
XXVI. évfolyam 2016. 4. szám

„Van itt, kérem, mindenféle.

Pántlika, meg rokolya, törökméz meg mézeskalács,

no, meg kakas nyalóka!

Selymet, vásznat rôfben mérik.

Staférungot, kelengyét nálam vegyék, kérem,

Kiált a takács is, ki szövi a vásznat, úgy látom, hogy

szükség lesz rá minden ifjú lánynak!

Pörög -forog a ringlispil, kacagnak a lyányok,

kurjongatnak a legények, izzanak a vágyak!

Marcsa-Böske, kis Juliska körtáncot járnak,

közben a legények nekik kurizálnak.

A vásári forgatag tarka gyülekezet, a 

bakák a kedvesüknek tükrösszívet vesznek…

Mindenki kap ajándékot, gyereknek és lyánynak

puskát, babát, gyöngykalárist visz haza a gazda,

a jövô évi vásárt, ha Isten engedi, 

ô biz ki nem hagyja!”

Tamás Ágnes: 
Vásárfia (részletek)

KKaakkuuccssii  bbúúccssúú::  
22001166..  sszzeepptteemmbbeerr  1188..  

(fotó: Tóth Istvánné)
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Július:

8-án: nyugdíjasaink az albertirsai gyógyfürdôben 

jártak

9-én: ROMANAP

18-23-áig: Tájház, nyári kézmûvestábor.........14-15o.

30-31-ig: Magyarkakucs.........................................4. o.

Augusztus:

1-6-ig: nyári sporttábor........................................19. o.

11-18-ig: Révfülöp.................................................12. o.

20-án: állami ünnepünk, díszpolgár köszöntése ..3. o.

25-én: nyugdíjasaink a tiszakécskei 

gyógyfürdôben jártak...........................................16. o.

Szeptember:

3-án: a Vadászháznál egyházi családi nap

10-én: önkormányzatunk a Tápiófeszten .............7. o.

11-én: zarándoklat Máriabesnyôre

18-án: kakucsi búcsú - címlap

24-én: III. Pálinka-, lekvár- és mézfesztivál ...21–24o.

28-án: nemzetközi vidékfejlesztési látogatás 

a Tájháznál

29-én: Galagonya Túra ........................................13. o.

Keresztrejtvény .....................................................20. o.

Vidám sorjáték az egyházi családi napon

Külföldi vidékfejlesztési delegáció járt Tájházunkban

A Bozsik program ifjú focistái

Ünnepi kenyérszentelés augusztus 20-án

Pálinka utca nyílt Kakucson, ha csak egy napra is!

A szépen felújított magyarkakucsi fôtér

A 2016 júliusától – Kulturális Bizottságunkkal karöltve – 

az alábbi rendezvényekrôl adhatunk számot lapunk olvasóinak:

kakucs_2016_szept  11/10/16 10:25  Page 2



IV. SZÁM KAKUCSI LAPOZGATÓ 3

Az Ablak Kakucsra Egyesület tagsága
nevében terjesztettük fel ôt Kakucs 2016.
évi díszpolgári címére, a világi és egyházi
ügyek szolgálatában végzett munkája elis-
meréseként.

Felterjesztésünket Önkormányzatunk
örömünkre és megelégedésünkre elfogadta.

Fogadják jelöltünk eddigi életútjának is-
mertetését:

Maczák János 1956. november 27-én
született Kakucson.

A helyi általános iskola elvégzése után
sikeres érettségit tett a Kecskeméti Piarista
Gimnáziumban, majd a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karának matematikus szakán diplo-
mázott. 

1994-tôl 1996-ig a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetem másoddiplomás
képzésén vett részt. 

2001-ben okleveles könyvvzsgálói, majd
adószakértôi képesítést szerzett.

Munkahelyei: 
Elôbb a hernádi Március 15. Ter-

melôszövetkezetben, majd a dabasi Fehér-
akác Termelôszövetkezetben dolgozott szá-
mítástechnikai vezetôként. Ezt követôen
egy könyveléssel és számítástechnikával
foglalkozó vállalkozást vezetett. Jelenleg
az Abakusz nevû vállalkozásában végez
számítástechnikai, könyvelési és könyv-
vizsgálói feladatokat.

Közéleti pályafutása:
1997 óta, immár 20 éve a kakucsi Római

Katolikus Egyháztanács világi elnöke. Az
egyház lapjának, a Kakucsi Hírfüzérnek fô
támogatója.

Az 1989-es választások óta minden cik-
lusban részt vett a kakucsi önkormányzat
munkájában akár a pénzügyi bizottság el-
nöki tisztségében, akár bizottsági tagként
vagy – mint jelenleg is –külsôs pénzügyi
tanácsadóként.

2004-ben vettük fel a kapcsolatot ma-
gyarkakucsi barátainkkal. A kezdetektôl –
elsôsoban mint az egyháztanács elnöke –
János támogatta ezt, az idôvel barátsággá
mélyülô testvértelepülési együttmûködést,
amelyet az idei talákozóinkon világi és

egyházi szinten is hivatalosan megpecsétel-
tünk. 

(S hogy mennyire számít személyisége
ebben, jelzi, hogy ünnepségünkön a sora-
inkban tisztelhetjük a magyarkakucsiak
képviselôjét, Barabás Imrét, a magyarkaku-
csi református egyház fôgondnokát, János
jó barátját.)

Maczák János a 2011-ben alakított egye-

sületünk, az Ablak Kakucsra Egyesület ala-
pítótagja, itt az egyesület elnökségi munká-
jában vesz részt. Támogatta és kistérségi
vidékfejlesztési feladatvállalásával segítette
a kakucsi Tájház létrejöttét, mindmáig segí-
ti annak munkáját. Hálásan köszönjük!

János példás családapa. Felesége, Mar-
gitka az inárcsi óvoda vezetôje, mindkét le-
ánya több diplomával rendelkezik. 

Ibolya a MTA tudományos munkatársa,
Aletta jelenleg édesapja pénzügyi vállalko-
zásában dolgozik. Mindketten aktívan részt
vállaltak, vállalnak a helyi lapok, a Kakucsi
Lapozgató és a Hírfüzér szerkesztésében,
valamint a község közéletében és az egyhá-
zi feladatokban is.

Mindezek alapján úgy érezzük, hogy is-
mét méltó közéleti személyiséget jutalmaz
Önkormányzatunk a díszpolgári cím oda-
ítélésével.

Örömünkre szolgált Maczák János Urat
felterjeszteni e nemes kitüntetésre! 

Szeretettel gratulálunk, és tisztelettel kö-
szöntjük ôt a díszpolgárok körében!

Tóth Istvánné, az egyesület elnöke

Tisztelt Egybegyûltek!
Közhelyet szaporítok,

mondván, hogy nem va-
gyunk egyformák. Vannak
közöttünk – igaz, kevesen –
olyanok, akik valamilyen eré-
nyükkel kitûnnek a sokaság-
ból. Ilyen erényekben gaz-
dag, hitében és tetteiben ki-
emelkedô személyiség Kakucson Maczák Já-
nos, aki mindig arccal az emberek felé fordul-
va, feléjük nyitva él. Nem kétséges, hogy Ka-
kucs minden polgára szívébe zárta ôt, méltán
büszke rá.

Én most nem kívánok itteni érdemeirôl be-
szélni, megtették ezt az erre illetékesek. In-
kább Maczák János felénk nyújtott baráti ke-
zérôl szólnék. Ez a példás családapa ugyanis
rendkívüli érdemeket szerzett Kakucs és Ma-
gyarkakucs testvérkapcsolatának folytonos
elmélyítésében, gazdagításában, a szemé-
lyek és a felekezetek közötti közlekedésében,
hiszen például mindnyájunk örömére rendre
elhozta hozzánk Attila atyát, Misi atyát, leg-
utóbb pedig Gábor atyát. Nem kis mértékben
Maczák János fáradozásainak köszönhetôen
mi, magyarkakucsiak közvetlen közelrôl is
megismerhettük a magyarországi felekezeti
életet. 

A kölcsönös szeretet jegyében fogant két

Kakucs magyarsága, de
nyugodtan mondhatom,
hogy a más ajkú lakosok is
immár úgy viszonyulnak
hozzánk, mint ahogy igaz
emberek, jó barátok szok-
tak. Nem kétséges, hogy a
két település odaadása és
mindenkori cselekvôkész-

sége volt és marad a kovásza, egyik garanci-
ája. Nagymértékben neki, illetve neki is kö-
szönhetô szükséget szenvedô helyzeteink-
ben történt segítô anyagi támogatásunk. Sok
mindent nevesíthetnénk konkrétan, hosszan
sorolhatnánk a baráti gesztusokat, de ez az
ünnepi alkalom nem ennek a fóruma. Hanem
büszkeségünk kinyilvánításáé. Igen, a büsz-
keségé, mert Önök, kakucsiak, méltán büsz-
kék lehetnek arra, hogy ilyen kiváló emberük,
polgáruk van, mint Maczák János. Akit most
Kakucs valamennyi lakója jó szívvel díszpol-
gárává emel. 

Kedves János, engedd meg, hogy a ma-
gam és a magyarkakucsiak nevében kifejez-
zem örömünket díszpolgárrá választásod al-
kalmából. Isten áldását kérjük életedre, csa-
ládodra, és a közügyek iránti jövôbeni ered-
ményes szorgoskodásodhoz!

2016. augusztus 20.

Kakucs 2016. évi díszpolgára: Maczák János

Barabás Imrének, a magyarkakucsi református
gyülekezet fôgondnokának köszöntôje
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Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester asszony köszöntôbeszéde

Tiszteletes Asszony!
Szenátor Asszony!
Polgármester Úr!
Kedves Barátaim!

Szeretettel köszöntöm a hazatértek napját ünneplô közösséget!
Mi is meghallottuk a hívó szót: „Gyertek Haza!” – s lám, itt va-

gyunk! Jöttünk örömmel, mint minden esztendôben, mi, magyar-
országi kakucsiak. 

Szívbôl gratulálunk e helyen is Barabás Imre fôgondnok úrnak
tanácsnokká választása alkalmából. Eredményekkel teli éveket
kívánunk!

A két Kakucs közös múltja már 12 esztendôre tekint vissza.
Kapcsolatunkat a barátság alapozta meg. Arra építettük a kölcsö-
nös jó viszonyt. Nem volt nehéz dolgunk. Hasonló értékeket kö-
vetünk, és az idô megtöltötte bizalommal, szeretettel az éveket. 

