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Tisztelett el meghívjuk községünk Lakosságát a 2018. évi augusztus 20-ai ünnepségünkre,
amely 9 órakor szentmisével kezdődik a templom melletti   ligetben. 

Rossz idő esetén a templomban ünnepelünk. 
Rendezvényünk végén szentelt kenyereket osztunk.

Jöjjenek, legyünk együtt  Szent István királyunk, államiságunk ünnepén!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester   Farkasné Szabó Mária jegyző

Széles Kinga: 

Augusztus
Boldogasszony hava,
Magzata tengernyi.
Adott  szavát soha,
De
Kenyerét megszegi...
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A 2018. áprilistól júliusig terjedő időszakban 
– kulturális bizottságunkkal karöltve – az alábbi 
rendezvényekről adhatunk számot lapunk olvasóinak.

Április
1-jén, vasárnap húsvét ünnepe
7-én, szombaton szemétszedés
8-án, vasárnap országos választások
13-14-15-én, péntek, szombat, vasárnap 
a Szent Kereszt-templom felszentelésének 
90. évfordulója
21-én, szombaton katolikus bál
28-án, hétfőn Tájházak napja és májfaállítás

Május
13-án, vasárnap elsőáldozás
19-én, szombaton családi nap az óvodában
27-én, vasárnap kápolnabúcsú

Június
1-jén, pénteken Herpai Zoltán emlékkiállítása
2-án, szombaton óvodai ballagás
3-án, vasárnap úrnap
8-9-én, péntek-szombaton falunap
16-án, szombaton iskolai ballagás

Július
14-15. szombat-vasárnap Magyarkakucsra megyünk! 
16-21-ig: Tájházi nyári tábor
16-28-ig Mazsorett nyári tábor   

Egyházi bálunk 
szórakoztató műsorából

Májfa állítás a Tájházban 

Kápolnabúcsú

Falunap madártávlatból
(fotó: K.Csernák Z.)
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Őszinte szeretettel kö-
szöntök mindenkit, aki 
hívó szavunkra eljött 
Herpai Zoltán emlékkiál-
lítására, akit 2009-ben itt 
üdvözölhettünk személye-
sen.

Köszöntöm azokat, 
akik segítenek ma köze-
lebb kerülni a művész vi-
lágához: Balázs–Jánosik 
Ágnest, aki énekhangjá-
val varázsolja el a hallga-
tóságot, Magi Krisztiánt, 
aki Táborfalva szülötte, 
számtalan zenekarban 
játszott már, és most a ké-
pek hatására születik meg 
ujjai alatt a szintetizátoron, a csak most és itt hallható mű. 
Legfőképpen pedig közöttünk üdvözölhetjük Herpai András 
művészettörténészt, aki avatott ismerője Herpai Zoltán mű-
vészetének.  

Sztana Károlynak köszönhetjük, hogy ez a kiállítás lét-
rejöhetett. 

Vagyunk itt számosan, kik találkoztunk már Herpai Zol-
tánnal, és most is rágondolunk, miközben mesélő ecsetjével 
elénk varázsolt legendák misztikus ködét, középkor cakkos 
macskaköveit, reneszánsz telt, mély színeit, vagy a kék-szín 
jéggel hintett képeit igézve csodáljuk. 

Figyeljük Őt – és biztos vagyok benne, hogy itt van ve-

lünk, Ő is fi gyel minket, 
míg mi Rá emlékezünk. 
Szelleme kiterjesztett 
szárnyai alatt nézzük sa-
játos világát, a korokat, 
formákat, tájakat és arco-
kat, kik szeretnek, vágy-
nak, élnek és mesélnek. 
Tisztelgünk művészete 
előtt.

Ritka ajándékra buk-
kantam, Herpai Zoltán 
saját szavaira 2007-ből:

„Az én szándékom 
az, hogy visszanyúljak 
a XIX. századba és on-
nan indulva építkezzek 
újra, beépítve mindent, 

ami azóta történt. Az izmusokat, a fotót, a fi lmet, a videót, a 
clippeket, a reklámokat, a XX. és a XXI. századi embert és 
várost egyaránt…”

Nem fukarkodott, míg élt – mindezt megkaptuk Tőle.
Az itt látható képek többsége nem vásárolható meg, ma-

gángyűjtemény részei. Néhány azonban gazdára találhat, aki 
keresi, a tájékoztató lapon megtalálja a címűket. 

Élvezzék a ritka pillanatot, amíg láthatják a kiállított mű-
veket, és magukba szívhatják Herpai Zoltán gazdagító szel-
lemi erejét.

