
XXVI. évfolyam 3. szám 2016. JÚLIUS

Kakucsi Csernák Zoltán légi felvétele Kakucs központjáról
A kép látható volt az óvodában a falunapi fotókiállításán is

Föl-földobott kô, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelybôl vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hûtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Föl-fölhajtott kô, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

Ady Endre: A föl-földobott kô
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Április:

2-án: egyházközségi bál
9-én: 30 éves jubileumi nyugdíjastalálkozó 3-4. o.
16-án: KAFIK szervezésében szemétszedés 20. o.
23-án: Tájházak Országos Napja Kakucson is 19. o.
24-én: író-olvasó találkozó Maczák Ibolyával 18. o.
30-án: májfaállítás a KAFIK szervezésében 20. o.

Május:

6-án: díszecserjék ültetése az Ablak Kakucsra Egyesülettel
7-én: Serfel Gábor tubamûvész koncertje
8-án: elsôáldozás 

a Bárdos Lajos Kamarakórus Újhartyánban szerepelt
13-án: Birinyi József El Camino-i filmjének vetítése
14-én, szombaton a KAOKE megalakulásának 6. születésnapja
16-án: kápolnabúcsú
21-én: családi nap az óvodában 9-10. o.
29-én: Úrnap

Június:

3-án: Trianon – megemlékezés az évforduló elôestéjén
4-én: óvodai ballagás 10-11. o.
5-én: sportünnep a kakucsi futballpályán 29. o.
10-11-én: falunap21–25. o.
18-án: iskolai ballagás 16–17. o.
Keresztrejtvény 30. o.

Serfel Gábor tubamûvész adott koncertet május 7-én.
Kísérôje Szelecsányi Ágnes zongoramûvész volt

Jó volt a hangulat a falunapi sátorban

Tájházak napja Kakucson

Az Ablak Kakucsra tagsága díszcserjéket ültetett a
község parkjába. Rajtuk kívül a KAOKE csapata is

ültetett virágokat. Köszönjük!

Trianoni megemlékezésünkön készült fotó

Nyugdíjasaink 30 éves jubileumi ünnepe

A 2016 áprilisától - Kulturális Bizottságunkkal karöltve – az alábbi rendezvényekrôl 

adhatunk számot lapunk olvasóinak:
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30 éve alakult meg a kakucsi Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub!
Jubileumi nyugdíjas találkozó

30 évvel ezelôtt a régi könyvtár épületében Stégner Éva (Tóth
Istvánné) könyvtáros kezdeményezésére, egy klub keretében az
idôsebb korosztálynak is lehetôsége lett kirándulni, gyógy-
fürdôbe, színházba járni. A szervezésben Golarits Ferencné so-
kat segített neki. Mikor Éva családot alapított, a nyugdíjasklub
vezetése teljes egészében Golarits Ferencné, Juci néni kezébe ke-
rült. Ô fiatalos lendülettel kereste a lehetôségeket, hogy minél job-
ban érezzék magukat a klubtagok. Továbbra is eljártak fürdôhe-
lyekre, színházba, kapcsolatot alakítottak más nyugdíjas csopor-
tokkal is. Idônként találkozókat szerveztek, meghívták ôket Ka-
kucsra, ahol finom lakomával kedveskedtek a résztvevôknek.

Az idô elteltével a tagok változtak. Sajnos az alapítótagok kö-
zül már csak kettô él, a többiek eltávoztak az élôk sorából. Juci
néni, a kakucsi Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub vezetôje az el-
múlt év végéig kitartóan vezette a csoportot. Ezúttal is szeretnénk
megköszönni a sokéves munkáját, és jó egészséget, hosszú életet
kívánunk neki.

Jelenlegi vezetônk Csiszárik Lászlóné, Erzsike, aki már régi
nyugdíjastag, és mivel eddig is sokat segített a klub vezetésében,
ezért ôt választottuk a klub élére.

A 30 éves nyugdíjas találkozóra a következô helyekrôl érkez-
tek hozzánk: Inárcsról, Újhartyánból, Dabasi Szôlôbôl, Dánszent-
miklósról. Meghívott díszvendégeink voltak: dr Kendéné Toma
Mária polgármester asszony, Páncél Károly országgyûlési képvi-
selô, valamint Bodnár Gábor, a Pest Megyei Nyugdíjasszövetség
elnöke.

A megjelent nyugdíjas csoportok kis mûsorral készültek, így
mutatkoztak be. A vendégeinket a helyi iskolás népdalénekesek, a
mazsorettek csoportja, valamint a felnôtt népdalkörösök is szóra-
koztatták. A báli zenét a Kálvin Zenekar szolgáltatta. Közremûkö-
désével hozzájárult a kitûnô hangulathoz. Igen jól éreztük magun-
kat ezen a táncos délutánon. Köszönjük!

A rendezvény lebonyolítását sokan segítették. Elsôként Kakucs
község Önkormányzatát szeretném megemlíteni, hiszen az anyagi
feltételeket ôk biztosították.

A terem berendezésében, az ebéd felszolgálásában, a tombola
kisorsolásában a népdalkörösök maximálisan segítettek. Köszön-
jük az iskola vezetésének is, hogy díjmentesen rendelkezésünkre
bocsátották a tornatermet.

Az ebédhez a zöldséges alapanyagot Nagy József és családja
biztosította, az alpolgármester, Nagy Pál és segítôi: Sallai Pál, Mi-

hály Józsefné és Csernák Istvánné készítették el az ízletes pörköl-
tet, ami megnyerte mindenki tetszését.

A finom süteményeket a nyugdíjasklub tagjai, a „Kavicsok” és
a népdalkörösök hozták. A vendégek között nagy sikert arattak a
szebbnél szebb és finomabb házi sütemények. 

Köszönet a tombola felajánlóinak is: a nyugdíjasoknak, a vál-
lalkozóknak, a magánszemélyeknek és mindazoknak, akik hozzá-
járultak rendezvényünkhöz.

A könyvtárosunk folyamatosan segítette és jelenleg is segíti a
klubunk mûködését és a szerepléseinket. A nyugdíjasklub tovább-
ra is számít munkájára.

Köszönjük ezt a szép napot, és reméljük, hogy az ilyen össze-
jövetelek máskor is megszépítik majd a nyugdíjasok életét, és
még közelebb hozzák egymáshoz a környezô települések klubjait.

Varró Tiborné, a nyugdíjasklub tagja 

Vendégeink voltak:

A klub tiszteletbeli, elsô vezetôje: 
Golarits Ferencné, Juci néni az ünnepségen

A díszvendégek asztala. Vendégünk volt Pánczél
Károly országgyûlési képviselô is

Mûsorral készültek az újhartyániak is

A Dabas-Szôlôk nyugdíjasai
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A népdalos inárcsiak szép népi viseletben

A Mazsorettek itt is sikert arattak!

Az alsó tagozatos Kakucsolók csoportja izgalommal
készült a bemutatkozásra

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes tagjai
segítettek a tálalásban is

A vendégek mellett a KAVICSOK vezetôje, Hegyiné
Kovács Margit is felkötötte a nyugdíjasok zászlajára a

találkozó emlékszalagját

A jubiláló kakucsi klub énekesei
Konferált: Csernák Jánosné

A Kálvin Zenekar szolgáltatta a báli zenét. Köszönjük!

(Fotók: Tóthné)

Kakucsi fellépôk:

A következô negyedév 

községi programjai:

Július

Tájházi nyári tábor 18-23-ig
Felelôs: Ablak Kakucsra Egyesület

Hittanos tábor 25-30-ig. Felelôs: Egyházközség

Augusztus

20-án, szombaton Szent István ünnepe
Felelôs: KB, Egyháztanács

Helye: Szent Kereszt Templom tere

Szeptember

1-jén, csütörtökön új tanév kezdése
Felelôs: K.Á.I.

18-án, vasárnap búcsú
Felelôs: Egyházközség

24-én, szombaton III. pálinkafesztivál
Felelôs: Ablak Kakucsra
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

IV. ülés: 2016. március 22.

24/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Óvoda 2016/17. nevelési évére vo-

natkozóan a beiratkozás idôpontjának

meghatározásáról

25/2016. képviselô-testületi határozat:
A 2016. évi közbeszerzési terv elfoga-

dásáról

26/2016. képviselô-testületi határozat:
Kakucs Község Önkormányzata és

Intézményei Közbeszerzési Szabályza-

tának megalkotásáról

27/2016. képviselô-testületi határozat:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tag-

jainak meghatározásáról

28/2016. képviselô-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyelet Intézményfenn-

tartó Társulás – Társulási Szerzôdésé-

hez kiegészítô megállapodás elfogadásá-

ról

29/2016. képviselô-testületi határozat:
A Helyi Esélyegyenlôségi Program fe-

lülvizsgálatáról

30/2016. képviselô-testületi határozat:
Pályázat kiírásáról civil szervezetek

számára

31/2016. képviselô-testületi határozat:
A Dabas és Környéke Üdülôtábor

Alapítvány alapító okiratának módosí-

tásáról

32/2016. képviselô-testületi határozat:
A Sportegyesület TAO-pályázatához

az önrész átvállalásáról 

33/2016. képviselô-testületi határozat:
A közutak felújítására kötött

szerzôdésben foglalt kivitelezési hatá-

ridô módosításáról

34/2016. képviselô-testületi határozat:
Kerékpárút kiépítésére pályázat be-

nyújtásáról

35/2016. képviselô-testületi határozat:
Kerékpárút kiépítésével kapcsolat-

ban konzorciumi együttmûködési meg-

állapodás elfogadásáról

36/2016. képviselô-testületi határozat:
A Dabasi Tûzoltó-parancsnokság

2015. évi beszámolójának elfogadásáról

37/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Polgárôr Egyesület szék-

helyhasználatának jogcímérôl

38/2016. képviselô-testületi határozat:
Az erdélyi Magyarkakucs községgel

testvértelepülési megállapodás megkö-

tésérôl

39/2016. képviselô-testületi határozat:

Temetési költségekhez történô hozzá-

járulásról

40/2016. képviselô-testületi határozat:
A védônô kérelmérôl

V. ülés: 2016. április 12.

6/2016. (IV. 14.) önkormányzati rende-
let

Kakucs Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésérôl szóló 2/2015.
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

41/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2015. évi költség-

vetési beszámolójáról

42/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2015. évi költség-

vetési elôirányzatainak 2. módosításáról

43/2016. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati épületek energetikai

felújítására vonatkozó pályázat benyúj-

tásáról

44/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Inárcs-Kakucs kézilabda-csarnok

megépítésében való részvételi lehetôség-

gel kapcsolatban

45/2016. képviselô-testületi határozat:
A Sportegyesület TAO-pályázatához

az önrész átvállalásával kapcsolatban

46/2016. képviselô-testületi határozat:
A könyvtár épületén lévô párkányok

felújításáról

47/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 1298. hrsz-ú ingatlan tulaj-

donjog-változásának jóváhagyásáról

48/2016. képviselô-testületi határozat:
A Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntetô Díj-

ban való részesítésérôl

VI. ülés: 2016. május 2.

7/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Önkormányzata

2015. évi zárszámadásáról 

8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat hulladékgazdálko-

dási közfeladatáról

49/2016. képviselô-testületi határozat:
A Dabasi Rendôrkapitányság beszá-

molójának elfogadásáról

50/2016. képviselô-testületi határozat:
A Hulladékgazdálkodási Közszolgál-

tatási Szerzôdésrôl

51/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2015.

évre szóló belsô ellenôrzési jelentés elfo-

gadásáról

52/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egye-

sület pénzügyi támogatásáról

53/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs az Otthonunk Közhasznú

Egyesület pénzügyi támogatásáról

54/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Dream Team Egyesület

pénzügyi támogatásáról

55/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület

pénzügyi támogatásáról

56/2016. képviselô-testületi határozat:
Kakucsi-Csernák Zoltán „Himnusz”

címû festménye pénzügyi támogatásáról

57/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egye-

sület pénzügyi támogatásáról

58/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat pénzügyi támogatásáról

59/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület

pénzügyi támogatásáról

60/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Római Katolikus Egyház-

község pénzügyi támogatásáról

61/2016. képviselô-testületi határozat:
A CSÉV-KA Kft. részére tagi kölcsön

nyújtásáról

62/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs Közbiztonsági Kft. Alapító

Okiratában foglaltak módosításáról 

63/2016. képviselô-testületi határozat:
Az önkormányzati telefonok haszná-

latára vonatkozó szabályzat elfogadásá-

ról

64/2016. képviselô-testületi határozat:
A községi temetôben lévô vadgeszte-

nyefák injektálásáról

65/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs GPON optikai hálózat ki-

építéséhez történô hozzájárulásról

66/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Inárcs-Kakucs-Újhartyán optikai

gerinc kiépítéséhez történô hozzájáru-

lásról

67/2016. képviselô-testületi határozat:
A Sastelep utca 6/A. szám alatti ingat-

lan telekalakítási eljárásáról

68/2016. képviselô-testületi határozat:
A MAG Televízió megbízásáról kö-

zösségi felvételek készítésére

69/2016. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati épületek energetikai

felújítására vonatkozó pályázati konst-

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság megje-
lenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekinté-
sére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu weblapon a „letölt-
hetô dokumentumok” között.

(Folytatás a következô oldalon.)
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Kakucsi Polgármes-
teri Hivatalban a nyári idôszakban
2016. július 25-tôl 2016. augusztus
19-ig igazgatási szünet lesz.

