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A 2018. januártól áprilisig – kulturális bizottságunkkal 
karöltve – az alábbi rendezvényekről adhatunk számot 
lapunk olvasóinak:

Január
7-én, vasárnap új évi koncert a sportcsarnokban  
14-én, vasárnap megemlékezés a doni áttörés
75. évfordulója tiszteletére 11. o.
22-én, hétfőn a magyar kultúra napja közösségi
házunkban 23. o.
27-28-án díszgalamb-kiállítás a sportcsarnokban

Február
10-én, szombaton VII. Nemzetközi 
Hagyományőrző Böllérfesztivál a KakucsRingen 12-13. o.
16-án, pénteken iskolai farsang 21. o. 
17-én, szombaton a Kökörcsin Óvoda
 jótékonysági bálja 16-17. o.   
Helye: Sportcsarnok
24-én, szombaton a nyugdíjasklubok baráti
találkozója a könyvtárban

Március
11-én, vasárnap gitáros est a könyvtárban 24. o.
13-án iskolai és községi megemlékezés 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulójáról 22-23. o.

Böllérfesztivál a magasból a reggeli órákban (fotó: Kakucsi Csernák Zoltán)

Március 15-ei koszorúzás Hősi emlékművünknélA gitárest közönsége

Az Örkényi Friday Band új évi koncertünkön. 
Vezetőjük: Serfel Gábor

Az új esztendei koncertünkön a kistérségi zenekar Tóth Antal 
vezetésével vett részt.
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A Kálvin Zenekar A koszorúzók sora

Koszorúzás az emlékmű felől

Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket!
Ha március 15-ét említjük, mindannyian a magyar sza-

badság napjára gondolunk. Aki csak tanult valaha magyar 
történelmet, legyen bármilyen felekezet híve, avagy politi-
kai elkötelezettségű, március tizenötödike egyet jelent a ma-
gyar embereknek ma is, éljenek bárhol a világon. 

Ez az a nap, amelyen elindult történelmünk legszebb, leg-
dicsőségesebb eseménysorozata. 

Ünnepünk pillanataiban gondoljuk azokra, akik életük 
árán is kiálltak a szabadság és a függetlenség mellett.

Nem felejthetjük a 170 évvel ezelőtti fi atalokat, akik Ma-
gyarország újkori történelmének egyik meghatározó esemé-
nyét indították el. Azokat, akik az akkori világot fenekestül 
felfordították, maguk mellé állítva a város és a vidék lakos-
ságát. Ők teremtették meg a nemzeti identitásunkat. 

Ezt az ünnepet könnyű szeretni. Ma is együtt ünnepeljük, 
mert a múlt egy nemes, tiszta értékét képviseli. 

Az elporladt mártírok, őseink, ránk hagyták eszmeiségü-
ket, szabadságszeretetüket, és mi élünk vele. 

A történelmi pillanat a szabadságé, számunkra pedig a 
tiszteletadásé, és a méltó emlékezésé.

Széchenyi István írta: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a 
jövendő.” 

Becsüljük meg hát a múltunkat, annak alakítóit, és a jö-
vőben is adjuk meg a tiszteletet azoknak, akik arra rászol-
gálnak. 

A mai ünnep alkalmat ad arra, hogy mi is becsüljük meg 
kisebb közösségünk tagjait, akik abban, amit legjobban tud-
nak/tudtak és szeretnek, életük során bizonyították, hogy el-
ismerésre érdemesek. 

Kakucs Község Önkormányzata kitüntető díjakat alapí-
tott, melyek közül március 15-én „Az év Sportolója” és a 
„Kakucsért Érdemérem”díjakat adjuk át.

A Képviselő-testület a 2018-as esztendőben, a Kempo- 
sport/harcművészet terén 2017-ben elért kimagasló ered-
ményeiért és sportsikereiért Rutterschmid Rajmund 
kakucsi lakost tartotta érdemesnek az „Év sportolója” kitün-
tető címre.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester ünnepi beszéde az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján rendezett ünnepségen

Szívből gratulálunk a kitüntetettnek!
Rutterschmid Rajmund tevékenységének bemutatására 

Kakucsi-Csernák Zoltán képviselőtársunk vállalkozott. 
A Képviselő-testület „Kakucsért Érdemérem”kitüntető 

díjat adományozott a karitatív, kulturális, közösségi élet 
területén hosszú éveken át végzett kimagasló tevékenysé-
géért, Balog Jánosnénak, Marikának.

Szívből gratulálunk a kitüntetettnek!
A díjazott munkásságá Csernák Jánosné ismerteti.
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Különleges, tragikus és végül szerencsés kimenetelű ese-

mény történt a kakucsi futballpályán, január 25-én. Duhaj 
Ádám dabasi, tehetséges focista rosszul lett a pályán, majd 
cserét kérve összeesett. Hihetetlen lélekjelenlétet tanúsítva a 
felnőtt csapat tagjai, a mentőápolókkal kiegészítve, hosszú 
időn át tartották életben az utánpótlás futballistáját. 

Nem térhetünk ki mindenkire, aki segített, akár telefo-
nálással, akár tevékenyen, de az öt legfontosabb személyre 
igen. Tudtuk, az Ő tevékenységüket most kell elismerni. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy példaértékű élet-
mentő tevékenységük elismeréseként 

„Kakucsért Érdemérem” kitüntető díjat adományoz 
Juhász Gábornak, Simon Tamásnak, Pekker Norbert-

nek, Strupka Gergőnek, Ladányi Zsoltnak.
Az események összefoglalását, és ismertetését Horváth 

Zoltán képviselőtársam vállalta magára. 

Köszönjük a kitüntettek kitartását, sportban és közösségi 
életben!

Gratulálunk az általuk elért eredményekhez! Büszkék va-
gyunk rájuk! Példaként állítjuk Őket magunk elé ezen a szép 
ünnepen. 

Most pedig az iskola tanulói következnek, kérem, fogad-
ják szeretettel ünnepi műsorukat!

Vezetőink az ünneplő közönség soraiban

Testvértelepülésükön, Magyarkakucson is ünnepeltek 
március 15-én

Kitüntetettjeink méltatásai
Balog Jánosné Kucsera Mária Magdolna 1944. május 

8-án született Kakucson Kucsera György és Pintér Katalin 
első gyermekeként. Alig féléves volt a kis csecsemő, amikor 
az édesapját munkaszolgálatra vitték Dömsödre, ahonnan 
már csak holtan került haza.  Egy családi döntés után a fél-
árva kislány az anyai nagyszülőkhöz került, akik az ő féltett 
kis Mariskájukat nagy szeretettel és odafi gyeléssel nevel-
ték szorgalmas, kötelességtudó, meggyőződéses keresztény 
emberré.  Az 50-es évek nemigen kedveztek a szegényebb 
sorsú leányok továbbtanulásának, így ő az általános iskolát 
befejezve a Kakucsi „Lenin” Tsz-ben vállalt szakképesítést 
nem igénylő növénytermesztői munkát. 

18 évi mezőgazdasági tevékenység után rövid kényszerpi-
henő: féléves fi zetetlen szabadság következett (beteg anyósa 
ápolása miatt), ezután pedig Budapestre járt takarítani. 40 
éves munkaviszony után ment nyugdíjba. 

Családi élete a mai napig példásnak mondható.  1962-ben 

ment férjhez Balog János szakmunkáshoz. A házasságukból 
két fi ú született. János mezőgazdasági gépész lett, Tibor pe-
dig a szakmunkásvizsga és az érettségi után a futball vilá-
gát választotta, és napjainkra már sikeres futballkarrierrel 
büszkélkedhet. (Ide kívánkozik, hogy Balog Tibor Kakucs 
díszpolgára is egyben.) Mariska 1995-ben özvegyen maradt, 
azóta idősebb fi ával él közös háztartásban. Évek óta – meg-
rokkant egészsége ellenére is lelkiismeretesen gondozza és 
ápolja idős édesanyját, testvérével, Katikával felváltva.

Balog Jánosné már kora ifjúságától KAKUCS KÖZÖS-
SÉGI ÉLETÉNEK tevékeny tagja: sok helyen közösség-
építő és mozgató rugója csoportjának. Kedvessége, derűje, 
egyszerűsége és felebaráti szeretete egyéniségéből fakad. 
Életútját tekintve úgy érezhető, mintha a költő intelmei álta-
la kelnének életre: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben 
/Ember lenni mindég, minden körülményben.”

A törvénytisztelő, segítőkész, jólelkű embert mindenütt 
örömmel fogadják.  Így volt ez az egyházközségünk éle-
tében is, amelyben Mariska már gyermekkorától szerepet 
vállalt. Kezdetben csupán a templomi kórusban énekelt: ze-
neszeretete és énektudása itt kamatozott először.  A későb-
biekben a már felnőtt, ügyes kezű és megbízható asszonyt 
egyre többször hívták segíteni az egyház szertartásait és ren-
dezvényeit előkészítő és lebonyolítási munkákra. 

 Az aktív és lelkiismeretes önkéntesnek aztán a későbbi 
években szélesedett a tevékenységi területe: a társadalmi 
élet számos eseményén számíthattunk Balogh Jánosné sze-
retetszolgálatára. Juci néni „szakácsbrigádjának” állandó, 
hűséges tagja volt. Sokunk számára emlékezetesek a révfü-
löpi táborban elfogyasztott fi nom ételek, amelyek elkészíté-
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Örömünkre, ünnepségünkre családjával együtt eljött 
Duhaj Ádám, a megmentett fi atalember is!

sében, kiosztásában Mariska is segédkezett. Hálás szívvel 
emlékezünk továbbá azokra a falunapi étkezésekre, tájház-
beli eseményekre, amikor a mindig jókedvű Mariska szol-
gálta fel az étkeket, ezt követően pedig a takarítási munkák-
ból is kivette részét. Ha csodáltuk teherbíró képességét, ő 
szerényen csak ennyit mondott: „Istentől jön az erő, én csak 
az ő eszköze vagyok.”

Az egyházközség a hitéletben is számíthatott Balogné 
áldozatos munkájára.  2017-ig hosszú éveken át, egészségi 
állapota romlásáig vállalta az egyházi hozzájárulás beszedé-
sének korántsem hálás szerepét. A mai napig tagja az egy-
háztanácsnak és a Rózsafüzér Társulatnak, valamint társ-
szervezője a Szent Család-járásnak. 

Alapító és lelkes tagja volt a Kakucsi Röpülj Pávakörnek 
és a Bárdos Lajos Kamarakórusnak: hangjával a szoprán 
szólamot, kedves egyéniségével a teljes kórust gazdagítja.

A Kakucsi Karitászcsoport szervezésében oroszlánrészt 
vállalt, majd három évig vezette a csoportot. Ma már be-
tegsége miatt a vezetést ugyan nem vállalja, de továbbra is 
erejéhez mérten részt vesz a közös munkában.

Tagja még az Ablak Kakucsra szervezetnek is, amely 
csoportban szintén örömmel fogadják tanácsait és munkáját.

A családtagok és a bajba jutott hozzátartozók mindig szá-
míthattak Mariska segítségére. Azon túl, hogy minden tá-
mogatást megadott a ma már futballista-edző fi ának, a KSK 
történetébe is beírta a nevét. Tibor kakucsi sportszereplése 
idején az áldozatos édesanya számos sportrendezvény szer-
vezésének és szponzorálásának is részese. 

Kedves Mariska!
Amikor ma a jelenlevő rokonaid és barátaid nevében tisz-

telettel és szeretettel köszöntelek kitüntetésed alkalmából, 
egyben megköszönöm barátságodat, helytállásodat és oda-
adásodat eddigi közös munkánkban!

Kívánom, adja meg Neked a Teremtő, hogy még sokáig 
lobogjon benned az éltető láng és az alkotó tetterő, családod 
és baráti köreid örömére! „Új hajnal élete hívjon munkára, 
tettre, egymást megértő, munkás szeretetre!”

Isten éltessen sokáig erőben, egészségben és szeretetben! 
Csernák Jánosné Csiszárik Mária

Az év sportolója
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves Ünneplő Kakucsiak!
Nem oly régen, mikor felkértek arra a megtisztelő feladat-

ra, hogy átadjam egy kakucsi fi atalembernek, Rutterschmid 
Rajmundnak a 2018-as évi „Év sportolója” kitüntető díját, 
elgondolkodtam.