Tudjuk egymásról, hogy közös tôrôl származunk, közösek a re-
gék és mondák, melyeket anyáink, nagyanyáink meséltek nekünk. 

A nyelv és a keresztény hit az, ami könnyen járható híd és erôs
kötés közöttünk. Jó emlékezni az elmúlt évek találkozásaira, be-
szélgetéseire, nevetéseire. 

Kicsit megáll ilyenkor az idô körülöttünk, segít megérteni ez a
kicsi, közénk toppant csend, milyen fontosak ezek a pillanatok
egy közösség életében. 

Köszönjük az Egyházközség szíves meghívását!
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik napok óta munkálkodnak

azért, hogy ez a nap is emlékezetes legyen minden résztvevônek!
ôszinte, és mély, kötelékünket igyekszünk hivatalossá is tenni. 
Dolgozunk rajta, hogy a leendô szerzôdésszövege megfeleljen

mindenki számára, és a benne lefektetett elvek mind a két telepü-
lés sikerére szolgáljanak a jövôben.

A mai napon a két egyházközség világi vezetôi írnak alá
együttmûködési megállapodást. Barabás Imre és Maczák János
aláírásukkal is megerôsítik a két felekezet között kialakult jó kap-
csolatot. Az ökumené felemelô példája ez a nap.

Ebben az esztendôben két napot töltöttünk együtt otthon, és két
napot itthon. Szeretnénk, ha a jövôben gyarapodna a napok szá-
ma, ha többet láthatnánk egymást, ha a barátságunk még elmé-
lyültebb lehetne. Csak rajtunk múlik.

Hamvas Béla írta:
„… Amikor pedig az ember barátjáétól elszakad, tudja, hogy ez

a távozás csak látszat.
Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a talál-

kozás elôtt.”
Legyen így közöttünk is!

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrrkkkkaaaakkkkuuuuccccssssoooonnnn    jjjjáááárrrr ttttuuuunnnnkkkk!!!!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

IX. ülés: 2016. június 28.

88/2016. képviselô-testületi határozat:
Hozzájárulás Fábián Zoltán körzeti

megbízott kinevezéséhez

89/2016. képviselô-testületi határozat:
Az önkormányzati étkeztetési fejlesz-

tések támogatására kiírt pályázaton va-

ló részvételrôl 

90/2016. képviselô-testületi határozat:
A településrendezési terv környezeti

vizsgálatának készítésérôl

91/2016. képviselô-testületi határozat:
A környezeti vizsgálat készítésének

díjáról

92/2016. képviselô-testületi határozat:
A Társult Önkormányzatok „Együtt”

Segítôszolgálatai által - a Kakucs kö-

zségben 2015. évben végzett tevékeny-

ségrôl - készített beszámoló elfogadásá-

ról

93/2016. képviselô-testületi határozat:
A tájházi nyári tábor megtartásához

történô hozzájárulásról

94/2016. képviselô-testületi határozat:
Döntés a táborfalvai szociális bérla-

kás ügyében

X. ülés: 2016. július 21.

11/2016. (VII. 22.) önkormányzati ren-
delet:

A kitüntetések alapításáról és adomá-

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

95/2016. képviselô-testületi határozat:
A Nemzeti Szabadidôs – Egészség

Sportpark Programban való részvé-

telrôl

96/2016. képviselô-testületi határozat:
A hulladékgazdálkodási szerzôdés 1.

módosításáról

97/2016. képviselô-testületi határozat:
Kakucs közmûves ivóvízellátó rend-

szer gördülô fejlesztési tervének elkészí-

tése tárgyában

98/2016. képviselô-testületi határozat:
Kakucs közmûves szennyvízelvezetô

rendszer gördülô fejlesztési tervének el-

készítése tárgyában

99/2016. képviselô-testületi határozat:
A szennyvíztisztító telep területe

felének Újhartyán részére történô érté-

kesítésérôl

XI. ülés: 2016. szeptember 12.

12/2016. (IX. 13.) önkormányzati ren-
delet:

Kakucs Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésérôl szóló 3/2016.
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

13/2016. (IX. 13.) önkormányzati ren-
delet:

a kitüntetések alapításáról és adomá-

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

14/2016. (IX. 13.) önkormányzati ren-
delet:

a települési támogatásról és az egyéb

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról

100/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2016. I. félévi költ-

ségvetési beszámolójáról

101/2016. képviselô-testületi határozat:

Az Önkormányzat 2016. évi költség-

vetési elôirányzatainak 1. módosításáról

102/2016. képviselô-testületi határozat:
Az ASP rendszer kiépítéséhez történô

támogatás érdekében pályázaton való

részvételrôl

103/2016. képviselô-testületi határozat:
Az ASP rendszer kiépítéséhez történô

támogatás érdekében a pályázatot elké-

szítô cég megbízásáról

104/2016. képviselô-testületi határozat:
Az ASP rendszer kiépítéséhez a pro-

jektmenedzsmentet lebonyolító cég

megbízásáról

105/2016. képviselô-testületi határozat:
A szociális célú tûzifavásárláshoz

kapcsolódó önerô elkülönítésérôl

106/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszá-

molójának elfogadásáról

107/2016. képviselô-testületi határozat:
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszerhez tör-

ténô csatlakozásról

108/2016. képviselô-testületi határozat:
A hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tási feladatok ellátására vonatkozóan a

CSÉV-KA Kft. megszüntetésérôl és az

ahhoz kapcsolódó tennivalókról

XII. ülés: 2016. szeptember 21.

109/2016. képviselô-testületi határozat:
A házi gyermekorvosi szolgálat egész-

ségügyi vállalkozási formában történô el-

látására kötött szerzôdés módosításáról

110/2016. képviselô-testületi határozat:
A Szavazatszámláló Bizottságok új

tagjának, póttagjainak megválasztásá-

ról

111/2016. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Önkormányzati Társulás

2016. I. félévi beszámolójának elfogadá-

sáról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a ko-
rábbi újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek
címét. A teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hiva-
talban és a www.kakucs.hu weblapon a „letölthetô dokumentumok” kö-
zött.

A belterületi tûzgyújtásról
A helyi környezetvédelmi rendelet alapján 

kerti hulladékot égetni minden héten pénteken 

és szombaton szabad 09 és18 óra között, 

szélcsendes idôben, cselekvôképes, nagykorú személy állandó
felügyelete mellett.

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.

Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-

nális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, egyéb mûanyag,

gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék stb.).
A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét

erôsen zavaró, ingerlô (füst, bûz, pernye, hôterhelés stb.) hatása

ne álljon fenn, az égetés tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Szabadban tüzet ôrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék 

égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése 

megakadályozható, illetve a tûz biztonsággal eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános, országos tûzgyújtási tilalom
alól a helyi rendelet nem ad felmentést.

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását! 
A rendelkezés megszegôjével szemben 5.000 forinttól 

150.000 forintig terjedô közigazgatási bírság szabható ki!

Polgármesteri Hivatal
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Köszönettel veszem át az új kenyeret!
A legnagyobb köszönet mindazon gazdáknak jár, akik az idei

esztendôben is, fáradságos munkával és gondossággal, megter-
melték a búzát, melybôl – reményeink szerint – mindenki asztalá-
ra kerül, minden napon.

A Magyarok Kenyere, jótékonysági program kezdeményezôje
Korinek László jogászprofesszor volt. 2010-ben kezdeményezte,
hogy a Kárpát-medence minden tájáról gyûjtsenek össze búzát,
melyet a gazdák ajánlanak fel. A magyarlakta területekrôl felaján-
lott búzát összegyûjtve, liszt és kenyér formájában juttassák el a
szûkölködô családokhoz, gyermekekhez. Az elsô, 2011-es búza-
gyûjtéskor 10 tonna gabona gyûlt össze. Ebbôl sütötték az ország
kenyerét augusztus huszadikára. A megmaradt lisztet a Böjte Csa-
ba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta. 4 havi étkezésre
volt elegendô ez a mennyiség. 

Azóta a program kiszélesedett és igazi nemzetegyesítô erôvel
bír!

Az összefogás egyre szorosabb. A segítôkész adományozók
ünnepi mûsorok keretében egy-egy kijelölt helyre viszik a búzát.

Ilyen ünnep volt az ócsai búzagyûjtô nap.

A Magyarok Kenyere

Hálás vagyok a kakucsi felajánlóknak is, akiknek búzáját zuho-
gó esôben fogadhattam az ócsai búzagyûjtô ünnepen. 

És külön köszönet Pálinkás Tibornak, aki nem zavartatva a

hideg esô által, kocsival hozta el Kakucsról az Életet Ócsára.

Mire a búza megáldására került sor, addigra kisütött a nap, és a
három történelmi vallás képviselôi, élükön Beér Miklós váci püs-
pökkel, megáldották a búzát. 

A sok helyen gyûlt búzából kivesznek egy-egy részt, melyet
összeöntenek, így az ország búzatermô vidékeinek mindegyi-
kébôl jut a Magyarok Kenyerébe.

A nemzeti összetartozás megvalósulása, amikor az ország - és a
Kárpát-medence - minden tájáról érkezett búzaszemeket összeön-
tik, és ennek egy részébôl kenyeret sütnek. Ehhez a kenyérhez
Kárpátaljáról hozták 2016-ban a Tisza forrásából a vizet, a Felvi-
dékrôl a kovászt, Erdélybôl, Parajdról, a sót. 

2016-ban 450 tonna búza gyûlt össze. Ebbôl 370 tonna a ma-
gyarországi, 80 tonna pedig a határon túli területekrôl érkezett. 

Felemelô az a tudat, hogy az ország kenyerét, melyet augusztus
huszadikára sütöttek, kakucsi búzaszemek is gazdagítják. 

2017-ben úgy tervezzük, hogy mi magunk is megrendezzük a
kakucsi gazdák búzájának fogadását – még itthon, megadva a
tiszteletet a vele dolgozóknak!

Kívánok a gazdáknak sikeres esztendôt, hogy a jövô évi Ma-
gyarok Kenyere gyûjtése után jusson a rászoruló gyermekek asz-
talára is. 

Dr. Kendéné Toma Mária

Október 15-ével megkezdôdik a hivata-
los fûtési szezon. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy sokan a hûvösebb idô beköszönté-
vel nem várják meg a szezon kezdetét, es-
ténként felfûtik a lakásaikat. A háztartások
zömében vegyes tüzelésû kazánt használ-
nak. Önmagában ez nem okozhatna gondot,
ha mindenki a megfelelô karbantartást kö-
vetôen és rendeltetésszerûen alkalmazná
ezen eszközöket.

