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Falunap 
június 23-24.
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Április
8-án, szombaton szemétszedés 25. o.
14-17. húsvét ünnepének hete 33. o.
22-én, szombaton katolikus bál 
29-én, szombaton Tájházak napja 24. o.
30-án májfaállítás  26. o.
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop 

Május
6-án, szombaton: 30 éves a Kakucsi 
Népdalkör és Borvirág Együttes 31. o.
6-án, szombaton: 7 éves a KAOKE
14-én, vasárnap elsőáldozás 
20-án, szombaton a Kökörcsin Óvodában 
családi- és gyereknap 13-14. o.
21-én, vasárnap Mária-kápolna búcsú

Június
3-án, szombaton óvodai ballagás 14. o.
4-én: pünkösdvasárnap Trianon-emléknap 
4-én, vasárnap délután sportnap 34-35. o.
10-én, Dabason MAZSORETTEK versenye 29. o.
17-én, szombaton általános iskolai ballagás 22. o.
18-án, vasárnap úrnap 
23-24-én péntek-szombaton FALUNAP 7-12. o.
Anyakönyvi hírek 23. o.

Falunap június utolsó hétvégéjén

Virágvasárnapi barkaszentelés

Tardi népművészeti bemutató a Tájházban április 29-én

Mária-kápolnánk búcsúja

Trianoni emléknap június 6-án

Május 6-án 30 éves jubileumi baráti összejövetele volt 
a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttesnek

A 2017. áprilistól júliusig – Kulturális Bizottságunkkal karöltve 
– az alábbi rendezvényekről adhatunk számot lapunk olvasóinak:
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„Tisztelt Polgármester Asszony, önkormányzati Képvise-
lők, kedves Kakucsiak, tisztelt Gyülekezet! Barátaim!

A magyarkakucsiak testvéri köszöntését és baráti üdvöz-
letét hozom Polgármester Asszonynak, jelenlévő mindnyá-
juknak, Kakucs község minden kedves lakosának.

Íme, eljöttünk e kedves helyre, hogy őszinte szívvel kö-
szöntsük Önöket, együtt ünnepeljünk, örüljünk az egy-két 
napos együttlétnek. Gondolnánk-e, hogy a két testvértelepü-
lés hagyománnyá nemesedett kapcsolata közel fél emberöl-
tőnyi, azaz tizennégy esztendős múltra tekint vissza? Bizony, 
telik az idő, és évenkénti egybeseregléseink úgy szaporod-
nak, mint a terebélyesedő fának az évgyűrűi. Mondani sem 
kell, hogy mi épp ezt a baráti kapcsolatot szeretnénk tiszta 
szívvel tovább erősíteni, gondos szülőként ápolni azt, ami 
szép és jó kisarjadt kapcsolatainkból, egyre terebélyesedett, 
kilombosodott találkozásainkból, mindama szép és jó ta-
pasztalatokból, amiket valahányszor magunkkal vittünk, és 
lelkünk mélyén ápolunk.

Idén többen jöttünk, mint eddig bármikor. Többen jöt-
tünk, mert a szorgos méhek példájára jó és szép élményeket 
gyűjtve az évek alatt, az emberek várták és vágyták ezt a ta-
lálkozót. Ismerősök, jó barátok hívásának eleget téve érkez-
tünk. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy Magyarkakucson 
újabban érezhetően megmozdult az élet, egyre nyitottabbá, 
kíváncsibbá lettek Önök iránt. Ezt az örömtelifolyamatot 
csak úgy lehet a jövőben mélyíteni és szélesíteni, ha rendre a 
közösségi élet újabb és újabb aspektusait vonjuk be a közös 
akaratba, találkozásaink tárgyköreibe.

Mindenekelőtt a kultúra és a népi hagyományok világá-
ra gondolok. Egyéni és csoportos fellépésekre, jelenetekre. 
Légyenek azok világiak vagy egyháziak. Jó alkalom lett vol-
na erre, ha idejében észbe kapunk, és a reformáció ötszáza-

dik évfordulója kapcsán készített kis kulturális programot 
hozunk magunkkal.

Kétezerötszáz évvel ezelőtt egy nagy görög drámaíró, 
Szofoklész azt mondta: A világban sok minden csodálatos, 
de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Nincs okunk ké-
telkedni ebben az igazságban. Amit mi egy gondolattal még 
meg is toldhatunk: Sok szép tulajdonsága van az embernek, 
de valamennyi közül talán a barátság a legszebb, vagy leg-
alábbis az egyik legszebb emberi erény. Mert a barát nem 
azért ad, hogy kapjon, hanem azért ad, mert általa maga is 
gazdagodik, nemesedik, szépül.

A barátsághoz két fél kelletik. Ez a másik fél pedig Ti 
vagytok, kedves Kakucsiak, akiknek nagyon sok mindent 
őszintén, szívből köszönünk.

Megköszönve a kedves meghívást, befejezésül mi is ha-
sonlóval élünk. Szeretettel várunk benneteket, várjuk Önö-
ket Magyarkakucson a július 8–án és 9-én megrendezendő 
„Elszármazottak találkozójára”!

Mindenkinek jó egészséget kívánva mondom: Isten áldja 
meg Önöket!

Barabás Imre köszöntő beszéde, mely Szent Kereszt-templomunkban 
hangzott el a falunapot követő vasárnapi szentmise bevezetésekor:
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-tes-

tülete által 2017. április-május-június hónapokban hozott 
határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag 
megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és 
a www.kakucs.hu weblapon.

V. ülés: 2017. április 6.
41/2017. képviselő-testületi határozat:
Egy helyi lakosnak a Reménysugár” Fogyatékosok Nap-

közi Otthonában történő alkalmazásával kapcsolatban
42/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület (és az általa 

befogadott szervezetek) 2017. évi pénzügyi támogatásáról 
(Ablak Kakucsra KE: 200.000 Ft, Bárdos Lajos Kamarakó-
rus: 400.000 Ft, Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub: 125.000 
Ft, Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes: 300.000 Ft, 
Kálvin Zenekar: 200.000 Ft)

43/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület 2017. 

évi pénzügyi támogatásáról (140.000 Ft)
44/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Dream Team Egyesület 2017. évi pénzügyi 

támogatásáról (100.000 Ft)
45/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület (és az általa befo-

gadott szervezetek) 2017. évi pénzügyi támogatásáról 
(Kakucs Községi Sportegyesület: 2.730.000 Ft, Kakucsi 
Roma Baráti Kör: 70.000 Ft, Vasas Kihelyezett Birkózó Szak-
osztály 135.000 Ft, Asztalitenisz Szakosztály: 50.000 Ft)

46/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület (és az általa 

befogadott szervezet 2017. évi pénzügyi támogatásáról 
(Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület: 200.000 Ft, KAVI-
CSOK Nyugdíjasklub: 50.000 Ft)

47/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 

évi pénzügyi támogatásáról (100.000 Ft)
48/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület 2017. évi pénz-

ügyi támogatásáról (150.000 Ft)
49/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Római Katolikus Egyházközség 2017. évi 

pénzügyi támogatásáról (200.000 Ft)
50/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Lovas Egyesület 2017. évi pénzügyi támo-

gatásáról (80.000 Ft)
51/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület 2017. évi pénzügyi tá-

mogatásáról (3.066.000 Ft)
52/2017. képviselő-testületi határozat:
A Pest Megyei Roma Szervezet 2017. évi pénzügyi tá-

mogatásáról (50.000 Ft)
53/2017. képviselő-testületi határozat:
A KUDO Hungary Sportegyesület 2017. évi pénzügyi 

támogatásáról (100.000 Ft)

VI. ülés: 2017. április 19.
8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek el-

mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 
20.) önkormányzati rendelet módosításáról

VII. ülés: 2017. május 10.
9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségve-

téséről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

10/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi zárszám-

adásáról 
11/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet
a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
12/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól 

és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fi zetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

54/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló-

járól 
55/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányza-

tainak 2. módosításáról
56/2017. képviselő-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2016. évi költségvetési 

beszámolójának elfogadásáról
57/2017. képviselő-testületi határozat:
Iskolaigazgatói pályázat véleményezéséről
58/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2016. évre szóló belső 

ellenőrzési jelentés elfogadásáról
59/2017. képviselő-testületi határozat:
Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-

vel kötendő bérleti szerződések elfogadásáról
60/2017. képviselő-testületi határozat:
Csap Lili általános iskolai tanuló Rónay György Díjban 

való részesítéséről
61/2017. képviselő-testületi határozat:
Simon Barbara általános iskolai tanuló „Jó tanuló, jó 

sportoló” Díjban való részesítéséről

VIII. ülés: 2017. május 29.
62/2017. képviselő-testületi határozat:
A 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszá-

moló elfogadásáról.
63/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Informatikai Biztonsági Szabályzat elfogadásáról
64/2017. képviselő-testületi határozat:
A DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
65/2017. képviselő-testületi határozat:
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A Kakucsi Polgárőrséggel kötendő együttműködési 

megállapodásról
66/2017. képviselő-testületi határozat:
A 2016. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló 

statisztikai összegezésről
67/2017. képviselő-testületi határozat:
A CSÉV-KA Nonprofi t Kft. tagi kölcsönének átminő-

sítéséről
68/2017. képviselő-testületi határozat:
Az ingatlannyilvántartásban névvel nem rendelkező 

utcák elnevezéséről
69/2017. képviselő-testületi határozat:
Újhartyán Önkormányzatának - kakucsi terület át-

adásával kapcsolatos – megkereséséről
70/2017. képviselő-testületi határozat:
Az állati hulladékgyűjtő és átrakó üzemeltetésére kö-

tendő szerződésről
71/2017. képviselő-testületi határozat:
A 2017. évi falunap költségeire elkülönített összeg mó-

dosításáról
72/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Általános Iskola vezetőinek elismeréséről 

IX. ülés: 2017. június 27.
13/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet:
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól 

és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fi zetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

14/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet:
az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatá-

ról szóló 8/2016. (V. 03.)  önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

73/2017. képviselő-testületi határozat:
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. 

módosításáról 
74/2017. képviselő-testületi határozat:
Hulladékgazdálkodási társulásban való részvételről
75/2017. képviselő-testületi határozat:
A köztemetőre vonatkozó éves díjak felülvizsgálatáról
76/2017. képviselő-testületi határozat:
A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos új közszol-

gáltatási szerződés megkötéséről
77/2017. képviselő-testületi határozat:
Földgázvezeték védelméről útépítéssel kapcsolatban
78/2017. képviselő-testületi határozat:
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-

pont 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
79/2017. képviselő-testületi határozat:
Újhartyán Önkormányzata részére történő területát-

adásról
80/2017. képviselő-testületi határozat:
A CSÉV-KA Nonprofi t Kft. megszüntetéséről
81-84/2017. képviselő-testületi határozatok:
Döntések a „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása”, 

valamint „Kakucs Díszpolgára” kitüntető díjak adomá-
nyozásáról. /Átadásukra az augusztus 20-ai ünnepség kere-
tében kerül sor./

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a alapján a 

Magyarország területén élő polgár köteles beköltözés vagy 
kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, 
illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni.

A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartóz-
kodási hely szerint illetékes járási hivatalnál (Dabasi Ok-
mányirodában), vagy a Kakucsi Polgármesteri Hivatal-
ban teljesíthető. 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány,
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolvány,
- lakcímváltozás jelentő nyomtatvány (ingyenesen be-

szerezhető bármely Okmányirodán, illetve a Polgármes-
teri Hivatalban),

- lakáshasználat jogosultságát igazoló okirat (adás-vé-
teli, illetve bérleti szerződés)

A lakcímbejelentéshez a tulajdonos vagy a lakás haszná-
latára egyébként jogosult hozzájárulása (a bejelentőlapon az 
ő aláírása) is szükséges. 

A polgár lakcímbejelentési kötelezettségét személyesen, 
illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján 
teljesítheti. Ha a bejelentési kötelezettség több, együtt költö-

ző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonat-
kozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti (egy 
családból egy személy). Bejelentkezés esetén a korábbi lak-
címre vonatkozó kártyát le kell adni a hatóságnál. 

A Polgármesteri Hivatalba benyújtott lakcímbejelentő-
nyomtatványt a Hivatal megküldi az Okmányirodába, ahol 
kiállításra kerül a polgár új lakcímkártyája.

Lakcímváltozás bejelentése esetén a lakcímkártya kiállí-
tása illetékmentes.

Fontos tudni, hogy a lakcímbejelentés ténye önmagában 
a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot 
nem keletkeztet és nem szüntet meg (például nem szűnik 
meg a haszonélvezeti jog, ha a jogosult más lakásba jelent-
kezik be). A lakásba való bejelentkezés önmagában az ingat-
lan tulajdonosának tulajdonjogát nem érinti. 

A lakcímbejelentés az állam és az önkormányzat számára 
fontos információ, tényállást rögzítő adat, állapot, amelyet 
szolgáltatni szükséges és bármilyen változás esetén megvál-
toztatható. 