Elgondolkodtam azon, hogy miként lehetne méltatni egy 
díjátadón méltóképpen magát a díjazottat? Miként lehetne át-
adni mindazon lemondást és kitartást egy igen szűkreszabott 
időkeretben a tisztelt megjelenteknek, ünneplőknek, hogy a 
szavaim hűen és átérezhetően tolmácsolják Rajmund útját a 
kezdetektől egészen idáig, eddig a pillanatig? Eddig a pilla-
natig, amikor is a sok átszenvedett pillanat, senki által nem 
látott gyötrelmek, véraláfutások, zúzódások, sportsérülések 
elvezettek odáig, hogy Rajmund büszkén állhat itt most 
önök előtt, és önök is joggal lehetnek büszkék rá. Amikor 
nem csupán a barátok, rokonok szűk köre, hanem egy egész 
közösség, a kakucsiak közössége előtt lesz nyilvánvalóvá 
Rajmund tehetsége, kitartása, és ennek a fi atalembernek a 
nagyszerűsége, amelyet egy különleges harcművészeti ág-
ban, a Zen Bu Kan Kempo-ban ért el. A kempo lényege né-
hány szóban:

A Kempó az ököl törvénye, ököljog, ökölharc; de a Kempo 
nem az erőszak, hanem a béke eszköze. Rutterschmid Raj-
mund ebben az igen kemény és embert próbáló különleges 
harcművészeti szakágban érte el eredményeit. 

Kedves kakucsiak! Ma Rajmundot végre nem távol, nem 

A „Kakucsért Érdemérem” életmentő csapatának történetét 
és méltatását Sport rovatunkban, a 27. oldalon olvashatják.

egy másik városban áll dobogón, hanem itthon, a homokhát-
sági kis szülőfalujában ünnepeljük, ott, ahol született, élt és 
él, ahol mindenki ismeri. Higgyék el nekem, ez nagy dolog, 
talán a legnagyobb, mivel mindenki számára ismert a köz-
helyszerűnek is tűnő mondás, mely szerint a saját hazájában 
senki nem lehet próféta, és az, aki mégis azzá tud lenni, az 
egyik legnagyobb győzelmét érte el. Ennél csupán az lehet 
nagyobb győzelme az embernek, ha önmagát sikerül legyőz-
nie. Legyőznie önmagát az embernek a legnehezebb feladat, 
amivel élete során találkozhat, túllépve önmagán és szem-
benézni mindazon fájdalommal, mellyel Rajmund edzésről 
edzésre, versenyről versenyre szembenézett és szembenéz, 
ez már önmagában diadal, helyezéstől függetlenül. De ered-
ményeket, nagy eredményeket elérni, az maga a dicsőség, 
amely mindig és mindenhol tiszteletet, a legnagyobb tiszte-
letet érdemli. 

Sokan úgy vélik, hogy az, aki harcművészetben jeleske-
dik, bátor ember, semmitől nem fél, de ez nem igaz. Bizony, 
amikor a tatamira lép, legyen szó bárkiről is, fél. Fél, hiszen 
vele szemben áll egy másik ember, aki szintén azt szeretné 
elérni, amit ő maga is. Ez pedig nem más, mint a győze-
lem. Legyőzni bármekkora fájdalom árán is a másikat, és 
ezért bármit megtesznek, bármit, amit a szabályok számuk-
ra megengednek. S mindazok, akik valaha álltak szemben 
bárhol, bárkivel is, tudják, hogy azokban a pillanatokban 
ott a páston, abban a beszűkült világban, abban a mini uni-
verzumban, ahol csak ők ketten léteznek, ott, ami történni 
készül, nyomokban sem fog emlékeztetni a májusi tavasz 
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simogató, napfényes, elsőáldozós kislányok mirtuszkoszo-
rús felvonulására.

Éppen ezért félnek, de a félelem legyőzni akarása, a féle-
lemtől függetlenül maradni akarása teszi a harcost harcossá, 
küzdővé, és erősíti meg szívét, hogy szembemenjen a félel-
mével, és azt legyőzve diadalmasan jöjjön ki a küzdelemből, 
és hőssé váljon. 

Ezt tette Rajmund, ezt tanítja mindnyájunknak. A félel-
meinkkel való bátor szembenézés, a kitartás, majd az ebből 
eredő győzelem elfogadásának szerénységének erényét.  

Kedves ünneplő kakucsiak! Hiszem, hogy kezdő gondola-
taimmal ellentétben mégis sikerülhet ebben a rendelkezésre 
álló néhány percben, egy pillanatba sűríteni Rajmund ered-
ményeit, hogy mi magunk is átérezhessük Rajmund eddig a 
Zen Bu Kan Kempo Harcművészetben, a sportban megtett 
útját.

Rajmund elmúlt évi eredményei:

III. Zen Bu Kan KempoHungarian Open
II. hely NoGi Földharc 100+ kg mester kategória
II. hely NoGi Abszolút
XXIII. Országos Zen Bu Kan Kempo Bajnokság
II. hely A-viadal kesztyűs küzdelem 100+ kg
II. hely NoGi földharc 100+ kg mester kategória
II. hely Gi földharc 100+ kg mester kategória

I. hely Fegyveres Formagyakorlat
XII. Eger Kupa
II. hely NoGi földharc 100+ kg mester kategória
II. hely Gi földharc 100+ kg mester kategória
Sport Kempo UWSKF European Open Championship 

Hungary
II. hely NoGi földharc 100+ kg mester kategória
II. hely Gi földharc 100+ kg mester kategória
Kívánunk Rutterschmid Rajmundnak további hasonlóan 

szép eredményeket, egészséget és sikereket, úgy a sportban, 
mint az élet minden területén!

Kakucsi-Csernák Zoltán

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-tes-

tülete által az előző újság megjelenése óta hozott határoza-
tok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekin-
tésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.
kakucs.hu weblapon.

I. ülés: 2018. január 22.
1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárked-

vezményéről szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet:
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról
3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet: 
A hat tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi 

közútra történő behajtásának súlykorlátozásáról szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet:
A közterületek használatának szabályairól

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek el-

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

1/2018. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkor-

mányzati Társulás 2017. III. negyedévi beszámolójának 
elfogadásáról

2/2018. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetéséhez történő hozzájárulásról 
3/2018. képviselő-testületi határozat:
A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és pót-

tagjainak megválasztásáról
4/2018. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak megválasztásáról
5/2018. képviselő-testületi határozat:
A körzeti megbízotti iroda használatba adásáról
6/2018. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
7/2018. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról
8/2018. képviselő-testületi határozat:
A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazán-

kat” című felhívásról
9/2018. képviselő-testületi határozat:
A Monori útra sebességkorlátozó táblák kihelyezésé-

ről 
10/2018. képviselő-testületi határozat:
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofi t Kft. támogatási kérelméről
11/2018. képviselő-testületi határozat:
A VII. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi Böllér-

fesztivál költségeihez való hozzájárulásról
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II. ülés: 2018. február 15.
6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
7/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet:
A helyi gyermekvédelmi ellátásokról
8/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet:
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátá-

sokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

12/2018. (02. 15.) Határozata:
A „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona 

2018. év működési támogatásáról

13/2018. (02. 15.) Határozata:
Balog Jánosné (Kucsera Mária Magdolna)
„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban való része-

sítéséről
14/2018. (02. 15.) Határozata:
Juhász Gábor, Simon Tamás, Pekker Norbert, Strupka 

Gergő és Ladányi Zsolt „Kakucsért Érdemérem” Kitün-
tető Díjban való részesítéséről

15/2018. (02. 15.) Határozata:
Rutterschmid Rajmund „Az év Sportolója” Kitüntető 

Díjban való részesítéséről

Megváltozott az Önkormányzat 
környezetvédelmi rendelete

(2018. január 24-étől)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a környezetvédelemről és a környezetvé-
delmi alapról szóló 2/2018. (II. 23.) rendelete 8. és 
9. §-ai tartalmazzák a lakosságot leginkább érintő 
szakaszt, az avar és kerti hulladékok kezelésére, 
égetésére vonatkozó rendelkezéseket, melyek az 
alábbiak:

„8. § (1) Az avar és kerti hulladékok kezeléséről a tu-
lajdonos vagy a használó köteles gondoskodni.  

(2) Az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőmi-
nőség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves 
anyagtartalom hasznosítása céljából - az alábbi módon 
ajánlott:

a) komposztálással, vagy
b) beszántással vagy beásással a termőhelyen, vagy
c) elkülönített (szelektív) zöldhulladék-gyűjtés útján.
(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén 

az ártalmatlanítás kizárólag a (2) bekezdésben megjelölt 
módon történhet.

(4) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és terüle-
ten szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot 
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, 
saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon belül nem 
szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren 
belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a 
keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, 
fákat, bokrokat ne károsítsa, a szomszédokat, a lakossá-
got indokolatlanul ne zavarja.

(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tar-
tósan ködös, esős időben, füstriadó és gyenge, közepes, 
vagy erős szél esetében.

(6) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, 
aki fi zikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély 
esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hul-

ladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, 
közterületen nem.

(7) Az égetést kizárólag pénteki napokon 12 és 18 
óra között lehet végezni. Tartós füstölés nem engedélye-
zett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék éget-
hető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, 
és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény 
alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

(8) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem 
használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és 
az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipa-
ri eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

(9) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásá-
ról az égetést végző köteles gondoskodni. Szabadban tü-
zet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés helyszínén 
olyan eszközöket, felszerelést kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz 
biztonsággal eloltható. 

(10) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a 
parázslást – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal – 
meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás hely-
színének elhagyása előtt meg kell győződni.

(11) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és 
szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 
méteres körzetében az intézmény működésének, valamint 
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok, köztemető 
100 méteres körzetében az egyházi rendezvények, szer-
tartások ideje alatt.

9. § (1) Külterületen az avar és a kerti hulladék égeté-
se, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 
5.) BM. rendeletben foglalt szabályok betartásával foly-
tatható.

(2) A külterületi növényhulladékok égetése során is fi -
gyelembe kell venni és betartani a 8. §-ban foglaltakat.”

A rendelet teljes szövege megtalálható a http://
www.kakucs .hu /Conten t /Uploads /Documents /
kornyezetvedelmi-rendelet-2--2018-i-23.pdf    internetes 
oldalon.

A békés egymás mellett élés érdekében kérjük a rende-
letben foglaltak betartását!
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A pszichiátria jogsértéseit 
vizsgálják

Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan ember, 
akit válófélben lévő házastársa juttatott kényszerrel 
a pszichiátriára, hogy előnyhöz jusson a gyermekel-
helyezésben? És valaki, akit oly mértékben legyógy-
szereznek a pszichiátrián, hogy ebben a kémiai kény-
szerzubbonyban képtelen saját érdekeit képviselni? 
Ilyen és ehhez hasonló ügyekkel foglalkozik egy civil 
szervezet, amely kifejezetten a pszichiátriákon törté-
nő jogsértések felderítésére specializálódott.

Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen esetek Magyar-
országon? Ma, az információs dömping és az átláthatóság 
korában elég abszurdnak hangzik. Sajnos a pszichiátria 
még ma is eléggé zárt világ, módszertana és diagnózisai 
pedig eléggé szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek falai 
között szinte bármi megtörténhessen.

Egy 21 éves fi ú rosszullét miatt került a kórházba, on-
nan a pszichiátria osztályra, mondván: két-három napig 
infúziót kap, és minden rendben lesz. Családja másnap 
szinte sokkot kapott, amikor a fi út a zárt osztályon ta-
lálták meg: magán kívüli állapotban volt, kikötözve, be-
pelenkázva, szeretteit nem is ismerte meg. Az édesanya 
kérdésére, hogy mégis mit csináltak a fi ával, azt a választ 
kapta: nyugodjon meg, ez természetes folyamat, másnap-
ra már semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban az édes-
anyával telefonon közölték: a fi a meghalt. Mindössze 
másfél nap pszichiátriai kezelés után.

Az ötvenes éveiben járó férfi  biciklis baleset miatt ke-
rült a traumatológiára, majd onnan – nem egészen világos 
okból – a pszichiátriai osztályra. A férfi t folyamatosan 
az ágyhoz kötözve tartották, arra hivatkozva, hogy le ne 
essen; mind a négy végtagja rongyokkal az ágyhoz volt 
kötözve, a vállak külön lekötve, és mivel a férfi  mozogni 
így nem tudott, pelenka is járt a lekötözéshez. Családja 
beszámolója szerint a férfi  a kórházi tartózkodás során 
70-ről alig több mint 40 kilósra fogyott. Majd egy nap 
kiderült: a lefogyott, tompára gyógyszerezett, kikötözött 
férfi  nyomtalanul eltűnt a pszichiátriáról. Családja azóta 
is keresi.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) 
több mint 20 éve foglalkozik az ilyen ügyek feltárásával 
és az áldozatok segítésével, egy nemzetközi szervezet 
hazai csoportjaként. Ingyenes jogsegélyszolgálatát az el-
múlt két évtizedben több ezren keresték meg sérelmek-
kel. Az alapítvány munkájának eredményeképpen ma 
már szokványos, hogy a hivatalos szervek megbüntetik 
vagy elmarasztalják a visszaélést vagy bűncselekményt 
elkövető pszichiátert vagy intézetet.