A nyári igazgatási szünet alatt az
ügyfélfogadás minden hétfô és szerdai
napon 9.00 órától 15.00 óráig, pénte-
ken 9.00 órától 12.00 óráig ügyelet
tartása mellett valósul meg, a többi na-
pokon a Hivatal zárva tart.

rukció kapcsán a közbeszerzési felada-

tok ellátását lebonyolító cég kiválasztá-

sáról

70/2016. képviselô-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2015.

évi költségvetési beszámolójának elfoga-

dásáról

71/2016. képviselô-testületi határozat:
Maczák János „Kakucs Díszpolgára”

Kitüntetô Díjban való részesítésérôl

72/2016. képviselô-testületi határozat:
Nagy Jánosné /Janicsek Erzsébet/

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntetô Díj-

ban való részesítésérôl

73/2016. képviselô-testületi határozat:
Kocsis Gábor „Kakucs Élsportolója”

Kitüntetô Díjban való részesítésérôl

VII. ülés: 2016. május 31.

9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rende-
let:

A 2016. évre vonatkozó igazgatási

szünet elrendelésérôl

10/2016. (VI. 01.) önkormányzati ren-
delet

a kitüntetések alapításáról és adomá-

nyozásának rendjérôl szóló 1/2012. (I.
18.) önkormányzati rendelet módosításáról

74//2016. képviselô-testületi határozat:
Az épületenergetikai hatékonysági

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési

eljárás megindításáról

75/2016. képviselô-testületi határozat:
Az épületenergetikai hatékonysági

pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi

felhívás és dokumentumok jóváhagyá-

sáról

76/2016. képviselô-testületi határozat:
Az épületenergetikai hatékonysági

pályázathoz kapcsolódó ajánlattételre

történô felhívásról

77/2016. képviselô-testületi határozat:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tag-

jainak kiegészítésérôl az épületenergeti-

kai pályázathoz kapcsolódóan

78/2016. képviselô-testületi határozat:
A 2016. évi közbeszerzési terv 1. mó-

dosításáról

79/2016. képviselô-testületi határozat:
A 2015. évi önkormányzati közbe-

szerzésekrôl szóló statisztikai összege-

zésrôl

80/2016. képviselô-testületi határozat:
A 2015. évi gyermekvédelmi és gyer-

mekjóléti beszámoló elfogadásáról

81/2016. képviselô-testületi határozat:
A TÖOSZ-ból történô kilépésrôl

82/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Lovas Egyesület - Kakucs

- névhasználatához való hozzájárulásá-

ról

83/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Sportegyesület 2016. évi

gálamérkôzésének támogatásáról

VIII. ülés: 2016. június 9.

84/2016. képviselô-testületi határozat:
Az önkormányzati épületek energia-

hatékonyságának növelésére kiírt köz-

beszerzési eljárás eredményérôl

85/2016. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati épületek energetikai

felújítására vonatkozó pályázati konst-

rukció kapcsán a mûszaki ellenôrzési,

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok

ellátását lebonyolító cég kiválasztásáról

86/2016. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati épületek energetikai

felújítására vonatkozó pályázati konst-

rukció kapcsán a projektmenedzsmenti

feladatok ellátásáról

87/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Sportegyesület sportpályá-

jának elnevezésérôl: „Ekrik István Fut-

ballpálya”

Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóim!
Önök közül sokan tudják, hogy Budapest és Pest megye közö-

sen alkot egy gazdasági egységet, a Közép-magyarországi régiót.
Budapest kiváló gazdasági állapota miatt Pest megye – és különö-
sen a perifériás térségek, települések – támogatási hátrányt szen-
vedtek. A Közép-magyarországi régió, Budapest fejlettségi szintje
miatt kevés Uniós forrást kapott. Ezt az állapotot szeretnénk meg-
szüntetni. Ennek érdekében Pest megye Közgyûlése aláírta az „el-
szakadási nyilatkozatot” Budapesttôl. A határozatot elfogadta Bu-
dapest önkormányzata, és megszavazta az Országgyûlés is. Az or-
szág benyújtotta az Uniónál az elszakadási szándékról szóló do-
kumentációt. A folyamat lassú, de elindult. 

Addig is a Kormány, látva egyes Pest megyei térségek fejlett-
ségi fokát, a központi költségvetésbôl plusz pénzeket csoportosí-
tott át a helyzet javítására, a gazdaságélénkítô és turisztikai prog-
ramokra, valamint az önkormányzati fejlesztésekre. 2021-ig
összesen 80 milliárd forintot biztosít az állam Pest megyének, mi-
vel fejlesztésekre szinte semmilyen forrást nem kap a megye az
Európai Uniótól.

Ezen döntések értelmében írták ki a 2016-os esztendôben azo-
kat a pályázatokat, melyek egyikén-másikán Kakucs is indulhatott. 

- Szándékunkban állt pályázni az ivóvízbázis modernizálásá-

ra, bôvítésére. Pályázatunk kezdetén a szükséges iratok gyûjtése-
kor derült ki, hogy nem rendezték korábban a vízmû helyzetét. Be
kellett szereznünk a kellô szakhatósági engedélyeket és földhiva-
tali bejegyzéseket. 

Ezt a pályázatot csak ebben az esztendôben tudjuk majd elôké-
szíteni és elindítani. 

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat
keretében indultunk az Önkormányzat által mûködtetett saját

konyha kapacitásbôvítésére. 
Fontos számunkra a konyha bôvítése, mivel kötelezô a háro-

méves gyermekek óvodába íratása. Egyre növekszik azoknak az
idôseknek a száma, akik igénylik a napi meleg étel házhoz szállí-
tását. 

A Kormány rendelkezése szerint az önkormányzatoknak bizto-
sítani kell a hátrányos helyzetû gyermekek számára az étkezést
a nyári, ôszi, tél-, sí- és tavaszi szünetekben is. A megnövekedett
igények miatt bôvíteni és modernizálni szükséges a község kony-
háját. 

A konyha dokumentációja is hiányos volt. Nem indulhattunk a
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, mely korábban zárult
le. A Nemzetgazdasági Minisztérium hasonló tartalmú pályázatot
hirdetett meg. A hivatalos iratokat összegyûjtöttük, az épületet
megterveztettük - és remélhetôleg beleférünk a pályázati idôbe. A
tervek szerint megfelelô légköbméterû, jól szellôztethetô, kényel-
mes konyhánk lesz, melyben 400 adagig növelhetjük az ellátást.
A létesítmény teljesítménye az új résszel 600 adagig bôvíthetô. 

- Beadtuk a „VEKOP -5.3.2-15” számú, „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” – elnevezésû pályázatot! Dabas-

Újhartyán-Kakucs közösen indult a pályázaton kerékpárút-

hálózat kiépítésére. A kiépítés a dabasi vasútállomástól indul, a
405-ös úton egészen az újhartyáni elsô elágazásig, azon végig a
most létesülô kereskedelmi egység mellett a falu végéig, majd az
utolsó ház után átvezet a kakucsi régi legelô szélére, és a Liebner-
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Április végén köszöntöttük Rusinszki Mártonné, szü-
letett Pintér Katalint, aki 1926.04.22-én született Kaku-
cson. A születésnapi köszöntôt tatalmazó emléklapot
Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és mi örömmel

kézbesítettük azt Polgármester Asszonyunkkal egy szép
virágcsokor és apró ajándék kíséretében.

Kati néni az otthonában fogadott bennünket lányai-
val, Balogh Jánosné, Marika nénivel és Raczki Márton-
né Katikával. Ünnepeltünk immár harminc éve él egye-
dül, de mindenben számíthat lányai, azok családjának a
segítségére. Bár „trabant” segíti biztonságos mozgását,
mégis ellát maga körül, meg is fôz. Örömmel hallottuk,
hogy elégedett sorsával, Istenhívôként elfogadja a sors
ajándékait, de csapásait is.

Adjon a jó Isten Kati néninek erôt, egészséget, hogy
még sok éven át legyen öröme a családjában. 

Kérjük, fogadja tôlünk ô is Arany János szép kö-
szöntôjét:

„Élj soká! és legyen élted,
Mint derûs nap, tiszta, víg,

Mely piros hajnalból támad,
S ismét abban áldozik.”

Szépkorúak köszöntése

kerti Vendégház után, a Liebner-parkon keresztül a Dózsa György
utcára kanyarodik be, és ér véget a kerékpárút. Ennek a beruhá-
zásnak köszönhetôen, kerékpárral elérhetô lesz biztonságosan Új-
hartyán, és rajta keresztül Dabas is.

A beruházás összértéke: 500 000 000,- Ft, mely összeg a tele-
pülések között a területükön húzódó kerékpárút hossza mértéké-
ben osztódik el. 

– Június 16-án adtuk be a „KEHOP-5.2.9 kódszámú” pályáza-
tunkat az önkormányzati épületek energiahatékonysági felújí-

tására és megújuló energiaforrás hasznosítására. A hivatalos
cím Kakucs esetében azt jelenti, hogy az általános iskola alsó- és
felsô tagozatának falait 14 cm vastag szigetelô bevonattal látják
el. Az épületeken szigetelik a padlásteret, a lábazatot, kicserélik a
nyílászárókat, a tetôkre pedig napelemeket helyeznek el. Az ele-
mek alkalmasak a fel nem használt energiát visszatáplálni a villa-
mos hálózatba, amiért az elektromos szolgáltató meghatározott
díjat fizet az önkormányzat számlájára.

A Kakucsi Általános Iskola szigetelése és napelemmel ellátá-
sa 40.707.666 Ft + ÁFA.

A Községháza épületén is végrehajtják a szigetelést és a nape-
lem-telepítést. Ennek értéke: 21.712.068 Ft + ÁFA

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház szigetelési és
napelem felszerelési költsége: 10.647.555 Ft + ÁFA

Összesen: 73.067.289,- Ft + ÁFA

Áfa összegével a beruházás értéke: 92.795.457,- Ft

Ôszintén reméljük, hogy a beruházással csökken az épületek
felmelegedése, illetve lehûlése, és egyúttal Kakucs is sokat tesz az
alternatív energiák népszerûsítéséért, elterjesztéséért és a környe-
zetbarát szemlélet fejlesztéséért. 

– „Két ország – két Kakucs – egy szándék” címmel pályáza-
tot adtunk be a Bethlen alapítványnál. A testvér-települési együtt-
mûködés hivatalos megerôsítése a megjelölt célunk. 1.654.100.-
Ft-ra pályáztunk. 600 000,- Ft összeget ítéltek meg nekünk. Errôl
az összegrôl ez év végéig kell elszámolni. A testület úgy döntött,
hogy a partiumi testvértelepülés, Magyarkakucs kiadási terheit

csökkenti ezzel az összeggel. Ebbôl a pénzbôl fizettük ki az ideu-
tazási költségeiket.

Elkészítettük az együttmûködési nyilatkozatot, melyet hivata-
los fordítóirodával lefordíttattuk román, illetve angol nyelvre.
Magyarkakucsi barátaink elküldték a román belügyminisztérium-
ba, véleményezésre.

Magyarországon nincs szükség ilyen engedélyekre, ezért a ka-
kucsi XVII. falunap keretében ünnepélyes körülmények között,
aláírtuk a nyilatkozatot.

A pályázatok 100%-os támogatásúak, ha az adóerô-képesség

ezt indokolja. Sajnos, a be nem fizetett adók súlyosan rontják a

község lehetôségeit. Ugyanis az elmaradt iparûzési adókat úgy
számítják, mint a község várható bevételeit. Ezért mi nem a
100%-ig támogatható kategóriába tartozunk, hanem a 95%-os tá-
mogatottságúba. Ez annyit jelent, hogy a beruházások bekerülési
összegének 5%-át a község saját pénzébôl kell hozzátenni. Az
energetikai pályázat esetében ez 4.637.964 Ft terhet jelent a köz-

ség számára. 

- A továbbiakban megjelenô pályázatokat is figyeljük, hogy
Kakucs számára a legmegfelelôbb és legszükségesebb beruházá-
sokat valósíthassuk meg, melyekrôl beszámolok Önöknek. 

Kívánok Önöknek kellemes nyarat és balesetmentes nyaralást!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az együttmûködési nyilatkozat aláírása

Kati néni köszöntése
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KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA!

Kakucs Község Önkormányzata Képviselô-testületének a helyi
környezetvédelemrôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, vala-
mint a település tisztaságáról szóló 2/2012. (I. 18.) számú önkor-
mányzati rendeletének 16. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa,

kezelôje, az ingatlan használója (haszonélvezô, használó, bérlô, al-

bérlô, szívességi használó, stb.) köteles gondoskodni. Az ingatlan

tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) a ház, vagy telek elôtti járdaszakasz és zöldsáv teljes területé-

nek, a beépítetlen telekrész tisztántartásáról és gyommentesítésérôl,

a fû rendszeres lekaszálásáról, a nyílt árok folyamatos rendben tar-

tásáról,

b) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok

megfelelô nyesésérôl.

A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üz-

lethelyiségek és más elárusítóhelyek elôtti járdaszakasz tisztántartá-

sáról a használó, illetve a létesítményt üzemeltetô köteles gondos-

kodni, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti tevékenységbôl

származik-e, vagy sem. 

Fenti elôírások be nem tartása szabálysértést jelent,az ezzel kap-
csolatos panaszbejelentést a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Já-
rási Hivatalánál lehet megtenni. 

PARLAGFÛ ÉS EGYÉB ALLERGÉN GYOMOK!

Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles az ingatlanán a

parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt

követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamato-

san fenntartani!

A parlagfû és más allergén gyomok irtásának ellenôrzése minden
év június 30-át követôen történik. Az ellenôrzési jogosultsága belte-
rületen a jegyzônek, míg külterületen a megyei kormányhivatal nö-
vény-és talajvédelmi igazgatóságnak van. 