A bejelentést elmulasztó a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el, mely cselekmény öt-
ezertől százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság-
gal sújtható.

Polgármesteri Hivatal

LAKCÍMBEJELENTÉS
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A következő negyedév tervezett programjai
Július
8-án, szombat Roma-nap Felelős: Roma Nemz. Önk.
10-15-ig hittanos tábor Felsőtárkányban Felelős: Egyházközség 
24-28-ig: Tájházi nyári tábor Felelős: Ablak Kakucsra
Augusztus
20-án, vasárnap Szent István ünnepe Felelős: KB, Egyháztanács
Helye: Szent Kereszt Templom tere
10-17-ig Révfülöpi táborozás Felelős: K.Á.I.
Szeptember
1-jén az új tanév kezdése Felelős: K.Á.I.
2-án, szombaton egyházi családi nap a Vadászháznál Felelős: Egyházközség
17-én, vasárnap búcsú Felelős: Egyházközség
23-án, szombaton IV. pálinkafesztivál Felelős: Ablak Kakucsra

Védekezés a parlagfű ellen
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”, 
ezért a védekezési, gyommentesítési tevékenységet a ve-
getációs periódus alatt, de legalább október 31-ig az ingat-
lantulajdonosoknak - az ingatlanuk előtt lévő közterületen, 
valamint saját ingatlanukon -folyamatosan el kell végezniük 
minden gyomnövény esetében.

A köztisztaság és a települési környezet fenntartása első-
rendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdulásában 
mindenki köteles közreműködni.

Kakucs község köztisztasági helyzetének javítása érdeké-
ben tett együttműködésüket megköszönjük! 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal részérőltájékoztatjuk 

tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy 2017. június 15-étől 2017. december 31-éig

az anyakönyvi feladatokat
az Inárcsi Polgármesteri Hivatal

(2365 Inárcs, Rákóczi út 4.)
anyakönyvvezetői látják el.

Telefonos elérhetőségük:
06-29-370-021 (117-es mellék)

Email-címük: anyakonyv@inarcs.hu
Anyakönyvi ügyelet Kakucson:

hétfőn délelőtt és szerdán délután
ügyfélfogadási időben

KAKUCSI LAPOZGATÓ 
XXVII. évfolyam 3. szám

A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap 2015-től évente 4 alkalommal jelenik meg.
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Cseppnyi nyugalmat keres minden ember a szüntelenül 
futó-szaladó világban, ahol mindig sürget az idő.

Ha gond felhőzi a homlokodat, súlyosan nyomja válladat 
az élet terhe, ittbékességre találhatsz. Egy varázslatos, mesz-
szi, ismeretlen világ képei függnek itt körben. 

Más ott az ég, és más ott a víz, más a fény és árnyék. 
Telt színek ragyogják be a csordultig teli térmélységét és 
magasságát. Más formákban kelleti magát az étel a redőzött 
abroszon,és a tenyerek fényezte hűs korsóban a víz.

Alma pihen kancsó oldalának dőlve, gyűrt kendőre veti 
árnyát, homályba simulva tűnik el a váza, csak a citromleve-
lek rajzolják ki a formát. 

Lépcső csorbult fokán fény araszol kíváncsin óvakodva 
kapualjból a partra, indul beragyogni a víz hullámait, tárt 
karjába futva a szélesen kéklő égnek. 

Ókori kőlapok sora mutat utat a hullámok hátán didereg-
ve villanó vitorlás fehér foltjait látni.  

Ringó szárakon bókol számtalan színű virág: vörösen, fe-
héren, sárgán ejtik rabul szemét a kíváncsiaknak. Hány szi-
rom hullik le, elkapnád, ne még –ne féltsd, számon tartja a 
szeplőtlen idő.

Szürke homályból félénk kósza sugár oszlatja ködnek re-
megő fátylát, tördeli árnynak szárnyát, úgy épít titkos sar-
kokba magának utat. 

Ódon szekrény rácsos ajtaja nézi merengve a fénylő pad-
lat kövében magát, porlik festéke a falnak a háta mögött, 
rézszín hangtölcsér terhét tartja – s merengve kérdi, mivé 
lesz még ez a világ?

Virágszegett ösvény vezeti a szemet sejtelmes távol felé, 
szellő rázta milliónyi levél, s szirom, rőt fényben villan.

Porba íveket hajlít a fény könnyű ujja, sepri a szellő si-
mára alakját, árnyat bocsát a házfala rá, és futó felhő hinti 
esővel – emléke sem marad ott már. De a víz tudja, mi mi-
ért történt, felkapja a boldog béke darabját, cseppekbe zárja, 
hullámra bízza, s az elfut a tenger pezsgő habjának tetején 
messzi világba. Ott Nap szíja föl a cseppet a hab tarajáról, 
szél kapja-viszi hamar, s önti csendes zápor zizegőn tenye-
rébe az áhítozónak. Csak az érti, akinek szól.

Titkos kert fái szórják smaragdjuk zöldjét, rubinjuk vörö-
sét, zafírjuk kékségétaz olvasó ruhájára – részévé avatják a 
ligetnek. Nap sugara lapra vetődik, hol történetek sora várja.

Könyv lapjainak susogásával kel versenyre a sziklapadon 
remegve freccsenő víz, pezseg benne ezer buborék, láthatat-
lan védőrácsot vonva a magányra vágyó köré.

Kékkel csíkozott égen kúszó felhőréteg fehérje villanva 
illan, helyet adva a bódítóan illatozó alkonyatnak.

Hangtalan holdfény suhan tavirózsák kerek tenyerén, für-
gén lecsusszan a vízbe, látni akarja, a rózsák színes szőnye-
gének támasza mi?

Sors rótta tele barázdákkal az arcot, a bölcsesség ragyo-
gó fényét a szemében – időtlen derűnek igazát. A szíve az, 
amely tisztán emlékszik apró rezzenetéreis a múltnak. Fáj 

kissé, mégis útnak ereszti, látva, hogy felnőtt, s már nélküle 
is tudja a jót.

Érzi, álmában úgyis visszatér, hol kőkapuk nyílnak a víz-
re és a hajókra, hűlt hamu pernye lebeg lusta esti szélben, za-
matát halványan szórva az éjbe, és poros a virággal teli tér.

A történés egyszeri, de az emlékezésnek száz ideje van.
Ez a mesés Kelet, ahol az élet csendesen ballag, nem ro-

han fürge lábakon el, ahol a langyos este megül a lombokon, 
a virágok szirmaiban- és dalt szül az éjnek. 

Angyal hófehér szárnya lebben el felettünk, elhinti lel-
künkben az áhítatot.

Lélekből kel életre az emlék, emlékből a kép fi gurái, fé-
nyei, színei, árnyalatait őrzi az elme.

Felbolydult bolygón szállt messzire el, más földön keres-
ve új mesét, életet, ragyogó képeket – Alim Adilov festőmű-
vész, a vendégünk, aki Üzbegisztán szülöttje, és az is maradt 
szívében-lelkében örökre.

Messze földön híres mesterektől tanult, és Szentpétervártól 
Londonon át – hozzánk vezetett az útja. Nagy örömünkre.

Számtalan csoportos és önálló kiállítás után, képei a világ 
számos országában megtalálhatóak.

Tehetsége nyomán nemcsak kiváló festő, hanem kiváló 
színész is. Több színpadi darabban és fi lmben is játszik nagy 
sikerrel. 

Weöres Sándor kérdezi – és válaszolja meg: „Mi a művé-
szet? - Ez a mértéktelenül szabad valami, amelynek egyet-
len feltétlen kötöttsége sincs, de határtalan szabadságában 
akármilyen kötöttséget elbír? Szépséggé-rögzített emberi 
megnyilvánulás.”

A művészetnek ezt a dús ajándékát köszönjük Önnek!
Kívánunk Önnek sikereket a művészetek terén, jó egész-

séget és hosszú életet szerető családja körében! Alim Adilov 
– Isten hozta nálunk! 

A megnyitón közreműködtek: Csernák Jánosné (műsorve-
zető), Magyar Georgina (vers), Rizmajer Bence (gitárszóló), 
Tóth Istvánné (vers).

A kiállítást Sztana Károly rendezte.

Falunap 2017
Dr. Kendéné Toma Mária lírai beszéde Alim Adilov festőművész kiállításának megnyitóján

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony 
a falunap ünnepélyes megnyitóján
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A süteményverseny eredménye:
KRÉMES KATEGÓRIA.

I. hely Banántekercs – Mráz Edina
I. hely Gyümölcstorta – Kovács Szilvia
II. hely Málnás szelet – Maczák Aletta

II. hely Fahéjas-meggyes szelet – Szabó Béláné
III. hely Barackos álom – Hegyiné Kovács Margit
III. hely Narancsos-epres kocka – Szabó Martin

SZÁRAZ KATEGÓRIA
I. hely Levendulás keksz házi eperlekvárral – Mráz Edina

II. hely Hamis túrós sütemény – Tóth Pálné
III. hely Almás-diós kocka – Kázsmérné Szabó Andrea 

A főzőverseny eredményei:
I. hely: Vörösborban főtt marhapörkölt tarhonyával – 

Kakucsi Polgárőr Egyesület
II. hely: Ördögi bableves – A FIDESZ helyi szervezete

III.hely: Pincepörkölt tarhonyával – KAVICSOK
III. hely: Brassói aprópecsenye – Kakucsi Nemzetiségi 

Roma Önkormányzat
Különdíj: Halászlé, vegyes sülttál – SZEPI Bt.

A borverseny 2017. évi minősítései:
Plusz elismerés illeti azt a borászt, aki saját szőlőjéből 

készíti a borát!
Kakucsi szőlők:  

Zelei Levente Otello-Szlanka szőlők bora 
– Arany minősítés

Másutt termett szőlők:
Balatonakali: Jasper Lóránt Olaszrizling-Juhfark

(saját szőlők) bora – Nagy arany minősítés
Ceglédbercel: Tóth Pál Rajnai rizling szőlő bora 

– Nagy arany minősítés
Balatonakali: Jasper Lóránt Merlot (saját szőlő) bora

– Nagy arany minősítés
Novaj: Juhász István Oporto-Zweigelt szőlők bora 

– Arany minősítés
Novaj: Juhász István Olaszrizling-Királyleányka szőlők 

bora – Arany minősítés

Minden győztesnek szeretettel gratulálunk!

A zsűri: Konczikné Kaldenecker Rózsika, Sinkó-Fajt Zsuzsanna és 
Bábel Lászlóné

A zsűri: Kucsera Attila, Szabó Tamás és aki nincs a képen: Nagy Pál

A zsűritagok: Kosztolányi Zoltán, dr. Kendéné Toma Mária, 
Fajt István és Golda Gábor

A 18. kakucsi falunap eseményei

A Falunap baráti társaságai

A FIDESZ helyi szervezetének sátra
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A Kavicsok és Kőszikláik

A magyarkakucsiak sátra. 
Még sosem volt ilyen magas létszámú a delegációjuk!

Polgárőreink

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat sátránál

A takarékszövetkezet dolgozói és gyermekeik

Juhász István baráti társasága

Elfogadta meghívásunkat Mocsári Balázs, Csévharaszt polgármestere

A Falunap baráti társaságai

Örültünk, hogy jó kedvvel velünk tartottak!
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Czakó Roland Schupp Gabriellával: a falunap 
előestéjén nagy közönségsikerrel léptek fel

A Hagyományőrző Kelevézek népi műsorát a Kakucsi 
Lovasegyesületnek köszönhettük

Wolf Kati műsora végén énekelte el az eurovíziós dalát A Yuang G. műsora megosztotta a közönséget

Mészáros Árpád Zsolttal és Hegyi Balázzsal, az Operettszínház művé-
szeivel egy körben táncoltunk, énekeltünk

Pap Rita előadásában a kakucsi gyerekek is szerepet kaptak

A Falunap fellépői

A szombati napot nagy sikerű Szuri-diszkóval zártuk.
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Nagy Pál irányításával készült az önkormányzati falunapi ebéd Az étel kiosztásában a Polgármesteri Hivatal dolgozói segítettek

Az óvoda sátrában Száraz Márta csillámtetoválása is sikeres volt. 
A Mazsorettek műsorát ő konferálta

A rendőrkutyás bemutatóban a gyerekek is részt vehettek

Az általános iskola tanárai mellett Királyfalvi Zsóka is tartott 
kézműves foglalkozást

Népi játékokat egy bugyisi vállalkozó hozott el falunapunkra

A Kakucsi Lovasegyesületnél ingyenesen lovagolhattunk Tombolát az idén az Ablak Kakucsra Egyesület szervezett

Falunapi szolgáltatók

Köszönjük szolgálatukat! Az Ablak Kakucsra Egyesület minden tombolafelajánlónak hálás. 
Ígérjük, bevételünket egy, a közösséget szolgáló célra fogjuk fordítani. Tóthné, az egyesület elnöke

(Az Utazó Planetáriumról, az óvodai kiállításról, az arc-
festésről nem közlünk képeket, de mindenképpen megkö-
szönjük ezeket a szolgáltatásokat is, hiszen sokat dolgoz-
tak azért, hogy falunapunk még színesebb, tartalmasabb 
legyen.)
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A Falunap sportos eseményei képekben

Első lett a Botlik Bt. csapata. A torna legjobb kapusát is ők adták

A Dream Team harmadik lett a nemes küzdelemben. Náluk játszott a 
torna legjobb játékosa

A Fut a falu! résztvevői

Kocsis Gábor birkózóival bemutatót tartott

Fajth Éva zumbás csapataA Mazsorettek bevonulása

A KÖFI nagy harc árán a második lett a versenyben

A kispályás focira benevezett csapatok: Botlik Bt., Dream 
Team, Inárcsi Katalánok, Kakucs Községi Sportegyesület 

(KSE), Kakucsi Barcelona, Kakucsi Öregfi úk (KÖFI), 
SZENTEK (Sáriból). 