Felrobbant egy vegyes tüzelésû kazán egy
család ház pincéjében Albertirsán a Kolozs-
vári utcában, szeptember 22-én kora délutáni
órákban. A felhasadt kazán mellett tartózko-
dó két ember a kiáramló forró víz miatt égé-
si sérüléseket szenvedett, ôket a mentôk kór-
házba szállították. A ceglédi hivatásos tûzol-
tók a helyiséget átvizsgálták – abban kár
nem keletkezett –, valamint a még izzó para-
zsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez

hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallha-
tunk a különbözô médiumokban. A kárese-
mények megelôzése érdekében nem árt, ha
tudjuk, hogy miért következhetnek be a rob-
banások és mit tehetünk annak érdekében,
hogy a baj nem következzen be. 

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen
használatából ered, hiszen a tulajdonosok
nem mindig megfelelôen üzemeltetik az
eszközöket. Sok esetben a mûszaki állapo-
tuk sem a legmegfelelôbb, és gyakran túlfû-
tik a szerkezeteket, amelyek már nem képe-
sek megbirkózni a megemelkedett nyomás-
sal. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazá-
nok robbanásában, mint például egy esetle-
ges áramszünet, aminek hatására leáll a ke-
ringetô szivattyú. A modern kazánoknál ez
ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy
túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tud-
ja az állandó és megfelelô üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás elôtt
gyôzôdjön meg arról: 

· a tüzeléstechnikai berendezés és a fûtési
rendszer az elôírt mértékig fel legyen töltve
vízzel,

· a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró
szerelvények, nyitott, illetve az üzemelte-
tésnek megfelelô állásban legyenek,

· szivattyús fûtés esetén gyôzôdjön meg a
szivattyú zavartalan mûködésérôl és megfe-
lelô áramellátásáról,

· ellenôrizze a termosztát helyes beállí-
tását, a kondenzáció és ezzel együtt járó
kátrányosodás, illetve az ebbôl eredô foko-
zott mértékû korrózió elkerülése érdeké-
ben.

A robbanásokat többnyire emberi mu-
lasztás okozza, így a balesetek megelôzése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
az alapvetô szabályok betartására.

A téli tüzelés veszélyei – a katasztrófavédelem felhívása

Óvodásaink adták át augusztus 20-án az ünnepi kenyeret
polgármester asszonyunknak

Külföldi vidékfejlesztési delegáció járt Tájházunkban, akiket polgár-
mester asszonyunk mellett az Ablak Kakucsra Egyesület tagjai láttak
vendégül. Képünkön Varró Jánosné egy észt delegálttal beszélget
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Megkérjük Önöket, hogy a 2017. január elsô hetében megjelenô Lapozgatónkba 

írásaikat 2016. december 20-ig küldjék el szerkesztôségünkbe, a könyvtárba. 

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

Prohászka Petra rövid beszámolója
a szlovák útról

Magyar gulas? Szlovák gulas? Esetleg cseh? Egyre ment...
Legalábbis szeptember 24-én a szlovákiai Rohoznik (Ná-
dasfô) nevû településen. Nagy lendülettel indultunk az útnak,
és rendkívül pozitív élményekkel tértünk haza. Az ottaniak
nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak, és nagy érdeklôdés-
sel fogyasztották az általunk kínált “báráck pálinkát”. A ma-
gas százalékban szlovák ajkú településen a helyi fôzôverse-
nyen 22 csapat indult, többségében ottani indulókkal, azon-
ban a kakucsi delegáción kívül egy cseh település csapata is
csatlakozott az eseményhez. 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében vaddisznó-
pörköltet kínáltunk a zsûrinek, amellyel a 4. helyezést sikerült
megszereznünk. 

Köszönjük a lehetôséget a Felsô-Homokhátság Vidékfej-
lesztési Egyesületnek, hiszen ez a szervezet biztosította szá-
munkra ezt a remek lehetôséget! Bízunk benne, hogy jövôre
is ellátogathatunk az eseményre, és esetleg az eredményün-
kön is sikerül javítani.

Képes beszámoló az Önkormányzat hétvégi gasztronómiai programjairól

A képen Csiszárik Péter Pál, Sallai Pál, az ismeretlen személy: 
Rohoznik polgármestere, Peter Svaral és Prohászka Petra 

(Fotó: Farkas Roland)

A hivatal dolgozói és a Társadalmi Bizottság tagjai a nagykátai
gasztronómiai fesztiválon Kakucsot képviselték

A nagykátai gasztronómiai verseny jutalma egy kalocsai fesztivá-
lon való részvétel volt. Innen Szlovákiába vezetett a finom étkeket
fôzôk útja, ahol a képünkön látható csapat képviselt bennünket.

Köszönjük!

Felhívás
Szeretne Singer géppel varrni, és még nem tud? A Közösségi Házban varrótanfolyamot in-
dítunk Tóth Ferencné nyugdíjas varrónô vezetésével. Kérjük, érdeklôdjön, jelentkezzen
könyvtárosunknál a 06-20-413-2424-es telefonon vagy személyesen a könyvtár délutáni
nyitva tartásakor.
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Polgárôrségi hírek
Tisztelt Kakucsi Lakosok! Örömmel tájékoztatom Önöket,

hogy a Polgárôrség mûködése jelentôsen megváltozott az elmúlt
idôszakban! Egyesületünk az év eleji mûködése óta további ön-
kéntesekkel gyarapodott, így közel 40 fô lát el szolgálatot havi
szinten a településünk utcáin.

Nyár elejére elértük azt, hogy a hét minden napján, különbözô
idôpontokban, a lakosság biztonságának erôsítése érdekében pol-
gárôr autó járja a falunk utcáit. Ezt a tényt a lakosság pozitív
visszajelzései is alátámasztják, akik örömmel jelzik felénk, hogy

látták a polgárôr autót
járôrözni.

Tagjaink közül jú-
nius 28-án, 17 fô sike-
res vizsgát tett pol-
gárôri alapismere-
tekbôl. Ezen tagok jo-
gosultak fényképes
névre szóló polgárôr
igazolvány igénylésé-
re. Az igazolványok
legyártása folyamat-
ban van, továbbá az
Országos Polgárôr
Szövetségtôl egységes
formaruha beszerzése
is. 

Tevékenységünk
során szoros kapcso-
latban állunk a helyi
körzeti megbízottal,

Fábián Zoltán rendôr törzszászlós úrral. A hozzánk érkezô beje-
lentéseket minden esetben dokumentáljuk, és azokat vele is meg-
osztjuk. Ha további intézkedésre van szükség, vagy bármiféle
szakmai kérdésünk van, rá mindig számíthatunk. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni neki eddigi munkáját. Reméljük, hogy a to-
vábbiakban is számíthatunk odaadó segítségére.

Szeretnénk a polgárôrség létszámát további önkéntesekkel nö-
velni, lehetôleg önkéntes járôrpárokkal, akik a napi szolgálat ellá-
tásában aktívan részt vesznek havi szinten egy alkalommal, és a
településen megtartott rendezvények biztosításában is segíteni
tudnak. 

Továbbra is várjuk észrevételeiket, segítô javaslataikat, a pol-
gárôrség éjjel-nappal elérhetô telefonszámán, a 06-20/915-

0683 telefonszámon.
Csernák István egyesületi elnök

Pálinkafesztiválunkon is vigyáztak a ránk

Közösségi házunk klubtermében vizsgáztak polgárôri 
alapismeretekbôl

A következô negyedév községi programjai:

Október
6-án, csütörtökön lengyel-magyar barátság ünnepe

Felelôs: Ablak Kakucsra
8-án, szombaton zarándoklat Máriacellbe

Felelôs: Egyházközség
15-én, szombaton szüreti felvonulás. Felelôs: KB

Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok

21-én, pénteken ünnepi megemlékezés. Felelôs: KB 

Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû

29-én, szombaton férfizarándoklat. Felelôs: Egyházközség

30-án, vasárnap ÓRAÁTÁLLÍTÁS!

November
1-jén Mindenszentek

12-én, szombaton Márton-napi vigasságok a Tájházban

Felelôs: Ablak Kakucsra

26-án, szombaton Iskolai jótékonysági bál – Útravaló

Felelôs: KÁI. Helye: Sportcsarnok
28-án, hétfôn községi nyugdíjasok napja

Felelôs: Polgármesteri Hivatal. Helye: Sportcsarnok

December
3-án, szombaton sportbál. Felelôs: Sportegyesület

10-én, szombaton adventi vásár

Felelôs: KB. Helye: Hôsök tere
11-én, vasárnap adventi koncert. Felelôs: KB

Helye: Szent Kereszt-templom

13-án, kedden adventi ünnepség az óvodában

Felelôs: Kökörcsin Óvoda
15-étôl, csütörtöktôl Szent Család-járás

Felelôs: Rózsafüzér Társulat

17-én, szombaton adventi kézmûvesség a Tájházban

Felelôs: Ablak Kakucsra
17-18-19-én, szombat-vasárnap-hétfô betlehemezés

Felelôs: Egyházközség

A rövidítések feloldása:
KB= Kulturális Bizottság

KÁI.= Kakucsi Általános Iskola

KAOKE = Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Kökörcsin hírek
A 2016/2017-es nevelési évet 5 csoporttal kezdtük szeptember

elsején. 
Csoportlétszámaink nagyon ideálisak, lehetôséget biztosítanak

a gyermekek egyéni
fejlôdésére, fejlesztésére.

A Katica kiscsoport: je-
lenleg 15 fô, ebbe a cso-
portba folyamatosan érkez-
nek a 3. évüket betöltô
gyermekek.

A Csiga kiscsoport: 20
fô, a Pillangó középsô cso-
port: 22 fô, a Maci nagycso-
port: 15 fô, a Süni nagycso-
port: 16 fô.

Az 5 csoportvezetô
óvónô munkáját 5 dajka, 3
délutános óvónô, 1 pedagó-
giai asszisztens és 1 óvoda-
titkár segíti.

Egy fô takarítónk van,
valamint 1 fô önkormány-
zati dolgozó segít az udvari
munkában.

Heti 7 órában logopédus, heti 6 órában fejlesztô pedagógus
foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akiknek szükségük van
egyéni fejlesztésre.

Óvodánk lehetôséget biztosít azoknak a gyermekeknek, akik
különbözô egyéni foglalkozásokon szeretnének részt venni, ezzel
is fejlôdésüket kívánjuk elôsegíteni. 

