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Július
8-9-én Magyarkakucson jártunk! 13-14. o.
8-án, szombaton: Roma-nap 12. o.
10-15-ig: hittanos tábor Felsőtárkányban 
24-28-ig: Tájházi nyári tábor 20-21. o.

Augusztus
3-án, csütörtökön: tardi kirándulás
10-17-ig: révfülöpi táborozás 18. o.
20-án, vasárnap: Szent István ünnepe
Helye: a Szent Kereszt Templom

Szeptember
1-jén az új tanév kezdése 
9-én, szombaton: egyházi családi nap a Vadászháznál
10-én, vasárnap Csülökfesztivál a Deák Udvarházban 
17-én, vasárnap: búcsú
23-án, szombaton: IV. Pálinkafesztivál 26-28. o.

A magyarkakucsi Elszármazottak találkozóján templomuk 
udvarában megkoszorúzzuk a hősök emlékművét

A révfülöpi tábor udvara

Tardon a társaságunk egyik férfi  tagját népviseletbe öltöztették, 
ami nagy sikert aratott körünkben

Egyházi családi napunkon játékos sorvetélkedőt is szerveztünk

A Deák Udvarházban, napfényes időben egy emlékezetes Csülök-
fesztiválon vehettek részt az érdeklődők

2017 júliusától októberig - Kulturális Bizottságunkkal karöltve - 
az alábbi rendezvényekről adhatunk számot lapunk olvasóinak:

IV. Pálinkafesztivál Kakucson!
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Felterjesztések, méltatások, melyek az augusztus 20-i ünnepségen,  hangzottak el
 

Kakucs 2017. évi posztumusz díszpolgárai:
Feczesin Miklósné óvodavezető

Anci óvónéni 1936. november 24-én született Budapes-
ten.1954. június 22-én a budapesti II. kerületi állami óvónőkép-
ző intézetben szerzett diplomát. Egy diploma megszerzése a mai 
világban is nagy kihívás, de 60 évvel ezelőtt még nehezebb volt 
tanulni és dolgozni egyszerre. 

Az óvoda első vezetője volt 1962-1991-ig. Az ő nevéhez fűződik 
az intézmény beindítása, mely abban az időben sem volt egyszerű 
dolog. A munka, a csoportok szervezése, engedélyek megszerzé-
se sokkal körülmé-
nyesebb volt, mint 
napjainkban.  Nem 
kevés meggyőző 
erőre volt szükség, 
hogy be is népe-
sítsék az akkori új 
épületet. Különö-
sen komoly és ne-
héz munkát végzett 
a hátrányos hely-
zetű gyermekek 
beóvodáztatásával 
kapcsolatban. Sze-
mélyesen kereste 
fel a roma családo-
kat és győzte meg a 
szülőket az óvoda 
előnyéről, nevelő 
hatásáról. A szülő-
ket segítette a min-
dennapi hivatali 
ügyek intézésében. 

Anci óvó néni az elsők között volt, aki Kakucson óvodás korú 
gyermekekkel kezdett foglalkozni. Ez nem csak a megőrzést fog-
lalta magába, hanem az iskolára való felkészítést is. Tudjuk, az 
1950-es, 1960-as években még nem volt kötelező óvodába járni.

Közel 40 évig, ebből 29 évig helyben nevelte, óvta, szerette a 
gyermekeket. A környék óvónői közül többen nála szerezték meg 
az óvodai tapasztalatot. Elsőre meglátta az emberben a pedagógus 
vénát, hogy alkalma-e erre a pályára.

Mint vezető mindent megtett a gyermekekért, szülőkért, dol-
gozókért. 

Az óvoda GYÉMÁNTDIPLOMÁSA!
Nem csak az óvoda életében, a község vérkeringésében is részt 

vett, feladatot vállalt. Sokáig tanácstagként tevékenykedett. A falu 
minden lakója számíthatott segítségére. Segítette az egészségügyi 
dolgozók munkáját. Aktív tagja volt a helyi vöröskeresztnek.

Nyugdíjas éveiben, családja rendezése mellett, a Kakucsi Bár-
dos Lajos Kamarakórus tagja lett, hogy a falu rendezvényeit éne-
kével színesítse. 

80 éves korában, hosszú betegség után, 2016. október 31-én 
hunyt el Budapesten. Sajnos, életében nem kaphatta meg a köz-
ségtől a méltó elismerést. Köszönöm a Tisztelt Testületnek, hogy 
most ez valóra vált! 

Spanyielné Elek Györgyi vezető óvónő

Kottász Béla jegyző
Kottász Béla, Kakucs egykori jegyzőjének felterjesztése a 2017. 

évi posztumusz díszpolgári címre. A méltatást a 2000. év posztu-
musz díszpolgára, Vincze Dezső plébánosunk gondolatainak segít-
ségével állította össze a felterjesztő, Tóth Istvánné.

„Sokgyermekes családból – 1896. február 21-én – röppen az 
életbe, tipikus magyar sorsba, küzdelembe. Középiskolás fi ú, és 
már az érettségi vizsga előtt kiemeli őt az iskola padjából az I. vi-
lágháború. Fronton küzd, szenved, nélkülöz sok-sok ezer magyar 
ifjúval együtt, majd éveken át köti gúzsba fi atal életét az olasz 
hadifogság. Ám aligha könnyebb sorsa, amint hazatér, mert itthon 
a súlyosan megcsonkított Magyarország elképesztő nyomorúsága 
fogadja. Az olasz fogságából hazajött, és ezután tette le az érettsé-
git  az aszódi Evangélikus Gimnáziumban. Továbbtanulásra nincs 
anyagi erő, s ha netán egyik-másik elvégzi is az egyetemi tanulmá-
nyokat, a diplomával is ugyan mit ér? 

Téli éjszakákon alkalmi hólapátoló – lyukas cipőben! –, vagy 
ha nagy szeren-
cséje van, vil-
lamoskalauz, 
netán napszá-
mos a mérnök 
úr. Kilátásta-
lan, kegyetlen 
évek! 

Ilyen kilá-
tástalan, sötét 
életbe vetette 
Kottász Bélát is 
a magyar sorsa. 
Ez vezette őt 
Kakucsra, ahol 
a malomban 
zsákoló mun-
kás volt. Meg-
nősült – elvette 
Kirtyán Máriát, 
a malomtulaj-
donos, Kirtyán 
Sámuel leányát 
–, s így sikerült bejutnia a kakucsi községházára igen gyöngén fi -
zetett írnoknak. Becsületes, jó munkaerő volt. Íróasztala mögül is 
sok igazságtalanságot látott, de némán tűrve maradt, s örült íróasz-
talának is, hogy az, ha szűköset is, de bástyát nyújtott kétgyerme-
kes kis családja életének, akiket ő oly mélységesen szeretett.

Jegyzőként sokat segített a kakucsiaknak- nemcsak a jegyzői 
feladatokban, hanem egyéb mindennapi, magánéleti problémák-
ban is.

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

Pályafutásában – annyi évtized után végre! – szép erkölcsi el-
ismerést kap nagy gyakorlata: főjegyzői oklevelet kap! Bár ez-
zel tartozott is neki a magyar állam, mert a front után jelentkezett 
jegyzői tanfolyamra, de abban az időben onnan kiszorult, mert a 
protekciósok foglaltak el minden helyet.

Így érte őt a második világháború, melynek sötét káoszában az 
ő fáradt szíve is olykor a türelmetlenség gyarlóságába esett, poszt-
ján mindvégig megmaradt, míg maradhatott. Mert régi kakucsi 
barátai közül akadt Júdás, aki a gyatra gondolkodású pártembe-
reket fölheccelte arra, hogy Kottász Bélától még a nyugdíját is 
elvegyék. Kottász Béla idejében értesült az ellene indított sötét ak-
namunkáról, és önként kérte nyugdíjaztatását, hogy visszavonulva 
a közélettől, ne legyen szálka a felelőtlenek szemében.

Nyugdíjaztatása után először a pótharaszti  erdőn volt famun-
kás, majd innen ment a Hofner gyárba. Fehér fejjel újra kezdte a 
magyar kálváriát; gyári napszámos lett, mert a nyugdíj garasaiból 
nem lehetett megélni. Hősies nekifeszüléssel vállalta a Vörös Csil-
lag Traktorgyárban (a volt Hofner-gyárban) a vascipelő napszá-
mos sorsot. Ott is becsülettel végezte dolgát, éppen ezért irodába 
helyezték őt.

Mindenki megszerette, mindenki Béla bácsija lett. Bár jó mun-

kát végzett, és három idegen nyelven beszélt (tótul, né-
metül, latinul), fi zetésjavítást nem kaphatott, mert Béla 
bácsi a  helybeliek jelentése, a politikai nyomozás ered-
ményeképpen rossz kádernek bizonyult.

Mégsem panaszkodott sehol. Még otthon sem. Csak 
halálakor mondotta meg a gyári orvos, hogy már volt 
rosszul a szívével. Most is az ölte meg Őt, a szíve, a 
szívét pedig az elmúlt félévszázad kegyetlen magyar 
sorsa. Ismét rosszul lett a gyárban, de még a maga lá-
bán ment be a kispesti OTI kórházba. Dehogy kell neki 
mentőautó, hiszen ő nem beteg! Bemegy ő gyalog is. 
Jellemvonása volt a mokányság. Kemény magyar volt. 
De a még keményebb magyar sorsot immár nem bírta 
túlontúl megpróbált szíve, bent a kórházi ágyon elaludt 
örökre 1954. február 18-án éjjel kettő órakor. E hónap 
21-én töltötte volna be 58. évét.

Kispesten temettük el. …temetésére szép számmal 
jöttek fel …Kakucsról is, Inárcsról is. Ez meg is lepett 
sokakat: mégsem lehetett ez az ember olyan népnyúzó, 
ahogy nekünk bemondták! Éveken át a feljelentések mi-
att nem boldogulhatott Kottász Béla.”

Sírjára a születési és halálozási dátuma mellett a kö-
vetkező mondatokat vésték: „Kottász Béla, Kakucs igaz 
szívű jegyzője. Példaképe szeretteinek.”

Leánya, Kottász Mária gyermekeinek, Reményi 
Máriának, Erzsébetnek és Józsefnek a papa mindmáig 
hiányzik. Példaképnek tartják nagyapjukat. Az unokák 
Kakucshoz való ragaszkodását bizonyítja, hogy szorgal-
mazták azt, hogy édesapjuknak, a „doni fotós” Remé-
nyi Józsefnek a fotókiállítását – a nagy magyar városok 
mellett – Kakucson is bemutathassák. Ez volt az az al-
kalom, ami felnyitotta szemünket, hogy élt közöttünk, a 
hivatalt szolgálva egy olyan ember, aki méltó arra, hogy 
megemlékezzünk róla, és utólag elismerjük munkáját, 
amit a községért tett.

Bízom abban, hogy a leírtak kellő bizonyítékai an-
nak, hogy a korabeli Kakucsért végzett önzetlen mun-
kájáért méltán terjesztem fel Kottász Bélát a 2017. évi 
posztumusz díszpolgári címre.

A 2017. év díszpolgára:
Varró Jánosné, 

sz. Pintér Marianna tanárnő
Az Ablak Kakucsra Egyesület felterjeszti Varró Jánosnét, szüle-

tett Pintér Mariannát a 2017. évi díszpolgári címre. Felterjeszté-
sünkhöz az alábbi méltatást mellékeljük:

Varró Jánosné, Pintér Marianna 1951. március 3-án született 
Újlengyelben. Kisiskolás volt, amikor a családja Kakucsra költö-
zött. Édesanyja háztartásbeli, édesapja falunk borbélya volt. Mari-
anna apai nagyapját, Pintér Józsefet az 1930-as években a kakucsi 
sport- és kulturális élet egyik meghatározó személyiségeként tisz-
telték, becsülték. 