Parlagfûszennyezettség esetén, belterületen a kényszerkaszálást a
jegyzô rendeli el, viszont a növényvédelmi bírság kiszabására a Pest
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jo-
gosult. A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a kor-
mányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bír-
ság alapösszege 15.000 Ft. A bírság mértékének alapja a parlagfûvel
fertôzött terület nagyságától függ. Egyéb allergén gyomnövény eseté-
ben 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedô eljárási bírság szabható ki.

Kérjük, hogy amennyiben június 30-át követôen belterületen
szennyezettséget észlelnek, azt a Polgármesteri Hivatalban Gergely
Angelika ügyintézônek a 29/576-040-es telefonszámon, vagy a hiva-
tal.hatosag@gmail.com e-mail címen jelezzék.

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Földhivata-
lának telefonos elérhetôsége: 06-29-361-134, 06-29-362-380.

Együttmûködésüket és a jogszabályokban foglaltak betartását
elôre is köszönjük:

Kakucsi Polgármesteri Hivatal

Általános lakossági tájékoztató

Program a fiatalokért…
VEKOP-8.2.1-

15 kódszámú „Ifjú-
sági Garancia a
Közép-magyaror-
szági régióban” el-
nevezésû kiemelt
projekt a Nemzet-
gazdasági Miniszté-
rium irányítása alatt
4.2 milliárd forin-
tos költségvetésbôl,

az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
elôfinanszírozásában valósul meg. Az Ifjúsági Garancia lényege,
hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem
dolgoznak, minél rövidebb idôt töltsenek munkanélküliségben,
inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott
segítséget kapjanak a munkaerô-piaci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsôsorban azzal érhetô el,
ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetôséget kapnak a gaz-
daság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. Képzési
költség biztosítása során, a támogatás keretében a tanfolyam teljes
díját átvállaljuk. Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam
ideje alatt a fiatal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 100%-a
(79.155Ft). Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-ban
megtérítésre kerül. A szakképzett fiatalok esetében pedig a mun-
katapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában tör-
ténô elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt. 

A programban résztvevô fiatalok foglalkoztatása esetén a mun-
káltatónak lehetôsége van bértámogatást és 3 féle bérköltség tá-
mogatást igényelni az alábbiak szerint:

a) bértámogatás„legfeljebb 8+4” : A támogatás folyósítása leg-
feljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vál-
lalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a tá-
mogatás folyósítási idôtartama 50%-ának megfelelô további
idôtartam. A támogatás folyósítási idôtartamában a támogatás

mértéke a minimálbér másfélszeresének és a ténylegesen átuta-
lásra kerülô szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a.

b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-szerzés
céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben
legfeljebb 90 napra. A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szer-
zést követôen adható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a
legfeljebb 8+4 havi konstrukcióban.

c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztvevô, a
programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony
iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági
szerzôdéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap to-
vábbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg. 

d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai
végzettségû fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció sze-
rint, olyan hatósági szerzôdéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9
hónapra állapít meg kötelezettségeket. 

A b, c, d, konstrukciónál a támogatott idôszakra a munka-
bért és a szociális hozzájárulási adót 100%-ban megtérítik. Ha
a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az esetben
vállalkozóvá válást elôsegítô támogatást kaphat 6 hónap idôtar-
tamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér összegét
(2016-ban bruttó 111.000 Ft/hó).

Egy másik lehetôség a „Vállalkozz
Itthon Fiatal” program keretén belül,
akár 3.000.000 forintos tôketámogatáshoz
is juthat a jelentkezô, 10%-os önrész meg-
léte mellett. (Bôvebb információ:
www.ofa.hu) A programba bekerülés fel-
tétele, hogy regisztrált munkanélküli le-
gyen a fiatal, az állandó lakcíme illetve
tartózkodási helye szerint illetékes járási
hivatal foglalkoztatási osztályán. Ér-
deklôdni a pest.munka.hu oldalon, illetve
Tóth Tamásnál a 06 70 198 7558-as tele-
fonszámon lehetséges. 

Foglalkoztatási Fôosztály 
– VEKOP-8.2.1 Projekt-szervezet
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI
Az óvoda képes hírösszefoglalója – CSALÁDI NAP

Májusfa díszítése az óvoda elôtti Platán fasoron Nyugdíjasaink köszöntése anyák napja alkalmából

Az édesanyákat köszöntik a nagycsoportosok A kicsik anyák napján

A családi napon a Csiga csoport reppes mûsora A Pillangó csoportosok tornabemutatója

Maca néni tornacsoportjai nagy sikert arattak
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Az elmaradhatatlan „Palacsintasütô Brigád”
Bohócos KRESZ ABC szórakoztatta és tanította a

gyerekeket a családi napon

Ballagás

Hagyományainkhoz hûen ismét platánfát ültettek a ballagók Kicsi kézben nagy lapát

Népi mûsorral búcsúztak Reméljük, minden lufi felszáll!

Szólt a dal június 4-én, szombaton a Kakucsi Kökörcsin Óvodá-
ban. Huszonnyolc nagycsoportos búcsúzott el a „Mese palotából”,
tizennyolcan a Süni csoportból, tízen a Maci csoportból. Lezárult
egy korszak az életükben. Elkezdôdik egy másik, amiben már ke-
vesebb idô jut a játékra, több a tanulásra.

Megszûnnek a délutáni alvások, helyére a különbözô szakkörök
lépnek.

Reméljük, nem fogják elfelejteni azt a sok szép emléket, amit itt
éltek át egy-egy kiránduláson, vagy egy jól sikerült szereplés al-
kalmával.

Ezúton szeretném megköszönni a dadus néni munkáját, aki
mindenben segített az évek folyamán, és a gyerekek is bátran for-
dulhattak hozzá segítségért.

Kedves Gyerekek! 
Kívánunk a dadus nénivel együtt nektek sok-sok pihenést, játé-

kot a nyárra, hogy újult erôvel kezdhessétek meg, ôsszel a nem ép-
pen könnyû iskolás éveiteket!

Kívánunk sok sikert és kitartást!

A Süni nagycsoporttól Mariann óvó néni

„Búcsúzom az óvodától, mindent köszönök…”
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Ismét eltelt egy év, és mi ott álltunk szépen felöltözve ün-
neplôben az óvoda teraszán, hogy még utoljára bebizonyítsuk,
megértünk az iskolára.

Ez az év mindenki számára újdonságnak számított, hiszen két
nagycsoporttal mûködtünk kis létszámmal. Nagyon jó volt így
dolgozni, hiszen mindenkivel többet tudtunk foglalkozni, min-
denkire több idô jutott.

Nem mondhatom azt, hogy köszönöm nektek az együtt töltött
három évet, mert valakivel csak ebben az évben találkoztam
elôször.

Év elején a szülôk kicsit bizalmatlanok voltak, hogy milyen
csoport lesz belôlünk, hiszen innen-onnan lettünk összeválogatva.

Bátran állíthatom: bebizonyítottuk, hogy kár volt az aggoda-
lom, jó közösséggé kovácsolódtunk egy-két hónap alatt.

Bebizonyítottuk ezt a szüreti felvonuláson, ahol szerintem még
sohasem szerepelt ennyi óvodás egyszerre. A karácsonyi mûsoron,
ahol majd 40 gyerek együtt énekelte a Kormorán együttes: Kará-
csonyi énekét, vagy a március 15-ei szuper katonás játékunkon.

A „hab a tortán” a népi játékunk volt az évzárón, ami szerintem
nagyon jóra sikerült, felejthetetlen élmény volt számomra.

Remélem, ti sem felejtitek el, milyen jó volt együtt!

Nagy Henrietta – 25 éves 
jubileumi köszöntôje

Heni óvó néni 1991.
szeptember 1-jén kezdett
a Kakucsi Napközi Ottho-
nos Óvodában dolgozni
délutános óvónôként. Ak-
kor még nem is tudta biz-
tosan, hogy érettségi után
milyen pályát szeretne vá-
lasztani.

Elég volt pár hónap a
gyerekek között, hogy
óvónôi pályára lépjen.
Nem csak szakmát válasz-
tott, ha nem hivatást is
egyben, hiszen a gyerme-
kekkel való foglalkozást
csak teljes odaadással le-
het végezni.

1998-ban diplomát szerzett a Szekszárdi Illyés Gyula Pe-
dagógiai Fôiskolán, így mint diplomás óvónô dolgozott to-
vább óvodánkban.

Férjhez ment, családot alapított, részt vett a falu életében,
és ez mellett még szakvizsgát is tett. Egyre több gyermek fej-
lesztését kellett ellátnunk ebben az idôben, így 2007-ben fej-
lesztô pedagógusként szakvizsgázott. Ez a végzettség le-
hetôséget adott arra, hogy csoportos fejlesztést végezzen.

2013 szeptemberétôl az óvodavezetô-helyettesi feladatokat
is ellátja. 

Mindezt csak egy támogató családi háttérrel lehet elérni,
melyet férje és gyermekei biztosítanak számára.

Sok óvodás és szülô tekint rá hálásan, mert mindig szere-
tettel és tisztelettel foglalkozott a kicsikkel.

Az óvoda dolgozói nevében gratulálok, és remélem, hogy
sok-sok évet tudunk még együtt dolgozni a gyerekek és a
szülôk örömére!

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

Billegünk és ballagunk

Újszülöttek:

Trikkal Lajos és Nováki Nikolett lánya, Csenge
Fekete Ferenc és Bátor Barbara lánya, Natália
Glinszkij Vlagyiszlav és Glinszkaja Renáta fia, Dániel
Csadó Gábor és Hanyecz Zsuzsa fia, Tibor Gábor
Kanalas Ferenc és Oláh Krisztina lánya, Ramóna
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságkötés:

2016. május 14. Ormándy Zsolt (Budapest)
és Baráth Barbara (Budapest) 

2016. június 3. Gavló Zoltán (Kakucs) 
és Szatmári Ibolya (Kakucs)

2016. június 10. Miski Zoltán (Halásztelek) 
és Dr.Papp Zsófia (Miskolc) 

2016. június 11. Horváth Viktor Károly (Budapest) 
és Juhász Barbara (Budapest)

2016. június 25. Farkas Roland (Kakucs) 
és Prohászka Petra (Kakucs)
Sok boldogságot kívánunk!

Halottaink

Erôs Ferenc, élt: 62 évet
Takács Tibor, élt: 39 évet

Balog Istvánné (szül.: Kubik Juliánna), élt: 78 évet
Forgács Frigyes, élt: 71 évet

Hornyák Mihályné (szül.: Árki Julianna), élt: 82 évet
Duhaj Józsefné (szül.: Kovács Erzsébet), élt: 80 évet

Kaldenecker Józsefné (szül.: Csiszárik Anna), élt: 78 évet
Ekrik István, élt: 79 évet

Balog Károlyné (szül: Fajt Mária), élt: 76 évet
Emléküket megôrizzük!

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokon-
nak, barátnak, sporttársnak, szomszédnak és mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Ekrik István temetésére eljöttek,
utolsó útjára elkísérték a kakucsi temetôben, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és osztoztak mély gyászunkban! 

– A gyászoló család

Az anyakönyvi hírekben a halottaink, a házasságot kötöttek
összeállítója: Horváth Renáta anyakönyvvezetô, az újszülötteké
Barta Kornélia védônô.

Anyakönyvi hírek 2016. II. negyedévben

Köszönöm, hogy ennek a sok szépnek részese lehettem vele-
tek, gyerekek. Köszönöm Marcsi dadusnak, hogy újként becsöp-
penve az újak közé, nagyon jól megállta a helyét.

A gyerekek mellett köszönöm a szülôknek is a sok segítséget,
amit egész évben nyújtottak. Bármit kérhettem tôlük, mindenben
a rendelkezésemre álltak. Jól teltek a munkadélelôttök, a szülôi
értekezleteken is szép számmal vettek részt. Kívánom, hogy az is-
kolában is legyenek ilyen lelkesek, segítôkészek.

Köszönöm a tanító néninek, hogy bejött hozzánk, ezzel is meg-
könnyítve az átmenetet óvoda és iskola között.

Kívánok nektek jó pihenést a nyárra, mert szeptembertôl egy új
kihívás vár rátok.

Remélem, még találkozunk, amikor bejöttök meglátogatni itt
maradt csoporttársaitokat!

A Maci csoporttól Marika óvó néni

✞

kakucs_2016_július  7/5/16 9:57  Page 11



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2016. JÚLIUS12

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
ÜNNEPELTÜNK – A FÖLD NAPJÁN

2016. április 21-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dabasi tankerületében a Dabasi II.Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la rendezte meg – a Föld Napja tiszteletére – a járási környezetvé-
delmi vetélkedôt. Kitartó felkészülés, akarat és gyôzni akarás
elôzte meg a verseny napját, melyet nagyon vártunk. Nem hiába.

A Kakucsi Általános Iskola „Tücsök”csapata igen nagy versen-
gésben, szoros küzdelemben, minden fordulóban megnyerte a
versenyt, így kimagaslóan Elsô helyezést ért el. Öröm volt látni,
megélni tanítványaim küzdelmét, boldog gyôzelmi pillanatait.

Fokozta örömünket, hogy ugyanezen témájú fotókiállításon is
kakucsi tanuló lett a kategória gyôztese, Elsô helyezettje.

A gyôztes csapat tagjai: Csap Lili (7. osztály), Kertész Tünde
(8. osztály), Simon Lívia (8.osztály). 

A gyôztes fotós: Kloczka László (7. osztály). 
Gratulálunk a remek eredményekhez, köszönjük a példamutató

teljesítményt!
Marton Ilona intézményvezetô  

Angol szavalóverseny

2016. május 06-án három tanuló vett részt az Üllôi Árpád Feje-
delem Általános Iskolában megrendezett területi angol nyelvi
vers- és prózamondó versenyen.