Ezek természetesen fizetôs foglalkozások, melyet külsô szemé-
lyek tartanak: tartást javító torna, kudó (japán önvédelmi
küzdôrendszer), lovaglás, angol, ovifoci.

Rendkívül népszerû lett az elmúlt esztendôben az ovifoci,
melynek külön örülünk, hiszen látjuk a focista gyermekeken a

magatartásuk javulását. Szerda délután az óvoda udvaráról néz-
zük a pályát, ahol a mi gyermekeink rúgják a focit. Csak biztatni
tudom a szülôket a plusz mozgásra, melyen a gyermekek feszült-
ségeiket is levezethetik.

Ôszi programok:

Mire a Lapozgató megje-
lenik, addigra a nagycso-
portosok túl lesznek egy
nyár végi – ôsz eleji kirán-
duláson. A kép mindent el-
árul, milyen jól érezték ma-
gukat a Székesi tónál a
mezôn.

A III. Kakucsi pálinka-,
méz- és lekvárfesztivált a
középsôsök népi mûsorával
nyitottuk meg. Ezen a dél-
utánon az óvó nénik kéz-
mûves foglalkozást tartot-
tak a gyerekeknek.

Október 6-án egy ôszi
zenés mûsort tart óvodánk-
ban a már jól ismert Gézen-
gúz együttes.

Október 14-én „ôszi szöszmötölés” lesz óvodánkban, mely
egyben nyílt nap is. Szeretettel várjuk községünk érdeklôdô lakó-
it, a leendô óvodásainkat.

Október 15-én, szombaton a nagycsoportosok képviselik óvo-
dánkat a szüreti felvonuláson.

November 9-én a középsô és nagycsoportosok az Ócsai Mû-
velôdési Házban a Ludas Matyi címû elôadást nézik meg.

Egyszóval: nem unatkozunk ôsszel sem.
Jöjjenek hozzánk bármikor, szívesen látjuk Önöket! Óvodánk

mindig hangos a vidám énekszótól, a hangulatos népzenétôl és a
benne lakó jókedvû gyermekektôl.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

IV. SZÁM KAKUCSI LAPOZGATÓ 9

A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!

Számítógépem háttérképét osztom meg Önök-
kel. Ezen láthatók – az 1955-56-57-es szülöttek
mellett – azok az egykori óvodai dolgozók, akik
neveltek bennünket, vigyáztak, fôztek ránk. Óvó
néni középen, Baár Jánosné. Ô Újlengyelbôl járt
hozzánk. Emlékét ez a kép ôrzi. Legfrissebb híre-
im szerint Nyáregyházán él. A bal szélen álló Dö-
me Lajosné Annus nénire és a jobb szélen látható
Pergel Jánosné Eta nénire jobban emlékezünk,
hiszen ôk még az utánunk jövô nemzedékekre is
gondot viseltek. Sajnos mindketten elhunytak
már. Annus nénit két éve Kakucson, Eta nénit ez
év nyarán, Budapesten temették el. Volt óvodás
társaim nevében most köszönöm meg a nagy
nyilvánosság elôtt az értünk végzett munkájukat.
Isten nyugosztalja ôket! Emlékük legyen áldott!

Tóthné S. Éva

Hála volt daduskáinknak, óvodai dolgozóinknak!
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Tûzoltók gyakorlatoztak óvodánkban A gyakorlat része volt, hogy kimentik a gyerekeket

Szépül a kiskert – virághagymákat ültettek A gyerekek is kiveszik részüket az ôszi kerti munkákból

Jó mélyre tedd, hogy a szél ki ne fújja!A pálinkafesztiválon az óvó nénik kézmûves foglalkozást tartottak a
kicsiknek

A fesztivál megnyitójában a Pillangó csoport szerepelt Kirándulás a Székesi tónál
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A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

40 éves osztálytalálkozó meglepetéssel!

Nagy élményben volt részem 2016.szeptember 3-án, Kaku-
cson, ahol annak idején általános iskolába jártam. A 40. évfordu-
lót ünnepeltük egykori osztálytársaimmal, akikkel 1976-ban fe-
jeztük be az általános iskola nyolcadik osztályát.

Pár hete két – máig a faluban élô – osztálytársam, Janicsek Er-
zsébet és Kucsera Attila kezdték el szervezni a találkozót, nagyon
ügyesen, mert a távolabb lakók is eljöttek. Én is közéjük tarto-
zom, és feltétlenül jelen akartam lenni, mert ezt nagy eseménynek
éreztem. Izgatottan vártam a találkozást.

Eljött a várva várt nap, gyönyörû napsütésben utaztam szülôfa-
lumba. A találkozó helyszínén boldogság, ölelkezés és „bemutat-
kozás” volt a sorrend. Rácsodálkoztunk egymásra, de a kicsit
megváltozott külsô nem volt fontos. 

Az egykori nyolcadikosok közül 20 osztálytárs jelent meg.
Azok, akik megtehették volna, de nem éltek a lehetôséggel, most
sajnálhatják az elszalasztott együtt töltött órákat.

A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével szeretett osz-
tályfônökünk, Schulcz Istvánné Marika néni, valamint az iskola
mostani igazgatója, Marton Ilona, aki kedves szavakkal köszön-
tötte a társaságot.

A gyülekezés után az egykori általános iskolában tartottunk
rendkívüli osztályfônöki órát, ahol számtalan közös iskolai él-
ményt felelevenítettünk, melyben az volt a szép, hogy mindenki
emlékezett egy-egy történésre, és így pontról pontra tudtuk össze-
rakni az eseményeket. Vidám hangulatban idéztük fel általános is-
kolás éveinket, csínytevéseinket, számoltunk be egymásnak az el-
telt 4 évtizedrôl.

A szervezôk meglepetéssel is készültek. Osztályfônökünk, Ma-
rika néni a találkozó napján ünnepelte a 80. születésnapját, és
ebbôl az alkalomból születésnapi énekkel, tortával és pezsgôvel
köszöntöttük ôt.

Azokról sem feledkeztünk el, akik már sajnos nem lehettek ott
velünk. Kimentünk a falu temetôjébe, koszorút vittünk a sírjukra.

Több mint 40 év telt el a 8. osztályos ballagásunk óta, ami saj-
nos azt jelenti, hogy mi is 40 évvel idôsebbek lettünk!

Igen, már 4 évtizede annak, hogy tele reménnyel és bizakodás-
sal elhagytuk iskolánk szeretô biztonságát, 40 éve, hogy kilép-
tünk a kapuján a számunkra akkor még ismeretlen világba! 

Azóta egész életünk folyamán sokszor kellett számot adnunk
az itt tanultakról, bizonyítva azt, hogy kiváló tanáraink értünk
végzett fáradozása nem volt hiába való!

Idôközben mi is felnôttek lettünk, családot alapítottunk, gyer-
mekeket nevelünk, unokáink születnek!

Jó újra együtt lenni, mert látom, hogy a régi történetek mesélé-
se közben még mindig felfedezhetô mindenki szemében a benne
lakozó egykori gyermek, és úgy érzem, hogy amit 40 éve az isko-
lából kilépve megálmodtunk, talán valóra vált!

Végezetül tiszta szívembôl kívánom, kedves osztálytársaim,
hogy még sok szépet kapjatok az élettôl, és senki, semmi fontosat
ne veszítsetek el további éveitek hosszú útján!

Kucsera Éva

Néhány gondolat a 40 éves iskolai találkozóról

Az 1976-ban elballagott osztály 2016. szeptember 3-án tartotta
meg találkozóját az iskolában. Szép számmal összejöttek, hogy
együtt emlékezzenek iskolás éveikre, amelyek szép évek voltak.

Ez egy nagyon kedves, szeretni való osztály volt, s ezt tükrözte
a találkozón elhangzott beszélgetés is. Ôszinték voltak és kedve-
sek, úgy, mint annak idején.

A szervezôk – Janicsek Erzsike és Kucsera Attila – volt osz-
tálytársaik meghívását nagyon komolyan és lelkiismeretesen vé-
gezték. Nemcsak azért említem meg, mert az osztálytársak nagy
része megjelent, hanem azért, mert az otthon maradókról is rész-
letesen beszámoltak. Nem hagyták a megjelenteket abban a hit-
ben, hogy a többieket nem érdekelte a találkozó, és azért nem jöt-
tek el. Így, hogy megtudtuk a komoly okokat, mindenkinek he-
lyén volt a szíve.

Nagyon hangulatosan, gazdag programokkal telt a délután. Eh-
hez csatlakozni szeretnék néhány szóval volt tanítványaimnak. 

A mi idônkben is nagyon sok verseny volt az iskolában. Emlé-
keztek rá? Például tanulmányi, tisztasági, takarékossági, papír-
gyûjtési (olykor rongy vagy üveg), csecsemôápolási, versmondó,
faliújságkészítô stb.

Ezeken kívül készületek az ünnepekre, rendezvényeinkre:
anyák napjára, klubdélutánokra, fenyôünnepre, farsangi bálra,
nônapra stb. 

Ezek a versenyek, készülôdések sok feladatot adtak, és ösztö-
nöztek is a jobb munkára. Valamint izgalmassá tették az iskolai
életet. Sokat dolgoztunk, de izgatottan vártuk mindig az ered-
ményhirdetést is. Ezek a versenyek erôsítették, összekovácsolták
a közösséget. Kialakították a küzdôszellemet. Fontos lett a se-
gítôkészség. Mert akkor felzárkóztak a lemaradók, megerôsödtek,
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felbátorodtak, mert gyôzni akartak. És így is lett: gyôztek! Sok-
szor!

Így alakultak ki osztályaimban a jó közösségek. Nem volt
irigység, nem volt harag. És én ezeknek köszönhetem azt, kedves
volt tanítványaim, hogy sokszor lehettem büszke rátok! Hiszen ti
sokszor értetek el jó helyezést. És azt is nektek köszönhetem, és
természetesen a többi osztályomnak is, hogy nekem nagyon ked-
ves munkahelyem volt a kakucsi iskola. Szeretek is emlékezni rá!
És mindazokra a volt iskolásokra, akik megszépítették az élete-
met az iskolában. Köszönettel és üdvözlettel: Schulcz Istvánné

Révfülöpi tábor 2016. 

Augusztus 11-én nagy izgalommal indultunk a gyáli gye-
rekekkel együtt a balatoni gyermeküdülôbe, egyhetes tábo-
runkba.

Megérkezésünkkor elfoglaltuk a szépen felújított háza-
kat. Egész héten át igyekeztünk környezetünket tisztán tar-
tani, aminek az lett az eredménye, hogy ebben a versenyben
mi lettünk az elsôk.