Marianna az általános iskolát Kakucson 1965-ben végezte el, 
innen a Dabasi Gimnáziumba került. Az érettségit követően igen 
fi atalon, 18 évesen kezdett el tanítani képesítés nélküli nevelőként 
a Kakucsi Általános Iskolában. Munka és családalapítás mellett 
szerzett diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tör-
ténelem-orosz szakán 1974-ben.

Képviselők aláírásai az 1947. november 28-ai jegyzőkönyvben, amikor 
Kottász Béla volt a jegyző. Sok őshonos kakucsi fedezheti fel ősei kéz-
írását!
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Nyelvta-

nári, osztály-
főnöki mun-
kája mellett 
c s a p a t v e -
z e t ő k é n t 
s z e r v e z t e 
a kakucsi 
diákok sza-
badidős, kul-
turális tevé-
kenységeit, 
valamint az 
ifjúsági vö-
röskeresztes 
t aná re lnök 
tisztségét is 
be tö l t ö t t e . 
Hogy mit 
jelent sza-
valóként az 
o r s z á g o s 
megmére t -
t e t é s e k e n 

dobogós helyen végezni, és jutalomként a csillebérci táborba ke-
rülni, azt saját maga is megtapasztalhatta még kisdiák korában, 
1962-ben. Tanítványait is mindig hasonló sikerre késztette. Órái 
élményszámba mentek, a diákok mindenkor szeretettel emlékez-
nek vissza a humorral átszőtt, az ismereteket játékosan átadó tan-
óráira, lelkiismeretes osztályfőnökségére, emberségére. Idézünk 
egyik tanítványa méltatásából: „A Tanárnő mindent megtesz azért, 
hogy tudását továbbadja. Humoros, okos, széleslátókörű. Nem-
csak tanít, hanem nevel is bennünket. Türelmes, segítőkész, meg-
találja a közös hangot velünk, diákokkal. Mindenki tiszteli őt.” 
Odaadó munkáját minősíti, hogy a művelődési miniszter 1986-ban 
dícséretben részesítette.

Munkája során több továbbképzésen vett részt. Így 1989-ben az 
ELTE (Eötvös Lóránt Tudományegyetem) történelemből indított 
komplex tanfolyamát is elvégezte. Szakdolgozatát Kakucs hely-
történetéből írta, melynek címe: „Mozaikok” Kakucs község törté-
netéből a XV.-XIX. századi források alapján –  fi gyelemmel a helyi 
római katolikus népiskola fejlődésének alakulására. Sokunk szá-
mára, akik a falu helytörténetével foglalkozunk, Marianna alapve-
tő forrásmunkát tett le az asztalra ezzel a dolgozatával. E munkája 
alapján írta meg a Kakucsi Lapozgató első számaiba helytörténeti 
cikksorozatát is, a „Mit üzen számunkra a múlt?” címmel. 

A rendszerváltás után megszűnt az orosz nyelv kötelező okta-
tása, ezért át kellett képeznie magát. Egy három évig tartó má-
soddiplomás képzést követően 1995-ben az ELTÉ-n kitüntetéssel 
szerzett egyetemi szintű német nyelvszakos diplomát. Nem sokkal 
ezt követően meghívták az ócsai Bolyai János Gimnáziumba, és 
nyugdíjazásáig, 2009-ig ott tanított németet és oroszt. A kakucsi 
iskola akkor ezzel a váltással veszített egy remek tanárt, és csak az 
volt a vigaszunk, hogy Marianna a tudásának megfelelő és méltó 
helyre került, s végül is Ócsán is akadt szép számú kakucsi tanít-
ványa. Itt 2006-ban szakmai munkája elismeréseként főtanácsosi 
címet kapott, valamint 2009-ben, a nyugdíjazásakor a Pedagógus 
szolgálati emlékéremmel jutalmazták őt.

Tanári munkája mellett szeretném méltatni a közművelődést 
segítő önzetlen tevékenységeit is. 

Marianna a Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének 2001 óta 
aktív tagja. Intelligenciájával, széles ismeretkörével, jó ötleteivel 
segít bennünket. Az egyházközség Hírfüzérének szerkesztősége is 

számíthat írásaira, itt is társadalmi munkában vállal feladatokat. A 
80 éves Szent Kereszt-templomunk  jubileumi könyvének  törté-
nelmi fejezetét is neki köszönhetjük.

A Tanárnő alapító tagja a 2002-ben megalakult kakucsi Bár-
dos Lajos Kamarakórusnak. Nélküle nehezen tudnánk elképzelni 
a szopránt. Az idegen nyelvű énekek fordításában mindenkor szá-
míthatunk segítségére.

Egyike azoknak, akikkel együtt 2011-ben megalakítottuk az 
Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesületet. Marianna az általunk fel-
vállalt ünnepségek biztos közreműködője, így a trianoni megemlé-
kezések szónoka is. Tájházi rendezvényeinket is szívén viseli.

S bár csak tiszteletbeli tagja volt a 2006-ban alakult Kakucsi 
Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak, de nélküle nem szer-
vezhettük meg a fúvószenekari találkozónkat, hiszen a német nyel-
vű felkonferálás, a német vendégek fogadása, a tolmácsolás – lett 
légyen az akár fi nn vagy orosz vendég is – mindenkor az ő feladata 
volt. Könyvtárunkban (még a sportcsarnoki időben) ingyenesen 
tartott német nyelvi tanfolyamot két éven keresztül felnőtteknek. 
Ezt is játékosan, teljes odaadással. Marianna tehát nyugdíjasként 
sem mondott le a tanításról, és még így is szakít időt a méltatásá-
ban említett közfeladatok ellátására.

Van olyan mondás, hogy minden ember annyit ér, ahány nyelvet 
tud. Marianna az orosz (így valamennyi szláv nyelv) és a német 
ismeretében – ki tudja, hányszorosát éri. Egy értékes, megbecsült 
és tiszteletre méltó ember!

Nyugdíjasként, férjével együtt családjának fő támasza. Két fi uk, 
menyei, négy unokájuk mindenkor számíthatnak rájuk, a papára és 
a mamára. 

Úgy gondoljuk, hogy a fentebb leírtak kellő bizonyítékai annak, 
hogy a Kakucsért végzett önzetlen munkájáért méltán terjesztette 
fel egyesületünk Varró Jánosnét a 2017. évi díszpolgári címre, és 
örömmel vettük, hogy Önkormányzatunk elfogadta azt.

Marianna köszönő szavai a díj átvétele után
Kedves Egybegyűltek!
Nehéz ilyenkor szavakat találni... Ezek számomra a meghatott-

ság és a köszönet percei.
Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik rám gon-

doltak, támogattak, és odaítélték nekem ezt a megtisztelő címet, 
mely nemcsak megtisztelő, de ugyanakkor mélyen kötelez is.

Hiszen a szónak, hogy”díszpolgár”súlya van, valami makulát-
lan tökélétesség, hiba nélküliség képzetét kelti, de vegytisztán tö-
kéletes emberek csak a Jókai-hősök között vannak.

Én nem vagyok ilyen.
Nekem, mint egyszerű földi halandónak számtalan jó és rossz 

tulajdonságom van, vannak hibáim és erényeim, kudarcaim és si-
kereim, beteljesült és beteljesületlen álmaim és vágyaim.

Amikor az életem értelmét és a boldogságot kerestem, nem 
olyan dolgokban találtam meg, amelyeket a rozsda szétmar és 
a moly megrág, hanem azokban a kincsekben és ajándékokban, 
melyeket a Teremtő Istenemtől kaptam, és amelyekre mindennap 
vigyázni kell, és amelyeket mindennap megköszönni tartozom:

- Az engem féltő szeretetben felnevelő, drága Szüleimet, akik 
most bizonyára örülnek az égi hazában.

- Az engem mindenben támogató, csodálatos Családomat, 
akiké szívem minden szeretete.

- A hű Barátaimat, akikre mindig, mindenben számíthatok.
- A közösségeket, amelyek maguk közé fogadtak, ahol öröm 

lenni, ahol megértenek. Büszke vagyok arra, hogy tagjuk lehetek.
- És nem utolsó sorban szűkebb hazámat, falumat, Kakucsot, 

ahol szeretek élni, melynek lakóit tisztelem és becsülöm, múltjá-
ba bepillanthattam és jelen életének részese lehetek.
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Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, és szeretettel várok 

minden megjelentet, aki osztozni kíván érzéseimben, egy koccin-
tásra és baráti ölelésre. 

A díszpolgári cím súlyáról
Nagy igazságokat mondott Varró Jánosné, Marianna augusztus 

20-án, a díszpolgári címe átvételét követően. Többek között azt, 
hogy ez a cím súlyos teher is. A jutalmazást követően még több 
teljesítményre kötelez bennünket, díjazottakat, valamint kritikus 
önvizsgálatra késztet: megérdemeltük-, megszolgáltuk-e?

Nos, amikor 2006-ban, az 50. születésnapomat követő héten 
átvehettem ezt az elismerést, hasonló dilemmával küszködtem. 
Nem tudtam önfeledten örülni, hiszen úgy éreztem, nem volt elég 
az, amivel addig is a köz javát igyekeztem szolgálni. Meggyőző-
désemmé vált, hogy még többet kell tennem, hogy talán azok is 
elismerjék a cím jogosságát, akik előzőleg lekezelően fogadták dí-
jazásomat, esetleg kimosolyogtak érte, azaz érdemtelennek ítéltek 
rá.

S egyre születtek a mindennapi feladatok mellett a „tárgyi bizo-
nyítékok”, amelyek létrejötte igazi örömet szerzett nekem, hiszen 
úgy éreztem, létemnek akkor van értelme, ha Kakucs oly idősza-
kainak, ártatlan áldozatainak állíthatunk írásos emléket, akiknek 
élete egyébként a múlt mélységes kútjába, a feledésbe hullanának, 
és ha a mások (itt elsősorban Horváth Márton tanár úrra gondo-
lok) Kakucs történetével foglalkozó műveit könyvvé formálom. 
Így 2008-ban megszületett a még működő német nemzetiségi 
önkormányzatunk kiadásában a „Kakucs málenkij robotra hur-
coltjainak és a második világháború hadifoglyainak” könyve, s 
még ebben az évben, 2008-ban a Szent Kereszt-templomunk 80 
éves jubileumi kiadványának szerkesztőbizottságának lehettem 

a tagja. Itt társaim voltak: Csernák Jánosné, Csernák Józsefné, 
Klauz Dénes, Maczák Ibolya (PhD) és Varró Jánosné. 2009-ben 
a Liebner család emlékkönyvét jelentettük meg javarészt Horváth 
Márton tanár úr helytörténeti munkáinak felhasználásával. Eb-
ben szerkesztőtársaim voltak: Czagányi László és Maczák Ibolya 
(PhD). 2010-ben részt vehettem a Vincze Dezső esperes életútját 
bemutató könyvének szerkesztőségében, amelynek főszerkesztője 
Csernák Józsefné, lektora: Maczák Ibolya (PhD) volt. Örömömre 
és Golarits Ferencné megbecsülése jeleként 2011-ben kiadhattuk 
– szponzori segítséggel – a Juci néni süteményes könyvét, majd 
2013-ban „A kakucsi Szent Kereszt templom énekeit” gyűjtöttük 
egy könyvbe Csernák Jánosné ötlete alapján, és Csernák Józsefné 
segítségével. 2017-ben általános iskolai osztálytársam, Horváth 
Ferenc verseskönyvét adtuk ki volt diáktársaimmal. S még vannak 

szép terveim nyugdíjas éveimre is: Kakucs fúvószenekarainak és 
a község képes könyvének kiadása sok-sok jó kakucsi ember és a 
kollégáim segítségével. Mert a fentebb felsorolt könyvek jó embe-
rek segítő hozzáállása nélkül nem születettek volna meg.