A torna legjobb kapusa Volenszki Gábor, legjobb játékosa 
Manhalt Richárd lett.

Gratulálunk a győzteseknek! Az ő képüket jelentetjük meg 
lapunkban.

Köszönjük a részvételt, a színvonalas bemutatókat!
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A Kökörcsin Óvoda hírei

A Kakucsi Kökörcsin 
Óvoda és Konyha hírei
A 2017/2018-as nevelési évben 105 gyermek vette igény-

be az óvodai szolgáltatást. 
5 csoporttal működtünk az év folyamán. Minden csoport-

ban képesített óvónő és képesített dajka foglalkozott a gyer-
mekekkel. Az ő munkájukat segítette 4 fő délutános óvónő, 
1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő takarító. 
A fejlesztésre szorulókkal logopédus, konduktor és gyógy-
pedagógus foglalkozott, igény szerint. 

A gyermekek foglalkozáson kívüli tevékenységeken is 
részt vehettek, amelyek természetesen nem voltak kötele-
zők. Így egész évben volt foci, zenés gyermektorna, lovag-
lás, kudó, angol nyelv, néptánc. 

Három pedagógusunk sikeresen minősült az év folyamán. 
Két pedagógus közel 100%-kal került be a pedagógus II. fo-
kozatba, egy pedagógus pedig sikeres gyakornoki minősí-
tést tett.

Aktívan részt vettünk a község életében. Minden rendez-
vényen valamelyik csoport képviselte óvodánkat. 

30 nagycsoportos gyermek ballagott júniusban. 
A következő nevelési évre is megtörtént a beíratás má-

jus első hetében. 28 új gyermeket írattak óvodánkba. A leg-
több gyermek kiscsoportos, de akad középső csoportos is a 
beiratottak között. Így szeptemberben két kiscsoporttal, két 
középső csoporttal és egy nagycsoporttal kezdjük az évet.  

Az előző Lapozgató hasábjain megköszöntük a vállalko-
zók és szülők adományait, segítségét. Azóta folyamatosan 
van javítani való az óvoda udvarán. Minden évszak hozza 
magával a játékok felújítását, mégis legtöbbet nyáron szere-
lünk az udvaron. Köszönöm Lauter Pista bácsinak, hogy 
minden évben ingyen felújítja trambulinunkat, megvarr-
ja napvitorlánkat. Köszönöm a Varró családnak, hogy 
balesetmentessé tették nagy mászókánkat. Köszönöm a 
közmunkásoknak, hogy mindenben segítségünkre voltak 
az év folyamán. 

Úgy gondolom, a nyári szünet mindenkire ráfér. Gyer-
mekre, szülőre, dolgozóra egyaránt. Kívánom, hogy min-
denki pihenjen sokat, csak így tudunk frissen hozzákezdeni 
a 2017/2018-as nevelési évhez. 

Spanyielné Elek Györgyi intézményvezető

„Rendkívüli gyereknap”
Az idei évben is megrendezésre kerülő gyermeknap most 

is sok előkészülettel járt. A jó idő és a gazdag programok ha-
tására nagy volt az érdeklődés. Vannak, akik itt ismerkednek 
meg óvodánkkal.

A programot a Csiga csoport virág tánca nyitotta meg, 
majd jöttek a mindig vagány Pillangó csoportosok.

Bemutatkoztak Maca néni tornászai és Ági néni táncos 
lábú gyerkőcei. A kötelező programok után szabadprogram 
volt mindenki számára.

Lehetett ugrálóvárazni, ami mindig sláger a gyermekek 
körében, valamint az arcfestés, amire képesek voltak órákig 
sorban állni. Szorgos kezű anyukánk (Száraz Márta) kezei 
közül gyönyörű csillámtetkók kerültek ki. A családi napon készített fotók
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Az óvó néniknél kézműveskedni lehetett és részt vehet-

tek ügyességi játékokban a bátrabbak.Mentőautó is érkezett 
melybe a gyerekek bátran beülhettek és kipróbálhattak dol-
gokat.

Az óvodánkban lovas oktatást tartók is eljöttek és álltak a 
gyerekek rendelkezésére.

Az apukák megszokott csapata nem győzte sütni a pa-
lacsintát, ami folyamatosan fogyott. Daduskáink pedig 
goffrival kedveskedtek a jelenlévőknek. Ennyi fi nomság 
után a gulyáslevesnek nem sok hely maradt. A sok színes 
program után azt hiszem mindenki elégedetten ment haza, a 
gyerekek pedig fáradtan zuhantak az ágyba. 

Köszönjük a KAFIK tagjainak, hogy a fi nom ebédhez 
mindent megszereztek, azoknak is, akit mindent felajánlot-
tak. Köszönjük a Faragó és a Varró családnak a fagylalto-
zást, amit hétfőn tartottunk az ovisokkal.

Este 19 órától Utcabállal zártuk ezt a remek napot. Na-
gyon sokan visszajöttek, aminek igazán örültünk. A gyere-
kek, szülők és a zenekar is nagyon jól érezte magát. Sajnos 
a vihar lecsapott ránk, így hamarabb befejeztük, de reméljük 
ez senkinek nem vette el a kedvét.

Köszönjük a Kálvin Zenekar közreműködését!
Találkozunk egy év múlva! Szeretettel várunk mindenkit 

a faluból gyermeknapi rendezvényünkre!

Roskóné Erős Mária óvó néni

Eljött ez a nap is, amikor búcsút kell vennünk azoktól a 
gyermekektől, akiket még nem is olyan régen hoztak először 
ebbe az óvodába.

Mindez mára emlék, de jó érzés visszaemlékezni.
2013 szeptemberében megszeppent kisgyermekek és ag-

gódó szülők vártak a Csiga csoport ajtajában. Ekkor kezdő-
dött a közös életünk.

Érzem ismét csöpp kezüket, ahogy az enyémbe bújtatták, 
a simogatásukat, a könnye-
iket az arcomon, nyaka-
mon, amikor vigasztaltan 
őket, mert olyan nagyon 
fájt az anyától való elválás.

Hamar megismertük 
egymást, összebarátkoz-
tunk és Erika dadus néni-
vel közösen igyekeztünk 
második anyaként gondos-
kodni róluk. Sokat játszot-
tunk, meséltünk.

És időközben szinte va-
rázslatszerűen megnőttek.

A Pillangó csoportban 
már talpraesett, önállóso-
dó, ügyesedő gyermekekre 
emlékszem, akiknek lassan 
második otthonuk lett az óvoda. Boldog vagyok, hogy én le-
hettem, mi lehettünk azok, akik ezt az időt velük tölthettük.

2016 szeptemberétől lehetőségünk nyílt két kis létszámú 
nagycsoport kialakítására, így velünk a Maci csoportosok 
maradtak, míg a többieket Marika óvó néni vette védőszár-
nyai alá a Süni csoportban.,

dr. Zöldiné Bárdos Brigitta csoportvezető óvó néni

Nagyon nagy utat tettünk meg az év folyamán. Az első 
nagy feladatunk volt, hogy megismerjük egymást a régi 
nagycsoporttal! Voltak nehézségek, de aztán könnyen vettük 
az akadályokat.

Sok közös szereplésünk volt az év folyamán.
Szerepeltünk a szüreti felvonuláson, énekeltünk az ad-

venti vásáron, majd az évet zártuk a hangulatos karácsonyi 
műsorunkkal.

Az idei év is bővelkedett 
programokkal.

A februári farsangi mu-
latságra a gyerekek már a 
próbák alatt is jókedvvel 
és sok mókával készültek. 
A bálon nagy sikert aratott 
műsorunk.

Az édesanyákat és nagy-
mamákat köszöntöttük 
májusban, valamint a falu 
nyugdíjas nagymamáit.

Immáron elérkezett az év 
vége, és búcsút int a két ke-
zünk.

Ezen búcsú alkalmából 
egy utolsó programként 
Pünkösdi játékot mutattunk 

be a vendégeknek.
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.” (Juhász Gyula)

Roskóné Erős Mária csoportvezető óvó néni

Búcsú a nagycsoportosoktól
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Búcsú az óvodától!
2016 szeptemberében elkezdődött a nagycsoportos évünk 

az óvodában, amely egyben az utolsó év óvodásként. Na-
gyon sok élmény érte a gyerekeket a nagycsoportban. Most 
volt az első alkalom, hogy felvonulhattak a szüreti felvo-
nuláson és bemutathatták színvonalas előadásukat. Nagyon 
várták a szüreti felvonulást, hogy végre ők lehessenek azok, 
akik lovaskocsival vonulnak végig Kakucs utcáin és min-
denki őket tapsolja. 

Volt őszi szöszmötölős nap is, ahol egyaránt jól érezte 
magát felnőtt és gyermek.

A nagycsoportosok köszönthették az önkormányzat nyug-
díjasait az adventi műsorukkal. December 10-én, az adventi 
vásáron az óvoda dolgozói is árulták a kézzel készített kis 
ajándéktárgyakat, melyek hamar elfogytak. December 15-én 
adventi műsor volt az óvodában, amely nagyon jó hangulat-
ban telt. Itt is a mi nagycsoportosaink szerepeltek. A műsor 
után forralt borral, teával és süteménnyel vendégeltek meg 
bennünket az óvó nénik és dadus nénik. A süteményt a gye-
rekekkel közösen készítették. 

A farsangon is kitettek magukért a gyermekek és a dolgo-
zók egyaránt. A két nagycsoport együtt adta elő műsorát. 

A tavaszi kézműves nap is nagyon jó volt, sok szép hús-
véti dísz készült. Locsolkodás is volt, ahol a lányok szép ru-
hában várták a locsolókat. Ajándékul piros tojást készítettek 
a fi úknak. 

Elég hamar eljött az év várva várt eseménye, a ballagás. 
A gyerekek heteken keresztül készültek a műsorra, de köz-
ben még az anyukákat is felköszöntötték versekkel, dalok-
kal, amit nagyon köszönünk nekik. A ballagasáson pünkösdi 
műsorral kezdtek, megválasztották a pünkösdi királyt és ki-
rálynét. Ezt követte a búcsúzás, a megható versek és éneke, 
amit nem lehetett könnyek nélkül hagyni. 

Hamar és eseménydúsan telt az utolsó év. Köszönjük szé-
pen az óvoda minden dolgozójának a fáradságos munkát, 
mellyel gyermekeinket nevelték az évek folyamán.

Kázsmérné Szabó Andrea 
és Mráz Edina SZMK tagok

Óvónőink a falunapon

A Kakucsi Általános Iskola hírei
PEDAGÓGUSNAPI KITÜNTETÉSEK

Miniszteri elismerés

Marton Ilona, a Kakucsi Általános 
Iskola intézményvezetője a gyerme-
kek harmonikus személyiségformálása 
érdekében végzett négy évtizedes ki-
emelkedő szakmai, pedagógiai mun-
kássága elismeréseként Németh Lász-
ló-díjat vett át Balogh Zoltántól, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
miniszterétől. 

Méltató szavaiból idézünk:
MARTON ILONA mesterpeda-

gógus, tanügy-igazgatási szakértő és 
tanfelügyelő vezetői, nevelési – okta-
tási, módszertani kultúrája olyan ha-
tásos, magával ragadó és eredményes, 
amely mai oktatási rendszerünkben élő 
mintául szolgálhat a felnövekvő peda-
gógus generáció számára. A hátrányos 
helyzetű gyermekek védence, a régi 
világ nemesszívűségének, a XXI. szá-
zad köznevelési-oktatási kihívásainak 
„lámpása”. Gyermekközpontú, ember-
séges, cselekvő tudást adó nézeteket 

vall, nevelési elvei hitelesek. Az általa 
felnövekvő nemzedék tudásának érté-
keit személyes példamutatásával éri el. 
Hivatásszeretete, iskolája, tanítványai, 
kollégái iránti elkötelezettsége őszinte 
és feltétel nélküli. Tudását nem öncé-
lúan használja, a tudás átadását külde-
tésének érzi. Pedagógiai munkássága 
tökéletes bizonyíték arra, hogyan lehet 
már kisgyermekkorban felkelteni az ér-
deklődést a tudományos kutatás iránt.  
Négy évtizedes munkássága alatt nem-
csak vezetett és taní-
tott, hanem alkotott. 
Maradandót alkotott 
közel ezernyi ta-
nítványa személyi-
ségében, lelkében, 
szakmai publikáció-
iban, szakmai - em-
beri kapcsolataiban. 
A magyar nevelés-
oktatás fejlődését 
szívügyének tekinti. 
Szakmai környezeté-

ben széleskörű, őszinte köztiszteletnek 
örvend. 

