC, Gogolák Mária virág-
boltja Dabas, Golarits Jenô, Golda Autósbolt Inárcs, Halmi Pál,
Harazin Antal, Hegyiné Kovács Margit, Helyes József, Helyes
Zoltán, ifj. Spanyiel István, INKA 21. Kft, Izabella-Trade Kft
Húsbolt, Janicsek Józsefné, JSP 97’ Kft, KAFIK, Kajáry János,
Kakucs Község Önkormányzata, Kakucsi-Csernák Zoltán, Kálvin
Zenekar, KAOKE, Kári-Ker 97’ Kft Inárcs, Kárpáti Jánosné, Ka-
tica virágbolt, Kincs-Tár ajándékbolt Dabas, Kiss ABC, KLIK
Dabasi Tankerülete, Kocsis István, Kovács Antal, Kovács Róbert,
Kovácsné Szele Éva virágboltja, Kubikné Kis Judit, Kucsera Atti-
la, Kucsera János, Kucsera László, Lovas István, Maczák János,
Molnár Lászlóné, Nagy Balázs, Nagy János, Nagy József, Nagy
Pál, Ordasiné Kovács Erzsébet, Pelikán Emese, PEREGRINUS
Art Galéria Sztana Károly, Perutek István, Radics Jenô, REÁL
ABC, Sallai Beatrix, Sallai Pál, Sashegyi Gergô K&H Bank Biz-
tosító ZRT, Serfel Tamás, Sinka Kft, Surman Edit Újhartyán,
Szarvas Norbert, Szentmiklósi Szabina, Takarékszövetkezet Ka-
kucs, Tóth Ferencné, Tóth Istvánné, Varró János, Varró László,
Varró Tamás, Volf Ferenc. 

(A támogatók névsorát az SZMK kimutatása alapján jelentet-
jük meg, reményeink szerint egyetlen támogatónk sem maradt ki.)

A 2015-ös tavaszi szünet 2015. április 2-tôl április 7-ig tart. 
A szünet elôtti utolsó tanítási nap: 2015. április 1., szerda
A szünet utáni elsô tanítási nap:  2015. április 8., szerda

F E L H Í V Á S
az általános iskolákba történô

beíratásra

Értesítjük az érintett szülôket, hogy a 2015/2016. tanévre történô
általános iskolai beíratásokra az alábbi idôpontokban kerül sor: 

2015. április 16. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között

2015. április 17. (péntek) 8.00–18.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülô köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 

vagy a választott iskola 
elsô évfolyamára beíratni.

Az elsô évfolyamra történô beiratkozáskor a 
gyermek személyazonosítására alkalmas, 

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

(lakcímkártyát), valamint az iskolába lépéshez szükséges

fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételrôl elsô fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
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Megmérettettünk…
Mint minden tanévben, így tavaly má-

jusban is sor került 6. és 8. osztályokban
kompetenciamérésekre szövegértésbôl és
matematikából. A méréseket az Oktatási
Hivatal szervezi és értékeli, az iskolák bo-
nyolítják, esetenként szúrópróbaszerû külsô
szakmai ellenôrzéssel. A mérések anyaga
természetesen független az iskoláktól; a pe-
dagógusok csak sejthetik az elôzô évek ta-
pasztalatai alapján, milyen tí-
pusú feladatok kerülnek a di-
ákok elé.

A mérés eredményeirôl, az
egyes tanulók teljesítmé-
nyérôl minden iskola úgyne-
vezett FIT-jelentések (fenn-
tartói, intézményi és telepü-
lési jelentések) formájában
visszajelzést kap, továbbá
készül egy országos össze-
foglaló jelentés is.

A 2014-es jelentést olvas-
va úgy vélem, sem intézmé-
nyünknek, sem pedig partne-
reinknek (szülôk és fenntar-
tónk) nem lehet oka panasz-
ra.

Az intézmények és a tanu-
lók egyéni értékelése nem
csupán a feladatok javításá-
ból, pontozásából áll. Sokkal
fontosabb, hogy az iskola
milyen helyet foglal el az or-
szág iskoláihoz viszonyítva, illetve, hogy a
szociokulturális adottságokat, a CSH-inde-
xet (családi háttér) is figyelembe véve a
hasonló településekhez viszonyítva ho-
gyan állja a versenyt. Fontos tényezô még,
hogy iskolánkban sok a tanulási problémá-
val küzdô diák, akiknek egy ilyen komp-
lex mérést végigcsinálni nem könnyû fel-

adat. Természetesen az iskola eredményé-
be az ô teljesítményük is beleszámít.

Lássuk a tényeket: az átlageredmény azt
mutatja, hogy az országos középértékhez
képest a Kakucsi Általános Iskola jól telje-
sít, hiszen eredménye eléri, sôt adott eset-
ben meg is haladja az országos értéket.

A kisközségekhez viszonyítva – ez az
iskola igazi versenyközege – jobb értéke-
ket tudunk felmutatni, de hasonlóképpen
megállná a helyét intézményünk a közepes
lélekszámú községek versenyében is.

Fontos mutató az alap-, illetve a mini-
mumszintet el nem érô tanulók aránya is.

Az alapszintet el nem érô tanulók száza-
lékos aránya matematikából 6-8. osztály-
ban 7,7%, országosan 40,75% (!), míg a
Kakucshoz hasonló adottságú települése-
ken 49,2%.

Magyarból (szövegértés) az alapszint

alatt teljesítôk aránya 25,35%, országosan
31,3%, települések viszonylatában 41,7%.

A minimumszintet el nem érô tanulók
aránya 6-8. osztályban matematikából
3,85%, országosan 17,5%, a települések
viszonylatában átlagosan 23,6%.

Magyarból minimumszint alatt teljesí-
tett a 6-8. osztályos tanulók 5,9%-a, orszá-
gosan ez 12,55%, a Kakucshoz hasonló
adottságú településeken 19,35%.

A fenti eredmények ismeretében elgon-
dolkodtató, hogy valójában miért is vá-

lasztanak egyes szülôk másik iskolát gyer-
mekük tanulmányi továbbhaladásához?!

Az eredmények önmagukért beszélnek,
hitelt érdemlôen közzétesszük a legfris-
sebb FIT jelentést: 

Kubikné Kis Judit 
a Kakucsi Általános Iskola pedagógusa

Szépen, helyesen
A KLIK Dabasi Tankerületében az elmúlt tanévben tantár-

gyanként munkaközösségek alakultak. Természetesen nem
maradt ki a magyar nyelv és irodalom tantárgy sem. A mun-
kaközösségek tagjai rendszeresen találkoznak; minden alka-
lommal a tankerület egy-egy iskolája ad helyet a szakmai ta-
nácskozásnak. Tavaly áprilisban a Kakucsi Általános Iskolá-
ba is ellátogattak a kollégák, mely alkalommal a magyar he-
lyesírás aktuális kérdéseit vitattuk meg egy igen értékes, té-
mához kapcsolódó elôadást követôen. 

Az idei februári találkozónkra gyerekeket is vihettünk ma-
gunkkal, hiszen a tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Álta-

lános Iskola versenyt rendezett. Az 5-6. osztályosoknak

legfôbb követelmény a szépírás volt: 10 soros szöveget
kellett a lehetô legszebben, hiba nélkül lemásolni.

A 7-8. osztályosok feladata már összetettebbnek bizo-
nyult: a szépírás mellett a helyesírást is értékelte a zsûri.

Iskolánk képviseletében Bencze Nikolett 8. osztályos

tanuló III. helyezést ért el úgy, hogy mindössze egyetlen

hibát vétett a tollbamondásban. Szívbôl gratulálunk ne-

ki!

Nikolett mellett iskolánkat még Csap Lili és Varga Vivien
6. osztályos tanulók – igen eredményesen – képviselték. A
versenyzôk szállításában Fábián Anett szülô segédkezett.