Ha családtagja, ismerőse emberi jogait megsértették a 
pszichiátrián, felveheti a kapcsolatot az alapítvánnyal a 
következő elérhetőségeken:

Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri a frissen dip-
lomázott vagy az újabb diplomát szerzett kakucsi fi a-
taljainkat is, hogy bemutatkozó írásukat juttassák el a 
könyvtárba Tóthnéhoz: 

kakucs.konyvtar@gmail.com

Nagyon szeretnénk megismertetni őket a Lapozgató 
következő, júliusi (határidő: jún. 15.) vagy szeptemberi 
(határidő aug. 15.) kiadásában. Köszönjük!

A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri a frissen dip-

Megkérjük önöket, hogy a 
2018. augusztusi Lapozgatónkba írásaikat 

2018. augusztus 1-ig küldjék el 
szerkesztőségünkbe, a könyvtárba. 

A szöveget wordben, a képeket külön, 
jpg-formátumban. Köszönjük!

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

Közlemény
(kutya- és macskatartók fi gyelmébe)

Tájékoztatást adunk arról, hogy a fagyok elmúltával 
elkezdjük a csapdázással történő ragadozó gyérítést a 13-
576450-301 kódszámú vadászterületben érintett Dabas és 
Újhartyán városok, Bugyi, Inárcs, Kakucs és Ócsa községek 
közigazgatási területén .  A csapdák kihelyezésére minden 
esetben a lakott területektől több mint 300 m-es távolságban 
történnek a járt utaktól félreeső helyeken. Kérjük a túrázókat 
és  kutyasétáltatókat, saját érdekükben  kutyáikat csak pórá-
zon vezetve sétáltassák és a kijelölt utakról ne térjenek le.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által az 1998. évi 
XXVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről, a 2005. évi 
CLXXVI. tv. Az állategészségügyről, valamint a 244/1998. 
(XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról szóló 
jogszabályokkal összhangban megalkotta 

az Eb- és macskatartás szabályairól szóló rendeletet, 
melynek

4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb 
közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterü-
leten ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek terü-
letére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos.

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket köz-
területen szájkosárral kell ellátni. Az eb által okozott sé-
rülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.

(4) Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt 
helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a va-
dászatról szóló 1996. évi LV. törvény és annak a 24/2017. 
(V.17.) FM rendelet által módosított végrehajtási rendeleté-
nek 37/B. § (4) a), b) pontjai alapján felhívjuk a kutya- és 
macskatartók fi gyelmét:

a vadászterületen a vadász a vadállomány védelme ér-
dekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadá-
szati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdo-
nosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség

a) a vadat űző vagy a vadat elejtő kutyát, ha a vad sé-
relme másként nem hárítható el, továbbá

b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem há-
rítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy 
macskát.

Szilvásdombi Vadásztársaság 
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SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI

I. számú Szavazatszámláló Bizottság 
(Általános Iskola) tagjai:

Kecskés István elnök
Kucsák Istvánné elnökhelyettes

Béki Jánosné tag

II. számú Szavazatszámláló 
Bizottság (Óvoda) tagjai:

Maczákné Kocsis Györgyi elnök
Tóth Mihályné elnökhelyettes

Svébis Mihályné tag

III. számú Szavazatszámláló 
Bizottság (Egészségház) tagjai:

Greman Lászlóné elnök
Csernák Ferencné elnökhelyettes

Herman Ágnes tag
póttagok:

Strupka Borbála
Liszkai Mária

Pucsinszki Péterné
Beliczki Györgyné

Kucsák Beáta
Fajka Szilvia

Ordasi Jánosné
Kucsera Imréné

Juhász-Hegyi Rita

Kakucsi Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Kárpáti Jánosné elnök
Horváth Györgyné elnökhelyettes

Oláhné Tóth Borbála tag
póttagok:

Horváth Andrea
Damné Farkas Andrea

Gavlóné Szatmári Ibolya

A Képviselő-testület a 2018. január 22-ei ülésén megválasztotta a helyi szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagjait, akik a következő személyek:

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott 
bizottság alakuló üléséig tart. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak munkájához jó erőt, egészséget, kitartást kívá-
nunk! (A Lapozgató Szerkesztősége)

95 éves nyugdíjas köszöntése
Az Önkormányzat képviseletében Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester asszony és Tóth Istvánné, a Kul-
turális Bizottság elnöke köszöntötte otthonában a 95. 
életévét betöltött Erős Józsefnét, Rozi nénit, és egyben 
elvitték Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő díszokle-
velét is az ünnepeltnek.

A családja körében eltöltött békés, boldog és egész-
séggel áldott éveket kívántunk neki, valamint őt is kö-
szöntöttük Abraham Lincoln gondolatával: „A legvégén 
nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, 
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.”

Úgy búcsúztunk Rozika nénitől, hogy a mielőbbi vi-

szontlátásra, hiszen szerettünk volna interjút készíteni 
vele, de a Sors fölülírta tervünket.

A látogatásunkat követő második héten meglepetten 
és fájdalmasan érintett bennünket a hír, hogy Rozika 
néni elhalálozott.

Családja fogadja őszinte részvétünket!
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Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyerme-

ket vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)
t egy alkalommal, gyermekenként 
babaápolási termékeket tartalmazó 
egységcsomaggal támogatja a te-
lepülési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelet 19. §-ában fog-
laltak szerint:

„19. § (1) Az Önkormányzat 
egy alkalommal - gyermekenként 
- 20.000 Ft névértékű, utalvány 
formájában, gyógyszertárban be-
váltható, babaápolási termékeket 
tartalmazó egységcsomaggal támo-
gatja azon szülőket,

a) legfeljebb a gyermek 6 hóna-
pos korának betöltéséig, 

aa) akik a gyermekük megszüle-
tésekor és az utalvány átnyújtásának 
időpontjában is az Önkormányzat 
közigazgatási területén állandó be-
jelentett lakcímmel rendelkeznek, 
és

ab) akiknek a gyermekük a meg-
születésekor és az utalvány átnyúj-
tásának időpontjában is az Önkor-
mányzat Védőnői Szolgálatának 
ellátási területébe tartozik, 

továbbá
b) legfeljebb a gyermek 12 hóna-

pos korának betöltéséig, 

ba) akik a gyermekük örökbefo-
gadásakor és az utalvány átnyúj-
tásának időpontjában is az Önkor-
mányzat közigazgatási területén 
állandó bejelentett lakcímmel ren-
delkeznek, és

bb) akiknek a gyermekük az 
örökbefogadáskor és az utalvány át-
nyújtásának időpontjában is az Ön-
kormányzat Védőnői Szolgálatának 
ellátási területébe tartozik.

(2) A támogatás igénybevételének 
feltétele, hogy - az utalvány bevál-
tása révén megvásárolt termékekre 
vonatkozóan - a gyógyszertártól 
igényelt számlának „Kakucs Köz-
ség Önkormányzata, 2366 Kakucs, 
Fő utca 20.” névre és címre kell 
szólnia.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt 
gyermek nevét, anyja nevét, lak-
címét az Önkormányzat Védőnői 
Szolgálata - a gyermek megszületé-
se, örökbefogadása tényének tudo-
mására jutásától számított 8 napon 
belül - jelzi a Polgármesteri Hivatal 
felé a polgarmester.kakucs@gmail.
com e-mail-címen.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt 
gyermek szülei részére - az (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt esetben 
legkésőbb a gyermek 6 hónapos ko-

ráig, az (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt esetben legkésőbb a gyermek 
12 hónapos koráig - a Polgármester 
és a Jegyző személyesen adja át az 
(1) bekezdésben megjelölt egység-
csomag kiváltására jogosító utal-
ványt.

(5) Az újszülöttek támogatásával 
összefüggő hatáskört a Polgármes-
ter gyakorolja.”

Dr. Kendéné Toma Mária pol-
gármester és Farkasné Szabó Mária 
jegyző az előző újság megjelenése 
óta a következő újszülötteket kö-
szöntötte otthonukban:

Bárocz Péter és Lauter Eszter 
gyermekét, Benedek Krisztiánt                 

Ekrik Zoltán és Rupa Bettina 
gyermekét, Dalmát  

Kovács László Gáspár és Eiler 
Tímea gyermekét, Vincét

Kun Zoltán Dávid és Vásáreczki 
Nóra gyermekét, Zalánt

Zala Csaba és Nyulasi Fruzsina 
gyermekét, Lizát

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

(A fényképeket a helyszíneken a 
Jegyző Asszony készítette.)

Ekrik Dalma Kun Zalán Zala Liza
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Képünkön 
középen 
Marton Bálint 
asszisztens, 
előtte 
Beliczkiné Marika,
Gombárné Elvira 
és Kucsákné Juliska
látható 

(Fotó: Tóthné)

A II. világháború áldozataira 
emlékeztünk

75  évvel ezelőtt az elégtelenül felszerelt, leharcolt, fáradt 
magyar csapatok nem tudták feltartóztani a minden tekin-
tetben túlerőben lévő szovjet hadsereget. Az 1943. január 
12-én kezdődő urivi áttörés volt az első napja a hadsereg 
kálváriájának, amely pár hét alatt felmorzsolódva, 100-120 
ezer embert veszítve tudott csak visszavonulni. A Don mellől 
mindössze körülbelül 60 000 ezer katona tudott hazatérni. 

2018. január 14-én, a vasárnapi szentmisét követően 
emlékeztünk azokra a hősökre, akik azóta is idegen föld-
ben nyugszanak. 

A könyvtárban őrzött hősök könyvének tanúsága szerint 
az alábbi kakucsi lakosok adták életüket a Don-kanyarban 
az 1943. január 12-én kezdődő harcokban vagy az azt köve-
tő hadifogságban: Balog Ferenc (1918-1943), Balog Imre 
(1915-1944), Balog István (1922-1943), Golarits János 
(1920-1943), Kaldenecker István (1909-1943), Kloczka 
József (1913-1943), Miczkó József (1920-?), Raczki Ist-
ván (1912-?), Raczki Sándor (1922-1944), Zsemba Sán-
dor (1920-1944).

Ünnepségünkön részt vettek a Dabasi Kovács Sámuel Ha-
gyományőrző Egyesület, a Magyar Vitézi Rend képviselői.

Az egybegyűlteket dr. Kendéné Toma Mária és Tóth 
Istvánné köszöntötte. Hagyományunk, hogy ezeken a meg-
emlékezéseken fehér szegfűt tűzünk katonáink zubbonyá-
ra. Erre felső tagozatos leányok vállalkoztak ezen a napon. 
Zenei közreműködőnk a Kálvin Zenekar volt. Köszönjük 
valamennyiük közreműködését!

A Hősi Emlékműnél történt rövid megemlékezést követő-
en a kakucsi málenkij robotosok hozzátartozói a temetőben 
álló központi keresztnél elhelyezték az emlékezés koszorú-
ját, mécseseit.

Akik sosem tértek haza az orosz kényszermunkából: 
Drexler József (1902-1948), Fajt Mária (1924-1946), Fajt 
Mihály (1926-1945), Hefl er János (1901-1945), Rötzer 
Miklós (1902-1948), Stégner József (1914-1945), Surman 
György (1907-1945), Surman Imre (1901-1945), Surman 
Pál (1918-1945). Róluk és kakucsi sorstársaikról könyvet je-
lentettünk meg 2008-ban az Emlékkönyv Kakucs „málenkij 
robotra” elhurcolt polgárairól, a II. világháború hadifog-
lyairól címmel. A kötet könyvtárunkból kölcsönözhető.

(Tóthné)

Díszőrség a Hősök Emlékművénél

Fehér szegfűt tűztek a nagylányok a katonák zubbonyára

A Kálvin Zenekar szolgálata

A megemlékezők csoportképe (fotók: Klauz Dénes)

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk a 2018. évi tüdőszűrést vezető szak-

embernek és az adminisztrációt végző kakucsi asszonyok-
nak a mellékelt fotóval.
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A 2018. február 10-én megrendezett 
Nemzetközi Hagyományos 

Kakucsi Böllérfesztivál 
eredményei:

Hurka: I. Ceglédberceli Jóbarátok
Tápiósági Lovassport Egyesület

Sári Húsbolt csapata
Kolbász: I. KAFIK

II. Tápióbicske Barátainak köre
III. Haspók Vajdaság

Káposzta: I. Csillagvári Finomságok (Felvidék)
II. Opál Vajdaság

III. Liebner-kerti Legények
Sütemény: I. Haspók (Vajdaság)
II. Tápióbicske Barátainak köre

Kovásznai Székelyek (Bita)
Legjobb böllér: Városmajori Szívkórház
Legvidámabb csapat: Kóbor Betyárok
Legjobb hagyományőrző: ECHO TV

Legjobb bontás: Csévharaszti Böllérek
Legjobb perzselés: Apacs Turizmus (Felvidék)

Legjobb sült vér: KAFIK

Szeretettel gratulálunk a sikeres szervezéshez, valamint 
minden győztes csapatnak!

