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FALUNAP 2015!

Beszámoló lapunk 8–12. oldalán!
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Barabás Imre beszéde:

Tiszlet Kakucsiak, kedves Mindnyájuk!
Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a jelenlévôket és minden

Kakucsit a Magyarkakucsiak és Marin Mert, Szászfalva polgár-
mestere nevében. ô és kedves felesége, Dana elôször jár itt nála-
tok.

Élve ez ünnepi alkalom lehetôségével gratulálni szeretnék dr.
Kendéné Toma Mária pol-
gármester asszonynak ah-
hoz, hogy sikeresen vette a
polgármester választás aka-
dályait. Polgármesterként
felelôsen vállalja az embe-
rek és az egész közösség
gondjait, bajait, a falu lakos-
ságának jó szándékú törek-
véseit. Kívánom, hogy min-
den célkitûzéseiket sikerre
vigyenek, és eredmények-
ben gazdag éveket tudhassa-
nak majd maguk mögött.

Visszaemlékezem a több
mint tíz évvel ezelôtti kez-
dethez, és eszembe jut, mi-
lyen félénkek, bizonytala-
nok voltunk. Arra gondol-
tunk, hogy vajon mi lesz
ebbôl a testvérkapcsolatból,
hiszen azelôtt – mondhatni
– semmit sem tudtunk egy-
másról.

És lám, az idô megérlelte
ezt a barátságot, hiszen gyü-
mölcsözôek lettek a közös

gondolatok, erôfeszítések, és ôszinte baráti kapcsolatok, egy
egész hálózat alakult ki azóta. A közös érzület, az együtt gondol-
kodás és együtt akarás olyan közel hozott bennünket egymáshoz,
hogyha a két Kakucs földrajzilag is egymás mellett lenne – állí-

tom Isten igazára - , úgy él-
nénk, mint két igazi testvér:
segítve egymás gondjain, ter-
hein, az élet minden terén.

Kívánom, hogy ez a test-
vérkapcsolat minél hosszabb
legyen, netalán még majd az
unokák folytathatják és ápol-
hatják azt, amit mi egy közös
akarattal elkezdtünk. Ezzel a
szép gondolattal és óhajjal
ünnepeljük meg a mai talál-
kozásunkat. 

Zárszóként megköszönöm
a magyarkakucsiak nevében
kedves meghívásotokat, és
mi is hasonló kedvességgel
és nagy szeretettel várunk
benneteket augusztus utolsó
vasárnapján.

Adja Isten, hogy minden
vágyaink és gondolataink tel-
jesesüljenek!”

A beszédet követôen a tiszteletes asszony,
Szilágyi Gyöngyi lánya, Szilágyi Eszter

mély átéléssel, szépségesen elénekelte a Ma-
gyarország címû dalt, melyrôl az alábbiakat
tudtuk meg az internet segítségével:

„Geszti Péter a Cirque du Soleil egy New
York-i elôadásán hallotta elôször a dalt. Az
énekesnô Francesca Gagnon volt. Geszti fel-
vette a kapcsolatot a dal jogtulajdonosával,
majd felajánlotta, hogy megvásárolná a mû-
vet.

Miután Geszti megírta a magyar dalszöve-
get, angolra fordították, és elküldték New
Yorkba jóváhagyásra. Az énekesnô kiválasz-
tásánál a Francesca Gagnonhoz hasonló or-
gánummal rendelkezô Oláh Ibolyára esett a
választás.”

A 16. falunapunkon szeretettel köszöntöttük a magyarkakucsi vendégeinket, 
akik egy fiatal delegációval látogattak el hozzánk

A magyarkakucsi delegáció a Trianoni kopjafánál

Vendégeink ellátogattak Tájházunkba is, ahol
Királyfalvi Erzsébet fogadta ôket
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Az alábbiakban közöljük Kakucs Köz-

ség Képviselô-testülete által a korábbi

újság megjelenése óta hozott határoza-

tok lényegét és a rendeletek címét. A

teljes anyag megtekintésére lehetôség

van a Polgármesteri Hivatalban és a

www.kakucs.hu weblapon a „letölthetô

dokumentumok” között.

VIII. ülés: 2015. június 30.

9/2015. (VII. 05.) önkormányzati rendelet:
a települési szilárd hulladékkal kapcso-

latos hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tásról, egyúttal a 8/2013. (VI. 17.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezése

10/2015. (VII. 05.) önkormányzati rende-
let: a nem közmûvel összegyûjtött háztar-

tási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó he-
lyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2015. (VII. 05.) önkormányzati rende-
let: a kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásának rendjérôl szóló 1/2012. (I. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

66/2015. képviselô-testületi határozat: 
A nem közmûvel összegyûjtött háztar-

tási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó

közszolgáltatási szerzôdés megkötésérôl
67/2015. képviselô-testületi határozat: 
Ingatlanközvetítési megbízási szerzôdés

megkötésével kapcsolatban
68/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs-Újhartyán közötti kerékpárút

tervezésére és engedélyeztetésére elkülöní-
tett pénzösszeg elfogadásáról

69/2015. képviselô-testületi határozat: 
Címmel nem rendelkezô közterületek

címének és a jellegének meghatározásáról
70/2015. képviselô-testületi határozat: 
A tanyák elnevezésének jóváhagyásáról
71/2015. képviselô-testületi határozat: 
A szennyvíztisztító-telep területének

bôvítéséhez szükséges településrendezési
eszközök módosításához kapcsolódó véle-
ményezési eljárás lezárásáról

72/2015. képviselô-testületi határozat: 
A szennyvíztisztító-telep területének

bôvítéséhez szükséges településrendezési
eszközök módosításához kapcsolódó part-
nerségi egyeztetés lezárásáról

73/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Csíkosi úti külterületi ingatlanok

elôtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat
megterveztetésérôl

74/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Csíkosi úti külterületi ingatlanok

elôtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésérôl

75/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Csíkosi úti külterületi ingatlanok

elôtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésével kapcsolatos kérelemrôl

76/2015. képviselô-testületi határozat: 

A Fecske utca mögötti szervizúttal kap-
csolatos telekalakítási eljárásról

77/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Mazsorett Csoport részére „Az év

Sportolói” kitüntetô díj adományozásáról
78/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Helpynet Kft. megkeresésével kap-

csolatban
Zárt ülés keretében:
79/2015. képviselô-testületi határozat: 
Helyi lakos (1) szemétszállítási díj fize-

tésével kapcsolatos fellebbezésérôl
80/2015. képviselô-testületi határozat: 
Helyi lakos (2) szemétszállítási díj fize-

tésével kapcsolatos fellebbezésérôl
81/2015. képviselô-testületi határozat: 
Pénzügyi ügyintézôk részére céljutalom

megállapításáról 

IX. ülés: 2015. augusztus 6.

82/2015. képviselô-testületi határozat: 
Igazgatási szünet elrendelésérôl a Pol-

gármesteri Hivatalban
83/2015. képviselô-testületi határozat: 
Kakucs közmûves ivóvízellátó rendszer

gördülô fejlesztési tervének elkészítése
tárgyában

84/2015. képviselô-testületi határozat: 
Kakucs közmûves szennyvízelvezetô

rendszer gördülô fejlesztési tervének elké-
szítése tárgyában

85/2015. képviselô-testületi határozat: 
Kakucs-Újhartyán közmûves szenny-

víztisztító rendszer gördülô fejlesztési ter-
vének elkészítése tárgyában

86/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az OKTKT és az NHSZ OKÖT Kft.

hulladékgazdálkodásával kapcsolatban
87/2015. képviselô-testületi határozat: 
Szándéknyilatkozat az NHSZ OKÖT

Nonprofit Kft. részére a szelektívhulla-
dék-gyûjtéssel kapcsolatos feladatokban
való részvételre vonatkozóan

88/2015. képviselô-testületi határozat: 
A CSÉV-KA Kft. részére tagi kölcsön

nyújtásáról
89/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs Települési Értéktár és Érték-

tár Bizottság létrehozásáról
90/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs Települési Értéktár Bizottság

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elfogadásáról 

91/2015. képviselô-testületi határozat: 
A honlap karbantartására kötött vállal-

kozási szerzôdés felmondásáról

X. ülés: 2015. szeptember 10.

12/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2015.

évi költségvetésérôl szóló 2/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

92/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat 2015. I. félévi költ-

ségvetési beszámolójáról
93/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat 2015. évi költségve-

tési elôirányzatainak 1. módosításáról
94/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámo-

lójának elfogadásáról

95/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs 036/30. hrsz-ú ingatlan érté-

kesítési feltételeinek meghatározásáról
96/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs 036/30. hrsz.-ú ingatlan végle-

gesen más célú hasznosítása tárgyában 
97/2015. képviselô-testületi határozat: 
Ingatlanközvetítési díj elfogadásáról
98/2015. képviselô-testületi határozat: 
A szociális célú tûzifavásárláshoz kap-

csolódó önerô elkülönítésérôl
99/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzati ASP Központhoz

való csatlakozási szándékról
100/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszerhez tör-
ténô csatlakozásról

101/2015. képviselô-testületi határozat: 
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Önkormányzati Társulás 2015.
I. félévi beszámolójának elfogadásáról

102/2015. képviselô-testületi határozat: 
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Önkormányzati Társulás 2015.
évi költségvetése módosításának elfogadá-
sáról

103/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztiszt-

viselôire vonatkozó etikai szabályzatról
104/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Szentjánosbogár Katolikus Családi

Napközibe járó gyermekek étkezési téríté-
si díjának meghatározásáról

105/2015. képviselô-testületi határozat: 
Pályázati támogatással megvalósult

utak hibáinak kijavíttatásáról

106/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Egészségház elôtti terasz és bejáró

hibáinak kijavításáról
107/2015. képviselô-testületi határozat: 
Jelzálogjog-törlési ügyben egyedi dön-

tésrôl (zárt ülésen)

XI. ülés: 2015. szeptember 16.

108/2015. képviselô-testületi határozat: 
Körzeti megbízott igénylésérôl a Dabasi

Rendôrkapitányságtól
109/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Közbiztonsági Kft. felkérésérôl

járôrnapló vezetésére és vezénylés elôzetes
benyújtására vonatkozóan

110/2015. képviselô-testületi határozat: 
Belvízelvezetési feladatok elvégzésérôl

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetû, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsôfokú tanul-
mányainak támogatása. Az ösztöndíjra azok
a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsôokta-
tási intézményben nappali tagozatosként
alap- vagy osztatlan képzésen, mesterképzé-
sen vagy felsôfokú, illetve felsôoktatási
szakképzésen tanulnak a 2015/2016-os
tanévben. Állami ösztöndíjasok és önköltsé-
ges hallgatók is pályázhatnak.

A támogatás egyik részét a települési, il-
letve megyei önkormányzat, a másik felét
pedig a felsôoktatási intézmény adja, a hall-
gatók havonta 5-10 ezer forintos támogatást
kaphatnak. 

A településeknek a csatlakozás nem köte-
lezô, azonban Kakucs Község Önkor-

mányzata - folytatva a 2006-ban megkez-
dett hagyományt - a 2015. szeptember 10-ei
ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi for-

dulójához. 

A pályázat beadásához elektronikus pá-

lyázói regisztráció szükséges a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (EPER-

Bursa), mely az alábbi hivatkozáson érhetô
el: 
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-

lep.aspx
A pályázati ûrlapok elektronikus kitölté-

sének és az Önkormányzathoz történô be-
nyújtásának határideje: 2015. november 9.

Aki már rendelkezik regisztrációval, an-
nak nem kell újra regisztrálnia, de adatait
aktualizálnia kell. A pályázói regisztrációt és
belépést követôen lehetséges a pályázati
adatok feltöltése.

Az EPER-Bursa rendszer használatával
és a regisztrációval kapcsolatban a pályázók
az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô

Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán kér-
hetnek segítséget. 

A pályázónak a pályázat benyújtásához
be kell szereznie és benyújtania az Önkor-
mányzathoz egy hallgatói jogviszony-igazo-
lást a 2015/2016-os tanév elsô félévérôl,
igazolást a családjában élôk havi nettó jöve-
delmérôl, továbbá a szociális rászorultságot
igazoló dokumentumokat (melyek a körét az
önkormányzat vonatkozó rendelete határoz-
za meg). Az Önkormányzatnak 2015. de-
cember 7-ig kell elbírálnia a pályázatokat. 

Az Önkormányzat a döntésérôl december
17-ig értesíti a nyertes pályázókat, az intéz-
ményi ösztöndíjrész megállapításáról, a tel-
jes összegrôl és a folyósítás módjáról pedig
2016. március 11-ig kapnak tájékoztatást.

További információk a pályázatról itt ta-
lálhatóak:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bur-
sa_hungarica6/

Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi forduló

Új utcanevek meghatározása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése szerint „minden belterületi és
olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen ... épület található.”
A központi címregiszterrôl és a címkezelésrôl szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: „A Magyarország te-
rületén található ingatlannak ... a központi címregiszterbe (KCR) bejegyzett címmel kell rendelkeznie.”
A fentiek értelmében minden olyan ingatlannak (út, utca, köz, stb.) nevet kell kapnia, amelyen épület található, illetve eddig be-
építetlen, de beépítésre szánt terület feltáró útja, továbbá utcanévvel kell ellátni az eddig csak helyrajzi számmal ellátott, tanyák-
hoz, külterületi beépített területhez vezetô utakat.
A jogszabályi elôírások betartása érdekében a Képviselô-testület a június 30-ai ülésén az eddig címmel nem rendelkezô közterületek cí-
meit és a jellegét az alábbiak szerint állapította meg:
A közterület elhelyezkedése Névvel nem rendelkezô ingatlan Új név és közterületjelleg

helyrajzi száma(i) (Hrsz.)

A templomtól a szövetkezetig Kakucs 37. Templom köz
A szövetkezeten belül Kakucs 0132/106. és 0133. Ipartelep utca
A Sastelepen a tér (régi pékség) Kakucs 524/27. Sólyom tér
A Monori út folytatása az autópálya hídjának falu felé esô elejéig Kakucs 058/3. és 058/4. Külsô Monori utca
Autópálya hídjának elejétôl a Bagi tanya végéig Kakucs 058/1. és 058/2. Tölgyes utca
A Bagi tanya végétôl a Deák Udvarházig vezetô út Kakucs 065. Kökényes utca
A Pergel köztôl a Varró tanyáig vezetô út Kakucs 0175/2. Fatelep utca
A Varró tanyától a vasútig vezetô út Kakucs 014/2. és 0172. Szilvás utca
A vasúttól a Csíkosi puszta tanyára vezetô út Kakucs 0159. Vasút utca
A Csíkosi puszta tanyán belül Kakucs 0156/4. Vadász utca
A Dózsa György utca végétôl a csatornáig vezetô út Kakucs 0102. Liebner utca
A csatornától Újhartyánig vezetô út Kakucs 0101. Kisperjési utca

Tekintettel arra, hogy a KCR 1. mellékletében felsoroltaktól eltérô közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthetô,
ezért szükséges volt megváltoztatni a Pergel-köz és a Sastelep jellegét. E két utca Pergel köz és Sastelep utca elnevezést kapott.
A Testület a Hôsök tere esetében a közterületjellegen felül módosította a tér elnevezését is, így a templom és az iskola közötti tér Hôsök
tere helyett Szent Kereszt tér elnevezésre változott.
A fenti új, vagy módosított utcaneveket 2015. december 31-éig kell az Önkormányzatoknak átvezetniük a központi címnyilván-
tartásban. Amint a programban lehetôségünk lesz átvezetni minden változást, azonnal értesíteni fogjuk a módosítással érintett ingat-
lantulajdonosokat a címváltozás kapcsán szükséges tennivalóikról.

Polgármesteri Hivatal
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FELHÍVÁS!

CSALÓK JÁRNAK KAKUCSON!
Tisztelt Lakosaink!
Tudomásunkra jutott, hogy a napokban több idôs személy-

hez is becsengettek ismeretlenek, és azt állították, hogy az
Önkormányzat nevében hoznának tûzifát, viszont ahhoz,
hogy még több fát kaphassanak, mint amennyire jogosultak
lennének, adjanak át részükre 5-10-15 ezer forintot. 