Köszönet a tanulóknak a tisztes helytállásért, Fábián
anyukának pedig a közremûködésért!

Kubikné Kis Judit, 
a Kakucsi Általános Iskola magyar szakos pedagógusa
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„Táncoljunk és mulassunk,
böjtig meg sem nyughassunk!
Ûzzük el a hideget,
táncoljuk el a telet!”

A farsang a tavaszvárás, télbúcsúzta-
tás, a tréfacsinálás, a bolondázás idôsza-
ka.

Mi is az a farsang? Karnevál! Februári
maszkabál – mondták az 1. b osztályo-
sok.

A farsangi kavalkád legfontosabb ele-
mei: a színes dekoráció, az ötletes jelme-
zek, a finom sütemények, a szebbnél
szebb tombolaajándékok.

Iskolánk tanulói, nevelôi ebben az év-
ben is lelkesen készültek az ünnepre. A

gyönyörû, verôfényes péntek délután
nagy volt a készülôdés iskolánkban. A
szülôk finomabbnál finomabb sütemé-
nyeket sütöttek. Értékes, szép tombola-
tárgyakat hoztak otthonról a gyerekek.

Köszönjük a szülôknek!
Hagyományainktól eltérôen a zenét

nem a Kálvin Zenekar húzta, hanem dis-
co zenére táncoltak tanulóink.

Most is, mint minden évben nagy si-
kert aratott a szülôk, nevelôk tánca „ze-
neszóra, énekszóra ki-ki fogja párját”.
Fáradhatatlan próbáikat köszönjük!

Tanulóink nagyon szép, érdekes pro-
dukciókkal készültek, melyek igen szín-
vonalasak voltak.

Mûsorunkat a másodikosok télbúcsúz-

tató népi játékkal kezdték. Az elsôsök tu-
ti twist táncán is sokat kacagtunk.

A harmadikosok matróztáncát az ötö-
dikesek Bailacasanova tánca követte.
Majd a hatodik osztályosok táncosait
csodálhattuk meg.

A negyedikesek lány-fiú táncpárbaja
után a hetedikesek a jövô takarítóit ját-
szották el.

A mûsort a nyolcadikosok produkciója
zárta.

Vidám hangulatban telt a délután, s
megköszönöm mindenki lelkes munká-
ját.

Lovas Istvánné mkv
(Képeket lapunk záró oldalán 

közlünk.)

Ez év februárjában iskolánk ismét részt vett az Ócsai Ha-
lászy Károly Általános Iskola tornatermében megrendezésre
kerülô atlétika versenyen. A kis létszámú, ámbár izgatott gye-
rekseregben voltak, akik elsô alkalommal mutathatták meg tu-
dásukat, míg másoknak már ismerôs lehetett a versenyzés ezen
a pályán.

A legszebb eredményt Kala Sándor, 7. osztályos tanulónk ér-
te el, aki 60 méteres síkfutásban – nagy riválisát megelôzve –
az elsô helyet szerezte meg. Mellette még Krizsán Hanna (3.

oszt.) helybôl távolugrásban és Varga Ádám (4. oszt.) síkfutás-
ban szereztek pontot 5. helyezésükkel iskolánknak.

Remélem, a jó hangulat, a szurkolás, a tapasztalatszerzés
mind hozzájárult ahhoz, hogy jövôre ugyanitt, újabb tehetséges
gyerekekkel felvértezve megmérethessék magukat a Kakucsi

Általános Iskola tanulói.
Köszönet Kocsis Gábor tanár úrnak a felkészítésért és Bu-

kovszki Bálintnak a fényképekért, szurkolásért. 
Tóth Kata tanítónô

Farsang az iskolában

Atlétikai versenyen jártunk
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ÜNNEPI GONDOLATOK
– a Kakucsi Általános Iskola március 15-i mûsorából
Újkori történelmünk legszebb ünnepe

március idusa. Mindazoknak az, akik
mélyen átérzik egy olyan diadal
nagyszerûségét, amelyik egy
nép összefogásának eredmé-
nyeként született.”Talpra
magyar, hí a haza!/itt az
idô, most vagy soha!/ra-
bok legyünk, vagy szaba-
dok?/Ez a kérdés, vá-
lasszatok!” – szavalta
Petôfi Sándor, a márciu-
si fiatalok egyik vezére.

Kemény, feszes világ-
ban élünk, el-elmerülünk
a mindennapok gondjai-
ban, de amikor olvad a hó,
megcsillan a napsugár, ki-
pattannak az elsô rügyek, a
szívekbe melegség költözik,
akkor emlékezünk a márciusi
hôsökre. A tavasz boldogságát, a sza-
badságot csak az tudja igazán megbecsül-

ni, aki megszenvedett érte. 1848. március
15-én meghozták ezt az áldozatot ôseink.

Emléküket tiszteljük meg azzal,
hogy megállunk, fejet hajtunk

elôttük. Merítsünk erôt szelle-
mük kútjából, hogy tovább
haladhassunk a megkezdett
úton. Az emberek ma is az
utcára vonulnak, mint haj-
danán, mellükön kokárda,
akár süt a nap, akár csepe-
reg az esô.

A feudális rend és az el-
nyomó hatalmak ellen for-
radalmak robbannak ki Eu-
rópa szerte. Írókból és köl-

tôkbôl álló maroknyi cso-
port elérkezettnek látja az

idôt arra, hogy Pesten is felráz-
za a népet, és írásaival, szónok-

lataival ösztönözze, hogy szembe-
szálljon a császári hatalommal….

Kubikné Kis Judit

„S a nép hajdan csak eledelt kívánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerülheti…” 

(Petôfi Sándor: A nép nevében)

És Magyarország újra csendes,
nem kelti zaj, nem nyomja had,
a fecske újra bátran repdes
s megszáll, ahonnan elriadt.
A holtakat mind eltemették,
az élô hallgat biztosan,
kit elfogtak börtönbe tették.
Egyszóval rend és béke van.
Csak a szív zajong, és fel-feltámad
A le nem gyôzött bosszú s bánat,
de népek úgy, mint egyesek,
megszoknak és felejtenek…

(Gyulai Pál: Romhányi költôi beszély 
– Töredék)

Magyarkakucson, a Sebes-Körös völgyében, ahol alig száz ma-
gyar él, nagy tisztelettel emlékeztek meg az 1848-49-es szabad-
ságharcról, a magyar történelem talán legbátrabb eseményérôl. 

A délelôtti istentiszteleten Szilágyi Gyöngyi lelkipásztor hir-

dette Isten igéjét, de szónoklatában többször is kitért a 167 évvel
ezelôtt történt eseményekre. Az istentisztelet után a helyi RMDSZ
elnöke méltatta röviden a szabadságharc ememényeit, mondván,
ismerjük, tudjuk, mit ünnepelünk ezen a napon: a magyar nép

A szórványban is méltóságosan ünnepeltek
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harcát a szabadságért. Aztán fontolgatta, hogy mi is a szabadság,
érdemes-e ezért az embernek az életét áldozni? Melyikünk tenné
ezt ma? A mi nemzedékünk már örökségbe kapta a szabadságot,
ami most már kötelesség. Kötelesség a család, a haza, az anya-
szentegyház felé, hogy örömmel munkálkodhassunk, ki-ki a ké-
pességéhez mérten, hogy a bôség kosarából mindenki egyaránt

vehessen, hogy a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglalhas-
son helyet. 

„Ma, 2015. március 15-én – fejezte be beszédét a RMDSZ el-
nöke – engedjék meg, hogy elegendô hitet és erôt kívánjak önök-
nek, hogy bár nehezen, de folytatni tudjuk a további feladatokat,
megtanuljunk élni, tenni másokért és önmagunkért.”