Böllérfesztivál egy fi atal 
anyuka szemével

Idén is, mint minden évben kilátogattunk a kislányommal 
és a barátnőmmel a kakucsi böllérfesztiválra.

Az időjárás elég hűvös volt, noha már délre járt, de a disz-
nóvágásra ideális volt az idő.  Először a Nótár Mary kon-
certen vettünk részt, amit a kislányom végigtáncolt. Nagyon 
örültünk, hogy a koncertet, a műsorokat meleg sátor alatt 
rendezték meg, hiszen így nem fáztunk. Ezt követően végig-
sétáltunk a sátorsoron. Nagyon tetszett, hogy volt lehetőség 
kóstolójegy vásárlására, és az ételeket, a fi nom disznótoro-
sokat kulturáltan el is fogyaszthattuk.

Délutánra még a nap is kisütött! A szervezők gondoltak a 
gyerekek szórakoztatására is, hiszen a kislányom hintázha-
tott, fi nom kürtöskalácsot ehetett, de sikere volt a sajtkósto-
lásnak is.

A sok élmény ekkor már elfárasztotta lányomat, és egy 
rövid otthoni szieszta után újra volt kedvünk kimenni a fesz-
tiválra, a Jolly és Suzy koncertre, amit végigbuliztunk.

Tele szép emlékekkel tértünk haza késő délután a böl-
lérfesztiválról. Elhatároztuk, hogy jövőre is ki fogunk láto-
gatni, és bízunk abban, hogy addig is nagyon sok tartalmas 
kakucsi programon tudunk majd részt venni.

Kucsera Dóra

A főszervező Hörömpő István

A Polgármesteri Hivatal dolgozói

A Liebner-kerti legények

A KAFIK csapata
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Az ítészek A nagysátorban jó hangulatú koncerteket adtak

2018 rendezvényei áprilistól júliusig (Tervezet)
ÁPRILIS
1-jén húsvét vasárnapja
7-én, szombaton szemétszedés     Felelős: KAFIK  
8-án, vasárnap országos választások
13-14-15-én, pénteken, szombaton és vasárnap
egyházi rendezvények a 90 éves templomunk tiszteletére  Felelős: Egyháztanács
21-én, szombaton katolikus bál     Felelős: Egyháztanács
30-án, hétfőn Tájházak napja, valamint    Felelős: Ablak Kakucsra és
májfaállítás         KAFIK
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop

MÁJUS
7-én, hétfőn nagymamák köszöntése az óvodában  Felelős: Kökörcsin Óvoda
13-án, vasárnap elsőáldozás      Felelős: Egyháztanács
19-én, szombaton a Kökörcsin Óvodában 
családi- és gyereknap      Felelős: Kökörcsin Óvoda
27-én, vasárnap 16 órakor Mária-kápolna búcsúja  Felelős: Egyháztanács

JÚNIUS
2-án szombaton óvodai ballagás     Felelős: Kökörcsin Óvoda
3-án, vasárnap Úrnap      Felelős: Egyházközség
4-én, hétfőn Trianoni ünnepség     Felelős: KAFIK
8-9-én, pénteken és szombaton falunap    Felelős: KB
16-án, szombaton általános iskolai ballagás   Felelős: K.Á.I.

JÚLIUS
14-15. szombat, vasárnap Magyarkakucsra mennek  Felelős: Önk.
16-21-ig Tájházi nyári tábor (hétfő-szombat)   Felelős: Ablak Kakucsra
16-21-ig Mazsorett junior tábor     Felelős: Mazsorett Egyesület
23-28-ig Mazsorett kadett tábor (hétfő-szombat)   Felelős: Mazsorett Egyesület
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A 2018. évi falunapunk programterve
Június 1-jén, pénteken:
17 órától: Herpai Zoltán festőművész emlék-kiállításának ün-
nepélyes megnyitója a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A 
kiállítás szervezője: Sztana Károly. 

Június 8-án, pénteken:
19 órától: Fut a falu! Verseny a sportpálya mellett. 
Szervezője: Horváth Zoltán
20 órától: Miénk a színpad! – tehetséges kakucsi fi atalok énekes, verses, zenés bemutat-
kozó műsora. Jelentkezni Tóth Istvánnénál lehet könyvtárunkban június 7-ig. (A délutáni 
órákban a falunapi főzősátrak helyeinek elfoglalása.)

Június 9-én, szombaton:
7 órától: A főző-, sütő- és árusítóhelyek elfoglalása
10.00-13.00 óráig: Kézműves foglalkozások, Vöröskereszt-
bemutató a sátrukban
Kispályás mérkőzések
10.00-18.00 óráig: Ugrálóvár, népi játékok, lovaglás, 
arcfestés
10.00-10.30 óráig: Hagyományőrző Kelevények 
– népi műsor 
10.30-11.00 óráig: Óvodások és iskolások műsora
11.00-11.30 óráig: zumba Fajth Éva aerobic oktató csapatával
11.30-12.00 óráig: Gyermekműsor     
12.00 órától: kutyás bemutató a sportpályán, 
birkózók bemutatója, íjazás
13.00 órától: Jó ebédhez szól a nóta 
14.00-15.00 óráig: Élő Dinó Show (kb. 30 perc élő dinó show 
+ kb. 30 perc élmény fényképezkedés, dinósimogatással és 
-sétáltatással egybekötve a pálya árnyas részén) 
15.00-15.30: Sporteredmény-hirdetések
15.30-17.00 óráig a Mazsorettek műsora 
Köszöntjük magyarkakucsi barátainkat. 
Eredményhirdetések (főző-, sütőverseny)
17.00-17.30 óráig: Czakó Roland és partnere zenés műsora  
17.30-18.00 óráig: tombolahúzás (felelőse a KAFIK)
18.00-19.00 óráig: Forgács Gábor humorista műsora   
19.00-19.40 óráig: Az est sztárvendége: Szabó Ádám   
20.00-24.00 óráig: nosztalgia diszkó Náksí Attilával   
22.30-kor, a diszkó szünetében: Tűzzsonglőrök műsora   

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
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- Főző- és baráti társaságok je-
lentkezését várjuk 2018. június 1-ig, 
péntekig. A helyük elfoglalására 8-án, 
pénteken, a délutáni, esti órákban kerül 
sor a sportpályán a már hagyományos-
nak tekintett egyesületi sátrak mellett.

- Szeretettel várjuk a főzőversenybe 
nevezőket az idén is! Kérjük, hogy az 
ételek szombaton 13 órára legyenek 
készen, és az óvoda konyhájára hoz-
zák. A zsűri pontozni fogja az esztéti-
kus tálalást is!

- Süteményversenyünkre elsősor-
ban gyümölcsös süteményeket várunk. 
Az egyéb sütemények egy másik ver-

senykategóriában indulnak majd. Gyűj-
tésük szintén az óvoda konyháján lesz.

- A nap folyamán a gyerekek részére 
játszóteret alakítunk ki a pálya ligetes 
részén. Itt lesz felállítva az ingyenes 
ugrálóvár, valamint népi játszótér, és 
egyéb népi játékokat, a dino-show-t is 
megtekinthetnek majd. 

- Falunapunkon az óvodai kiállítás-
ban Kovács Attila festményeit szeret-
nénk aukcióra bocsájtani. A bevételt a 
festő karitatív célra is felajánlja.

- Simogatást tűrő állataikat szeretettel 
fogadjuk falunapunkon a kicsik örömé-
re (cica, kutyus, bárány, kecske stb.).

- Megkérjük tisztelt Támogatóinkat, 
hogy a falunap segítségére felajánlott 
anyagi támogatásukat a Kulturális és 
Társadalmi Bizottság elnökéhez, Tóth 
Istvánnéhoz juttassák el a könyvtárba. 
Telefonszáma: 06-20-413-2424.

Ha átutalással kívánnak támogatni 
bennünket, azt a helyi takarékszövet-
kezetben tehetik meg Önkormányza-
tunk számlaszámára.

- Ebben az évben a Kakucsi Fiatalok 
Kakucsért Egyesület rendezi a tombo-
lát. Felajánlásaikkal az egyesületet és 
az ő törekvéseiket támogatják majd. 
Köszönjük!

Falunapi felhívás a Lakosság részére:

A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

KÖKÖRCSIN HÍREK
Hosszú volt az idei tél, de mi nem unatkoztunk az óvodá-

ban. A karácsonyi Lapozgató megjelenése óta sok újdonság-
ról számolhatok be Önöknek.

Januárban a betegség volt a fő téma. Minden csoportot 
utolért az infl uenza. A foglalkozásokat megtartották az óvó 
nénik, de sajnos minden héten elölről kellett kezdeni min-
dent. Így volt ez a farsangi készülődéssel is. 

Az idei farsang egyáltalán nem volt zökkenőmentes, rend-
hagyó. Az időpont is csúszott, a gyerekek is betegek voltak. 
Úgy gondolom ennek ellenére nagyon jól sikerült minden. 
Az óvó nénik rendkívül ötletes zenéket, koreográfi ákat vá-
logattak össze. Természetesen nem mindenkinek tetszettek a 
jelmezek, zenék, de mi mindig azt nézzük, hogy a gyermek 
mennyire érzi jól magát szereplés közben. Nagyon élvezték, 
és sok terhet levettek a szülők válláról a pedagógusok az 
ötleteikkel!

Rengeteg segítséget kaptunk a szülőktől, a község vállal-
kozóitól. Úgy gondolom, az óvoda minden lakójával: a falu 

„szíve-csücske”. Ez meglátszott a farsangi bál látogatottsá-
gán is. Talán soha nem voltunk a délutáni jelmezbálon ilyen 
sokan. 

Ez elmondható az esti bálról is. 30 éve báloznak velünk 
a szülők, barátaink. Az óvoda volt az első intézmény, amely 
szülők bálját rendezett a községben. Először az ún. lépcsős 
kocsmában volt, ahol régen a lakodalmakat rendezték. Bá-
loztunk a Vadkacsa vendéglőben is, de mióta elkészült a tor-
nacsarnok, azóta ott rendezzük délutáni és esti báljainkat is. 

Rengeteg munkával jár egy ilyen hosszú hétvége. Sze-
rencsére ez idáig akadtak segítőink. Remélem, a következő 
években is így lesz, sikerül bevonnunk azokat a szülőket, 
lakókat, akik óvodánkat választják gyermekeiknek.

A bál bevételéből fejlesztő játékokat vásároltunk, vala-
mint elkészült az új rész falburkolata is. A maradék pénzt 
rendezvényeinkre, valamint udvari játékra költjük a tavasz 
folyamán.

A tél elűzése után a Gézengúz együttes látogatott hoz-
zánk. Műsorukkal meghozták a várva-várt tavaszt. Erre az 
alkalomra elhívtuk a bölcsiseket is, akik az ovisokkal együtt 

A Gézengúz együttes bevonta a műsorába a gyerekeket is Az előadás közönségében a bölcsődések
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nagyon élvezték a műsort.  Márciusban még egy bábelőadást 
is megnézhettek a gyerekek, melynek a Csillagszemű juhász 
volt a címe.

Nemzeti ünnepünket óvodai keretek között ünnepeltük 
meg. Minden csoport műsorral készült, melyek az idei év-
ben is rendkívül magas színvonalúak voltak.

Márciusi program lesz még a Locsolónap húsvét hetében. 
Nem szeretnénk, ha ez a hagyomány feledésbe merülne. Itt 
az óvodában őrizzük, ápoljuk a jeles napokat.

Április 20-án, pénteken délelőtt nyílt napot tartunk, mely-
re szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik hamarosan 
óvodánk lakói lesznek.

Május 19-én, szombaton pedig Családi nap lesz, mely 
nyitott a község lakói felé. Ezt a napot utcabállal zárjuk, me-
lyet az óvoda udvarán tartunk.

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre! Látogas-
sanak el óvodánkba!

Spanyielné Elek Györgyi intézményvezető

Támogatóink:

Ablak Kakucsra, AL-KAT Szaküzlet, BAHAMAS Kft, Bá-
bel Lászlóné, BBTK Bt. (Bartuszek Zsolt), Bartha Kornélia, 
Bednárikné Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Boa Kiadó, 
Bor Imre, Buncsák Nikoletta, Bundik Kornélia, Czeglédiné 
Száraz Márta, Csernák Attila (kőműves), Csernák Ferenc 
(hentes), Csernák Ferencné, Csernák Istvánné, Csernák 
Jánosné, Csernák Nikoletta, Csiszárik Lászlóné, Csiszárik 
Pál, Csiszárik Péter Pál, Csuka Mónika, DAKÖV Kft., Deák 
Ferenc, Deák Udvarház, Dénes Áron, Dion Pékség, Dori 
Csaba, Dr. Kendéné Toma Mária, Dr. Körtvélyessy Zsolt, 
Dr. Vágány Valéria, Dr. Zöldi Tamás, Dream-Team, Eisberg 
Kft., Erős Edina, Erős Fitness, Erős Gézáné, Etidruck-
Packwerk Nyomda Kft., Faragó és Fia Kft., Faragó Tamás, 
Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Mária, Friss Pék-
ség, Geratix Kft., Gavlóné Csicsa Katalin, Gogolák Mária, 
Golda Gábor, Guttyán István, Halmi Pál, Happy-turi, Hegyi 
István, Helyesné Hornyák Zsuzsanna, Herman Attila, Hor-
váth Zoltán, Horváthné Farkas Gizella, Hörömpő István, Ifj. 