Kérjük, hogy ne „dôljenek be” az ilyen és hasonló megté-
vesztô szövegnek, mert az Önkormányzattól senkit nem

küldtünk ki, hogy a tûzifaigények felmérésére, és pénzt

sem kérünk senkitôl sem elôre, sem utólag. 

Amennyiben az Önkormányzatnak lehetôsége lesz szo-

ciális tûzifát osztani (elôreláthatóan decemberben vagy janu-
árban) akkor azt ingyenesen fogjuk kivitetni a házakhoz a

kérelmezô jogosultaknak. 

Kérjük kedves Lakóinkat, legyenek óvatosak, és otthonaik-
ba ne engedjenek be idegeneket, házaló árusokat, ne váltsa-
nak fel idegeneknek pénzt, így nem válhatnak trükkös tolva-
jok, csalók áldozatává! 

Amennyiben megkörnyékezik Önöket a csalók, kérjük, ér-
tesítsék róla a Rendôrséget a 06-29-360-107 telefonszámon!

Polgármesteri Hivatal

Közlemény
A Képviselô-testület a 9/2014. (X. 27.) önkor-

mányzati rendeletével megalkotta a települési ön-
kormányzati képviselôk, bizottsági tagok tisztelet-
díjáról és költségtérítésérôl szóló rendeletét, mely-
nek 2.§ (1) pontja szerint a képviselôi tiszteletdíj
összege havonta bruttó 30.000Ft, a 3.§ szerint a bi-
zottságok nem képviselô tagjainak tiszteletdíja ha-
vonta bruttó 15.000Ft.

A képviselôk és bizottsági tagok azzal a feltétel-
lel fogadták el ezt a döntést, hogy valamennyien
legalább a tiszteletdíj mértékében támogatnak he-
lyi rendezvényt, civil csoportot, valamint olyan ne-
mes kezdeményezést, amely Kakucs község érde-
keit szolgálja.

Képviselôink mind a mai napig e szellemben dol-
goznak, hiszen a községi költségvetés igen szûkre
szabott a civilek és a rendezvények támogatása ese-
tében.

Kérjük, ha képviselôinket személyesen szeretnék
felkeresni ebben az ügyben, azt tegyék meg, szíve-
sen beszámolnak tevékenységükrôl.

Kedves Kakucsi Lakosok!
A község sportpályája számos rendezvénynek a helyszíne. Töb-

bek között itt kerül megrendezésre minden nyáron a falunap is. 
Évrôl évre egyre több baráti társaság állít sátrat, hogy jókat

fôzzenek, beszélgessenek ezen a rendezvényen.
Szeretnénk, ha idôvel, minél több sátor kerülne hûvös, árnyé-

kos helyre. Jó lenne egy ligetes helyet kialakítani, hiszen eddig is
voltak fák az óvoda felôli oldalon. Tudjuk, hogy a nyárfák pihéi
sok emberben allergiás reakciót váltanak ki, így elôbb-utóbb a
megmaradt nyárfákat is ki kell majd vágni, de csak akkor, ha mel-
lettük már ott van a növekedô új fa.

Ezért önkormányzatunk a sporttal összefogva 2016 tava-

szán fákat szeretne ültetni. 

Jó lenne egy idôben minél több fát elültetni a sportpályán,
hogy egyszerre növekedjenek. A KAFIK már megkezdte a gyûj-
tést a pálinkafesztiválon, mi pedig folytatjuk.

Aki szívesen támogatja kezdeményezésünket, az rendezvénye-
inken (adventi vásár, farsang) mindig találkozni fog egy kis do-
bozzal, ahová adományait bedobhatja, de telefonon megkereshe-
tik a község képviselôit, a hivatal dolgozóit vagy a civil szerveze-
tek tagjait.

Az óvodai ballagáskor intézményünk már elkezdett egy

szép fasor kialakítását. 

Reméljük, kedves lakók, önöknél is nyitott fülekre, szívekre ta-
lálunk.

Spanyielné E. Györgyi képviselô

Kedves Civil Szervezetek Tagjai!
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A CSOK, mint vissza nem térítendô állami támogatás, az aláb-
bi célokra igényelhetô:

· a 2008. július 1-jén vagy azt követôen kiadott építési engedéllyel
rendelkezô és legalább „B” tervezett energetikai minôsítésû új, össz-
komfortos lakás építéséhez, használatbavételi engedéllyel,

· használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyít-
vánnyal és legalább „B” energetikai minôsítéssel rendelkezô új
lakás vásárlásához, amennyiben építés esetén az általános forgal-
mi adó nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy
négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az ál-
talános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás tel-
jes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár
nem haladja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású la-
kás esetében a 350.000 Ft-ot.

A CSOK „C” (követelménynek megfelelô) energetikai

minôsítési osztálynál kedvezôtlenebb energetikai minôsítési

osztályú egylakásos lakóépület vásárlása, illetve bôvítése ese-
tén abban az esetben igényelhetô, ha az igénylô a hitelintézet ré-
szére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi
hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyít-
ványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonsá-
got közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. 

A CSOK új és hasz-
nált lakás vásárlása ese-
tén az adásvételi
szerzôdésben szereplô
vételár megfizetéséhez
használható fel, egy
összegben építés-

nél/bôvítésnél viszont

utólag fogják folyósíta-

ni, a készültségi foknak
megfelelôen, részletek-
ben.

Ki igényelheti a ked-

vezményt?

– életkori megkö-
téstôl függetlenül a ter-
mészetes személyek
(házastársak, élettársak,
egyedülállók) már meg-
lévô gyermekek és a ter-
hesség betöltött 24. hetét
követôen magzat vagy
ikermagzat után, illetve 

– a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyerme-
kek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása eseté-
ben (megelôlegezett CSOK), 

– a CSOK-ot korábban született gyermeke után igénybevevô a
késôbb született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti köl-
csönszerzôdésbôl (2015. július 1-jét követôen kötött) eredô tarto-
zás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzôdés meg-
kötésének idôpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.
A késôbb született gyermek utáni kedvezmény összege gyerme-
kenként 400 ezer Ft.

Ki után vehetô igénybe a kedvezmény? 

A kedvezményre jogosult igénylô a vele közös háztartásban
élô, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele
együtt beköltözô

a) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
b) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élô és álta-

la eltartott gyermek után, ha az igénylô vállalja, hogy a gyámság
három éven belüli megszûnése esetén a családok otthonteremtési
kedvezményét visszafizeti, vagy 

c) a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) - a
meglévô gyermekei számától függetlenül - legfeljebb két szüle-
tendô gyermek után.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A CSOK-kal érintett lakásban (épített, bôvített és vásárolt) az
igénylônek vagy a támogatott személynek legalább 50%-os tu-

lajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az in-
gatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakás-
ban az igénylôn vagy támogatott személyen kívül csak az általa
eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

Mennyi a kedvezmény összege?

A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt la-
kás vásárlása vagy bôvítése esetén egyaránt a következôk szerint
alakul: 

FONTOS !

A CSOK-ot építés esetén a használatbavételi engedély vagy a

használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány
kiadása elôtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét
követôen), bôvítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem be-
nyújtását követôen (legkorábban 2015. július 1-jét követôen)
megkezdett bôvítési munkálatokra lehet igényelni. Új és használt
lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi
szerzôdés megkötését követô 120 napos határidôn belül lehet igé-
nyelni.

A CSOK-ot a pénzintézeteknél lehet igényelni.
Kötelezô-e a szocpol mellé lakáshitelt felvenni?

Nem kötelezô, de amennyiben szükségük van lakáshitelre, pró-
bálják meg azt ugyanannál a banknál intézni, mert így elengedik
az elbírálás díját. Ha nem kérnek hitelt, akkor ezt a díjat (max.
30.000 forintot) meg kell fizetniük.

Részletes tájékoztatás a www.kormany.hu weboldalon található.

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)
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90 éves születésnapján szeretettel köszöntöttük
idôsebb Kálvin Jánost, aki községünk 2000. évi

díszpolgára. Róla leányának, Varró Tiborné, szü-
letett Kálvin Erzsébet írásával emlékezünk meg la-
punkban.

Gyerekkori emlékeim édesapámról

Ha kislánykoromból eszembe jut édesapám, mindig egy
kép jelenik meg elôttem. Ül az asztalnál, és kottát ír. Idônként
a zongorához lép, leüt néhány akkordot, és tovább ír. A hang-
szerelés neki szórakozás volt, nem munka. Különbözô létszá-
mú zenekaroknak megfelelô partitúrákat szerkesztett. Mindig
a zene foglalkoztatta.
Legszívesebben a ze-
nérôl tudott beszélni.
Bármilyen beszédtémát
összefüggésbe tudott
hozni a zenével.

Gyermekkoromban
nekem természetes volt,
hogy családunkban köz-
ponti helyet foglalt el a
zene, hiszen a zenekari
foglalkozások sokszor
nálunk voltak. ôk ezeket
iskolának hívták. Csalá-
di összejöveteleken pe-
dig édesapám testvérei
is, akik szintén zené-
szek voltak, gyakran
szóba hozták zenekari
élményüket. A család, a
nagyszüleim, az édes-
anyám meg én is szerettem, ha nálunk iskoláztak. A zenehall-
gatáson túl még vicces történetekkel is szórakoztatták egy-
mást és bennünket is. Igazi jó közösséget alkottak, akiket a ze-
ne szeretete tartott össze. Nagyszüleim már öregek voltak, és
a szobájukban még a függönyt is elhúzták az ajtón, úgy fi-
gyelték a mellettük levô helyiségben zajló eseményeket.

Az 50-es években országos tehetségkutató rendezvényeket
szervezett a Népmûvelô Intézet. Kakucsról két együttes neve-
zett be, a Csiszárik és a Kálvin zenekar. Egy szakemberekbôl
álló zsûri értékelte a megjelentek munkáját. Az összes zenekar
közül apámé, a Kálvin zenekar kapta a legnagyobb elismerést.
ôt azzal jutalmazták, hogy négyéves zeneakadémiai képzésre
kapott ösztöndíjat, levelezés formájában. Nagyon szeretett
volna elmenni, de paraszt lévén, betakarítási idôben ez lehe-
tetlennek tûnt. A testvérei, akik ismerték zenei tehetségét, tud-
ták, hogy mennyire szeretné továbbképezni magát, és vállal-
ták helyette az itthoni munkát. Így került apám 1957-tôl 1961-
ig a Bartók Béla Zeneakadémiára. Élete legszebb idôszaka
volt! Idônként bentlakásos heteket biztosítottak a kurzus szá-
mára. Nagyon jól érezte magát, hiszen már zenét tanulhatott.
Tehetségével kiemelkedett társai közül, ezért nemcsak a taná-

rai, de a társai is nagy tiszteletben tartották. Esténként külön-
féle zenei eseményekre jártak, ahol ô még sohasem volt.

A képzést a zenei körökben nagyra becsült tanárok, mint
Lendvai Kamilló és Eördögh János vezették.

A záró vizsga anyagát a zsûri választotta ki. ô úgy emlék-
szik erre a jelentôs eseményre, hogy neki a „Csongrádi dalok”
összeállítását osztották. Ezt a mûvet már saját zenekarának
betanította, tehát partitúra használata nélkül is tudta vezényel-
ni. A zenészek minden rezdülését érezte, és ezt a muzsikusok
nagyra értékelték. Az elôadás végén nemcsak a tanárok, de a
zenészek is állva tapsoltak. A harminc tanulótársa közül ô
végzett egyedül kitûnôen.

Akkoriban a járás területén nem voltak képzett zenekarok,
ezért felkérték, hogy a dabasi kultúrház keretén belül tanítsa

ôket. Ez 1958-1965 kö-
zött történt. Neve ismert-
té vált, ezáltal a zenekara
különféle országos ren-
dezvényekre, ünnepsé-
gekre meghívásokat ka-
pott. Erre az idôpontra
esik a különféle fesztivá-
lokon való részvételük
is, ahol ismert, nagy lét-
számú zenekarok vettek
részt. Itt már az egyesí-
tett (Csiszárik-Kálvin)
kakucsi zenekarokkal
szerepelt nagy sikerrel.

Külön kiemelendô a
Gyulán kapott dicsére-
tük, ahol a zsûri elnöke
megkérdezte, milyen
nagyságú város az a Ka-
kucs, ahol ilyen jó zene-

kar van. ô büszkén válaszolt: 
– 2500 lakosú faluból jöttünk.
Majd Bp-re került a Keripari Vállalathoz mint raktáros. A

zene tanításával továbbra is foglalkozott. Fontosnak tartotta a
zenekar utánpótlását biztosítani. Esténként nemcsak a faluból,
de a környezô településekrôl is sok fiatalt tanított meg muzsi-
kálni Sok zenész ismeri; és még ma is elismeréssel beszélnek
zenei tudásáról. 

Zenekarával társadalmi és egyházi rendezvényen mindig
jelen volt, és igényes zenét szolgáltattak. Sok-sok lakodalom-
ban is megfordultak, ahol biztosították a jó hangulatot. Apám
törekedett arra, hogy a hallgatóság minden igénye ki legyen
elégítve. Haza havi rendszerességgel megérkeztek a legfris-
sebb slágeres kották, amiket megrendelt a kiadótól. Ezeket
hangszerelte különféle nagyságú, összetételû zenekarok szá-
mára.

Jelenleg 90 évesen – süketen és vakon – szívesen emlék-
szik vissza aktív éveire. Sok év telt el, de jó visszaemlékeznie
azokra az idôkre, mert a zene megszépítette életét és a zene-
szeretô hallgatóiét is.

Kakucs, 2015. 07.18.

Polgármesterasszonyunk elôtt az ünnepelt, id. Kálvin János,
valamint két gyermeke: Erzsébet és János (Fotó: Tóthné)

Születésnapi köszöntô
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Újabb hírek a KEX-rôl 
A 2014. évi decemberi lapunkban már beszámoltunk arról a régészeti

programról, amely a bronzkori európai kapcsolatok kutatásáról szól, és
most újabb hír érkezett Kulcsár Gabriella régésztôl

A kakucsi határban 2013-ban megkezdett ásatást az Magyar Tu-
dományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti
Intézete, valamint a Poznañi és a Kieli Egyetem szakemberei végzik,
akik a „Kakucs Archeological EXpedition” címû hároméves projekt-
ben a bronzkori európai társadalmak kapcsolatrendszerét is kutat-
ják. Az MTA, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Lengyel Kutatási
Alap támogatott feltáráson az összes régészképzést végzô hazai egyetem
hallgatói is dolgoznak.

Kakucs vidéke Dunától keletre található régiójának természetföldrajzi
képét a régészeti-történeti korokban az egykori ôs-Duna medermaradvá-
nyai határozták meg. A vízjárásokat kísérô partokon, szigeteken számos
középsô bronzkori kisebb-nagyobb település és temetkezési hely bújik
meg A kakucsi régió kutatása tulajdonképpen egészen 1905-ig nyúlik
vissza. Ekkor tárta fel Kada Elek a mai Újlengyel (korábban Újhartyán)
határában a korszak egyik meghatározó jelentôségû temetôjét Vatyapusz-
tán. A magyarországi bronzkor kutatásban ez lelôhely lett a Vatya-kultúra
névadó lelôhelye. Ezzel egyidôben és ezt követôen még további számos
temetkezôhely került napvilágra a közeli Ócsa, Dabas, Tatárszentgyörgy,
Bugyi, Áporka, Dömsöd, Inárcs, Ráckeve, Szigetszentmiklós határában.
A Duna stratégiailag is meghatározó átkelôhelyeihez vezetô és kapcsoló-
dó, ma már nem mindig látható vízjárások mentén, a Duna-menti kiemel-
ten fontos, százhalombattai és dunaújvárosi központtal átellenben a szer-
vezôdött egykor ez a sajátos jellegû régió. Ennek ellenére egészen a kö-
zelmúltig települések alig voltak ismertek a területrôl (pl. Soroksár-Vár-
hegy), illetve kevéssé kerültek a kutatás homlokterébe. Az 1990-es évek
elején vált ismertté Kakucs határában a Balla-domb többrétegû települé-
se, mely a Kr. e. 2. évezred elsô felében a szûkebben vett régió egyik tele-
pülési központja lehetett. Voltaképpen emiatt nevezzük a régiót kaku-
csinak, illetve a régiót érintô új kutatási programunkat Kakucs Arc-
haeological Expedition-nak, vagyis röviden KEX-nek.