Igen, igaza volt Mariannának. Nem lehetünk tökéletesek, gyarló 
emberek vagyunk, hiszen magánéletünk válságai, napi kudarcaink 
is erre emlékeztetnek bennünket. De még mennyire! És mégis hajt 
bennünket a vágy, hogy megfeleljünk egy, az általunk kijelölt, a 
díszpolgári rangra érdemes, méltó életre.  Simon István egyik szép 
versének, a Nem elégnek utolsó soraival szólva:  „S ha testében az 
oxigén már végsőt sercenve leég, azt kiáltja: Nem volt elég!”

Tóthné S. Éva

Az „Év vállalkozója”
A Faragó Környezetvédelmi 

és Szolgáltató Kft. bemutatása
A Faragó Környezetvédelmi Kft. (jogelődje a Faragó és Fia 

Környezetvédelmi Kft.) 1990-es megalakulása óta teljes mérték-
ben magyar magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozás.

A kezdeti, kizárólag szennyvízszállítási tevékenységre korlá-
tozódó szolgáltatásuk a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
mára már teljesen háttérbe szorult. A cég jelenlegi szolgáltatásai 
felölelik a teljes hulladékgazdálkodást. Ezen belül is jelentős sze-
repet kapnak 

a különböző víztisztító berendezések tisztítása, karban-• 
tartása. 

a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerű, elő-• 
írásoknak megfelelő szállítása, 

valamint a hulladékokkal kapcsolatos tanácsadás.• 
Büszkék rá, hogy a Faragó Környezetvédelmi Kft. jelenleg a 

HAURATON Magyarország Kft. által forgalmazott olaj- és zsír-
fogó berendezések hivatalos szakszervize. Munkáikat az elérhe-
tő legmodernebb gépjárművekkel és eszközökkel végzik. A cég 
autóinak megtervezésében aktívan közreműködnek, ezért egyedi 
felszereltségű munkagépekkel rendelkeznek, amelyek alkalmasak 
a bonyolultabb tisztítási feladatok elvégzésére is.

Társaságuk munkájában ma már vezető szerepet játszanak az 
aktív korba lépett családtagok, akik a szakmai és operatív irányí-
tásból napi szinten veszik ki a részüket. 

Jól képzett szakembereik akár több tíz éves munkatapasztalatá-
nak köszönhetően az egyszerű feladatoktól a bonyolult szolgálta-
tásig állnak megrendelőik szolgálatára.

Vállalkozásuk tevékenysége a környezetvédelemhez, a hulla-
dékgazdálkodáshoz, a szennyvízkezelő műtárgyak tisztításához, 
karbantartásához, javításához, a szennyvíz-, folyékony-, iszapsze-
rű hulladékok szállításához kapcsolódik. 

2016-ban a cégnél dolgozók átlag létszáma 35 fő volt, akik 
többségben helybéli lakosok.

A cég méltatásakor feltétlenül meg kell említenem a közműve-
lődést segítő tevékenységüket is. A falunapok, a fesztiválok, egyéb 
rendezvényeink kulturális műsoraihoz jelentős anyagi támogatást 
adnak, valamint szponzorálják a Kakucsi Mazsorett Egyesületet. 
A táncos lányok szerte az országban, sőt már külföldön is viszik 
településünk jó hírnevét, ami örömmel és büszkeséggel tölt el ben-
nünket.

A méltatást ünnepségünkön dr. Kendéné Toma Mária ismertette. 
A díjat Marjay Gyula, a Vállalkozók Országos Szövetsége 
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke adta át 
a család képviselőinek (lásd képünket).
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete ál-
tal az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét 
és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség 
van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu webla-
pon.

X. ülés: 2017. június 30.
85/2017. képviselő-testületi határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület felé készfi ze-
tő kezesség vállalásáról
XI. ülés: 2017. július 20.
86/2017. képviselő-testületi határozat:
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő elkülö-
nítéséről
87/2017. képviselő-testületi határozat:
A közvilágítás korszerűsítéséről 
LED-es technológia alkalmazá-
sával
88/2017. képviselő-testületi hatá-
rozat:
A körzeti megbízott támogatásá-
ról
89/2017. képviselő-testületi hatá-
rozat:
A Kakucs 703. hrsz-ú ingatlanon 
lévő tilalmak törléséről
XII. ülés: 2017. szeptember 4.
15/2017. (IX. 05.) önkormányzati 
rendelet
Az egészségügyi alapellátási kör-
zetek megállapításáról
16/2017. (IX. 05.) önkormányzati 
rendelet
A helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról
17/2017. (IX. 05.) önkormányzati 
rendelet
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat elbírálásának szabályairól
90/2017. képviselő-testületi hatá-
rozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez történő csatlakozásról
91/2017.  képviselő-testületi hatá-
rozat:
A településrendezési eszközök 
és a TAK és a TKR tervezetével 
kapcsolatos önkormányzati állás-
foglalásról
92/2017.  képviselő-testületi hatá-
rozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 
Konyha beszámolójának elfoga-
dásáról
93/2017. képviselő-testületi hatá-
rozat:

Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési 
tervének elkészítése tárgyában
94/2017. képviselő-testületi határozat:
Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer gördülő fej-
lesztési tervének elkészítése tárgyában
95/2017.  képviselő-testületi határozat:
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megálla-
podás jóváhagyásáról
96/2017.  képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányza-
ti Társulás 2017. I. félévi beszámolójának elfogadásáról
97/2017.  képviselő-testületi határozat:
Ételszállítás céljára gépjármű megvásárlásáról
98/2017. képviselő-testületi határozat:
Pest Megyéért Emlékérem odaítélésére javaslattétel
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ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal részéről újból tájékoztatjuk tisztelt 

Ügyfeleinket, hogy 2017. június 15-étől 2017. december 31-éig
az anyakönyvi feladatokat az Inárcsi Polgármesteri Hivatal 
(2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) anyakönyvvezetői látják el.
Telefonos elérhetőségük: 06-29-370-021 (117-es mellék)

Email-címük: anyakonyv@inarcs.hu
Anyakönyvi ügyelet Kakucson: hétfőn délelőtt és szerdán délután 

ügyfélfogadási időben

A KOMMUNÁLIS ÉS SZELEKTÍV 
HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK RENDJE
A kommunális (háztartási) szilárd hulladék gyűjtése minden héten 
CSÜTÖRTÖKÖN történik. A csomagolási, újrahasznosítható 
(pl. papír, műanyag, fém, italos karton, ÜVEG NEM!!!)  hulladékok 
gyűjtése KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN, a kommunális hulladék 
elszállításának napjával megegyezően. 
Időpontok 2018 áprilisáig:

2017. 2018.
10. hó 11. hó 12. hó 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó
5; 19 2; 16; 30 14; 28 11; 25 8; 22 8; 22 5; 19

A zöldhulladék gyűjtése NÉGYHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN:

2017. 2018.
10. hó 11. hó 12. hó 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó

12 9 7 4 1 1; 29 26

Házhoz menő lomtalanítás: INGATLANONKÉNT ÉVENTE 
két alkalommal igényelhető a közszolgáltatónál.

A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató:
ÖKOVÍZ KFT., 

2700 Cegléd, Pesti út. 65. 
tel.:53/500-152, 53/500-153 

fax: 53/505-566,
www.okoviz.hu, 

ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Központi ügyfélszolgálat:
2700 Cegléd, Pesti út. 65.

Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd-Csütörtök: 08.00 – 15.00
(Péntek: nincs ügyfélfogadás)

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Polgármesteri Hivatalban

Kakucs, Fő u. 20.
Időpontok:

2017. október 11. szerda
2017. november 8. szerda
2017. december 6. szerda

Nyitva tartás: 800 - 1200

Kakucs Község Önkormányzata ebben a tanévben is csatlako-
zott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló fi atalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

A pályázók köre:
a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptembe-
rében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tan-
év második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen. 

b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve fel-
sőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási  intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” 
típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik a 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanév-
ben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-

mányi félév (a 2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. 
tanév első féléve); 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

Figyelem!
Legközelebbi Lapozgatónkba, 

amely karácsonyra jelenik meg, 
2017. december 10-éig várjuk írásaikat. 

Megkérjük, hogy begépelten (wordben) a 
könyvtár címére 

küldjék el azokat a kakucs.konyvtar@
gmail.com címre. 

A képeket jpg-formátumban 
külön csatolják!
A Szerkesztőség
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„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő ta-

nulmányi félév (a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. 
tanév).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesít-

ve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illeté-
kes Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2017. november 7. 

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatban további információt 
találnak az interneten, a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_
hungarica/   oldalon.

A jogosultság önkormányzati feltételeiről, az önkormányzati 
támogatás összegéről a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól” szóló 
17/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet rendelkezik, mely 
megtalálható a http://www.kakucs.hu/document/10/1  linken a 
rendeletek között.

Új utcanevek meghatározása
Biztosan sokan vagyunk, akik nem jegyezték meg a 2015-ben született új utcaneveket. Ismétlés a tudás anyja, 

ezért most újra közzétesszük az új utcaneveket.

A közterület elhelyezkedése Névvel nem rendelkező 
ingatlan
helyrajzi száma(i) (Hrsz.)

Új név és
közterületjelleg

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 
eső elejéig

Kakucs 058/3. és 058/4. Külső Monori utca
Autópálya hídjának elejétől a Bagi tanya végéig Kakucs 058/1. és 058/2. Tölgyes utca
A Bagi tanya végétől a Deák Udvarházig vezető út Kakucs 065. Kökényes utca
A Pergel köztől a Varró tanyáig vezető út Kakucs 0175/2. Fatelep utca
A Varró tanyától a vasútig vezető út Kakucs 014/2. és 0172. Szilvás utca
A vasúttól a Csíkosi puszta tanyára vezető út Kakucs 0159. Vasút utca
A Csíkosi puszta tanyán belül Kakucs 0156/4. Vadász utca
A Dózsa György utca végétől a csatornáig vezető út Kakucs 0102. Liebner utca
A csatornától Újhartyánig vezető út Kakucs 0101. Kisperjési utca
Tekintettel arra, hogy a KCR 1. mellékletében felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető, 

ezért szükséges volt megváltoztatni a Pergel-köz és a Sastelep jellegét. E két utca Pergel köz és Sastelep utca elnevezést kapott.

KAKUCSI LAPOZGATÓ XXVII. évfolyam 4. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap. 

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

Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, Kucsera Helga, Tóth Istvánné, Varró Jánosné  

A szerkesztők munkatársa: Farkasné Szabó Mária, 
 Kucseráné Bartuszek Judit, Spanyielné Elek Györgyi 

Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas. Felelős kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas. Tel./fax: 29/365-564.
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Minden történet véget ér valahol,
de az életben minden vég valami újnak a kezdete!

A Polgármesteri Hivatal részéről ezen 
újság hasábjain keresztül is elköszönünk 
kedves Kolléganőnktől, Beliczki Györgyné 
Pribék Marikától tényleges nyugállomány-
ba vonulása alkalmából.

Marika az idén töltötte be a 70. élet-
évét, melyből 53 évet folyamatosan mun-
kaviszonyban töltött. A község érdekében 
38 évet dolgozott hivatalsegédként, tisztes-
séggel, nagy-nagy szorgalommal. 

A nyár közepén úgy döntött, hogy ennyi 
munka elég volt, a továbbiakban pihenés-
sel kívánja tölteni a nyugdíjas éveit. 

Több évtizedes, áldozatos munkája elis-
meréseként 2014-ben az Önkormányzattól 
a „Kakucsért Érdemérem” kitüntetésben 
részesült.

Szabadidejében verseket ír, sokszor 
verssel köszöntött bennünket is névnapunk 
alkalmából. A versíráson kívül kedvenc 
időtöltése a csodaszép virágainak gondo-
zása, ápolása. Keze nyomán – gyönyörű 
kiskertjében, lakásában – burjánzanak a 
szebbnél szebb növények.  