Az idôjárás sajnos nem kedvezett nekünk, így a kedvenc
programjaink közül a strandolás kimaradt, de így is nagyon
jól érezte magát mindenki.

A tábor ideje alatt zajlott az olimpia, ezért mi is az olim-
piai játékokkal kapcsolatos feladatokat oldottunk meg.
Kedvünkre sportolhattunk, játszhattunk, közben teljesítet-
tük az olimpiai hétpróbát, és esténként büszkén vettük át ér-
meinket.

Az egynapos kirándulásra Balatonboglárra hajóztunk át,
és az ottani sok nevezetesség közül nekünk a Gömbkilátó és
a kalandparki bobozás tetszett a legjobban. 

A táborban sok barátság kötôdött, és megígértük egymás-
nak, hogy jövôre ugyanitt találkozunk.

Nagy Luca 7. o. tanuló

„Hívogat az iskola”

Sajnos hamar elszállt a nyár s újra eljött szeptember else-
je, az új tanév kezdete. Napokkal elôtte már elkezdtük a ké-
szülôdést a tanévnyitóra. Verseket tanultunk, énekeltünk,
játszottunk, derûs hangulatban teltek a napok. Szeretettel
vártuk már az elsô osztályosokat. Kívánjuk nekik, érezzék
jól magukat a Kakucsi Általános Iskolában. 

Jó munkát, kellemes tanévet kívánok mindenkinek!
Kakucs, 2016. szeptember 1.      

Lovas Istvánné

Köszönet Csernákné Marika néninek, hogy a helyi Karitász édes-
ség adományával gondolt a Révfülöpön táborozó gyerekekre is!

Az elsôs tanító nénik az iskolai kitûzôjével is köszöntötték új tanít-
ványaikat

A balatonboglári kiránduláson készített fotónk

A 2016/17-es TANÉV RENDJE

Elsô tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök)

Utolsó tanítási nap: 2015.június 15. (csütörtök)

Tanítási napok száma: 181 nap

ÔSZI SZÜNET: 2016. november 02-tôl november 04-ig.

Szünet elôtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek).

Szünet utáni elsô tanítási nap november 07. (hétfô).

TÉLI SZÜNET: 2016. december 22-tôl 2017. január 02-ig.

Szünet elôtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda).

Szünet utáni elsô tanítási nap 2017. január 03. (kedd).

TAVASZI SZÜNET: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig.

Szünet elôtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda).

Szünet utáni elsô tanítási nap április 19. (szerda).

BALLAGÁS: 2017. június 17. 17 óra (szombat).

A változtatás jogát fenntartjuk.

Marton Ilona intézményvezetô
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Imre Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes,
kétszeres olimpiai bronzérmes magyar párbajtôrvívóval a Budapes-

ten megrendezett Nagy Sportágválasztó rendezvényen
A tavaszi váltóverseny 2. helyezettjei Vácott, 

„A SPORT LEGYEN A TIED!’ elnevezésû rendezvényen

Az elsô osztályosok csapata indul az elsô állomásra Marcsi néni vezetésével

A mókus is élvezettel hallgatta a harmadik b-sek indulóját

A harmadik a-sok Edit néni állomásán

A második osztályosok osztályfônökükkel A szelektív hulladékgyûjtést is gyakorolhatták a túrán

Iskolánk sportos útjai

Képes beszámoló a Galagonya túráról
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A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI

A Kakucsi Rónay György 

Könyvtár és Közösségi Ház 
nyitva tartása és állandó közösségei

A könyvtár nyitva tartása:

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

Állandó foglalkozások:

hétfô:

8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái,
12.00–14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub 

a klubteremben
hó/1 alkalom 

18 órától: KAOKE, Díszgalambászok, 
Ablak Kakucsra KE gyûlései a klubban

kedd:

hó/ 1 alkalom: a Kakucsi Polgárôr Egyesület összejövetele 
az esti órákban

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 
15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban

szombat:

10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egyesület 
szervezésében a könyvtárban

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést, szándékot
örömmel 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 túlnyo-
mórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.

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

– Itt is felhívom az olvasók figyelmét a könyvtári kölcsönzés

határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes telefon-
hívással legalább két alkalommal meg tudják hosszabbítani a köl-
csönzést. Kérem, éljenek vele!

– Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés határ-
ideje! Adjunk minél kevesebb munkát a felszólításokat postázó
Ordasiné Teréz néninek!

– Továbbra is szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy
könyvtárunk az 1900-as évek kakucsi képeibôl tervezi egy képes-
tematikus könyvnek a kiadását. (Példaképünk ebben a színvona-
las iskolai képeskönyv, a Krónika). Lényegében egy múltmentô
albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a fotók, amelyek
a letûnt generációknak, eseményeknek állítanak emléket. Lenne
fejezete a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az esküvôknek, az
utcaképeknek, a helyi szokásoknak, a korosztályonkénti visele-
teknek, az össznépi megmozdulásoknak, a tsz-ben eltöltött évek-
nek, a helyi történelmünket meghatározó pillanatoknak.

Kérjük, segítsék könyvtári gyûjtô munkánkat! A fotókat scen-
nerezés után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Nagy segítség
számunkra, ha ráírják a képek hátoldalára, hogy mikor készült a
fotó, kiket ábrázol és milyen alkalomból készült a kép. Köszön-
jük! A délutáni nyitva tartási idôben (14 órától 19 óráig) várom
Önöket.

– Könyvtárosunk szívesen vállalja, hogy nyugdíjasainknak és

a mozgássérülteknek házhoz visz kölcsönkönyveket. Kérem, 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

Tájházi nyári kézmûvestábor július 18-23-ig
A táborban részvevô gyermekek emlékei:

„A tájházi tábor nagyon tetszett, mert
sokat játszottunk és kézmûveskedtünk:
fôleg mi, fiúk dugókból emberi figurát ké-
szítettünk, katapultot, amivel fel lehet röp-
penteni a labdát, aztán hajót is, amit vízre
ereszthettünk a szombati zuhé után a Táj-
ház udvarán összegyûlt pocsolyában. A
Lúdas Matyi elôadásban szívesen vállal-
tam Döbrögi szerepét, ami nagyon vicces
volt. A tábort követôen anyukámmal Pes-
ten jártunk, és a buszon örömmel köszön-
töttük egymást Zsóka nénivel.”

(Dam Bálint)

„Nekem a táborban a Lúdas Matyi
elôadás tetszett a legjobban. – Emberek,
jön Döbrögi uraság! – ennyi szerepem volt,
de mégis. Én nagyon szeretek a Tájházban
lenni, mert tetszenek a régi világot idézô
szobák, az egész ház hangulata. Jó barátság
alakult ki köztem, Jilk Dani és Barta Le-
vente között. Emlékezetes hetünk volt!” 

(Dam László)
„Én nagyon jól éreztem magamat a kéz-

mûvestáborban azért, mert sok barátom
volt ott. Rengeteg izgalmas és érdekes dol-
got készítettünk, s még a Lúdas Matyit is
elôadtuk. Mindig élveztem, amikor elgya-
logoltunk az óvodába ebédelni, ahol fino-

makat ettünk. A tábor vezetôi, Éva néni,
Zsóka néni és Ági néni mind nagyon ked-
vesen bántak velünk. Örültem, hogy felállí-
tottak egy sátrat, amelyben lehetett pihenni.
Rengeteget játszottam. Összegezve: szuper
volt ez a tábor, és örülök, hogy részese le-
hettem. Jövôre is szeretnék menni!” 

(Jilk Dániel)
„A Tájházban játszottunk és kézmûves-

kedtünk. Sok gyümölcsöt ettünk: szilvát,
dinnyét, barackot. Az utolsó két napon ta-
nultuk meg a Lúdas Matyit, amit szomba-
ton adtunk elô. Sajnos aznap sok esô esett,
de kisütött a nap az elôadás kezdetére, így
jól sikerült a mûsorunk. (Konczik Janka)
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A tábor vezetôi megköszönik a Tünde
virágbolt tulajdonosának, hogy több mus-
kátlipalántával ajándékozott meg bennün-
ket a tábor ideje alatt, valamint a helyi
Karitász élelmiszerjeggyel, keksszel segí-
tett bennünket, valamint az In-Ka Kft. két
láda szilvával lepett meg bennünket

Köszönjük mindazoknak a szülôknek,
akik a konyhai befizetésen, valamint az
egyesületünknek átadott heti 2.000Ft-os
támogatáson túl gyümölccsel, apró süte-
ménnyel ajándékozták meg gyermekeinket.
Minden elfogyott!

Külön megemlítjük még, hogy Kovács
Kálmán családja egy nagy hûtôszekrényt
adományozott, ezzel is gazdagodott Tájhá-
zunk. Nagyon szépen köszönjük!

Jövôre ugyanitt, hasonló gazdag prog-
ramokkal várjuk a gyerekeket, ha az Égiek
is megengedik.Zsugorkáztunk, és ez nagyon izgalmas volt!

Mézédes görögdinnyéket ehettünk! Kakucsolók a záró nap mûsorában

„Én elmentem a vásárba fél pénzzel…”
Polgármester asszonyunk megköszöni a Lúdas Matyi elôadóinak,

betanítóinak a színes, élvezetes mûsort

Ügyes kezek nagy munkában
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Kedves Olvasóink! Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki kí-
váncsi arra, hogy mi, nyugdíjasok az elmúlt hónapokban milyen
összejöveteleken, programokban vehettünk részt.

A kakucsi jubileumi nyugdíjastalálkozó után Inárcsra voltunk
hivatalosak. ôk is harminc évesek lettek. Rendezvényüket a Ba-
golyvárban tartották, ahol
egy szép nyitott pavilonban
szolgálták fel nekünk az ebé-
det. Sokan összejöttünk, de
jutott hely mindenkinek. Jól
éreztük magunkat, hiszen
minden csoport szép, hangu-
latos mûsorral készült erre az
alkalomra. Mi is.

Egy másik találkozóra Al-
bertirsára mentünk. Ezt a
gyógyfürdô területén rendez-
ték meg, így fürdeni is lehe-
tett. A finom ebéd után tán-
colhattunk, még a fájós lábú-
ak is eljártak egy-egy ke-
ringôt a szép, élô zenére.

A falunapunkra is kiláto-
gattunk, majd augusztus 20-án részt vettünk az új kenyeret megál-
dó szentmisén. Közülünk többen elmentek a máriabesnyôi búcsú-
ba egy kis lelki feltöltôdésre. Ezt az utat új klubvezetônk, Csiszá-
rik Lászlóné szervezte.