A táj Kakucs vidékén
Az általunk vizsgált terület a Duna Budapesttôl délre található szaka-

sza Dömsödig, illetve keleten a Soroksár–Gyál–Kakucs vonal által hatá-
rolt régió. Közigazgatásilag a mai Pest megye déli körzetét foglalja magá-
ba. A Duna által kettéosztott Pesti-hordalékkúp síkság ôsvízrajzi képe je-
lentôsen különbözött a maitól. A Duna Pest melletti legyezô alakú horda-
lékkúpja arra utal, hogy a Duna folyásiránya a pleisztocénban és a holo-
cén korszak elején fokozatosan megváltozott és nyugati irányba 90 fokos
fordulatot véve érte el jelenlegi medrét. Mialatt a Duna fokról-fokra meg-
változtatta folyását s teraszait kiépítette, a terület felszínét át- meg
átszôtték különbözô fattyú- és mellékágak. A 19–20. századi szabályozá-
sokig igen gyakori volt a Duna folyásirányának változása, a meanderek
kialakulása és elhalása, a zátonyképzôdés, a mellékágak vándorlása, újab-
bak képzôdése ill. a régiek részbeni feltöltôdése. A bronzkorra is vonat-
koztatható történeti ökológiai/környezetrégészeti vizsgálatok a térségben
jelenleg csak részben állnak rendelkezésünre.

Budapesttôl délre, Ócsa–Inárcs között, a Duna egyik ôsi ágának marad-
ványait Sárvíz vagy nagy Sár folyó néven említették a 13. századi okleve-
lek. Balla Antal 1793. évi vízrajzi térképe alapján Budapest-Soroksártól
egészen Kalocsáig egy széles ártéren elmocsarasodó folyó képe rajzolódik
ki. A nagy mocsár egyes ágai sokáig megôrizték folyóvízi jellegüket.
Ócsa-Inárcs-Kakucs-Dabas nyugati határaiban, Bugyi, Sári, Gyón, Kun-
szentmiklós, Dömsöd között, a 18. századi térképek tehát még egy össze-
függô tó és mocsárvilágot ábrázoltak. Csak néhány kisebb-nagyobb ho-
moksziget adott lehetôséget a megtelepedésre, ahová az év nagy részében
csónakon lehetett eljutni. A területen kiterjedt mesterséges csatornarend-
szerrel oldották meg a vízelvezetés problémáját az 1910–20-as évektôl
kezdôdôen. Ekkor készült el a 150 km hosszú Duna-völgyi fôcsatorna is.
A természetföldrajzi ismeretek egyik fô tanulsága, hogy ezek a mederágak
alapvetôen meghatározták a terület egykori településföldrajzát.

Középsô bronzkori településszerkezet a Duna bal partján – Ka-
kucs régió

A sok szempontból meghatározó elôzmények után ebben az ígéretes
régióban új lendülettel folytattuk tovább kutatásainkat 2010-tôl, immár
egy nagyobb kutatási program részeként.

A véletlenek szerencsés összjátéka volt, hogy éppen 2007–2010 táján

végzett légirégészeti kutatásokat Czajlik Zoltán és Miklós Zsuzsa a régió-
ban és ekkoriban váltak szélesebb körben használhatóvá a Google Earth
mûholdas felvételei is. Miklós Zsuzsa a Pest megye várait kutató prog-
ramja kapcsán a légifelvételek készítése mellett terebejárásokat és felmé-
réseket is végzett a lelôhelyeken. Ezek a kutatások azt eredményezték,
hogy három újabb település vált ismertté rövid idôn belül: Kakucs-Turján
mögött, Dabas-Dabasi Szôlôk és Dömsöd-Leányvár. Ehhez kapcsolódóan
a régióban végzett folyamatos terepbejárások és civil segítôink, közöttük
kiemelten Greman István kutatásai és bejelentései alapján alapvetôen vál-
tozott meg a régió történetérôl eddig alkotott képünk. Kiderült, hogy a ko-
rábban ismert sírok és temetôk mellett különbözô szerkezetû, intenzitású
és feltételezhetôen különbözô funkciójú települések sora található a régi-
óban. Ezzel nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a terület kutatása immár
nemcsak ígéretes ötlet, hanem további szisztematikus kutatást igénylô te-
rület.

A kiindulópontot Kakucs délnyugati határában, az egykori Tó-környé-
kének ingoványaiból kiemelkedô, ma a terület lecsapolását elvégzô Du-
na-völgyi fôcsatorna bal partján két nagyméretû dombból álló központi
település Kakucs-Balla- és Szélmalom-domb kutatása jelentette. Az
1991–1993 között végzett leletmentô feltárásokon egy többrétegû telepü-
lést azonosítottunk itt, ahol a Kr.e. 2000-1500 közötti idôszakban állt egy
falu. 

Ugyancsak 2010-ben ismertük meg közelebbrôl a Kakucs-Balla
dombtól légvonalban alig 3 km-re fekvô Kakucs-Turján mögött lelôhelyet
és a közel 6 km-re fekvô Dabas-Dabasi-Szôlôk lelôhelyet, illetve a távo-
labbi Dömsöd-Leányvár települést. Terepbejárásaink is igazolták, hogy
mindhárom esetben középsô bronzkori, árokkal/árkokkal körbevett tele-
pülésekrôl van szó. Lengyel kollégáinkkal közösen végeztünk magneto-
méteres felmérést, közel 1,5 hektáron Kakucs-Turján lelôhelyen. Ennek
eredményeként egy hármas szerkezetû, árkokkal tagolt település képe
bontakozott ki, melynek központi részén lakóházak nyomai mutatkoztak.
2012-ben Márkus Gábor is csatlakozott a kutatócsoporthoz és közel 12
hektárra kiterjedô magnetométeres felmérést végzett Dömsöd-Leányvár
árokkal övezett településen és a hozzá kapcsolódó külsô településen, amit
szisztematikus terepbejárással egészítettünk ki.

Ezt követôen fogalmazódott meg a gondolat, hogy a környék erôdített
településeit egy komplex programrészen belül vizsgáljuk meg. A Lengyel
Kutatási Alaphoz Mateusz Jaeger által benyújtott közös pályázatunk tá-
mogatást nyert a 2013–2016 közötti idôszakra. A kutatócsoport kiegészült
a kieli Christian-Albrechts Universität munkatársaival, Prof. Johannes
Müller vezetésével. A pályázat keretein belül lehetôség nyílik 3–4 erôdí-
tett település további magnetométeres felmérésére és régészeti feltárások
végzésre Kakucs-Turján mögött lelôhelyen.

Kakucs-Turján mögött
A lelôhelyen a régészeti feltárásokat megelôzôen Márkus Gábor újabb,

4,5 hektárra kiterjedô magnetométeres felmérést végzett 2013 tavaszán.
Az eredmények figyelembevételével 2013 augusztusában a poznañi és
budapesti kutatócsoportok kezdték meg a munkát a központi településré-
szen. Itt az egyik legígéretesebb, magunk között Fô utca 2. számmal jel-
zett, házra utaló anomáliát választottuk ki. Az ÉNy–DK irányú ház északi
felében egy 8◊7 méteres szelvényben kezdtük meg a feltárást. Az elsô év
ígéretes eredményei után 2014 augusztusában, a kieli egyetem Nicole
Taylor által vezetett kutatócsoportjával kiegészülve a ház déli felében is
megkezdtük a feltárást, egy 6◊8 méteres szelvényben. 

2014-ben a négy hétig tartó terepmunka során a 3500–4000 évvel
ezelôtt elpusztult, részben leégett vert agyagfalú, földpadlójú ház marad-
ványait tártuk fel. Megtaláltuk a ház belsejében egykor használt kemen-
cék nyomait, a házfalak romjai között ép edények, bögrék, korsók, pa-
rázsborító edény kerültek napvilágra. A bronz használatát egy bronztû és
több kisebb-nagyobb bronztárgy töredéke jelzi, a romok között egy arany
hajkarika és értékes borostyángyöngy is elôkerült.

2015-ben a ház teljes feltárása mellett a település külsô települési ré-
szein is szondázó ásatást tervezünk. A meglehetôsen összetett belsô struk-
túrájú lelôhely további vizsgálatát az NKA támogatásával egészítjük ki.
Az elôzetes eredmények alapján elmondható, hogy a települést egykor
3–3,5 méter mély árkok vették körbe. További vizsgálatokat igényel a te-
lepülésrészek belsô funkciójának értékelése.

Itt is szeretnénk megköszönni számos támogatónk segítségét. Elôször
is azt, hogy a bronzkori települést rejtô földek mûvelôi, Kálvin János és
Csiszárik Pál hozzájárultak a munkálatok elvégzéséhez. Köszönjük Dr.
Kendéné Toma Mária polgármester-asszonynak, Lovas Istvánnak és Kar-
sza Jánosnak, a kakucsi szövetkezet vezetôjének, hogy minden támoga-
tást megadtak a munkálatok során, továbbá Greman Istvánnak, hogy már
évek óta segíti munkáinkat a térségben. 
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Samuel Beckett írta:„Az igazi mûvé-
szet, mint a mozarti felhangzás, tökélete-
sen érthetô, és tökéletesen megmagyaráz-
hatatlan.”

Kiállításmegnyitómban ezt tartom szem
elôtt.

Ha körbefuttatjuk szemünket, olyasmit
látunk, amit eddig, ilyen impozánsan Ka-
kucson még soha. Tünékeny világunk
mozdulatainak pillanatképei villanó mo-
sollyal figyelnek minket – meg kell állni,
körbe csodálni, rohanó idônkben aprócska
állomás.

Ködbe veszô, misztikus tudomány a ko-
rai kohászok öröksége, mely ma is rabul
ejti a kreatív alkotókat. 

Hunyjuk be szemünket és képzeljük el,
amint az öntôforma öblében buborékot
vetô, lustán folyó fém megadja magát – ki-
tölteni készen híven az íveket. Így szület-
nek a mûvek ezred évek óta, ha a mûvészt
elhívja a tûz és a fém örök barátságra. Ki
ne értené ezt a vonzalmat, aki ült már vö-
rösen izzó parázs varázsa mellett, elfeke-
tülô kockákra hasadó fahasábokra fura for-
mákat rajzoló lángok bûvöletébe merülve?
Aki átélte már, azt megérinti, hogy az al-
kotó képzelet, folyékony bronzból miként
formál alakot, kalapot, kabátot, rebbenô
tollakat, érzelmet, mámort – egy egész vi-
lágot. Minden darab kész meseszép, kerek
történet, csak hallgatnunk kell értô fülek-
kel, mit is mesélnek a fények és árnyak
ölelésében rejtôzô mozdulatok. Azt keve-
sen tudják, hogy az öntés „csak” az egyik
állomása a mû születésének. Ezután a mû-

vész különbözô eszközökkel, aprólékos
munkával – és néha hosszú idô alatt - teszi
a szobrokat azzá, amilyennek álmaiban
látja ôket. Vagy – majdnem azzá.

A szemlélô biztosan mást lát benne,
mint az alkotó. És ez így van rendjén. 

Csak azt mondhatom, amit megpendít a
látvány bennem.

Mámoros éjtôl ingatag whiskey-barát
kapaszkodik az éjszakába, mögötte emlé-
keit vesztô napja, elôtte veszni készülô
jövô. Láb lépne tova – esernyô selyme fe-
szülne – igézve várja szemünk a folytatást.

Könyv lapja zizzenve, nyögve nyújt tá-

maszt a lábnak, míg várja az elme a lélek
Napját, simítsa végig békés homlokát,
mely mögött a szellem titkos szobái lapul-
nak.

Szemébôl rád a létezô, megtalált béke
tekint.

Biztos mosolyú horgász bronzának hôje
kihûlt már, pettyezve dermedt redôvé –
csetlik-botlik rajta a napfény. Hallod,
ahogy zizeg a zsineg a hirtelen mozdulat-
ra, horgának a sima víztükörre élesen csat-
tanva hasít helyet. Ha eleget várunk, tán
még halat is látunk.

Érezzük az utcazenészek örömbôl faka-
dó, lüktetô ritmusát. Látni véljük a forga-
tagot az utcán, ahol nagyhírû zenészek lel-
tek a világhír borzongató bársonyára. 

Vadászos valóság – lábnál a fegyver, ré-
gi kalandok, trófeák, történetek – a mese
az oroszlántól ér el a nyúlig. Ma csak
ennyire futotta, telne ám többre, s mi
hisszük örömest, hogy mindez igaz.

Világra éhes szeretettel néz fel az égre
Lobo kutyája, régi csavargások jó ízû em-

lékét idézve tolja
bumfordi fejét kezed
alá. 

Szárnyát kitárva
száll reccsenô ágra
biztos karmokkal a
szabad madár. Tollai
ôrzik a nappal mele-
gét, az éjszaka hide-
gét, szikrázó csillagok
porát. Ég és föld kö-
zött éli világát, övé a
fent, és övé a lent. Lá-
tott Napot és Holdat,
ballagó embert, elfutó
idôt. 

Bárhova nézek, vil-
lan a térben a tánca a
fénynek – végigsimít

a fémhullámokon, becsusszan egy gallér
mögé, szélesre rajzolja a mosolyt, vibrál a
megkezdett mozdulat.

Dr. Sztana Ernô szobrász falunapi kiállítását
dr. Kendéné Toma Mária polgármester nyitotta meg

A szobrok mellett festményekkel
tette még színvonalasabbá Karesz

a bátyja kiállítását 
(Fotók: Sponga Tamás)

Énekes-zenei közremûködôk
Radóczy Júlia és Kiss László, a

szegedi Delegáció zenekar tagjai
voltak

A Sztana testvérpár megköszöni a
kakucsi kiállítás lehetôségét

polgármester asszonyunknak

A megnyitó közremûködôi, dr. Sztana Ernô szobrász
mellett dr. Kendéné Toma Mária polgármester és

Herman Flóra elsôéves színinövendék. 
Konferált: Tóth Istvánné
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Csupa kedves szobor és bájos történet,
kézbe fogható érzelem. Derû van bennük
és szeretet.

Elgondolkodom, milyen vakmerôen pa-
zaroljuk életünk perceit, két kézzel szórjuk
a szélbe, és észre sem vesszük, milyen
nagy a veszteség. 

A mûvész figyel, szinte lesben áll, és
ezeket az illanó pillanatokat kapja el. For-
mába önti szeretve és minket tanítva –
mindent megmutatni, amit az élet jelent.

Keze alatt megmásíthatatlan valósággá
válik a tûzben olvasztott folyékony fém. Az
csak a ráadás, hogy ha beütjük a YouTube
keresôjébe a mûvek címeit, jó néhányat kö-
zülük meg is hallgathatunk. 

Köszönet érte, hogy itt is láthatjuk
Brüsszel, Anglia, Japán, Egyesült Álla-
mok, Írország, Németország, Korea, Hol-
landia, Pázmánd és még sok-sok hely után,
ahová eddig eljutottak. Megálmodójuk és
cizellálójuk Dr. Sztana Ernô szobrász, aki-
nek mûveibôl átfogó kiállítást láthatunk a
korai daraboktól napjainkig. Táborfalván
született, bejárta a világot, Osnabrückben
mûvészettörténeti és doktorátusi diplomát
szerzett. Londonban töltötte a gyakorlati
idejét. A kíváncsiság ûzte a szépséges
bronzszobrok után Olaszországba, Fran-
ciaországba, Törökországba, Angliába,
Amerikába, Brüsszelbe. Hol kutatta a
bronzmûvesség titkait, hol tanult róluk.
Mindenütt ôk voltak élete központjában.