Külön köszönetet mondott az asszonykórus szolgálatáért, és
szívbéli köszönetet a három fiatalnak (Szilágyi Lillának, B.Szi-

lágyi Eszternek és B.Szilágyi Péternek, a helyi lelkésznô gyere-
keinek), akik verssel, énekkel, gitárkísérettel és nagy sikerrel tet-
tek tanubizonyságot e méltó ünnepségrôl.

Ezután a templomkertben megkoszorúzták az 1848/49-es em-

lékmûvet, és szokás szerint az idén is megszólalt templomuk kis
harangja, ami mindenkor megható érzést vált ki az ünneplôkbôl.
A Himnusz eléneklése után az egyházközség fôgondnoka egy kis
szeretetvendégségre hívta be a megemlékezô ünnepi gyülekeze-
tet.

Barabás Imre, 
a magyarkakucsi református egyházközség fôgondnoka

Dr. Kendéné Toma Mária 
ünnepi megemlékezése

március 15-én:
Kedves Igazgatónô, Tanulók, Tanárok, Szülôk!
Kedves Vendégeink!
Köszönöm, hogy ezen a napon is együtt tölthetjük ezt a

szép tavaszi ünnepet.
Olyan nap a mai a naptárban, amely mindenki szívében él,

s ha rágondol, keveredik lelkében a büszkeség és az öröm. 
Felemelô érzés tölti el még a legkisebbeket is, mikor kabát-

jára tûzik a szülôk, óvónôk, tanárok a kokárdát. 
1848. március tizenötödike mindannyiunk ünnepe, mely-

nek fôszereplôi méltán vívták ki a magyarság és a haladó vi-
lág megbecsülését. 

S hogy ez mennyire igaz, mindenki láthatja, aki kinyitja a
számítógépét. Ha rákattintunk a világhálóra, a Google keresô
betûi piros – fehér - zöld színben jelennek meg az egész vilá-
gon, a magyar koronás címer helyettesíti a második O betût a
sorban. 

Ilyen erôsen él emlékük ma is. 
Magától értetôdôen piros betûs jelölés a gondolatainkban.
A mai nap lehetôség arra, hogy újra emlékezzünk, felidéz-

zük a forradalom és szabadságharc hôseinek emberi nagysá-
gát, emberfeletti küzdelmét nemzetünkért, és átérezhetjük a
bukás feletti bánatot és szomorúságot. 

Ma gyermekeink és unokáink jelenítették meg a jeles na-
pok fontos állomásait. Felelevenítették a gondolatokat, me-
lyek ma is követendô és megbecsülendô értékek minden ma-
gyar számára. 

Köszönöm a felkészítô tanítóknak, tanároknak, a lelkes
szereplôk mindegyikének és minden közremûködônek, hogy
ezt a napot ismét bearanyozták. 

Csekély köszönet ezért a jelképes virágcsokor, melyet Ku-
bikné Kis Juditnak, SerfelnéSzaller Editnek és Nagy Jánosné
felkészítô tanároknak adok át az Önkormányzat és az ünneplô
közönség köszönete jeléül. 

Kívánok mindenkinek békés és szép ünnepet!

Május 3-án, a hónap elsô vasárnapján az

Édesanyákat köszöntjük.

Fogadják a mellékelt verset valamennyi

gyermek nevében szeretettel, tisztelettel!

Szabó Lôrinc: Az anyák

Csak egy voltak kivétel, az Anyák
Szentek és ápolónôk: a csodát,
a jelenést láttam bennük. A nagy
odaadást, az aggodalmakat,
a virrasztást, a könnyet, s mind, amit
a no szenved, ha otthon dolgozik,
a gondviselést. Hogy testileg mi a
férj, feleség s a család viszonya,
nem sejtettem-kutattam. Valami,
éreztem, elôre elrendeli,
ki hol álljon, mi legyen, öröme,
bánata mennyi, milyen gyermeke,
és ezen változtatni nem lehet.
A férfi maga küzdi ki szerepét,
a nôk az eleve elrendelés:
ôk a béke, a jóság, puhaság a földön, a föltétlen szeretet...
Anyám, nyújtsd felém, öreg kezedet!
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Falunapi tervek
– 2015. július 10-11., péntek, szombat

2015. július 10. – a péntek délután programja:

18 órától - a Sztana Károly által szervezett Manajló András festômûvész és Sztana Ernô iparmûvész kiállításának 
ünnepélyes megnyitója a Kökörcsin Óvodában
19 órától - Dalos találkozó az óvoda aulájában
A Sportpálya udvarán: a sátor- és fôzôhelyek elfoglalása.
20 órától: Miénk a színpad! – a Sportpályán felállított színpadon kakucsi tehetségek bemutatkozása 
– dal, rap, zene, versmondás, színházi jelenet, bûvészkedés stb.
Jelentkezés könyvtárunkban 2015. július 1-jéig. Szeretettel hívom, várom a tehetséges fiatalokat, 
de kortól függetlenül is lehet az Önöké a színpad!

A július 11-i, szombati program:

Délelôtt:

7 órától a vásárosok kipakolnak, a fôzôk elôkészülnek
9 órakor polgármesteri megnyitó, galambröptetés, majd
– kispályás mérkôzések a KSE szervezésében
– kerékpár- és közlekedésbiztonsági versenyek
– családi versenyek a KAFIK szervezésében
– kézmûvesfoglalkozások az Általános Iskola pedagógusaival
9.30–10.00 – zumba és oktatása

10.00-11.00 – az óvodások és iskolások mûsora
gyermek mazsorettek bemutatkozása

11.00–11.30 – karate bemutató
11.30–12.00 – roma népi mûsor
12.00–12.30 – a kispályás sporteredmények hirdetése
12.30–14.00 – Jó ebédhez szól a nóta
14.00–14.30 – helyi és környéki motorosok bevonulása
14.30–15.00 – Mazsorettjeink mûsora
15.00–15.10 – Magyarkakucsi köszöntô
15.10–15.45 – Magyarnóta mûsor

– énekel Bognár Gyula Artisjus Díjas
elôadómûvész

15.45–16.00 – „Kakucsért érdemérem” átadása
16.00-17.00 – Magyar néptáncos mûsor és népi táncház
17.00–17.30 – Eredményhirdetés: sütô-, fôzô- és borverseny
18.00–18.30 – Sztárvendégünk, Pál Dénes mûsora

18.30–19.30 – Tombolahúzás
19.30–20.30 – Sztárvendégünk, a CsiniBabák mûsora

21.00–24.00 – Bál a Kálvin Zenekarral, sötétedéskor tábortûz
gyújtása

A nap folyamán: 

– megtekinthetô a festmény- és makettkiállítás 
a Kökörcsi Óvodában

– a szombat délutáni órákban kocsikázás a faluban
– szabadtéri vásár és ugrálóvár, állatsimogatás, 

lovaglás a gyermekeknek
Szép napot, tartalmas szórakozást, jó baráti együttlétet kívánunk mindenkinek!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A 2013. évi falunapunk sztárvendége Tóth Gabi volt

A 2013. évi falunapunk községi konyháján (önkormányzati

támogatással) a KAOKE ügyes asszonyai dolgoztak
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KözmûvelôdésKözmûvelôdés

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi
Ház nyitva tartása és állandó közösségei

Állandó foglalkozások:

hétfô: 12-14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub a klubban
hó/1 alkalom: 18 órától KAOKE, Díszgalambászok, 

Ablak Kakucsra KE gyûlései a klubban
kedd: nincs kötött foglalkozás

szerda: 16-18 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a könyvtárban
csütörtök: 15.30-17.30 óráig Alkotó Mûhely gyerekeknek a klubban

17-20 óráig Bárdos Lajos Kamarakórus próbája a könyvtárban
hó/2 alkalom 18-20 óráig - Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a klubban

péntek: 8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban 
16-18 óráig a Kiscsillag csoport foglalkozása a klubban

szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra KE szervezésében a könyvtárban

Április
11-én, szombaton: katolikus bál Felelôs: Egyháztanács
25-én, szombaton: Balázs János koncertje Felelôs: KTB
30-án, csütörtökön: májfaállítás a Tájháznál Felelôs: KAFIK
Hó végén: KIN-napok Felelôs: K.Á.I.

