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Rónay György:

Feketerigó
Odafenn a fenyőfa hegyén,
mindig a legtetején
fütyül a feketerigó,
fütyüli, hogy élni jó.
Már szinte az alkonyi égen,
fekete pont a bársony kékben:
mintha egy kotta fekete feje
hirtelen énekelni kezdene.
Vagy mintha a Tavasz keze írna
víg verset az égi papírra;
tintája az öröm, a remény:
mint gyöngy remeg a tolla hegyén.
Azután nem bírja tovább
a tulajdon gondolatát:
kis szíve boldog bódulatát,
s azt, hogy oly gyönyörű a világ:
Lecsöppen a csepp örömében,
s most ott ül a fenyőfa hegyén fenn,
mindig, mindig a legtetejében:
csepp öröm a világ tengerében,
amitől az egész Föld fényes,
amitől a világ színe szép lesz,
s az áttetsző alkonyi oldott
kékben a világ szíve boldog.
És habkönnyű lesz, aki hallja.
Visszhangzanak a szívek a dalra.
Hallod-e: tíz, húsz, száz, millió, millió!
Taníts meg örülni, feketerigó!
(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Kakucsi ünnepségünket 2021. augusztus 20-án, pénteken 8.30 órától
a Szent Kereszt-templom kertjében, rossz idő esetén a templomban tartjuk meg.
Az egyházi szertartást követően átadjuk a Kakucs 2021. évi díszpolgára
és a Kakucs Község Kiváló Vállalkozása díjat is.
Ünnepségünkre szerete�el és �sztele�el hívjuk községünk minden lakosát!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
Farkasné Szabó Mária jegyző
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Kedves Kakucsi Olvasóm!

Várható események
A második félév eseményei:
A Tájházban újfajta programokat szerveznek, rövidített
időben, délutánonként, valamint „anya-lánya” kézműves napokat. Az idei évben még nem lesz nyári tábor. A Kakucsi Tájház
Facebook oldalán tájékozódhatunk az alkalmak pontos idejéről.
Az általános iskola rövid, nyári napközis tábort tervez.
Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk a Szent Kereszt-templom udvarán és a Szent István ligetben álló, nagy királyunk mellszobránál.
Az ünnep keretében adjuk át a Kakucs Község Kiváló Vállalkozása és a Kakucs Község Díszpolgára kitüntető díjakat.
Augusztus 21-én a Liebner-kerti Vendégháznál a II. Lecsófesztivált rendezik meg a civil szervezetek. A minifesztivál célja a nemzeti értékek népszerűsítése. Alcíme, a „Magyar asztalra
- magyar alapanyagból” arra utal, hogy azokat várják, akik hazai alapanyagokból készítik majd el az általuk legﬁnomabbnak
ítélt lecsót. Az este folyamán oklevéllel jutalmazzák a legjobb
lecsókat készítő versenyzőket.
Augusztus 28-29.: – Két püspökség - egy nemzet címmel
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázaton
vettünk részt, és nyertünk. Ennek eredményeként azokkal, akik
a magyarkakucsi vendégeinket vendégül látják, itt tartózkodásuk idején kísérik őket, valamint a Római Katolikus Egyházközség képviselőivel Nagyváradra megyünk.
Ha a járvány nem tör előre, szeptember 25-ére tervezzük a
Pálinka-Lekvár-Méz fesztivált.
Eddig látunk előre, és nagyon reméljük, a delta-variáns, illetve annak is a már mutálódott változata, nem okoz negyedik
hullámot.
Beadtuk a Gizella utca felújítására a pályázatot, és a kicsit
több, mint egykilométeres útszakasz, ha szerencsénk van, az
idén, ha későn hirdetnek nyerteseket, akkor jövőre készül el.
A temető kerítésének felújítása a nyáron fejeződik be, egy
új kapu beépítésével zavartalanabbá válnak a szertartások.
Az országos fásítási programban is részt veszünk. A szabadtéri sportpark köré, a Rezeda utcában és a temető mellett
pótoljuk a fákat.
A szabadtéri sportpark és a játszótér közé ivókutat helyezünk el.
Pest megye végre önállóan pályázhat Uniós pénzekre!
A tervezett közösségi ház mellett másik pályázatra is beadjuk a terveinket.
A mostani egészségház még az 1970-es években épült, és
minden rendelőjében egy helyiségben van az orvos és az aszszisztencia, mely a mai szakmai követelményeknek nem felel
meg. Ezért új helyen egy új egészségházat terveztetünk.
Érdekes módon az Uniós szabályok szerint nem támogatják
az egészségházzal együtt épülő gyógyszertárat. Ellenben szolgálati lakás/lakások építését engedélyezik.
Mivel egyaránt szükség lesz orvosi, illetve tanári szolgálati
lakásra is, ezért a tervek elkészítésekor erre ﬁgyelemmel leszünk.
Az idei évben is részt veszünk a Magyar Falu Programban

Óvatosan fellélegezhetünk egy kicsit, a járvány súlyosan
fertőző szakasza visszavonult. Ebben nagy szerepe van annak is, hogy a község lakosai közül sokan beoltották magukat, és így vírusfertőzés esetén is elkerülhetik a kórházi
ápolást.
Köszönettel tartozom a kakucsi egészségügyben dolgozóknak.
Több mint egy évig nagyszerűen helytálltak, és mindenben segítették a hozzájuk fordulókat.
A vírus közöttünk van, nem lehetünk teljesen nyugodtak,
továbbra is vigyáznunk kell. Különösen azért, mert akik
nem kaptak védőoltást, nagy valószínűség szerint megfertőződnek, és megfertőzik a környezetükben élőket is.
Az élet nem állt meg a járvány időszaka alatt sem. Sok
pozitív esemény történt.
Április 30-án átadtuk a ﬁókgyógyszertárat, amely nagyon szép, modern és vásárlóbarát. Mindenki számára
– akár beteg, akár másért van szüksége a gyógyszertárra –
nagy megkönnyebbülés, hogy itthon tudja beszerezni, amit
szeretne.
Köszönjük Dr. Kántorné Dr. Heneráry Csillának és Dr.
Kántor Attilának, hogy vállalták az átalakítás nyűgét és kiadásait, hogy ilyen szép, vásárlóbarát gyógyszertárat működtessenek – mindenki megelégedésére.
Ugyanekkor vettük át Pánczél Károly képviselő úrral a
felújított Fecske utcát.
Elindult a Konyha épületének bővítése, amelyet augusztus végéig át kell adnunk a konyha dolgozóinak, akik a hőségben dolgozva is ebédet biztosítanak a bölcsőde, óvoda,
iskola és a község időseinek számára.
Megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról –
járvány miatt még kevesen jönnek el rendezvényre.
Június második felében újra köszönthettük a babákat,
akik még tavaly születtek közénk, de a járvány miatt nem
ajándékozhattuk meg Őket. Öröm volt újra találkozni a szülőkkel és a már nem is olyan újszülöttekkel.
Időközben megalakult és megkezdte működését a külterületi járőrszolgálat, melyet a karcagi Nexus Egyesülettel
együttműködve az illegális szemétlerakás megakadályozása
érdekében hoztunk létre önkéntesek részvételével.
Névre, jármű alváz/motor/forgalmi rendszámra adom
ki az engedélyt, melyet az Erdőgazdaság illetékeseinek is
bemutatnak a szolgálatban résztvevők. Több sikert is elértek
már. Több olyan eset volt, amikor szemétlerakási szándékkal érkezőt riasztottak el.
Ismerve a jelenlegi zöldség-gyümölcs árakat, a hátrányos helyzetű családok számára vitamincsomagot állíttattunk össze, 750.000,- forint értékben.
Minden érintett család megkapta a vitaminpótlásra szánt
csomagot, amit a Roma nemzetiségi önkormányzat vezetője
és tagjai vitték ki.
Első rendezvényünk június 26-án volt, „Kakucsi Nyitogató” címmel, amit az óvoda területén tartottunk meg.
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Kakucsnak új ﬁókgyógyszertára van!