Legkedveltebb elfoglaltsága az imádott 
dédunokájával, a kis Mariannával való 
időtöltés. Gyakran mesélte nekünk, hogy 
mikor mit csináltak együtt, hova mentek 
kirándulni. Ha dédunokájáról beszélt, fel-
csillant a szeme. Mindig mondta: alig várja 
már, hogy hozzák hozzá a kislányt, mert 
annál nagyobb boldogsága nincs, mint vele 
lenni! 

 Marika! Kívánjuk, hogy még nagyon 
sokáig játssz, nevess, beszélgess, kirándulj 
Mariannával, unokáiddal, gyermekeiddel, 
ápold csodás virágaidat, írd gyönyörű ver-
seidet! 

Az Önkormányzat nevében a következő 
verssel búcsúzunk Tőled, kérjük, fogadd 
szeretettel:

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,

s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.

Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,

ahogy elfutott -  az ifjúság.

Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.

Lassítaná az időt,
s megállítaná

a legszebb perceket,
de az idő kerekét

megállítani nem lehet.

Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!

Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,

míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.

Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,

könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.

(Bódi Irén Az idő vonatán.)

Marika! A Lapozgató Szerkesztősége 
részéről is sok szeretettel búcsúzunk, kí-
vánunk még hosszú boldog és tartalmas 
nyugdíjas éveket, erőben, egészségben!

Marikát a Polgármesteri Hivatal részé-
ről a szeptemberi névnapján köszöntöt-
tük otthonában, a mellékelt fotó (középen 
Beliczkiné Marikával) ott készült.

Beliczkiné Marika köszöntése

Az Önkormányzat a gyermekek születésekor a község köz-
igazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező 
szülő(ke)t, nevelő(ke)t – legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának 
betöltéséig, egy alkalommal – gyermekenként 20.000 Ft névérté-
kű, utalvány formájában, gyógyszertárban beváltható, babaápolási 
termékeket tartalmazó egységcsomaggal támogatja.

A gyermek szülei, nevelői részére – legkésőbb a gyermek 6 hó-
napos koráig – a Polgármester és a Jegyző személyesen adja át az 
utalványt.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Má-
ria jegyző ezév júliusában az alábbi szülőket és gyermekeket kö-
szöntötte otthonukban:

1. Kiss Zoltán és Szabó Gyöngyi Szilvia gyermekét, Ármint,
2. Gecser János László és Lakatos Szabina gyermekét, Dzsenifer 

Viktóriát,
3. Laczkó Richárd és Zsíros Marianna gyermekét, Maját,
4. Riesz Péter és Vitéz Ilona gyermekét, Sándor Botondot,
5. Winkler Ferenc és Szalai Izabella gyermekét, Ferenc Mórt.

Az Önkormányzat és a Lapozgató Szerkesztősége részéről na-
gyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a szülőknek és 
újszülött gyermekeiknek!

Kiss Ármin

(A fényképeket a helyszíneken a Jegyző Asszony készítette.)

Újszülöttek látogatása



11

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 4. szám

Gecser Dzsenifer Viktória Laczkó Maja

Riesz Sándor BotondWinkler Ferenc Mór

(A fényképeket a helyszíneken a Jegyző Asszony készítette.)

A község 2017. év utolsó negyedéves programjai
Október
6-án, pénteken lengyel-magyar barátság ünnepe   Felelős: Ablak Kakucsra
az aradi vértanúk napja
14-én, szombaton szüreti felvonulás    Felelős: KB
Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok
23-án, hétfőn ünnepi megemlékezés    Felelős: KB (Kulturális Bizottság)
Helye: Polgármesteri Hivatal, Hősi Emlékmű

November
11-én, szombaton Márton-napi vigasságok   Felelős: Ablak Kakucsra
a Tájházban
25-én, szombaton - Útravaló     Felelős: K.Á.I.
Helye: Sportcsarnok
27-én, hétfőn községi nyugdíjasok napja    Felelős: Polgármesteri Hivatal
Helye: Sportcsarnok

December – adventi rendezvények, hagyományápolás
16-án, szombaton adventi vásár     Felelős: KB
Helye: Szent Kereszt tér     
17-én, vasárnap adventi koncert     Felelős: KB
Helye: Szent Kereszt-templom
Adventi ünnepség az óvodában     Felelős: Kökörcsin Óvoda
Szent Család-járás       Felelős: Rózsafüzér Társulat
Advent a Tájházban       Felelős: Ablak Kakucsra
Betlehemezés       Felelős: Egyházközség
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Polgárőregyesületünk idei nyara tartalmasan telt. 
Júniusban részt vettünk a falunapon, ahol az idei évben elő-

ször saját sátrat állítottunk. Az egész napos rendezvénybiztosítás 
mellett egyesületünk benevezett a főzőversenyre, ahol büszkén 
mondhatjuk, hogy az első díjat nyertük a tagjaink által készített 
vörösboros marhapörkölttel. A rendezvény összekovácsolta tag-
jainkat, továbbá a falunapon sátrunkat többen felkeresték, hogy 
szeretnének hozzánk csatlakozni. 

Június végén került sor a Tour de Houngrie kerékpáros körver-
senyre. Idei évben először a verseny érintette településünket is. 
Ennek alkalmából a Dabasi Rendőrkapitányság felkeresett min-
ket, hogy segítsük munkájukat a településen áthaladó verseny biz-
tosításában. Tagjaink örömmel fogadták a felkérést, aznap sokan 
szolgálatba álltunk, a település Fő útját teljes egészében lezártuk. 
Egyesületünk tagjai szomszédos települések lezárásában is segéd-
keztek. A biztosítás sikerét jelzi az is, hogy a versenyt követően 
köszönőlevelet kaptunk a Dabasi Rendőröktől, melyben megem-
lítik, hogy az illetékességi területükön lévő települések polgárőr 
egyesületei közül ránk tudtak nagymértékben támaszkodni. 

Júliusban kezdte meg településen szolgálatát az új körzeti meg-
bízott, Fajt András r. törzsörmester. A körzeti megbízottal jó vi-
szonyt ápolunk, segítjük egymás munkáját: havonta több alkalom-
mal látunk el közös éjszakai szolgálatot is. 

Az augusztusi hónapban az éjszakai járőrözés során a polgár-
őröknek sok tennivalójuk nem akadt, kivéve a 20-i állami ünnepet, 
ahol két fővel vettünk részt annak biztosításában.

Szeptemberben felkérést kaptunk a Nagykátai Polgárőr Egye-
sülettől, hogy a városukban megrendezésre kerülő Tápiófeszten 
vegyünk részt. Segítsünk a fesztiválhelyszín biztosításában. A fel-
kérésnek örömmel tettünk eleget, és szeptember 9-én két gépjár-
művel és 10 fővel 13 órától 20 óráig láttunk el felváltva szolgálatot 
a rendezvényre bevezető utak lezárásában. Vendéglátóink szíves 
örömmel fogadtak minket, a fesztivál folyamán teljes ellátásban 
részesültünk. Ottlétünk során betekintést nyertünk az ottani pol-
gárőrség munkájába, a szolgálatszervezésükbe. Szeretnénk mi is 
hasznosítani az itt szerzett ismereteket. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni egyesületünk tagjainak 
munkáját. Az ő önzetlen és lelkiismeretes munkájuk nélkül nem 
működne így ez a kis közösség. Köszönjük, hogy az éjszakai jár-
őrözésen kívül egyéb rendezvényeken is lehet rájuk számítani!  
Reméljük, továbbra is meg tudunk felelni a megkereséseknek és 
az éjszakai járőrözésnek. 

Szeretnénk egyesületünket bővíteni új önkéntes tagokkal, ezért 
aki szeretne részt venni a polgárőrség munkájában, az keressen 
minket bizalommal! 

Kakucsi Polgárőr Egyesület vezetősége 

A Tour de Houngrie kerékpárverseny után Indulunk a Tápiófesztre!

Tisztelt Olvasók!
Ezúton szeretnénk megköszönni a július 8-án megtartott Roma 

napi rendezvényben, annak előkészületében, szervezésében és le-
bonyolításában való résztvevők munkáját.

Elsősorban támogatóinknak mondunk köszönetet: Kálvin Já-
nosnak, a Varró és Varró Kft-nek, a Gabi boltnak, a Coop boltnak, 
Szőke Attilának, a Füstcsőmester Kft.-nek, Nagy József savanyí-
tósnak, Kulima Péternek, Raffael Lászlónak (Meggyes), az Ócsai 
Baptista lelkész szolgálatnak, Kucsera Attilának, a Faragó Kft.-
nek, Csordás Tamásnak, a Tamás és Zsolt Kft.-nek, Kovács Ró-

bertnek, Karsza Jánosnak, a Neffa Ranchnak és fő támogatónknak, 
a Kakucsi Önkormányzatnak.

Fellépőinknek is köszönet jár, akik műsoraikkal színesítették a 
rendezvényt: a Kakucsi Mazsoretteknek, Radics Roma Cafénak, a 
Radics Testvéreknek, a Petrik Familynek, a Tuti Familynek, Berki 
Romeónak, a Varga Familynek, a Tatárszentgyörgyi Rózsáknak, 
az inárcsi fellépőknek és a kakucsi táncosoknak.

Köszönettel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetői: 

Rupa János elnök és Bodor József elnökhelyettes

A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat híreiből

Tuty Laci zenekara A Kakucsi Mazsorettek is megtisztelték rendezvényünket
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI Dr. Kendéné Toma Mária beszéde a magyarkakucsi 
„Elszármazottak találkozója” ünnepségén 2017. július 9-én

„Nagy tengerek, bércek zárhatják el az édes szülőföldem,
Mégis, minden ponton, 

Mindig hallom, mikor harangoznak otthon.” 
(Jakab Ödön)

Sohasem volt ilyen időszerű ez az idézet, mint a mai felfor-
dult világban.

A keresztény világban az egyik legerősebb jelkép – a ha-
rang. 

A templomok és harangok évszázadokon át vigyázzák a fal-
vakban élők életét. Jelzik, mikor, mi történik. Aki érti a haran-
gok szavát, annak mély kapcsolata van a nagyszülők világával. 
Összeköti őket a hagyomány, a szokás, amelyek igazgatták az 
esztendőt. Ha szerencséjük van, cseppenként ráhagyományoz-
hatják ezt a tudást az utókorra. 

Mi, anyaországi kakucsiak is ismerjük már Magyarkakucs 
harangjának a hangját, ha behunyjuk a szemünket, lelkünkben 
magunk is felidézzük. Tudjuk, ha megkondul vasárnap, ebbe a 
kicsi templomba hívja a híveket. 

Minket is megérintett a harang szava, s örömmel tettünk ele-
get kondulásának, és a kedves, hívó szavak nyomán itt vagyunk 
megint. A delegáció derékhadát a KAFIK (Kakucsi Fiatalok 

Kakucsért) egyesület tagjai adják, azért, hogy ha mi már nem 
leszünk, ne szakadjon el ez a fonal, maradjon meg a kapcsolat, 
mert a fi atalok is ismernek, megismernek itt mindenkit. 

Eljöttünk örülni egymásnak, hiszen a számtalan hétköznap 
sorában az ünnepek azok a pillérek, melyek feledhetetlen pilla-
natokat ajándékoznak nekünk, mikor egy év után ismét megszo-
ríthatjuk egymás kezét, és megkérdezhetjük igaz szívvel:

– Hogy vagytok, Testvéreim?
És szívből kérdezzük ezt, mert kíváncsiak vagyunk a válasz-

ra. Együtt örülünk a jónak, és együtt szomorkodunk a veszteség 
felett – de mindenkor szilárd támaszai vagyunk egymásnak.

Köszönettel vettünk, hogy meghívásunkra ebben az eszten-
dőben sok új arcot ismerhettünk meg Kakucson – ki gondolta 
volna, hogy vannak olyanok, akik még nem jártak nálunk?

Örömmel látjuk, hogy az egyházközség segítségével kiszéle-
síthetjük a kapcsolatainkat. Ennek a közösségnek szüksége van 
aktív utánpótlásra itt, ahol a templom közel ezer éve áldón védi 
a magyarkakucsiakat. 