 A szakmai grémium így írt róla: ” 
intézménye csendes sziget az oktatás 
viharában, gyöngyszem, amelyet köz-
kinccsé kellene tenni.”/L.A./

Négy évtizedes pedagógiai munkás-
sága méltó a szakmai elismerésre. Ér-
demes a Németh László-díj viselésére. 

Marton Ilona a Zeneakadémián vette 
át a díjat
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Kakucs Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 
2016/2017-es tanévben kiemel-
kedő tanulmányi munkájáért és 
a sportban nyújtott kimagasló 
teljesítményéért

Jó tanuló, jó sportoló” Ki-
tüntető Díjban részesítette

Simon Barbara Alexandra 
8. osztályos tanulót.

Gratulálunk e kitüntető címek 
elnyeréséhez, kívánunk további 
eredményes tanulmányokat, sikeres, örömökben gazdag 
életutat!

Marton Ilona intézményvezető

Tankerületi elismerés

Deák Ildikó, a 
Kakucsi Általános 
Iskola intézmény-
vezető-helyettese 
több, mint három 
évtizedes kimagasló 
pedagógiai, vezetői 
munkássága elisme-
réseként pedagógus-
nap alkalmából El-
ismerő Oklevélben 
és díjban részesült, 
melyet dr.Hrutkáné 
Molnár Monikától, 
a Monori Tankerüle-
ti Központ igazgató 
asszonyától vett át.

Méltató szavaiból 
idézünk:

DEÁK ILDIKÓ 
a Kakucsi Általá-
nos Iskola intézményvezető-helyettese, érdemes tanítója. 
Pedagógiai tevékenysége, szakmai elkötelezettsége több 
évtizeden át szolgálta tanítványai egyéni tehetségének ki-
bontakozását. A kooperatív tanítási-tanulási technikák alkal-
mazásának élharcosa, a népi kultúra átadásának szószólója, 
tevékeny részese. Kézművessége több generációt éltet ma 
is, a Kézművesség Mestereként tanítványai országos szinten 
is kiváló eredményeket értek el.

Személyisége, gyermekközpontú szakmai tevékenysége 
maradandót alkotott. Tette mindezt két évtizedes intézmény-
vezető-helyettesi tevékenysége mellett. Esztétikai érzéke, 
kifi nomult ízlésvilága meghatározó szerepet játszott az in-
tézmény minőségi kulturális tevékenységének irányításá-
ban, szervezésében. Érdemes az ELISMERŐ OKLEVÉL és 
jutalom elnyerésére.

Kívánjuk, hogy további életüket is kísérje a siker, erő és 
jó egészség!

A Kakucsi Általános Iskola dolgozói és tantestülete nevé-
ben őszinte örömmel gratulálunk!

Kubikné Kis Judit, a Kakucsi Általános Iskola 
pedagógusa

KITÜNTETETT 
VÉGZŐS TANULÓINK

Kakucs Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
2016/2017-es tanévben kiemel-
kedő tanulmányi és közösségi 
munkája elismeréseként 

Csap Lili 8. osztályos tanulót 
„Rónay György” Kitüntető Díj-
ban részesítette.

Deák Ildikó intézményvezető-helyettes a 
monori Vigadóban, a díjátadás után

Csap Lili

Simon Barbara Alexandra

A 2016/17-ES TANÉV 
LEGEREDMÉNYESEBB TANULÓI

Összetett tanulmányi verseny helyezettjei
2. osztály: I.Bán Bence II.Kovács Gréta III.Kajári Márk
3. osztály: II.Kázsmér Domonkos III.Dinnyés László
4. osztály: I.Kleineisel Flóra II.Harazin Beáta III.Roskó 

Anna
5. osztály: I.Károly Lili II.Tóth Vanessa III.Birki Anna
6. osztály: I.Tógyer Zoltán II.zalavári Dorina III.Varga 

Ádám
7. osztály: I.Nagy Luca II.Erdősi László III.Gavló Csaba
8. osztály: I.Csap Lili II.Simon Barbara III.Kloczka Lász-

ló
„Kis természettudós” járási környezetvédelmi vetél-

kedő IV.hely
Csapattagok: Tógyer Zoltán 6. o. Varga Ádám 6. o. 

Zalavári Dorina 6. o /Klauz Dénes/
„Föld Napja”tankerületi környezetvédelmi vereseny 

I.hely
Csapattagok: Csap Lili 8. o. Kloczka László 8. o. Simon 

Barbara 8. o./Marton Ilona/
Járási alsó tagozatos környezetvédelmi csapatverseny 

I.hely
Csapattagok: Kálvin János 1. o. Kleineisel Márton 1. 

o. Kajári Márk 2. o. Kovács Gréta 2. o. Faragó Áron 3. o. 
Baranyi Kerubina 3. o. Harazin Beáta 4. o.Kleineisel Flóra 
4. o./Kálvin Jánosné, Serfelné Szaller Edit, Lovas Istvánné/

„Népek tavasza” országos történelmi csapatverseny 
VI.hely

Csapattagok: Kleineisel Flóra 4. o. Konczik Janka 4. o. 
Roskó anna 4. o. / Lovas Istvánné/

Tankerületi mesemondó verseny/ Hernád/ I.hely
Versenyző: Harazin Beáta 4. o. / Lovas Istvánné/
Örkényi Karéj Fesztivál néptánc kategória III.hely
Csoporttagok: Baté Orsolya 5. o. Birki Anna 5. o. Dinnyés 

Debóra 5. o. Károly Lili 5. o. Vidra Ramóna 5.o. Kohuth Ka-
milla 5. o. Svébis Jázmin 5. o. Simon Anna 5. o. Varga Ádám 
5. o. / Nagy Jánosné/
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„Hidd el, hogy képes vagy rá, és félig már véghez is 
vitted” /Roosevelt/

VERSENYEZTÜNK

Ebben a tanévben sok versenyen vettünk részt, szép ered-
ményekkel.

Harazin Beáta, Kleineisel 
Flóra, Konczik Janka, Roskó 
Anna csapatban versenyez-
tek. A Kiskarácsony verse-
nyen 7., míg a Népek Tava-
sza versenyen 6. helyezést 
értek el.

Flóra és Beáta a kistérségi 
környezetvédelmi versenyen 
1. helyezést értek el csapat-
ban.

Beáta Hernádon, a kistér-
ségi mesemondóversenyen 
szintén 1. helyezést ért el.

Kohut József, Takács Ger-
gő csapatban a kistérségi 
sportváltóban 4. helyezést 
értek el.

Büszke vagyok rátok, és 
további sok sikert kívánok 
nektek!

Lovas Istvánné tanító néni

Karéj Fesztivál

2017. május 21-én Örkényen, a Karéj Fesztiválon verse-
nyeztünk. A Kakucsi Általános Iskola néptánccsoportja, a 
Kakucsi Kikericsek 3. helyezést értek el. Tagjai ötödik, ha-
todik osztályos tanulók: Baté Orsolya, Birki Anna, Dinnyés 
Debóra, Károly Lili, Kohut Kamilla, Simon Anna, Svébis 
Jázmin, Varga Ádám és Vidra Ramóna.

Örkényi Karéj Fesztivál zene kategória II. hely
Versenyzők: Radics Máté 4. o. Radics János 8.o. /Marton 

Ilona, Deák Ildikó/
Járási ügyességi sportvetélkedő IV. hely
Csapattagok: Gálik Alexandra 1. o. Rosta Dániel 1. o. 

Matyi Krisztina 2. o. Baranyi Kerubina 3. a. Czeglédi Emese 
3.a. Svébis Boglárka 3.a. Hajas Levente 3.a. Faragó Áron 3. 
b. Kohuth József 4. o.Takács Gergely 4. o.

Magyar Vöröskereszt területi csecsemőápolási verse-
nye II.hely

Csapattagok: Csap Lili 8. o.Emrich Márti 8. o.Simon Bar-
bara 8. o. /Bartha Kornélia/

Minden versenyzőnknek köszönjük az akaratot, a kitar-
tást és a küzdést! Elismerésünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik e remek eredményekkel iskolánk jó hírét öregbítették.

Marton Ilona intézményvezető
Az összetett tanulmányi verseny legjobbjai: Kloczka László, 
Csap Lili, Simon Barbara Alexandra 8. osztályos tanulók

Néptáncosaink a Falunap programjában is előadták táncukat

Harazin Beáta

A Radics testvérpár kategóriájukban a második helyzést ért el 
az örkényi Karéj Fesztiválon. 

Képünkön: a Falunap műsorában

45. versenyzőként léptünk a színpadra, és nagy volt az iz-
galom, de végül hibátlanul sikerült a táncunk. Több néptánc-
csoporttal versenyeztünk, köztük profi kkal is. Már azt hittük, 
nincs remény, és nem fogunk dobogón végezni. De mikor az 
eredényhirdetésban a néptáncosok tini csoportjához értek, a 
3. helyezésnél minket szólítottak. Nagyon örültünk, mikor 
kimentünk átvenni az oklevelet és a fi nom csokis tortát. 

Köszönettel tartozunk Nagy Jánosné tanárnőnek, aki sze-
retettel és türelemmel készített fel minket a versenyre. Re-
méljük, jövőre is bennünket visz el a Karéj Fesztiválra.

Birki Anna Ilona 5. o. tanuló 
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Osztálykirándulások rovata

Mindig a sárga úton...
Tudja-e a kedves olvasó, hogy milyen nagyszerű, ha a ta-

nulmányi kirándulást összekapcsoljuk a természettel, a friss 
levegővel, a túrázás örömeivel? 

Mert az első és második osztályok tanulmányi osztály-
kirándulásán pontosan ilyen színes élményben volt részük 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Úti célunk, a Budakeszi Vadaspark megközelítése egye-
dülálló módon történt, melyben szerepelt éneklés a Budai 

Gyermekvasúton, barangolás a sárga kereszt jelzésű túra-
útvonalon,  áthaladás sötét alagúton és árnyas ősfák között 
színes pillangóraj kíséretében természetjárás.

A Vadasparkban 
egész napos elfog-
laltság keretében 
szenzitív játékok-
kal kis rókáknak, 
harkályoknak és 
vadetetőknek kép-
zelhettük magun-
kat. Megtudtuk, 
milyen jellemzők-
kel rendelkezik 
az aranysakál, s 
a térképolvasás 
mellett olvasástu-
dományunkat is megcsillogtattuk az ismertetőtáblák között 
elmélyedve. Nem utolsó sorban egy rövid időre a különleges 
játszóteret is birtokba vehettük.

Ezen a színes, impressziókkal teli kiránduláson mindany-
nyian találtunk kedvünkre való érdekes elfoglaltságot, me-
lyeket kellemes emlékként őrzünk meg.

Köszönjük a velünk tartó szülőknek, hogy gondoskodó 
jelenlétükkel kerek egésszé formálták ezt a napot!

Jövőre újra útra kelünk, s reményeink szerint onnan is tu-
dósítunk!