– a meglévő eszközeink bővítését céloztuk meg, hogy könynyebben tudjuk megelőzni az allergén növények virágzását.
Hamarosan elkészül a Polgárőrség helyisége, és a Körzeti
Megbízotti Iroda, amely a kamerarendszer technikai eszközeinek is helyet ad.
Itt a nyár – hihetetlen nagy meleggel –, ezért kérek mindenkit, hogy a napsütés ellen védekezzenek! Fogyasszanak legalább 2-3 liter vizet, a legmelegebb időszakokban ne menjenek
a szabadba!
Figyeljünk idős hozzátartozóinkra és ismerőseinkre!
Békés, egészséggel teli nyarat kívánok minden kakucsi lakosnak!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az átadó
ünnepségen
Pánczél Károly
országgyűlési
képviselő, az
épület felújításán
sokat dolgozó
Kelemen Imre
karbantartó,
valamint a
Dr. Kántor
házaspár

A bővülő konyhai épület képekben:

Megújult a Fecske utca!

Szeretnénk, ha valamennyi utcánk hasonló úttal
büszkélkedhetne!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva - veszélyhelyzetben Kakucs Község Polgármestere által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A
teljes anyag megtekintésére lehetőség van a www.kakucs.hu weblapon.
2021. március 29-ei döntések:
14/2021. (III. 29.) Határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó, 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
15/2021. (III. 29.) Határozat:
A Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
16/2021. (III. 29.) Határozat:
Az önkormányzati adóhatóság 2020. évi beszámolójának
elfogadásáról
17/2021. (III. 29.) Határozat:
A Kakucs 84/1. hrsz-ú közterületnek „Fecske köz” névre
történő elnevezéséről

26/2021. (VI. 07.) Határozat:
A DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
27/2021. (VI. 07.) Határozat:
A Kakucs 036/43. hrsz-ú földterület értékesítéséhez történő hozzájárulásról
2021. június 10-ei döntések:
28/2021. (VI. 10.) Határozat:
A Temető utca 24. szám alatti, kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről
29/2021. (VI. 10.) Határozat:
A Temető utca 22. szám alatti, kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről
30/2021. (VI. 10.) Határozat:
Dr. Kende Károly címzetes főorvos „Kakucs Díszpolgára” kitüntető díjban való részesítéséről
31/2021. (VI. 10.) Határozat:
Néhai Csatlós Magdolna kántor-tanító „Kakucsért Érdemérem” posztumusz kitüntető díjban való részesítéséről
32/2021. (VI. 10.) Határozat:
Tamás és Zsolt Kft. „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” kitüntető díjban való részesítéséről

2021. március 31-ei döntés:
18/2021. (III. 31.) Határozat:
A Temető utca 26. szám alatti kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről
2021. május 11-ei döntések:
12/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
19/2021. (V. 11.) Határozat:
A belső kontrollrendszerhez kapcsolódó vezetői nyilatkozatok elfogadásáról

Felhívás a házszámtáblák
kihelyezésére
Községünk több utcájában problémát jelent az ingatlanok
beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán
nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre.
A házszámtábla hiánya, vagy nem megfelelő elhelyezése
megnehezíti az orvosok, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a
rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját.

2021. május 28-ai döntések:
20/2021. (V. 28.) Határozat:
A 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló
elfogadásáról
21/2021. (V. 28.) Határozat:
A Dabasi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolójának
elfogadásáról
22/2021. (V. 28.) Határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2020. évi költségvetési
beszámolójának elfogadásáról
23/2021. (V. 28.) Határozat:
A Kakucsi Községfejlesztési Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
24/2021. (V. 28.) Határozat:
A Temető utcai, kedvezményes árú telkek értékesítési feltételeinek újbóli meghatározásáról

Az Önkormányzat vonatkozó, 12/2012. (V. 2.) számú rendelete a következőket írja elő:
„8. § (1) Az elnevezett úttal vagy utcával érintkező, önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat házszámmal kell ellátni. …
9. § (1) A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és
pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Az ezzel
járó költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.
(2) A házszámtáblát az épület utcafronti homlokzatán,
bejárati ajtaján vagy a kerítésén kell jól látható módon
elhelyezni.”
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy – a hivatkozott szabályokat ﬁgyelembe véve – a házszámtáblák
szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul
gondoskodni szíveskedjenek, hiszen a beazonosíthatóság a
lakosság érdekeit, a közbiztonság megteremtését is szolgálja.

2021. június 7-ei döntések:
14/2021. (VI. 07.) önkormányzati rendelet:
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2021. (VI. 07.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. általi pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról

Polgármesteri Hivatal
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Újszülöttek látogatása
5. Győrﬁ Imre Lajos és Hajas Hajnalka kisﬁát: Ádámot
6. Kercseli László és Kovács Katalin Erzsébet kisﬁát:
László Attilát
7. Kocsis Rajmund és Kótabé Dóra kisﬁát: Kornélt
8. Krizsek Géza Tamás és Magériusz Vivien kislányát:
Zsóﬁa Bernadettet
9. Marosfalvi Viktor és Pető Bianka kislányát: Lucát
10. Mészáros Róbert és Vincze Vivien kislányát: Flórát
11. Radics Borbála kisﬁát: Dominik Nolent
12. Radóczi Ákos és Kocsis Erika kislányát: Nadint
13. Svébis Zsolt és Nagy Viktória kisﬁát: Eriket

Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t,
nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító utalványnyal támogatja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában
foglaltak szerint.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Mária jegyző 2021. I. félévében a következő újszülötteket köszöntötte otthonukban:
1. Bánszki Zoltán és Novák Barbara kisﬁát: Áront
2. Csiszárik Péter Pál és Faragó Dóra kisﬁát: Zalánt
3. Erdősi László és Kozma Anita kisﬁát: Mátét
4. Frittmann Gábor és Borbás Brigitta kislányát: Zorkát

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

Bánszki Áron

Frittmann Zorka

Svébis Erik

Csiszárik Zalán

Győrﬁ Ádám

Erdősi Máté

Kercseli László Attila
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Kocsis Kornél

Krizsek Zsóﬁa Bernadett

Marosfalvi Luca

Mészáros Flóra

Radics Dominik Nolen

Radóczi Nadin

VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ELLEN

országos felderítései. Az idei évben nemcsak földi felderítés
zajlik, hanem az előző évekhez képest megnövelt területen
lesz légi felderítés is.
Aki a parlagfű-védekezési kötelezettségének nem tesz
eleget, növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek mértéke – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően –
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként, haladéktalanul végezze el! Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű
elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez és
a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk
csökkentéséhez.
Polgármesteri Hivatal

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet
biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt
megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki,
a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény
irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény alapján a földhasználó folyamatosan köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Júniusban megkezdődtek a parlagfűvel fertőzött területek
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Május elsején zeneszó ébresztette a falut. Köszönjük a Kálvin Zenekarnak és Pálinkás Tibornak!

Május első vasárnapján szeretettel köszöntöttük az édesanyákat
Szabó Lőrinc: Melletted

akkor mutatta meg szived,
hogy van még segítség:
akármennyi a kín s az undor
akármilyen nagy,
mind-mind elmúlik csendesen,
ha te velem vagy.
A küzdés piszkát nem bírom
s te vagy a béke,
háborúimból kivezetsz:
szeretlek érte;
utamon a halál felé
vészfék szerelmed;
melletted mindig jó vagyok,
azért szeretlek.”

(részlet)

VILLANYSZERELÉS
SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL!