Ugyan helyezéssel nem gyarapodtunk, tapasztalattal és élmé-
nyekkel azonban mindenképp: a sokféle érdekes vers és történet,
a zsûriben lévô amerikai nagykövet, az amerikai követség apró
ajándéka a helyezést el nem ért diákoknak, és legfôképpen annak
büszkesége, hogy meg merték csinálni, ki mertek állni ennyi em-
ber elé, és ajkukról angolul szólaltatni a dalt, azaz a verset. És ha
már „dal”, a verseny éppen a nagy angol költô, Shakespeare halá-
la 400. évfordulójának emlékévében került megrendezésre. Em-
léklapunkon Shakespeare-kép utal erre az évfordulóra.

A résztvevôk és az általuk szavalt versek: Vetési Martin (Shel
Silverstein: Sick), Emrich Márti (William Blake: Tiger, Tiger) és
Jókuthy Ajtony (Shel Silverstein: Where the sidewalk ends). Gra-
tulálunk nekik!

Marton Réka angoltanár

Látogatás Budapesten, 

a holocaust emlékhelyen

2016. május 18-án a 8. osztály felkerekedett, hogy az idei tan-
anyag egyik fontos témájával, a holocausttal kicsit behatóbban
megismerkedjen a Holocaust Dokumentációs Központ és Em-

lékhelyen a Páva utcában, és hogy egy emlékezetes nappal aján-
dékozza meg a lassan búcsúzó nyolcadikosokat.

Az egy órás rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozás az
„Embermentôk, elkövetôk, üldözöttek” témája köré csoportosul-
va aktivizálta a diákok már meglévô tudását, és adott hozzá némi
újat is. A csoport tagjai lenyûgözöttséggel kevert döbbenettel jár-
ták végig a kiállítás állomásait, s mire a történelem kegyetlen játé-
kának megtekintése végére értek, megfogalmazták annak tanulsá-
gát, hogy senki sem tehet arról, hogy minek születik, hagyni kell
mindenkit békén élni. Ahogy a kiállítás részét képezô zsinagógá-
ban lévô felirat is hirdette: „Szeresd felebarátodat úgy, mint ten-

Csap Lili, Kloczka László, Simon Lívia, Kertész Tünde

Kloczka László: „Nyomot hagyunk” fotója
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magad”. Az udvarban az áldozatok emlékfalánál a csoport tagjai
is elhelyezték az emlékezés egy-egy kövét. 

A közeli Corvin-közben található 1956-os emlékhelyek megte-
kintése kapcsán lehetôsége nyílott a diákoknak, hogy egy ’56-os
golyónyomoktól tarkított ház falait érintve tényleg „testközelbe”
kerüljenek a történelemmel. A napot végül ismét egy holocaust-
ihletésû helyszín zárta, a Duna-parti cipôk emlékhelye, ahol csak
az üresen tátongó bronzcipôk emlékeztettek minket azoknak a hi-
ányára, akiket magukkal ragadtak a hullámok. Itt felidézhettük
magunkban József Attila sorait, akinek figyelô szobra most is
csak ül a „rakodópart alsó kövén”, és nézi, hogyan úszik el –
dinnyehéj helyett – egy mûanyagüveg:

„A harcot, amelyet ôseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

Marton Réka történelemtanár

BOLONDOS TERMÉSZET

2016. április 03-án a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban valóban egy igen bolondos napban volt részünk. Olyan csa-
patversenyen vettünk részt, melyre felkészülni is igen nehéz volt,
mivel – amint a cím is árulkodik róla – elsôsorban nem a termé-
szettudományi, illetve környezetvédelmi ismereteket mérte, ha-
nem a különleges, tapasztalatokon alapuló LEG-ek ismeretét. Ne-
hezítette a helyzetet, hogy az eredményességet nagymértékben
befolyásolta a szerencse is.

Mit tagadjuk, néhány feladat valóban megtréfált bennünket, és

a szerencse sem a mi oldalunkon állt. Ennek ellenére igen nagy
küzdelemben, hatalmas elszántsággal vetélkedve iskolánk csapata
a tizenegy versenyzô iskola közül az V. helyezést érte el. Nekünk
ez az elsô helyet jelentette. 

Remek csapatjáték volt gyerekek! Gratulálunk és köszönjük a
tisztes helytállást.

Marton Ilona intézményvezetô

Második helyezés 

a II. területi váltóversenyen!

A tavalyihoz hasonlóan idén is megrendezésre került a dabasi
OBO Arénában a II. Járási Sportvetélkedô. Nagy izgalommal – és
titokban dobogós helyezésben bízva – indultunk el szakadó
esôben a helyszínre. 

Az öltözôben izgatott, mosolygó arcok, a pályán viszont a min-
denre elszánt, harcos kakucsi gyerekek várták a feladatokat 12 is-
kola sportolóival egyetemben. 

Szinte minden sorversenyben az elsô három között végeztünk,
így bizakodva vártuk az eredményhirdetést. És a 12 iskolából a
kakucsiak a másodikak lettek! Nagy volt az öröm!

Bónuszként, a sportolók jutalmaként, a szombathelyi Kötélug-
ró Klub tehetséges lányai mutatták be rendkívül extrém ugrásai-
kat, koreográfiájukat, melyek elvarázsolták az ott lévô gyerekeket
és felnôtteket egyaránt.

A versenyben résztvevô tanulók, akik korosztályukat képvisel-
ték: Kajári Márk, Matyi Krisztina (1. o.), Baranyi Kerubina, Ha-
jas Levente (2. o.), Harazin Beáta, Kohut József (3. o.), Becski
Tamás, Jilk Dániel, Kohut Kamilla, Krizsán Hanna (4. o.).              

Köszönöm a szülôk támogatását, a gyerekek lelkesedését, és
bízom benne, hogy jövôre 

ugyanilyen szép eredménnyel büszkélkedhetünk majd. 
Tóth Kata testnevelô

„Víz világnapja”

A „Víz világnapja” alkalmából környezetvédelmi feladatokon
keresztül hívtuk fel a diákok figyelmét a mindennapi életünk leg-
fontosabb alkotórészének: a víznek a védelmére és felhasználásá-
nak ésszerûségeire.

Ehhez kapcsolódott a DAKÖV Kft. pályázati felhívása. Képre-
gény formájában történetbe ágyazva kellett a víz védelmérôl, új-
rahasznosításáról (stb.) több oldalas munkákat készíteni. 

A feladat nehézsége és idôigényessége miatt több hétig dolgoz-
tunk a feladaton.

A versenyre várva

A kakucsi dobogós csapat és oktatójuk

Versenyzôink: Csiszárik Henrietta, Kertész Tünde és
Zalavári Máté (Folytatás a következô oldalon.)
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A legsikeresebb munkák közül Nagy Luca és Tóth Sára alkotá-
sa került be a döntôbe, ahol egy nívós zsûri bírálata alapján I. he-
lyezettek lettek a lányok! Gratulálok a szép teljesítményhez és a
kitartó munkához!

Köszönjük a DAKÖV Kft-nek a pályázati lehetôséget, a szín-
vonalas díjátadót és az értékes ajándékokat, melyekkel a diákok-
nak nagy örömet szereztek!

Deák Ildikó igazgató helyettes

VERSENYEREDMÉNYEK 

AZ ALSÓ TAGOZATBAN

,, A kihívások teszik életünket érdekessé, azok legyôzése ad 

értelmet neki.” (Joshua Marim)

Tanulmányi versenyek az alsó tagozatban:

- Zrínyi Ilona Matematika Verseny: Birki Anna, Kocsis Do-
monkos. A nem könnyû feladatokat 80%-ban jól oldották meg, de
ez kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.

- Megyei Alsó Tagozatos Komplex Tanulmányi Verseny:
Birki Anna, Károly Lili. Az iskolai fordulón legjobban teljesítô
tanulók jutottak be a Monoron megrendezett megyei fordulóra,
ahol Birki Anna X., Károly Lili XIX. helyezést ért el 87 induló
közül. Nagyon szép teljesítmény, gratulálunk mindkettôjüknek!

- Orchidea-Pangea Tehetségkutató Matematika Verseny 

3. osztály: Harazin Beáta, Kleineisel Flóra, Tóth Dániel, Kiss
Csaba, Horváth Csaba, Roskó Anna, Konczik Janka.

4. osztály: Birki Anna, Krizsán Hanna, Károly Lili, Kocsis Do-
monkos, Purcsel Lili. 

Sajnos nem jutottak be az országos döntôbe, de a kissé nehéz-
nek bizonyuló feladatokat igyekeztek jól megoldani a tanulók.

Járási versmondó verseny: Harazin Beáta V. helyezés
Területi versmondó verseny: Harazin Beáta különdíjas
Irodalmi évfordulós csapatverseny: V. helyezés
A csapat tagjai: Harazin Beáta, Kleineisel Flóra, Konczik Jan-

ka, Roskó Anna
Kazinczy anyanyelvi verseny:
3. osztály csapata: VI. helyezés

A csapat tagjai: Harazin Beáta, Kleineisel Flóra, Konczik Jan-
ka, Roskó Anna

4. osztály csapata: IV. helyezés
A csapat tagjai: Füri Csenge, Károly Lili, Kocsis Domonkos,

Purcsel Lili
Méhecske matematika verseny: Birki Anna tanuló megyei X.

helyezésével nagyon szép eredményt ért el.
Területi csapat váltóverseny: II. helyezés
(Lsd. a versenyrôl írt beszámolót a 12. oldalon.)
Gratulálunk nekik, és nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Lovas Istvánné mkv.

Karéj-fesztivál

Az idei évben is megrendezésre került az Örkényi Kulturális
Központ szervezésében a kistérségi mûvészeti fesztivál. Iskolánk-
ból Nagy Jánosné tanárnô 4. osztályos néptáncos csoportjával in-
dult a színvonalas versenyen.

A rendszeres, kitartó munkának szép eredménye lett: a néptánc
kategóriában elsô helyen végeztek.

Gratulálunk a szép sikerhez, további sok örömet, csillogó te-
kintetet, vidám és szorgalmas táncos órákat kívánunk a diákoknak
és oktatójuknak. 

Deák Ildikó igazgató helyettes

Hírek a Kakucsi Kukucskák néptáncosokról 

Május 7-én, az Örkényi Szabadidô Központban megrendezett
Karéj Fesztiválon vettek részt a 4. osztályos néptáncot tanuló lá-
nyok. Mûsorukat, melyet Nagy Jánosné tanárnô koreografált, a
dunántúli ugróst, 1 hónap alatt tanulták meg. 

Nagyon izgultak a fellépés elôtt is, hiszen sok néptánccsoport
szerepelt a versenyen. Hatalmas öröm érte ôket, mikor az ered-
ményhirdetésnél az elsô helyre hívták ki ôket. Sikoltozva, tapsol-
va és fülig érô szájjal szaladtak ki a díjért, sugárzott róluk az
öröm.

Jutalmul csokis tortát, oklevelet és érmet kaptak. Mi, kísérô
szülôk büszkék voltunk a lányainkra.

Köszönjük Nagy Jánosné tanárnônek a felkészítést és az áldo-
zatos munkát, amivel ezt a mutatós néptáncot megtanította, és
amivel ilyen szép eredményt érhették el gyermekeink!

Vidra Edit szülô

A 13. Dabasi Futónapon a kakucsi csapat, köztük a
korcsoportjában 2. helyezést elért Krizsán Hannával

A képen látható néptáncosok: Füri Csenge, Dinnyés
Debóra, Birki Anna, Nagy Jánosné oktató, Károly Lili,
Krizsán Hanna, Baté Orsolya, valamint Tóth Vanessza,
Kohut Kamilla, Vidra Ramóna és Purcsel Lili.
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Csicsergô túra
Egy esôs májusi napon került sor iskolánk hagyományos tava-

szi kirándulására, a Csicsergô túrára. Májusi esô aranyat ér! –
hangzik a bölcs mondás. Sajnos ez az égi áldás most nem jött jó-
kor, mert az erdei kirándulás elmaradt.

Nem csüggedtünk, életbe lépett a „B” terv.
Iskolánkban tartottuk meg az akadályversenyt. Az osztályok

csapatzászlóval, és szépen dekorált menetlevéllel vágtak neki a
„túrának”. Pedagógusaink változatos feladatokkal varázsolták a
tantermekbe a természetet. Diákjaink játékosan bôvíthették is-
mereteiket a környezetvédelemrôl és az állatfajokról. Többek kö-
zött megtapasztalhatták, milyen bekötött szemmel végigmenni
egy úton, ahol csak társaik irányításában bízhattak. A tornaterem-
ben kipróbálhatták a mocsárjárást is. Minden állomáson vidám
gyermekarcokkal találkozhattunk. Az osztályok egységgé ková-
csolódva haladtak végig az útvonalon.

Délben a szülôk finom ebéddel vendégelték meg a fáradt
túrázókat.

Tavaszi kirándulásunk rendhagyóra sikeredett ugyan a helyszín
miatt, de élményekkel gazdagodva tértünk haza, s alig várjuk az
ôszi kirándulást.

Goldáné Fajt Mária tanító 

Akadályverseny a tanteremben

Törd a fejed!

A Csicsergô túrán a szülôk fôztek a gyerekeknek

Eredményhirdetés a tornacsarnokban

Határtalanul 
Erdély – Barót

A Határtalanul pályázati projekt keretében a Kakucsi Általános
Iskola hetedik osztályos tanulói az idén is részt vettek egy 6 napos
erdélyi kiránduláson. A programokról két tanuló írt képes élmény-
beszámolót.