Szarvas-Varró Ágnes és Serfelné Szaller Edit tanító nénik

Kakucsi Iskolai Napok

Nagy Jánosné megtanította A Föld dalát, melyet a tájházi 
látogatáson is előadtak a tanulók

A Kakucsolók is elénekelték új népdalaikat

A Vadasparkban

A gyermekvasútra várva

Roma nemzetiségű műsorban is volt részünk ezen a délelőttön

Ének a Tájházban tanári erősítéssel
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Budapest, Budapest, de csodás...! 
A 3. osztályosok kirándulása a fővárosban

Erről az élményről íródtak a tanév utolsó fogalmazásai, 
amikből ollózva egy közös fogalmazás született:

„Június 6-án elmentünk az osztállyal Budapestre kirán-
dulni. A busz a Polgármesteri Hivatal elől indult. Gyorsan 
eltelt az idő a buszon, mert sokat nevettünk. Először a Plane-
táriumba mentünk, ahol egy érdekes előadást láttunk a Nap 
családjáról. Az előadásban sokat meséltek a csillagokról, a 
bolygókról, az egész naprendszerről. Gondolatban egy űrha-
jóval elrepültünk a Holdra. ” (Varró Emma 3.a)

„A Planetárium volt a kedvencem, mert tényleg úgy néz-
tek ki a csillagok, mintha a szabadban lettem volna.” (Hajas 
Levente 3. a)

„Jött a hajóút. Izgultam, hogy felborulunk. A hajóra vá-
rakozva jegyet vettünk, osztályképet csináltunk, néztük a 
Dunát, eljátszottunk.” (Jilk Jázmin 3. a)

„Emeletes volt a hajónk, én az emeleten ültem. Fülhallga-
tón beszélt egy bácsi a Lánchídról, a Parlamentről meg sok 
régi épületről.” (Tógyer Kevin 3. a)

„A hajókázáson is jól éreztem magam, mert láttam akkora 
hajót is, mint a miénk háromszor.” (Kohan Márton 3. a)

„Mikor felértünk a vár területére, elnyaltunk egy fagyit. 
Aztán elsétáltunk a Sándor-palotához, ahol éppen őrségvál-
tás volt.” (Baranyi Domán 3. a)

„Megnéztük a Mátyás-templomot, a Halászbástyát, majd 
elmentünk a Mátyás játszótérre, ahol olyan jól éreztem ma-
gam, hogy csuda!” (Baranyi Kerubina 3. a)

„Volt ott hinta, mászóka, csúszda, és egy nagy játékvár. 
Nekem a játszótér nagyon tetszett, mert jót fogócskáztunk és 
olyan mókás volt minden!” (Czeglédi Emese 3. a)

„Ez volt életem legjobb osztálykirándulása!” (Fekete-
Gergely Nándor 3. a)

Kirándultak a harmadikosok
Az idén a kiránduláson elég sok program volt betervez-

ve.
A Planetáriumban kezdtünk, ahol a Nap családjáról, a 

bolygókról és a csillagokról tudtunk meg sok érdekességet. 
Utána elmentőnk hajókázni a Dunán, és megismerkedtünk 
Budapest nevezetességeivel. A nap végét a Budai várban 
zártuk, ahol megnézhettünk egy őrségváltást is. Végül a 

Mátyás király játszótéren teljesen elfáradtunk. Nagyon jól 
éreztük magunkat.(Dinnyés László 3. b)

A két harmadik június 6-án reggel a megbeszélt helyen 
gyülekezett. Pontosan indultunk, mivel időre mentünk a 
Planetáriumba. Ott megismerkedhettünk a naprendszerrel. 
Utána fülhallgatóval a fülünkön hajókáztunk a Dunán, így 
megismerhettünk a parton található híres nevezetességeket. 
A Budai vár következett, ahol a Sándor palota előtt megcso-
dálhattuk az őrségváltást. Finom fagyit is ehettünk, ami jól 
esett a nagy melegben. A kirándulás végét egy játszótéren 
zártuk, ami olyan volt, mint egy igazi vár. Szerintem min-
denki jól érezte magát.

(Sántha László 3. b)
Amikor odaértünk a Planetáriumba, azt mondtam: azta! 

A terem közepén egy érdekes gép állt, ami vetített nekünk 
bolygókat, csillagokat, az egész naprendszert.

Utána jött a hajókázás, ahol felvettünk egy fülhallgatót, 
és a kapitány elmondta, hogy mit láthatunk a parton. Azután 
jött a Budai vár. Gyönyörű volt. Láttuk az őrségváltást is. 
Séta közben találkoztunk egy nénivel, aki etette a galambo-
kat és a cicákat. A játszótéren jót játszottunk, majd indultunk 
haza. (Kiss Virág 3. b)

Először a Planetáriumba vezetett az utunk. Ott egy káp-
rázatos előadást láthattunk. Azután a Duna felé vettük az 
utunkat. Egy kis várakozás után elindult a hajónk, ahonnét 
meseszép látvány tárult elénk.  A harmadik úticél a Budai 
vár volt, ahol egy őrségváltást is láthattunk. A Mátyás ját-
szótéren jól elfáradtunk. Nagyon jó volt az osztálykirándu-
lás! (Pál Réka 3. b)

Június 6-án Budapestre kirándultunk. A Planetáriumban 
az előadás elképesztően jó volt. Utána a hajókázás követ-
kezett. Szép épületeket láttunk. A Budai várban fagyiztunk, 
sétáltunk, fürödtünk egy szökőkútban, és szép volt a kilátás. 
Bementünk egy játszótérre is, ahol sokat játszottunk. Jól telt 
a nap! (Kázsmér Domonkos 3. b)

Eljött a várva várt nap. Első utunk a Planetáriumba ve-
zetett. Megismerkedtünk a Nap családjával és sok érdekes 
dolgot tudtunk meg a bolygókról és a csillagokról. Ezután 
sétahajókázás következett a Dunán, ami mindenkinek na-
gyon tetszett. Később a Budai várat nézhettük meg, és még 
egy játszóteret is kipróbálhattunk, ahol jól elfáradtunk. Ha-
zafelé a buszon arról beszélgettünk milyen jól telt el ez a 
nap. (Pálinkás Bence 3. b)



20

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 3. szám

IRÁNY A VACKORVÁR!
Mivel az utolsó évünk volt Lovas Éva nénivel, kitalálta, 

hogy az osztálykirándulás két napos legyen. Az osztály fele 
nagyon izgatott lett, sokaknak viszont nem tetszett az ötlet. 
Végül csak 14 mentünk Vackorvárba. A helyszínt azért vá-
lasztottuk, mert korábban már jártunk itt, és mindenkinek 
elnyerte a tetszését. Az indulás napján izgatottak voltunk. A 
lányok a tanító nénivel, míg a fi úk a Kajáry Beni apukájával 
utaztak az erdei iskolába. 

Odaérve lepakoltuk a táskákat és elmentünk egy kör-
bevezető útra. A táj lenyűgözött mindenkit. A felfedezés 
után pihentünk pár percet, majd számháborúzni kezdtünk. 
Ez mindenki számára új játék volt, de nagyon élveztük! 
Később vacsora után elmentünk a vadászleshez, és meg-
fi gyeltük, ahogy a vadak esznek. Szürkületkor az erdőben 
bátorságpróba volt. Este nagyon fáradtak voltunk, de azért 
még sokáig beszélgettünk. Reggel tornával kezdtük a na-
pot, majd megreggeliztünk. Aztán szabad játék volt: lehetett 
íjászkodni, kenyeret sütni, lőni, dobócsillagozni. Egy ottani 
dolgozó bácsi beszélt nekünk a vadászatról, bemutatott ne-
künk kürtöket. Aztán elérkezett a búcsú ideje, amit nagyon 
sajnáltunk, jó lett volna még pár napot ott tölteni!

Köszönjük a tanító néninek ezt a csodás élményt!
Roskó Anna 4. o. tanuló

Az Emese-parkban jártunk
Idén az 5. osztály Szigetszentmiklósra látogatott el. Az 

Emese-parkot néztük meg, ahol a honfoglalás-kori magya-
rok életébe kaptunk betekintést. Megismerkedtünk a harci 

eszközökkel és lovasbemutatót is tartottak. Kipróbálhattuk 
az íjászatot, és evezni tanultunk. Később gyertyát készítet-
tünk. Érdekes lehetett akkor élni. 

Ezután a közeli vadasparkba mentünk, ahol háziállatokat 
is láttunk. Kecskéket simogattunk, bocit etettünk. Nekem a 
kecskék tetszettek a legjobban, mert aranyosak voltak. 

Hazafelé egy fagyival zártuk a napot. Nagyon jól éreztük 
magunkat, sok élményt szereztünk. 

Károly Lili

Osztálykirándulás a Magyar 
Televízió székházába

2017. június 9-én, pénteken 
a 6-7. osztállyal elindultunk 
Budapestre, a Magyar Tele-
vízió székházába. Mikor oda 
értünk, elsőként egy kisfi lmet 
néztünk meg, amiben megtud-
hattuk, hogy az MTV hat tele-
víziós csatornát működtet: az 
M1-, M2-, M3,- M4,- M5-öt, 
az éjjel Petőfi  TV-t. Megtud-
tuk, hogy régen csak fekete-
fehér volt a képernyőn a kép. 
Az első mesefi lmek között 
volt a Süsü, a TV Maci, a Ma-
zsola és Tádé. Bemehettünk 
egy olyan stúdióba is, ahol a 
Sport TV-t szokták közvetíte-
ni. Láthattuk, mennyi minden 
kell egy műsor elkészítéséhez. 
Kipróbálhattuk mi is, milyen időjárást és híradót közvetíte-
ni. Nagyon jól szórakoztunk. 

A székház körbejárása után elmentünk az Aquincum Mú-
zeumba, ami a mai Óbuda területén található, és a Római 
Birodalom korában létezett aquincumi település emlékeit 
mutatja be. Megnéztük a festőházat, ahol minden úgy volt 
berendezve, ahogy a régi ókori Rómában. Készíthettünk még 
mozaikot is, amit mindenki a saját maga ízlésének megfele-
lően csinált meg. A kirándulás vége felé elmentünk Ócsára 
pizzériába, ahol mondhatom, mindenki jól lakott. Szerintem 
ez a kirándulás nagyon jól telt el, sok élménnyel lehettünk 
gazdagabbak!

Nagy Luca 7. o.

Az MTV székházában

Mozaik készítése
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A Holokauszt  Emlékközpontnál

Az utolsó osztálykirándulás!
2017. június 7-én 8. osztályos tanulóimmal Budapest-

re utaztunk tanulmányi kirándulásra. A délelőtt folyamán 
a Holokauszt Emlékközpontot látogattuk meg. Azért esett 
erre a programra a választás, mert a 8. osztályos történelem 
tananyag egyik fontos témája a holokauszt. Mivel előzete-
sen bejelentkeztünk, ezért interaktív tárlatvezetéssel néztük 
meg az állandó kiállítást, amelynek végállomása a szépen 
felújított zsinagóga volt.  

A kiállítás megtekintése után rendhagyó történelemórán 
vettünk részt, mely az „Embermentők, elkövetők, üldözöt-
tek” témakörével foglalkozott. Az órán játékos formában 
megismertük az embermentő tevékenységet, körbejártuk az 
üldöztetés, elkövetés témakörét. Büszke voltam diákjaimra, 
mert a rengeteg elhangzott kérdésre nagyon pontosan és he-
lyesen tudtak válaszolni és mindvégig a hely szelleméhez 
méltóan viselkedtek.

A délutáni program sokkal önfeledtebb szórakozást ígért, 
mivel tanulóim részesei lehettek egy „a Grundon” lezajló 
csatának. Két óra lézerharc után elfáradva, de sok élménnyel 
gazdagodva tértünk haza. Mindenki nagy jól érezte magát és 
még másnap is elismerően beszéltek a tanulmányi kirándu-
lásunkról.

Volfné Németh Noémi 8. oszt. osztályfőnök

Iskolai sportélet
Győztünk!

Egy kedves, nagyon 
szorgalmasan, kitartó-
an felkészült csapattal 
érkeztünk április utolsó 
péntekjén Örkénybe. 
Érdekes, izgalmas, de 
mindenre kiterjedő aka-
dályversenyen kellett 
tanítványainknak meg-
felelni. A környezetvé-
delemre, a környezet-
tudatos életre nevelés 
tantestületünk egyik fő 
erőssége. Így köszönet 
illet minden kedves 

Dabasi Futónap
14. alkalommal került megrendezésre a Dabasi Futónap, 

melyre sikerült sok-sok lelkes kicsi és nagy kakucsi futót 
összegyűjtenünk. A táv ismét 2,5 km volt, melyet nagy örö-
münkre ismét sikerült mindenkinek szinte megállás nélkül 
lefutnia. Mióta képviseljük iskolánkat, mindig sikerült he-
lyezéseket elérnünk, és ez most sem volt másképp. A lányok 
csoportjában második helyezést ért el Baranyi Kerubina 3. a 
osztályos tanulónk, akinek ezúton is gratulálunk!

Külön szeretném megköszönni Száraz Mártának a segít-
séget, aki időt szakított arra, hogy mindenkit regisztráljon, s 
ezáltal megkaphassuk a Dabasi Futónap hőn áhított pólóját. 
A szülőknek köszönöm az utazás biztosítását és azt, hogy le 
is futották a távot gyermekeik mellett. 

Remélem, jövőre is ilyen kedvvel, támogatással tudunk 
résztvenni ezen a rendezvényen.

Tóth Katalin

kollégát ezért a szép győzelemért, hisz mindenki munkája 
benne volt. A tankerület 12 csapata hősiesen küzdött, de a 
pontok és az idő alapján KAKUCS lett a győztes. 

Reméljük, még sok hasonló élményben lesz részünk gye-
rekeknek, pedagógusoknak egyaránt. Gratulálunk a győztes 
csapatnak!

Lovas Istvánné, Serfelné Sz. Edit, Kolosiné Sz. Piroska, 
Kálvin Jánosné

A képen a kakucsi futók fele látszódik csak, mivel a többiek már 
a rajtvonalnál várakoznak (Fotó: Gergely Andrea) 

A lányok csoportjában Baranyi Kerubina (közpen áll) lett a 
második  (Fotó: Gergely Andrea) 
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Az iskolai ballagás képeiből

Kedves Tanítványaim!