Védje és áldja, tartsa meg a közösséget jó egészségben, teljék 
meg az Isten háza, fogja össze a gyülekezetet!

Várjuk évente a harang kondulását, és szeretettel teli lélekkel 

kelünk útra, mert egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Köszön-
jük a meghívást Barabás Imre főgondnok úrnak és nt. Szilágyi 
Gyöngyi lelkipásztornak!

Hálásak vagyunk a hölgyeknek és uraknak a sok munkáért, 
törődésért és szeretetért!

Legyen áldott a sok kéz, mely már napok óta szorgoskodik 
azon, hogy a vendégek jól érezzék magukat. 

Az idézett vers első versszakát idézem:
„Szegény az én falum, hol a bölcsőm rengett,
Nem igen találni annál szegényebbet,
De ha egyebekben el is van maradva:
Van is olyan két öreg gyönyörű harangja,
Hogy azt már akárhol
Megirigyelhetnék az én falucskámtól!”
Mi nem irigyeljük – örülünk annak, hogy ez a harang ma is 

zeng ebben az aprócska templomban!

Magyarkakucson jártunk
Idén minket, a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület tagjait 

érte a megtiszteltetés, hogy Magyarkakucsra, testvértelepülé-
sünkre mehettünk. Ide – örömünkre – már második alkalommal 
jutottunk el.

Hajnali indulásunk után első úticélunk Tordára vezetett, ahol 
vendéglátóink egy kellemes ebéddel leptek meg minket. Utána 
a tordai sóbányához kirándultunk, ahol megcsodálhattuk a bá-
nya lenyűgöző méreteit.

A sót a XVII.században kezdték el bányászni, és a bánya 
akkor még magyar királyi sóbányaként működött. A 112 méter 

A tordai sóbányában
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mély, harang alakú tárna alján egy sósvizű csónakázó tavat lát-
hattunk. A bátrabbak ülhettek egy óriáskeréken is (mi a bátrab-
bak közé tartoztunk), amely szintén a bánya belsejében volt.

„vendéglátóink egy kellemes ebéddel leptek meg minket”

A bányalátogatást idegenvezetővel tekintettük meg, ezáltal 
sok érdekes információval lettünk gazdagabbak. Habár érkezé-
sünkkor szakadó eső fogadott minket, de mire a bányát végig-
jártuk, addigra gyönyörű idő kerekedett. Ezt követően a kira-
kodóvásáron nézelődtünk, vásároltunk, majd buszra ültünk, és 
a szálláshelyünkre indultunk. Este a Drakula-szállóban fi nom 
vacsorával vártak minket, majd a tábortűz mellett kellemesen 
elbeszélgettünk.

Másnap reggel Magyarkakucsra mentünk, ahol az istentiszte-
let után az „elszármazottak napján” vettünk részt szép számmal. 
Vendéglátóink jó szokása szerint fi nom házias ebéddel kínáltak 
minket a Tiszteletes Asszony kertjében. Kellemes műsorral is 
kedveskedtek nekünk, nagyon jól éreztük magunkat. A délutáni 
órákban indultunk haza azzal az ígérettel, hogy jövőre Kakucson 
újra találkozunk!

Csernák Andrea és Varróné Elek Anita

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
A Kökörcsin Óvoda őszi hírei

Szeptember elsejével elkezdődött a 2017/2018-as nevelési év. 
5 csoporttal és 103 fő gyermekkel indultunk. Ez a létszám év 

közben még nőni fog. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan válasz-
tották a helybeli óvodát.

Katica kiscsoport: csoportvezető: Kohanné Kloczka Marietta, 
dajka: Takácsné Jakab Erika

Csiga kiscsoport: csoportvezető: Fajthné Szabó Melinda, daj-
ka: Takácsné Kucsák Erzsébet

Maci középső csoport: csoportvezető: Nagy Henrietta, dajka: 
Elek Jánosné

Pillangó középső csoport: csoportvezető: Adamicza Zoltánné, 
dajka: Csernák Evelin

Süni nagycsoport: csoportvezető: Prohászka Csabáné, dajka: 
Szűcsné Szabó Bernadett

A csoportvezetők munkáit segítő pedagógusok (délutános 
óvónők): dr. Zöldiné Bárdos Brigitta, Kecskés Vivien, Roskóné 
Erős Mária, Spanyielné Elek Györgyi

Pedagógiai asszisztens: Nagy Noémi
Óvodatitkár: Kovácsné Gergely Mariann

A nevelőtestület elkészítette munkatervét, módosította peda-
gógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát. Mindez 
megtekinthető a község honlapján az intézmények címszó alatt. 

Őszi programok:

– Szeptember 23. – Lekvár, méz- és pálinkafesztiválon való 
részvétel

– Október 4. – Állatok világnapja alkalmából állatsimogatás az 
óvodában

– Október 13. - Őszi szöszmötölős nyílt nap, melyen vendégül 
látjuk a szülőket is

– Október 14. – Községi szüreti felvonuláson való részvétel
– Október 23. – A nemzeti ünnep alkalmából zászló és virág 

készítése, elhelyezése az emlékműnél

A tájházi táborozó gyerekek és tanáraik ezzel a képpel is szeretnék megköszönni a 
konyhás néniknek a fi nom ebédeket Kézművesség a pálinkafesztiválon
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Bemutatkozás helyett...

Kedves Kakucsiak!
Szívből köszöntöm a falu összes lakóját, Önöket, akiknek a 

támogatásával a Kakucsi Általános Iskola intézményvezetője-
ként vetem papírra e néhány mondatot.

Marton Ilona címzetes igazgató asszony utódjának lenni 
nagy megtiszteltetés, felemelő, de ugyanakkor embert próbáló 
feladat is. Munkám során továbbra is számítok majd Önökre, 
hogy segítségükkel, támogatásukkal maradéktalanul megfelel-
hessek a kihívásoknak.

E lap hasábjain 4 évvel ezelőtt, amikor az iskolába kerültem, 
már írtam magamról egy rövid cikket.

Engedjék meg tehát, hogy bemutatkozás helyett intézmény-
vezetői pályázatomból és tanévnyitó beszédemből idézzek pár 
gondolatot:

„Küldetésnyilatkozat
Hivatásomat 1984-ben kezdtem képesítés nélküli pedagógus-

ként Tatárszentgyörgyön, majd dolgoztam egy évet Örkényen 
is. Az én szakmai életutamra is igaz a mondás, miszerint: a tör-
ténelem ismétli önmagát. Pályafutásom elején ugyanilyen kicsi, 
családias iskolákban volt alkalmam tanítani, mint a kakucsi. A 
tanulók összetételét tekintve is hasonló adottságúak az intézmé-
nyek: a különös bánásmódot igénylő gyermekek közül minden 
intézményben sok a hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanuló.

Tehát nem voltak számomra ismeretlenek a körülmények a 
kakucsi iskolában a tanulók összetételét illetően. Ami megle-
pett, az az iskola pedagógusainak, kollégáimnak a hozzáállása, 
toleráns, segítőkész, támogató magatartása; a kötelező, törvény-
ben előírt szakmai gondoskodáson messze túlmutató, példaérté-
kű attitűdje. 

„ Ez az! Végre megtaláltam!” – ez az érzés kerített egyre 
inkább hatalmába az itt töltött idő múlásával. Ezek azok az ér-
tékek, melyekkel teljes mértékben azonosulni tudok – s ami a 
legfontosabb: nem csak papíron, az iskola pedagógiai program-
jában rögzítve vannak jelen ezek az értékek, hanem a minden-
napok pedagógiai gyakorlatában is.

Szeretném ezeket az értékeket megtartani, és továbbra is 
olyan iskolát szeretnék, ahová a gyerekek szívesen járnak, ahol 

a szülők partnereknek érzik magukat, ahová a kollégáim nem a 
„már megint kezdődik a hét ...” érzéssel jönnek dolgozni.

A szakmai munka sikerén túl szeretnék ahhoz hozzájárulni, 
hogy mindenki, aki kapcsolatba kerül intézményünkkel, jó szív-
vel gondoljon, szívesen emlékezzen arra, amit a Kakucsi Általá-
nos Iskolában megélt és tapasztalt.” (…..)

„Egy nagy múltú, a településen kiemelkedő szerepet játszó 
intézmény vezetésére pályázom. Célom, hogy a régi értékeket 
megőrizve, azokra alapozva és építve új értékekkel gazdagít-
sam, innovatívvá, a változásokra rugalmasan reagáló közösség-
gé formáljam az iskolát.

Legfontosabb céljaim:
• a tudás és tanulás értékének felismertetése, elismerése;
• jól felhasználható, értékes, konvertálható tudással távozza-

nak tőlünk végzőseink;
• erősítsük és bontakoztassuk ki a tehetséget, motiváljuk di-

ákjainkat;
• elvárásaink igazodjanak a képességekhez is (differenciá-

lás);
• egészséges, jól működő kapcsolatok jellemezzék úgy diák-

jaink, mint tanáraink, kollégáink közösségét;
• korrekt, kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló jó 

kapcsolat kialakítása partnereinkkel;
• folyamatos megújulás, pedagógiai innováció a hatékony 

munkavégzés érdekében;
• a gyermeklétszám megőrzése, az iskola  jövőjének bizto-

sítása.
Esősorban azt szeretném, ha tetteimet a pedagógushivatás 

iránti alázatosság, és a magammal, munkatársaimmal, tanítvá-
nyaimmal szemben tanúsított következetesség jellemezné. Sze-
retném intézményünk családias, békés légkörét, eredményeit 
megőrizni, s ha a körülmények engedik, még jobbá tenni.

Tudom, nem lesz egyszerű dolgom. Ugyanakkor hálás va-
gyok jó sorsomnak azért, hogy ide vezérelt, és végre nyugodtan 
csinálhatom azt, amire mindig is vágytam.

Céljaim megvalósításában számítok minden kollégámra, a 
szülőkre, a fenntartónkra, az önkormányzat támogató segítsé-
gére, és nem utolsósorban elődöm emberi és szakmai támoga-
tására, biztatására.”

„ Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, 
hogy az útnak is szenteljen fi gyelmet. Az út az, amely mindig 
megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben gazdago-
dunk.”   (Paul Coelho)

Részletek a tanévnyitó beszédből:
„ Az emlékeikben élő képzeletbeli fotón sok minden egyezik 

a ma látott képpel, de ha ezeket a fotókat felidézik, szembe-
tűnik a változás. 20 ÉVES INTÉZMÉNYVEZETŐI tevékeny-
sége után MARTON ILONA címzetes igazgató asszony, mes-
terpedagógus úgy döntött, átadja vezetői feladatait, de – nagy 
örömünkre – továbbra is iskolánk pedagógusa marad. DR. 
PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár úr engem talált méltónak 
és alkalmasnak arra, hogy átvegyem a vezetői feladatokat. Ter-
mészetesen erre csak fenntartónk, a Monori Tankerületi Köz-
pont, az alkalmazotti közösség, az önkormányzat, a szülők és 
a diákok véleményének kikérése után kerülhetett sor. Büszkén 
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osztom meg a jelenlévőkkel, hogy mindenhonnan maximális 
támogatást kaptam, amit szeretnék tisztelettel a falu közössége 
előtt is megköszönni. (…)

VEZETŐI PROGRAMOM lényege, hogy a jól bevált mód-
szereket, szokásokat, az eddig megteremtett értékeket megőriz-
ve, munkatársaim színvonalas, értékteremtő munkájára számít-
va, fenntartónk, az önkormányzat és a szülők további partneri 
támogatását bírva kívánom az intézményt irányítani. 

VÁLTOZÁS TÖRTÉNT AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ-HE-
LYETTES személyében is. DEÁK ILDIKÓ 20 éves lelkiisme-
retes, értékteremtő és közösségépítő iskolai munkáját befejezte, 
hogy álmai megvalósításának szentelje magát. Szívből köszön-
jük az iskoláért tett erőfeszítéseit, és tervei, álmai megvalósítá-
sához erőt, egészséget kívánunk neki.