A pálinkafesztivál is tetszett nekünk. Többen vannak közülünk
Karitász-tagok, így az ô asztaluknál ültünk le egy kis beszélgetés-
re, kínálásra.

Színházbérletet is vásárolt több klubtagunk, majd várjuk a be-
számolóikat az elôadásokról.

Sok helyre meghívnak bennünket, de sajnos egyre kevesebb
utat tud többségünk vállalni, hiszen kisebb-nagyobb betegségggel
küszködünk.

Klubunk létszáma – nagy
örömünkre – növekszik. Min-
dig örömmel és szeretettel fo-
gadjuk az új tagokat. Össze-
jöveteleinket hétfônként 12
órától 15 óráig a könyvtár
klubtermében tartjuk. Itt so-
kat beszélgetünk, énekelünk,
megünnepeljük a névnaposo-
kat. Mindig van olyan közöt-
tünk, aki új híreket mond, és
az intézményvezetô is tájé-
koztat bennünket a falu fôbb
eseményeirôl. Kérjük, jöjje-
nek közénk!

Néha azért szomorúak va-
gyunk, hiszen veszteségek is
érnek bennünket. Sajnáljuk a

betegeket és azokat, akik eltávoznak közülünk.
Végül kívánunk mindenkinek jó egészséget, jó közérzetet, bé-

kességet. Soha ne haragudjunk senkire, még arra se, akire kelle-
ne. Csak azt kívánjuk másnak, amit magunknak is kívánnánk: ál-
dást, hosszú egészséges életet biztonságban, szeretetben.

Tisztelettel a klub nevében: 
Tóth Ferencné Margit varrónô 

Hírek a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub életébôl
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Kaleidoszkóp

FRISS DIPLOMÁSAINK

dr. Nagy Vanda

1993. január 1-jén születtem. Általános iskolai tanulmányaimat
a Kakucsi Általános Iskolában kezdtem, majd az Újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolában folytattam. A negyedik osz-
tályt követôen felvételt nyertem a dabasi Táncsics Mihály Gimná-
ziumba, ahol 2011-ben az érettségit is megszereztem. Tanulmá-
nyaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudo-
mányi Karán folytattam. Külön öröm volt számomra, hogy bár
’önköltséges’ státuszban nyertem felvételt, már az elsô év után –
tanulmányi eredményeim alapján – átsoroltak ’államilag támoga-
tott’ pénzügyi státuszba. 

Az egyetemi évek alatt minden vizsgám sikeresen teljesítettem,
és az öt év elteltével sor került a diplomamunkám megírására is.
Egyértelmû volt számomra, hogy büntetôjogból fogom írni, hi-
szen ez volt a kedvenc tantárgyam. Diplomamunkám témája az
emberölés volt, melyen belül különös figyelmet fordítottam az
öngyilkosságban való közremûködésre. Azért ezt a témát válasz-

tottam, mert ez egy nagyon
ingoványos, zavaros és el-
lentmondásos a terület, és
mindig is érdekelt a témá-
val kapcsolatban kialakult
különbözô szélsôséges ál-
láspontok és nézetek meg-
ismerése, megértése. 

A diplomamunka meg-
írása és megvédése után
négy tárgyból (közigazga-
tási jog és alkotmányjog,
polgári jog, európa jog és
nemzetközi közjog, bün-
tetôjog) kellett államvizs-
gáznom, melyeket sikere-
sen teljesítettem. Ennek
megfelelôen a diplomám
summa cum laude (5) lett.
A gyakorlatom egy ügyvédi irodában töltöttem Pesten, ahol meg
voltak elégedve a munkámmal, így szeptembertôl ennek az ügy-
védi irodának a tagja lehetek.

Szeretettel gratulálunk diplomádhoz, és erôt, egészséget, a ma-
gánéletedben is sok boldogságot kívánunk: a szerkesztôség

Egyesületünk 1951-ben alakult meg, já-
rási csapatként kezdtük mûködésünket. 

Az elsô évben a Pestvidéki LASZ III.
osztályú bajnokság dabasi csoportjában in-
dultunk, ahol a 8 induló csapatból sikeresen
bronzérmesként végeztünk. A bravúrt az
1957/58-as bajnokságban sikerült megis-
mételni: a Pest megyei bajnokság dabasi já-
rásának csoportjában ismét a dobogó 3. fo-
kára állhattunk fel. 

1963-ban ennél följebb is tudtunk lépni,
ezüstösen csillogott a csapat érme. Egyedül
Inárcs elôzte meg egyesületünket. Dabas –
Alsónémedi – Tatárszentgyörgy – Bugyi:
mind mögöttünk végeztek abban az évben. 

Hosszú ideig mûködtünk Kakucs KSK
néven, és rendre a középmezônyben szere-
peltünk az aktuális bajnokságokban. A járá-
si mérkôzésekbôl idôvel átléptünk a Pest

megyei II. osztályú bajnokság különbözô
csoportjaiba, ahol egészen a tavalyi szezo-
nig a Kakucs KSE néven játszottunk. 

Jelenleg a Pest megyei III. osztályú baj-
nokság Keleti csoportjában indítjuk felnôtt
csapatunkat, télen pedig teremtornákon ve-
szünk részt.

Utánpótlásaink is szép számmal bôvül-
nek: óvodás csoportoknak tartunk labdás
foglalkozásokat, valamint a Bozsik Prog-
ram keretében nyújtunk edzés- és mérkôzés
lehetôséget U7–U9–U11–U13 korosztá-
lyoknak. 

2015 karácsonyától hagyományként kí-
vánjuk bevezetni a Jótékonysági Sportbált,
melynek bevételébôl a Kakucs KSE után-
pótlás csapatait támogatjuk.

2015/16 telén kialakítottuk egyesületünk
új címerét, valamint a hivatalos web-olda-

lunkat, a tavaszi szezon végén pedig létre-
hoztuk a Kakucs KSE sportmagazinját! 

A 2015/16-os év zárása nem múlhatott
volna el méltóbb programmal annál a nagy-
szabású eseménynél, amikor is a Kakucs
KSE 65. születésnapja alkalmából igazi gá-
la hangulatot teremtettünk sportpályánkon.

A 2016/17-es bajnoki évet utánpótlás
csapataink nyári táborozásával kezdtük, va-
lamint a Kakucs KSE történetében elôször
nôi csapattal is bôvültünk, és az öregfiúk
bajnokságában is elindulunk. 

2016 nyarán center pályánk felvette Ek-
rik István nevét, tisztelegve ezzel a nagy-
szerû szakember klubunkért végzett mun-
kássága elôtt. 

Fejlôdünk, gyarapodunk, hiszen együtt
erôsek vagyunk!

Horváth Zoltán

SPORT

FEJLÔDÜNK – GYARAPODUNK – EGYÜTT ERÔSEK VAGYUNK

Az 1960-as években készült fotók Ekrik István képtárából
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Csodák
A csodák hónapja volt a június, a futballcsodáké. A magyar

labdarúgó válogatott 30 év után jutott ki egy világeseményre, s ott
várakozáson felül szerepelt. Ember nem gondolta volna, hogy
csoportelsô lesz, s a késôbbi gyôztes portugál válogatottal az EB
egyik leglátványosabb mérkôzését vívva, gólgazdag döntetlent
játszik!

Errôl azonban mit sem tudtunk még június elsô hétvégéjén,
amikor – cseppben a tenger – helyi futballcsodát élhettünk meg
„fatornyos” kis falunkban. Évek óta nagyszerû hagyomány, hogy
nyaranta Balog Tibor díszpolgárunk tiszteletére nosztalgia-
mérkôzést rendez a Sport Egyesület. Idén sem volt ez másként. 

Aki rég nem járt a kakucsi Sporttelepen, az most csodát látott.
Nomen est omen ? Nem egy falusi „libalegelôre” érkezett a kilá-
togató, hanem a szó nemes értelmében vett Sporttelepre. Rende-
zett környezet, ápolt gyep, tiszta, frissen festett, felszerelt öltözök
és szertár, kulturált zuhanyzók, igényes klubszoba. A pálya körül
a korlátok felújítva, a padok úgyszintén. A létesítmény minden
egyes négyzetcentiméterén látszott, hogy a vezetôség jó gazda-
ként sáfárkodik az anyagi és a személyi erôforrásokkal. A befek-
tetett munkájuknak látványos a gyümölcse. Óriási köszönet érte! 

A fejlôdés szembeötlô. Reméljük: továbbra is kitart a lendület,
hogy kis „ékszerdobozunk”, az Ekrik István Sporttelep továbbra
is, és egyre inkább községünk egyik dísze legyen!

Maga a rendezvény is élmény volt: csodaszámba ment. A dél-
utánt Bozsik-programos fiataljaink nyitották, a négy korosztály
cca. 60 fôvel képviseltette magát. Egymás között játszottak a
verôfényes kora nyári idôben, láthatóan remekül szórakozva.
Akárcsak szüleik, hozzátartozóik, akik a fiatalokat nézve, egymás

közt beszélgetve jókedvûen múlatták az idôt. Valódi családi prog-
rammá vált a rendezvény. 

A nosztalgiamérkôzés 17 órakor kezdôdött. Az egyik csapat a
hagyományokat követve Balog Tibi köré szervezôdött,: az idén jó
néhány , egykori NB I-es futballista is megtisztelte rendezvé-
nyünket. (Keresztúri András, Komódi László, Vancsa Miklós je-
lenléte is emelte a rendezvényünk rangját.) Tibi hajdani kakucsi
csapattársai és barátai, valamint elsô osztálybeli játékostársai öt-
vözeteként kovácsolódott össze a „Sztella” féle alakulat. Az el-
lenfelük az a 25 évvel ezelôtti kakucsi serdülôcsapat volt, amelyik
negyedszázada körzeti bajnokságot nyert, méghozzá száz százalé-
kos teljesítménnyel! A nosztalgiameccs végeredménye természe-
tesen nem igazán számított, ennek ellenére mindkét csapat kitett
magáért. Ha nem is a futómennyiségtôl, de a jó pár látványos
megoldástól emlékezetes marad majd a csata a szép számú
nézôseregnek!

A napot egy finom vacsora (köszönet érte az SE állandó szaká-
csának, Boldizsár Sándornak) és beszélgetés, anekdotázás zárta a
terített asztalok mellett. Ki-ki idejéhez mérten üldögélt még és
nosztalgiázott kicsit, majd bezárult a „csodák birodalma”, vagyis
a Sporttelep vaskapuja, hogy egy idôre a szürke hétköznapoknak
adja át a terepet.