„És most szeretlek, mintha volnék
megint huszéves;
tested és lelked porcikái:
mind kedves-édes;
kiábrándultságom megint
gyermeki hit lett,
mert azzal gyógyitasz,
ami megbetegített.
Amikor bennem legnagyobb
volt már az inség,

 épületek villamos hálózatának korszerűsítését
korszerűsítését, bővítését-,
 kapcsolók, lámpák, konnektorok kiépítését
kiépítését, cseréjét-,
 informatikai dugaljak kiépítését (PC, TV, Telefon) -,
 és kisebb villanyszerelési munkákat is elvállalok

Urbán Attila

Telefon: 06/30-111-5818
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2021. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján
2010 óta
ez a nap egyben a Nemzeti Összetartozás Napja
is. Ezért kell,
ahol csak lehet, magyar
bölcsődét,
óvodát, iskolát, templomot támogatni, avatni.
Hogy ne csak
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
írott malaszt
legyen
az
összetartozás, hanem szeretettel teli valóság.
Hogy soha se ismétlődhessen meg, amit Reményik Sándor: Búzavirág a magyar határról című versében, 1920. június hetedikén írt a román-magyar határról:
Túl Váradon, a róna kapuján,…
Magyar s magyar közt öles szakadék:
Nekik - ott túl, maradt egy kis hazájok!
Nekünk itt, semmink, semmink se maradt,
Csak az, hogy néha gondolhatunk rájok…

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester köszöntője
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy eljöttek együtt emlékezni. Mert emléknap van ma.
Trianonra emlékezni nem csak egy napon lehet, az mindig időszerű, mert azt, ami megtörtént Magyarországgal, a
nemzeti emlékezetnek nem volt lehetősége feldolgozni. Se
elsiratni, se róla beszélni, megoldást találni - módunkban
sem állt. Hallgatásra kényszerítettek bennünket évtizedeken
át.
Nemzetünk ezeregyszáz éves történelemkönyvének számos lapját írták aranybetűkkel őseink, akiknek hősi tetteire
ma is büszkék vagyunk. Többször vesztettünk csatákat, de
mindig felállt a nemzet, és újjáépítette az országot szebbé és
jobbá, mint annak előtte.
De Trianon csapását vastag feketebetűkkel írták be népünk történetének könyvébe.
Trianonban Magyarország volt a hadizsákmány, melynek
testéből gazdagon osztogattak a nagyhatalmak a környező
országok számára. A 907-es pozsonyi csata óta vártak erre.
Három és fél millió testvérünk esett egy tollvonással kisebbségi, elnyomott sorba, túl a frissen meghúzott határokon.
Az akkori magyarság 34%-a, és velük együtt országunknak
több mint háromnegyed része. Elképzelhetetlen mennyiségű, pótolhatatlan veszteség, oly rövid idő alatt!
És mi nem tudtunk segíteni, mert azokon a határokon nem
engedték át az összezsugorított Magyarország segítő szándékát sem.
A nemzetnek talpra kellett állnia láb nélkül, újjá kellett
építenie magát kéz nélkül, a gazdaságát földi javak nélkül,
kereskedelmét pénz nélkül, a kultúráját nagyhírű egyetemei,
pezsgő kulturális életet élő városai nélkül – és a három és fél
millió magyar tudása, tapasztalata nélkül.
És bár senki sem hitte, mi megtettük. Bebizonyítottuk,
hogy nem a könnyen eltiporható népek közül valók vagyunk.
A határokon túl tragikus volt a helyzet. A magyarokat elvágták a nemzeti kultúrájuktól, tiltották nyelvük, zászlajuk
használatát, megalázó sorba kényszerültek, az írók elvesztették olvasóikat, akadályozták műveik megjelenését, életük
is veszélybe került, éppen úgy, mint a lelkészeknek, tanároknak, polgároknak, gazdáknak, birtokosoknak. Pária lett
minden magyar a szülőföldjén nemre, korra, származásra
tekintet nélkül.
Mára nyolc országban él a megmaradt magyarság: FELVIDÉK – Szlovákiához, CSALLÓKÖZ – Szlovákiához,
KÁRPÁTALJA – Ukrajnához, ERDÉLY – Romániához,
PARTIUM – Romániához, DÉLVIDÉK – Szerbiához, TENGER-MELLÉK – Horvátországhoz, SZERÉMSÉG – Horvátországhoz, FIUME – Olaszországhoz, MURAKÖZ –
Szlovéniához, LAJTABÁNSÁG – Ausztriához csatolva.
Ők mind a mi véreink! Szent kötelességünk kezet nyújtani és mindenben segíteni nekik, hogy nyelvük/nyelvünk el
ne vesszen, tudjanak róla – bármikor hozzánk fordulhatnak.

Méltóságteli emlékezést kívánok mindenkinek!
Varró Jánosné ünnepi beszéde
Kedves Megemlékezők!
Minden nép életében bekövetkeznek tragikus sorsfordító
események, melyek pusztító hatásukkal teljesen megváltoztatják addigi, megszokott életét, szomorú mérföldkövekké
válva történelmük országútján.
Nemzetünk történetében egyik ilyen szomorú mérföldkő
az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum, melynek
katasztrofális következményei csak a mohácsi tragédiával
hasonlíthatók össze, és aligha tévedünk, ha a Trianonhoz vezető események gyökereit Mohácsnál keressük. Hogy mely
történelmi események láncolata vezetett törvényszerűen
idáig, itt és most nem áll módunkban elemezni. Most feladatunk az emlékezés, hiszen Trianon üzenete és tanulságai
segítenek megismerni a múltat, eligazodni a jelenben és a
jövőre tekinteni.
Tény, hogy a győztes hatalmak által ránk kényszerített
példátlanul igazságtalan trianoni békeszerződés az első világháborúban vesztes államok közül Magyarországot sújtotta legnagyobb mértékben, hazánk szenvedte el a legsúlyosabb veszteségeket. Beteljesedett rajtunk a régi római
mondás: Jaj, a legyőzöttnek!
Még a korrekt, elfogulatlan nyugati gondolkodókat is
megdöbbentette e példátlan brutalitás. Többen is kijelentették, hogy ez nem békeszerződés, hanem egy ország halálos
ítélete!
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A Párizsba
utazó magyar
küldöttségnek
semmilyen befolyása sem volt
az eseményekre, a szerződés
már elkészült,
csak az aláírás
hiányzott.
A szerződés
álszent módon
az etnikai arányokra hivatVarró Jánosné
kozva csatolt el
Magyarországtól még színmagyar lakosságú területeket is,
nem szabva gátat az utódállamok mohóságának.
Trianon következményei végzetesek voltak. Az ország
elvesztette területének közel kétharmadát, hegyeinek, vizeinek, erdeinek, bányáinak, vasútvonalainak, gyárainak nagyobbik részét.
Elvesztette virágzó városainak, falvainak többségét. Elvágták közlekedési útjait, leszerelték hadseregét. A kivéreztetett országot még súlyos jóvátétel ﬁzetésére is kötelezték,
javait kifosztották.
A legfájóbb veszteséget mégis a több, mint hárommillió
külhonba szakadt magyar honﬁtársunk jelentette, akik egyik
napról a másikra kisebbségi létbe kényszerültek, jogaikat
senki sem védte, bár azt a békeszerződés látszólag garantálta, de a valóságban ki voltak szolgáltatva az utódállamok kénye-kedvének. Családok szakadtak szét, a magyarok
megvetett „hazátlanokká” váltak, akiken az anyaországnak
nem állt módjában segíteni.
A trianoni tragédia sokkolta a teljes magyar nemzetet, társadalmi és anyagi helyzettől, politikai beállítottságtól függetlenül. Politikusok, költők írók emelték fel szavukat.
Egy eleinte szinte felfoghatatlan rémálom lett valósággá.
Június 4-e gyásznappá vált. A veszteségekbe lehetetlen volt
belenyugodni.
Sajnos azonban a helyzet megoldására rossz válaszok is
születtek, melyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk egy újabb világégésbe sodródott, és újabb súlyos veszteségeket szenvedett el, drága emberéleteket a frontokon,
fogolytáborokban és munkatáborokban.
Majd a hallgatás évtizedei következtek. Külhonban élő
testvéreinkről megfeledkeztek. A trianoni eseményeket
agyonhallgatták. Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy szinte
semmit sem tudtak erről.
Hallgattak a történelemkönyvek, hallgattak az írástudók.
Amikor azonban a közelmúltban mód nyílt arra, hogy
megfogjuk külhoni testvéreink kezét, kifejezzük együvé tartozásunkat, megszavazzuk számukra a magyar állampolgárságot, akadtak olyan politikai erők, akiknek ármánykodása
miatt a népszavazás kudarcba fulladt. Újabb Trianon, ezúttal
lelki.
Mára azonban megadatott a lehetőség, hogy jóvátegyük
és kifejezzük összetartozásunkat, hiszen eltéphetetlen szálak