DEÁK ILDIKÓ feladatait SZARVAS-VARRÓ ÁGNES ta-
nító néni veszi át, akit meleg szívvel köszöntök; munkájához 
kitartást és türelmet kívánok. 

ŐSZINTE sajnálatunkra megvált közösségünktől TÓTH KA-
TALIN tanító néni is. Új munkájához sok sikert, jó egészséget 
kívánunk.

ESSÉK végre szó azokról is, akik iskolánk 169 tanulójának 
oktatásában és nevelésében továbbra is részt vesznek:

LOVAS ISTVÁNNÉ, ÉVA tanító néni, aki az 1. osztály osz-
tályfőnöke. Segítségére lesz SZABÓ DÓRA tanító néni.

KOLOZSI PIROSKA tanító néni a másodikosok osztályfő-
nöke Szarvas-Varró Ágnes tanító néni helyett.

SERFELNÉ SZALLER EDIT tanító néni a 3. osztályosokat 
viszi tovább.

BÁBEL LÁSZLÓNÉ, GYÖNGYIKE tanító néni a 4.a osztá-
lyosok osztályfőnöke, KÁLVIN JÁNOSNÉ, BABI tanító néni 
a 4.b-seké.

Az 5. osztályosok osztályfőnöke VOLFNÉ NÉMETH NO-
ÉMI tanárnő.

A 6. osztályosokat NAGY JÁNOSNÉ, ERZSIKE NÉNI ve-

Bemutatkozik új kollégánk
Fazekas Zoltánné (Marica) vagyok. Eddigi életemet két dolog 

határozta meg: az idegen nyelv és a gyerekek iránti szeretet. 
Első diplomámat a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző 

Főiskola orosz–történelem szakán szereztem.
A pályámon eddig eltöltött 30 év során elsajátítottam a szakma 

csínját-bínját, ami aztán
észrevétlenül hívatásommá vált.
Közben megszereztem az angol nyelvtanári diplomát az 

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, és angol nyelvet is 
kezdtem tanítani 4–8. évfolyamon.

Amellett, hogy mindkét szakomat folyamatosan tanítottam, 
osztályfőnöki feladatokat is elláttam, és diákönkormányzat vezető 
is voltam.

Az utóbbi 10 évben 
nyelvtanári munkám 
egy teljesen új sza-
kaszába lépett, azon 
innovatív módszerek 
megjelenésével, ame-
lyek alkalmazkodnak 
napjaink megváltozott 
igényeihez. A testvér-
városi kapcsolatok 
(Németország, Ukraj-
na), a Comenius Is-
kolai Együttműködési 
pályázat (Izland, Ka-
nári-szigetek, Belgium, 
Lengyelország, Görög-
ország, Németország) 
révén eddig számomra 
ismeretlen irányvonal 
jelent meg oktató-nevelő 
munkámban. Mindezek az interkulturális kapcsolatok, mind pedig 
a hozzájuk kapcsolódó szakmai napok során igyekszem az új is-
meretek megszerzése mellett, új kapcsolatokat is kiépíteni, melyek 
előnyt jelentenek az intézménynek, fejlesztik tárgyi tudásomat és 
szakmai előmenetelemet is. Ez utóbbi fejlődésének egyik jelen-
tős állomása a 2012/2013. tanév, amikor megválasztottak járási 
idegen nyelvi munkaközösség vezetőnek. Feladatom a műveltségi 
területen belül tevékenykedő pedagógusok közös szakmai munká-
jának megtervezése, szervezése, koordinálása.

Hitvallásom: „követelek tőled, mert szeretlek”. Célom, hogy 
segítsem tanulóimat a képességüknek megfelelő szaktárgyi tudá-
suk elérésében, és személyiségük fejlesztésében. Szeretném átadni 
diákjaimnak azt az életérzést, amelyet egy idegen nyelven törté-
nő csevegés, a „chat” jelent szóban, azaz merjenek bátran, bárhol 
megszólalni angolul. S ha mindehhez egy diákcsere program is 
társulna, az álmom is megvalósulna…

szi továbbra is szárnyai alá, a hetedikeseket KOCSIS GÁBOR 
tanár úr, míg a nyolcadikosokat jómagam.

KLAUZ DÉNES tanár úr, SCHULCZ ÉVA tanító néni, 
ORDASINÉ KOVÁCS ERZSÉBET tanárnő, FAZEKAS 
ZOLTÁNNÉ tanárnő és MARTON ILONA tanárnő erősítik 
még tantestületünket.

Az új tanévre mindenkinek jó egészséget, kitartást és új is-
mereteket, szép élményeket kívánok.   

Kubikné Kis Judit, 
a Kakucsi Általános Iskola intézményvezetője
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Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba

„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, gyertek szabad 
mellű örömök/S

pusztuljatok bilincses iskolák”
 
Marton Ilona iskolánk jelenlegi  igazgatója köszöntött ben-

nünket, és egy csokor virággal, fi nom tortával kedveskedett. 
Majd Jakab Lajos osztályfőnökünk beszámolt az elmúlt 50 évé-
ről. Következett az osztályfőnöki óra, ahol mindeni elmondta 
életének eddigi történetét, az együtt töltött iskolaévektől kezd-
ve. Kíváncsian, érdeklődve hallgattuk egymást, hiszen ez volt 
az első összejövetelünk a ballagás óta.

Összegzésként elmondható, hogy nem volt hiábavaló peda-

gógusainknak a velünk való fáradozása, mert mindenki szép 
munkasikerekről és családi életről tudott beszámolni. 

Voltak, akik már nem lehettek közöttünk, róluk a kakucsi te-
metőben virággal emlékeztünk meg. Mindenki megkapta a bal-
lagási tablónk másolatát, névvel, címmel, telefonszámmal, így 
bármikor tudjuk egymással a kapcsolatot tartani. Az ünneplést 
a Liebner-Kerti Vendégházban folytattuk.

Nagyon sajnáljuk, hogy akik nem tudtak eljönni, azok nem 
lehettek részesei ennek a nagyszerű napnak, melynek létrejöt-
téért köszönet illeti a (fő)szervezőket: Sallai Pálné (Ordasi Er-
zsébet), Kloczka Mihály és Reznek Mihály osztálytársainkat.

A következő találkozóig nem fogunk újabb 50 évet vár-
ni!

Az 1967-ben végzett  öregdiákok

50 éves osztálytalálkozóra jöttünk!

Zakopánéban készült csoportkép a kirándulás résztvevőiről
(Fotó: Volf Ferenc)

Nedec vár tövében egy hajókirándulásra várva, ami a szervező, 
Kubikné Kis Judit meglepetésprogramja volt

Egy szép lengyelországi tantestületi kirándulás emlékei képekben
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Révfülöp
Augusztus 10-én korán reggel táborozni indultunk Révfülöpre. 

Hosszú három órán át utaztunk, mire odaértünk.
Szerencsére egész héten jó idő volt, és csak néhány nap volt hű-

vösebb. Délelőttönként takarítottunk és kézműves foglalkozáson 
is részt vettünk.

Délutánonként strandoltunk, megnéztük a mólót, ahol a 
vitorláshajót is kipróbálhattuk. 

Augusztus 14-én, hétfőn Tapolcára indultunk egynapos kirán-
dulásra. A Malom-tónál letelepedtünk, és megebédeltünk, majd 

csoportonként a tapolcai Tavas-barlangba 
indultunk.

Ott először egy előadáson vettünk részt, 
ahol a barlangokról, azok kialakulásáról be-
széltek, majd csónakázás következett. Ez 
egy kicsit félelmetes volt, mert elég mély 
volt a víz.

A csónakázás után visszahajóztunk Rév-
fülöpre, a táborunkba. Másnap sokat stran-
doltunk.

Szerencsére csütörtökön, a hosszú haza-
út előtt is tudtunk még egy jót fürödni.

Este 8 óra körül értünk haza. Fáradtan és 
rengeteg jó élménnyel. Köszönjük a tábo-
roztató tanárok türelmét és fi gyelmét. Kü-
lön köszönjük Erzsi néninek fáradságos és 
kitartó munkáját. Egy életre szóló élmény-
nyel lettünk gazdagabbak.

Birki Anna Ilona 6. o.

A révfülöpi polgármesteri hivatal előtt

Legjobban a vízben érezték jól magukatNagy kényelemben a révfülöpi tv-forgatások helyszínén

Nagy Jánosné osztálya táborozó tagjaival
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

nyitva tartása és állandó közösségei

A könyvtár nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda 9-19 óráig
csütörtök: 14-17 óráig, péntek: 9-14 óráig és 17-19 óráig

Állandó foglalkozások:
Hétfő:

12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub a 
klubteremben

Hó/1 alkalom 18 órától: KAOKE, a díszgalambászok 
gyűlései a klubban

Kedd:
13.00-16.00 óráig a falugazdász, Oláh Szilvia fogadóórái

Hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület összejövetele 
az esti órákban

Szerda:
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a 

könyvtárban
Csütörtök:

17.00-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus 
a könyvtárban

Hó/2 alkalom 18-20 óráig 
– a Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a klubban

Péntek:
15-16.15 óráig Kakucsolók a könyvtárban, 

18-20 óráig Sárga Rózsa Társkereső Klub a klubban 
Szombat:

gitároktatás az oktatóval egyeztetett időpontban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot 

örömmel támogatunk.

Könyvtárunk csak ezen a számon hívható: 06-29-376-836!
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Napelemek intézményünk tetőszerkezetén

A 2. osztályosok könyvtári órája után készült fotó

Figyelem!
Az intézményben zajló felújítások miatt szeptember első hete-
iben délután zárva tartottunk. A munkálatok még folytatódnak, 
ilyenkor nem tudunk kinyitni, ezért megértésüket és türelmüket 
kérjük.
Ha könyvre van szükségük, bátran hívjanak mobilomon: 06-20-
413-2424

Tóthné

A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub képeiből

Augusztus 3-án Tardon jártunk
A klub képviselői a Magyarkakucson járt delegáció tagjai között 

voltak
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Táborunkat ebben az évben a harmadik alkalommal rendeztük 
meg, és örömünkre egyre nagyobb az érdeklődés iránta. Sajnálattal 
kell írnom, hogy új gyermekeket már nem tudtunk fogadni, mivel 
a tavalyról kiesett tanulók helyét betöltötték a kisebb testvérek. A 
2015-ben eredetileg 20 gyermekkel induló csapatunk így is 30 főre 
emelkedett, és bizony ez már a plafon, több gyermeket nem bír el 
a háromfős szakmai vezetés. Sokan félreértik a tábor célját: nem 
gyermekmegőrzést vállalunk, hanem értelmes foglalkoztatást, el-
sősorban kézműveskedést. Aki egész nap szaladgál, nem kapcso-
lódik be egyik foglalkozásba sem, az nem ebbe a táborba való, 
hanem a nagyszülők felügyeletére kell őket bízni. Lehet, hogy 
olyanok helyét foglalják el, akik szívesen kézműveskednének Ki-
rályfalvi Zsóka és testvére, Ági néni szakmai vezetését követve.

S ha már róluk írtam, akkor tudniuk kell, hogy ők mindenféle 
anyagi juttatás nélkül, ingyenesen foglalkoztak 6 napon át a gye-
rekekkel. Magam munkaidőben dolgoztam napi 10 órát. Az idén 
egy-egy napon segítőink voltak még Zsóka néni kollégái, egyesü-
letünk titkára, Herman Ágnes, valamint  jó szomszédunk, Varró 
Jánosné is.

Minden segítő kézre szükségünk volt, hiszen rá kellett jönnünk, 
ezekhez a foglalkozásokhoz a 30 gyermek sok, nem tudunk olyan 
egyéni fi gyelmet szánni rájuk, amit szeretnénk. Mégis úgy tűnik, 
csapatunkban jól érezték magukat, hiszen a gyerekek szabadon 
választhatták meg, mikor mihez volt kedvük, energiájuk.