Csoda-e, hogy ennek a sok itt látható
szeretnivaló gyarlóság, könnyedség, emel-

kedettség, büszkeség alkotója Dublinban
telepedett le? A manók, mesék, tündérek,
hencegô koboldok világának országában. 

Tôlem eléggé távol állt ez a mûvészeti
ág. Mégis úgy érzem, ezek a figurák éle-
tem végéig hiányoznának, ha nem ismer-
hettem volna meg ôket. Köszönöm!

Kívánunk Neked hosszú életet, tele új
tapasztalatokkal, sok szeretettel és boldog-
sággal. Merô önzésbôl: hogy sokszor üd-
vözölhessünk itthon új mûveid kiállításain.

Isten hozott nálunk, Kakucson, kedves
barátom, Ernô! 

Borverseny:
A zsûri tagjai voltak: dr. Kendéné Toma Mária, Fajt István,

Golda Gábor és Kosztolányi Zoltán.
Nagy arany oklevél: helyben termett, Vegyes-mézes FOR-

GÁCS Frigyes bora

Falunapi versenyeredmények

KAKUCSI LAPOZGATÓ

XXV. évfolyam 3. 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, 

Kucseráné Bartuszek Judit, Prohászka Petra,
Spanyielné Elek Györgyi 

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

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:

Arany oklevél: Novajon termett, Királylányka, JUHÁSZ Ist-
ván bora

Arany oklevél: Novajon termett, Oportó-Kékfrankos-Zwwei-
gelt, JUHÁSZ István bora

Arany oklevél: Somlón termett, Somlai hárslevelû, FARAGÓ
Pál bora

Bronz oklevél: Kakucson termett, Otello, ZELEI Levente bora
Oklevél: Kakucson termett, Szlanka, FARAGÓ Pál bora
Oklevél: Kakucson termett, Szlanka, ZELEI Levente bora

Sütôverseny:
A zsûri tagjai voltak: Farkasné Szabó Mária, Herman

Józsefné, Konczikné Kaldenecker Rozália, Pergel Pálné,
Sinkó-Fajt Zsuzsanna.

I. helyezett: Fajt Antalné (hájaskifli), Csiszárik Lászlóné
(piskótás zserbó)

II. helyezett: Csiszárik Lászlóné (csokoládés golyó),
Maczák Aletta (hólabda)

III. helyezett: Kovácsné Gergely Mariann és Kovács Len-
ke (vaníliás kifli), Csiszárik Lászlóné (Fekete-erdô szelet)
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Fôzôverseny:
A zsûri tagjai voltak: Csiszárik Imréné, Csiszárik László-

né, Kucsera Attila, Nagy Pál, Szabó Tamás.
I. helyezettek: Faragó és Fia (fokhagymás flekken grille-

zett zöldségekkel) és a Kakucsi Öreg Fiúk=KÖFI (felsô-ho-
mokhátsági ôzpörkölt)

II. helyezettek: SZEPI BT. (halászlé szecsôi módra, sült-
hal) és a KSE (erdei rozmaringos, gombás szarvaspörkölt)

III. helyezettek: Faragó és Fia (káposztás-csülkös-ördögi
bableves) és a JSP Kft (körmös pacal)

Hörömpô István, a Szabadtûzi Lovagrend tagja elküldte
szerkesztôségünknek az inárcsi és a kakucsi fôzôverseny elsô
helyezett ételének receptjét, melyet örömmel adunk közzé

Falunapi sportversenyek:
A kispályás foci eredménye:

1. KAKUCSI DREAM TEAM
2. KAKUCSI ÖREGFIÚK

3. FÉL TÍZ ÜVEG ÚJHARTYÁN

A „Fut a falu” eredménye:
A 18 éven aluliak kategóriájában (15-en indultak): I. Jilk

Dániel, II. Becski Tamás, III. Vass Milán.
A 18 éven felüliek kategóriájában (11 induló közül): I.

Fallass Dániel, II. Teiringer Máté, III. Miták József.
Gratulálunk a gyôzteseknek, és reméljük, hogy minél több

futóval találkozunk a jövô esztendôben! 
Tóth Kata és Vörös Boglárka szervezôk

A rajtnál

A 18 éven alul gyôztesek

Fokhagymás flekken

Hozzávalók: csontnélküli sertés tarja, csemege piros
arany, étolaj, fokhagyma, húsleveslé, liszt.

Elkészítése: Elôzô nap a sertéstarját 5 mm vastagságra
kiklopfoljuk, mindkét oldalát bekenjük piros arannyal.
Egymásra rakjuk ôket és étolajjal leöntjük. A sertéstarját
ezután 24 órán keresztül pácoljuk.

Másnap egy serpenyôben vagy grillsütôben 80%-ra süt-
jük a sertéstarját. 0,5 l húsleves lét összekeverünk 2 gerezd
zúzott fokhagymával és 1 evôkanál liszttel. Ezt a lét össze-
forraljuk, majd ráöntjük a tarja szeletre és megforgatjuk.
Ezzel visszapuhítjuk a húst.

Köretként ajánlom: hasábburgonya, steak burgonya, fó-
liás burgonya, burgonyapüré

Ezzel a finom étellel nyertünk a helyi és az inárcsi falu-
napon.

11

22

33
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AA

FALUNAPI KÉPES BESZÁMOLÓ 2015. július 11. 

KAVICSOK és SZIKLÁK A Kakucsi Lovasegylet

Faragó Pál baráti köre A Dabas Tv interjút készített a fôzô társaságokkal

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselôi finom
ebéddel várták tagjaikat

Az Örkényi Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének
dolgozói elôször vettek részt falunapi rendezvényünkön

A Vöröskereszt aktivistáit a nap folyamán sok felnôtt is
felkereste

Önkormányzati sátrunk mellett fogadtuk
magyarkakucsi barátainkat
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Önkormányzatunk képviselôi fôztek a falunak ebben az
évben

Akik a biztonságunkra vigyáznak, és nem csak
falunapokon!

A Kakucsi Általános Iskola pedagógusai vállalták 
a kézmûves foglalkozásokat, de besegített 

Királyfalvi Erzsébet is
A gyerekek hosszú sorban, türelmesen várták, hogy

sorra kerüljenek az arcfestésnél

Fajth Éva aerobic oktató tanítványainak bemutatója
nagy sikert aratott

Köszönjük Gálik Józsefnek, hogy a gyerekek örömére
elhozta kisállatait

Az óvoda makett-kiállításának sztárja Kovács Csaba
kisvasútja volt

Óvodánk teraszán fogadtuk a kangoo-bemutatót,
amely az új tartásjavító tornák egyike

AA
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„Az év Sportolói” 
kitüntetô címet adományoz 

a Kakucsi Mazsorett Csoport tagjainak. 

A Díj átadására a falunapi rendezvényen került sor.
Gratulálunk mazsorettjeink eredményeihez és kitüntetéséhez!
„Az év sportolói”: a Kakucsi Mazsorettek!

Név szerint: Bimbó Veronika, Kaldenecker Eszter, Kalde-
necker Petra, Spanyiel Alexandra,

Szabó-Faragó Fruzsina Vásáreczki Nóra, Zsolnai Fatime.
Vezetôjük: Bittera Zsuzsa.

Az alábbiakban közöljük a fiatalok írását, melyet falunapunkon
olvastunk fel, mialatt polgármester asszonyunk átnyújtotta nekik
„Az év sportolója” díjat.

„2000 februárjától Nagy Jánosné tanárnô alapításával indult a
16 fôs csoport Jasper Lóránt ötlete alapján, hogy májusban, az
elsô kakucsi falunapon fellépjenek. Hosszú évekig kizárólag a fa-
lunapra és a szüreti felvonulásra készültek a lányok a kendôs ko-
reográfiával, a Kálvin zenekar kíséretében.

2013-ban úgy gondolta a csapat, hogy szeretnének közelebbrôl
megismerkedni a mazsorett-bot forgatásával is. Ekkor hozta össze
ôket a sors Bittera Zsuzsával, aki a mai napig lelkes oktatójuk,
és aki bevezette ôket a mazsorett versenyek fényes világába.

Az elsô versenyre már 2014. május 24-én, Kiskunlacházán ke-
rült sor, ahol az elôkelô harmadik helyezést érték el.

Még abban az évben november 29-én Zsámbokra utaztak, ahol
ûberelték legelsô versenyüket, ugyanis az elsô helyezéssel tértek
haza.

Az új évtôl, (vagyis 2015-tôl) már nem csoportként, hanem
sportegyesületként folytatták tovább a lányok a sportos táncot, ki-
egészülve az ifjabb mazsorettes tagokkal. Így alakult ki a cadett,
junior és senior korcsoport.

2015. május 30-án Gyálra már a nagyobbak mellett a kisebbek
is ellátogattak, hogy megmérettessék magukat. Nagy örömükre
mindegyikük a korcsoport második helyét nyerte el.

Ezzel a versennyel párhuzamosan folyt a Magyar Látványtánc
Verseny a seniorok számára. Ez három fordulón át tartott. Az elsô
kvalifikáció március 29-én került megrendezésre, ahol a csapat

ezüstéremmel sikeresen kvalifikálta magát az Országos Bajnok-
ságra.

Kéthónapnyi intenzív felkészülés várt a lányokra, ugyanis a
kétnapos verseny csak május 16-án vette kezdetét. Ezen a kvalifi-
káción, azaz az Országos Bajnokságon is ezüstéremmel lettek
gazdagabbak. Ez a helyezés azt jelentette, hogy a hét lány június-
ban Balatonfüredre
utazhat, az Európa
Bajnokságra.

Ide már 26-án, a
bemutatójuk elôtt
egy nappal elindul-
tak, hogy jusson idô
a pihenésre, lazításra.
Ám ez sem oldotta a
soha nem látott lám-
palázukat. A fellépé-
süket elkeseredettség
követte, ugyanis úgy
érezték, hogy nem sikerült elég jól a táncuk. 

De az eredményhirdetésen jött a nem várt fordulat! Megdöbbe-
nésükre, majd hatalmas örömükre a zsûri arany minôsítéssel ju-
talmazta a Kakucsi Mazsoretteket, ezzel – más senior csapat mel-
lett – az Európa Bajnoki cím boldog tulajdonosai lettek!

Ezen eredményük alapján községünk Önkormányzata úgy dön-
tött, hogy 2015-ben ôket illeti „Az év sportolója” díj, melyhez
szerkesztôségünk is szeretettel gratulál, és kívánunk nekik továb-
bi szép, sportos sikereket.

A Képviselô-testület a június 30-ai ülésén döntött arról, hogy 
kiemelkedô sportteljesítményük elismeréseként 2015. évben

Az Európa-bajnoki cím tulajdonosai

A felsô tagozatosok

és az alsósok, a jövô bajnokai

Tóth Vanessza
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Kakucs Község Önkormányzata meghívást kapott idén
2015. szeptember 12-13-án megrendezett I. Nagykátai
Tápiófesztre. A fesztivál nem szûkölködött programokban,
hiszen volt nemzetközi fôzôverseny tápiómenti ízekkel, lát-
hattak az érdeklôdôk népi hagyományôrzô viseletben Tápió
Szépe választást, megrendezték ebben az idôpontban a szüreti
felvonulást, különbözô koncerteken vehettek részt a fesztivál-
ra látogatók, és ezen kívül még rengeteg programból választ-
hatott a közönség.

A kakucsi delegáció a 12-i fôzôversenyen képviseltette ma-
gát, ahol nagyon szép sikereket értünk el. A menü, amellyel

neveztünk: Részeges kakucsi fácánleves fürjtojással, Nagyli-
getes kakucsi vadpörkölt galuskával, desszertnek pedig hely-
ben készült cimetkrofnit kínáltunk. Menü kategóriánkkal
ezüst minôsítést nyertünk, különdíjas lett a cimetkrofnink, és
Nagykátáról hoztunk még egy megtisztelô különdíjat, ugyanis
miénk lett a legszebb fôzôhely kitüntetô cím is. Régi korok
hangulatát hoztuk el a sátor egyik részébe, amelyet csodálva
néztek a látogatók. Igazi összefogásnak köszönhetô az álta-
lunk elért szép eredmény, hiszen minden résztvevô nagy len-
dülettel és lelkesedéssel dolgozott.

Kis képes beszámolónkból Önök is láthatják, hogyan szere-
pelt Kakucs Község Önkormányzata az I. Nagykátai Tápió-
feszten.

Régi korok hangulata a kakucsi önkormányzati
sátorban

Vendégváró falatkákkal kínálták a kakucsi sátorba
látogatókat

Nagykátai Tápiófeszt
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AZ ÓVODA HÍREIAZ ÓVODA HÍREI

A nyár a vidámság, a jókedv és a szabadság évszaka. Megérleli
a gyümölcsöket, kinyitja a virágokat, mosolyával felvidítja a for-
ró hónapokat. A gyerekeknek ez az idôszak nyújtja a legtöbb örö-
met, vidámságot.

A nyár az óvodai élet „legcsendesebb” periódusa, ilyenkor a
gyermekek hosszú szünetüket töltik, így létszámuk váltakozva
ugyan, de sokkal kevesebb, mint az aktív szakaszban. Nem csak a
kicsik pihennek ekkor, az óvó nénik, dadus nénik is kiveszik sza-
badságuk nagy részét, ezért felváltva dolgoznak. 

Ebben az idôszakban kihasználtunk minden olyan lehetôséget,
ami élményt, örömet, és jó idôtöltést nyújtott az óvodába járó
gyerekeknek. Igyekeztünk sok új élménnyel gazdagítani a
gyerkôcök lelkét. Játszottunk udvari építôjátékokkal, fagylaltos,
pancsolós, vásáros, piacos, kalózos szimbolikus játékokat, kör-
möcskéztünk, kézmûveskedtünk, homokvárat építettünk, labdáz-
tunk. Élveztük a nyarat a maga kánikulájával, zivataraival, és
hangulatai magával ragadtak minket. Kár, hogy gyorsan elrohant.

Prohászka Kata óvó néni 

Nyári idôszak a Kökörcsin óvodában

Képek a falunapi szereplésrôl

Az óvoda ôszi hírei
Szeptember elsején megkezdtük a 2015/2016. nevelési évet. 
Öt csoportot indítottunk, így nincs zsúfoltság egyik teremben

sem. Minden gyermeket az életkorának megfelelô csoportba he-
lyeztünk el, így két kiscsoport, egy középsô és két nagycsoport
indult. Maci lett az új csoport neve, ahová a nyáron beíratott 5
évesek, valamint azok az 5 éves gyermekek kerültek, akik nyáron
töltötték 5. évüket és a szülô még bizonytalan az iskolakezdéssel
kapcsolatban. Mindkét nagycsoport 19 fôs. Úgy gondoljuk, így
sokkal több idô jut fejlesztésre, a nyári gyermekek is bátrabban
mehetnek az iskolába.

A gyermekek fejlesztésében segítségünkre van Balázs György-
né logopédus, aki heti két alkalommal van óvodánkban, valamint
Csongrádiné Démusz Amanda fejlesztôpedagógus, aki heti egy
alkalommal foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.

Az 5 csoporthoz 1 dajkát vettünk fel, valamint nagy álmunk is
teljesült, óvodatitkár segíti munkánkat júliustól.

Programok:
Szeptember az „újrakezdés”, a kicsiknél a szoktatás hónapja. A

nagyobbak viszont nem unatkoznak, hiszen gôzerôvel készülnek
az ôszi programokra.

A II. pálinka, lekvár és méz fesztiválon a Pillangó csoport kép-
viseli óvodánkat. ôszköszöntô mûsorukat dr. Zöldiné Bárdos Bri-

gitta óvó néni tanította be a gyerekeknek. Segítôje Takácsné Ja-
kab Erika dajka és Nagy Henrietta délutános óvó néni.

Október a szüret hónapja. A nagyok szüretelni készülnek és
mustot is készítenek majd az óvodában. Az idei évben októberben
is tartunk egy „kis” családi napot. 10-én, 16-án, pénteken délelôtt
nyílt nap keretében minden csoport bemutatja szüreti mûsorát,
melyet most a szülôk is láthatnak. Majd ôszi szöszmötöléssel
folytatjuk a délelôttöt: tökfaragás, termésbáb készítés, mesedé-
lelôtt. Ez idô alatt, finom ebéd készül majd az óvoda udvarán a
gyerekeknek és szülôknek egyaránt. 