Ady Endre gondolatai jutnak eszembe:
„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek.
Csak álom volt a szép diákvilág.
S mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

Kirepültetek a biztonságot adó fé-
szekből, most valami új és nagyszerű 

kezdődik el. Pedig nem is olyan régen 
még csak tervezgettük az utolsó osz-
tálykirándulást, a szerenádot, a balla-
gást. Mindannyian nagyon vártátok 
már, hogy vége legyen az iskolának, a 
sok dolgozatírásnak, felelésnek. Untá-
tok a rengeteg ballagási próbát, ének-
lést.

 Aztán elérkezett az utolsó nap 
is. A lufi mra ráírtátok a neveteket és 

így engedtem fel, hogy a szél messzire 
vigye. De én ezután is szeretettel vár-
lak benneteket az iskolában. Ha sze-
retnétek megosztani velem örömötöket 
vagy bánatotokat, nyugodtan keresse-
tek meg!

Sok erőt és kitartást kívánok azon a 
hosszú úton, amelyen most elindultok, 
minden álmotok váljon valóra!

Sok szeretettel: Noémi tanárnő

A lufi kat messzire vitte a szél

A község és az iskola vezetősége a búcsúztató osztályfőnökkel, 
Volfné Németh Noémivel

A 8. osztály nevében Csap Lili és Simon Barbara Alexandra 
búcsúzott A 8. osztály átadja a zászlót a 7. osztályosoknak

Az iskolai énekkar ünnepélyünk elmaradhatatlan szereplője

Ballagó diákunk, Radics János zenél
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Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves Szülők, Munkatársaim, kedves Tanítványa-

im!
Különleges a mai tanévzáró és balla-

gási ünnepélyünk, hiszen a mi életünk-
ben is egyszeri és megismételhetetlen. 
Két évtizeddel ezelőtt (1997-ben) „az 
iskola történetében először két hölgy 
kezébe került a karmesteri pálca” – ezt 
mondtam akkor, az első tanévzáró ünne-
pélyünkön. Ki gondolta volna, hogy ez a 
küldetés két évtizedre szól?!

E kerek évfordulóhoz érkezve Deák 
Ildikó intézményvezető-helyettes kol-
léganőmmel úgy döntöttünk, hogy ma 
mi is elballagunk végzős tanítványaink-
kal, átadjuk a Kakucsi Általános Iskola 
vezetését. Ez nem volt könnyű döntés 
részünkről, mégis jó szívvel tesszük. 
Felsorolni is nehéz, hogy mi minden 
fért bele az elmúlt két évtizedbe, most 
meg sem próbálom. Annyi bizonyos, 
hogy a legmaradandóbb élményt – a sok 
egyéb küzdés mellett – mindig maguk a 
tanítványok nyújtják. Higgyék el, nincs 
meghatóbb pillanat, mint volt tanítványainkat ma szülőként 
látni, akiknek ma a gyermekeiket tanítjuk: a visszaköszönő 
arcok, az ismerős mozdulatok, a mosolygó szemek minden-
nap emlékeztetnek rájuk, általuk mindennap felsejlik múló 
ifjúságunk.

Jó szívvel adjuk át a vezetést, mert úgy tesszük mindezt, 

hogy – az országban egyedülállóan – nevelőtestületem min-
den tagja sikeresen átesett a pedagógus minősítési eljáráson, 

illetve folyamatban van. Rendezett, gon-
dozott, szép és virágos tanítási-tanulási 
környezetet adunk át az új iskolaveze-
tésnek, ahol öröm volt és – reményeink 
szerint– öröm lesz dolgozni az elkövet-
kezendő évtizedekben is. Hálával emlé-
kezünk mindenkire, aki közvetve, vagy 
közvetlenül támogatta iskolánkat, ben-
nünket az elmúlt két évtizedben.

Mi igyekeztünk mindenkit megérte-
ni, igyekeztünk mindenkinek segíteni. 
Igyekeztünk mindenkiért küzdeni. Igye-
keztünk mindenkinek megbocsájtani, 
igyekeztünk úgy élni, hogy a nehéz 
percekben is megőrizzük emberi méltó-
ságunkat. Igyekeztünk úgy élni, hogy a 
magasztos pillanatokban se felejtsük el 
hovatartozásunkat. Igyekeztünk min-
denkit szeretni a magunk módján, néha 
csak úgy, kimondatlanul, mert a szeretet 
az egyetlen a világon, amely sosem avul 
el: ha jól adjuk és jól kapjuk, megsok-

szorozódik, életre kell.
E gondolatok jegyében most elköszönünk mindketten: 

Ildikó és Én.
Kívánunk sok-sok átélt boldogságot és szeretetet a Kakucsi 

Általános Iskola minden lakójának minden napjára!

Marton Ilona intézményvezető

BALLAGÁSI BESZÉD – másként
(Részlet Marton Ilona intézményvezető ünnepi beszédéből)

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Laczkó Richárd és Zsíros Zsuzsanna lánya, Maja
Kiss Zoltán és Szabó Gyöngyi Szilvia fi a, Ármin
Svébis Zsolt és Nagy Viktória fi a, Olivér Zsolt

Szabó Tamás és Buzek Mária fi a, Tamás
Winkler Ferenc és Szalai Izabella fi a, Ferenc Mór
Prohászka Péter és Székely Vivien lánya, Norina

Müller Dániel és Könnyű Réka lánya, Eszter
Déri Dániel és Torma Hédi fi a, Bendegúz
Gavló Gergő és Szondi Anikó fi a, Dániel

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:
2017.04.08. Kovács Máté (Bp) – Karácsony Gabriella (Bp)

2017.04.22. Sebestyén László (Bp) – Czakó Kata (Taksony)
2017.04.29. Extra Dániel (Délegyháza) 

– Farkas Zsuzsanna Henriett (Bp)
2017.05.12. Dr. Bartha Dénes (Karcag) – Bordács Krisztina Hilda (Bp)

2017.05.13. Blatt Imre (Bp) – Dr. Kiss Andrea (Bp)
2017.05.19. Kovács László (Dabas) – Szántó Anita (Alsónémedi)
2017.05.20. Szigetvári Gábor (Nagykovácsi) – Németh Adrienn 

(Nagykovácsi)

2017.05.26. Márton Attila (Kakucs) – Lukovszki Mónika (Kakucs)
2017.05.26. Nagy Ádám (Bp) – Géczi Szilvia (Bp)

2017.05.27. Eszenyi Károly (Tiszaszentimre) – Miterli Erzsébet 
(Kakucs)

2017.06.02.Labonc László (Fábiánháza) – Klemencz Edina 
(Kakucs)

2017.06.03. Véghely Tamás (Bp) – Gróf Zsanett (Székesfehérvár)
2017.06.10. Dr. Horváth Kornél Ádám (Bp) – Dr. Erdősi Dorina (Bp)

2017.06.16. Petz Ádám – Kurucz Dorottya Lea
2017.06.17. Petrányi Lukács (Dabas) – Janicsák Szilvia (Dabas) 

Szeretettel gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halottaink:
Fajt Józsefné (Erős Rozália) élt 91 évet

Rutterschmid István élt 76 évet
Bobák József élt 58 évet

Lambek Antalné (Kocsó Mária) élt 86 évet
Szita István József élt 67 évet
Csigás Pál Zoltán élt 83 évet

Meleg Ferenc élt 77 évet
Erős István élt 76 évet

Bobák Mihályné (Hefl er Terézia Ilona) élt 87 évet
Emléküket megőrizzük!

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

az újszülötteké Barta Kornélia védőnő.
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EGYESÜLETI HÍREK
Az Ablak Kakucsra 

Egyesület hírei

Tájházak napja 2017. 
április 29-én Kakucson 

– képes beszámoló

A tájházak napjához kapcsolódóan kerékpárosokat fogadtunk 
egy héttel az ünnep előtt. Képünkön Zsóka az újhartyáni Városi 

Baglyokkal

A kakucsiak hímzéseit is kiállítottuk. Köszönjük mindazoknak, 
akik elküldték kézimunkájukat!

A tájházi nap leszórakoztatóbb pillanatait Fellegi Krisztina 
mesemondó szerezte nekünk 

A Kakucsolók dallal 
köszöntötték tardi 

vendégeinket. 
A MAG TV felvette 

rendezvényünket

Levél a tájházi napok után Királyfalvi Erzsébettől

Szia, Évikém!
Kicsit fáradtan, de csupa jó érzéssel tértem haza tegnap. 

Azt mondhatom, hogy a vasárnap a szombati napnál még 
sikeresebb volt. Nagyon sokan voltak, nagyon sok kedves 
emberrel beszélgettem, és persze meséltem Kakucsról, a 

virágoskert történetéről, meg 
a Deák-udvarházról, minden-
ről.

Elvitték hírünket, nagyon 
sok volt a külföldi (szerencsé-
re Angéla rokona jól beszélt 
angolul, ő tolmácsolta, amit 
mondtam – és csodálták). 
Azt mondták, ilyet még nem 
hallottak, micsoda hatalmas 
munka, és hogy az egész(?)
falu részt vett benne...Szóval: 
férfi ak, nők, kicsik, nagyok 
mindenki megállt, és csak 
nézte, majd elolvasta a szö-
veget. 

A gyerekek játszottak a li-
bákkal, a csutkatekerővel, ké-

szítettek virágot, makra-
mé-babát stb. Barátságok 
kötődtek, voltak tanárok, 
akiknek az AKG-ba (Al-
ternatív Közgazdasági 
Gimnáziumba) jár a ta-
nítványuk, és van, aki 
majd hozzánk szeretné 
járatni a gyerekét, mert 
indul az általános iskola 
is hamarosan. Téma volt 
bőven. Egy kakucsi férfi  
is a meglátogatta a sát-
runkat, én nem ismertem, 
de azt mondta, hogy hal-
lott erről, és már egyszer a 
kakucsi falunapon is látta kitéve a virágoskertet – így hát 
hittem is neki!

Nagyon sok kép készült, ebből szemezgettem neked. A 
kakucsi leírást is küldöm, remélem elmentettem az otthoni 
gépembe. Majd számoljunk be erről az eseményről is a La-
pozgatóban, de óvatosan és szerényen!!!! Nehogy,…hiszen 
tudod...

Köszönöm, hogy eljöttél megnézni. Majd jövőre még job-
ban csináljuk, és időben készülünk rá. Puszi: Zsóka

Mi így szeretnénk öregbíteni Kakucs jó hírnevét!

Zsóka egy érdeklődő japán 
kislánnyal

A Magyar Nemzeti Műzeum udvarán 
megrendezett kiállításon 

Kakucs virágoskertje
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A KAFIK hírei képekben

Szégyenünk, hogy ilyen hatalmas szeméthalmaz 
gyűlt össze ismét! Ennyivel lett tisztább a falu határa

Radics László lovaskocsiján

Fellegi Krisztina és Veresegyházi László kocsiján

Nagyon fi nom gulyáslevest főztek a segítő asszonyok: 
Csernák Istvánné, Liszkai Jánosné és Mihály Józsefné

Pálinkás Tibor fogatán

„Újra itt van a nagy csapat!”

Fiatalodik az irányítók csapata

Szemétszedés 2017. 
április 8-án, szombaton

Az egyesület köszönetet mond támogatóinak: Kakucs 
Község Önkormányzatának, Nagy József családjának, Sallai 
Pálnénak, a Surman Kereskedőház Kft.-nek és a Varró és 
Varró Kft.-nek. A civilek közül a szemétszedő akció sikerét 
a Kakucsi Lovasegyesület, Kakucsi Polgárőrség és az álta-
lános iskola  Zöldikék köre segítette..

Nagy Pál, a KAFIK elnöke
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Májfaállítás – a hagyományőrzés szellemében 2017. április 30-án, vasárnap

A fa kivágva, most már csak kocsira kell rakni!

Lovasok és lovaskocsik kísérték a kakucsi Fő utcán a község 
májfáját a Liebner történelmi emlékparkig

Csoportkép a főszervezőkről, akik a magas fából levágtak, hogy 
ne ütközzön a fellegekbe

A Tájház kicsi fáját a nyugdíjasok is díszítették 

Könyvtárunk felújított udvara

A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI

A könyvtár nyári nyitva tartása:
Július 3-16. délután, július 17-30. délelőtt, augusz-

tus 1-13. délután, augusztus 14-31. délelőtt.
Délelőtt: 9-14 óráig, délután 14-19 óráig lesz 

ezeken a napokon nyitva a könyvtár.

Csütörtök: A könyvtár ZÁRVA!

Állandó foglalkozások:

Hétfő: 12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa 
Nyugdíjasklub a klubteremben,

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

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

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

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

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

Péntek: jelenleg nincs kötött program – nyári szünet

Szombat: jelenleg nincs kötött program – nyári szünet

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést 
és szándékot örömmel támogatunk.