Reméljük, évrôl-évre, újra és újra átélheti majd a község sportot
szeretô népe ugyanezt az élményt! Köszönet a résztvevôknek, a
nézôknek, minden jó szándékú segítônek, akik nélkül ez a nap nem
jöhetett volna létre! S elismerés és hála az Egyesület vezetôinek az
eddigi munkájukért, az esemény megszervezéséért és lebonyolítá-
sáért, az Önkormányzatnak pedig az anyagi támogatásért!

Jövôre veletek, ugyanitt!!
Kakucsi Dream TeamAAAA „„„„ SSSS zzzz tttt eeee llll llll aaaa ””””     ffff éééé llll eeee     aaaa llll aaaa kkkk uuuu llll aaaa tttt
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Szeretnénk megköszönni a Kakucs KSE nevében a tá-
borozáshoz nyújtott felajánlást és segítséget minden ked-
ves támogatónknak!

Az egy hét nagyon sokat segített kis közösségünk
fejlôdése és erôsödése szempontjából. 

Játékosaink és az edzôk is nagyon jól érezték magukat
az idei, nyári focitáborban, ezért elhatároztuk, hogy – ha-

gyományt teremtve – a focitábort minden évben megren-
dezzük.

A táborban készült fotók megtalálhatóak hivatalos face-
book oldalunkon(http://kakucskse.webnode.hu/news/le-
zajlott-a-kakucsi-utanpotlas-nyari-tabora/), és ezekbôl La-
pozgatónkba válogatva kis ízelítôt nyújtunk a tábor önfe-
ledt, jó hangulatából.

RÖVID HÍR A KAKUCSI UTÁNPÓTLÁS NYÁRI TÁBORÁRÓL

Családtagokkal együtt strandolás Dabas-Gyónon

A tábor résztvevôi Miták Józseffel Ebédszünet

Csocsóbajnokság
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KERESZTREJTVÉNY
A 2016. évi III. lapunk rejtvényének megfejtései: Halász

Gábor mûve Bessenyei Györgyrôl, a testôrköltôrôl: A bihari re-

mete, valamint Lakatos László franciaországi tudósításait ezzel a
címmel közölték: Nizzai levelek..

A helyes megfejtôk: Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné,
Keresztes Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota voltak. Szeretettel
gratulálunk nekik! Megérdemelt jutalmukat átvehették könyvtá-
runkban.

Mint láthatják, igen kevesen tudták megfejteni a nyomda ördö-
ge által közzétett rejtvényünket (a két szélsô oszlop lemaradt).
Ezért elnézésüket kérjük! Bízunk abban, hogy az alábbi rejtvé-
nyünk több sikerélményhez juttatja majd a megfejtôket.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a megszokott feltételekkel,
azaz személyesen kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a
rejtvény megfejtésével) 2016. október közepétôl várjuk. Az elsô

15 helyes megfejtô jutalma vagy egy tábla csokoládé vagy egy
szabadon választott könyv lesz.

FOLYAMATOSAN FEJTSE!

A rejtvény meghatározásait a számozásnak megfelelôen folya-
matosan adjuk meg. Fekete négyzet nem található az ábrában. A
sorokon belül minden megfejtés utolsó betûje egyben a követ-

kezô megfejtés kezdôbetûje is. A rejtvény a rövid és a hosszú ma-
gánhangzók között nem tesz különbséget!

VÍZSZINTES:

1. A Kaszpi-tenger szárazföldbe nyúló része - állandó lakosként
valahová költöztet. 2. Ilyen gyakorlat pl. a fekvôtámasz - Beetho-
ven szimfónia közismert részlete - Verona folyója. 3. Település To-
kajjal szemben - keservesen sír - lenfésû! - dél-afrikai tartomány.
4. A Délsziget királynôje - A homok asszonya c. mû írója - pecunia
non ... (a.m. a pénznek nincs szaga) - hosszabbít - decigramm, rö-
viden - énekesmadár. 5. Fekvôbútor - madárraj repüléskor felvett
formája - cövek - ôszi esô jelzôje lehet - tudomány valamely ága.
6. Összerogy, népiesen - világhírû színésznô (Sophia) - Lon ...,
kambodzsai politikus volt - az 1950-es évek divatcikke! - Távköz-
lési Kutatóintézet, röviden. 7. Boccaccio ismert mûve - Kaunas

egyik folyója - kétes! - csúszós - dorgál. 8. Váltott evezôlapát - or-
vosi vény rövidítése - az ópium egyik alkaloidja - gyermekorr! - a
Jupiter egyik holdja - elôtagként olajjal való kapcsolatot jelöl - ab
... (eleve) 9. Suzuki terepjáró márkaneve - Traven ismert regénye -
egy Gogol mû címe - személyérôl - páratlan alarm! 10. Káin test-
vére - papagájfajta - útikönyv - szóban közlô. 11. Hevesi község,
várrommal - zsinórmérték - település a Velencei-tó közelében - an-
golszász kocsma - fôvárosi rendezvény névbetûi - táj. 12. Mosta-
nában /sajnos!/ gyakori esemény - sekélyen kapáló - arra a helyre
rakó. 13. Orosz uralkodói dinasztia tagjai - kisebb hangszeres egy-
üttes muzsikája - neves spanyol építész (Enrique).

FÜGGÔLEGES: 

1. Egyfajta adásvétel. 2. Calderon de la Barca drámája. 3. Mó-
ricz Zsigmond regénye - körút, röviden - tágas helyiség. 4. A tá-
volabbi - síita szervezet - Yradier világslágere. 5. Az ô segédtiszt-
je volt Petôfi Sándor - nagy orosz folyó - fekete szattyánbôr. 6.
Bérezési forma - megjavító. 7. Egykori földmûvelô eszköz - az
erbium vegyjele - bolyhozott gyapjúszövet - naptári egység. 8.
Mitikus indiai király - szlovák helyeslés - elôvigyázatos - sorolni
kezd! 9. Személyragos igeképzô - hétpontos betûnagyság - becé-
zett Karolina - a Hét pofon írójának névbetûi. 10. Féltíz! - zöldes-
kékbe játszó szürke szín - balett-táncosnô - menyasszony. 11.
Hangosan sír - gondos kezdés! - nagyon régi - szófaj - holland
sajtváros! 12. Északi váltópénz - árusít - hegy a horvát-jugoszláv
határon - posztóféle. 13. Silány bor - falevél jelzôje - ízesít - hirte-
len támadt sûrû esô. 14. Közelre mutató szó - angol iskolaváros -
a nitrogén és a kén vegyjele - szûken van - lapozni kezd! 15. Kur-
gan folyója - félhalk! - könyvbôl másol - egyszerû cukor. 16. Pa-
lindrom férfinév - ritka nôi név - csak félig! - üvegfényû, igen ke-
mény ásvány - azonban. 17. Ned ...; Verne regényhôs - ütôhang-
szeren játszik - haszontalan holmi - álomvilág része! - létezik. 18.
Német nôi név - az ezüst és a kén vegyjele - vízinövény - só, fran-
ciául - folyó Franciaországban. 19. Süteményféle - a közelebbit -
némán tûzô! - utótagként állatcsoportot jelöl - és, angolul - északi
férfinév. 20. André Schwartz-Bart regénye. 21. Erdélyi politikus,
történetíró.

MEZEY LÁSZLÓ
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„Az olyan helyekre vezetô utakat, ahová érdemes eljutni, nem
lehet lerövidíteni.” 

(Helen Keller)

Péli László fotómûvész ennél tovább megy: nem lerövidíti, de
megállítja, és elénk vetíti, azt a pillanatot, amit ô látott azon az
úton, melyen járt, hogy mi is megéljük, jelentsen nekünk olyan
sokat, mint neki. Gondoljunk mi is arra, amire ô – vagy legalább
vágyjunk arra, hogy mi is láthassuk. 

A képek körülöttünk az állandóan mozgásban lévô mindenség
nagykönyvének szemvillanásnyi illusztrációi. A pillanat tört ré-
szeként – egész ajándékot kapunk. Ahogy ô szemléli a körülötte
lévô világot, nem biztos, hogy képesek vagyunk, de élmény ennyi
szeletét megismerni a lelkének. Minden kép újabb gondolatot
kelt, meséket indít útjára.

Derengô fényekben, manó ecsetje szaporán festi az égre a párá-
ból születô szürkületet – vízre vitorlást varázsol, árbocnak árnyat
– életet rejt a csend. 

A tóba mártott háromormú hegyfok, vízben reszketô glóriával
uralja a völgyet. Fenyves és nádas hódol elôtte, hajolva ôrzi keret-
be zárva az aprócska lápi tó tükrét.

Vihart kiáltó egek hordozta súlyos felhôk alját hegyes csúcsú
fák karcolják, vizet fakasztva.

Fogyatkozó boglyák kontúrját nehezen ereszti a szemhatárt el-
fedô, hajnali köd elénk. Csak sejtjük, hogy ott vannak, hogy út
visz mellette - ki tudja, hová. Mintha csak a foghíjas kerítés lenne
a teremtett világnak vége, de látható, hogy bármikor könnyen el-
hordható.

Habok hûtik repedezett sziklák lábát. Talpuk alól lágyan mos-
sák a talajt. Évezredek rótták üzeneteiket oldalukba. Hajdan forró
láva dermedt formáit faragja Nap, szél, esô, és az Atlanti óceán –
Amerika partjai felôl csattogva érkezô – hullámai. 

Afrika roppant ereje tolta - és tolja - magasba a kôvé vált koral-
lokat. koptatta gleccser jege, folyók szaggatták, mély völgyeiben
sikoltva fordul a szél. Fejét mégis büszkén hordja a derekát ko-
szorúzó felhôk felett.

Sok szem néz ránk, sokféle arcból. Tûnôdve figyelnek.

Az arcokon isteni bélyeg – a múló idô gondosan számlált
redôi. Áttetszik rajta a lélek.

Sorsok, mit nem választottak, de elfogadtak - fogságban tartják
a képzeletet. Nem tudjuk, mit éreznek, de érteni véljük, mit élhet-
tek át, amíg a fény karcolt rajzot a mély árnyak közé.

Különbözô orszá-
gok, tájak, emberei,
idôsek, fiatalok, meg-
fáradtak vagy boldo-
gok – szemükben
bölcsesség csillog. 

Ujjbegyben meg-
búvó varázslat uralja
a holt agyagot, vízzel
keverve ölt alakot,
pörögve születik lát-
ható valóság a sze-
münk elôtt. Nem hit-
tük volna, hogy egy
kis kancsó kelyhének
mennyi mozdulat, tu-
dás, tapasztalt és sze-
retet adja a formát.