Másnap a községi szüreti felvonuláson két nagycsoport képvi-
seli óvodánkat, a Maci és Süni. A táncot Roskóné Erôs Mária és
Adamicza Zoltánné óvó nénik tanítják be a gyermekeknek. Se-
gítôi Elek Jánosné, Buzek Mária dajkák, Kecskés Vivien és Spa-
nyielné Elek Györgyi délutános óvó nénik.

Októberben minden csoport az állatok világnapján sétára indul,
hogy házi állatokat figyeljenek meg, hiszen sok otthonban már
egyáltalán nem található semmilyen állat.

Novemberben nyílt nap lesz a két nagycsoportban, ahol foglal-
kozáson figyelhetik meg gyermekeiket a szülôk.

Decemberben várjuk a Mikulást. 
Részt veszünk a községi adventi vásáron. A szülôkkel közös

karácsonyi délutánt tartunk az óvodában.
Úgy gondolom, tartalmas idôszak vár ránk, melyhez kívánok a

kollégáknak, gyerekeknek, szülôknek sok erôt, szeretetet és
egészséget!

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREIAZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

„ Az élet egyetlen 
– ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!

Teréz anya szavaival köszöntöttük
Spanyielné Elek Györgyit – Györgyi
óvó nénit, aki idén 30 éve, hogy a peda-
gógus pályát választotta hivatásául.

1985. augusztus 21-én kezdett a kakucsi
óvodában. Diplomáját 1986-ban szerezte
meg Kecskeméten. 30 év alatt sok gyer-

mek nevelkedett cso-
portjaiban. Ha

visszatekintünk
az elmúlt
évekre, bizton
mondhatjuk,
hogy pedagó-
giai pályafutá-

sát kihívásnak
tekinti, s e kihí-

vásnak elkötelezet-
ten megfelel. Határo-

zottságával, következetességével és ked-
vességével szép eredményeket ért el a
gyermeknevelés területén. (9 ballagó cso-

portja volt). 2012-ben a BME- pedagógiai
karán vezetôi szakvizsgát tett és még eb-
ben az évben a Kakucsi Kökörcsin Óvoda
vezetôje lett.

Hihetetlen munkaerôforrás, megbízha-
tó, aktív résztvevôje a közösségnek. Há-
rom évtized után is rendelkezik avval a
motivációs szemlélettel, amely nélkülöz-
hetetlen munkájában. 

Nagyra értékelve munkáját magam és
kollégáim nevében kívánok jó egészséget,
erôt és kitartást az elkövetkezô évekre!

Nagy Henrietta 
intézményvezetô-helyettes

Jubileumi köszöntô – avagy 30 éve a pedagógus pályán

Ezen a nyáron is három hetet tölthettek
el a tanulók a nyári napköziben. A sok je-
lentkezô közül igyekeztünk mindenkinek
helyet biztosítani.

Mi, nevelôk is nagy izgalommal szer-
veztük meg e három hetet. Az elsô hét a
sütés, fôzésé volt. A második héten a pap-
íré volt a fôszerep, míg az utolsó héten ka-
vicsokat gyûjtöttünk és festettünk. Termé-

szetesen nem maradt el az úszásoktatás
sem, melyet mindig nagyon várnak a gye-
rekek. 

Lelkesen jöttek minden reggel, nem
törôdve esôvel, kánikulával. Tanuló, tanító
egyaránt jól érezte magát az együtt töltött
idô alatt. Köszönjük a finom ebédet a
konyhás néniknek!

Lovas Istvánné tanító néni

A napköziben jó volt lenni, mert játsz-
hattam a barátnômmel (Gáspár Enikô).

Nekem nagyon jó volt a nyári napközi-
ben, mert elmentünk úszni és kirándulni
(Fehér Dávid).

Jó volt a nyári napközi, mert csináltunk
popcorn tortát, pattogattunk kukoricát, és a
helyi moziban (az iskolában) megnéztük a
Harry Pottert (Horváth Csaba).

Az iskola nyári napközijérôl

És aztán elkezdôdött. De igazán. A nyá-
ri szünet. 

Még alig hûltek ki a székek, még alig
száradtak meg a táblák, még az elballagott
8. osztálynak szánt búcsúversek virítottak
a táblákon, máris nyári üzemmódba kap-
csolt az iskola. Összetolt asztalok, plédek
és hálózsákok váltották a padok megszo-
kott poroszos egymásutánját a táborban,

amely három hétre három különbözô téma
köré csoportosult: ételek, kövek és papír.
Újdonságként ezen a nyáron az angol is
belopta magát a tábor foglalkozásaiba:
népszerû angol gyerekdalokat szólaltattak
meg az adott napok résztvevôi. 

A nagy hôségben jó volt csobbanni
egyet – legalábbis a gyerekeknek – Gábor
tanár úr úszásóráin. Úton az óvoda menzá-

ja felé a nyár gyümölcsei kínálták néhány
frissítô szemüket a szomjas szájaknak. Az-
tán móka egyik nap, kézmûveskedés a má-
sikon, pihenés a harmadikon s csak leper-
gett a három hét a nyár homokórájából. És
ezzel elkezdôdött a nyári szünet az iskola-
épületnek is. De igazán.

Marton Réka Zsófia tanárnô

A nyári tábor tapasztalatai

„Lelkesen jöttek minden reggel…”
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Révfülöpi emlékeink
2015. július 30-án izgatottan vártuk, hogy végre elindulhas-

sunk Révfülöpre. Amikor megérkeztünk, még esett az esô, ezért
aznap a kilátóba sétáltunk fel, ahonnan gyönyörû panoráma nyílt
az egész Balatonra. 

Másnap vonattal a zánkai kalandparkba utaztunk, ahol minden
táborozónk nagyon jól érezte magát. Szombat délelôtt a települé-
sen prospektusokat gyûjtöttünk, hogy az esti torpedó játékban
Révfülöp nevezetességeirôl még többet megtudhassunk. 

Vasárnap a szegedi Mini Színház mûsorán jókat kacagtunk,

majd másnap a Phoenix hajóról csodálhattuk meg a Balaton
parti tájat. Az egynapos kiránduláson Balatonfüred neve-
zetességeit tekinthettük meg, majd este került sor a félel-
metes bátorságpróbára, amit az ifisek szerveztek. A szerdai
tábori búcsúban minden csapat érdekes játékkal szórakoz-
tatta a táborlakókat. Szerencsénkre, ahogy múltak a napok,
úgy melegedett az idô is, így egyre melegebb vízben stran-
dolhattunk. Nagyon jól éreztük magunkat, ezért fájó szív-
vel vettünk búcsút táborunktól.

Pöppl Barbara, Takács Tímea elballagott diákokCsoportunk a füredi szívszanatórium elôtt

…A nyugodt, forró, falusi nyár után a
napokban mozgalmassá váltak az utcák, a
boltok és az iskola. Mára ünneplôbe öltö-
zött 176 kisdiák, s általuk újra élettel teltek
meg az üres osztálytermek.

Hála nektek gyerekek, a mai naptól a
csendnek és mozdulatlanságnak vége,
visszatértetek, hogy vidám élettel töltsétek
meg az iskolát. Mától az iskolacsengô is
elégedett lehet, hiszen eddig hiába mûkö-
dött egész nyáron át, senki nem mozdult
hívó szavára.

Ma már mindenki ugrott a jelre, de azt
hiszem, hívása a legnagyobb jelentôséggel
mégiscsak a kis elsô osztályosaink életé-
ben bír.

Kedves elsô osztályosaink!
Ebben az ünnepélyes pillanatban ün-

neprontó lenne bármit is mondanom, Tite-
ket látni kell! Csillogó szemetek, ér-
deklôdô tekintetek arról árulkodik, hogy
már nagyon vártátok az iskolát. Mit tagad-
jam, irigylésre méltó helyzetben vagytok:
nagyon szép termetek van, remek osz-
tályfônök tanító nénit kaptatok, sôt kettôt
is! S ami még nagyon fontos: ismeritek
egymást, barátok vagytok, és ez óriási
elôny az iskolakezdésben. Élvezzetek min-
den percet, egyetlen pillanatot se sza-
lasszatok el, mert ismerôs és tanulságos a

bölcs mondás: Amit ma megtehetsz, ne ha-
laszd holnapra!

…Ez üzenet minden tanítványunknak,
és üzenet minden szülônek is.

Az idei tanévben – miniszteri rendelet
alapján – megkezdi minôségbiztosító tevé-
kenységét a belsô ellenôrzési csoport,
melynek vezetôje Deák Ildikó intézmény-
vezetô-helyettes, tagjai Szarvas Varró Ág-
nes tanítónô és Kubikné Kis Judit tanárnô.
A csoport küldetése, hogy minôsítô kap-
csolatban álljon a szülôkkel, akiket meg-
kérdeznek többek között arról a fontos
kérdésrôl is, hogy mit tesz az iskola a
gyermekük fejlôdéséért? Ugyanez fordítva
is igaz lesz: Mit tesz a szülô a gyermeke
optimális személyiség fejlôdéséért? Ilyen
és ehhez hasonló kérdésekre kell majd
megtalálnunk a valós választ:

– Tudja-e, hogy miben tehetséges a
gyermeke?

– Tudja-e, hogy kivel barátkozik?
– Hogyan segíti gyermekét a tanulás-

ban?
– Ismeri-e gyermeke osztályzatait?
– Mitôl örül és mitôl szomorú leginkább

a gyermeke?
– Mikor dícsérte meg utoljára gyerme-

két? stb.
Sorolhatnánk még a kérdéseket, ame-

lyek mind-mind ôszinte válaszra és megol-
dásra várnak!

Azonos irányba tekintve kell együttmû-
ködnünk gyermekeink optimális fejlôdése
érdekében! – ez akár az idei tanév feladata
is lehetne. Hiszem, hogy így lesz min-
dannyiunk nagy örömére…

A 2015/2016-os tanév megkezdéséhez
minden tárgyi és személyi feltétel adott.
Ehhez kívánunk jó kedvet, kitartást és
szorgos napokat, hogy év végén mindenki
elégedett lehessen a saját teljesítményével.
Az a 25 fôs kis csapat is, amely az idei ta-
névben kezdi meg iskolai tanulmányait a
Kakucsi Általános Iskolában.

Elsô osztályos tanítványaink: Barti
Norbert János, Bogdán Jana Boglárka,

Bogdán Ráhel Rózsa, Bán Bence, Baté
Fruzsina, Czobák Réka, Forgács Andor,
Greman Balázs László, Hegedûs Tamás,

Kajáry Márk, Kala Armandó Milán, Kecs-
kés Krisztián Sándor, Kovács Gréta, Matyi
Krisztina, Misi Alexandra, Németh Bende-
gúz, Oláh Rajmund, Radics Antal, Radics
Levente, Rupa János, Takács Gréta Anna,

Tóth Csaba, Tóth Gergô, Venczel József,
Venczel Roland

Köszönjük, hogy ránk bízták gyermeke-
iket!

Marton Ilona intézményvezetô

TANÉVNYITÓ KÖSZÖNTÔ (részlet)
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A falu tervezett programjai 2015. október 1-tôl december 31-ig:
Október
5–9: TÖK JÓ HÉT Felelôs: K.Á.I.

6-án, kedden lengyel-magyar barátság ünnepe Felelôs: Ablak Kakucsra
17-én, szombaton szüreti felvonulás Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok Felelôs: TKB 

23-án, pénteken ünnepi megemlékezés Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû, Felelôs: TKB 
Sportcsarnok, utcáink, tereink

November
7-én, szombaton Márton-napi vigasságok a Tájházban Felelôs: Ablak Kakucsra

28-án, szombaton Iskolai jótékonysági bál 
– Útravaló Helye: Sportcsarnok Felelôs: K.Á.I.

30-án, hétfôn községi nyugdíjasok napja Helye: Sportcsarnok Felelôs: Polgármesteri Hivatal

December
12-én, szombaton adventi vásár Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér Felelôs: TKB

13-án, vasárnap adventi koncert Helye: Szent Kereszt Templom Felelôs: TKB

15-étôl, keddtôl Szent Család-járás Felelôs: Rózsafüzér Társulat

18-19-én, péntek-szombat advent a Tájházban Felelôs: Ablak Kakucsra
18-19-20-án, péntek-szombat-vasárnap betlehemezés Felelôs: Egyházközség

A rövidítések feloldása: TKB= Társadalmi és Kulturális Bizottság, K.Á.I.= Kakucsi Általános Iskola

SZERVUSZ ISKOLA. ITT VAGYOK!
Szeptember 1-jén e sorokkal köszöntötték a 4. osztályos tanu-

lók a tanévet, iskolatársaikat, tanáraikat és az elsô osztályosokat.
A hosszú és forró nyári napok után lebarnulva, kipihenve, na-

gyot nôve a kakucsi iskolások is ünneplôbe öltöztek, hogy meg-
kezdjék tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben. 
24 kis elsôs diákunkat Serfelné Szaller Edit tanító néni várta sok
szeretettel. Köszöntjük ôket iskolánkban, s reméljük, jól érzik
majd itt magukat. A 2. a osztályt Bábel Lászlóné Gyöngyi néni fo-
gadta, a 2. b osztályt pedig Kálvin Jánosné Babi néni várta az is-
merôs tantermekben. Lovas Istvánné Éva néni új tanterembe köl-
tözött 3. osztályos tanulóival. A 4. osztályosok nem csak új tante-
rembe, de másik épületbe is költözhettek, ôk is az emeletes isko-
lába járnak Szarvas-Varró Ágnes tanító néni vezetésével. Az 5.
osztályosok új osztályfônökükkel, Kocsis Gábor tanár úrral és a

felsôs szaktanárokkal ismerkednek. Kubikné Kiss Judit tanárnô és
a 6. osztály már ismerôsként köszöntötték egymást csakúgy, mint
a 7. osztály és Volfnél Németh Noémi tanárnô. Végzôs osztá-
lyunkra, a 8. osztályra sok feladat vár ebben az évben, ôket Nagy
Jánosné Erzsi néni irányítja már negyedik éve. 

Köszöntjük igazgatónônket, Marton Ilonát, helyettesét Deák Il-
dikót, iskolatitkárunkat, Kucsera Jánosné Jutka nénit, új tanítón-
kat, Goldáné Fajth Máriát, valamint Schulcz Éva, Tóth Katalin ta-
nító néniket, Marton Réka Zsófia tanárnôt, Ordasiné Kovács Er-
zsébet tanárnôt, Klauz Dénes tanár urat. Köszöntjük az iskolánk
technikai dolgozóit s nem utolsó sorban a szülôket.

Tanítványainknak eredményes tanulást, sok szép élményt adó
foglalkozást kívánunk az új tanévben!

Szarvas-Varró Ágnes tanító néni

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhôt.
A lobbanásnyi égi-erdôt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és ûrhajót,
a hétfôt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek.

Tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.Tanévnyitó 2015.
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Egyesületi hírekEgyesületi hírek

A nyár folyamán hamar betelt minden
hely, és július 27-én már kezdôdött is az
egyhetes tábor.

Elôször megismerkedtünk, aztán neki-
láttunk, hogy füzetet, képeslapot, „álomfo-
gót” és sok egyebet készítsünk.

Mindig helyben reggeliztünk és uzson-
náztunk, ebédelni viszont mind az öt na-
pon átsétáltunk az óvodába, így a napi

testmozgást is elvégeztük. Nem csak mun-
kálkodtunk, hanem minden nap sokat ját-
szottunk, és azért pihentünk is.

A második napon batikoltunk, ami min-
denkinek nagyon tetszett. Rengeteg szép
munka született.

Gyöngyfûzés közben
A babakonyha idôvel bolttá alakult,

ahol mindig volt vásárló
Éva néni segítségével megismerték
a magyar kártyát, de römiztünk is

Zsóka néni születésnapján
köszöntést szerveztünk, amivel

megleptük a tábor vezetôjét

Nemezelés Zsóka néni irányításával

Süssünk, süssünk valamit –
felavattuk a Tájház kemencéjét. 