Május
3-án, vasárnap: elsôáldozás Felelôs: Egyháztanács
10-én, vasárnap: Kápolnabúcsú Felelôs: Egyháztanács
16-án, szombaton: Kökörcsin Óvodában 
családi és gyereknap Felelôs: Kökörcsin Óvoda
23-án, szombaton KAOKE jubileumi bál
Pontos infók: a Kakucsi Lapocskában Felelôs: KAOKE
30-án, szombaton: óvodai ballagás Felelôs: Kökörcsin Óvoda

Június
4-én, csütörtökön: Trianon-emléknap Felelôs: KAFIK
7-én, vasárnap: Úrnap Felelôs: Egyházközség
7-én, vasárnap: Nosztalgiamérkôzés a Sportpályán Felelôs: Sportbizottság
13-án, szombaton: általános iskolai ballagás Felelôs: K.Á.I.
20-án, szombaton: egyházi családi nap a Vadászháznál Felelôs: Egyházközség

Július
10-11. péntek-szombat: Falunap Felelôs: KTB

Augusztus
20-án, csütörtökön: Szent István ünnepe Felelôs: KTB
Helye: Szent Kereszt-templom tere
Kispályás labdarúgó bajnokság és sportbál Felelôs: Sportbizottság
Helyszín: kakucsi Sportpálya

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezvények tervezete 2015. április–augusztus

Könyvtárunk nyitva:

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

Könyvtárunk telefonszámai: 
06-29-376-836,

(új): 06-29-576-280 és 06-29-576-281.
E-mail címünk: 

kakucs.konyvtar@gmail.com

A következô szám írásait 2015. június 1-jéig
várja a szerkesztôség!

A Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub
tagsága innen is jobbulást kíván

vezetôjének: Golarits Ferencné Juci
néninek

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

HÉTFÔ: 8–17. 
KEDD: –. SZERDA: 8–15.30

CSÜTÖRTÖK: –
PÉNTEK: 8–11.30. Ebédidô: 12.00–12.30

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

Okmányiroda – Dabas
Nyitvatartás:

Hétfôtôl péntekig: 8.00 órától – 20.00 óráig
Elérhetôségek: 

2371 Dabas, Szent János u. 120-122.
E-mail: okmanyiroda@dabas.hu

Általános információ: 06 (29) 564-200
Általános információ és idôpontfoglalás:

06 (29) 564-211
Irodavezetô: 06 (29) 564-203

Jármûigazgatási ügyek: 06 (29) 564-214,
06 (29) 564-205, 06 (29) 564-206, 

06 (29) 564-207
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: 

06 (29) 564-206
Útlevél, személyi igazolvány, 

vezetôi engedély, parkolási igazolvány, 
lakcímváltozás és lakcímigazolvány ügyek:

06 (29) 564-213, 06 (29) 564-212, 
06 (29) 564-200 

Fax: 06/29/564-208

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:
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Rekviem egy igaz emberért
Búcsú Nits Mártától, a kakucsi Bárdos Kórus karnagyától

Kedves Márti!
Nagyon nehéz érzéseinket megfelelô

szavakba önteni, amikor el szeretnénk bú-
csúzni Tôled.

Mióta kiléptél az idô hömpölygô sodrá-
ból az idôtlenségbe, az égi világba, nagyon
nagy ûrt hagytál magad után a mi életünk-
ben is.

Mindig is tud-
tuk, hogy sokat je-
lentesz nekünk, de
hogy milyen sokat,
azt csak most értet-
tük meg, amikor
elvesztettünk Té-
ged.

Amikor tizenkét
évvel ezelôtt elvál-
laltad, hogy énekelni
vágyó, kis közössé-
günk karnagya le-
szel, és az elsô talál-
kozáskor Éva bemu-

tatott Téged, még nem
sejtettük, hogy milyen

szép, élményekben gazdag éveket fogunk
együtt eltölteni.

Akkor azt éreztük, hogy megjelent az
életünkben egy derûs, mosolygós, kedves
ember, aki olyan, mint a napsugár, világít,
melegít és erôt sugároz.

A heti próbák során egyre jobban meg-
ismertünk és megszerettünk.

Végtelen türelmeddel és szereteteddel
kórussá kovácsoltad közösségünket, és
nemcsak az éneklést gyakoroltad velünk,
hanem tanítottál is sok mindent a zenérôl,
zeneszerzôkrôl, zeneelméletrôl.

Köszönjük Neked azt a sok szép élményt,
amellyel megajándékoztál minket, fellépé-
seket, kórustalálkozókat, kirándulásokat.

Köszönjük, hogy megértô voltál, soha
nem voltál türelmetlen, és igaz barátunkká
lettél.

Olyan ember voltál, aki bárhol megje-
lent, hangulatot, vidámságot teremtett, és
legszívesebben az egész világot magához
ölelte volna.

Nagyon hiányzol…
Ígérjük azonban, hogy megpróbáljuk a

kedvedért folytatni, hiszen biztosak va-
gyunk benne, hogy Te is azt szeretnéd,
hogy az a kincs, amit Tôled kaptunk, ne
vesszen el.

A Bárdos Kórus nevében 
Varró Jánosné Pintér Marianna

Az utolsó kakucsi találkozáson készült kép Mártiról
2014. otóber 6-án, a lengyel-magyar ünnepségen

A kép 2013 februárjában készült, a kórus 11. születésnapján
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A doni hôsök
Kakucson 2015. február 6-án emlékeztünk meg a doni harcok-

ban elesett magyar katonákról. A Hôsi Emlékmûvünkön szereplô
II. világháborús elesettek közül az alábbiak azok, akik az 1943.
január 12-én kezdôdô harcokban, a Don-kanyarban, vagy az azt
követô hadifogságban veszítették el életüket: Balog Ferenc

(1918-1943), Balog Imre (1915-1944), Balog István (1922-
1943), Golarits János (1920-1943), Kaldenecker István (1909-
1943), Kloczka József (1913-1943), Miczkó József (1920-?),
Raczki István (1912-?), Raczki Sándor (1922-1944), Zsemba

Sándor (1920-1944). Róluk a 17 órakor kezdôdött szentmisén
emlékeztünk meg, majd megkoszorúztuk Hôsi Emlékmûvünket.
Ebben közremûködtek a dabasi Kovács Sámuel Hagyományôrzô
Egyesület katonái Papst József vezetésével és a Kálvin Zenekar. 

A koszorúzás pillanata. Közremûködtek a dabasi
Kovács Sámuel hagyományôrzô egyesület katonái

A megemlékezôk között (balról) láthatjuk Raczki
Sándor családját

Mezei Bálint történelmi elôadást tartott a korszakról Vargáné Reményi Mária édesapja fotóit mutatta be

A doni fotós, Reményi József
Ezt követôen az ünneplô közönség dr. Kendéné Toma Mária

polgármester asszonyunk invitálására átfáradt Polgármesteri Hi-
vatalunk dísztermébe, ahol megnyitottuk Reményi József: Kór-
házvonattal a Don-kanyarba címû fotókiállítást, melyet febru-
ár 6-20 között tekinthettek meg az érdeklôdôk. A kiállításmegnyi-
tón meghallgattuk Mezei Bálint, a budapesti Kölcsey Gimnázum
történelem szakos tanárának történelmi elôadását, majd Kerényi
Mária beszélt édesapja fotóiról, a család kakucsi emlékeirôl. A
sok-sok dallal átszôtt rendezvény sokunknak kedves emléke ma-
rad. A kakucsiak nagyon szépen, tisztán énekelnek– jegyezték
meg vendégeink is.