2016.05.23-án kora reggel nagy izgalommal indultunk Erdély-
be. Miután felvettük az újlengyelieket, elkezdôdött a várva várt
14 órás út. Útközben megálltunk Szovátán, ahol körbejártuk a
Medve-tavat, valamint Farkaslakán, itt megkoszorúztuk Tamási
Áron sírját. Este fél 11-re értünk a szállásra, ahol meleg vacsorá-
val fogadtak minket.

2. nap. Megismerkedtünk az idegenvezetônkkel – „Gyurival”,
aki nagyon kedves volt. Majd elindultunk a baróti iskolába, ahol
találkoztunk az ottani diákokkal. A nap során meglátogattuk Kis-
baconban Benedek Elek szülôházát, majd a közeli vízimalmot és
Etelka nénit, valamint a Köpeczen és a Bölönben lévô református
és unitárius templomokat.

3. nap. Szerdán elôször Kovászna megye székhelyére, Sepsi-
szentgyörgyre mentünk, ahol megtekintettük a Székely Nemzeti
Múzeum gyûjteményét. Innen tovább utaztunk Kézdivásárhelyre,
ahol megkoszorúztuk Gábor Áron szobrát, és a Rigó János cuk-
rászdában finom süteményeket ehettünk. Utunkat Kovászna felé
vettük, itt nyílt lehetôség hétféle borvíz kóstolására. Csomakôrösön
nemzetiszínû szalagot kötöttünk Kôrösi Csoma Sándor szobrára.

4. nap. Csütörtökön megtekintettük az Erdôvidék Múzeumot,
azután a Szent Anna-tó és a Mohos-tôzegláp következett, majd
megnéztük az Apor lányok feredôjét. Az esti program kincskere-
sés volt a baróti diákokkal a város körül.

5. nap. Pénteken Parajdra, a sóbányába látogattunk el, azután
városnézés közben finom kürtôskalácsot vettünk. Korondon régi
hagyományos kerámiák vásárlására nyílt lehetôség. Hazafelé még
megtekintettük Vargyason a Sütô bútorfestô család kiállítását és
az unitárius templomot. Miután visszaérkeztünk a szállásra, a bú-
csúesten vendégül láttuk a barótiakat.

6. nap. Szombaton korán reggel indultunk hazafelé. Útközben
megálltunk Segesváron, itt többek közt megnéztük Dracula házát,
valamint a régi szász óváros házait.

A kirándulásnak köszönhetôen nagyon szoros barátságok ala-
kultak ki mind a barótiakkal, mind az újlengyeliekkel. Csodás tá-
jakon jártunk és gyönyörû helyeket láttunk. Nagyon jól éreztük
magunkat. A hat nap gyorsan eltelt, reméljük, nem ez volt az utol-
só, és valamilyen módon újra találkozhatunk egymással. 

Nagy Luca, Simon Barbara 
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Diákjaim elbeszélésébôl kiderül, hogy nagyon sok szép helyet
látogattunk meg és érdekes emberekkel találkoztunk. Pájer
György, „Gyuri”, aki az idegenvezetônk volt, székely történetek-
kel szórakoztatott minket, medvés vicceit nagy élvezettel hallgat-
tuk. A baróti vendéglátó osztállyal rengeteg közös programot szer-
veztünk, a kincskeresô túrától kezdve a foci- és kézilabda meccsig.
Megismertettek bennünket a szalagos rögbivel, majd utolsó este
búcsú bulival zártuk a hetet. Közösen elénekeltük a Székely him-
nuszt, valamint Méry Péter Határtalan összefogás dalát. 

Nagyon köszönöm Kakucs Község Önkormányzatának, hogy
támogatásukkal megvalósulhatott ez a szép kirándulás.

Volfné Németh Noémi osztályfônök

Egy szépséges székelykapu elôtt a csapat

A szerenádot követôen vendégül látták a búcsúzó
nyolcadikosokat

Marton Réka tanárnô hegedûszóval búcsúzott

A tanulók díszsorfala között az élen a zászlóvivôk
ballagtak

Az iskola énekkara elôtt olvasták fel nyolcadikosaink a
búcsúzó gondolataikat

A Szent Anna tónál

Utolsó osztálykirándulásunk
Június 3-án tanulmányi kirándulást szerveztem nyolcadik osztá-

lyom számára, melyre Noémi tanár néni is elkísért bennünket. Kis-
busszal mentünk, s jókedv uralta már az utazás kezdetét is, mely
jellemzô volt az egész nap során. Ezt igazolják a Camponában ké-
szült vidám képek, szelfik is. A Csodák Palotájában az ország elsô
és egyedülálló interaktív tudományos kiállításán sok trükkös érde-
kességet láthattunk, próbálhattunk ki, majd a Tropicáriumban a
tengerek és a trópusok legkülönlegesebb lényeivel találkozhattunk,
és felejthetetlen élményt nyújtott a fejünk felett áthaladó cápák csa-
pata vagy a rájasimogatás. A Csokoládé Múzeum Praliné túrájára
14 órára vártak minket. A séta során századfordulós csokoládé bol-
tok kirakatait nézhettük meg, túravezetônk a csokoládékészítés tör-
ténetét mondta el, majd a végén az elkészített csokik megszilárdu-
lásáig kedvére vásárolhatott mindenki a mintaboltban.

Hazafelé annak örültem a legjobban, hogy nyolcadikosaim a
három helyszínbôl álló tanulmányi kirándulásról elismerôen, jó ér-
zéssel tértek haza, s egy pedagógus számára ez a visszhang a leg-
nagyobb dicséret.

Nagy Jánosné osztályfônök

Szerenád és ballagás
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A község és az iskola vezetôsége a búcsúztató
osztályfônökkel, Nagy Jánosnéval

Ballagási ünnepségünkön, 
a bizonyítványosztásra várva

A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI

A könyvtár nyári nyitva tartása: 
Terveink szerint júliusban csak a délutáni (hétfô, kedd, szerda,

péntek:14-19 óráig), augusztusban csak a délelôtti (h., k., sz., p.:
9-14 óráig) órákban leszünk nyitva a nyári szabadságok miatt.

Állandó foglalkozások:

hétfô: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái, 12.00-14.30
óráig a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub a klubban
hó/1 alkalom 18 órától: KAOKE, Díszgalambászok, 

Ablak Kakucsra KE gyûlései a klubban
kedd: nincs kötött foglalkozás

szerda: 

16-18 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör 

és Borvirág Együttes a könyvtárban
csütörtök:

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:

8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban 
15-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban

szombat:

10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egyesület szerve-
zésében a könyvtárban

Egyeztetés alatt, hogy a Kakucsi Polgárôr Egyesület mikor tart
fogadóórát intézményünkben.

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést, szándékot öröm-
mel támogatunk.

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836,
(új): 06-29-576-280 és 06-29-576-281.

E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

– Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a Kakucsi
Lapozgató szerkesztôségének ad helyet. Ezeket a lapokat túl-
nyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.

– Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a puzz-
le a legkeresettebbek, de, egyre népszerûbb a Kérdezz, felelek!
játék is, aminek mi nagyon örülünk.

– Itt is felhívom az olvasók figyelmét a könyvtári kölcsön-

zés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes te-
lefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hosszabbíta-
ni a kölcsönzést. Kérem, éljenek vele!

– Megköszönöm Ordasiné Terézkének, hogy már a sokadik
éve hordja ki társadalmi munkában a könyvtári felszólításokat.
ô tudná igazán megmondani, hogy hány helyre viszi az egymást
követô hónapokban a többszöri kérést: kérjük vissza a könyve-
ket, letelt a kölcsönzés határideje! Sajnos, nem veszik komo-
lyan a határidôk pontos betartását! 

– Továbbra is szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy
könyvtárunk az 1900-as évek kakucsi képeibôl tervezi egy ké-
pes-tematikus könyvnek a kiadását. (Példaképünk ebben a szín-
vonalas iskolai képeskönyv, a Krónika). Lényegében egy múlt-
mentô albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a fotók,
amelyek a letûnt generációknak, eseményeknek állítanak emlé-
ket. Lenne fejezete a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az
esküvôknek, az utcaképeknek, a helyi szokásoknak, a korosztá-
lyonkénti viseleteknek, az össznépi megmozdulásoknak, a tsz-
ben eltöltött éveknek, a helyi történelmünket meghatározó pilla-
natoknak.

Kérjük, segítsék könyvtári gyûjtô munkánkat! A fotókat
scennerezés után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Nagy segít-
ség számunkra, ha ráírják a képek hátoldalára, hogy mikor ké-
szült a fotó, kiket ábrázol és milyen alkalomból készült a kép.
Köszönjük! A délutáni nyitva tartási idôben (14 órától 19 óráig)
várom Önöket.

- Könyvtárosunk szívesen vállalja, hogy nyugdíjasainknak

és a mozgássérülteknek házhoz visz kölcsönkönyveket. Ké-
rem, az ingyenesen hívható telefonszámon jelentkezzenek
mindazok, akik igénylik ezt a szolgáltatást. 06-29-376-836,

(új): 06-29-576-280 és 06-29-576-281

Czibóka István és Tóthné Éva néni

AA  KKaakkuuccssii  RRóónnaayy  GGyyöörrggyy  KKöönnyyvvttáárr  ééss  KKöözzöössssééggii  HHáázz  
nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa  ééss  áállllaannddóó  kköözzöössssééggeeii
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A 2015/16-os színházi évadban az alábbi hét elôadást láthattuk
(igen kedvezményes áron) a Kecskeméti Katona József Színház-
ban váltott bérletünkön belül: (a nagyszínházban) Barta Lajos:
Szerelem (színjáték), Tolcsvay László- Müller Péter - Müller Péter
Sziámi: Isten pénze (musical), Marc Camoletti: Boeing, boeing
(vígjáték), William Shakespeare: Hamlet (tragédia), Pierre Beau-
marchais: Figaró házassága (vígjáték), (a Kelemen László Szín-
házban): Fazekas István: A megvádolt (történelmi dráma), G. Bi-
zet - R.K. Scsedrin: Carmen (balett).

A bérletünkön túl megtekintettük az Illés Zenekar - Szente Vajk:
Tied a világ! címû zenés társasjátékát is. Köszönjük, hogy velünk
tartottak, igen tartalmas színházi élményekben volt részünk.

A 2016/17-es évadban ismét szervezzük a színházba járók kö-
rét Kecskemétre, de akár – az igényektôl függôen – Budapestre is. 

A Kecskeméti Katona József Színház 7 elôadásból álló bérle-
tében az alábbi elôadásokat tekinthetjük majd meg az új színházi
évadban:

Shakespeare:Vízkereszt, vagy amit akartok (vígjáték), Szirmai-
Bakonyi: Mágnás Miska (operett), Cooney: Család ellen nincs or-
vosság (komédia), Ibsen: Hedda Gabler (színmû), Szép Ernô:
Vôlegény (vígjáték). A felsorolt öt elôadás mellé még egy, szaba-
don választható kisszínházi elôadást ajánl a színház.

Író-olvasó találkozó 
Aki április 24-én a kellemetlen idôjárás ellenére vette a fáradsá-

got, és ellátogatott a könyvtárunkban tartott író-olvasó találkozóra,
az ismeretekben és érzelmekben gazdagodva térhetett haza a kel-
lemes hangulatú eseményrôl.

Eljutni egy ilyen rendezvényre: nem szokványos program – iga-
zi ünnepi esemény. (Fôként egy magyartanár számára!) Igazi, sá-
toros ünnep azonban az olyan alkalom, ha egy helybeli lakos, ked-
ves ismerôs az ünnepi esemény fôszereplôje. 

Ezúttal Maczák Ibolya filológust

köszönthettük könyvtárunkban a
Papírdarabok c. mûvének kakucsi be-
mutatása alkalmából. A szóban forgó
kötet témája Pilinszky János dráma-

író munkássága. 
A tartalmas irodalmi összejövetelen

nem csupán a bemutatott kötettel kap-
csolatban nyert új információkat a kö-
zönség, de sok új és érdekes ismeretet
szerezhetett a költô életútjának egy-egy
jelentôs állomásáról, egyes lírai alkotá-
sának keletkezésérôl, a szövegen belüli
és szövegek közti összefüggésekrôl is.
Az elôadást mûvészi szavalatok, kive-

tített szövegek, Pilinszky-idézetek színesítették: ily módon is a
hallott információk alaposabb megértésére törekedett az író.

A találkozó moderátoraként Kovács Géza középiskolai tanárt,
elôadóként Herman Flóra színmûvészt és Kovács Anna középis-
kolai tanárt üdvözölhettük.

A szervezési munkákat Tóthné Stégner Éva könyvtárosnak kö-
szönhetjük.

Kakucs kultúrtörténeti értékeit tekintve érdemes megemlíteni,
hogy Maczák Ibolya új könyve által mind könyvtárunk, mind pe-
dig a Kakucsi Értéktár is egy újabb szellemi termékkel gazdago-
dott. Kívánjuk, hogy az ehhez hasonló kiadványok száma tovább

gyarapodjon, mind a szerzô, mind a helyi lakosság javát szol-
gálva! 

A szerzô szavaival ajánlom az irodalomkedvelôk figyelmébe a
Papírdarabok c. mûvet:

„Bízom benne, hogy munkám új lendületet ad a Pilinszkyvel
foglalkozó kutatásoknak és segíti az életmû jobb megértését is.
Szándékaim szerint e kötet révén kevéssé ismert mûvekre is ráirá-
nyítom a figyelmet – s bízom abban is, hogy jelen kiadvány Pi-
linszky újrafelfedezésének örömével is megajándékozza az olva-
sót.” (Maczák Ibolya)

Csernák Jánosné 

A kecskeméti színház bejáratánál a kakucsiak 
2016 tavaszán

Az érdeklôdô közönség

Az író-olvasó találkozó közremûködôi

Maczák Ibolya
elôadás közben

„Színház az egész világ” (Shakespeare)

A bérlet árai: I. helyár felnôtteknek: 10.000Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak: 7.000 Ft, II. helyár felnôtteknek: 8 000Ft, diá-
koknak, nyugdíjasoknak: 6.000 Ft. Pedagógusoknak 20% kedvez-
mény.