Kálvin János, Ifj. Molnár László,  Iker és Tsa Kft., Inárcsi 
Kerékpár szaküzlet, Inka 21 MgKft., Janicsek Józsefné, JSP 
97 Kft., Janzer Károly, Juhász-Hegyi Rita, KAFIK, Kajáry 
János, Kakucs Község Önkormányzata, Kakucs S. E., 
Kakucsi Csernák Zoltán, Kaldi-Ker Kft., Kálvin Zenekar, 
KAOKE, Kári - Ker Kft., Katica Virágüzlet, Kiss ABC, Kiss 
István, Kohut Zsuzsanna, KoncziknéKaldeneker Rozália, 
Konyha dolgozói, Kovács Kálmán, Kovács László (Dabas), 
Kubikné Kis Judit, Kucsera Attila,  Lovas István, Maczák Já-
nos, Mazsorett csoport, Méhész János, Mihály Erika, Miták 
József, Molnár Lászlóné, Nagy Jánosné, Nagy József, Nagy 
Pál, Nagy Zsuzsanna, NeffaRanch, Novum Kiadó, Ordasi 
Jánosné, Némethné P. Annamária, Perjési-Varró Bernadett, 
Perutek István,  Polgárőr Egyesület, Prohászka Csaba, Puncs 
Bazár, Radics Jenő (Dózsa Gy.u.),  Rapcsák Éva, Sallai Pál, 
Sallai Pálné, Sashegyi Gergő K&H, Simon Ildikó, Simon-
Nagy Lilla, Simor Gabriella, Sinka Kft, Sinkó-Fajt Zsuzsan-
na, Spanyiel István, Sümegh Balázs, Sümeghné Hegedűs 
Anita,  Szabó Tamás, Szalay Kiadó, Szaller Brigitta, Sza-
mosi Tímea, Szántó Béla, Szarvas-Varró Ágnes, Szele Éva, 
Szépségpark (Halmi Diána), Sztanyó Ibolya, Takarékszövet-
kezet, Tappancs Kiadó, Tóth Adrienn, Tóth Csaba, Tóthné 
Zsolnai Melinda, Tóth Istvánné, Ulicska József, Ulicskáné 
Kecskés Laura, Varró Tamás, Varró Tamás (Inárcs), Varróné 
Elek Anita, az óvoda valamennyi dolgozója, valamint min-
den szülő, aki tombola ajándékot hozott.

Köszönjük a szülők és a dolgozók férjeinek segítségét az 
asztalok, székek pakolásában:

Balogh Dawid, Benkó Attila, Czeglédiné Száraz Márta, 
Csiszárik Péter Pál, Dénes Áron, Elek János, Fajth Zoltán, 
Horváth Zoltán, Horváthné Farkas Gizella, Juhász Gábor, 
Juhász-Hegyi Rita, Kloczka Hortenzia, Kohan Zoltán, Ko-
vács Kálmán, Kovács Sándor, Kucsera Dóra, Laczkó Róbert, 
Nagy Pál, Pintér Miklós, Pintérné Nagy Zsuzsanna, Rapcsák 
János, Spanyiel István,  Sümegh Balázs, Szántó Béla, Szűcs 
Zsolt, Takács József, Tóth Csaba, Tóthné Zsolnai Melinda, 
Ulicska József, Zelenák Attila,

Hagyományainkhoz híven sok-sok színes és a gyer-
mekek számára érdekes programmal volt gazdag a 
farsang hete az oviban. 

Szerdán főpróbánkat az iskola tornatermében tar-
tottuk. A rossz időre való tekintettel felnőtt segítséget 
vettünk igénybe az ovisok biztonságos odajuttatásá-
nak érdekében, amit ezúton köszönünk a szülőknek. 

Csütörtökön mindenki kedvenc jelmezébe bújha-
tott, így a gyermekek jókedvűen hangolódtak a szom-
bati mulatságra. 

A pénteki pizsamaparti keretein belül közös mon-
dókákkal, versekkel, énekekkel ünnepeltünk. A napot 
egy fergeteges farsangi össztánccal zártuk. 

A mulatság napján, szombaton mindenki izgatottan, 
de várakozással telve és jókedvűen érkezett a hely-
színre.  A közös felvonulás után elkezdődött az iga-
zi farsangi kavalkád. Voltak ott nyuszik, cowboyok, 
legók, minyonok, focisták, pompon-lányok. Zárásul a 
felnőtt táncok következtek. Az óvodai dolgozók csoki 
golyóknak öltözve csillogtatták meg tánctudásukat, a 
szülők és az óvodai dolgozók cowboy tánca után lufi  
eső hullott a gyermekek legnagyobb örömére. Délutá-
ni programunkat tombolával zártuk. 

Elmondhatjuk, hogy ebben az évben is sikerült egy 
jó hangulatú farsangi mulatsággal búcsúztatni a telet.

Prohászka Csabáné óvodapedagógus

Télűző hét az oviban
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Az idei farsangi bál számomra (és több szülő számára) 
különleges, mégpedig azért, mert utoljára készültem nagy 
izgalommal erre a rendkívüli eseményre. Két gyermekem 
járt ebbe az intézménybe, ezáltal én is 8 éven át lehettem 
része az óvodában zajló eseményeknek.

Különösen a farsang forgataga izgalmas – nem csak a 
gyerekek számára – hanem nekünk is.

Átélhettem az óvoda dolgozóival közös próbák, a ké-
szülődés közösségformáló erejét. Igaz, hogy kicsit fárasztó 
munka után, de a dolgozók, óvónők, dajkák is szabadidejü-
ket áldozzák fel azért, hogy gyerekeinknek örömet, megle-
petést okozzanak.

Sajnálhatja az, aki kimarad ezekből a közös megmozdu-
lásokból. Ezt az összetartást, tenni akarást visszük tovább az 
iskolába is.

Hiányozni fognak a mozgalmas Családi és Gyermekna-
pok, ahol mi, szülők is aktív résztvevők voltunk. Csak re-
mélni tudom, hogy lesznek utódaink, akik ugyanúgy szeret-
nek részt venni az óvoda életében, hiszen gyerekeink a nap 
javát ott töltik.

Örömmel láttam, hogy a mostani farsangi bál is nagy si-
ker volt (lásd résztvevők száma).

Az óvónők, dadusok munkáját dicsérte a csoportok szín-
vonalas műsora, az esti bál hangulata.

És ez már 30 éve. Számomra hihetetlen, hogy ezt a ha-
gyományt meg tudták őrizni, tovább vinni nem is akármi-
lyen színvonalon.

Kívánom a magam és szülőtársaim nevében, hogy még 
sok-sok évig legyen energiájuk, kitartásuk ehhez a szép ha-
gyományhoz és munkájukhoz.

Juhász-Hegyi Rita, búcsúzó nagycsoportos szülő

BÚCSÚ AZ ÓVODAI FARSANGOKTÓL

Farsangi vigadalmak
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ÓVODAKEZDÉS –TANÁCSOK KEZDŐ ÓVODÁS SZÜLŐKNEK
Az óvodai beszoktatás nem csak egy új hely megismeré-

sét, egy új biztonságos kötödés kialakítását jelenti, hanem 
az édesanyától külön lévő, önálló időtöltést is. Az óvodai be-
szoktatás, az elválás talán az anyának még nehezebb, mint a 
gyereknek.

Nekünk, óvodapedagógusoknak a legfontosabb célunk, hogy 
a legkisebb óvodások minél zökkenőmentesebben beszokjanak 
az óvodába. Összeírtunk pár segítő pontot, ami talán megköny-
nyíti mind az anyának, mind a leendő óvodásnak az óvodakez-
dést.

Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának 
megfelelő fejlettségi szint elérését jelenti, ami kiterjed a kom-
munikációra (beszédfejlődés, kapcsolatteremtés), a szociális 
érettségre (kapcsolatteremtési képesség gyerekekkel és felnőt-
tekkel), a megfelelő szintű önállóságra (öltözködés, evés) és a 
pszichés érettségre (el tudja fogadni az anyai távollétet, tudja, 
hogy az elválás nem végleges, és érte fognak jönni).Az óvoda-
érettség nem korhoz kötött bár 3 éves korra alakul ki. Ettől 
persze a gyerekek egy-egy fejlődési elemet tekintve sokszor 
eltérnek. Van olyan gyermek, aki korábban eléri, de van, aki 
később.

Az alappillére az óvodai létnek, hogy a gyermek lelkileg is 
legyen érett az óvodai elválásra! Minden gondolatunk és érzé-
sünk - kimondatlanul is - sugárzik rólunk, a viselkedésünkből, 
a mimikánkból, hanglejtésünkből, stb. A gyerekek olyan anten-
nákkal születnek, amelyek képesek kódolni a nonverbális kom-
munikációnk mögött meghúzódó érzéseket és gondolatokat és 
ennek megfelelően reagálnak az új helyzetre. Ha mi magunk 
szorongunk és félünk az óvodától, igazából nem szeretnénk 
még elszakadni a gyermekünktől, ezeket a félelmeket a gyer-
mekünk is átveszi és csupán beteljesíti tudatalatti vágyunkat. 
Amikor azt tapasztalja a gyermek, hogy anya és apa is arról be-
szél, hogy milyen csuda jó dolog volt óvodába járni, és bárcsak 
ők is újra ovisok lehetnének, mert ott aztán lehetett ezt is, meg 
azt is csinálni, akkor talán ő is pozitív izgalommal várja majd 
az óvodát.

Fizikai fejlődés, mozgás 3 éves korban:
A gyermeknek érettnek kell lennie az önálló játékra. Tolerál-

nia kell, hogy édesanyja helyett más felnőtt vigyáz rá, és meg 
kell tanulnia bizalommal lenni iránta.

A szobatisztaság 2 éves kor körül alakul ki, a testi-lelki érett-
ség elérése után szinte heteken belül megtanulja kontrollálni 
magát a gyermek; először nappalra, majd nem sokkal később 
éjszakára is. A beszoktatás izgalmai hatására a teljesen szoba-
tiszta gyermek is bepisilhet néha. Visszaeséssel kb. 4 éves korig 
számolni kell. 

A cumit alváshoz még használja (bár a beszédfejlődés nagy 
ellensége) – a nap folyamán, játék közben nincs a szájában.

Lefelé még mindkét lábát ráhelyezi a lépcsőfokra, csak aztán 
lép a másik lábával lejjebb.

Önállóan eszik, kanállal és villával. Pohárból önállóan iszik. 
Ismeri a szalvéta használatát.

Segítséggel használja a zsebkendőt.
Szociális fejlődés terén:
Nem csak indulatait, érzelmeit, de ismereteit is játékban fe-

jezi ki, gyakorolja.
Előbb megfi gyeli, majd eljátssza a különböző szerepeket. 

Ebben az utánzásban tanulja meg és rendszerezi mindazt, amit 
tud a világról. A játékvilágban bontakoznak ki azok a képessé-
gei, amelyekkel később az igazi világban eligazodik.

Egyre barátkozóbb, szívesen játszik más gyerekekkel, meg-
tanulja tiszteletben tartani mások tulajdonát. Megtanulja azokat 
az eseményeket, amiken már nem tud változtatni (pl. eltört egy 
féltett játéka).

Rendszeresen, rutinszerűen használja, a kérem – köszönöm 
– szeretnék (időnként akarok) szavakat.

Önkontrollja még mindig külső tényezőktől, dicséretünktől, 
szidásunktól függ.

Megérti, hogy szülei, ill. a felnőttek nem állhatnak mindig 
mindenben a rendelkezésére.

Hogyan fejlesztheti és segítheti a szülő gyermekét?
Célzottan, de játékosan fejlesszük kézügyességét, koncent-

ráló készségét (pl. segíthet a főtt krumpli hámozásában vagy 
puha ételek darabolásában. Egy nem túl éles, lekerekített kést 
adjunk a kezébe, tanítsuk meg a helyes kéztartásra. Formákkal 
szaggathatja a tésztát, rakosgathatja a tepsibe. ) Bevonhatják 
gyermeküket a napi tevékenységekbe.

Tanítsuk meg neki az adatait (teljes nevét, címét), beszéljük 
meg, mit csinálna, ha elveszne.