Azóta többen kérdezték azok, akik nem tudtak eljönni a meg-
nyitóra: mi módon jutottunk a doni fotós, reményi József egyedi
képanyagához, és milyen kötôdése van a fotósnak Kakucshoz?

Reményi József falunk egykori jegyzôjének, Kottász Bélának
a veje volt. Jegyzônk lányát, Kottász Máriát – mint hadtápos – itt,
Kakucson ismerte meg. Majd rövidesen oltár elé is vezette az ak-
kor még csak 17 éves arát. Házasságukból két leány és egy fiú
született, akik gyermekkorukat Kakucson töltötték a nagyapa,
Kottász Béla és felesége, a kakucsi malomtulajdonos Kirtyán Sá-
muel lányának, Kirtyán Máriának a házában. (Ma ez a ház a Fô
utca 80-ban található.)

Reményi József hobbija a fotózás volt. Sok korabeli (1940-
es évek) kakucsi felvételt is köszönhetünk neki, de fényképezôgé-

pét magával vitte a kórházvonatra is, ahol katonaként a vonat el-
látmányáért volt felelôs. Mint megszállott fotós, itt is sok fényké-
pet készített. De elsôsorban nem a háború pusztítását kapta len-
csevégre, hanem megörökítette a háború békeszigeteit: a fel-
szabadult, mosolyt fakasztó pillanatokat, a vonaton szolgáló or-
vosok odaadó, embert mentô munkáját, és mindezek mellett sok-
sok portrét, a különbözô alkatú és nációjú embereket, élethelyze-
teket. Ember volt az embertelenségben. Képeinek mottója, üzene-
te is ez.

A sok-sok elôhívatlan filmtekercset pár éve fedezte fel Remé-
nyi József családja. A képeket elôhívták, s döbbentek rá: apjuktól
a kórházvonaton írt naplója mellett micsoda képi hagyatékot is
örököltek! Az ô felelôs hozzáállásuk, valamint barátaik támogatá-
sával elkészült a magyar és angol nyelvû képaláírásokkal a kiállí-
tás anyaga. A Vöröskereszt pártfogásával (Budapest után) a „Kór-
házvonattal a Don-kanyarba” címû összeállítást már több nagy
magyar városban bemutatták, de a kakucsi gyermekkor, a nagyap-
juk, Kottász Béla iránt érzett szeretetük miatt Reményi Mária és
Erzsébet ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a kiállítást Kakucs is fo-
gadja. És így lett.

Elismeréssel tartozunk mindazért az áldozatért, mellyel Mária
és Erzsébet édesapjuk, Reményi József hagyatékát ôrzik. Bízunk
abban, hogy az itt megismert képanyagot és a kórházvonaton írt
naplót rövidesen könyv formában is kezünkben tarthatjuk majd.
Kívánunk ehhez igényes nyomdát, jó szponzorokat és további – a
kakucsihoz hasonló – sikeres bemutatkozást, kiállítást.

Tóth Istvánné szervezô
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A hiteles tanú, a kortárs Vincze Dezsô plébános naplójából is-
merjük meg ôt!

„…Sokgyermekes családból röppen az életbe, tipikus magyar
sorsba, küzdelembe. Középiskolás fiú, és már az érettségi vizsga
elôtt kiemeli ôt az iskola padjából a háború. Fronton küzd, szen-
ved, nélkülöz sok-sok ezer magyar ifjúval együtt, majd éveken
át köti gúzsba fiatal életét az olasz hadifogság. Ám aligha
könnyebb sorsa, amint hazatér, mert itthon a súlyosan megcson-
kított Magyarország elké-
pesztô nyomorúsága fogad-
ja. Állástalanul ténferegnek
az érettségizett fiúk. To-
vábbtanulásra nincs anyagi
erô, s ha netán egyik-másik
elvégzi is az egyetemi ta-
nulmányokat, a diplomával
is ugyan mit ér? Téli éjsza-
kákon alkalmi hólapátoló –
lyukas cipôben! –, vagy ha
nagy szerencséje van, villa-
moskalauz, netán napszá-
mos a mérnök úr. Kilátásta-
lan, kegyetlen évek! Csak
az élt még valahogy, aki
birtokos családból szüle-
tett, s a vagyonon épült be-
teg társadalmi szemléletben
védte, segítette ôt a protek-
ció. De mily kevés volt az
ilyen szerencsés, és hány
millió a nélkülözô, szerencsétlen magyar. És a szerencsések nem
voltak hajlandóak még csak egy morzsát sem ejteni a maguk
módjából a küszködô szerencsétleneknek.

Ilyen kilátástalan, sötét életbe vetette Kottász Bélát is a ma-
gyar sorsa. Ez vezette ôt Kakucsra, ahol a malomban zsákoló
munkás volt. Megnôsült, s így sikerült bejutnia a kakucsi köz-
ségházára – igen gyöngén fizetett írnoknak. Becsületes, jó mun-
kaerô volt. Íróasztala mögül is sok igazságtalanságot látott, de
némán tûrve maradt, s örült íróasztalának is, hogy az – ha szûkö-
set is –, de bástyát nyújtott kétgyermekes kis családja életének,
akiket ô oly mélységesen szeretett.

Bizonyára gyermekeire gondolt, amikor ily szûkös magyar
sorsban is – valóban magyar virtussal! – nekivágott a legnehe-
zebb kérdésnek is: házat vett! Ügyesen alakítgatta, kedves csalá-
di fészek lett. Ez volt az egyetlen pont, ahol viaskodó szíve meg-
nyugodott, bár a szegénység olykor ide is feszültséget taszított
be. Sokévi szolgálata van már, de még mindig nincs megfelelô
télikabátja. Az egyetlen cigarettán kívül mindent szeretett csa-
ládjára áldoz – jó apa volt. A cigaretta is tán csak azért kellett,
hogy annak füstjébe vesse gondjait, és a füsttel együtt szálljon el
az is.

Még így is maradt gond a szívén elég.
Pályafutásában – annyi évtized után végre! – szép erkölcsi el-

ismerést kap nagy gyakorlata: fôjegyzôi oklevelet kap! Bár ezzel
tartozott is neki a magyar állam, mert a front után jelentkezett
jegyzôi tanfolyamra, de abban az idôben onnan kiszorult, mert a
protekciósok foglaltak el minden helyet.

Így érte ôt a második világháború, melynek sötét káoszában
az ô fáradt szíve is olykor a türelmetlenség gyarlóságába esett,

posztján mindvégig megmaradt, míg maradhatott. Mert régi ka-
kucsi barátai közül akadt Júdás, aki a gyatra gondolkodású párt-
embereket fölheccelte arra, hogy Kottász Bélától még a nyugdí-
ját is elvegyék. Hogyan is vállalkozhatott ilyen aljasságra egy
népnevelô, kiben kellene, hogy szív legyen. És mily szerencsét-
len az a falu, amelyik ilyen lelkû tanító elé kénytelen adni gyer-
mekeit.

Kottász Béla idejében értesült az ellene indított sötét akna-
munkáról, és önként kérte
nyugdíjaztatását, hogy
visszavonulva a közélettôl,
ne legyen szálka a fe-
lelôtlenek szemében.

Fehér fejjel újra kezdte a
magyar kálváriát; gyári
napszámos lett, mert a
nyugdíj garasaiból nem le-
hetett megélni. Hôsies ne-
kifeszüléssel vállalta a Vö-
rös Csillag Traktorgyárban
(volt Hoffner-gyár) a vasci-
pelô napszámos sorsot. Ott
is becsülettel végezte dol-
gát, éppen ezért irodába he-
lyezték ôt.

Mindenki megszerette,
mindenki Béla bácsija lett.
Bár jó munkát végzett, fi-
zetésjavítást nem kapha-
tott, mert – Béla bácsi,

rossz a kádere. (Káder: a politikai nyomozás eredménye, amit a
helybeli felelôtlenek adtak.)