Kérem, aki szívesen velünk tart, az jelentkezzen könyvtáro-
sunknál! 06-20-413-2424, vagy személyesen a nyári könyvtári
nyitva tartási idôben (Lsd a 17. oldalon!)
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Gálik József sok-sok örömöt
szerzett simogatható állataival

A kemencénél Rápóti Zoltán
pékmestertôl tanulhattuk a sütés

fortélyait
Lakatos László söprûkötést is

tanított

EGYESÜLETEK HÍREI

Ablak Kakucsra Egyesület
Kedves ünnepelni összegyûlt Közösség!
Öröm látni, hogy hívó szavunkra kicsik és nagyok egyaránt jó

kedvvel jöttek a tájház mai rendezvényére.
A múzeumok kicsit féltékenyek voltak a vidéki gyûjtemények-

re. Ezért aztán – sok egyéb mellett – az alábbiak szerint határoz-
ták meg a tájházak szerepét a közösségekben:

„A jó tájház sohasem puszta kiállítás, hanem ideális esetben a
helyi hagyományôrzô programok helye, a találkozás színtere a
helyi közösség tagjainak, és a helyi tudás átadásának helyszíne a
fiatal generációk és az odaérkezô turisták számára”.

Egyéves a kakucsi Tájház, és nincs is jobb alkalom születésna-
pot ünnepelni, mint az országos „Tájházak Napja”. 

Ha visszaemlékszünk erre az esztendôre, akkor elismeréssel
adózunk, és köszönettel tartozunk Királyfalvi Erzsikének, aki a
nagykönyvben elképzelt „jó tájházat” létrehozta. Aki felébresztet-
te a gyermekekben és szüleikben a vágyat: ismerni és mûvelni a
múlt feledésbe merülô tevékenységeit. Köszönjük mindazon
egyesületek, magánszemélyek segítségét, kedvességét, akik egész
éven át bearanyozták ezt az esztendôt!

Egy év alatt rengeteg ismeretet kapott minden érdeklôdô ebben
a házban. A gyermekek részvételével, a népi- és egyházi ünnep-
körök kapcsán életre keltek a régi szokások. 

A falu legnagyobb értékei a kisebb-nagyobb közösségek, me-
lyek számára felfedezendô kincs a múlt kihalófélben lévô hagyo-
mánya. 

A nyári hagyo-
mányôrzô kézmû-
ves tábor kapcsán
kiderült, hogy ki-
csiny ez a ház. 

A tavalyi meg-
nyitón azt kíván-
tam: „Legyen
mindig élet a ház-
ban, érezze min-
denki magáénak,
legyen bár ideszü-
letett vagy ideköl-
tözött, fiatal vagy
idôsebb.” Az el-
múlt esztendô va-
lóra váltotta ezt a
kívánságot.

Akkora sikere
van, hogy nem is
férünk el benne
annyian, mint
amennyi ember
részese szeretne
lenni az itteni tör-
ténéseknek. 

Éppen ezért, az Ablak Kakucsra Egyesület pályázatot adott be
a Felsô Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez a ház bôvíté-

sére. 
Szeretnénk, ha ezentúl

rosszabb idôben és télen is elég
hely legyen a szövetek színezé-
sére, a kalácsok fonására, a da-
lok tanulására – és a barátságok
szövôdésére.

Kívánom, a pályázat legyen
sikeres, a kivitelezés gyors, hogy
mindenki örömére még több na-
pon át szolgálja a ház a falu ki-
csinyeit, nagyjait, baráti köreit!

Boldog születésnapot kívá-
nok! Éltesse az Isten a benne
szorgoskodókat sokáig!

Az ünnepélyes megnyitó

A Kakucsolókat hívja a kolomp
szereplésre

A Tájházak napján kézmûves foglalkozások várták az érdeklôdôket
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A szervezôk köszönik valamennyi, 

a szemétszedést támogató segítségét!
Akik éhünket oltották, a konyhásaink: Mihály Józsefné,

Csernák Istvánné és Liszkai Jánosné

(F
ot

ók
: U

lic
sk

a 
Jó
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ef

)

Falunapi versenyeredmények
Sütôverseny:

Minden évben, mint most is, sok sütemény érkezett a verseny-
re, finomabbnál finomabbak.

Nehéz is volt a döntés, még az önkéntesen segédkezô fôzôzsû-
ri is elismerte, hogy nagyon nagy feladat az igazságos díjazás. A
maga nemében mindegyik sütemény igazi remekmû volt.

A helyezettek a következôk:
Krémes kategóriában I. hely: Csernák Istvánné gesztenyés sü-

teménye. II. hely: Major Jánosné francia mákos krémese, II.
hely: Csiszárik Lászlóné citromos szelete, III. hely: Csiszárik
Lászlóné málnahab szelete, szintén III. hely: Maczák Aletta lúd-
láb krémese.

A száraz sütemény kategóriában I. hely a KAOKE rózsafánk-
ja, II. hely: Hegyiné Kovács Margit meggyes lepénye, II. hely:
Csernák Andrea részeges Jeromosa, III. hely: Csernák Andrea
marcipán szelete, szintén III. hely Csernák Istvánné káposztás
kiflije.

Köszönjük a zsûri munkáját! Gratulálunk a gyôzteseknek!

Fôzôverseny:

Az elsô helyen holtverseny alakult ki:

I. helyezett: Halászlé és vegyes sülthal ürbôi módra – SZEPI
Rt. Juhász István

I. helyezett: Csülkös káposzta gerslivel – KAVICSOK
II. helyezett: Angyali csirkeszárnyak ördög kolbásszal – JSP

97’ Kft
III. helyezett: Birkapörkölt – Skodák József
Gratulálunk a gyôzteseknek! Köszönjük a zsûri munkáját!

Borverseny:

Összesen öt borfajtát hoztak be a versenyzôk. Egyetlen volt
Kakucson termett szôlôbôl készült bor:

Zelei Levente Néró szôlôbôl készült borával 14,7 pontot,
ezüst minôsétést ért el.

A másutt termett szôlôkbôl készült borok:
Jasper Lóránd: Balatonakali Fehér Cuvée borával
6,7 pontot, arany minôsítést ért el.
Tóth Pál Ceglédbercelen termett Rajnai rizling szôlôbôl ké-

szült borával 8,8 pontot, ezüst minôsítést ért el.
Juhász István Novajon termett Kékfrankos szôlôbôl készült

borával 10,33 pontot, ezüst minôsítést ért el.
Juhász István Novajon termett Királyleányka szôlôbôl készült

borával 20,5 pontot, bronz minôsítést ért el.

Gratulálunk a gyôzteseknek! 
Köszönjük a zsûri munkáját!

A KAFIK által szervezett községi májfaállítás 
a Liebner-emlékoszlopnál

A kép a KAFIK – Kakucsi Fiatalok Közhasznú
Egyesülete által szervezett külterületi szemétszedés

elôtt készült
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Falunapi fôzôtársaságok

A Kavicsok „lábai elôtt” a délelôtt fotósa: Klauz Dénes tanár úr Skodák István fôzôtársasága

A KAOKE sátránál finom, olajban sült édességgel kínálták az arra
járókat A Kakucsi Lovasegyesületnél tárcsán sült az ebéd

A Polgármesteri Hivatal dolgozói késô estig várták jóízû, finom
falatokkal a meghívott vendégeket A JSP 97’ fôzôcsapata

Nagy Pál fôszakács kimeri a falunak szánt palócleves adagot
segítôivel: Farkas Klárával és Horváth Jánossal

A magyarkakucsi vendégek étkeztetéséhez Lovas István
kemencéjében sült vaddisznót is feltálaltak
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Falunapi fellépôk I.

Gólyalábasok és óriásbábok szórakoztatták délelôtt az érdeklôdôket
Lakatos Eugén és barátai a „Jó ebédhez szól a nóta”

mûsorában

Radics János családjával zenélt az ebédidôben
A Mazsorettek bevonulása, élükön a legkisebb

„manókkal”

A kadettek A juniorok

A seniorok Nagyon ötletes volt az óvodás „cowboyok” bemutatója
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Falunapi fellépôk II.

Maca néni óvodás tornászlányai
A Kakucsolók évôdô, gyermekdalos összeállítása sok mosolyt

fakasztott

Kata óvó néni csoportjának mûsora már a nyári kirándulások
hangulatát idézte Az alsós tornászlányok csoportja, akiket Maca néni tanít

A Karéj fesztivál néptáncos gyôztesei. 
A néptáncot Nagy Jánosné koreografálta

Fajth Éva aerobic-zumbaoktató nôi csapata bemutatójára sokan
kíváncsiak voltunk

Egri József és partnere az
Operettvarázs mûsorban

Az éjszakai Tûzvarázs
produkció akrobatái Falunapunkat a Kálvin Zenekar bálja zárta

A Happy Gang fergeteges
hangulatú koncertje

(Fotók: Tóth Kata)
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Falunapi szolgáltatókGálik József
ide is elhozta
simogatható
állatait

A Pálinkás
családból

már Bence is
vállal

hintóhajtást

Ezen a napon ingyen lovagolhattak a gyerekeknek

Az Örkényi Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének dolgozói
ismét részesei voltak a falunap programjának

A népi játszótéren az ugrálóvár mellett a kosaras körhinta volt a
kedvenc

A Vöröskereszt sátránál Kucsákné Juliska vezetésével folytak a
szûrôvizsgálatok

Ügyes kezû óvónénik kézmûves foglalkozást tartottak
Királyfalvi Erzsébet asztalánál fiatalok is és idôsebbek is

készítettek levendulából ajándékokat
(Fotók: Klauz Dénes)
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A falunap eseményeibôl
Dr. Kendéné Toma Mária kiállításmegnyitó beszéde

Örülök, hogy együtt csodálkozhatunk: hol is vagyunk most? 
Ott, ahol a racionális világ véget ér, peremén színekbe öltözött

por finom ködén szûrôdik át a fény – vörös villanásokkal tagolva
képpé a lépdelô idôt. Varázsló mozdulat lebbenti félre a leplet, s
mögötte dereng a látható világnak cseppnyi töredéke. Észrevétlen
ölt alakot megannyi szépség. 

Talányosan valót-valótlant egybemos, csak szemed az, mely
eldönti, láttatja-e véled légies formáit a térnek.A fények éle szab
határt, hol véget ér a szín.

Kinyújtja karját az est, de a sóvárgó délután fénybôl ácsolt rá-
csot vet útjába a homálynak.

Házak keskenyablakú szûk sora mutat utat, sétára hívja a bá-
mész kíváncsiskodót. Árva kerékpár fal mellett vár, már tovakere-
kezne, méterszám csíkot hagyni a porban. 

Árnyak tánca támogat ereszt, falat – fogva tartva a képzeletet,
mesét ajánl a megfáradt látogatónak. 

Esô lakkozza fénylôre a várost, tükörré változik az utca, látja
magát benne ház és templom ázott tornya. 

Magas házak közé szorítva, félszegen kukkant be a napsugár,
villanásnyi eget ragyogtat sötét járdán sietôknek. 

Seregnyi szín fut versenyt sebesen a vizek fodrán, kialudt vul-
kán csorbult kúpja felé. Csapat sirálynak surrogó szárnya szaggat-
ja kékjét a ragyogó égnek. Tóra Badacsony tompa orma vetül - vi-
torlaszárny vászon árnya siklik a vízen fehéren.

Köd kavarogva húzódik a tájra, szél barangol, zörget a zsom-
bék töve körül, hírét hozva a viharnak.

Mezôkön szórt színek serege kicsurran, s hajlik a szélben
szellô ingatta szála a pipacsoknak - rebbenô szirmain siet a fény
tova. Apró sugara téved a fûz tövére, és réved a lélek, ahogy for-
dul az év. 

Minden múlékony az életünkben. Aminek örülünk, az elillan,
de az öröm maga nem múlik el nyom nélkül. Szívünk, minden
egykor volt érzésnek ôrzôje, boldogságunk nyomait örökre magá-
ba zárja, mint egy kehely. 

Az itt látható képek is olyanok, mint a szívünk: kelyhei a szo-
morúságnak, a boldogságnak, az elégedettségnek, napfénynek,
árnynak, a teremtett világnak.

Megszentelt fájdalom, megharcolt boldogság dala zeng a keret
szabta világban. Árasztja magából a nehezen megnyert nyugalmat
és békét, üzenve a látónak a jó ízû jövôt, simogatva becsülve a je-
lent.

Báró Eötvös József írta:
„Az tesz minket azzá, amivé válunk, amit megtanulunk a ne-

künk rendelt idôben.”

Pósa Ede festômûvész számára sok mindent rendelt a sors. Ma-
gyarkanizsa mellett, Völgyesen született. A kisebbségi létet meg-
tapasztalva, Szabadkán végezte el az Építészeti Középiskolát.
Zentára költözött, ahol a mûvészeti telep tagja lett. Alkotott a sza-
badkai „Q” csoportban és a belgrádi „DjuraJaksic” képzômûvé-
szeti csoportban. 