A kelt sütemények elkészítésében
Baloghné Marika néni és

Csiszárikné Erzsi néni segített

Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület a nyári tájházi táborról,
a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes sikeres 

országos minôsítésérôl, valamint a gitáros tanulókról ad hírt 
lapunk olvasóinak

Az elsô kézmûves tábor a kakucsi Tájházban

A harmadik nap nemezeltünk. Készít-
hettünk labdát, kígyót, párnát is.

Negyedik nap szôttünk, fontunk. Csi-
náltunk szônyeget, lábtörlôt, terítôt, kar-
kötôt. Délután pedig elmentünk lovasko-
csizni. Ezen a napon ünnepeltünk is. Ki-
rályfalvi Erzsi néninek, a tábor megálmo-
dójának és vezetôjének volt a születésnap-
ja. Mindenki egy szál virággal és énekkel
köszöntötte.

Ötödik nap folytattuk a munkánkat. Egy
pár dolgot elô is készítettünk a másnapi ki-
állításunkra.

Szombaton összegeztük a hetünket, és
kiállítottuk munkáinkat. Meghívtuk csa-
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ÖRÖMHÍR
A Kakucsi Népdalkör és Borvirág

Együttes a Kórusok Országos Tanácsa ál-
tal szervezett 18. országos minôsítôn,
melyet 2015. augusztus 30-án, Egerben
rendeztek meg, ismét elnyerte az Arany-

pávát, valamint ezen a napon az Arany-
páva díjasok bemutatóján különdíjban
részesültek az alábbi helyekrôl érkezett
népdalkörök közt: Hévízgyörk, Derecs-
ke, Gyöngyöstarján, Konyár, Doroszló,
Püspökladány, Fót, Egerszalók, Mike-
pércs, Nyársapát, Mucsony, Csóka.

Név szerint is szeretnénk megköszön-

ni a két nemes elismerést, amivel az népdal-
énekesek Kakucs jó hírnevét öregbítették.

Asszonyaink: Bábel Lászlóné, Botlik Ist-
vánné, Csernák Ferencné, Csiszárik Pálné,
Erôs Gézáné, Herman Ágnes, Jasperné Spa-
nyiel Anikó, Liszkai Mária, Nagy Jánosné,
Spanyielné Elek Györgyi, Tóth Istvánné.

A férfiak: Csiszárik Pál, Herman Attila,
Jasper Lóránt, Spanyiel István. Elkísért ben-
nünket és szurkolt értünk: Csernák Ferenc
és egy kis Kakucsoló énekes: Roskó Anna. 

Polgármester asszonyunk, alpolgármeste-
rünk a magyarkakucsi útjuk miatt nem tud-
tak velünk tartani. Velük együtt, önkor-
mányzatunkkal egyetemben szeretettel gra-
tulálunk az immár hatszoros Aranypáva dí-
jas körnek!

A szerkesztôség
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A szombati zárópartin sok szülôt üdvözölhettünk

Az egri öltözôben készült fotó (Fotó: Oskó Anna)

Az egri utat követô héten a nyáregyházi falunapon képviseltük Kakucsot
(Fotó: dr. Kende Károly)

A kemencét felfûtô Tibor pékmester és párja is
vendégünk volt ezen a délutánon

ládtagjainkat is, akiket volt mivel kínál-
nunk, mivel délelôtt süteményeket sütöt-
tünk a kemencében.

Az egész hét nagyon jó volt, és biztosan
mindenki szívesen gondol vissza rá.

Hálás köszönet Királyfalvi Erzsi
(Zsóka) néninek és testvérének, Ági néni-
nek, a budapesti tanár barátainak, Tóth Ist-
vánné Éva néninek, valamint a számos se-
gítônek és a szüleinknek is!

Nagy élmény volt itt lenni. Remélem,
jövôre is lesz alkalmunk rá, hogy vissza-
térhessünk, és ismét lesz nyári tábor a ka-
kucsi Tájházban!

Klauz Virág 6. o. tanuló
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A Kakucsi Rónay György Könyvtár 
és Közösségi Ház nyitva tartása 

és állandó közösségei
Állandó foglalkozások:

hétfô: 12-14.30 óráig a Halvány Ôsziró-
zsa Nyugdíjasklub a klubban hó/1 alkalom:
18 órától KAOKE, Díszgalambászok, Ab-
lak Kakucsra KE gyûlései a klubban

kedd: nincs kötött foglalkozás
szerda: 16-18 óráig a DAKÖV munka-

társa 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,   15.00-
16.30 óráig Kakucsoló népdalosok a
könyvtárban, 17-20 óráig Bárdos Lajos Ka-
marakórus próbája a könyvtárban, hó/2 al-
kalom 18-20 óráig – Kakucsi Vidám Csajok
(KAVICSOK) a klubban

péntek: 8-10 óráig a DAKÖV munka-
társa fogadóórája a klubban 

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

Könyvtárunk nyitva tartása 

szeptembertôl: 

hétfô, kedd, szerda és péntek: 

9-19 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 könyvtári könyvek kölcsönzési

rendjérôl: 

Olvasóink 1-6 kötetet kölcsönözhetnek
egy hónapra. A kölcsönzés két alkalommal
meghosszabbítható vagy személyesen vagy
telefonon.

A késedelmes olvasóknak felszólítást
küldünk, melyet már több éve ingyen Or-

dasiné Terézke hord ki, ezzel is segítve
könyvtárunk munkáját, amit ezúton is na-
gyon szépen megköszönünk.

Sajnos ô is tapasztalja, hogy hány gyer-
mek és felnôtt nem veszi komolyan a köl-
csönzési idô betartását, illetve nem rendezi
az elveszített könyvek megtérítését. 

Köszönjük minden olvasónknak, aki
nem okoz ilyen gondot, azaz szép, tiszta ál-
lapotban, idôben hozza vissza a kikölcsön-
zött köteteket.

Más: többen szívesen felajánlják otthoni
könyveiket. Sajnálattal kell visszautasíta-
nom ezeket a felajánlásokat, hiszen nincs
annyi helyünk, hogy más könyvét tároljuk.
Könyvtárunknak van gyûjtôköre, és az
ebbe nem tartozó köteteket nem tudjuk fo-
gadni. 

Itt is leírom: a jó állapotú gyermekköny-
veket és a kötelezô olvasmányokat minden-
kor szívesen várjuk. Köszönve megértésü-
ket:

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Intézményünk vasárnap esti színházbér-
leteket szervez a Kecskeméti Katona József
Színházba a 2015/16-os évadra, az alábbi
színielôadásokra:

Barta Lajos: Szerelem – színjáték, Tolcs-
vay-Müller: Isten pénze – musical, Camo-
letti: Boeing, boeing – vígjáték, Beaumar-
chais: Figaró házassága – zenés vígjáték,
Shakespeare: Hamlet – tragédia + 1 tánc-
színházi elôadás + 1 alap helyáras kisszín-
házi elôadás

A lap megjelenésekor már nincs bérle-
tünk, de mindenkor adódhat olyan helyzet,
hogy a bérlet tulajdonosa nem tud velünk
tartani, tehát az így felszabadult helyekre
várjuk a jelentkezôket a nyitva tartási
idônkben. Köszönjük!

Fogarassy Bence

Pengetô
A kakucsi gitárosztály eredményesen

zárta a 2014/2015-ös tanévet. A kistérségi
kulturális rendezvények állandó fellépôje
az örkényi Cziffra György Mûvészeti Is-
kola és a dabasi Múzsák Mûvészeti Iskola
gitárzenekara, melyben négy kakucsi tanu-
ló is játszik. Felléptünk a sári Szlovák

Nemzetiségi Napokon, a Cziffra György
Mûvészeti Iskola fenállásának 25. évfor-
dulója alkalmából rendezett hangverse-
nyén, a hernádi adventi hangversenyen, és
karácsonykor ünnepi hangversenyt adtunk
a környékbeli településeken.

Az Unisono Mûvészeti Egyesület idén
negyedik alkalommal szervezte meg nyári
zenetáborát Pusztavacson. A táborban a gi-
tárzenekar filmzenékkel bôvítette reperto-

árját, amely hamaro-
san Kakucson is be-
mutatásra kerül. 

A dabasi Múzsák
Mûvészeti Iskola
idén elsô alkalommal
szervezte meg Regi-
onális Gitárverse-
nyét, melyen a kaku-
csi növendékek ki-
emelkedô eredményt
értek el:

Fogarassy Bence kategóriájának elsô
helyezettje lett.

Riesz Péter, aki jelenleg Sófalvi Sza-
bolcs László tanítványa, szintén kategóriá-
jának elsô helyét szerezte meg.

Farkas-Barabás Szabolcs gitártanárA pusztavacsi nyári zenetábor résztvevôi

A közmûvelôdés híreiA közmûvelôdés hírei

Falunapunkon könyvtárunk a helytörténeti
kiadványok és könyvek árusításával vette ki a részét

Elôzetes egyeztetés után szeretettel várjuk
könyvtárismertetô óráinkra az iskolai
osztályokat, napközis csoportokat!
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A nyugdíjasok híreibôlA nyugdíjasok híreibôl

Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves olvasót!
Jó egészséget és hosszú életet kívánunk mindannyiuknak. 

Minden hétfôn összejövünk, alig várjuk, hogy találkozzunk,
hogy megosszuk egymással örömünket, bánatunkat. Elôfordul,
hogy valaki balesetet szenved közülünk, netán az örök hazába
tér, ilyenkor nagyon szomorúak vagyunk.

Igen fontos bejelentést tett egyik összejövetelünkön Gola-

rits Ferencné, Juci néni, amit szeretnénk olvasóinkkal is meg-
osztani. Közölte, hogy egészségügyi állapota miatt le szeretne
mondani a klub vezetésérôl. Tóthné Éva, az intézmény vezetôje
is jelen volt ezen a foglakozásunkon, és a nevünkben is fájón
tudomásul vette ezt a bejelentést, de megkérte Juci nénit, hogy
ezentúl vállalja el a klub tiszteletbeli elnöke tisztségét. Nem
feledhetjük, hogy Juci néni közel 25 éve, sok-sok áldozattal ve-
zette ezt a kört. Népdalokat tanultak, fellépéseket vállaltak, a
közösségi rendezvények egyik motorja voltak az ô irányításá-
val. Köszönet jár érte és hála! A mindennapi életünket irányító
vezetôt majd a legközelebi alkalommal megválasztjuk, erre ké-
szüljünk föl, addig gondoljuk át, kit szeretnénk a csoport élére.

Így is történt. Titkos szavazással, szavazati többséggel klu-
bunk új vezetôje Csiszárik Lászlóné lett. Kívánjuk, hogy ô is
kövesse elôdje, Juci néni jó példáját, sok-sok áldozatvállalását.
Juci néninek pedig itt is megköszönjük, hogy annyi éven át irá-
nyított bennünket, hogy annyi szép élményt gyûjtöttünk irányí-
tása alatt. Adjon neki a jó Isten továbbra is erôt, egészséget, és
kérjük, ha csak teheti, látogasson meg bennünket, maradjon ve-
lünk még sokáig.

Azóta is sok szép élményt élhettünk át, így elmentünk Tisza-
kécskére fürdeni. Régen jártunk már ott, és rácsodálkoztunk a

sok szép változásra, a fürdô szolgáltatásainak bôvítésére. Na-
gyon jól éreztük magunkat.

A falunapra, a meleg ellenére többen is kimentünk, ahol a
sátrak hûvösében élveztük az elôadásokat. Nagyon örültünk
annak, hogy sok tehetséges helyi fiatalt láttunk fellépni, így a
Mazsoretteket, de a Fajth Éva által vezetett zenés tornász
asszonyokat is megcsodáltuk, hogy milyen fiatalosan, üdén
mozognak. Jó nekik, ôk még bírják – állapítottuk meg többen.

Nagyon jól sikerült a fiatal nyugdíjasokkal, a Kavicsokkal
való találkozónk is, amit most ôk szerveztek. Szikláik, a férfiak
ízletes pörköltet fôztek, majd finom süteménnyel kínáltak ben-
nünket, és többféle üdítô italból is lehetett választanunk. Az ét-
kezés után jót énekeltünk, szebbnél szebb dalokat kezdett el hol
a Kavicsok dalárdája, hol mi. Ezt a találkozót megtisztelte pol-
gármester asszonyunk, dr. Kendéné Toma Mária is. Reméljük,
hogy sokáig köztünk lesz, és velünk együtt örül az ilyen talál-
kozóknak. Mellette köszönthettük még alpolgármesterünket,
jegyzônket és a közösségi ház vezetôjét is.

Az augusztus 20-ai szentmisén Gábor atya megszentelte az
új kenyeret. A szép idô kitartott a mise végéig, csak délután
kezdett esni az esô. Mindenki vihetett haza egy kis kenyérkét,
és alig vártuk, hogy Isten nevében felszeljük és megkóstoljuk.

Most a magyarkakucsi útra és a máriabesnyôi zarándoklatra
készülnek többen közülünk. Reméljük, mindenki áldással, szép
élményekkel fog hazatérni a jó Isten segítségével.

Sose legyen rosszabb dolgunk, mint most van, bár megijesz-
tenek bennünket a menekültekrôl szóló hírek. Csak háború ne
legyen, mert akkor vége mindennek. Reménykedjünk, hogy a
mai vándorlók is megtalálják a helyüket, a nekik megfelelô
nyugodt életet, hiszen ez lesz jó mindnyájunknak. Tartson meg
valamennyiünket az Isten erôben, békességben, szeretetben.
Ezt kívánja a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub tagsága.

Örülök, hogy megtiszteltek, és elolvasták írásomat.
Tisztelettel: Tóth Ferencné, Margit néni, 

nyugdíjas nôi szabó

A Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub életébôl

Közel 10 évvel ezelôtti fotó, ami a révfülöpi tábor
konyháján készült Juci nénirôl. Mellette a tábort
meglátogató dr. Kendéné Toma Mária, az akkori

kulturális bizottság elnöke, valamint a „konyhalányok”:
Pekkerné Erzsi és Beliczkiné Marika

Az utolsó klubfoglalkozások egyike, melyen Juci néni
még velünk volt
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Fiatalok rovataFiatalok rovata

Kecskés Adrienn

1994. május 9-én születtem Budapes-
ten, születésem óta Kakucson élek. Általá-
nos iskolai tanulmányaimat is a helyi isko-
lában végeztem, majd az ócsai Bolyai Já-
nos Gimnáziumban érettségiztem. A gim-

názium után a
szarvasi Szent
István Egye-
tem Alkalma-
zott Bölcsé-
szeti és Peda-
gógiai Kará-
nak (jelenleg
Gál Ferenc
Fôiskola) cse-
csemô-és kis-
gyermekne-
velô szakára
nyertem fel-

vételt. A három év alatt rengeteg intéz-
mény mûködésébe tekinthettem be, mint
például kórház, fogyatékos otthon, családi
napközi, gyermekjóléti szolgálat. De ter-
mészetesen a legtöbb gyakorlatot
bölcsôdékben töltöttem. Az idei évben már
nem volt más hátra, mint a 8 hetes szakmai
gyakorlat, a szakdolgozat megírása és
megvédése, valamint az államvizsga. Miu-

tán ezeket sikeresen teljesítettem, a jeles
diplomámat június 20-án vehettem át.
Nagy örömömre sikerült elhelyezkednem
az ócsai Manóvár Bölcsôdében, ahol a 8
hetes gyakorlatomat töltöttem. A munka
mellett szeretném tovább képezni magam,
elsôsorban hogy sajátos nevelési igényû
gyermekekkel is foglalkozhassam. Szeret-
ném megköszönni a családomnak, hogy
végig támogatták a terveimet, valamint a
Lapozgató szerkesztôségének a lehetôsé-
get, hogy bemutatkozhattam Kakucs la-
kosságának.