Mégsem panaszkodott sehol. Még otthon sem. Csak halálakor
mondotta meg a gyári orvos, hogy már volt rosszul a szívével.
Most is az ölte meg ôt, a szíve, a szívét pedig az elmúlt félévszá-
zad kegyetlen magyar sorsa. Ismét rosszul lett a gyárban, de még
a maga lábán ment be a kispesti OTI kórházba. Dehogy kell neki
mentôautó, hiszen ô nem beteg! Bemegy ô gyalog is. Jellemvo-
nása volt a mokányság. Kemény magyar volt. De a még kemé-
nyebb magyar sorsot immár nem bírta túlontúl megpróbált szíve,
bent a kórházi ágyon elaludt örökre 1954. február 18-án éjjel
kettô órakor. E hónap 21-én töltötte volna be 58. évét.

Kispesten temettük el. Halála elôtt másfél héttel váratlanul,
kedvesen meglátogatott. Kissé fáradtnak látszott, s szíve bánatá-
ból csak annyit árult el: mihelyst lehet, elmegyek Kakucsról, s
még azt is letagadom, hogy valamikor Kakucson voltam! Ez az
egyetlen vágya teljesült, de ez sem úgy, ahogy ô gondolta.

Koporsójánál állva nem is tudtam, mit sirassak? Egy derék
magyar ember halálát, vagy azt az egész generációt, melybôl va-
ló volt Kottász Béla is? Vagy sirassam az egész magyar nemze-
tet?

…Szegény Kottász Béla temetésére szép számmal jöttek fel
Kispestre Kakucsról is, Inárcsról is. Ez meg is lepett sokakat:
Mégsem lehetett ez az ember olyan népnyúzó, ahogy nekünk be-
mondták! Éveken át a bemondások miatt nem boldogulhatott
Kottász Béla.

Mi ez? Tán legyen boldog az ember, ha legalább holtában
megállapítják róla, hogy nem is volt olyan rossz ember?

Szegény Magyarország! Szegény magyarok!”

Ki volt Kottász Béla, Kakucs egykori jegyzôje?

A Kottász nagyszülôk mellett Reményi Mária és Erzsébet az
1940-es években
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Újszülöttek 2014 decemberétôl

Farkas Szabina és Lakatos István Sándor lánya Izabella
Kecskés Laura és Ulicska József fia Dávid

Kaffai Kinga Katalin és Laczkó Róbert lánya Bernadett Györgyi
Hornyák Zsuzsanna és Helyes Zoltán fia Bence
Macskó Zsuzsanna és Bán Zsolt lánya Boglárka
Harazin Anna Teréz és Szabó Péter lánya Zoé

Fabók Anita és Svébis Imre fia Máté
Aros Beatrix és Szántó Béla lánya Hanna

Könnyû Réka és Müller Dániel lánya Diána Katalin
László Lívia és Suki András Tamás fia Dominik András

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságkötés az eltelt idôszakban nem volt. 

Halottaink: 2014 decemberétôl
Gattyán Pálné (Sallai Mária) élt 93 évet
Tóth Gyuláné (Rizmajer Terézia) élt 83 évet
Domozi Jánosné (Pintér Erzsébet) élt90 évet
Halmi Pál élt84 évet
Pelikán Jánosné (Kloczka Erzsébet) élt 77 évet
Kaldenecker József élt 65 évet
Tarnóczki Tibor élt 55 évet
Sztanyó István élt 77 évet
Józsa Dávid élt 69 évet
Rizmajer József élt 59 évet
Zsolnai Józsefné (Miczkó Julianna) élt 89 évet
Csernák János élt 62 évet

Emléküket megôrizzük!

✟
Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik drága szerettünk,
CSERNÁK JÁNOS

temetésén megjelentek, és részvétükkel, virágaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Keresztrejtvény
A 2014. évi karácsonyi lapunk kereszt-

rejtvényében a hiányzó sor megfejtése:
Hints meg engem, és fehérebb leszek.

A helyes megfejtôk: Beliczki Györgyné,
Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Csi-
szárik Mária, Csiszárikné Máté Judit, Fajt
Pálné, Hollenbergerné Bencze Anikó, Kato-
na Sándorné, Keresztes Jánosné, Klauzné
Keresztes Ágota, Kovács István (Rákóczi u.
8.), Nagy Lászlóné voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérde-
melt jutalmukat átvehették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a
megszokott feltételekkel, azaz személyesen
kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a
rejtvény megfejtésével) a húsvéti ünnepek
után várjuk. Kérjük a rejtvény TELJES
megfejtését. A szerkesztônek feladta a lec-
két, de gyakorlott rejtvényfejtôk biztosan
könnyedén megoldják. A jutalom ismét mo-
gyorós csokoládé lesz.

VÍZSZINTES: 1. 1973-ban az év ritmi-
kus sportgimnasztikázója. 13. Miközben.
14. Kukoricalisztbôl készült mexikói ital.
15. Krivoj …; ukrán város. 16. A protaktíni-
um vegyjele. 17. Szószék a mohamedán
templomokban. 18. Zamat. 20. Ys királya
címû opera szerzôje (Édouard) 21. Román
autójelzés. 22. A francia uralkodók megszó-
lítása (felség). 23. Indulatos, bôsz. 24. Fat-
boy …; angol zenész, a „big beat” irányzat
sztárja, eredeti neve: Norman Cook. 26. Be-
árnyékol. 29. … Cocker; rockzenész. 30. Át-
nyújt. 32. Egyfajta labdajátékos. 34. Lánc-
vég! 35. Köp, népiesen. 37. A Mágnás Mis-
ka címû film egyik fôszereplôje (Kálmán)
39. Hatalmában tart. 41. … Angeles; USA-
beli nagyváros. 42. Szônyegszerû, spórával

szaporodó növény. 44. Némán sóz! 45. Sza-
lonnát köveszt. 47. Sekély tengerrel elöntött,
megsüllyedt folyótorkolat. 48. … Frodó;
hobbit, Tolkien A Gyûrûk Ura címû regény
egyik alakja. 50. Kiel centruma! 51. Becé-
zett Ágnes. 52. Kemping. 53. Az árbocot a
hajó oldalához rögzítô kötélzet. 55. Társa-
dalmi csoportnak felsô rétege.

FÜGGÔLEGES: 1. Határátkelôhely
Szlovákia felé, Honthoz tartozó terület. 2.
Portugál szigetcsoport az Atlanti-óceánon.
3. Nobel-díjas indiai költô, író (Rabindra-
nath) 4. Bolt belseje! 5. Magyar származású
amerikai fotómûvész (Robert) 6. … Croce;
firenzei templom. 7. Káté! 8. Air …; légi-
posta. 9. Vízzel újra kitisztít. 10. … Roy;
Walter Scott regénye. 11. Az elsô orosz ajkú

kijevi metropolita. 12. A repülôgépek moz-
gásával foglalkozó tudományág. 17. A Kán-
tor címû tévéfilmsorozat fôszereplôje (Jó-
zsef) 19. Osztrák város a Duna jobb partján.
20. Függôzárral biztosít. 23. Gyûrött ruha si-
mítása. 25. Középen feljut! 27. Taszít. 28.
Börtönlakó, fogoly. 31. Furatok simító meg-
munkálására való több élû szerszám. 33. Pe-
dagógus, publicista, az 1840-es években gr.
Teleki László magántitkára (László) 36. Ki-
csinyítô képzô. 38. Érzelmes, epikus jellegû
dal. 40. Polgár. 43. Hollandia fôvárosának
lakója. 46. Menyétféle ragadozó. 47. Sha-
kespeare királya, akinek három leánya van.
49. Ábel becézése. 50. Iskola röv. 53. A ko-
balt vegyjele. 54. A tetejére. 