Újvidéken végzett a Tanárképzô Fôiskolán. Mestere Ács József
festômûvész volt. Az addig elért eredményeiért és munkásságáért
megkapta a Jugoszláv szabad mûvész státuszt. 1992-ben Magyar-
országra költözött feleségével, Pósa Ljubinka Bubával. Néhány
évre Kistormáson telepedtek le. Most Balatonszemesen él és al-
kot. Számos önálló és csoportos kiállításon mutatta be alkotásait.
Találkozhatunk mûveivel belföldi és külföldi kiállítótermekben,
köz- és magángyûjteményekben egyaránt. Alapítója és mûvészeti
vezetôje a „Tamási Mûvészkert” alkotótábornak. Emellett látogat
más rangos mûvészeti telepeket is. Könyvet írt „A Pasztellfesté-
szet Titkai” címmel. A mû tankönyvként szolgál a mûvészeti ok-
tatásban. Technikája egyedülálló. Képein a mélyen szeretett és
tisztelt természetet jeleníti meg. Különlegesen kiemelkedô, és el-
ismert tehetség, a préselt színes por, a pasztellmûvészet területén.
Keze alatt a pasztellkréta engedelmesen jeleníti meg a csobogó
folyót, haragos tavat, esôtôl ázott világot. Képei egyszerre mély,
üde és lágy tónusokkal lepik meg a szemlélôt, mindenbôl azt mu-
tatva meg, ami leginkább megérint a lelket. 

Köszönjük ezt az élményt! Kívánunk hosszú, egészségben, ba-
rátokban és alkotásokban gazdag életet! 

Pósa Ede festômûvész, Isten hozta nálunk!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester mellett a
kiállításszervezô Sztana Károly, a mûsorközlô Tóthné,

a kiállító mûvész, Pósa Ede áll. Prózát mondott 
Nagy Johanna színinövendék

A kiállításmegnyitón a Bárdos Lajos Kamarakórus
énekelt Emôdi Györgyi vezényletével

A megnyitó közönsége

kakucs_2016_július  7/5/16 9:58  Page 25



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2016. JÚLIUS26

A klub egykori tagsága és barátaik a 2004. évi
falunapon – De sokat segítettek a közmûvelôdésben A klub jelenlegi tagsága

Felterjesztések a „Kakucsért Érdemérem” elnyerésére
Tisztelt Polgármester Asszony és Képviselô-testület!
Alulírott Csernák Jánosné mint a helyi Társadalmi és Kulturá-

lis Bizottság tagja azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a ka-

kucsi Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklubot a Kakucsért Ér-

demérem elismerô címben részesíteni szíveskedjenek. 
Kérésemet az alábbiakkal kívánom indokolni:
– Az 1986-ban alakult csoport a megalakulása óta, immáron 30

éve településünk közösségi életének tevékeny tagja: szinte min-
den községi rendezvényen képviselteti magát, illetve kiveszi ré-
szét a szervezési munkákból (falunapokon, társadalmi és egyházi
rendezvényeken), esetenként szereplést is vállal.

– A kezdetektôl fogva ôrzi a helyi értékeket és ápolja a hagyo-
mányokat (helyi ételek készítése, népszerûsítése), sôt új hagyo-
mányokat is teremtett (a klubélet helyi szokásainak kialakítása).

– Példa értékû a csoporton belüli közösségi összefogás és a te-
lepülés más szervezeteivel való jó kapcsolat fenntartása. A tagok
többsége több szervezetnek vagy csoportnak is tagja (civil szerve-
zet, egyházi közösség), ezzel is erôsítve a lakossági kohéziót.

– A klub tagsága szívesen fogadja és viszonozza más települé-
sek nyugdíjasainak meghívását (nyugdíjas-találkozók szervezése,
illetve ezeken való részvétel), öregbítve Kakucs jó hírnevét. 

– A tagok sok tekintetben követendô példát nyújthatnak a fiata-
labb generációnak (családcentrikusság, áldozatvállalás, akaraterô,
küzdôszellem és egymás munkájának megbecsülése terén).

A fentiek alapján és a fentiekben fel nem sorolt erényei alapján
ismételten javaslom a kakucsi Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklu-
bot a Kakucsért érdemérem kitüntetô címmel történô jutalmazá-
sára.

Ajánlás a „Kakucsért Érdemérem” elnyerésére
Nagy Jánosné, született Janicsek Erzsé-

bet Bp-en 1962. 04. 22-én született. Általá-
nos iskolai tanulmányait a Kakucsi Általá-
nos Iskolában végezte kiváló eredménnyel.
Tanulótársként, barátként és közösségi em-
berként már tizenévesként megmutatkozott
az emberek iránti érdeklôdése, a hagyomá-
nyok tisztelete, a népi kultúra iránti érzé-
kenysége és elkötelezettsége. Általános is-
kolai tanulóként – önzetlen, példaértékû
közösségi munkájáért – minden évben elis-
merésben és jutalomban részesült. Már
gyermekkorában kibontakozott személy-
iségének vezetô ereje, kitartása. Jó szándé-
ka, tenni akarása életútjában mindvégig
erénye, követendô példa.

Középiskolai tanulmányait a budapesti
Rudas László Közgazdasági Szakközépis-
kola számvitel és gazdálkodási tagozatán
végezte. Kiválósága és irányultsága pre-
desztinálta arra, hogy tanulmányait az Esz-
tergomi Tanítóképzô Fôiskola kihelyezett
tagozatán, Zsámbékon folytassa. 1983-ban
tanítói diplomát szerzett remek ered-
ménnyel. Kiegészítô diplomaként nem
volt kétséges, hogy az ének-zene tantár-
gyat választja, miközben érdeklôdése egy-

re inkább a néptánc, a népzene, a népi kul-
túra hagyományôrzése és átadása irányába
terelôdött.

1982 óta a Kakucsi Általános Iskola
egyetlen munkahelye, 34 éve érdemes ta-
nítója, az ének-zene és néptánc tanára.
Szakmai munkája elismeréseként, intéz-
ményvezetôi kezdeményezésre, Kakucs
Község Önkormányzata 2004-ben TANÁ-
CSOSI CÍMET adományozott.

Nevelô-oktató munkája során szakmai
kiválósága, gyermekszeretete, közösségi
attitûdje a kezdetektôl vezetôvé formálta:
három évtizede osztályfônök, két évtizede
a diákönkormányzat vezetô tanára. Három
évtizede táboroztat Révfülöpön, közel
négyszáz tanítványának szerzett, szerez
örömteli pillanatokat nyári szünetben a
magyar tengernél. Legendás táboraiba ma
is visszatérnek volt tanítványai. Ma már
táboroztat határon túl is, Erdély gyönyörû
vidékein. Teszi mindezt küldetésbôl, jó
szándékból, önzetlenül.

Mindent – amit a munkáján felül tesz –,
azt a közért, Kakucs községért teszi. Nincs
ház Kakucson, ahol ne ismernék, nincs
szervezet, amellyel nem állna értékteremtô

kapcsolatban. Nincs ember Kakucson, aki
ne tudná, nem venné észre, hogy van, él
közöttünk egy olyan ember, olyan pedagó-
gus, aki nélkül nincs mise, nincs rendez-
vény, nincs ünnep.

Legyen az falunap, nemzeti ünnep, böl-
lérfesztivál, tájházi hagyományôrzés…–
személye nélkülözhetetlen kincs.

Életeleme, pedagógiai filozófiája a ha-
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gyományok ápolása. Küldetése a népi ha-
gyományok átadása a fiatal generáció szá-
mára. Aktívan mûveli községünk helyi ha-
gyományait, élteti hagyományôrzô szerve-
zeteit.

Hihetetlen energiája alkalmassá teszi ôt
arra, hogy helyi kulturális életünk minden
csoportjának éltetô ereje legyen:

– alapító és tevékeny tagja a Kakucsi
Bárdos Lajos Kamarakórusnak,

– alapító tagja a hajdan volt Menyecs-
kekörnek, ma is aktív tagja az utód Kaku-
csi Népdalkör és Borvirág Együttesnek,

– lelkes tagja az Ablak Kakucsra civil
szervezetnek,

– Az ô érdeme a kakucsi Mazsorett
tánccsoport megalakítása, melyet tanítvá-
nyai jó szívvel visznek tovább ma is Euró-
pa színpadain.

Nagy Jánosné – Janicsek Erzsébet

kulturális közéleti tevékenysége olyan

magas szintû és eredményes, amely mai

világunkban a fiatalok számára is pél-

daértékû, követendô minta. A hagyo-

mányôrzés nemes szívû lámpása. Hiva-

tásszeretete, tanítványai, kollégái és a

kakucsiak iránti elkötelezettsége ôszinte

és feltétel nélküli. A magyar és a helyi

hagyományok ápolását, fejlôdését szívü-

gyének tekinti.

Hagyománytisztelô Kiválóság! Ér-

demes a „KAKUCSÉRT ÉRDEM-

ÉREM”elnyerésére.

Marton Ilona, 
a Kakucsi Általános Iskola igazgatója

Az iskolai dolgozók köszöntôje után a népdalkör is ünnepelte Erzsikét

Kakucs élsportolója
Felterjesztés

Az Ablak Kakucsra
Egyesület elnökeként
2016-ban szeretném fel-
terjeszteni Kocsis Gá-
bort, községünk iskolá-
jának testnevelô tanárát
a „Kakucs élsportoló-

ja” megtisztelô címre.
Felterjesztésem in-

doklása:
Kocsis Gábor 1984.

08. 28-án született Bu-
dapesten. A Kakucsi Ál-
talános Iskolában már
kisiskolásként, másodi-
kos tanulóként felfigyel-
tek birkózó tehetségére.
Edzôi – Kovács János és
Kovács Levente – a
jövô bajnokát látták a
nagy kitartással, akarat-

tal rendelkezô tanítványukban, akit családja is teljes odaadással
támogatott ebben a törekvésben.

Ezt Gábor bizonyította is. 1996-ban a Vasasban megkapta a le-

geredményesebb diák versenyzônek járó kupát, 1999-ben Debre-
cenben már a Fradi színeiben Országos Bajnok lett. Ezt a címet
még négyszer nyerte el. 2001-ben válogató versenyek sorozatát
nyerte el, beleértve a Magyar Bajnokságot is, majd Törökország-
ban, Izmírben, 2004-ben pedig Bulgáriában, Várnában képviselte
korosztályában a magyar bírkózókat. 2006-ban elnyerte „Az év

sportolója” címet itt, Kakucson, melyet a falunapon vehetett át.

Csapatával bajnoki elsô helyezett címet szerzett három alka-
lommal. Eredményei alapján 2006 augusztusában Tokióban ver-
senyzett, majd egy mongol birkózóversenyen is ô képviselte ha-

zánkat. Németországban a Bundesliga gyôztese volt több alka-
lommal.

Idôközben testnevelô tanárként elhelyezkedett a Kakucsi Álta-
lános Iskolában, ahol kedvenc sportjában, a birkózásban olyan ta-
nítványokat nevelt, akik hasonló fényes gyôzelmeket arattak,
mint ô fiatal sportolóként. Edzôi munkájában is rendkívül ered-
ményes. 2008 óta nem volt birkózásról szóló beszámoló Lapozga-
tónkban, melyet ne azzal fejeztek volna be, hogy: „Köszönetet
mondunk Kocsis Gábor edzônek, mert szakmai felkészítése nél-
kül mindezek a szép eredmények nem születhettek volna meg.”
Ennek köszönhetôen nyerte el egyik tanítványa, Rutterschmid Ri-
chárd is 2012-ben a „Kakucs élsportolója” címet.

Sportolása mellett tanulmányait sem hanyagolta el. 2009-ben
nyert testnevelô tanári diplomát, majd az egri fôiskolán rövidesen
szakából mestervizsgát is tett 2012-ben.

Mind egyéni eredményei, mind az utóbbi évek edzôi munkája,
amellyel élsportolókat nevelt, predesztinálják Kocsis Gábort arra,
hogy 2016-ban végre elnyerje az ôt megilletô „Kakucs élsportoló-
ja” megtisztelô címet is.

Felterjesztésemet, kérem, fogadják el!
Tóth Istvánné, az Ablak Kakucsra Egyesület elnöke

Kocsis Gábor tanár úr „Kakucs
élsportolója” 2016-ban

Helyreigazítás:
2016. II. számunkban a

nyomda ördögének és figyel-
metlenségünknek köszön-
hetôen tévesen jelent meg a
díszgalamb kiállítás gyôztes
galambjának tulajdonosa, aki
Prohászka Csaba volt. Elné-
zését kérjük! A szerkesztôség

Kakucsi szarka.

Kiállítás gyôztes 

– Best champion.

Tulajdonosa: 

Prohászka Csaba

kakucs_2016_július  7/5/16 9:58  Page 27



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2016. JÚLIUS28

Kakucsi Barcelona Faragó és Fia csapata

JSP 97’ Kft. csapata

Kakucsi Dream Team

TOJA SC

A kispályás labdarúgóverseny eredményei:

I. helyezett: Ócsai FC
II. helyezett: JSP 97’ Kft

III. Be vagyunk zabálva (ócsai csapat)

Gratulálunk a csapatoknak, 

és köszönjük a szervezôk munkáját!

Futott a Falu 2016-ban is!

Köszönjük a futók lelkesedését, a biciklivel kísérôk támo-
gatását, a zenei aláfestést, a finom müzliszeletet és az inni-
valót. Találkozzunk jövôre is!