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva tartása és állandó közösségei
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Képek a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub életéből

Vöröskeresztes akció

Jóleső gyógyvízi strandolás Tiszakécskén

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836. E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Figyelem!
Az intézményben zajló felújítási munkálatok alatt zárva tartunk. Falugazdászunk és a DAKÖV munkatársa 

a Polgármesteri Hivatalban fogadja majd Önöket. Az időpontokat hirdetni fogják. Ebben a lapban a fenti 
okok miatt nincs keresztrejtvény! Megértésüket és türelmüket kérjük.

A Fő utca 26-ban (könyvtárunk mellett) kapott helyiséget adományosztó 
akciójára a Vöröskereszt helyi szervezete, melynek sokan örültek. 
Köszönjük önzetlen munkájukat!
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Akikre az egész faluban büszkék vagyunk: 

a Kakucsi Mazsorett Sportegyesület hírei
Eljött a versenyszezon számunkra, 

ami az MLTSZ (Magyar Látványtánc 
Sport Szövetség) kvalifi kációs verse-
nyével kezdődött március 26-án.  Itt a 
lányok az A (haladó) és a B (kezdő) ka-
tegóriában versenyeztek. Többnyire az 
I-III. helyezéseket értük el. 

Majd következett a Siófoki vándor-
kupa versenyünk, amit április 22-én 
rendeztek meg. Először neveztünk erre 
a versenyre, és bár az egész nap elég fá-

rasztó volt, megérte, hiszen remek ered-
ményekkel térhettünk haza. A délután 
folyamán már mondogatták a közönség 
soraiban: „Most jönnek a kakucsiak, ők 
nagyon jók! ” Így vélhetőleg megjegyez-
tek minket, nagy örömünkre.  Itt is I., II. 
és III. helyezéseket értünk el.  

Ezután elmentünk, hogy megnézzük, 
milyen is egy Mazsorett Magyar Baj-
nokság Domaszéken. Itt is sok jó ötletet 
láttunk, ami hasznos lesz a jövőben. Si-
mon Barbara  megnyerte a szólók verse-
nyének a IV. helyét április 29-én. 

Ezután következett az MLTSZ 2. for-
dulója, a Magyar Bajnokság.  Május 13-
14-én a B kategória került megrendezés-
re, ott Simon Barbara és Tóth Vanessza  
sport akrobatikában elhozták az I. helyet, 

a lányok formáció-
ban, mazsorett gyer-
mek korcsoportban 
a botos táncukkal 
elhozták a II. helyet, 
pomponos táncukkal 
az I. helyet. Simon 
Barbara junior szóló-
ja pedig a III. helye-
zést érte el.

Rákövetkező hét-
végén az A kategó-
ria került sorra má-
jus 21-én. Gyermek 
korcsoportban a kis 
csapat bottal II. he-
lyezést érte el, a du-

ónk, Dinnyés Debóra 
és Vidra Ramóna a bottal II. helyet és 
Tóth Vanessza pompon szólójával az V. 
helyezést érte el. Délután a Juniorok is 
sorra kerültek, és a pomponos táncukkal 
I. helyezettek lettek, botos és zászlós 
táncukkal a II. helyet érték el. 

Következő megmérettetésünk a Pest 

megyei mazsorett verseny lesz, aminek 
házigazdái a Kakucsi Mazsorett SE. 
Első versenyünk, amit mi szervezünk a 
Kossuth Zsuzsanna Szakiskola tornater-
mében, Dabason június 10-én. Az érdek-
lődőket és szurkolókat szívesen látjuk, a 
belépés díjtalan. 

Júniusban a falunapon is résztveszünk, 
ott az összes idei táncunkat láthatják a 
kedves nézők. És végül, de nem utolsó 
sorban június 28-tól július 2-ig a MLTSZ 
Európa bajnokság kerül megrendezésre, 
amire szintén megyünk. 

Nyári tábort a kakucsi tornacsarnok-
ban a junioroknak július utolsó hetében 
9-16 óráig, valamint augusztus első he-
tében a cadett-mini csoportnak szerve-
zünk. Aki szeretne csatlakozni egyre 
fejlődő csapatunkhoz, azt szívesen 
látjuk!

Szabó-Faragó Fruzsina

A junior csapat

A juniorok nemzeti zászlós csapata

A cadett nagycsapat A kiscsapat a fellépés előtt
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A Mazsorettek képei

a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakkö-
zépiskola tornatermében, ami alkalmas 
volt ekkora verseny lebonyolítására.  A 
szülők vállalták a büfét, a pontszámok 
összeadását, a volt mazsorett tagjaink a 
regisztrálást és a csapatok fogadását. 

Kb. 250-300 fő volt jelen (verseny-
zők és kísérőik). Büszkén írom le, hogy 
a  versenyünk nagyon jól sikerült. Csu-
pa pozitív visszajelzést kaptunk,  min-
den csapat meg volt elégedve a szer-
vezéssel és a helyszínnel is. Nagyon 
örülünk, hogy megszervezhettünk egy 
ilyen versenyt. Sokat készültünk rá, és 
reméljük, máskor is lesz rá alkalmunk. 

Köszönjük a szülőknek a rengeteg 
segítséget és a támogatásokat. Így a 
Kakucsi Általános Iskolának, a Kakucs 
az Otthonunk Közhasznú Egyesület-
nek, a kakucsi Takarékszövetkezetnek, 
Molnár Lászlónénak (vasbolt), a Hal-
vány Őszirózsa Nyugdíjasklubnak és a 
volt mazsorettjeinknek. 

Köszönjük, hogy polgármester asz-
szonyunk, dr. Kendéné Toma Mária 

megnyitotta versenyünket és képvise-
lőinkből is eljöttek rendezvényünkre, 
szurkoltak nekünk. Meglátszott a lánya-
inkon, hogy hazai pályán versenyeztek, 
mert felszabadultabban és igen jó ered-
ménnyel végeztek, hála a sok buzdítás-
nak. Íme, az eredményeink: 

Mini bot 2. hely, Cadett nagycsapat 

bot 1. hely, Cadett nagycsapat pompon 
1. hely, Junior nagycsapat pompon 2. 
hely, Junior nagycsapat zàszló 1. hely, 
Junior duó: Dinnyés Debóra-Vidra Ra-
móna 3. hely, Junior pompon szóló: 
Tóth Vanessza 1. hely, Junior pompon 
szóló: Simon Barbara 2. hely. 

Szabó-Faragó Fruzsina

2017. június 10-én a Kakucsi Mazsorett SK rendezte a 
XXXII. Pest Megyei Mazsorett Versenyt 

A cadett nagycsapat pomponnal

Dinnyés Debóra és Vidra Ramóna kettőse Simon Barbara szólója Tóth Vanessza szólója

Rendezők: a Kakucsi Mazsorettek!

A cadett csapat bottal
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Meghalt Jókai Anna
Hosszan tartó betegség után életének 85. évében (2017. 

június 5-én) elhunyt Jókai Anna író,  a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas ma-
gyar író- és költő, aki Irodalmi Kávéházunk vendége volt 
2006 decemberében.

„Jókai Anna halálával a magyar irodalom, a polgári-ke-
resztény gondolat pótolhatatlan veszteséget szenvedett. Ami-
kor elveszítette a szeretteit, meg tudott békülni a veszteség-
gel. Most rajtunk, magyarokon a sor” - olvasható az Emmi 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) közleményében.

Fogadják emlékező írásunkat, melyet Varró Jánosné írt 
lapunkba az írónő kakucsi látogatásakor:

„Ne féljetek” – találkozás Jókai Anna írónővel

2006. december 7-én új gyöngyszemmel gyarapodott az 
Irodalmi Kávéház sorozat.  Jókai Anna írónő volt a vendé-
günk, aki harminc év után újra Kakucsra látogatott.

A Polgármesteri Hivatalban sokan gyűltek össze, és a 
széksorokat megtöltő érdeklődők tele voltak várakozással. 

Ki azért, mert már harminc évvel ezelőtt is találkozott az 
írónővel, akit akkor a helyi termelőszövetkezet egyik bri-
gádja névadójául választott. Ki pedig azért, mert első ízben 
nyílt lehetősége Jókai Annával személyesen megismerkedni. 
A beszélgetés elején az Önkormányzat nevében dr. Kendéné 
Toma Mária prózában, a Kakucsi Kamarakórus pedig egy 
dallal köszöntötte vendégünket.

Azután Jókai Anna beszélni kezdett. Derűs személyisé-
géből valami megmagyarázhatatlan kisugárzás, szenvedély 
és erő áradt, ami bűvkörébe vonta nézőit. A közönség szinte 
lélegzet visszafojtva hallgatta minden szavát.

Először beszélt az írástudók felelősségéről, arról, hogy 
a költők és írók nemcsak szót emelhetnek a nemzet sorsát 
illető fontos politikai kérdésekben, hanem ez szent köteles-
ségük is. Nekik kell beszélniük azok helyett is, akiknek erre 
nincs módjuk és eszközük. Nincs módjuk, mert sorsuk úgy 
alakult, hogy a napi megélhetésért folytatott küzdelem háló-
jában vergődnek, és sokszor nem értik, hogy miért. Kiszol-
gáltatottak és becsapottak.

Helyettük és értük kell szólni, ahogy a nagy költő- és író-
elődök tették a népért és a nép nevében. Hiszen írástudónak 
lenni hatalmas felelősség. A művészet nem önmagáért való.

Jókai Anna szólt a nemzetről, a magyarságról, külhoni 
testvéreinkről, akik várják, hogy közösséget vállaljunk ve-
lük, és vállaljuk közös gyökereinket, hiszen összeköt minket 
a múlt, a történelmi sors, az együtt átélt „vérzivataros szá-
zadok” és gyönyörű szép anyanyelvünk. A nemzeti kultúrák 
csak gazdagíthatják Európa kultúráját, minden nemzet bát-
ran vállalhatja azt.

A december 5-i népszavazásra utalva, a nemzet lelkiál-
lapotát az „56-os” zászlóhoz hasonlította, amely a közepén 
lyukas, mint a nemzet, mely belülről sebződött, és csak a 
szélek tartják össze. De ezért a „lelki Trianonért” sem a né-
pet tartja felelősnek, hanem azokat, akik félrevezették és 

port hintettek a szemébe. Ezt a nemzet lelkén ütött sebet 
mindnyájunknak feladata gyógyítani és beforrasztani.

Jókai Anna beszélt az Istenhit fontosságáról, arról, hogy 
Európa elfordult az Istentől, keresztény gyökereitől, új bálvá-
nyoknak áldoz. Eközben a lelkileg egészséges, szilárd közös-
ségek, mint a hitbéli közösségek és a család, elszigetelt egyé-
nek halmazává esnek szét, akik közül sokan lelki válsággal 
küzdenek, kilátástalannak érzik jövőjüket egy olyan világ-
ban, ahol csak az számít, aki „hasznos”, termel és fogyaszt, a 
gyengének, betegnek, öregnek, szomorúnak nincs helye.

Aki nem hisz abban a hatalmas, csodálatos, kozmikus 
erőben, aki teremtette és törvényeivel igazgatja a világot, 
úgy vélheti, hogy a földi vándorút végén nincs más, csak 
a megsemmisülés. Úgy vélheti, hogy éppen ezért mindent 
szabad, mert csak egyszer élünk. De ez nem így van. Hinni 
kell abban, hogy az életnek magasabb értelme van, többre 
vagyunk hivatottak, és a világ boldogulása csak a Teremtő 
törvényeinek betartásával lehetséges. Csak ez lehet az igazi 
zsinórmérték. Az embernek éreznie kell, hogy egy mindent 
megbocsátó szeretet, egy gigantikus erő tartja gyengéden a 
tenyerén.

Példának hozta fel Teréz Anyát, a törékeny testű, erős lel-
kű asszonyt, aki úgy fogalmazott, hogyha a világ szenvedé-
sének óceánjából minden nap csak egy cseppet is elveszünk, 
már elvégeztük a magunk feladatát.

Jókai Anna úgy látja, a Teremtő Isten fölénk hajolva nézi, 
hová jutott a műve, ez a szép világ, mivé lett legkedvesebb 
teremtménye, a „lámpás fejű ember”.

Miközben világunkat szemléli, könnyezik. Nekünk kell 
letörölni ezeket a könnyeket, tudjuk, hogy óriásoknak kéne 
lennünk, hogy felérjünk hozzá, és bár tisztában vagyunk az-
zal, hogy ezt nem tudjuk megtenni, „de legalább ágaskodni 
kell”.

A gondolatsort az írónő azzal zárta, hogy elmondta egy 
nagy hatású versét, az „Ima Magyarországért” címűt.

A csodálatos élményt a közönség vastapssal, a népdalkör 
pedig egy gyönyörű erdélyi dallal köszönte meg Jókai An-
nának. Végül az írónő személyre szóló szavakkal dedikálta 
műveit. 

Mindnyájunk nevében köszönjük a lelki feltöltődést Jókai 
Annának!