Juhász Gyula: Trianon című versét Csernák Jánosné és
Tóth Istvánné olvasta fel
kötnek össze minket. A csodálatos anyanyelvünk és a közös
történelmi múlt, melynek voltak dicsőséges fejezetei, amelyekre joggal lehetünk büszkék, és elrontott lapjai, hiszen
Radnóti szavaival élve: „tudjuk miben vétkeztünk, mikor,
hol és miképp”!
Legyünk képesek levonni Trianon tanulságait! Hogy más
népekkel a kölcsönös tisztelet, megbecsülés és elfogadás
alapján békében, egymást segítve éljünk. Hogy ne engedjük el külhoni testvéreink kezét, ne engedjük, hogy bárki,
bármikor éket verjen közénk! Legyen hát június 4-e gyásznapból a nemzeti összetartozás napja, a nemzet életerejének
kifejezése!
Végezetül engedjék meg, hogy elmondjak néhány sort
abból a versből, melyet nemrégiben az ünnep apropóján írtam:

Koszorúzás

Zenei közreműködő a Kálvin Zenekar volt
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Az ünneplő közönség

Kakucs dalosai a megemlékezésen

S még mindig itt vagyunk a vén földrész szívén
Hiába tépáztak századok, örökké volt remény
Az Isten tenyerén álmokat ringattunk,
Gyorsszárnyú sólyomként magasba repültünk.
A földre zuhantunk, és mégis fölálltunk
Tűztollú főnixként újra föltámadtunk!
A hősök nem születnek, a méltók azzá lesznek,
Ha tiszta szívűek s a nemzetért élnek.
Nemzetem, büszke légy! Miénk egy ezredév
A vén földrész szívén, őseink örökén.

Bárdos Lajos Kamarakórusunk
egy nyáregyházi ünnepség egyházi
szertartásában szolgált
„2021. június 05-én Nyáregyházán, a Két Szív Római
Katolikus Plébánia területén került sor a felújított Wekerlesírkert ünnepélyes átadására.
A rendezvény előtt szentmisét celebrált Marton Zsolt, a
Váci egyházmegye püspöke, aki az ünnepség végén a sírkertet is megáldotta.
Ünnepi beszédet mondott Virág Barnabás, a Magyar
Nemzeti Bank alelnöke, a Wekerle család történelmi érdemeit Buza Ernő, a Wekerle Sándor Alapítvány kuratóriumi
elnöke méltatta, a leszármazottak nevében pedig Dr. Patay
Géza mondott köszönetet.”
/Fotók: Hrubos Zsolt/

Marton Zsolt püspök celebrálta a szentmisét, amelyen
kórusunk is szolgált

Kórusunk a Wekerle-sírkert felszentelésekor

Kopjafánk
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Kakucs Nyitogató napunk június 26-án
Az első községi rendezvényünk volt a vírus kezdete óta.
Mikor el kezdtük szervezni, még nem tudtuk, milyen keretek között jöhet létre, mit enged meg
és mit nem az éppen
aktuális törvény.
Családi napot terveztünk, hogy akik
Kakucsra költöztek,
kicsit ismerkedjenek a falu életével,
hagyományaival.
Épp ezért megfelelő
helyszínnek
bizonyult az óvoda árnyas udvara.
A gyerekek jobban
feltalálták magukat
a sok játék között.
Nem kellett a forgalomtól tartani, a
szülők így tudtak
A nap háziasszonya: Spanyielné
kicsit beszélgetni.
Elek Györgyi, a Kulturális Bizottság
Ez a nap nem jöelnöke
hetett volna létre a
község vállalkozóinak támogatása nélkül. Köszönjük mindenkinek, aki bármi
aprósággal segítette kezdeményezésünket.
Az anyagi támogatás mellett, nagy szükség volt a ﬁzikai,
társadalmi munkára is. Sok embernek tartozik köszönettel
bizottságunk: az óvoda dolgozóinak, Kelemen Imre karbantartónak, a közmunkásoknak, a JSP 97’ Kft. dolgozóinak,
Guttyán Gábor villanyszerelőnek, az egyesületek tagjainak,
végül, de nem utolsósorban a Kálvin Zenekarnak.
Úgy gondolom és érzem, hogy sikeres napot zártunk. Aki
eljött, az válogathatott a színes programok közül. A családias légkör, a sok játék, a koncertek, a tábortűz és a bál minden
jelenlévőnek jó hangulatot, felszabadulást, lazulást nyújtott.
Bízunk benne, hogy őszre tervezett programjainkat már
nem kell elhalasztani a vírus miatt.
Spanyielné Elek Györgyi

Támogatóink voltak:

Egyházunk képviselői
a Kakucs Nyitogatón

Egyházközségünk elnökének, Maczák Jánosnak a családja mellett Kelemen Zoltán atya is megtisztelte jelenlétével
a Kakucs Nyitogató rendezvényét
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Megkérjük Önöket, hogy a
2021.szeptemberi Lapozgatónkba írásaikat
2021. szeptember 10-ig küldjék el
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A Kakucs Nyitogató képekben
(Fotó: Adamicza Andor)

A nap műsorait adták

A Lóca zenekar a gyermekeknek játszott

Az Omega együttes dalait a Megapolis hozta el hozzánk

A Smoothez a tábortűznél szórakoztatott bennünket

Az esti bál zenészei: a Kálvin Zenekar

Az óvoda udvara megtelve az érdeklődő közönséggel

A gyerekek játszótere mindig tele volt élettel
12
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Baráti asztaltársaságok
(Fotó: Adamicza Andor)
Báli hangulatkép

Akik a tábortüzünket vigyázták

Túztánc
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
BÚCSÚZTAK A KÖKÖRCSIN ÓVODA NAGYCSOPORTOSAI

A járvány miatt ebben az évben is arra kényszerültünk, hogy
néhány hétre az intézményünk összevont csoporttal és „DigiOvival” működjön, és közben izgultunk, hogyan tudjuk segíteni a nagycsoportos gyermekek érését az iskolára. Minden óvó
néni és szülő nagyon várta, hogy a saját csoportjával legyen.
Április második felében újra együtt lehettünk a csoportunkkal,
megkezdtük a készülődést az Anyák napjára, majd a Ballagásra. A kimaradt ovis napok után, bizony szomorú tény volt a
gyerekek számára, hogy hamarosan iskolások lesznek. Ahogy
telt az idő, egyre jobban felkészültek lélekben is a változásra

Az idén két óvodai csoportból ballagtak a gyerekek: a Maci
csoportból 13, a Csiga csoportból 17 gyermek fogja szeptember
1-én megkezdeni diákéveit az első osztályban. A ballagás szűk
körben zajlott, ez most egy kicsit más volt - mi felnőttek tudjuk
ezt! Óvatosabb, de annál meghittebb! Zene, képek a múltból,
énekek, virágok, ajándékok, meglepetések, mosolyok, ölelések, könnyek… S ami a legfontosabb: minden gyermeknek
emlékezetes, fontos mérföldkő, lépcsőfok: ÓVODÁSBÓL ISKOLÁS LESZ! Milyen jó, hogy átélhették, megélhették, megérezhették! Segítheti mindez őket abban, hogy örömmel várják
az iskolát, és könnyedén vegyék annak kihívásait.
Az óvodás életkor a gyermekkor talán legaranyosabb időszaka, ajándék számunkra, hogy mi lehettünk azok, akik osztozhattunk a családokkal ezeknek a páratlanul szép éveknek az
örömeiben, szépségeiben, ﬁgyelemmel kísérhettük kisgyermekeink fejlődését, sőt érdemben tehettünk is érte.
Minden iskolába készülő gyermekünknek és családjuknak
jó egészséget, szép nyarat, és boldog iskolai éveket kívánunk!
Marietta és Marika óvó nénik