Idézzük fel az előző napi mesekönyvből mesélt mese cselek-
ményét, szereplőit. A mesének számtalan jótékony hatása van: 
bővül a gyermek szókincse, gazdagodik a belső képvilága. 

Az őt érintő dolgokban kérjük ki a véleményét, így megta-
nulja, hogy tekintettel kell lenni egymásra.

Ha azt látjuk, hogy odajön, és azt fi gyeli, mit csinálunk, fel-
tétlenül vonjuk be őt is tevékenységünkbe.

Korához képest a lehető legrészletesebben magyarázzunk el 
neki mindent, főképpen a veszélyeket. 

A szabályok elsajátításának leghatékonyabb módja, ha azo-
nosul a szabályok közvetítőjével, a szülővel (pl. a papa nem 
kínozza az állatokat. Én vagyok a papa, tehát nem húzom meg 
a cica farkát).

A szülők kapcsolata is modell értékű.
A 3 éves gyermek játékai:
Építés, autózás, rakosgatás (forma kirakó vagy csak a já-

tékok egymás mellé rakosgatása), kislányoknak öltöztethető 
és fésülhető baba. Szívesen rajzolnak, színeznek és fi rkálnak 
(megjelenhet a körforma, fészekrajz). Kedvenc tevékenységük 
a gyurmázás (ez befolyásolja a kézben lévő izmok és a kéz 
csontosodásának fejlődését, mely fontos az írástanuláskor). Is-
merkednek az ollóval (a papír apróra vágása nagy örömöt jelent 
nekik), szeretnek festeni. Szeretik a mondókákat, verseket. 

A szülő ismeri a legjobban a gyermekét, ezért nagyon fontos, 
hogy együttműködve, bizalommal forduljon mindig az óvoda-
pedagógus felé.  Az óvónők nagyon sokat segíthetnek, hogy az 
óvodai beszoktatás gördülékenyen menjen. Beszélgessenek ve-
lük, kérdezzenek bátran! Óriási tapasztalatuk és számtalan jó 
ötletük van. Az óvodai beszoktatás nem egyszerű feladat, hi-
szen az óvónőknek is meg kell találniuk a kulcsot a különböző 
környezetből érkező, különböző személyiségű gyerekekhez. 

Az óvodai beszoktatás tehát „összeszokás” mind a gyermek, 
mind az óvónő számára.

Kohanné Kloczka Marietta óvodapedagógus
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ÓVODAI BEÍRATÁS
A 2018/2019-es nevelési évre a Kakucsi Kökörcsin Óvodába (2366 Kakucs, Székesi út 3.)

2018. április 26-tól - 2018. május 03-ig lehet beíratni a gyermekeket.

2018. április 26. csütörtök: 08:00-16:00 óráig
2018. április 27. péntek: 08:00-12:00 óráig
2018. május 2. szerda: 08:00-17:00 óráig
2018. május 3. csütörtök: 8:00-17 óráig

Kötelező beíratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig tölti 3. életévét.
Kötelező beíratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig tölti 5. életévét.
Beíratható az a gyermek is, aki 2019. május 31-ig tölti 3. életévét. 

A beíratásra a szülők hozzák magukkal: 
- a gyermek személyi azonosítóját (ennek hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonatát) 
- a gyermek lakcímkártyáját,
- a gyermek Taj-kártyáját,
- a szülő személyi azonosítóját és lakcímkártyáját,
- a gyermek oltási könyvét abban az esetben, ha nem a helyi védőnőhöz tartozik.

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Értekeztünk
Intézményünkben 2018.február 5-én került sor a 2017/18-

as tanév I. féléves munkájának értékelésére. Az eseményt 
megtisztelték fenntartónk, a Monori Tankerületi Központ 
vezető munkatársai is: dr. Hrutkáné Molnár Mónika igaz-
gató asszony, Hadnagy Judit gazdasági igazgatóhelyettes, 
Farkas Zoltán szakmai igazgatóhelyettes, Veszelovszkiné dr. 
Csóka Gabriella, a Jogi és Koordinációs osztály vezetője és 
Baranyi Béla, a Monori Tankerületi Központ Dabasi Kiren-
deltségének vezetője. 

Az intézményvezető, a diákönkormányzat, a munkakö-
zösségek vezetői, valamint az osztályfőnökök beszámolója 
után a Tankerület igazgató asszonya tájékoztatta a kollégá-
kat a MTK szervezeti felépítéséről, a munkatársak feladata-
iról és a Tankerület fenntartásába tartozó intézmények lehe-

tőségeiről, majd a vezető munkatársak adtak tájékoztatást az 
aktuális tankerületi kérdésekről.

Jó hangulatú, hasznos délutánt töltöttünk együtt. Köszön-
jük vendégeinknek, hogy elfogadták az értekezletre szóló 
meghívást.

Március 15-e tiszteletére ellátogattak a községi emlékműhöz, és 
feldíszítették azt 

Az óvodában műsorral is megemlékeztek a forradalom 
és szabadságharcról
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EGY ÉDES NAP
Hideg téli napon érkeztünk a budapesti Bonbonetti 

Csokibirodalom új látogatóközpontjába, ahol szeretettel vár-
tak bennünket egy édes kalandra. Magyarország legelső cso-
koládégyárában egy időutazáson vehettünk részt, ahol a ka-
kaóbab felfedezésétől eljutottunk a bonbonok, a  Tibi csoki és 
a drazsék gyártásáig. Érdekes történeti áttekintést kaptunk a 
gyár 140 éves szakmai múltjáról. Többek között azt is meg-
tudhattuk, hogy a Stühmer család által létrehozott gyárat az 
államosítás után a Stollwerck, majd a Bonbonetti cég vitte 
tovább, máig folytatva néhány, a 20. század elején bevezetett 
slágertermék gyártását. Ezzel párhuzamosan a Stühmer család 
leszármazottai nosztalgia- és modern ihletésű termékek egész 
sorával szintén visszatértek a magyar csokoládépiacra- mind-
annyiunk nagy örömére.

Hasznos tudnivalókkal gazdagodtunk a kakaófát illetően, 
bár a származását, habitusát tanultuk- a termését, a kakaóba-
bot most a kezünkbe is vehettük. Tapinthattuk a kakaóvaj sely-
mességét, érezhettük kellemes illatát, miközben nosztalgiával 
fedeztük fel gyermekkorunk kedvenc csokoládéit a kiállító 
terem vitrinjeiben „TIBI nemcsak a mama kedvence” mosoly-
gott ránk a főhelyről.

Tanítványaink láthatóan nagyon élvezték a beöltözött tár-
latvezetést, profi k voltak a játékos kalandtúrán, miközben 
türelmetlenül várták a legtitokzatosabb helyet, magát a csoki 
üzemet. Éppen a konyakos megy gyártási folyamatát követhet-
tük nyomon a nyers meggytől a díszes becsomagolásig. Mi-
közben nyomon követtük az egyetlen meggyszem útját, volt 
időnk azon is eltűnődni, megtapasztalni, hogy milyen nehéz, 
monoton és fáradságos munka eredményeként juthatunk a fi -
nomabbnál-fi nomabb édességekhez.

A vendéglátóknak erre is volt fi gyelmük. Mindannyian kis 
édességcsomaggal léptünk ki az üzem kapuján, amit még to-
vább fokoztunk – a gyerekek nagy örömére – azzal, hogy el-
mentünk az üzem látogatóközpontjának közelében lévő édes-
ségboltjába, ahol mindenki vásárolhatott is…A bőség zavara, 
mi szem-szájnak ingere…Ez a nap valóban egy édes nap volt. 
Köszönjük a lehetőséget!

 Marton Ilona címzetes igazgató

Menjünk cirkuszba!
Erzsike néni gondolt egyet – milyen jól tette –, s elvitt 

minket a Fővárosi Nagycirkuszba. Egy busznyi gyerekkel s 
néhány kollégával pár órát olyan felszabadult, boldog álla-
potban tölthettünk, amit nem hogy egyhamar, de soha nem 
felejtünk el. 

Már a műsor címe is árulkodott arról, hogy nem akármi-
lyen előadás vár ránk: Győztesek karneválja. Ahogy egy-
mást követték a produkciók, azt hittük, hogy ezt már nem 
lehet felülmúlni, s mindig rá cáfoltak, hogy mégis. Az em-
beri akaraterő, kitartás, szorgalom, önfegyelem mintapéldáit 
követhettük nyomon, hogy mi mindenre képes az ember, ha 
nagyon akar. Csak sejteni tudjuk, mennyi munka, lemon-
dás van egy-egy emberfeletti teljesítmény mögött. Hisz a 
semmiből nem lesz valami, csak semmi. És ez így megy az 
élet minden területén, még az iskolában is. Tanulás, munka 
nélkül sem lesz tudás, csak ha megszenvedünk érte. De az 
eredmény mindenért kárpótol! 

Az előadóművészeket óriási tapssal ismerjük el, a meg-
szerzett tudás pedig elégedetté tesz minket. Ezért megéri a 
kemény munka, erre bíztatnék mindenkit! 

És arra, hogy szükségünk van kikapcsolódásra is, tehát: 
menjünk cirkuszba!

Kálvin Jánosné 
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Farsangi emlékek 2018
„FARSANG VAN, FARSANG VAN, JÁRJUK A TÁNCOT GYORSABBAN!” 

Február egyik péntek délutánján 
összejöttünk, hogy elűzzük a telet, 
s beengedjük a tavaszt.  A műsorra 
nagy izgalommal és lelkesedéssel ké-
szültünk.  A szülők gyönyörű tombola 
ajándékokat küldtek be, nagyon fi nom 
süteményeket sütöttek. KÖSZÖNJÜK! 
A tornatermet lelkes apukák és neve-
lők díszítették fel. Volt minden: zene, 

móka, kacagás! A 4.a osztályosok tánc-
ba hívták a közönséget. 

Az elsős fi úk boszorkánnyá változ-
tatták a lányokat. A másodikosok pom-
pon tánca, a harmadikosok Michael 
Jacksonjai, a 4.b átváltozásai vidám 
hangulatot teremtettek. Az ötödik osz-
tály pár percre bébivé változott. Szép 
hatodikos lányaink és a 7. osztály kel-

lemes perceket szereztek.  Fellépett a 
kakucsi mazsorett csoport is, akik, mint 
mindig, csodás műsorral ajándékoztak 
meg bennünket. S végül a szülők-neve-
lők tánca zárta a műsort. Köszönjük az 
élményt! Köszönet mindenkinek! 

Lovas Istvánné 
munkaközösség vezető
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Március 15-e újkori történelmünk legszebb ünnepe. E dá-
tum által jelképezett korszaknak köszönhetjük zászlónk pi-
ros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, azt, hogy orszá-
gunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve 
pedig a latin helyett a magyar lett. Olyan szellemiség terjedt 
el, amely a szabadságot, a hazaszeretetet, az összetartozást 
és az egyenlőséget hirdette és hirdeti napjainkban is. 

 „TALPRA, MAGYAR,” olvashattuk az idézetet Petőfi  
Sándor egyik híres költeményéből, amely 1848. március 15- 
én is elhangzott.

Üzenete pedig az, hogy a küzdelem nem ért véget, itt van 
velünk, bennünk, a lelkünkben, és hogy a közelgő tavasszal, 
a természet megújulásával újuljunk meg mi is. 

Kokárdát tűzünk minden év márciusában kabátjainkra, 
fejet hajtunk azok emléke előtt, akik egykoron mertek egy 
szép, szabad Magyarországról álmodni.

Az ő tiszteletükre vettünk részt egy „történelmi időutazá-
son”, e jeles időszak eseményeinek megidézésén az általá-
nos iskola tanulói segítségével. 

A műsor főszerkesztőjeként szeretném megköszönni kol-
légáimnak, Volfné Németh Noéminek és Marton Ilonának, 
hogy ünneplőbe öltöztették a megemlékezés színhelyét; 
Serfelné Szaller Editnek a látványos táncjelenetek betanítá-
sát; Nagy Jánosné tanárnőnek pedig a zenei összeállítást és 
az énekkar igényes előadását. Jómagam az irodalmi jelene-
tek összeállításán dolgoztam. Külön dicséret illeti a megem-
lékezés résztvevőit színvonalas előadásukért. 

Köszönöm, hogy ilyen sokan részt vettek rendezvényün-
kön, és megjelenésükkel emelték az ünnep méltóságát.

Fazekas Zoltánné

(Az ünnepség képeit a záró oldalon közöljük. Szerk.)

Március 15-ét ünnepeltünk!

Múzeumlátogatás
2018. március 14-én a Nemzeti Múzeumban járt iskolánk 

140 tanulója és 12 pedagógusa. 
Az 1848-as forradalom 170. évfordulója alkalmából A 

szabadság állomásai című interaktív programon vettünk 
részt 6 csoportban. A csoportokat egy-egy tárlatvezető kí-
sérte végig, akinek a segítségével megnéztük a korabeli tár-
gyakat, felpróbálhattuk a csákókat, kalapokat. Korhű ruhába 
öltözött fi atalok megidézték a kor hangulatát, s közösen sza-
valtuk a Nemzeti dalt. 