Kecskés Vivien

1994.05.09-én születtem Budapesten.
Tanulmányaimat 2000-ben a millennium
évében kezdtem meg a kakucsi Általános
Iskolában, majd érettségit az ócsai Bolyai
János Gimnáziumban szereztem. A kö-
zépiskolai évek után a szarvasi Szent Ist-
ván Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és
Pegagógiai Karára jelentkeztem ahová
óvodapedagógus szakra felvételt is nyer-
tem. A fôiskolai évek gyorsan teltek, ezek
alatt sok-sok élménnyel, és rengeteg
hasznos tapasztalattal lettem gazdagabb.
2014 nyarán a külsô szakmai gyakorlato-
mat a kakucsi Kökörcsin Óvodában töl-

töttem ahol
nagyon jól
éreztem ma-
gam. A gyere-
kek annak el-
lenére, hogy
nem ismer-
tek, szeretet-
tel, ér-
deklôdéssel
fordultak fe-
lém, az
óvónôk pedig
hasznos tanácsokkal láttak el és segítették
munkámat. Ez alatt az egy hét alatt biztos
lettem abban, hogy a késôbbiekben is ezt
szeretném csinálni, jól választottam szak-
mát. Erre 2015 februárjától lehetôségem
is nyílt, hiszen állást kaptam a helyi óvo-
dában, ahol az óvodapedagógusok pörgôs
mindennapjaiba csöppentem bele. A fôis-
kola utolsó félévét levelezô tagozaton fe-
jeztem be, majd június 11-én sikeres ál-
lamvizsgát tettem. Diplomámat június
20-án vettem át a szarvasi Evangélikus
Ótemplomban. Diákéveim gyorsan eltel-
tek, most már a felnôttek világában kell
megállnom helyemet. Köszönöm szüle-
imnek, tanáraimnak és mindenkinek, aki
támogatta utamat és biztatott, nélkületek
nem sikerült volna. Ezen felül köszönet a
Lapozgató szerkesztôségének, hogy le-
hetôséget biztosítanak a kakucsi fiatalok
bemutatkozására, valamint sikereik mél-
tatására.

Svébis Mihály, tôsgyökeres kakucsi, 33 éves férfiú.vagyok, ha
valaki nem ismerne. 

Röviden szeretnék egy kis bepillantást, tájékoztatást, tanácsot
adni a külföldi munkavállaláshoz. Persze szigorúan saját, ill. kint
élô ismerôseim tapasztalatai alapján. Lehet, ettôl eltérô tapaszta-
lata, véleménye van másnak.

Én Zell am See-ben (Ausztriában) dolgoztam nemzetközi be-
tegszállítóként. Nos, külföldön dolgozni lehetséges, nem ör-
döngôsség, számtalan lehetôség biztosított. Nyelvismeret nélkül,
véleményem szerint, a siker esélye csekély,(ismerôs által nem le-
hetetlen), de a lényeg az, hogy erre ne alapozzunk! Legalább a
célország „konyhanyelvének” ismerete szükséges. Nem baj, ha
nyelvtanilag nem vagy tökéletes, s nem szégyen elismételtetni,
amit mondanál, ha nem érted elsôre. Zömében türelmes emberek-
kel találkozhatunk kint. Ha nincs idôd nyelvtanárhoz járni, aján-
lom (saját tapasztalat) a skype-os nyelvtanulást, hisz a lényeg az,
hogy beszélni tudj! Használd! Ne csak magadban konstatáld (áll-
apítsd meg), hogy „ezt tudom, hogy kell mondani”, de mikor a
közlésre kerül a sor, lefagysz. 

Elengedhetetlen a bejelentett lakcím, amiben lehet kérni a
munkaadó segítségét, de ez az alap. Enélkül nem alkalmazhatnak,

valamint bankszámla (a legjobb kinti banknál). Képzettség nélkül
is találhatsz munkát (fôleg szezonálist) az ams.at–on. Ez a ma-
gyar munkaügyi hivatalnak felel meg Ausztriában, aminek az ol-
dalán Hiteles! Biztos! Munkák vannak, nem átverés hisz ez hiva-
talos állami oldal! Képzetség nélkül Abwascher (mosogató), Kü-
chenhelfer (konyhai kisegítô), Reinigung (takarító) munkák a
legelérhetôbbek. 

Alapfizetés bruttó 1400 Euró. Sok olyan szálloda van, ami a fi-
zetésen felül ad szállást és étkezést. Ezt nem kell ecsetelnem, mi-
ért elônyös, de fôleg azoknak ajánlott, akiknek nincs autója, hisz a
kinti tömegközlekedés drága és körülményes (fôleg ha ügyintézni
kell...) . Ez fôleg akkor fontos, ha nem egy nagyvárosban dolgo-
zunk, és a bejárás tömegközlekedéssel lehetetlen. 

Röviden ennyi, hisz oldalakat írhatnék még az apróságokról,
amit, ha érdeklôdés van rá, és az újság szerkesztôségét tájékoztat-
játok, jelzitek, szívesen beszámolok. Zárszónak annyit, hogy jól
gondolja meg, aki más országban vállal munkát. A hidakat ne
égesse fel maga mögött, akármennyire is biztosnak tûnik a kint
lét. Az a bizonyos szalmaszál jó, ha visszanyúlik és kapaszkodha-
tunk bele, hisz azért Magyaroszág a mi hazánk, itt vagyunk csak
igazából otthon!

Leben in Österreich….

FRISS DIPLOMÁSOK, akiknek szeretettel gratulálunk, és a si-

keres elhelyezkedés után hosszú, eredményes munkával eltöltött

éveket kívánunk! 
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Idén szeptember 12-én került megrendezésre az immár hagyo-
mánnyá vált nosztalgiamérkôzés. Az esemény megszokott prog-
ramja bôvült, ezúttal a Bozsik-programos gyerekek tartottak egy-
más közt bemutató mérkôzést felvezetés gyanánt. Öröm volt látni
a sok lelkes kicsit; remélhetôleg közülük fog kikerülni a követ-
kezô évtized kakucsi csapata!

A „jövô nemzedékeinek” csatája után a „dicsô múlt képviselôi”
léptek a porondra. Ugyan az
állóképesség és a gyorsaság
talán kopott már valamelyest,
de a lelkesedés ugyanaz ma-
radt a senioroknál is. Jó han-
gulatú küzdelmes mérkôzésen
a Kakucsi Legendák 4-3
arányban kerekedtek felül a
Kakucsi Dream Team csapa-
tán. Persze, ezen a délutánon
nem az eredmény volt a leg-
fontosabb, inkább a nosztalgi-
áé és az ünneplésé volt a
fôszerep.

A mérkôzések végeztével a

„harmadik félidô” is lezajlott, finom étel, hûsítô ital és kötetlen
beszélgetés mellett.

Mindezekért külön köszönet a kakucsi Ökormányzatnak, a Ka-
kucsi Dream Team-nek és a Sakáltanyának, akik anyagi áldozatot
vállalva szponzorálták ezt a rendezvényt.

Isten segítségével jövôre ugyanitt, ugyanígy!
Csernák Péter Kakucsi Dream Team titkár
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SPORTSPORT

A KSE hírei
A téli átszervezés óta jelentôs változásokon ment keresztül a

Kakucsi Sport Egyesület. A felnôtt csapat az ôszi idényben a me-
gye III-ban kezdte meg a küzdelmeket. Ez nyilvánvalóan valami-
lyen szinten visszalépés, ám a község – mint fô szponzor – anyagi
lehetôségei erre adnak lehetôséget jelenleg. 

Ugyanakkor fejlôdésnek érezzük, hogy a korábbi évekhez ké-
pest az utánpótlásban a megszokott két korosztály helyett négyet
tudtunk indítani a Bozsik-program keretében. Jelenleg az U7, U9,
U11 és U13 korosztályos csapataink is versenyeznek, vagyis 60
kakucsi fiatal sportol hétrôl-hétre a szakosztály berkein belül.
Ôket két lelkes és felkészült (szakedzôi végzettségû) mester gar-
dírozza: Major Ferenc és Miták József. Öröm edzésnapokon ezt a

sok fiatal „futballistapalántát” a pályán látni! Büszkék vagyunk
rájuk!

A felnôtt csapatban is jelentôs átalakulás történt. Kovács Ró-
bert vezetôedzô 24-es keretet irányít: itt a 80 százalék helyi fut-
ballista. Emberemlékezet óta nem képviselte Kakucs színeit ennyi
helyi illetôségû játékos! Robi és a csapat közös érdeme a sikeres
bajnoki rajt, 4 forduló után az élmezônyben „tanyázik” a csapat, 3
gyôzelemmel és egy vereséggel. 

Úgy tapasztaljuk, a változásoknak sokak szemében pozitív a
megítélése, ugyanis minden héten egyre többen látogatnak ki a
mérkôzésekre.

Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre van a munkánkban,
várjuk régi és új szurkolóinkat továbbra is! 

Hajrá Kakucs!
Csernák Péter KSE elnökségi tag

Nosztalgiamérkôzés

A nosztalgiamérkôzés sportolói 

A KSE 2015-ben

(Fotok: Farkas Ildikó)
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A napos oldal: 
Elsô csapatunk – története során – második alkalommal lett

Pest megye bajnoka a 2014/2015. évi csapatbajnokságban. Ezt
óriási eredménynek tartjuk Kakucs község sport életében, hiszen
a Pest Megyei asztalitenisz bajnokságban (Megye „A”, „B” és
„C” szint) induló 38 csapat közül lettünk a legjobbak. A verseny-
ben fej-fej melletti küzdelmet folytattunk Gödöllô együttesével,
akiket az utolsó fordulóban egy „ki-ki” mérkôzésen 12-6 arány-
ban sikerült legyôznünk. 

(Az 1. számú fényképen Kakucs KSE I. csapata balról-jobbra:
Varga Sándor, Gubi Miklós, Erdey Pál, Fodor Zoltán, Sánta Zol-
tán és Török István.)

A helyi és környékbeli játékosokból álló második csapatunk a
Pest Megye „B” Déli csoportjában szerepelve – az elôzetes elvá-
rásokon túl – az elôkelô 3. helyen végzett. A sikert egyértelmûen
az erôs csapatszellemnek köszönhetjük. A bajnokság során a fiatal
és veterán játékosokból álló együttes egyre jobban összekovácso-
lódott, és több, egyénileg jobb játékosokból álló csapatot is
legyôzött. Utánpótlás nevelésünk eredményeként két fiatal játé-
kosunk (Csernák Attila és Vancskó Ádám) beépült a csapatba, és
annak húzóerejévé vált. 

(A 2. számú felvételen Kakucs KSE II. csapata balról-jobbra:
Gubi Miklós, Skodák István, Csernák Attila, Vancskó Ádám, Man-
dovics Gergely és Tôzsér Tamás. A csapat tagja volt még, de a
fényképrôl hiányzik: Dr. Becker Elmar és Skodák József.) 

Veterán korú játékosaink továbbra is fáradhatatlanok, és ha
szükség volt rájuk, mindig a csapat segítségére voltak. 

(A 3. számú felvételen veterán párosunk, összesen 147 év az
asztalnál, balról-jobbra: A 74 éves Gubi Miklós és a 73 éves Dr.
Becker Elmar. 

A 4. számú felvételen
2015. évben „éremesô” a
Kakucs Községi SE Asz-
talitenisz Szakosztályá-
nál.) 

Csapatunk támogatói a
szezonban: a K-G Profil
Kft. és Kakucs Község
Önkormányzata voltak. 

A sötét oldal : 
Fôszponzorunk, a K-G

Profil Kft. jóvoltából az edzések és a mérkôzések megtartásához
szükséges terem és asztalok továbbra is ingyenesen rendelkezé-
sünkre álltak, azonban anyagi okok miatt utánpótlás nevelésünket
nem tudtuk folytatni. A tehetséges helyi fiatalokból álló leány csa-
patunk megszûnt, és elsô csapatunk – habár ismét kivívta az NB
III-as indulás jogot – anyagi okok miatt – nem tud elindulni a ma-
gasabb osztályban. 

Az éves mûködésünkhöz szükséges anyagi eszközök (nevezési
és regisztrációs díjak, utazási költségek, sporteszközök vásárlásá-
nak költsége) elôteremtése nagy nehézségekbe ütközött. Nagy re-
ményeket fûztünk a megalakuló új helyi önkormányzathoz. Gon-
doltuk, célkitûzéseinkkel egyetértenek, és végre sikerei fényében
az ôt megilletô helyre kerül az asztalitenisz sport megítélése és tá-
mogatása Kakucson. Sajnos csalódnunk kellett. Az „Együtt Ka-
kucs Asztalitenisz Sportjáért Civil Társaságon” keresztül beadott
támogatási kérelmünkre csupán 50.000 Ft-ot kaptunk sporteszköz
vásárlás céljára 2015. évre a civil szervezetek részére rendelke-
zésre álló forrásból.

Sok vagy kevés ez a támogatás, volt-e lehetôség többet adni, ez
nézôpont kérdése, nem tisztem ezt eldönteni. Tény azonban, hogy
az elôzô években kapott támogatásnál is 25.000 Ft-tal kevesebbet
kaptunk, és az sem volt elég célkitûzéseink megvalósításához.
Mire elég az 50.000 Ft? Talán az éves pingponglabda szükséglet
megvásárlására igen. Szerettük volna az asztaliteniszt még széle-
sebb körben népszerûsíteni, és helyi gyerekek bevonásával, szak-
edzô irányítása mellett, pingpongsulit létrehozni, így biztosítani
az utánpótlást. Errôl azonban anyagi okok miatt is le kellett mon-
danunk.     

A következô bajnokság 2015 szeptemberében indul. A tervek
szerint hazai bajnoki mérkôzéseinket szombati és vasárnapi napo-
kon 10.00 órai kezdettel a K-G Profil Kft. (2366 Kakucs, Rónay
György u. 36. szám) sporttermében rendezzük, melyekre szeretet-
tel várjuk az asztalitenisz iránt érdeklôdôket. 

Kakucs, 2015.07.03.          
Gubi Miklós szakosztályvezetô

Életképek a Kakucs KSE Asztalitenisz Szakosztályáról
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2222 4444
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Újszülöttek:

Tóth Gyöngyi Zsanett és Rácz András lánya Dorottya Anna
Faragó Dóra és Csiszárik Péter Pál fia Péter Pál
Petrik Gyöngyi és Mendi Béla fia Noel Bence

Druzsin Mónika és Kecskés Krisztián lánya Zsuzsanna Gyöngyi
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságkötés 

Dr. Barcs Gábor (Dabas) – Kosztolányi Edit (Dabas)
Szijártó Barabás (Kakucs) – Benke Heléna (Kakucs)

Lovács Gábor (Budapest) – Svébis Bernadett Zsuzsanna (Kakucs)
Resch Ádám (Dabas) – Bozsányi Judit (Kakucs)

Dworák Ede Roland (Budapest) – Bábel Júlia (Kakucs)
Vásáriczki Attila (Kakucs) – Meleg Gabriella Mária (Inárcs)

Sárközi Péter László (Kakucs) – Varga Éva (Hernád)
Szeretettel gratulálunk házasságkötésükhöz!

Halottaink: 2015 nyarán

Csernák József élt 68 évet
Vásáreczki József élt 74 évet
Danics Ernô élt 79 évet
Balogh Lászlóné élt 69 évet
Röck Istvánné élt 80 évet
Csernák Borbála élt 83 évet
Kálvin Ferenc élt 71 évet
Radics Ferenc élt 49 évet
Gavló Józsefné élt 87 évet

Emléküket megôrizzük!

Gyászhír
Lajosmizsei tanyáján, a
nyáron meghalt Tóth

Rozália festômûvész.
Alkotásaival minden
adventi kiállításunkon
találkoztunk. Szinte
alig akad mûvészetet
pártoló család Kaku-
cson, ahol ne lenne
meg valamely alkotása.
Isten nyugosztalja!
Mûveiben él tovább.