és megfogalmazódott bennük a gondolat: „Szeretem az ovit,
de várom az iskolát!”
A ballagás előtti napon meglátogatta a nagycsoportos óvodásokat Dr. Kendéné Toma Mária és Farkasné Szabó Mária,
hogy búcsúzóul ajándékkal kedveskedjenek a ballagóknak.
A „csomagban” iskolában nélkülözhetetlen „kincsek” voltak
a gyerekek nagy örömére. A polgármester asszony kedvesen beszélgetett a gyerekekkel, és megköszönte a műsorokat
is, melyek színesebbé tették községünk ünnepeit. A középső
csoportosok egy szép verssel és könyvjelzővel vettek búcsút a
nagyoktól, majd a nagycsoportosok elültettek egy tölgyfát az
óvoda udvarán. Ez már évek óta szép hagyománya óvodánknak.
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30 év az óvodában
Nagy Henrietta óvó néni szeptemberben lesz 30 éve, hogy
a kakucsi óvodát választotta munkahelyének. 30 év hosszú
idő egy helyen. Azt hiszem, erre csak az elhivatott pedagógusok képesek. Mindig megújulni, szeretni a gyerekeket. Ez
teszi a pedagógust újra és újra ﬁatallá, fáradhatatlanná. Ha
néha el is fárad, mert ő is emberből van, a gyermekek ezt
nem veszik észre.
Heni 1991-ben kezdett, mint képesítés nélküli óvó néni,
majd úgy megszerette munkáját, hogy elvégezte az óvónőképző főiskolát, és itt ragadt. Közben családot alapított, két
gyermeke született, akik közül Luca már középiskolás, Barnabás még általános iskolás. Egy óvodapedagógus feladata
nagyon összetett. Játszva tanítani, szeretve nevelni. Így tudnám összefoglalni. Heni ezt a legjobb tudása szerint végezte úgy, hogy mellette óvodavezető-helyettesi feladatokat is
ellát. Sok-sok csoport került ki kezei közül, és kezdte meg
iskolai tanulmányait. A tanító nénik mindig hálásak voltak
felkészítő munkájáért. Tudását állandóan fejleszti, szakvizsgázott, továbbképzésekre jár.
Családja sokszor hiányolja, a sok hétvégi program miatt,
hiszen büszkén mondhatom, hogy ő is, mint az óvoda valamennyi dolgozója, mindig helyt áll a helyi rendezvényeken.
Ötletei, igényes munkái segítséget nyújtanak a pályakezdőknek.

A gyermekek kedvenc versével, melyet Osváth Erzsébet
írt, köszönöm az elmúlt 30 évet:
„Meséltél és meséltél igazakat, szépet.
Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?! Te azt sosem kérdted.
De talán a két szemem, elárulta néked.”
Heni óvó néni, remélem, még sokáig dolgozunk együtt,
melyhez nagyon jó egészséget kívánok!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Nyugdíjas búcsúztató
Rapcsák Jánosné, mindenki Éva nénije, a tavasszal nyugdíjba vonult. 1997. szeptember elsején kezdett a kakucsi
óvodában dolgozni, mint karbantartó és ételszállító. Az akkori háromcsoportos óvodában Éva volt az, aki mindent
tudott és mindennek tudta a helyét. Ha valamit kerestünk, őt kérdeztük. Ha dajka hiányzott, oda ugrott be, ha a karbantartó, akkor szerelt, ha a kertész, akkor locsolt, kapált. Legnehezebb munkája az ételszállítás volt a napközibe. Kezdetben egyedül tolta a kocsit, majd kapott maga mellé egy közmunkást. Az utóbbi 10 évben, már „csak” mint takarító
dolgozott a hatalmas új épületben. Mindezt nagyon minimális ﬁzetségért.
Mindig tudtuk merre jár, hangját mindenhol hallhattuk. Segítőkész, ugrásra kész embert ismertünk meg benne. Nem
félt a munkától. A község és az óvoda rendezvényein mindig számíthattunk rá. Ő volt az utolsó a vezetővel közösen,
aki elhagyta kitakarítva az óvodát. A gyerekek is szerették, sokat viccelődött velük. Férjével, Janival együtt, két szép
gyermeket neveltek fel, mindkettő diplomás felnőtt lett.
Az élet úgy hozta, hogy pár évvel ezelőtt súlyos betegséget diagnosztizáltak Évánál. Imádkoztunk felépüléséért.
Férje és gyermekei csak vele voltak elfoglalva, hogy mindenben segítsék gyógyulását. A sikeres műtét és kórházi kezelés alatt, egyik napról a másikra, párjánál is daganatos betegséget állapítottak meg, mely rövid idő alatt elvitte Éva,
gyermekei és unokája mellől. Próbáltunk sokat segíteni, hogy
minél előbb vissza tudjon jönni dolgozni. Szerencsére ő rendbe
jött. Most, a nyugdíj mellett, napi 6 órában, továbbra is itt van az
óvodában, mint takarító.
Fodor József szavaival búcsúzom Tőled:
„Mi volt, emlékben él,
S új vár, mint utad tova léped,
S éretten az évek fényeinél,
Sokat tehetsz még, annyi szépet.”
Éva, nyugdíjas éveidhez nagyon jó egészséget és hosszú életet
kívánok családod körében!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
15
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Ballagás 2021

családias környezetben zajlott tanítványaink búcsúztatása.
Három tanuló, Golarits Rebeka, Konczik Janka és Horváth
Csaba a nyolcéves kitartó munkájáért könyvjutalomban részesült, Major Csilla oklevelet kapott biológiából a „Tollforgató” levelező tanulmányi versenyen elért I. helyezéséért.
Kívánjuk mindenkinek, hogy azok az alapok, amelyet
ebben az iskolában szereztek, elegendőek legyenek ahhoz,
hogy elérje az önmaga számára kitűzött célokat.
Nyolcadikosainkkal együtt idén három kolléga is „elballagott”. Lovas Istvánné tanító néni (volt alsós osztályfőnök),
Schulcz Éva tanító néni és Röck Istvánné takarító néni élvezheti a gondtalan nyugdíjas éveket. Hosszan tartó egészséget és jó pihenést kívánunk nekik.
Kocsis Gábor osztályfőnök

Ismét egy rendkívüli tanév ér véget, amely nyolcadikosaink számára tele volt „embert próbáló kihívásokkal”. A
pályaválasztás, a központi felvételi, majd a digitális oktatás nehézségeivel kellett megküzdenie végzőseinknek. Ez
az időszak megmutatta, ki az, aki képes a változásokhoz
gyorsan alkalmazkodni és feladatait felelősségteljesen ellátni. Volt olyan, akinek egy kis noszogatásra volt szüksége.
Sajnos akadtak olyanok is, aki nem tudtak felnőni kötelességeik elvégzéséhez. Mégis, a többség sikerrel vette ezeket
az akadályokat.
Bármennyire is szerettünk volna, idén sem tudtunk a megszokott körülmények között ünnepelni. Mégis méltó módon,