A helyezettek névsora:
> 10 éves korig fiúk: 1.
Jilk Dániel, 2. Kohut
Joci és 3. Becski Ta-
más
> 10 éves korig lányok: 1. Krizsán Hanna, 2. Kohut Kamilla, 3. Vidra Ramóna
> 11 - 14 év között: 1. Boldizsár Gergô, 2. Sebestyén Bálint
> 14 - 18 év között: 1. Kala Sándor, 2. Varga Kristóf
> 30 év felettiek: 1. Kázsmér Gergely, 2. Varróné Elek Anita, 3. helyezést ért el holtversenyben
Goldáné Fajth Mária, Csernák-Róth Andrea
Szeretettel gratulálunk! Horváth Zoltán és Tóth Kata szervezôk

A zenei aláfestést Bábel Kriszta és
barátai szolgáltatták

Képes falunapi sportbeszámoló

AAAA rrrr aaaa jjjj tttt nnnn áááá llll
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SPORT

„ A labdarúgással már fiatalon megismerke-
dett, hiszen a falu ifi csapatában kezdett fut-
ballozni.

Pista bácsi még a „Bazsanyba” járt focizni,
ahová zenei kísérettel érkeztek meg, miután a
„Schulcz-féle” kocsmában átöltözött a csapat,
amely akkoriban a járási bajnokságban ját-
szott. A sportolói pályafutása alatt mindvégig
Kakucs mezét viselte, soha nem igazolt át se-
hová!

40 éves korában hagyta abba az aktív lab-
darúgást!

A 25 éves aktív labdarúgó pályafutása alatt
egy alkalommal volt kiállítva.

Több alkalommal volt a dabasi járási válo-
gatott tagja.

Nagyon fiatalon került be a Kakucsi SE ve-
zetôségébe, ahol Alstetter Toncsi bácsi, Hefler
Lajos bácsi, Faragó Pali bácsi társaságában
dolgozhatott a csapatért, mint versenyszerû
sportoló, és mint vezetô egyaránt.

A sportegyesületben 55 évig volt vezetôsé-
gi tag és 52 évig elnök.

A csapat az 1982/83. évi bajnokságot meg-
nyerte, így feljutott a megyei másodosztályba, és azóta is ott tar-
tózkodik. Egyetlen egy megyei település nem mondhatja el magá-
ról, hogy ennyi ideig ebben az osztályban versenyez.

Pista bácsi 55 éves vezetôi pálya futása alatt az utánpótlás és az
ifjúság nevelésért, a Pest megyei labdarúgásért végzett áldozatos

munkájáért számos elismerést, oklevelet ka-
pott a megyei labdarúgó szövetségtôl.

Önkormányzatunk képviselôtestülete
2001-ben Kakucs Sportjáért kitüntetésben ré-
szesítette.

A fentebb felsoroltakon kívül, a vezetôségi
pályafutása alatt olyan személyekkel dolgo-
zott együtt, mint: Janicsák József, Hornyák
Mihály, Stégner József, Forgács Frigyes, Ko-
han István, Csernák József és Kaldenecker
Márton.

Ars poétikájában megjegyezte: azt csinál-
ta, amit szeretett, amihez kedve volt! Nem ér-
zett soha fáradtságot, ha az egyesületrôl és a
sportról volt szó! Mindig példát akart mutatni
a civil életben, a hivatásában, a pályán labda-
rúgóként és vezetôként egyaránt! 

Soha nem számított nála, ki honnan jött és
honnan származott; a fontos a sporthoz, a fa-
luhoz és az egyesülethez történô kötôdés, a
futballpályán elért eredmény és teljesítmény
volt.

Büszke arra, hogy az egyesület volt játéko-
sai hasznos tagjai lettek a társadalomnak és a

községnek.
Több mint félévszázados munkáját a játékostársai, majd a ve-

zetôségi kollégák és a családja támogatása nélkül nem tudta volna
véghezvinni!”

Oláh József 

Emlékül, tiszteletünket kifejezve - Ekrik István 2012. évi díszpolgári méltatásából idézünk

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a futballszeretô, játékosok-
ra, jó játékra kíváncsi közönséget és játékosokat!

Különösen a legfiatalabbakat, akik kezében – illetve lábában –
van a futball szakosztály jövôje, és a legérettebbeket, akik példaké-
pül szolgálnak a Kakucson felcseperedô utánpótlásnak. Az után-
pótlás megerôsítése a célja az önkormányzati támogatásnak is.

Ünnepelni jöttünk, születésnapot. Pontosabban: születésnapo-
kat.

65 éves ebben az esztendôben a Kakucsi Sportegyesület. A
hosszú idô alatt mindig a fiatal fiúk gyûjtôhelye volt. Sokat kö-
szönhetünk mindazoknak, akik életben tartották mostoha körülmé-
nyek között is a klubot. Nélkülük ma nem ünnepelhetnénk. 

Szomorú, hogy nem köszönthetjük körünkben ma Ekrik Istvánt,
községünk 2012. évi díszpolgárát, aki életének nagyobbik felét ál-
dozta a futball szakosztályra. Hiszem, hogy most is velünk van.

Kezdetben is nagy hangsúlyt fektettek a lelkes fiatalok sportra
nevelésére. Számos tehetség folytathatta a labdarúgást magasabb
osztályokban. Akik ma a szakosztály meghatározó irányítói.

Kiemelkedô tehetség közülük Balog Tibor, községünk 2002.
évi díszpolgára.

Az ô 50. születésnapja adja az alapot a mai nagy foci-ünnepre. 
Büszkék vagyunk a teljesítményére, és hálásak azért, mert az ô

neve ma is kortársakat és fiatalokat egyaránt a pályára vonz. So-
kak számára példa a kitartása, alázata a játék és a játszók iránt.

Útja innen indult és vezetett egyre messzebb. Az igazi futballis-
ta örömmel, belsô indíttatásból játszik, a pályán és az életben

egyaránt figyel a másikra. Megtanulja tisztelni a közösség erejét és
a magyar futballt.

Ezt az állhatatosságot kell megtanulnunk tôle. 
Tiszta szívbôl gratulálunk a születésnaphoz és az eddig elért

eredményekhez – várjuk vissza minden esztendôben!
Más is osztozik a kerek születésnapon, akinek sokat köszönhet

Kakucs sportélete.
Köszöntöm Prohászka Csabát, Kakucs Élsportolóját, paralimpi-

kont, futball- és kézilabdaedzôt és Spanyielné Elek Györgyi óvo-
davezetôt születésnapja alkalmából, és azért a kitartó munkáért,
amelyet az ovifoci létrehozásában végzett.

Az utánpótlás nevelése igen nehéz a mai pénz által vezérelt
idôkben. 

Nagy szükség van a kiforrott sportfilozófiára, a példaképekre, a
szakosztályhoz és a közösséghez való kötôdés megalapozására.

Legnagyobb köszönet pedig a szülôknek jár, akik töretlen hittel
hozzák-viszik gyermekeiket az edzésekre, elkísérik ôket a
mérkôzésekre és nem ismernek lehetetlent. Az ô segítségük nélkül
nem lehetnénk tanúi a közösség értékteremtô erejének. 

Isten éltesse az ünnepelteket, és sok sikeres esztendôt kívánok
az életük során!

Köszönettel tartozunk azoknak, akik nagy munkával újrafor-
málják a kakucsi futball szakosztály minden területét!

Azt reméljük, hogy a mi fiataljaink mindig emlékeznek majd
erre a napra, amikor játszhattak a Balog Tibor Utánpótlás Tornán.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

65 éves a Kakucsi Sportegyesület – Balog Tibor Utánpótlás Torna
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A 2016. évi II. lapunk rejtvényének meg-
fejtése a „trójai faló” volt.

A helyes megfejtôk: Beliczki Györgyné,
Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Csiszá-
rikné Máté Judit, Farkas Klára, Katona Sándor-
né, Keresztes Jánosné, Kiskoreny Mihályné,
Klauzné Keresztes Ágota, Kolozsi János, Ko-
vács István (Rákóczi u. 8.), Kucsák Beáta,
Nagy Lászlóné, Pribék János László, Tóth Gá-
bor voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik! Megérdemelt
jutalmukat átvehették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a meg-
szokott feltételekkel, azaz személyesen kell
behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a rejtvény
megfejtésével) 2016 júliusától várjuk. Az elsô
15 helyes megfejtô jutalma vagy egy tábla
csokoládé vagy egy szabadon választott könyv
lesz.

FOLYAMATOSAN

Töltse ki az ábrát! A vízszintesben a meg-
határozásokat folyamatosan közöljük.

Vízszintes:
Olimpiai bajnok etióp maratoni futó – ...-szo-

náta; Beethoven mû (op. 53) – Kipling mû feke-
te párduca – itt a házban, népiesen – az azté-
kok gúla alakú építménye, tetején a napisten
templomával – Iljusin tervezte repülôgép betû-
jele – amerikai idôjáráskutató mesterséges
hold – festô, kisméretû, élénk színekkel festett,
impresszionista alkotásairól ismert (Celesztin,
1864-1948) – urdu költô, a marszija mûfaj
klasszikusa (Mir Bábár Ali, 1802-1874) – test-
rész – háryjánoskodás, szájhôsködés, francia
eredetû szóval – idegen elôtagként valaminek

helyes, vagy igaz voltát jelöli – amely személy-
re – kolumbiai település a Putumayo folyó mel-
lett, a perui határnál – község a Bihari-síksá-
gon, Berettyóújfalu közelében – visszaad! –
olasz üdülôhely az Adriai-tenger mellett – az
áramerôsség mértékegysége az elektromág-
neses CGS mértékrendszerben – angol lány! –
lóverseny, ahogy a fogadók becézik – gondola-
tait rendszeresen papírra vetô – lengyel fi-
zetôeszköz – cél nélkül ide-oda járkál – becé-
zett Renáta – a burgenlandi Markt Allhau tele-
pülés magyar neve – a halottak birodalma a
héber vallásban – ... Borgia; VI. Sándor pápa
fia, Lucrezia Borgia bátyja – elektronvolt, röv. –
... láma; a tibeti buddhista vallás elsô számú
vezetôje – Bicske településrésze – ... nyelvek;
ide tartozik pl. az orosz, szerb, bolgár – idegen
elôtagként valaminek nem elégséges voltát je-
löli – a most divatos valóság-show-k bizalmas
beszélgetésre használt helyisége – talajmûvelô
eszköz – a szerelmi költészet múzsája – a leg-
nagyobb japán festô, különösen tájképeirôl hí-
res, eredeti neve Toyo (1420-1506) – hazai
mosószermárka – a Hold centruma! – javasol,
indítványoz – a Varsói melódia írója (Leonyid)
– könyv nélkül, fejbôl – unikornis – skót vallási
felekezet, reformált presbiteriánusok.

A függôlegesben keresse meg a megha-
tározások alapján a helyes oszlopot! Segít-
ségül: az elsô kettô a helyén van.

Halász Gábor mûve Bessenyei
Györgyrôl, a testôrköltôrôl – orosz zene-
szerzô, az Ötök vezetôje (milij alekszejevics) –
szótoldalék – félszeg! – az egyik apostol, a fa-
vágók védôszentje – ... Istók; a Hanság mocsa-
raiban élt, több költônk által megverselt vadem-

ber – az információ egysége – merevség, haj-
líthatatlanság – a IX. században élt skót szár-
mazású skolasztikus teológus (Johannes Sco-
tus) – az Apc, Árpád-kori magyar nemzetség
névváltozata – ... Margit; a Bakaruhában címû
film nôi fôszereplôje – olasz férfinév – súly-
arány, röv. – a bencés rend latin nevének (Ordo
Sancti Benedicti) rövidítése – Joskar-...; Mari-
föld fôvárosa – gléda – bírságot megállapít –
vallási princípium – idôsb, röv. – elôtagként:
arany- – szintén – kabátot a rátapadt homok-
szemcséktôl megtisztít – észt operaénekes –
Mesterházi Lajos 1972-es regénye – földbe te-
met – gyógynövények fôzetének fogyasztása
terápiás célból – a végén megtold! – sebes –
az irídium vegyjele – rokon, koma – jelszó, ré-
giesen – Ráskai ...; kódexmásoló apáca – hol-
land település a róla elnevezett öböl partján, az
Északkeleti-polderen – ...-Tiki expedíció; Thor
Heyerdahl kutatóútja – dolgozni kezd! – Horeli-
ca szlovák település magyar neve – bibliai,
szótári rövidítése – a játszmában részt nem
vevô kártyalapok – vajból, lisztbôl, tejbôl ké-
szült mártás – király a görög mitológiában, kín-
jairól ismert – a TB elôdje – ... Petri; olasz for-
gatókönyvíró, rendezô – selyembôl készült,
hímzett miseruha, melyet a pápa ünnepi alka-
lommal az alba fölé vesz – csokoládéfajta – a
repülôgépek leszállását rossz idôben is le-
hetôvé tevô rendszer rövid neve – cseh írónô,
legismertebb mûve a Diana Volcova doktornô
címû lélektani regény – ezzel a címmel közöl-
ték a pesti újságok Lakatos László francia-
országi tudósításait.

Megfejtésül a vastagon jelölt két meghatáro-
zást kérjük.
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Egyházi képes hírek a pünkösdi idôszakból

Egyházközségi bál

Úrnapi körmenet

Kápolnabúcsú

A MAG TV – az önkormányzattal kötött szerzôdés
alapján – ezentúl felvesz és közvetít havonta egy-egy

fontos kakucsi eseményt

Te Deum! A tanévet záró hálaadó misénken Gábor atya
megáldotta a pedagógusokat, a tanulókat 

és a bizonyítványokat is

Boldog gyôztesek! A Hírfüzérben megjelenô rejtvények
helyes megfejtôinek jutalma most is csokoládé volt

Elsôáldozóink voltak: Golda Gábor, Roskó Anna,
Kohut József, Konczik Janka, Szlivka Péter, Kleineisel

Flóra, Horváth Csaba Bendegúz és Golarits Rebeka
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BALLAGÁSOK 2016

KÖKÖRCSIN ÓVODA

KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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