Varró Jánosné Pintér Marianna
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Harminc éve toboroztam össze azokat a fi atalasszonyo-
kat, akikkel gyermekként együtt néptáncoltunk dr. Csonkáné 
Kati tanító néni vezetése alatt, és velük 1987-ben megala-
kítottam a Kakucsi Menyecskekört. Akkor még az Inárcs-
Kakucsi Népdalkört is vezettem, és a menyecskék táncaival 
együtt színes, emlékezetesen szép, önálló népzenei műso-
rokat adtunk, melyeket szerencsére megörökítettünk videón 
is. Ma csak ámulok, mennyi energiánk volt, milyen elhiva-
tottsággal szolgáltuk a népművészet ügyét! És igen: hogy 
milyen szépek és ügyesek voltunk! Örömmel látjuk ezeken 
a felvételeken, hogy mennyien jöttek el a műsorainkra. A 
nézők közül többen már nem élnek. De ezeken a fi lmeken 
igen! Jó látni az arcukat, jó emlékezni rájuk.

Időközben (1991-ben) az inárcsiakkal közös dalköröm 
megszűnt, hiszen a két község szétválásakor a szülőfalu-
mat választottam munkahelyemül; már nem kötődtem úgy a 
szomszédos faluhoz, és a családom is Kakucshoz kötött.

Idővel nevet változtattunk, Kakucsi Népdalkörré alakul-
tunk át, majd a férfi ak 2001. évi csatlakozása után Kakucsi 
Népdalkör és Borvirág Együttesként értünk el szép sikereket 
a népzenei megmérettetéseken: különdíjakat hoztunk el, il-
letve a háromévente megrendezett országos szintű megmé-
rettetéseken összesen hat Aranypáva-díjat is. Kevés ilyen 
népdalkör van az országban!

Korábbi évfordulóinkat a meghívott baráti körökkel együtt 
a község színe előtt ünnepeltük a tornacsarnokban, de most, 
a harmincadik évfordulót már másképpen terveztem. 

Régi vezetőinket, a Csonka Házaspárt, a jelenlegi és a régi 
népdalostársakat egy baráti együttlétre invitáltam a Deák 
Udvarházba, ahol remek vendéglátás mellett nosztalgiáz-
tunk. Elfogadta páros meghívásunkat Kakucs polgármester 
asszonya is, akinek sok szép fotót köszönhetünk erről az es-
téről.

Kedves Társaim! Köszönöm, hogy kitartottatok mellet-

tem az elmúlt harminc év alatt! Sok-sok szép élményt gyűjt-
hettünk, feledhetetleneket! De értek bennünket szomorú 
élethelyzetek is, amikor dalos- vagy élettársainkat temettük, 
búcsúztattuk.

Köszönöm azt a barna naplót, amibe valamennyien leírtá-
tok gondolataitokat az elmúlt harminc évről, arról, hogy mit 
jelent számotokra ehhez a körhöz tartozni. Az emlékeiteket 
olvasva úgy éreztem, többre értékeltek, mint azt én valaha is 
megszolgáltam. Köszönöm!

Megbeszéltem veletek, hogy versenyekre már nem fogunk 
menni, hiszen elértük, amit lehetett. Kívánom, hogy ezentúl 
is egy jó baráti közösségként tudjuk szolgálni Kakucs köz-
művelődési és egyházi életét, mint azt tettük eddig is. Be-
fejezésül abból a versből idézek, amit ti írtatok a naplóba: 
„Mert egy igaz barát az élethez kell,/ Az veled lesz akkor is, 
mikor más már régen nincs./ Ő akkor jön, mikor mindenki 
más elmegy,/ És tudod, hogy minden hibáddal szeret.”

Baráti szeretettel, köszönettel: Éva

A 2017/18-as évad nagyszínházi előadásai:
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő (operett)

Bertold Brecht: A szecsuáni jóember (dráma)
Michael Frayn: Függöny fel! (komédia)

Szörényi-Bródy: Kőműves Kelemen (rockballada)
Molnár Ferenc: A testőr (vígjáték)

A Kelemen László Kamaraszínházban:
Molière: Képzelt beteg (színmű)

Alfred Jarry: Übü király (bohózat) 
A Kecskemét City Balett

a Rómeó és Júliát állítja színpadra a Kamaraszínházban.
Első opera bemutatójuk: 

Tom Johnson Négyhangú opera című műve.

A Ruszt József Stúdió Színházban :
Federico Garcia Lorca: Vérnász (színmű)

 Csehov: Ványa bácsi (színmű)
Simon Gray: A játék vége (színmű)

Színházbérlet a Kecskeméti Katona József Színházban

A kecskeméti színházba járók köre 2017-ben

A népdalkör a Deák Udvarházban

A felnőtt bérlet 5 nagyszínházi + 1 kamara/stúdió színházi + 1 
táncszínházi előadásra szól, azaz 7 előadásra. I. Helyár: 12.000 
Ft felnőtteknek, 8.500 Ft diákoknak, nyugdíjasoknak. II. Helyár: 
9.500 Ft felnőtteknek, 7.500 Ft diákoknak, nyugdíjasoknak. III. 
Helyár: 8.000Ft felnőtteknek, 6.000Ft diákoknak, nyugdíjasok-
nak. Pedagógusoknak 20% kedvezmény.
Kérem, jelezzék, ha más színházba is szívesen vásárolnának bér-
letet. Tóthné

30 éve Kakucson újjáalakult a népdalkör
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Fiatal tehetségek sikerei

Czakó Roland
Czakó Roland: Vili, a vega vámpír című művét adták elő 

Roland rendezésében egy budapesti művelődési házban. 
Ezt, a fi ataloknak szóló mesejátékot láthattuk a Kakucsi 
Általános Iskola tanulóival 2017. április 2-án. Kísérő taná-
rok Tóth Katalin és Szarvas-Varró Ágnes voltak. Szeretettel 
gratulálunk a szerzőnek, hiszen eddig mint színészről ad-
hattunk hírt volt tanítványunkról, Czakó Rolandról, és most 
mint színházi szerző is bemutatkozott a nagyközönségnek. 
Büszkék voltunk rá! 

Roland a falunapunkra is elfogadta meghívásunkat, ahol 
partnernőjével, Schupp Gabriellával nagy sikert aratott ze-
nés-énekes összeállításával. Kívánunk neki sok sikert, és 
számítunk fellépéseire a jövőben is.

Magyar Georgina

Gina Dabason képviselte a kakucsi versmondókat III. 
Gyóni Géza Országos Vers- és Prózamondó Találkozón, me-
lyet Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Kulturális 
Központ és Könyvtár „Az élet szeretője” címmel hirdetett 
meg. A rendezvényre április 22-én került sor.

A versenyen a fi atal felnőttek kategóriájában Gina a má-
sodik helyezést érte el, amihez szeretettel gratulálunk!

Számíthattunk versmondónkra falunapunk kiállítás-meg-

Az előadás kakucsi közönsége. A műsort követően Roland interjút készített a gyerekekkel.

A dabasi versenyen Papp János színész, a zsűri elnöke adja át a 
verseny oklevelét Magyar Georginának

FIGYELEM!
Az Ablak Kakucsra Egyesület kirándulást szervez Tardra és Bogácsra 2017. augusztus 3-án, csütörtökön. Indulás reggel 
7 órakor. A tardiakkal ebben az évben a Tájházak napján ismerkedtünk meg a kakucsi Tájházban. Vendégeink bemu-
tatták népviseletüket, hímzéseiket, hallhattunk szép népdalaikból. Az egyesületi kirándulásra hívjuk mindazokat, akik 
szívesen megnézik a tardi matyó tájházsort. Augusztus 3-án részesei lehetünk az ő tájházi rendezvényükön, majd ezt 
követően fürdeni megyünk a bogácsi fürdőbe. Az útiköltséghez 2000 Ft-ot szedünk attól, aki nem tagunk, de a nap egyéb 
kiadásait (belépődíjak) már egyénileg kell rendezni valamennyiünknek.
Jelentkezni Tóth Istvánné Évánál lehet személyesen a könyvtárban, vagy a 06-20-413-2424-es telefonon. Várjuk a ki-
rándulni vágyókat, akiknek bővebb tájékoztatást adunk!

nyitóján is, ahol Szabó Lőrinc-verset tolmácsolt ihletetten. 
Köszönjük! További sikereket kívánunk Ginának művészi 
kibontakozásaiban.
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Válogatás az egyházi ünnepekből

Elsőáldozóink 
2017. május 14-én Pető Gábor atya és 
Beles Tünde hitoktató előtt: 

Barta Levente, Faragó Áron, 
Fekete-Gergely Nándor, 
Juhász-Hegyi Zalán, Sántha László, 
Baranyi Domán, Pálinkás Bence, 
Helyes Erik. 
Az első sorban: Dinnyés László, 
Kohut István, Kucsera Kilián, 
Svébis Boglárka, Baranyi Kerubina, 
Erdősi Petra, Pál Réka, 
Czeglédi Emese, Sinkó Veronika és 
Varró Emma. 

Úrnapi körmenetünk

A húsvéti tűzszentelés

Egyházi bálunk műsoros estjén készült fotó
Csillagtúránk végállomásán szerény vendéglátás mellett beszél-

getéssel telt az idő

Mária-kápolnánk búcsúján készített fotónk
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SPORTHÍREK

Nosztalgiamérkőzés
Mindenki tudja: sportnemzet vagyunk. A nyári olimpiai 

aranyérmek számát tekintve, népességarányosan Magyar-
ország második a világon! (forrás: www.medalspercapita.
com)

Valami hasonló örömteli tendencia látszik településünk és 
az ország viszonylatában is, legalábbis futball tekintetében. 
Ez a kis település az utóbbi évtizedekben számos első osztályt 
megjárt játékost termelt ki. Volt, ki serdülő és ifjúsági szin-
ten játszott a legmagasabb osztályban (pl: Horváth Zoltán, 
Mihály Menyhért, Miták József stb.), volt, ki ifi  szinten a vá-
logatottságig vitte (Kovács Róbert), s akadt, aki a felnőttek 
között is lehetőséget kapott a bizonyításra (Balog Tibor, Kis 
István). Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom: közülük 
a leghíresebb a 37-szeres magyar válogatott, mindnyájunk 
Balog Tibije.

Tibi minden nyáron hazalátogat Belgiumból, s ennek 
apropóján hagyománnyá vált, hogy a részvételével nosz-
talgiameccset rendez a KSE vezetősége. Ahogy teltek, tel-
nek az évek, az esemény úgy vált egyre jelentősebbé. Miért 
mondom ezt? Mert a kezdeti időkhöz képest mostanra majd’ 

egész naposra duzzadt a rendezvény. Idén a helyi „kicsik”, 
vagyis a Bozsik-programos korosztályok nyitották a napot 
már kora délután. Ezután következett a kakucsi öregfi úk 
és a 2000-es kakucsi alakulat összecsapása. Végén csattan 
az ostor alapon a záróakkord az MTK öregfi úk és a „Ba-
log Tibor és barátai” fantázianevű együttesek „csatája” volt, 
olyan illusztris vendégekkel, mint például Kovács Ervin, 
Cservenkai Donát, Kenesei Zoltán, Hámori Ferenc stb. 

S hogy ne csak a labdarúgásról és a férfi akról szóljon ez 
a nap, arról a helyi zumbás lányok gondoskodtak egy rövid, 
de intenzív bemutatóval, valamint a Kakucsi Mazsorettek 
csoportjai fi atalos lendületükkel, akrobatikus, ügyes tánctu-
dásukkal.

Hagyományt teremteni nem könnyű, fenntartani, ápolni 
még nehezebb. Temérdek munkája volt ebben a pünkösdva-
sárnapi „fesztiválban” a szervezőknek. Remélem, ők is úgy 
érzik, mint én: maximálisan megérte! Résztvevő, néző látha-
tóan egyaránt jól szórakozott. Sokan csak ilyenkor találkoz-
nak régi sportbarátokkal, játékostársakkal, ez teszi igazán 
különlegessé ezeket a rendezvényeket. Találkozzunk jövőre, 
és még sok évig ugyanitt, ugyanilyen lelkesen és örömmel!

Csernák Péter

A sportünnep valamennyi játékosa az egykori edzőkkel

Vendégeink voltak: Csima György, Kovács Ervin, 
Komódi László, Cservenkai Donát, Balog Tibor és Szabó TiborKézen fogva a múlt és a jelen
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Az edző, Fodor Józsi bácsi szavára fi gyelni kell!

A zumbás lányok, asszonyok

Erős szülői háttér nélkül nincs eredmény

Miták József a sportünnepen Horváth Zoltán képviselő úr 
és dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony mellett

A Kakucsi Mazsorettek is színvonalas műsort adtak 
ezen a napon 

(Fotók: Ádám Krisztina és Ádám Erik)

Örömhír a sportpályáról!

Szeretettel gratulálunk Józsinak ehhez az elismeréshez, amelyért nagyon sokat dolgozott. Kívánunk további lelkes, 
kitartó munkát, erőt, egészséget, hogy legyen ereje, kedve szolgálni továbbra is a kakucsi sportéletet, a labdarúgást. 

Hajrá, Kakucs!



A 2017. évi ballagási tablók 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda

Kakucsi Általános Iskola