Képes beszámoló a ballagásról
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Tanulmányi verseny
Az idei tanév sem kedvezett azoknak a tanulóknak, akik
szívesen versenyeznek. Sorra elmaradtak a sportversenyek,
mesemondó versenyek, tanulmányi versenyek a tavaszi időszakban. Azért mégis sikerekről tudok beszámolni, mert a
Tollforgató levelező verseny sajátos módon megszervezett
döntőjén iskolánk tanulói szép sikereket értek el.
Az évente megrendezett verseny első része levelezős forduló. Az ott jól teljesítő tanulók kapnak meghívást a döntőre, ami jelenléti verseny. Az idei évben a járvány miatt a
versenyt így nem lehetett megtartani. A szervezők ezt úgy
oldották meg, hogy a kiküldött feladatlapokat a tanulóknak
saját iskolájukban meghatározott időben kellett megoldaniuk, majd 1 órán belül visszaküldeniük.
Dicséret illeti mind a 13 döntőbe jutott tanulónkat, hogy

igyekeztek a feladatokat a legjobb tudásuk szerint megoldani. Külön dicséret azoknak, akik helyezést értek el kedvenc
tantárgyukból:
Biológia tantárgyból 1. helyezést ért el Major Csilla 8.
osztályos tanuló, felkészítője Marton Ilona tanárnő.
Természetismeret tantárgyból 2. helyezést ért el
Kajáry Márk 6. osztályos tanuló, felkészítője Klauz Dénes tanár úr.
Magyar tantárgyból 3. helyezést ért el Tóth Gergő 6.
osztályos tanuló, felkészítője Garajszki Éva tanárnő.
Remélem, a 2021/2022-es tanév a megszokott módon zajlik majd, megtarthatjuk rendezvényeinket, osztálykirándulásokon, programokon vehetünk részt, versenyezhetünk.
Szarvas-Varró Ágnes intézményvezető-helyettes

Év végi ÖKO-túra
Az idén az utolsó tanítási napot, június 15-ét választottuk
iskolánk kirándulási napjának. Az osztályok, mint mindig,
menetlevéllel, csatakiáltással, zászlóval készültek az akadályversenyre, ahol elméleti és sportos feladatokat teljesítve
szereztek pontokat.
Az indulás előtti sorakozónál rendre bemutatkozott iskolánk apraja-nagyja. Csapatnevük az állat- és természetvédelemhez kapcsolódott. Például az 5. osztály a 2021-es év
emlős állatát, a hermelint választotta csapatnévként.

A közeli réten az osztályok hamar végigmentek a 8 állomáson, s a meleg miatt, a fáradtságtól kissé elpilledve
ebédidőre visszaértek, ahol az eredményhirdetéskor kiderült, hogy az alsó tagozaton az 1., a felsőben a 8. osztály
győzött.
Sajnos a mostani kirándulásunknál is hiányoztak a lelkes
szülők, akik a korábbi években ﬁnom gulyáslevessel és palacsintával tették még tökéletesebbé mindenki számára ezt a
napot. Reméljük, jövőre visszatér a „régi életünk”, aminek
aktív részesei lehetnek majd ismét a szülők is.
Nagy Jánosné DÖK vezető
17

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2021. 2. szám

A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI

Köszönöm a Kakucsi Általános Iskola összes dolgozójának, a Szülői Munkaközösségnek, hogy Édesanyám
búcsúztatásán való részvételükkel, a kegyelet virágaival emlékének adóztak, fájdalmamban és a család gyászában osztoztak.
Kubikné Kis Judit

Könyvtárunk belső udvara Manci néni muskátlijaival
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig,
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig.
FIGYELEM!
Augusztusban hétfőn és pénteken a délutáni órákban zárva
lesz a könyvtár.
Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a
lapokat túlnyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes
telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hoszszabbítani a kölcsönzést. (376-836, illetve Tóthné mobilja:
06-20-413-2424.)
Hirdetjük, hogy megkezdődött a Liebner-család tárgyi
emlékeinek gyűjtése.
Köszönjük mindazoknak, akik
meghallják felhívásunkat, és ezzel
segítik tervünket:
könyvtárunkban
egy Liebner-sarok
kialakítását.
Szeretnénk méltó
módon közkinccsé
tenni a család még
megmaradt tárgyait!
Várjuk a felajánlásokat!
18
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Nyugdíjas klubjaink képviselői a Kakucsi Nyitogatón

A KAVICSOK, akik még a jerusalema táncban is részt
vettek

A Halvány Őzsirózsa Nyugdíjasklub képviselői

A jerusalema tánc

„Régi kor árnya felé
visszamerengni mit ér?”

Kakucs kicsit másképp

Kölcsey Ferenc epigrammájának, a Husztnak eme sora
jutott eszembe minap, amikor jó ismerőseim azt vetették a
szememre, hogy miért foglalkozok a múlttal, annak a mára
már elfeledett alakjaival, személyiségeivel (lásd: Csatlós
Magdolna, egykori kántornőnk)? Voltak, elmúltak! A jelenben kell élni, a jövőbe kell bizton tekinteni, ahogy az említett vers befejezése is sugallja: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza
fényre derűl!”
Talán elnézik nekem, az immár 65 éves könyvtáros-tanárnak, népművelőnek, hogy én szeretek a múltba nézni. Szép
eseményekről, meghatározó személyiségekről megemlékezni, mint ahogyan most is ezt teszem az immár második éve
elmaradt, s talán a jövőben más formában, más időpontban
megrendezendő falunapi képzőművészeti kiállítások kapcsán.
Erről a kulturális eseményről, a szervezőjéről szeretnék
megemlékezni most, „mielőtt (velem együtt) végképp feledésbe nem merül.” (Fekete Gyulától az idézet.)
Ezeket a falunapi képzőművészeti kiállításokat a táborfalvi illetékességű, nagyszerű történelem-magyar szakos tanárnak, Sztana Károlynak köszönhettük. Karesz (mert mindenki csak így nevezi Őt) miután elköszönt a pedagógusi
pályáról, a képzőművészet felé fordult, és képkereskedéssel,
kiállítások rendezésével kezdett foglalkozni. Az általa szervezett megnyitókon szerényen háttérbe vonult, s ott izgulta
végig, mennyire lesz sikeres a munkája. Hiszen azon túl,
hogy a mesterektől elhozta, majd a kiállítás helyén esztétikusan felhelyezte a festményeket a paravánokra, még ő kérte
fel a megnyitó valamennyi szereplőjét is, majd hálálta meg
közreműködésüket. Ráadásul mindig egy-egy műalkotással
köszönte meg a befogadó hely adta lehetőséget is. Polgármesteri Hivatalunkban, intézményeinkben javarészt ezek a
festmények láthatóak, illetve sok-sok kakucsi otthon falát is
ezeknek a művészeknek a megvásárolt alkotásai díszítik.
Nézzük, hogy az elmúlt 17 évben Karesz szervezésében mely művészeket köszönthettünk személyesen is
Kakucson!