Táborunk anyagi vonzatáról annyit írnék, hogy az egyhetes 
napi háromszori étkezésre 2.700Ft-ot kellett az óvodában műkö-
dő konyhán befi zetni, valamint az egyesületünkhöz heti 3000 Ft-

ot a kakucsi iskolába járó gyerekeknek (másoknak, ilyenek nem 
voltak: 6000Ft-ot. Épp ma hallottam a boltban egy nagyszülőtől, 
hogy unokájának máshol egy hét 40-50-60 ezer Ft-ba került, a tá-
bor jellegétől függően.)

A szombat a ráadás napja volt. Ebben az évben Zsóka néni ötlete 
alapján gyermek lakodalmast szerveztünk. A szereposztáskor nagy 
volt az izgalom, ki, milyen szerepet kap vagy vállal. A népviselet-
hez ragaszkodtam, de az „esti vigadalomra” már mindenki olyan 
ruhába bújt, amilyenbe szeretett volna. Aki látta lakodalmi mene-
tünket, biztosan ránk csodálkozott. A mellékelt képek többet mon-
danak minden szónál. Nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam zenészt 
szerezni erre az alkalomra, hiszen úgy lett volna csak igazán han-
gulata a menetünknek is. Meg kellett elégednünk egy csárdásokat 
játszó magnóval, azt is Györgyi óvó néninek köszönhettük.

EGYESÜLETÜNK HÍREI

A „lakodalmas ház” és vendégei

Itt repül a kismadár! Ünnepi asztalnál a fi atal pár és a „szülők”

Köszönetet mondtunk Zsóka néninek is

Gondolatok a Tájház 2017. évi nyári kézműves táboráról
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Sólyom Éva és segítője Cserna Dominik voltak, akiknek ezúton is 
köszönjük munkájukat.

Terveink között szerepel, hogy minél több gyerekkel ismertes-
sük meg az egyik legszebb és legtisztább állatot, a lovat.

2018-ra is tervezzük, hogy folytatjuk a tanítást, de nemcsak 
gyerekeknek! Nem lehet elég korán kezdeni, és sosincs késő új 
dolgokat tanulni!

Végül kö-
szönettel tar-
tozunk a szü-
lőknek, akik 
megbíztak ben-
nünk. Várjuk a 
régi és a leendő 
lovasainkat!

Tisztelettel: 
a Neffa Ranch 

és Csapata

2017. 08. 07. – 08. 11. KAKUCSON egy családi ház udvará-
ban, családias környezetben és egy klassz terepen megrendeztük 
az első lovastábort.

Gyerekeink folyamatos edzéseken vette részt az év folyamán 
dacolva hideggel, esővel, hóval vagy akár 40 fokos meleggel.

Volt, aki az alapoktól indult, voltak rutinos lovasok is, de min-
denkinek egy cél lebegett a szeme előtt: a lovaglásról, a lótartásról 

lehetőleg min-
dent jól megta-
nulni!

A trénerek 
naponta újabb 
és újabb infor-
mációt adtak, 
melyet az utol-
só napon kvíz-
játék során ki 
is kérdeztünk a 
gyerekektől. 

O k t a t ó n k 

IFJÚSÁGI ROVAT

Szeretnék még írni a tábor támogatóiról. A szülőkön, nagyszü-
lőkön túl (akik gyümölcsöt, aprósüteményt, TORTÁT, ásványvízet, 
teát stb. hoztak gyermekeinknek) szponzoraink voltak: Nagy Jó-
zsef családja zöldségfélével, Sallai Pál édességgel, kölyökpezs-
gővel, Csernák Attila dinnyével, Csernák Józsefné Teréz néni 
édességgel ajándékozott meg bennünket. Pálinkás Tibor megko-
csikáztatta a csapatot, édesanyja az egyik ebédünk után háziállat 
látogatásra invitált bennünket. Pető Gábor atya hozzájárult, hogy 
„papunk”, Maczák Marcell megfelelő ruhában „eskesse” az ifjú 
párt, és még sorolhatnám. 

A szombati ráadás napon a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub 

tagjai főztek ránk: Balog Jánosné, Csiszárik Lászlóné, Fajth Pálné, 
Forgács Jánosné és Mihály Menyhértné. A főzés legfőbb kellékeit 
Nagy Pál bocsájtotta rendelkezésünkre. Köszönjük szépen!

Hálásak vagyunk azoknak a fi atalasszonyoknak is, akik 
segítkeztek a lakodalmi tálalásban. Reméljük, jól érezték ma-
gukat ezen a szombaton, és tetszett a lakodalmas játékunk.
Végezetül a kollégáim nevében megköszönöm, hogy ismét jó 
gyermekekkel foglalkozhattunk egy héten át. Sok-sok örömet ad-
tak nekünk! Így legyen jövőre is!

(fotók: Királyfalvi Ágnes)
Tóthné Éva néni

VOLT EGYSZER EGY LOVAS TÁBOR…

Friss diplomások
Bemutatkozik dr. Jasper Andor

Kedves Kakucsiak! 
2011-ben ott hagytam abba a bemutatkozó írásomat, hogy fel-

vettek a Budapesti Műszaki Egyetem Pattantyús Ábrahám Géza 
Gépészeti Tudományok Doktori Iskolájába. A három éves képzés 
során a kutatási témámhoz illeszkedő előadásokat hallgattam, il-
letve témavezetőm mellett az oktatásban is egyre nagyobb szere-
pet vállaltam először gyakorlatok, majd később teljes előadások 
megtartásával. 

A három év letelte után elindítottam a doktori tanulmányaimat, 
amiben 2 évem volt arra, hogy letegyem a doktori szigorlatot, és 
megírjam a disszertációmat, amit egy sikeres tanszéken belüli 
védés után benyújthattam a Doktori Tanácsnak. A disszertációm 
címe: Távhőellátó rendszerek tervezésének és üzemeltetésének 
optimalizációja. 

A Doktori Tanács a benyújtást követően megvizsgálta, hogy 
teljesítettem-e a publikációs és egyéb követelményeket, majd két 
külsős bírálót jelölt ki. A bírálatok beérkezését követően 2017. 
március 1-jén került sor a disszertációm nyilvános vitájára, ahol 
a dolgozatban felállított téziseimet mind elfogadták, így summa 
cum laude végeztem. 

Az egyházi családi napon is kocsikáztattak az egyesület tagjai

Azóta a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszéken dolgozom, mint adjunktus. A fénykép május 27-én ké-
szült az ünnepi szenátusi ülésen, ahol átvehettem az oklevelemet. 
Mellettem a BME rektora, Dr. Józsa János áll.

Szeretettel gratulálunk Andornak, és kívánjuk, hogy sok örö-
me legyen mind a tanszéki oktatói munkájában, mind magánélet-
ében! 

A szerkesztőség
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Egyházi hírek

Delegációnk a magyarkakucsi református templomban az elszármazottak találkozóján

Az egyházi családi nap játékos sorvetélkedőjének résztvevői

Szent István királyunk ünnepét Szent Kereszt templomunkban 
ünnepeltük az esős idő miatt

Delegációnk a tardiak katolikus templomában, melyet Szent Péter 
és Pál apostolok tiszteletére szenteltek fel

Templomunk várja új ruháját, azaz a festése megkezdődött 
a búcsúnkat követő héttől (fotó: Tóthné)

Miséinket vasárnaponként 9 órától a sportcsarnokban tartjuk

A tájházi gyermeklakodalmas játékos esküvőjén „papunk” 
Maczák Marcell volt
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SPORT ROVAT
KSE hírei

Nyári futballtáborok

Az évben két tábort rendeztünk: 
egy kisebbet az óvodások részére, 
valamint egy nagy tábort az iskolá-
soknak, az elsősöktől a 6.-7. osztá-
lyosokig.

Az óvodás tábor 2017.06.19-től 
06.24-ig tartott. Naponta 10-12 fővel 
dolgoztunk hétfőtől péntekig, napi 
két edzéssel és sok-sok vidámsággal.

Résztvevői voltak a kakucsi óvoda 
nagycsoportos futballpalántái.

A nagyok focitáborát 25 fővel 
rendeztük meg. Ez 2017.07.31-től 
08.04.-ig, hétfőtől péntekig tartott 
napi két edzéssel, és szintén sok-sok 
gyakorlással.

A programok között szerepelt a 
COERVER-edzés Szalma József irá-
nyításával.

Szerdán Dabason strandoltunk a szülőkkel közösen, és strandfoci, majd a hét fénypontja következett. A csütörtöki napon ebéd után 
a  Ferencváros Groupama Arénájába látogattunk el, majd a MC-Donalds étteremben uzsonnáztunk.

A táborban nagy segítséget jelentett Aranka néni, aki az egész hét folyamán ott volt velünk.
Tisztelettel: Miták Józsi

Indulás Bp-re, a  Ferencváros Groupama Arénájába
Lazítás a Fradi pályáján

(fotók: Ádám Kriszti na)
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Küzdősport
Új sportlétesítmény Kakucson

Átadásra került Kakucs vadonatúj, sportolási lehetőséget 
biztosító helyszíne, a küzdősportterem, a volt kakucsi pék-
ség helyén. 

A csarnok eddigi rövid története Mizsei Zoltán elképzelé-
séhez fűződik, aki két fi a révén került egyre közelebb és egyre 
magasabb szinten a küzdősportokhoz. Zoltánt két gyermeke 
sikerei ihlették arra, hogy ez a projekt megvalósuljon, ami 
pedig nagy öröm számunkra, hogy erre Kakucson került sor. 
Egy olyan helyet álmodott és valósított meg, ahol közössé-
günk fi ataljai hasznosan, eredményesen tölthetik szabadide-
jüket, és élvezhetik a sportolás nyújtotta pozitív élményeket 
és hatásokat. 

Több lehetőség közül én a birkózást szeretném kiemelni, 
mely a Fradi birkózó szakosztályának szoros együttműködé-
sével alakult ujjá. Elsődleges célunk a tehetségek gondozá-
sa, az ifjúság versenyeztetése és nem utolsósorban egy erős 
utánpótlás bázis kialakítása a térségben. 

Falunkban a már több tízéves hagyománnyal rendelke-
ző sportág végre méltó helyére került. Búcsút mondunk és 

megköszönjük régi otthonunk, az iskolai sportcsarnoknak 
sok éves szolgálatát! A köszönet megilleti községünk önkor-
mányzatát, az iskolavezetést és mindenkit, aki hozzájárult 
az ott eltöltött hosszú és eredményes időszakhoz. 

Az új edzőterem szeptember óta teljes gőzerővel megnyi-
totta kapuit, és vár minden sportolni vágyó, kitartó fi atalt, 
aki erőt érez magában a küzdő sportok űzéséhez.

Kocsis Gábor edző, testnevelő tanár

 

 

A FERENCVÁROSI TORNA CLUB 
felvételt hirdet a kakucsi 

kihelyezett birkózó csapatába.  
 

 HELYSZÍN: Kakucs az új küzdősport terem. 
Kakucs Sastelep u 6/b ( a régi pékség helyén) 

 Minden kedden és pénteken 17:00-18:30-ig; 

óvodás és alsó tagozatos 
gyermekek ( fiúk, lányok) részére. 

 Elérhetőség: Kocsis Gábor edző  

                         +36-70-938-6585 

       CSATLAKOZZ TE IS A 
FRADIHOZ, BIRKÓZZ VELÜNK!!! 
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A vízivás fontossága
Megkérdeztem az orvost : miért van az, hogy én és mások 

gyakorta vizelünk az éjszaka folyamán? Válasza: A gravitáció 
a test vízkészletét az alsó részekben tartja, amíg fent vagy, azaz 
függőleges a testtartás.