Készítette: Bökönyi László
Forrás: www.keresztrejtveny.com

Anyakönyvi hírek

Képünkön Ulicska Dávid
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Húsvéti készülôdés
Ha kevés az idônk, de mégis szeretnénk

ízléses és szép díszítéssel és vendégváró
fogással készülni a Húsvétra itt van né-
hány ötlet, hogyan tegyük látványosabbá
ünnepi asztalunkat. 

Használjuk az üres üvegeket!
Keressünk a spájzban vagy a konyha-

szekrény aljában három egyforma méretû
dunsztosüveget. Töltsük meg ôket szalmá-

val (vagy ha az nincs, nyúleledellel, fûvel
vagy mûfûvel), és pakoljunk a „fészekbe”
még néhány tojást. De ha van, akár madár-
tollat is tehetünk melléjük. A dekorációt
egy kis tavaszi virággal koronázhatjuk
meg.

Répakenyér 

Hozzávalók: 1/2 csésze tej, 1/2 csésze
víz, 3 evôkanál olaj, 1/4 csésze cukor, 1 to-
jás, 1 és 1/2 teáskanál só, 2 és 1/4 teáska-
nál instant élesztô, 4 csésze kenyérliszt, 1
tojás a tészta bekenéséhez.

Ha van kenyérsütô, akkor abban a leg-
egyszerûbb megdagasztani a tésztát, ha
nincs, akkor gyúrja össze a hozzávalókat,
és kelessze meg.

Vágja fel csíkokra a kinyújtott tésztát,
alufóliából, és sütôpapírból készítsen kúp
formájú sütôformákat, amire feltekered a
tésztacsíkokat. A tésztát kenje be tojással
sütés elôtt. Beleforgathatod szezámmagba,
mákba, hogy díszesebb, változatosabb le-
gyen.

Miután kisütötte a kis formákat, meg-
töltheted bármivel. Ha a töltés elôtt saláta-
levéllel béleled, ami túllóg a tésztán, vagy
a betöltés után beleállítasz a töltelékbe egy
kis zöldet, akkor teljesen olyan lesz, mint
egy répa.

(források: http://www.pecsma.hu/
http://www.ajandekkatalogus.hu)

Kucsera Helga

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

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.

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

kedden: 12-15 óráig

Védônô:
Barta Kornélia

Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

Kakucsi Posta nyitvatartása: 
Hétfô: 8.00-18.00-ig,
Kedd: 8.00-14.00-ig,
Szerda: 8.00-16.00-ig,
Csütörtök: 8.00-16.00-ig,
Péntek : 8.00-16.00-ig,
Ebédidô: 12.00-12.30-ig.

Telefon: 29/376-063
Cím: 2366 Kakucs, Fô utca 74.

Örkényi Takarékszövetkezet Kakucsi 
Kirendeltségének nyitvatartása:
Pénztári órák: Ügyfélfogadási idô:

Hétfô:  7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Kedd: 7:30-14:00-ig, 7:30-14:30-ig.

Szerda: 7:30-17:00-ig. 7:30-17:30-ig.
Csütörtök: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.

Péntek: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Ebédidô: 12:00-12:30-ig.

Telefon: 29/376-068.
Cím: 2366 Kakucs, Sastelep 1.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:
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SPORT

Az újjáalakuló KAKUCS KSE (Kakucs
Községi Sportegyesület) labdarúgó szak-
osztálya szeretné megosztani gondolatait,
elképzeléseit a kakucsi emberekkel.

Elôszóban az újjáalakult elnökség tagja-
it mutatnám be az olvasóknak. Az egyesü-

let elnöke: Kiss István, volt NB I-es játé-
kos, a Kakucs KSE, majd a Ferencváros
neveltje. 

Az egyesület szakosztály vezetôje: Mi-
ták József. Az elnökség tagjai: Bednárik
Gábor, Kovács Róbert, Horváth Zoltán,
Kucsera Sebestyén, Csernák Péter és Rupa
József.

Az edzôi stáb tagjai: Miták József (fel-
nôtt csapat, valamint Ovifoci U7, U9-es
csapatok), Kucsera Sebestyén: U13-U18-
as korosztály, Major Ferenc (Öcsi): U21,
U11-es csapatok vezetése. Tóth István az
U7, U9-es csapatok edzéseit segíti.

Szeretném a miértekre a választ meg-

adni.

2015. január 20-ától szépen lassan át-
vettük a klub vezetését. Elmondhatjuk,
hogy az elmúlt két hónap rengeteg munká-
val és szervezéssel járt. Kezdjük az elején.
Megalkottunk egy új, átlátható havi elszá-
molással bíró egyesületi formát, klubmo-
dellt. Szeretnénk hosszú távon 2 + 3 évben
gondolkozni. Az elsô két év az alapok
megteremtése és az építkezés fázisa. A
harmadik év lehet a sikerek és a lendület
éve, amennyiben kitartóak és céltudatosak
tudunk lenni. Ehhez kérem minden kaku-
csi lakos és szurkolónk támogatását. Ne-
héz és ingoványos úton indulunk, de bí-
zom a csapatban és az elvégzett munká-
ban.

AZ ÚJ KLUBMODELL: fenntartható-
ság, fiatalok, kakucsiak, fanatikusok,
edzôk, szakma, példaképek és MUNKA!
Az új egyesület megalkotása lebeg a sze-
münk elôtt, melynek középpontjában a fia-
talok állnak. Átvettük az elôzô elnökség
pénzügyeit, pályázatait és annak elszámo-
lásait. Szeretnénk a költségvetésünk na-
gyobb részét az utánpótlásra fordítani.
Fenntartható gazdálkodásra, a fiatalokkal,
a gyerekekkel való törôdésre szeretnénk
nagyobb hangsúlyt fektetni. Megtalálni az
új generáció szolnoki Feri bácsijait, Pro-
hászka Csabáját.

Az elsô és legfontosabb teendôink vol-
tak: 

– A helyi születésû fiatalok visszaigazo-
lása (Tóth István – Dabas-Gyón, Teiringer
Máté, Tulecz Márk – Újhartyán, Pest Csa-
ba – Újlengyel,).

– Az OVI-foci beindítása, valamint az
általános iskolai gyermekek visszacsalo-
gatása a focipályára. Az edzôi csapat meg-
találása. 

– Helyi kötôdésû, valamint környékbeli
fanatikus edzôk ide csábítása.  

A focipályán található élettereket, a fo-
lyosó, szertár, bírói öltözô újjávarázsolásá-
val kezdtünk. (cikk végén visszatérek
mindezekre!) 

Lépésrôl lépésre haladunk, de itt is sok
a lemaradásunk a környék klubjaival
szemben. A klubszoba kialakításához saj-
nos még nincs elég tôkéje az egyesületnek,
de szeretnénk, ha mindezeket szponzori
felajánlásokból pótolni tudnánk. Székeket,
asztalokat már kaptunk.

A csapatokról:

U7, U9, U11 CSAPATOK: Az óvodá-
sok(nagycsoport) és az iskola alsó tago-
zataiban található gyerekekkel kezdtük el
a munkát. Minden gyerek nagyon lelke-
sen érkezett a foglalkozásokra. Rendkívül
pozitív képet kaptunk, szorgalmas és tisz-
telettudó fiúkkal és lányokkal találkoz-
tunk. Köszönjük az óvoda és az iskola se-
gítségét az egyesület és a gyermekek ér-
dekében.

U18 Csapat: Sajnos itt van a legkeve-
sebb igazolt játékosunk. Ebbôl a korosz-
tályból az elôzô vezetés 5 gyermek igazo-
lását adta ki a szomszéd falunak, Újhar-
tyánnak.  Mindez sajnos az egész egyesü-
let mûködésére, valamint a pályázatok
(megnyert és a jövôbeni) elbírálásánál is
problémát jelenthet. Sajnos, felmerült ben-
nünk többször is a csapat visszaléptetése.
De összeszorított fogakkal és óriási áldo-
zatok meghozatalával valahogyan végig-
küzdjük a bajnokságot!