Honnan jött az ötlet? Sajnos a pandémia egész más életstílusra kényszerített mindenkit. MARADJ OTTHON! A
maszk használata kötelező! - ezekkel a mondatokkal, felhívásokkal úton, útfélen lehet/lehetett találkozni. Annyi minden elmaradt a faluban, ami korábban egy kicsit összehozott
minket: a falunap, a pálinka fesztivál, az adventi vásár stb.
Láttam a facebookon, hogy a Jerusalema zenére táncol az
egész világ, és ez nekem is nagyon tetszett. Ez adta az alapötletet, de én mégis kicsit mást szerettem volna. Azt, hogy e
tánc segítségével mutassuk be a községünket, hozzuk össze
ismét a táncolni vágyó közösségeinket.
Szerencsére az ötletemet sokan támogatták, és többen segítettek annak lebonyolításában.
Itt is szeretném megköszönni Szabó-Faragó Fruzsinának,
aki a táncot betanította, valamint minden szereplőnek, segítőnek, és nem utolsó sorban Kakucsi-Csernák Zoltánnak,
aki a felvételeket elkésztette, és a kisﬁlmet megrendezte,
hogy megvalósulhatott ez az álmom.
Filmünket először a Kakucs Nyitogató esti programjában vetítettük le nagy sikerrel. Többen bízunk abban, hogy
még lesz módunk látni közösségi rendezvényeken, de akár
a facebookon is.
Remélem, ezzel a kisﬁlmmel színvonalasan be tudtuk
mutatni községünket - egy kicsit másképp.
Csernák Andrea

Az egyik táncos csapat és segítőik
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Emlékező írásomat azzal a reménnyel fejezem be, hogy
a jövőben még sok alkalommal lesz módunk köszönteni a
Sztana Károlyt, valamint az általa Kakucsra hozott képzőművészeket, hiszen kulturális életünk gazdagabb, és a szó
szoros értelmében: színesebb lesz ezekkel az alkotásokkal
és a hozzájuk kapcsolódó énekes, zenés, verses, költői gondolatokkal teli megnyitókkal. Kívánunk Karesznek ehhez jó
egészséget, sikeres kiállításokat, mielőbbi találkozást, s nem
csak a haza, de orcánk is „fényre derűl”
.
Tóthné nyugdíjas könyvtáros-tanár

2003-ban Csáky Lajos festőművészt, 2004-ben Bán Tibor
festőművészt, 2005-ben Tarasz Tabaka festőművészt, 2006ban Jakubik István festőművészt, 2007-ben Walter Gábor
festőművészt, 2008-ban Bubelényi Zsanna keramikus művészt, 2009-ben Herpai Zoltán festőművészt, 2010-ben
Győrﬁ András graﬁkus- és festőművészt, 2011-ben Zajácz
Tamás bőrműves iparművészt, 2012-ben Bubelényi László festőművészt, 2013-ban Várkonyi János festőművészt,
2014-ben Czóbel Marianna és Kőrös Sára tűzzománc művészeket, 2015-ben dr. Sztana Ernő szobrászművészt, 2016ban Pósa Ede festőművészt, 2017-ben Alim Adilov festőművészt, 2018-ban a már elhunyt Herpai Zoltán festőművész
emlékkiállítását, 2019-ben az ugyancsak elhunyt Walter Gábor festőművész emlékkiállítását.
Az egyéni kiállítások mellett Karesznek köszönhetjük a
Polgármesteri Hivatalban megrendezett adventi vegyes képzőművészeti kiállításokat is, ahová igyekezett olyan festményeket elhozni, amelyek témában és árban is megfeleltek a
helyi igényeknek.
Walter Gábor özvegyével

Köszönjük a lehetőséget, Karesz!

EGÉSZSÉGÜGY
Újra nyitott a Kakucsi Fiókgyógyszertár
2021 januárjában megdöbbenéssel hallottam, hogy a
Kakucsi Fiókgyógyszertár bezár. Egy település patika nélkül… visszalépés.
A hír futótűzként terjedt, így a főnökasszonyom, Dr. Kántorné dr. Heneráry
Csilla is tudomást szerzett róla. Szerencsére és szerencsénkre látott perspektívát
az újranyitásban. Kakucsi lakosként többen is támogattuk őt ebben a döntésében.
Sok szervezés, intézkedés, felújítás után
május 3-án nyitottunk meg. A berendezés
a főnökasszonyom kiváló ízlését dicséri.
Törekszünk arra, hogy mindenki számára színvonalas ellátást biztosítsunk. Gyógyszerkészletünket
folyamatosan fejlesztjük az igények szerint.
Kikkel is találkozhatnak a betegek a patikában?
Dr. Kántorné dr. Heneráry Csilla, patikavezető, szakgyógyszerész,

Hudákné dr. Soltész Dóra, szakgyógyszerész,
Dr. Nagy Andrea, szakgyógyszerész,
Dr. Ökrös Dóra, szakgyógyszerész.
Mindannyian több éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk, számunkra
első a beteg. Igyekszünk ﬁgyelmesek,
segítőkészek lenni. Úgy gondolom, pontosak, munkánkra igényesek vagyunk.
Munkánkat az Aranykígyó Gyógyszertár lelkes szakasszisztensei segítik,
akiknek nagyon hálásak vagyunk ezért.
Név szerint:
Csernák Attiláné,
Zsírosné Presenszki Mónika és
Horváth Csilla. Többünket már régebbről is ismerhetnek
az itt lakók.
Remélem, hogy szívesen fogadnak minket.
Dr. Ökrös Dóra
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EGYESÜLETI HÍREK

Személyes emlékezés Radics Lászlóra
a tájházi vesszőseprűk története
Radics Lászlóval való
ismeretségem a Tájházhoz
kötődik. Hat évvel ezelőtt
nagy izgalommal készültünk a Tájház megnyitójára. Úgy gondoltam, hogy
– a sokféle program között
– érdekes lenne egy olyan
régi mesterséget is bemutatni, amit alig-alig ismernek. A vesszőseprű-készítésre esett a választásom.
Megtudtam, hogy Laci
mestere ennek a szakmának. Felkérésemre azonnal
igent mondott.
A megnyitóra egy haSeprűkötés a Tájházban
lom girbe-gurba fagyalággal, néhány szerszámmal,
dróttal érkezett. Alig hittem, hogy ebből seprű készül majd.
Erős kezében csattogott
a metszőolló, hajlott a
drót, és készen is volt
vesszőseprű. A gyerekek
örömére kisebb seprűket
is készített.
A Pest-Budai Kézműves és Népművészeti
Közhasznú Egyesületünk tagjai 2016 őszén
– meghívásomra – csapatépítő programra érkeztek a Tájházba. Ismét
Zsókával 2016 őszén
felkértem Lacit, hogy
jöjjön, és a pesti barátaimnak is mutassa meg a seprűkészítés fortélyait. Szívesen
jött, és sokat mesélt nekünk munka közben. A képek is ezen
az októberi napon készültek.

Egyesületünk tagjával, Jedlovszki Rezső fafaragóval személyes barátságot kötöttek. Neki köszönhetjük, hogy egy
színes kiadvány jelent meg Radics László kakucsi vesszőseprű készítőről. (A könyvtárban megtekinthető!)
Személyében egy becsületes, jószándékú, kedves, mosolygós embert ismertem meg.
Laci halála súlyos veszteség a családnak, amit nagyon nehéz lesz feldolgozni. Az emlék halványulhat, de a hiánya
örökre megmarad.
Nekünk is hiányozni fogsz, hiszen a falu civil megmozdulásait segítő munkád mellett a Tájház is mindig számíthatott
rád!
Emlékedet megőrizzük! Nyugodj békében!
Királyfalvi Erzsébet

A szüreti felvonulásokon is számíthattunk fogatára. Hiányozni fog!

Aki fát ültet, bízik a jövőben
„Aki fát ültet vagy
arra tanítja gyermekeit,
unokáit, az nem akarja
lezárni az életet. Az ki
akarja tágítani a világot.
Az néz a múltba is – elég
mélyen van-e a gyökér –
de néz fölfelé, a jövő felé
is. A kettő között pedig él
a tevékeny mában – óvja,
védi, ami fontos számára.” (Dr. Kocsis Attila
lelkész gondolatai)
Tájházunk
udvarán
Mihály András családja diófát ültetett. Nagyon
reméljük, hogy ez a fa meg is marad nekünk, hogy árnyékát, termését sokan élvezzék majd a jövőben.
Ablak Kakucsra Hagyományainkért
és Jövőnkért Egyesület

Radics László a KAFIK által szervezett szemétszedés
állandó segítője volt (balról a negyedik a képen)
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A polgárőrök hírei

Anyakönyvi hírek

(az előző újság megjelenése óta)