Amikor lefekszel és a test alsó részei (lábak és belső szervek) 
a vesékkel kerülnek egy szintre, ez az az állapot, amikor a vesék 
kiszűrik és kibocsátják a vizet, mert részükre ez ekkor könnyebb.

A vízivás idejének pontos meghatározása ebből a szempontból 
fontos nagyon is jelentős - mondja egy szívspecialista. A vízivás 
meghatározott időpontokban nagyban befolyásolja a testre kifejtett 
hatékonyságát:

2 pohár víz a felkelést követően - segíti a belső szervek aktivi-
tását

1 pohár víz 30 perccel étkezés előtt - elősegíti az emésztést
1 pohár víz fürdés előtt - segíti a vérnyomás csökkentését
1 pohár víz lefekvés előtt - csökkenti az agyvérzés vagy szívro-

ham kockázatát, ill. kialakulásának a lehetőségét.
Hozzáteszem: az orvosom megalapozott véleménye szerint, 

a lefekvés előtti pohár víz megakadályozza az éjszakai lábgör-
csök kialakulását - mert a lábizmoknak vízre van szükségük görcs 
kialakulása idején.

(internet)

Tisztelt Olvasó!
Örömmel fogadtam a Kakucsi Lapozgató Szerkesztőségének 

felkérését, hogy a Kakucson működő cégünk bemutatásával és 
szolgáltatásaink ismertetésével segítséget nyújthatunk települé-
sünk lakosságának.

Egészségügyi vállalkozásunkat, az Attentum Kft-t 2011-ben 
alapítottuk. Fő tevékenységünk a magán vérvétel és általános, va-
lamint speciális laborvizsgálatok végzése. Kitüntető számunkra, 
hogy Magyarország vezető laborhálózata, a Synlab tagjának és 
egyben a legkorszerűbb laboratóriumának, a CentrumLab Kft-nek 
kiemelt mintavételi pontjaként vagyunk jelen az ország középső 
részén. További partnereink a teljesség igénye nélkül: a Foodtest 
Ételintolerancia Központ, a Corden Laboratórium, az Istenhegyi 
Géndiagnosztika, a Raditec (CT, MR), a Scanomed (PET-CT) és 
számos elismert egészségügyi szolgáltató.

Leggyakrabban azon vizsgálatok miatt keresnek bennünket, 
melyet az egészségbiztosító nem fi nanszíroz, illetve nagyon hosz-
szú a várakozási idő a vizsgálat várható időpontjáig. 

A leginkább keresett vizsgálatok: az inzulinrezisztencia-vizs-
gálat, a különböző pajzsmirigyvizsgálatok, hormonvizsgálatok, 
vitaminszintek (D-vitamin) meghatározása, allergiavizsgálatok, 
ételintolerancia-vizsgálat, meddőségi laborvizsgálatok, genetikai 
vizsgálatok stb. Kiemelt fi gyelmet fordítunk szűrővizsgálatok 
végzésére, melyek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A fentiek mellett foglalkozunk sebek kezelésével, oktatással, 
valamint internetes kereskedelemmel is.

Beutaló nélkül, előzetes bejelentkezés alapján, kizárólag költ-
ségtérítéses formában nyújtjuk szolgáltatásainkat, melyekről 
további információ a www.attentum.hu honlapon, vagy a 06 20 
3315734 telefonszámon kapható.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmét!
Simon Tamás cégvezető

EGÉSZSÉGÜGY

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Előző számunkban tévesen jelent meg kisfi uk neve, ezért elnézést kérünk. 
Helyesen:

Gavló Gergő és Szondi Anikó fi a, Benjámin

Jávorszki Attila és Böőr Anita lánya, Dorotea
Rácz István és Radics Renáta fi a, Zalán

Serfel Zoltán és Pucsinszki Tímea fi a, Zoltán
Gremann László és Nagy Henrietta lánya, Eszter Éva

Gálik József és Miklóssy Eszter lánya, Bernadett
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek: 
2017.06.21. Reményi Csilla (Ausztria) – Kovács Levente Árpád (Ausztria)

2017.06.23. Nyári Zsuzsanna Virág (Vecsés) – Jenei Miklós (Érd)
2017.06.30. Budai Boglárka (Budapest) – Sőregi Richárd (Budapest)

2017.07.07. Kakucsi-Csernák Zoltán (Kakucs) – Csapó Viktória (Dabas)
2017.07.07. Gácsi Ágota (Soltvadkert) – Pásztor Péter (Dejtár)

2017.07.08. Sponga István (Dabas) – Suhajda Gabriella (Dabas)
2017.07.15. Ecsedi Nikolett Zsuzsanna (Kakucs) – Kecskés Zoltán 

(Kakucs)
2017.07.15. Giron Diana Alexandra (Budapest) – Pávics Erik (Dabas)

2017.07.21. Körbei Gabriella (Ausztria) – Horváth Ádám (Balatonfenyves)
2017.07.22. Turcsányi Zsófi a Tímea (Budapest) – Boros Ádám (Buda-

pest)
2017.07.27. Gaál Ágnes (Nyíregyháza) – Huszti Gábor (Budapest)

2017.08.28. Rásó Lajos (Kakucs) – Kis Tiffany Kinga (Kakucs)
2017.07.28. Bíró Leila (Budapest) – Vigh Csaba (Szajla)

2017. 07.29. Taródi Csilla (Budapest) – Nyári Gábor (Budapest)
2017.08.03. Csadó Gábor Krisztián (Kakucs) – Hanyecz Zsuzsanna 

(Kakucs)
2017.08.04. Samu István (Lenti) – Kovács Martina (Érd)

2017.08.07. Marosi Attila (Kistarcsa – Bauer Izolda Anna (Budapest)
2017.08.11. Titkos István (Biatorbágy) – Kiss Andrea (Budapest)
2017.08.12. Annam Dávid Krisztián (Budapest) – Berze Eszter 

(Bakonycsernye)
2017.08.19. Terenyei Zsolt (Budapest) – Sebődi Tímea (Budapest)

2017.08.19. Molnár Gabriella (Kakucs) - Gál Tibor (Kakucs)
2017.08.25. Rimay Tamás István (Szolnok) – Kis Klaudia (Kunhegyes)

2017.08.26. Kormos Róbert (Budapest) – Bacsó Krisztina (Felsőzsolca)
2017.09.01. Faragó Péter (Budapest) - Mezei Virág (Karancslapujtő)

2017. 09.02. Sashegyi Gergő (Kakucs) – Földvári-Nagy Diána (Kakucs)
2017.09.08. Babos Attila (Budapest) – Takács Brigitta (Salgótarján)

2017.09.15. Molnár Enikő (Budaörs) – Balogh László Tamás 
(Csurgónagymarton)

Szeretettel gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halottaink:
Skodák István (06.24.) élt 75 évet

Szűcs Sándor Imre (07.08.) élt 52 évet
Schober Mária Piroska (07.15.) élt 71 évet

Tóth Tamás (08.05.) élt 47 évet
Vidra József (08.06.) élt 62 évet

Gajárszky Gézáné (08.24.) élt 83 évet
Losonczi Balázs (09.01.) élt 66 évet

Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a házasságot kötöttek, 
a halottaink listájának összeállítója: Tóthné Vágány Ildikó ügyintéző, 

az újszülötteké Barta Kornélia védőnő.
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A lekvárverseny eredménye:
Az első fesztivál megrendezése óta iskolánk diákbizottsá-

ga lekvárkóstolással kedveskedik az érdeklődőknek. Szpon-
zoraink a szülők: anyukák, nagymamák, akik évek óta küldik 
megmérettetésre fi nom gyümölcsízeiket. A felajánlásokat 
nagyon köszönjük! A megmaradt lekvárokat az őszi-tavaszi 
kirándulásaink alkalmával az SZMK-s szülők felhasználják 
a palacsinták töltelékeként.

Az idei év legsikeresebb íz világa:
Két első helyezett párosunk: Kajári Márk 3. o. és Kajári 

Benjamin 5. o. eper- és baracklekvárja 
Konczik Janka 5. o. és Konczik Bence 6. o. körte- és ba-

racklekvárja.
Két második helyezettünk: Birki Anna 6. o. szeder- és 

Kohut Kamilla 24 óráig üstben főtt szilvalekvárja lett.
Harmadik helyezés : Jilk Jázmin 4. a és Jilk Dániel 6. o. 

céklalekvárja.
A nyerteseknek gratulálunk, ajándékaikat az iskolában 

átvették.
Diákbizottság

Az iskola asztalánál az első látogató Assenbrenner György, 
a község első polgármestere volt (Fotó: Marton Ilona)

A Pálinkaverseny eredményei: 
Arany és vándorserleg – Irsai Olivér – Konczik család

Arany – törköly – Lovas Egyesület
Ezüst – sárgabarack – Jasper Lóránt

Ezüst – cigánymeggy – Csontos Mihály
Ezüst – birs – Csontos Mihály
Ezüst – meggy – Neffa Ranch
Ezüst – szilva – Barabás Imre

Ezüst – cseresznye – Neffa Ranch
Ezüst – sárgabarack – Gavló Zoltán

Bronz – sárgabarack – Lovas Egyesület
Bronz – vegyes – Kovács Mihály

Bronz – Jonagold alma – Lovas Egyesület
Bronz – bodza – Neffa Ranch
Bronz – vegyes – Neffa Ranch
Bronz – szilva – Neffa Ranch

Bronz – ágyas barack – Gavló Zoltán

Szeretettel gratulálunk!
Dr. Kendéné Toma Mária után Pánczél Károly országgyűlési 

képviselő is köszöntötte a fesztivál résztvevőit

A IV. Pálinkafesztiválunk versenyeredményei: 

Fesztiválunk azon szponzorai, akik a The Bits Beatles emlékzenekar fellépését támogatták: Csernák Jánosné, 
Dr. Kendéné Toma Mária, Faragó Pál, Farkasné Szabó Mária, Horváth Zoltán, Lovas István, Jasper Lóránt, Kakucs KSE, 
Kakucsi Csernák Zoltán, Maczák János, Nagy József, Nagy Pál, Sallai Pál, Sallai Beatrix, Spanyielné Elek Györgyi, Tóth 
Istvánné, Varró Tamás.

Köszönjük valamennyi pálinkát, lekvárt, mézt kínáló lakótársunknak, hogy részesei voltak rendezvényünknek, áldo-
zatot hoztak annak sikeréért!

Köszönjük valamennyi felkészítő tanár munkáját! 
Köszönjük a látogatóknak, hogy velünk töltötték ezt a napot, és jókedvvel mulattak a Kálvin Zenekar estébe hajló 

szabadtéri bálján! Jövőre ismét találkozzunk!
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A IV. Kakucsi pálinka- és lekvárfesztiválon készített fotók I. 

Óvodánk Süni nagycsoportja

A könyvtár Kakucsolói

A Minik

A Juniorok Sztárvendégünk a The Bits Beatles emlékzenekar volt

A Kadettek

A Pillangó középső csoport

Iskolánk néptáncosai

Mazsorettjeink

Fellépőink voltak



A IV. Kakucsi pálinka- és lekvárfesztiválon készített fotók II.
Az intézmények, egyesületek képviselői

A Polgármesteri Hivatal dolgozói vajas- és zsíroskenyeret kínáltak 
nagy szeretettel

Nagy Jánosné tanár néni diákjainak sátránál a lekvárokra lehetett 
szavazatot leadni 

A KAVICSOK mellett köszönthettük a SZIKLÁK képviselőjét is

A Torkos Csütörtök csapatának kondérjából a nap végén igazi 
finomságot ehettünk A Jilk családnak ügyes segítői akadtak a gyümölcsárusításban

A KSE 
és Dream Team 
képviselői 
finom nedüvel kínálták 
az arra járókat

(Fotók: Tóth Kata)

A KAFIK sátránál mindig hosszú sor állt a palacsintát és matutkát 
szerető látogatókból

Az Ablak Kakucsra Egyesületet a népdalkör képviselte