U21 csapat:A csapat egyik részét a kör-
nyezô falvakból visszaigazoltuk. (Deák
Bence, Harminc Norbert, Pest Csaba, Su-
hajda Bence, Raffael Erik). A csapat többi
tagját Major Ferenc segítségével megtalál-
tuk. ôk a jövô csapata. Bízom benne, hogy
több játékossal a jövô évben már a felnôtt
bajnokságban találkozhatunk.

ÚJRA KAKUCSI FOCI!
Kakucsi fiatalokkal a kakucsi fociért, egymásért!

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXV. évfolyam 1. szám

A KAKUCS Községi Önkormányzat által
alapított idôszakos lap. 

Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
A lap 2015-tôl évente 4 alkalommal 

jelenik meg.
Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, 
Kucsera Helga, Tóth Istvánné, 

Varró Jánosné. 
A szerkesztôk munkatársa: 

Farkasné Szabó Mária, Horváth Renáta, 
Prohászka Petra 

és Kucseráné Bartuszek Judit. 
A képek legtöbbjét Klauz Dénes készítette.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas.

Felelôs kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas.

Tel./fax: 29/365-564.

ISSN szám: 2060-601X

I. számú (felnôtt) csapat

Átgondoltuk, és mertünk bátrak lenni!
Felvállaltuk csak a kakucsaikkal, név sze-
rint: Simon Ádám és Tamás, Teiringer Má-
té, Laczkó Richard, Tóth István és a fana-
tikusokkal (pl: Almási Gábor kapusunkra
gondolnék) az évad közepén, utolsó elôtti
helyezett csapat 7 pontjával, – hogy új jö-
vôt építünk! 

A csapat magját mára kakucsi és kör-
nyékbeli fiatalok alkotják. Tudom, tudjuk,
lesznek nagy pofonok, nagy vereségek.
Sajnos, mindezek elkerülhetetlenek. Ne-
héz leírni, de a jelen helyzetünkben nem
az eredmény a legfontosabb. A csapat, az
egyesület megalkotása az elsôdleges cél.

Köszönjük a támogatóink segítségét,
elsôsorban a Kakucsi Önkormányzat pozi-
tív hozzáállását, az egyesület életben tartá-
sához szükséges pénzösszeg biztosítását.
Az óvoda, az iskola tornatermét. 

Köszönjük a támogatóinknak: Laczkó
Gyurinak a sok-sok tárgyi felajánlást, Bed-
nárik Gábornak a belsô tereink szépítését,
Lovas Istvánnak a pálya hengerlését, Ko-
vács Robinak a büfé bevételének felajánlá-
sát, Hajas Leventének a játékvezetô öl-
tözôjének berendezését. 

Minden kakucsi lakos támogatására,
bíztatására, jó szavára, pozitív gondolko-
dására szükségünk lesz! Kérem a kakucsi
és környékbeli lakosokat, hogy szurkolja-
nak a kakucsi csapat sikereiért, legyenek
nézôink, szurkolóink!

HAJRÁ KAKUCS!!
Kakucs Községi Sportegyesület nevé-

ben:
Miták József edzô és szakosztályvezetô
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Mazsorett karácsony
2014. december 21-én megrendeztük az elsô karácsonyi mû-

sorunkat. Ezt a napot több heti felkészülés és izgatott várakozás
elôzte meg, ugyanis itt mutatkoztak be legifjabb tagjaink, a se-
niorok pedig egy különleges világítóbotos produkcióval ké-
szültek. 

Szabó-Faragó Fruzsina csoportvezetônk beszéde után a be-

melegítéssel kezdetét vette a mûsor, amit Bittera Zsuzsa tánc-
oktató vezetett. A nézôk 5 produkciót láthattak, melybôl kettôt
a kicsik és kettôt a nagyok adtak elô, valamint a végén egy kö-
zös karácsonyi tánccal egybekötött karácsonyfa díszítéssel zár-
tuk az estét. 

Eközben a Mikulás már csomagokkal várt minket. A szülôk
és nagyszülôk finomabbnál finomabb süteményekkel kedves-
kedtek nekünk, melyet ezúton is köszönünk nekik!

Kaldenecker Petra, Zsolnai Fatime Mazsorett-tagok

„Várva vártuk, hogy eljöjjön...”
A gyerekek többségének legkedve-

sebb ünnepe, amire egész évben várnak:
a karácsony. Legjobban talán az ajándé-
kok izgatják a fantáziájukat –, mert mi-
lyen jó érzés kapni, bontani a titokzatos
csomagokat, amíg ki nem derül, hogy a
vágyott dolgot vagy valami mást rejt.

Reméljük, hogy az ajándékozás másik
oldala is ilyen jólesôvé válik számukra,
ha megtapasztalják: „Jobb adni, mint
kapni.” Ezt érezhették azok, akik eljöttek
falunk adventi vásárára december 13-án.
Köszönjük azoknak a szülôknek, akik az
ünnepi készülôdés közben szakítottak

idôt, hogy gyermeküket elkísérjék, és
szeretettel fogadták tanulóink ajándékát:
a verseket, dalokat. Hálásak vagyunk a
vásáron résztvevô egyesületek, csopor-
tok vendégszeretetéért, hogy a szereplô
gyerekeket mindenféle finomsággal kí-
nálták. 

Iskolai énekkarunk Nagy Jánosné ta-
nárnô vezetésével az idén még angol
nyelvû dalokkal is készült erre az alka-
lomra. Igazán karácsonyi hangulatot va-
rázsoltak a sötétedô téli délutánon a
fényt, melegséget árasztó, gyertyafényes
mûsorukkal.

Az énekkarba még nem járó korosztá-
lyok – az 1. és 2. osztályosok – is képvi-
selték magukat. A két évfolyam együtt
készült verssel, dalokkal. Aki csak eljött
közülük, „színpadra lépett”. Dicséret il-
leti ôket bátor, lelkes fellépésükért.

„Mi gyermekek örömünkben/ azt se
tudjuk, mit tegyünk,

jó szülôink mosolyogva/ nézik, hogy
mi örülünk...” – zengett a dal, és vált va-
lósággá azon az emlékezetes napon.

Bábel Lászlóné tanító néni

Megifjodik a csapat! Emlékek, elismerések, melyekre joggal büszkék a
lányok
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselôi vásárunkon

A KAVICSOK vidám csapata

Zsifu-Zsók Árpád, a KAOKE elnöke is szívesen kínálta egyesülete
finomságait

Karácsony ünnepi szentmiséjét hittanosaink betlehemi játéka
vezette be

A sportos DREAM TEAM képviselôi vásárunkon

Az adventi koncertek „atyja”, a Kálvin Zenekar mûsorunkban

Visszatekintés a téli ünnepkörre, az adventi vásárra és koncertre 
(Szerkesztôségünk megígérte, hogy közölni fogjuk

mindazoknak a csoportoknak a képét, akiket 
Hírfüzérünkben hiába kerestek az adventi vásár 

beszámolójánál. Íme:
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Az óvodai pedagógusok tánca Sportcsarnokunkban: 
azaz: a Kökörcsi Cirkusz társulata

Az óvodai farsangot az óvó nénikkel együtt pizsamabállal ünneplik.
Képünkön a Csiga csoport

A nyolcadikosok farsangi tánca A másodikosok farsangi népi köszöntôvel és tánccal
örvendeztettek meg bennünket

Változatos jelmezt öltöttek Gyöngyike tanító néni tanítványai

Matróz táncot táncoltak a harmadikosok

A szülôk és a pedagógusok sváb párostáncot lejtettek Mint minden évben, most is nagy sikere volt a tombolának

„A farsangi maszkabálon/ jelmez díszlik fiún, lányon. Egyik farkas, másik törpe,
/ kergetôznek körbe-körbe.” (Tali Gitta: Farsang táján – részlet)
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