A program költségeihez a Szülői Munkaközösség is hoz-
zájárult. Köszönjük!

Szarvas-Varró Ágnes



23

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 1. szám

A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

nyitva tartása és állandó közösségei
A könyvtár nyitva tartása:

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

Állandó foglalkozások:

Hétfő: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái, 
12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub a 
klubteremben
Hó/1 alkalom 18 órától: KAOKE, díszgalambászok gyűlé-
sei a klubban
Kedd: hó/ 1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület össze-
jövetele az esti órákban
Szerda: 19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág 
Együttes a könyvtárban
Csütörtök: 17.00-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus 
a könyvtárban hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám 
Csajok (KAVICSOK) a klubban
Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyv-
tárban
Szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egye-
sület szervezésében a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot 

örömmel támogatunk.

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 szer-
kesztjük.

Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a 
puzzle a legkeresettebbek. Itt is szeretném közzétenni: 
könyvtárunk nem a megunt könyvek, CD-k, DVD-k tárhá-
za. Csak válogatt dokumentumokat veszünk át, olyanokat, 
amelyek a  gyűjtőkörünkbe illenek. Ezeket hálásan megkö-
szönjük!  

Itt is felhívom az olvasók fi gyelmét a könyvtári kölcsön-
zés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes 
telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hosz-
szabbítani a kölcsönzést. (376-836) Kérem, éljenek vele! 
Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés 
határideje! Adjunk minél kevesebb munkát a felszólításokat 
társadalmi munkában (!) postázó Ordasi Jánosné Teréz né-
ninek!

Továbbra is szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy 
könyvtárunk az 1900-as évek kakucsi képeiből tervezi egy 
képes-tematikus könyvnek a kiadását. Lényegében egy 
múltmentő albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok 
a fotók, amelyek a korábbi generációknak, eseményeknek 
állítanak emléket. Lenne fejezete a kakucsi képeslapoknak, 
a futballnak, az esküvőknek, az utcaképeknek, a helyi szo-
kásoknak is.

(Tóthné)

Megszépült, energiatakarékossá lett intézményünk

A magyar kultúra napjára 
emlékeztünk

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le 
Szatmárcsekén nemzeti himnuszunkat. 1989 óta ekkor ün-
nepeljük a magyar kultúra napját.

„A rendezés ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köt-
hető, aki 1985-ben vetette ezt fel. Végül a nap tényleges meg-
ünneplésére a Hazafi as Népfront Országos Tanácsa 1988. 
december végi ülésén tett felhívást, és 1989 januárjában ők 
szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot” - 
írja a Wikipédia.

Mi 2006 óta csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, 
de 2013-ban megszakadt a sorozat a könyvtár költözése és 
egyéb, az életünket sújtó körülmény miatt.

Nagy örömömre most, 2018. január 22-én ismét 
vállakoztam arra, hogy – „házon belül”, a Halvány Őszi-
rózsa Nyugdíjasklub tagságára támaszkodva, a Kakucsoló 
népdalköröseimmel összefogva, a pedagógus kollégáim 
segítségét kérve – megemlékezzünk erről a neves napról. 
Szerény, de szívből jövő produkcióinkat megtekintette dr. 
Kendéné Toma Mária polgármester is, sőt, egy igen szép 
és ismeretlen Reményik Sándor verset (Omnia mea mecum 
porto) olvasott fel a műsor végén.

Köszönöm minden résztvevőnek, hogy a könyvtár helyet 
adhatott ennek a kultúrát szolgáló rendezvénynek, és remé-
lem, jövőre még többeket elcsábíthatunk erre a magyar kul-
túra ügyét szolgáló napra.

Tóthné Éva néni

Fellépőink csoportképe
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A nyugdíjasklubok jókedvű farsangi 
összejövetele könyvtárunkban
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Pengető
Immár hagyománynak számít, hogy településünk fi atal mű-

vészei koncerttel örvendeztetnek meg bennünket. Rizmajer 
Bence és Riesz Péter neve már ismerősen csenghet a térség 
kulturális életében. Zenei pályafutásukat Kakucson kezdték, itt 
ismerkedtek meg a  gitározás alapjaival. Sikeresen felvételiztek 
a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol Bence 
jelenleg a 12. osztályt, Péter 11. osztályt végzi Kató Árpád ke-
zei alatt.

A fi úk közismereti és egyéb zenei tanulmányaik mellett aktí-
van koncerteznek is. Évente több alkalommal adnak gitárhang-
versenyt a környező településeken. Márciusban ismét hozzánk 
látogattak.

Március 11-én a Rónay György Könyvtár zsúfolásig meg-

telt. A nézőtéren a hozzá-
tartozók, barátok mellett 
helyet foglaltak a kezdő 
tanulók is, akik csodá-
lattal hallgatták a fi úk 
előadását.  Műsoruk a 
hamarosan Belgrádban 
megrendezésre kerülő 
nemzetközi gitárverseny 
anyagából állt: Bach, 
Villa-Lobos, Tarrega, Sor 
művei csendültek fel. 

Nem titok, hogy 
Rizmajer Bence különle-
ges lehetőségre tett szert, 
hiszen idén már második 
alkalommal nyert el egy 
Sakurai-Kohno mes-
terhangszert az Eötvös 
Alapítványtól, mellyel 
a prágai szimfónikusok 
szólistájaként léphetett 
fel a közelmúltban. 

Eredményeik nagy 
büszkeséggel töltenek el 
és további tanulmánya-
ikhoz, valamint a közel-
gő versenyhez sok sikert 
kívánok nekik!

Farkas-Barabás 
Szabolcs 

gitártanár

Rizmajer Bence

Riesz PéterA fi atal zenészek tanáraikkal a koncert után



25

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 1. szám

(F
ot

ó:
 M

aj
or

os
né

 K
lá

ri
)

Meghívó
Az idei Tájházak Napja rendezvényhez kapcsolódva,

a kakucsi Tájházban  2018. április 30-án, 
hétfőn 10 órától

Tavaszköszöntő CSALÁDI NAPOT tartunk. 
Érdekes, gazdag, vidám programokkal várjuk a 

kedves családokat.  

PROGRAMOK
10 órakor:  a Kakucsolók vidám dalokkal, 

táncokkal köszöntik a vendégeket
11 órakor:

Kárpáti Szilvia mesemondó, bábos műsora
12 órakor: Ebéd

13 órától:
Közös májusfadíszítés, állítás a KAFIK 

közreműködésével
Egész nap kézműves foglalkozások, népi játékok, 

játszó, - és mesesarok, állatsimogató várja 
a gyerekeket.

Az anyukák az „Asszonyműhely”-ben 
ismerkedhetnek érdekes technikákkal!

A PROGRAM INGYENES!
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért 
és Jövőnkért Közhasznú Egyesület

adószáma: 18271508-1-13
A 2018. évi felajánlásokat is Tájházunk 

és környezetének szépítésére használjuk fel.

Köszönjük, hogy segítenek bennünket!

Ünnepi díszben Tájházunk bejárata

FELHÍVÁS!
KEDVES KAKUCSI LAKOSOK!
Ebben az évben az eddigieknél is nagyobb mértékben

szeretnénk folytatni Tájházunk tárgyi gyűjteményének 
gyarapítását.

Ezért arra kérünk mindenkit, hogy nézzen szét 
a kamrában, pincében, padláson.

Ha talál olyan tárgyat, eszközt, terítőt, falvédőt, esetleg 
bútort, amire már nincs szüksége, akkor hozza el a 

Tájházba, vagy értesítsen. 
Ne hagyjuk veszendőbe régi szép kincseinket.

A Tájházban megőrizzük, vigyázunk rá!

Legyünk büszkék Tájházunkra, és kérjük, 
jöjjenek minél többen a programokra!

Köszönettel:
Királyfalvi Erzsébet    Tóthné Stégner Éva
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EGYESÜLETI HÍREK
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SPORT HÍREK

A futball és a sport szeretete összeköt – akkor is, ha a já-
tékban a barátok éppen ellenfelek. Nem véletlenül kezeljük 
ünnepként azt a napot, amikor mérkőzést játszunk. 

2018.01.25-e ezután különösen kiemelt nap lesz mindany-
nyiunk életében. Jó értelemben véve leckét kaptunk barát-
ságról, összetartozásról, magáról az életről ezen a napon.

Szokványos estének, rutin találkozónak indult az a csü-
törtök is, két csapat készült edzőmérkőzést játszani: egy fel-
nőtt és ifjúsági csapat mérte össze tudását aznap. Ám a sors 
közbeszólt, ez pedig mindannyiunk életét megváltoztatta. 

– Köszönöm mindenkinek, akinek helyén volt a szíve, 
és okosan, hideg fejjel tudott cselekedni – kezd bele mon-
dandójába Miták József, a Kakucs KSE elnökségi tagja. A 
szakember ezúttal nem a médiában már eddig elhangzotta-
kat szeretné ismételni, most inkább a helyszínen tapasztalt, a 
kis kakucsi egyesület által átélt mozzanatokra és érzelmekre 
kíván rávilágítani.

Duhaj Ádám dabasi játékost a mérkőzés vége előtt pár 
perccel cserélték le. Nem tűnt fáradtnak, nem voltak jelei 
rosszullétnek. A kakucsi pálya túlsó – az öltözőkkel szem-
közti – oldalán, a kapu mellett esett össze. Azonnal megállt 
a játék! A Kakucs KSE felnőtt csapatának játékosai siettek 
Ádám segítségére, innentől pedig minden másodperc órák-
nak tűnt.

Elsőként Pekker Norbert, Strupka Gergő és Ladányi  
Zsolt voltak a leggyorsabbak. A srácok azonnal és higgadtan 
cselekedtek. Ezután érkeztek az edzők és vezetők mindkét 
csapatból: Farkas Krisztián és Tóth Ferenc a dabasiaktól, 
Kovács Róbert pedig a hazaiaktól. 

A szívmasszázsnak köszönhetően ők voltak, akik életben 
tartották Ádámot. Bednárik Gábor technikai vezető hívta ki 
a mentőket, s tartotta velük folyamatosan a kapcsolatot az 
újraélesztés alatt. Horváth Zoltán elnökségi tag értesítette az 
ügyeletet és Juhász Gábort, a csapat törzsszurkolóját, aki 
jelenleg is az Országos Mentőszolgálat kötelékében dolgo-
zik. Miták József felhívta a szomszédban élő Simon Tamás, 
volt mentőápolót is.

A gyors reagálásnak köszönhetően szinte 3-4 percen be-
lül megérkezett a képzett mentőápolói segítség. Köszönjük 
Tamásnak és Gábornak, hogy átvették a mentést és az irá-
nyítást, valamint köszönjük Ádám őrangyalainak, akik segí-
tettek neki, nekünk azokban a percekben.

Először az újhartyáni ügyelet, majd pár perc elteltével az 
esetkocsi is megérkezett, így a stáb együttesen többször hoz-
ta vissza Ádámot az életbe.

A mai napig nem felejtem el a mentőtiszt, Zebegényi Ká-
roly mondatait: „Ha önök nincsenek, mi már kevesek let-
tünk volna!” Az, hogy mindenkinek köszönettel tartozunk, 
most a legkevesebb. Az, hogy csapatmunka volt Ádám meg-
mentése, elvehetetlen tény. Mindezek után pedig  – bár még 
félve – kijelenthetjük, hogy a körülményekhez képest sta-
bil Ádám állapota. Szinte mindenki osztja azt a véleményt, 

Pekker Norbert, Strupka Gergő, Ladányi Zsolt

Egy csodálatos délelőtt!
Száraz tények: a Kakucs KSE utánpótlás csapata ne-

gyedik lett a nagykátai döntőben.
És ami mögötte van:
csapatunk végletekig kiélezett, remek elődöntőt ví-

vott, amin sajnos egy góllal alul maradt.
Majd a rögtön utána kezdődő bronzmérkőzésen fá-

radt fi aink már nem tudtak bravúrt bemutatni.
Szeretnénk kiemelni szurkolótáborunkat, amely vé-

gig biztatta gyerekeinket.
Gratulálunk Miták Józsinak és fi ainak: ismét jó hírét 

vittük Kakucsnak egy ilyen rangos sporteseményen.
A PMLSZ-nek köszönjük szépen a hibátlan szerve-

zést.
Jelentem nagyon jól éreztük magunkat, ezért jövőre 

is itt leszünk!
Hajrá Kakucs! Együtt erősek vagyunk!