✟
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, 

barátnak, szomszédnak és mindazoknak, 
akik szeretett halottunk 

Vásáreczki József

temetésére eljöttek, utolsó útjára elkísérték 
a kakucsi temetôben, sírjára virágot, koszorút helyeztek és

osztoztak mély gyászunkban! 
– A gyászoló család

Anyakönyvi hírek 2015. III. negyedévtôl

Szolgáltató iroda és gépjármû 
karbantartó épületek kialakítása 
a faragó környezetvédelmi kft.-nél
A Faragó Környezetvédelmi Kft. 59,78 millió forint európai uniós támo-

gatás segítségével új irodaépületet és gépjármû karbantartó épületet ala-

kított ki. Az új infrastruktúra létesítése során környezetbarát energiafel-

használás került kiépítésre. A 119,56 millió forintos összköltségvetésû be-

ruházásból nem csak új épületek épültek, hanem új munkahelyeket is lé-

tesültek.

A kakucsi telephelyû 2002-ben alakult Faragó Környezetvédelmi Kft. hulladékgazdálkodási feladatokat lát el. A folyamatos
szolgáltatási paletta bôvítéseinek köszönhetôen a szakmában keresett és elismert céggé nôtte ki magát. A fejlesztés során egy
szolgáltató iroda épület és egy gépjármû karbantartó épület került felépítésre. Mindkettô épületen megújuló energiát hasznosító
technológia került kialakításra. A környezet védelmére a cég fokozott figyelmet fordított eddig is, és ezt követôen is céljai között
szerepel a környezetünk megóvása. 
A fejlesztés eredményeként a korábbi szûkös, zsúfolt munkakörnyezet átalakult, és mára a munkavégzés körülményei megfelel-
nek a kor követelményeinek. Ez a változás rugalmasabb teljesítést tesz lehetôvé. Ennek köszönhetôen meglévô ügyfeleinket to-
vábbra is a megszokott magas színvonalon tudjuk kiszolgálni, és lehetôség nyílik az újabb ügyfelek bevonzására.
A beruházásnak köszönhetôen a vállalat 20 munkahelyet tudott megôrizni, és további 4 új munkahelyet teremt. A projekt a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program keretében valósult meg.
2015.06.30. napra a teljes beruházás befejezôdött. 
A cégrôl és a fejlesztésekrôl bôvebb információt a www.faragoesfia.hu oldalon olvashatnak. 
További információ kérhetô:

Molnár Tímea Zsanett, sajtóreferens – Elérhetôség (+36 29 576 230; timea@faragoesfia.hu)

†
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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.
Tel.: 06-20-558-0775

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.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:

Sok kritikát kaptunk az elmúlt
években – személy szerint én is –,
hogy miért nincs Kakucson ATM
(bank automatánál kártyával történô
ingyenes készpénz felvétel lehetôsé-
ge). Régóta terveztük a kirendeltségi
épület belsô átalakítását, mivel szû-
kösnek bizonyult már az ügyféltér. Ti-
zenöt településen van kirendeltsége
az Örkényi Takarékszövetkezetnek,
minden évben igyekszünk valamelyi-
ken kisebb-nagyobb felújítást végez-
ni. Így került sor az idén Kakucsra.

Megköszönjük ügyfeleink türel-
mét, és reméljük, az átalakítás ideje
alatt sikerült megfelelô banki szolgál-
tatást nyújtanunk az átmenetileg ki-
rendeltségnek használt épületben is.
Tudtuk tartani a tervezett határidôt, és
három hónap múlva örömmel vették
dolgozóink birtokba a megújult épü-
letet. Sok dicséretet kaptunk Önöktôl a kicsit tágasabb és kor-
szerûbben berendezett ügyfélfogadó helyiséggel kapcsolatban.
Köszönjük a szép szavakat! Nekünk az a legfontosabb, hogy
ügyfeleink elégedettek legyenek velünk. Ebbe beletartozik a jó
szolgáltatás, de ahhoz megfelelô körülmények is. Hamarosan
elkészülnek az elválasztó üvegfalak is, így biztosítani tudjuk a
diszkréciót az ügyintézôkkel folytatott tárgyalás és a pénztári
ki-befizetések esetén is.

Nagy sikere, forgalma van az ATM-nek is. Biztatom Önöket
arra, hogy használják ki a bankkártya adta lehetôségeket, és ne

csak készpénzt vegyenek fel, ha-
nem vásároljanak vele bátran az
üzletekben. A kártyás vásárlásért
nem kell díjat fizetnie a vásárló-
nak, és nem kell sok készpénzt ma-
gánál tartania. Míg a bankkártyá-
val történô ingyenes készpénz fel-
vétel maximálva van összegben és
havi két alkalomban, addig a kár-
tyás vásárlás minden alkalommal
és bármekkora összegben díjmen-
tes. Arra is van lehetôség, hogy a
vásárlásra más napi limitet állíttas-
sunk be a kártyához, így akár kor-
látozhatjuk is napi költekezésün-
ket. Ma már nagyon sok üzletben
lehet kártyával fizetni – akár Ka-
kucson is!

Reméljük, hogy az új ATM-mel
még könnyebbé tettük Önöknek
mindennapi életüket. Kakucsi Ki-

rendeltségünk dolgozói továbbra is szívesen állnak rendelke-
zésükre bármilyen pénzügyi problémájuk esetén. Forduljanak
hozzájuk bizalommal! 

Jasperné Spanyiel Anikó ügyvezetô 
Örkényi Takarékszövetkezet

2015. szeptember 1-tôl megváltozott nyitva tartásunk:

hétfô 8.00 – 16.00, kedd 8.00 – 14.30, szerda 8.00 – 17.30,
csütörtök 8.00 – 16.00, péntek 8.00 – 16.00

Ebédidô 12.00 – 12.30

Megújult a takarékszövetkezet épülete
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Keresztrejtvény 
A 2015/2. számú Lapozgató keresztrejtvényének megfejtése

Tóth Árpád: Az új tavaszra címû versének két sora volt: „S

most lágyan enyhe szája fújja/ Hogy szétnyíljék, és lomb le-

gyen.”

A helyes megfejtôk Beliczki Györgyné, Csernák Józsefné,
Csiszárik Lászlóné, Csiszárikné Máté Judit, Fajth Pálné, Fodor
Mariann, Hollenbergerné Bencze Anikó, Katona Sándorné, Kecs-

kés Jánosné (Gizella u. 23.), Keresztes Jánosné, Klauzné Keresz-
tes Ágota, Kovács István (Rákóczi u. 8.), Tóth Ferencné, Tóth
Gábor és Zsíros Ágnes voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérdemelt jutalmukat átvehet-
ték könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a megszokott feltételekkel,
azaz személyesen kell behozni könyvtárunkba – Fô utca 24. – a
Lapozgatót a rejtvény megfejtésével) októberben várjuk. 

A jutalom ismét finom csokoládé lesz.

Az ábrában két rejtvény található, melyek meghatározásait a
számozásnak megfelelôen folyamatosan közöljük. A rájuk adandó
válaszok a rejtvények több vízszintes sorában nem férnek az ere-
deti ábrákba, elsô vagy utolsó betûi(k) (egy, kettô, három) a kö-
zépsô mezôkbe kerülnek. Ezek a betûk sorban összeolvasva két,
nagysikerû magyar film címét adják. A filmek két-két szereplôjé-
nek neve a négy leghosszabb függôleges sorban olvasható.

VÍZSZINTES
1. Használat közben ledörzsölôdik - természetfölötti lény. 2.

Elôfordul - Hímnem, ...; Godard-film, Brigitte Bardot-val az
egyik fôszerepben - a legszebbnek a szerelmet tartják! 3. Veleszü-
letett kóros duzzanat - becézett Kornélia - a berkélium vegyjele.
4. Ünnepélyesen átadó - a Léna és az Amur mentén élô, altaji
nyelvet beszélô nép - fôzeléknövény. 5. Setét Lajos foglalkozása -
Egyesült Vegyimûvek, röv. - arra az alsó helyre, erdélyi tájszóval.
6. Gödröt készít - bronzból öntött ôsi skandináv kürt - kék színû,
rézkarbonát-tartalmú ásvány - gléda. 7. Karcol, kapar valamit, né-
piesen - kocsma része. 8. Akció része! - olasz költô (Torquato) -
igen, Bécsben - vagyis. 9. Júda királya, Zéra legyôzôje - Belgrád-
nál ömlik a Dunába - az egyik fôvárosi nagyáruház - Ilona egyik

becézése. 10. Csokonai szép szerelmes dalokat írt hozzá - szaglá-
szik. 11. Rövidítés angol asszonynevek elôtt - palatínus - német
költô, a Bolondok hajója címû verses szatíra szerzôje (Sebastian).
12. Török eredetû férfinév - utótagként valamilyen állatcsoportot
jelöl - árat növel - hosszú morzejel. 13. Idôs, tapasztalt király az
Iliászban - egyes rovarok csalogató illathormonja.

FÜGGÔLEGES
1. Az elsô film egyik szereplôje. 2. Szántóeszköz része - fiatal

háziszárnyas. 3. Vuk nevelôje - kártyajáték. 4. Autóval arra e
helyre farol - kettôs betû. 5. Állóvíz - elôkelôsködve, népiesen. 6.
Dionüszosz nevelôanyja - a viszálykodás görög istennôje - esôn
álló. 7. Az elsô film másik szereplôje. 8. A második film egyik
szereplôje. 9. Neves költônk (Zoltán) - tónak is nevet adó telepü-
lés a Lemmenjoki Nemzeti Parkban, Finnországban - mennyiségi
egység, röv. 10. Angol költô (Ebenezer, 1781-1849) - ... kodon; a
fehérjeszintézis befejezését jelentô kodonok egyike. 11. Román
pénzek - Enki sumér isten, másik elnevezése - borsodi település.
12. A Talmud része! - a mai Nyugat-Irán területén élt nép (i. e. 2.
évezred). 13. Szép, portugál földrajzi nevekben - elôleg, kereske-
delmi kifejezéssel. 14. A második film másik szereplô

Mezey László: Régi filmrôl, újszerûen
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2015. augusztus 29-30-án immáron tizenkettedszer látogattunk
el testvértelepülésünkre.

Ez az alkalom azért is volt olyan fontos és különleges, mert
most már írásos dokumentumban is megerôsítést nyert a két tele-
pülés baráti kapcsolata és együttmûködési szándéka.

Vidám társaság indult kora hajnalban itthonról, és szerencsésen
meg is érkezett délben Magyarkakucsra, ahol meleg szeretettel és

bôséges ebéddel
vártak bennünket. 

Sokan elôször
jártunk itt, ezért
Barabás Imre, a
református gyüle-
kezet fôgondnoka
rövid, „forró” sé-
ta keretében meg-
ismertetett min-
ket a falu történe-
tével és jelenlegi

helyzetével. Visszaérkezésünkkor rögtön iskolabuszokra ültünk
és egy nyugodt, barátságos, csodaszép helyre vittek el bennünket,
árnyas fák, csobogó patak, kis pisztrángos tó mellé. Aki járt már a
Szalajka-völgyben, az el tudja képzelni, milyen lehet. A farönkbôl
készült asztaloknál meg is kóstolhattuk a pisztrángokat (parázson

sütve, fokhagymás öntettel, citrommal bolondítva), és jókedvünk
fokozóit, a hûtött italokat. Román zenészek húzták a talpalávalót,
többször ismételve azt az egy magyar nótát, amelyet ismertek. 

Élesdi szálláshelyünkre érve ismét terített asztal fogadott min-

ket. Vacsora után a bátrabbak éjszakai városnézésre indultak oda,
ahol hatalmas tömeg szórakozott a kakucsi búcsúhoz hasonló
„nagyszabású” rendezvényen. Az éjszaka kevés alvással telt, ami-
nek különbözô okai voltak. Másnap azonban mindenki frissen és
újult erôvel indult Magyarkakucsra, ahol részt vettünk a település
Árpád-kori templomában a református istentiszteleten. Szilágyi
Gyöngyi református lelkésznô meghívására Mike Pál lelkész volt
az ünnepi szónok, aki fantasztikus, lélekemelô és lebilincselô pré-
dikációt tartott. Ezt követôen a templom szépen gondozott kertjé-
ben került sor az ünnepi köszöntôkre, mûsorokra, koszorúzásra és
a fent említett dokumentum aláírására dr. Kendéné Toma Má-

ria és Marin Magest polgármesterek között. 

A parókia udvarán sátrak árnyékában a finom és bôséges ebéd
elfogyasztása közben egy vendég kórus mûsorát és a református
fiatalok zenéjét hallgathattuk azokkal az innen elszármazottakkal
együtt, akik idén már a XIII. találkozóra gyûltek egybe. Igen tisz-
teletre méltó az, hogy a román polgármester, aki hét települést
igazgat itt, valamennyi rendezvényen részt vesz.

Mielôtt hazaindultunk volna, lehetôségünk adódott még egy
kis limuzinos, dobhártyát próbára tevô, zenés kocsikázásra is, ki-
elôzve a hazatartó libacsapatot és tehéncsordát.

A hosszas búcsúzkodás követôen idôt kaptunk a Királyhágó
bazársorának „rövid” megtekintésére is, vásárlási lehetôséggel
egybekötve.

Késô éjszaka fáradtan bár, de élményekkel gazdagodva értünk
haza.

Mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy szívesen visszatér-
nénk egy újabb baráti találkozásra Magyarkakucsra!

Klauzné Keresztes Ágota és Dr. Ökrös Dóra

Ünnepi köszöntô a magyarkakucsi templom szépen
gondozott kertjében A kakucsiak vidám csapata

Magyarkakucsi barátainknál jártunk
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Fesztiválunkon köszönthettük Páncél Károly országgyûlési
képviselônket Közönségünk

A Kökörcsin Óvodát a Pillangó csoport képviselte Bemutatkoztak a népdalokat éneklô Kakucsolók is

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes nem csak énekelt, de
sátránál lehetett pálinkát, lekvárt, mézet kóstolni

A Kökörcsin Óvoda pedagógusai kézmûves foglalkozásán a
kicsiket foglalkoztatták

A Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub tagjai szeretettel kínálták
süteményeiket is Királyfalvi Erzsébetnél kosárkafonást tanulhattunk

A II. kakucsi pálinka-, méz és lekvárfesztiválon készített fotók (I.)

Községünk Kulturális és Társadalmi Bizottsága itt is köszönetet mond valamennyi résztvevônek. Nagyon örültünk a civilek
összefogásának, mellettük a Polgármesteri Hivatal részvételének, annak, hogy ismét megrendezhettük fesztiválunkat, ami – úgy gon-
doljuk – az idén is jól sikerült. Reméljük, évrôl évre egyre többen leszünk, és egyre gazdagabb programokat szervezhetünk min-
dannyiunk örömére.
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A Kakucsi Dream Team sátránál fényképezkedett a Dabas Rádió
munkatársa Gálik József családja finom kecsketejet és sajtot kínált

A kakucsi fiatalok (KAFIK) vidám csapatánál palacsintát és lángost
kaptunk

Iskolánkat a diákbizottság és vezetôjük, Nagy Jánosné tanárnô
képviselte

A KAOKE falatkái mellett jókat beszélgettünk

A KAVICSOK és Sziklák ismét kitettek magukért!
Délutáni mûsorunkat a Fourtissimo együttes színvonalas zenéje

zárta, majd a Kálvin Zenekar zenéjére késô estig rophatták a táncot

A civileken túl köszönet dr. Kendéné Toma Mária, Faragó
és Fia, Maczák János, Nagy Pál, Sallai Pál, Spanyiel István és
Tóth Istvánné szponzoroknak, akiknek anyagi segítségével fo-
gadhattuk a Fourtissimo együttest. A hangosítást Jasper Andor
vállalta. Ismét köszönjük a Kálvin Zenekar báli zenéjét,
amellyel késô estig szórakoztatták a fesztivál látogatóit.

Köszönet a Varró családnak is, hiszen kulturális, gasztronó-
miai megmozdulásainkra (falunap, pálinkafeszt.) több éve in-
gyenesen rendelkezésünkre bocsájtják asztalaikat, székeiket.

Közmunkásaink is derekasan helytálltak, hiszen a másnapi,
vasárnapi szentmisére igyekvôk nem láthatták annak nyomát,
hogy az elôzô napon fesztivál volt a téren. Köszönet érte!

A II. kakucsi pálinka-, méz és lekvárfesztiválon készített fotók (II.)
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