Most tudjuk iga-
zán, ami szép – az
mindig nehéz. És
most látva látjuk
veszni a múlt tudásá-
nak csillogó darabjait.

Mint lehetetlen áll meg a mozdulat – egy villanás csupán, de
látni az emberi testnek fenséges formáját, rugalmasságát, s hogy
mire képes az emberi izomzat. 

Történet robban és várjuk, keljen életre elôttünk. 
A fiatal élet öröme rebbenti, cseppekben szórja szerte szét a

tenger sós vizét. 
Mindezt nem tudhatnánk, ha nem jön el közénk Péli László, fo-

tómûvész. Korán kezdôdött a szerelem közte, és a lencsébe csal-
ható látvány, a képalkotás között. A gyóni fo-
tószakkörtôl, a fekete-fehér technikától, tar-
talmas és elismert munkásságon át vezetett
az út a nemzetközi elismertségig.

800 beküldött képét fogadták el 26 ország-
ban, és 57 díjat is nyert. Eredményes és ma-
gas szintû munkásságát 2011-ben a Magyar
Fotómûvészeti Alkotócsoportok Szövetsége
EMAFOSZ minôsítésû fotómûvész diplomá-
val díjazta. 2015-ben AMAFOSZ/b diplomát
érdemelt ki. 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben
a nemzetközi fotópályázatokon elért eredmé-
nyeiért a Nemzetközi Fotómûvészeti Szövet-
ség több kitüntetô diplomáját kapta meg.

Szívbôl gratulálunk az elért eredmények-
hez, a kiállított képekhez! Isten adjon hosszú
életet, éles szemet, sok új képet és jó egész-
séget!

Dr. Gyökössy Endre gondolata:„Boldogok,
akik észreveszik egy diófában a bölcsôt, az
asztalt és a koporsót, és mindháromban a dió-
fát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.”

Köszönjük, hogy látni tanulhattunk! Péli
László, kedves barátom, Isten hozott nálunk!

Péli László fotómûvész kiállítás-megnyitóján elhangzott köszöntô

A kiállításmegnyitó mûsorában szereplôk: (képünk bal oldalán) Bacsi Zoltán, 
a Virtuózok egyik versenyzôje, középen dr. Kendéné Toma Mária és Péli László 

fotómûvész, (jobb oldalon) Magyar Gina színésznô

Szaxofonon játszott: Jasper Andor, 
aki egyben rendezvényünk technikusa is

volt. Köszönjük munkáját!
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III. Kakucsi pálinkafesztivál: 
A megnyitó mûsorában szereplôk

A Kakucsi Mazsorettek kadet csoportja vállalta ezen a napon
a fellépést

A Kökörcsin Óvoda pedagógusai kézmûves foglalkozásokat 
tartottak

A Kakucsoló népdalköröseink vidám összeállítással 
szerepeltek

Nagy Jánosné tanítványai, a Kakucskák néptánca a téren

A Pillangó csoport oktatói: Kata, Vivi óvó nénik és Betti 
daduska voltak

A Kakucsi Népdalkör asszonyai
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A pálinkaverseny eredményei
Örvendetes, hogy a pálinka készítésében ilyen hatalmas

fejlôdés indult el. Azt mi sem hittük, hogy 25 minta érkezik be
hozzánk. Ezért is húzódott el az eredményhirdetés.

Ígérjük, a jövô esz-
tendôben korábban
kezdjük a pálinkák
zsûrizését, mert
hisszük, hogy Kaku-
cson az elkövetke-
zendô években még
inkább megerôsödik
a párlatok fôzése, és
azok minôségi javu-
lása.

El kell monda-
nunk, hogy az a pá-
linka, amelyik színes,
nem valódi gyü-
mölcspárlat, csak va-
lamilyen gyümölcsöt
tettek az üveg aljára, és arra töltöttek pálinkát.

Az édes ízû italok nem nevezhetôek pálinkának, mert minden-
ki tudja, hogy a fôzés végén a kicsorduló ital teljesen színtelen. 

A mézzel kevert pálinkák zavarosak, és elfedik az eredeti ital
valódi ízét. Nem tudjuk pálinkaként értékelni. 

Ha a jövô esztendôben lesznek olyanok, akik édesített, gyü-
mölccsel színezett italokat hoznának, jelöljék ezeket likôrnek.
Az egy másik kategória.

A fejlôdés jól érzékelhetô. Sok nagyon jó minôségû pálinkát
kaptunk értékelésre. 

Ôszintén reméljük, jövôre ismét nagy érdeklôdésre számítha-
tunk a pálinkaversenyen!

Szívbôl gratulálunk a résztvevôknek! Külön gratuláció illeti a
gyôzteseket!

Bírálók voltak: Fajt István, Kálvin János, dr. Kendéné Toma
Mária

Minôsítés: 23,5 – 25 pontig: arany, 21,5 - 23,4 pontig ezüst,
19 - 21,4 pontig bronz

Dr. Kendéné Toma Mária

Nevezô – Kakucs Pálinkafajta pontszám Minôsítés
Fekete László Meggy 24,67 Arany – 

Vándorkupa nyertes
Gavló Zoltán Sárgabarack 23 Ezüst
Fekete László Szilva 22,7 Ezüst
Fekete László Szilva 22,67 Ezüst
Kakucsi Lovas E. Meggy 22,33 Ezüst
Jasper Lóránt Sárgabarack 22 Ezüst
Kakucsi Lovas E. Erdélyi Szilva 21,7 Ezüst
Kakucsi Lovas E. Meggy 21 Bronz
Kakucsi Lovas E. Földieper 21 Bronz
Gavló Zoltán Szilva 20,66 Bronz
Jasper Lóránt Szilva 20,66 Bronz
Kakucsi Lovas E. Pölöskei Muskotály 19 Bronz

Nevezô – Dabas Pálinkafajta pontszám Minôsítés
Majoros Máté Vilmoskörte 24,3 Arany
Majoros Máté Sárgabarack 21,6 Ezüst

Fesztiválunk vendég zenei együttesének, a szekszárdi Holló
együttesnek fellépését az alábbi szponzorok segítségével oldot-
tuk meg:
Csernák Jánosné, dr. Kendéné Toma Mária, Farkasné Szabó Má-
ria, Jasper Lóránt, Maczák János, Nagy Pál, Spanyiel István,
Tóth Istvánné, Varró és Varró Kft. Köszönjük!

A szekszárdi Holló Együttes vidám 
mûsorát élvezhettük ezen a délutánon

Újszülöttek:

Kosztolányi Zsolt és Kalecz Beáta lánya, Nadin

Czifra József és Kalecz Barbara fia, Benett 

Jasper Máté és Ecsedi Brigitta fia, Máté Mátyás

Dudovics Balázs és Bakos Dorottya fia, Ákos

Krizsán Attila és Simon Viktória lánya, Hanna

Horváth Ferdinánd és Tasi Judit fia, Ferdinánd

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:

2016. július 2. Serfel Zoltán (Kakucs) és Pucsinszki Tímea (Dabas) 

2016. július 2. Simon Tamás (Kakucs) és Horváth Sarolta (Inárcs)

2016. július 8. Juhász Pál Sándor (Érd) és Pribék Katalin Orsolya 

(Kakucs) 

2016. július 8. Miták Csaba (Dabas) és Kovács Dóra (Dabas)

2016. július 16. Olt Tamás György (Mohács) és Dr. Debrecenyi Csilla

(Szakoly)

2016. július 18. Mucsi Zoltán (Kakucs) és Nagy Eszter (Kakucs)

2016. július 22. Jüllich Ádám (Székesfehérvár) és Fodor-Pap Anita 

(Székesfehérvár)

2016. július 23. Lang Rajmund (Újhartyán) és Gula Cintia (Kakucs)

2016. július 30. Márton Attila (Budapest) és Bálint Anett (Dabas)

2016. augusztus 1. Benkó Attila (Kakucs) és Szász Eszter (Kakucs)

2016. augusztus 5. Gacsal Attila (Dabas) és Galicz Éva (Sajókaza)

2016. augusztus 6. Petyár Arnold Ottó (Kakucs) és Nagy Éva Bianka

(Kakucs)

2016. szeptember 3. Müller Dániel (Kakucs) és Könnyû Réka 

(Budapest)

2016. szeptember 3. Porkoláb Dávid Károly (Pécs) 

és Hirschberg Linda Annamária (Budapest)

2016. szeptember 9. Cseh László (Kóka) és Szabó Noémi 

(Szentmártonkáta)

2016. szeptember 17. Prohászka Péter (Kakucs) és Székely Vivien

(Kakucs)

2016. szeptember 24. Füzér Péter (Budapest) és Király Krisztina 

(Pécel)

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Radics Jenô György, élt: 67 évet

Ulicska Pálné (szül.: Lapecska Julianna), élt: 84 évet

Forgács Gergelyné (szül.: Kozma Matild), élt: 73 évet

Horváth Mihályné (szül.: Fekete Gizella), élt: 88 évet

Szabó Ferencné (szül.: Kucsera Rozália), élt: 80 évet

Szarka Istvánné (szül.: Bartuszek Anna), élt 82 évet

Emléküket megôrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottaink, a házasságot kötöttek 

összeállítója: Horváth Renáta anyakönyvvezetô, 

az újszülötteké Barta Kornélia védônô.

Anyakönyvi hírek

✞
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A III. Kakucsi pálinka-, lekvár- és mézfesztiválon résztvevô civilek tablója

Az Ablak Kakucsra Egyesület sátra nyerte a legízlésesebben, legszebben
elkészített kínálóasztalért és sátorért díját Az Ablak Egyesületnél finom pálinkákat is kínáltak

A diákönkormányzat tagjai és vezetôje, Nagy Jánosné az iskola 
képviseletében vettek részt a fesztiválon

A KAFIK fiataljai finom palacsintával, süteményekkel kedveskedtek 
a látogatóknak

Kakucs fiatal nyugdíjasai ezen a napon is vidám hangulatú csapatként 
vettek részt a rendezvényen

Nyugdíjasainkból többen a Karitász helyi szervezetéhez is tartoznak. 
Örömünkre szolgált, hogy ôk is fesztiválunk részesei voltak 

A kakucsi sportegyesületek képviselôi fesztiválunkon

A hivatali dolgozók sátránál finom zsíros-, vajaskenyérrel, üdítôvel kínálták
a fellépôket is
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