Horváth Zoltán

miszerint ez maga volt a csoda. A felépüléssel pedig Ádám 
csodája folytatódik. Hiszen a kórházi műtét sikeres volt, a 
felépülése jól halad, mert a probléma okát megtalálták, és 
orvosolni tudták.

Duhaj Ádám egy fi atal dabasi fi ú. Sportoló, futballista, 
egy erős és rendkívül jó kisugárzású srác. Mi már biztosak 
vagyunk abban, hogy Ádámnak nagyon fontos küldetése 
van ebben a földi életben. Legyen ez akár a futballpályán, 
akár a civil életben, és fönt az égiek úgy döntöttek, hogy 
Ádámnak élnie kell.

Ádám, légy erős, mi pedig nem tehetünk mást, mint sok 
kitartást kívánunk a felépülésedhez. Ne feledd, az őrangya-
lok veled vannak, a Kakucs KSE családjára pedig mindig 
számíthatsz!

Miták József

Sport, futball, élet – Összefogás Duhaj Ádámért
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Mazsorettjeink 2018-ban a következő versenyeken képviselik Kakucsot:
Szolnok – Open Fest országos mazsorett verseny – február 24.
MLTSZ (Magyar Látványtánc Sportszövetség) kvalifi kációs versenye – március 9-11.
Siófoki Vándorkupa Országos mazsorett verseny – április 14-15.
MLTSZ – Magyar bajnokság – május 11-13.
Mazsorett Magyar bajnokság – májusban
Pest megyei mazsorett verseny – június 2.
MLTSZ EB. – júniusban 
Sok sikert kívánunk valamennyi versenyükhöz, és vár-
juk beszámolóikat!

A szurkolók

A február 24-ei versenyen készült fotók
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EGYHÁZI HÍREK

Meghívásunkat az alábbi házaspárok fogadták el. Képünkön 
ők láthatóak Pető Gábor atyával és dr. Kendéné Toma Mária 
polgármester asszonnyal

15 ÉV: Nagy Pál-Boldizsár Henrietta, 
Greman László-Nagy Henrietta, 
Kleineisel Attila-Kálvin Anita

20  ÉV: Szabó Zoltán-Kovács Szilvia 
30 ÉV: Spanyiel István-Elek Györgyi, 

Herman Attila-Kucsera Ágnes
35 ÉV: Nagy János-Janicsek Erzsébet, 

JasperLóránt-Spanyiel Anikó, 
Elek János-Botlik Rozália

40 ÉV: Csiszárik Pál-Golarits Judit, 
Fajt István-Balogh Mária, 

Greman László-Csiszárik Éva, Svébis Mihály-Nagy Irén
45 ÉV: Varró János-Pintér Marianna, 

Szabó István-Sallai Magdolna,
Pelikán János-Harazin Margit

50 ÉV: Csernák Pál-Ulicska Erzsébet, 
Bella László-Gavló Erzsébet

55 ÉV: Nagy György-Raczki Rozália 
60 ÉV: Keresztes János-Marosi Mária

A Jóisten kegyelmét kérjük ezekre a házaspárokra, valamint 
azt kívánjuk, hogy erőben, egészségben éljék életüket, egy-
mást szeretve, oltalmazva.

Ne feledjék: jóban, rosszban, mindhalálig! – ahogyan azt az 
esküvőjükön az Isten színe előtt ígérték egymásnak.

Kérjük, ne feledjék,
hogy az idei esztendőben is rendelkezhetünk 

jövedelemadónk egy részéről. Annak
1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy 

civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. 
Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi 

szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk jótékonysági bálunkra, 

melyet a kakucsi Szent Kereszt-templom
javára rendezünk

2018. április 21-én, szombaton 19 órától
a kakucsi Tornacsarnokban.

Belépődíj vacsorával
felnőtteknek: 3.000 Ft/fő
gyerekeknek: 1.500 Ft/fő.
Belépődíj vacsora nélkül:

1.500Ft/fő, asztalt ebben az esetben is biztosítunk.
A zenét a Kálvin zenekar szolgáltatja.

MŰSOR       B Ü F É        T O M B O L A
Belépőjegy vásárlása és asztalfoglalás: a plébánián,

az óvodában, a könyvtárban és a takarékszövetkezetben 
2018. április 19-ig.

Várunk mindenkit egy szép és hangulatos estére!
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Az egyházi programok a 90 éve felszentelt 
Szent Kereszt-templom tiszteletére 2018. április 13-14-15.

2018. április 13-án, pénteken:
16.00 óra szentmise
17.00 órától: A 90 éves templom új könyvének bemutatása 
a könyvtárban
Könyvvásár mindhárom ünnepi napon
Szombat-vasárnap a templomunkban. Az ünnepi napokat 
követően a plébánián
17.30 órától: A harangszentelés és a Gyöngyösbokréta fi lm-
jeinek vetítése a könyvtárban

2018. április 14-én, szombaton:
11 óra: ünnepi mise. Celebrálja: dr. Varga Lajos 
Közreműködik a budapesti Szent István Énekes Iskola
12.30-tól ebéd a „Szúnyog” iskolában
13.30-14.20 óra: gyermekműsor – Csiga Duó együttes a 
Sportcsarnokban
14.20-14.50 óra: a gyermek énekegyüttes műsora a temp-
lomban 
15.00-15.30 óra: Gável testvérek műsora a templomban 
16.00-16.40 óra: Eperjes Károly templomunkban istenes 
verseket mond 
17.00-17.30 óra: Jánosik Ágnes operaénekesnő koncertje a 
templomban
18.00-18.30 óra: Ifjú Virtuózok kamarazenekar műsora 
templomunkban

2018. április 15-én, vasárnap:
11 óra: ünnepi szentmise. 
Celebrálja dr. Beer Miklós püspök
Közreműködik: a Bárdos Lajos Kamarakórus 
és a Kálvin Zenekar
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Az új lelkipásztor bemutatkozó írása

Szilágyi János református lelkipásztor vagyok. A kálvi-
nista Rómából, Debrecenből származom, ahová nagyon sok 
szállal kötődöm. Debrecenben az egykori Bányai Júlia Álta-
lános Iskolában töltöttem az elemi iskolás éveimet. Felvételt 
nyertem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumá-
ba, ahol négy felejthetetlen évet töltöttem, és az osztályom-
ban egy igazi közösségre találtam. 

Érettségi vizsgáim után lehetőségem nyílt Németország-
ba utazni, ahol önkéntes diakóniai évet töltöttem. Ez egy 
nagyon nehéz időszak volt kezdetben. Debrecen után egy 
metropolisznak, Hamburgnak kellett felvennem a ritmusát. 
A helyzetemet nehezítette, hogy felületesen beszéltem né-
metül, valamint az, hogy teljesen egyedül éreztem magam 
az ismeretlenben. Így több időt vett igénybe a beilleszkedés. 
A munkavégzés nemes de egyben nehéz feladat is volt, mi-

vel egy idősek otthonában dolgoztam ápolói munkakörben, 
ahol gyakorlatot szerezhettem a rám bízott gondozottak testi-
lelki gondozásában egyaránt. Hála Istennek egy csodálatos 
és igen hasznos évet tölthettem Németországban, valamint 
német nyelvet csaknem felső fokú szinten sikerült elsajátí-
tanom. Az ottani magyar egyesületnek és a lelkipásztornak 
köszönhetően, havonta egy alkalommal magyar nyelvű re-
formátus istentisztelet is volt, amelyen minden alkalommal 
részt vettem.

Miután hazaérkeztem, izgalmakkal és várakozással telve 
vártam a szeptemberi szemeszter kezdetét a Teológián, aho-
vá Isten kegyelméből sikerült felvételt nyernem. 2014 júli-
usában pedig sor került házasságkötésemre. Feleségemben, 
igaz társra találtam, aki a szolgálataimban is folyamatosan a 
segítségemre van, és támogatja mind a gyülekezetet, mind 
pedig engem abban, hogy szolgálati helyemen Isten országa 
épülhessen. Majd a sikeres kápláni szigorlatom után, meg-

Református hírek Inárcsról
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Győri László (Kakucs) – Szabó Gabriella (Gyál) 
2017.12.16.

Kohári Csaba (Inárcs) – Deák Tünde (Kakucs) 
2017.12.29.

Ihász Sándor (Kakucs) – Tóth Hajnalka (Kakucs) 
2018.01.27.

Nagy Gábor József (Budapest) – Janó Ágnes (Budapest) 
– 2018.01.27.

Gothár Gergő (Budapest) – Béres Dóra (Budapest) 
-2018.03.03.

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Újszülöttek:
Farkas Csaba és Megyeri Adél Zsófi a kislánya, Anna    

Kucsera László és Faragó Erika fi a, Bendegúz
Kovács László és Gáspár Eiler Tímea fi a, Vince

Ekrik Zoltán és Rupa Bettina lánya, Dalma
Kiss Attila és Kohuth Zsuzsanna fi a, Ákos
Zala Csaba és Nyulasi Fruzsina lánya, Liza
Kun Zoltán és Vásáreczki Nóra fi a, Zalán

Berényi János és Rizmajer Rozália fi a, Zétény
Vásáreczki Gábor és Székely Andrea fi a, Gábor Benett

Roskó Zsolt és Erős Mária fi a, Bendegúz Zsolt
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Elhunytak: 
Bognár Zoltán – (1955.11.03- 2017.12.25.)

Bartuszek Árpád József – (1954.07.22. – 2017.10.30.)
Horváth Imréné (sz: Farkas Rozália) 

(1925.01.27. – 2017.12.17.)
Remecz Béla Tiborné (sz: Sebők Erzsébet Éva) 

(1948.05.23. – 2017.12.31.)
Királyfalvi Anna (1946.07.11. – 2017.11.09.)

Tóth Gábor (1965.03.15. – 2017.12.08.)
Radics Sándorné (sz: Márics Mária) 

– 1957.07.05. – 2018.01.09
Farkas Pálné (sz: Kucsera Katalin) 

1956.07.16. – 2018.02.02.
Szabó Mária (1949.07.27. – 2018.02.02.)

Tóth József Ferenc (1939.08.29. – 2018.02.26.)
Kohut Józsefné (sz: Farkas Mária) 

1927.01.17. – 2018.02.24.)
Horváth Tibor (1962.02.01. – 2018.02.06.)

Erős Józsefné (sz: Horvát Rozália) 
(1923.02.20. – 2018.03.01.)

Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottainknak és a házasságot 
kötöttek névsorának összeállítója: Tóthné Vágány Ildikó 
anyakönyvvezető. Az újszülöttek névsorát Barta Korné-
lia védőnőtől kaptuk.

kaptam a kirendelésemet a segédlelkészi évemre a Debrecen 
- Nagyerdei gyülekezetbe. Nagy örömmel és várakozással 
tekintettem a gyakorlati évvel együtt járó új kihívásokra és 
szolgálatokra. Ez egy óriási gyülekezet kb. 1800 egyháztag-
gal, így lehetőségem volt megismerkedni a lelkészi szolgálat 
minden területével, különböző korosztályok között végzett 
szolgálatokkal. A segédlelkészi év után sikeres lelkészképe-
sítő vizsgát tettem, és kineveztek a Tornyospálcai Református 
Egyházközség intézményi lelkipásztorának. Majd Bogárdi 
Szabó István Püspök Úr a Dunaföldvári Református Egyház-
község missziói lelkészévé nevezett ki. Ez év augusztusában 
pedig a Dabas-Inárcsi Református Egyházközség presbité-
riumai meghívtak a megüresedett lelkészi állásra, majd ezt 
követően a lelkészválasztói közgyűlés keretében meg is vá-
lasztottak. Célom, hogy mind Dabason, mind pedig Inárcson 
(és Kakucson, hiszen Kakucs is Inárcshoz tartozik reformá-
tus egyházilag) egy olyan keresztyén közösség alakuljon ki, 
ahol minden korosztály és generáció lelki otthonra találjon. 
Természetesen ehhez rengeteg munkára időre, és az Úrtól 
jövő erőre, áldásra és bölcsességre lesz szükség. Ezért arra 
kérek minden kedves olvasót, hogy akinek Jézus Krisztus és 
az Ő egyháza szívügye segítően támogasson ebben a roppant 
nehéz, állhatatos, de ugyanakkor nagyon szép szolgálatban.

Minden kedves olvasó életére, családjára Isten gazdag 
áldását kérem, és egy bibliai idézettel szeretnék elköszön-
ni:  „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy 
okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent 
áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e vi-
lághoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 
neki tetsző és tökéletes.”(Rm 12,1-2)

Szilágyi János református lelkipásztor

Az Inárcsi Református Egyházközség 
istentiszteleti alkalmai: minden vasárnap fél 

12 kor. Helye: az Arany János utcai 
Református templom.

Horváthné Marianna



KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 1. szám

Március 15-ét ünnepeltünk!

A tanulók színvonalas műsorát Fazekas Zoltánné tanárnő 
állította össze
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