Mondhatnánk, hogy a 2021. év első fele a
világjárvány végett unalmasan, szürkén zajlott a polgárőrség tekintetében, de ez nem így
történt. SŐT!
A helyi polgárőrség tagjai a felszabadult
szabadidejüket hasznosan töltötték. Az előző
évekhez képest több járőrszolgálati órát láttunk el a járványhelyzet ideje alatt. A körzeti megbízott rendőrrel is több közös szolgálatot tudtunk ellátni: így vele közösen ellenőrző
átengedő pontot létesítettünk Kakucs utcáin több alkalommal is.
Sajnos a februári hónapban egy, a Fő
utcán történt balesetnél is segédkeztünk.
A Dabasi Rendőrkapitányság dolgozóival együtt zártuk le a Fő utcát a helyszínelés idejére.
Még februárban felhívtuk a ﬁgyelmét
a körzeti megbízottnak, hogy a településen agresszívan házaló, ágyneműt áruló
ügynökök járnak.
Az időben érkezett jelzésnek köszönhetően nem történt bűncselekmény a
településen.
Márciusban beindultak a futballmérkőzések a sportpályán. A napi szolgálati
ellátások során a hazai mérkőzéseken is kint voltunk, területet biztosítottunk, mivel a sportpályán csak a jegyzőkönyvbe
felvezetett sportolók és a technikai személyzet tartózkodhatott.
Áprilisban sajnos még a településen megszokott rendezvényeket nem lehetett megrendezni. A KAFIK által szervezett szemétszedés is elmaradt, amelyben egyesületünk tagjai
nagyszámban részt szoktak venni.
Májusban ismét helyszínt biztosítottunk és forgalmat tereltünk egy Fő utcai balesetnél.
Júniusban a nemzeti összetartozás megemlékezésen, valamint az óvodában megtartott családi napon is jelenlétünkkel segítettük a rendezvényt.
Az elmúlt időszakban több alkalommal keresték meg
egyesületünket a dabasi nyomozók egy eltűnt helyi lakos
felkutatása végett. Az eltűnt személy szerencsére előkerült,
így különösebb intézkedésre nem került sor.
Ezúton is szeretnénk megköszönni egyesületi tagjainknak
az önkéntes munkájukat, továbbá szeretnénk megköszönni
nekik, hogy a nem tervezett eseményeken, mint pl. baleset
vagy eltűnt személyek felkutatásában is rövid időn belül
számíthatunk rájuk.
Kakucs Polgárőr Egyesület Vezetőség

Újszülöttek:
Balogh Leticia és Kala Sándor leánya: Barka
Bábel Júlia és Dworák Ede leánya: Panna
Berki Klaudia és Thuróczy Árpád ﬁa: Bence
László Kinga és Gábor Attila József ﬁa: Magor
Novák Krisztina és Kollár Győző ﬁa: Zente
Szabó Vivien és Papp Zsolt ﬁa: Levente
Vetési Fanni és Bakó Botond ﬁa: Medox Hunor
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:
Janczer Károly (Kakucs) – Szabó Regina (Kakucs)
2021.03.26.
Radics Pál (Kakucs) – Turi Tünde Andrea
(Dunaharaszti) 2021.04.24.
Kuru Gábor Sándor (Kakucs) – Nógrádi Nikoletta
(Inárcs) 2021.05.08.
Váradi István Attila (Kakucs) – Hentes Fanni (Kakucs)
2021.05.27.
Lengyel Zoltán (Kakucs) – Csikja Margit (Kakucs)
2021.05.29.
Dósa Attila (Tápiószecső) – Nagy Rózsa (Kakucs)
2021.06.04.
Krizsek Géza Tamás (Kakucs) – Magériusz Vivien
(Kakucs) 2021.06.05.
Radics Ferenc (Kakucs) – Banya Regina
(Jászárokszállás) 2021.06.07.
Krizsán Zsolt (Kakucs) – Vonnák Andrea (Kakucs)
2021.06.12.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

Elhaláloztak:
Adamcsik Sándor Imréné (Horváth Piroska) /19532021/
Csernák Pál /1947-2021/
Csiszárik Józsefné (Rutterschmid Mária) (1950-2021)
Csiszárik Pálné (Faragó Julianna) /1935-2021/
Faragó János /1937-2021/
Fekete István György /1945-2021/
Horváth Imre /1948-2021/
Kohut Zoltán /1960-2021/
Kozma István /1968-2021/
Lestár Istvánné (Gula Julianna) /1934-2021/
Nagy János /1943-2021/
Purcsel György /1935-2021/
Radics László /1969-2021/
Surman Józsefné (Balogh Anna) /1943-2021/
Zsolnai Istvánné (Keindl Terézia) (1970-2021)
Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot
kötöttek névsorát összeállította: Láncos Gyöngyi és Tóthné
Vágány Ildikó anyakönyvvezetők.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

A Kakucs Nyitogató rendjének felelősei voltak
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SPORT
Éremeső a kakucsi birkózóknál!
Minden eddiginél eredményesebb
tavaszi szezont tudhatunk magunk mögött. Korántsem nevezhető túlzásnak,
ha azt mondom, tanítványaink mindent
megnyertek, sőt még
egy kicsit többet is.
Czeglédi Emese
megszerezte a diák
Magyar bajnoki címet, majd egy korosztállyal
feljebb
kivívta
magának
a
válogatottságot,
azután második lett
a serdülő országos
bajnokságon.
Így
Emese viselhette a magyar címeres mezt Szóﬁában, a serdülő Európa bajnokságon, ahol sajnos csak egyetlen mérkőzésre volt lehetősége.
Szinte biztos vagyok benne, hogy
lesz még kontinensviadal, ahol ismét
szurkolhatunk neki.
Helyes Erik nem
mindennapi teljesítményével és lehengerlő birkózásával,
diák korosztályban

akiket sajnálunk, és ezzel csökkent a létszámunk.
Szeretnénk bővíteni a csoportokat, ezért aki szeret táncolni
és jó ritmusérzéke van, azt várjuk sok szeretettel a nyílt napunkra.
A Kakucsi Mazsorett Egyesület nevében:
Zsolnai Edit

Futball
Lezárult a Pest megyei IV. osztályú bajnokság, ahol a felnőtt csapatunk is szerepelt.
A Riesz Péter és Tóth Ferenc edzőpáros két célkitűzést
jelölt meg az idény kezdetén. A lehetőségekhez képest egy
elfogadható szereplés mellett egy jó közösség kialakítása
szerepelt. Kijelenthetjük, hogy ez utóbbi maradéktalanul
megvalósult, hiszen generációkon átívelő keretünk van,
amely tud egymásért küzdeni.
Ami a másik célt illeti – őszintén szólva –, nem a terveink
szerint alakult. A járványhelyzet (mint mindenkit) megviselte a csapatot, de nem törte meg!
Sok környékbeli csapat is feloszlott, nem indított felnőtt
korosztályt. Kakucson ez nem így van!
Ez is jelzi a csapategység meglétét.
Nem csökkent a keretünk, mi több, erősíteni is tudunk a
következő szezonra.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, támogatta a csapat munkáját!
Hajrá, Kakucs!
Együtt erősek vagyunk!

Magyar bajnokságot nyert kötött- és szabadfogásban egyaránt. Nem túl gyakori,
hogy valaki ugyanabban az évben korosztálya mindkét fogásnemében bajnoki
címre tesz szert. Erik kitartó és alázatos
munkájának köszönhető ez a bravúros
eredmény.
Kocsis Gábor edző, testnevelő tanár

Hírek a mazsorettektől
A vírushelyzet miatt megint sokáig nem tudtunk közösen
próbálni, így nehezen, de összehoztuk az online-edzéseket.
Az 2020. évi október 23-ai műsorban való részvételt nagy
örömmel vállaltuk el, mert végre készülődhettünk egy fellépésre, amelyet Kakucsi-Csernák Zoltán ﬁlmezett. Igaz, nagyon hideg volt, de ennek ellenére jól sikerült a táncunk.
Sajnos több csoporttársunktól megváltunk az idén,
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A Kökörcsin Óvodától ők búcsúztak 2021-ben

A Kakucsi Általános Iskola 2021. évi tablója