2018.06.01.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Falunapi kiállítás a Polgármesteri Hivatalban

Herpai Zoltán emlékkiállításán elhangzott 
köszöntő 2018. június 1-jén

A kiállítás emlékére Sztana Károly Herpai-rajzot 
ajándékozott az önkormányzat részére

Az érdeklődő közönség (fotók: Tóthné)

A megnyitó műsorában fellépő művészek: Balázs-Jánosik 
Ágnes és Magi Krisztián
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A Kökörcsin Óvodában elhangzott polgármesteri kiállítás megnyitó
Szeretettel köszöntök minden érdek-

lődőt!
Valójában egy teljesen újszerű kiál-

lítást látunk, még akkor is, ha a képek 
nagyon is R. Kovács Attila jellegzetes 
stílusát tükrözik.  

Ismérvei pedig, hogy senki nem tud-
ja olyan hűen megmutatni egy majd-
nem letűnt kor tárgyait, szokásait, mint 
Attila. 

Egy-egy képen csillogó gyümölcs, 
hívogatóan megszegett kenyér, tányé-
ron magát kínáló sajt, duzzadt olda-
lát kellető körte, vagy a hagyma héja, 
ahogy az abroszt színezi vörösre. Mes-
terien ábrázolja a futó idő aprócska 
szakaszát.

Ugyanez a múlóban lévő világ jele-
nik meg a tanya oldalán, az árnyékkal 
játszó fal épp hogy tartja az oldalt, és 
ilyen a düledező kerítés is. Vajon, ki él 
még ilyen tanyában? 

Gyorsan múló életünk pillanatait be-
csüljük meg, mert a rohanó világ kö-
nyörtelenül felfalja!

A csobogó víz, ecsetje által loccsan a 
fényben, fák zöldellő ágai nekünk buk-
kannak elő a ködből. Csupasz nyírek 
fehérlő törzse reszket a téli fagy szorí-
tásában. Látványukra magunk is érez-
zük a víz friss cseppjeit, a tavasz zöld 
illatát és a zord idők hidegét. 

Erős zöldek és barnák, vörösek és 
sárgák uralják a képeket, melyek közül 
diadalmasan ragyog ki a jégkék, a fe-
hér, és kerekké teszi a látványt.

Szívfacsaróan valós a kép, és mé-
lyen, belül érezzük, hogy az a tanya, 
az az asztal, az a vesszőből font kosár, 
az az erdő elvész – többet is vesztünk 
mindannyian a puszta tanyánál, asztal-
nál, vesszőkosárnál, gyűrött vászonab-
rosznál.

Világunk sérülékeny - és mi vagyunk 
az okozói. Rajtunk múlik, mennyi ma-
rad belőle az unokáinknak.

A képekből látszik a veszteség kö-
zelsége, és fi gyelmeztet: Te, aki itt 
állsz, még tehetsz érte. 

Hát vigyázzuk, és óvjuk, ami ránk 

bízatott – ami rajtunk múlik, azt tegyük 
meg mindannyian, azért is, hogy Atti-
lának legyen mit festenie még sok-sok 
éven át. 

A kiállítás újszerűsége pedig abban 
rejlik, hogy a megnyitását követő na-
pokban néhány képet elárvereznek, és 
a bevételük 50%-át a művész - egy ál-
tala meghatározott rászoruló családnak 
ajánlja.

Attila azt szeretné, ha ez nem egy 
egyszeri és megismételhetetlen kiállí-
tási forma lenne. Titkon reméli, hogy 
mások, máshol is követik példáját, és 
egyes műveik árának egy részét jóté-
kony célra áldozzák. 

Köszönet a kiállítás képeiért, de leg-
főképp a karitatív szándékért!

Kívánom, hogy még sokáig, egész-
ségben alkosson, sok új, színes témát 
találjon magának, ecsetje alól ki ne 
fogyjon a kifeszített vászon!

Kovács Attila, Isten hozta ismét ná-
lunk!

A megnyitó után készült csoportkép (Fotó: Jasper Lóránt)

Szeretnénk köszönetet mondani Attilának, aki a kiállításon bemutatott és elkelt festményeinek bevételének a felét 
felajánlotta egy rászoruló kakucsi családnak.

A családfő hálás köszönettel vette át a felajánlott összeget. (szerk.)
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„Egy kiállítás apropója”
Talán ez a szerény tárlat volt eddig a legkedvesebb szá-

momra, lehet, mert nemcsak egy egyszerű kiállítás volt, ha-
nem annál több…

Már a megnyitón is érződött. Ugyan ünnepélyes volt, de 
én inkább meghittnek találtam és ez nagyon tetszett benne.

Egy település akkor képes fejlődni, hogy ha a tagjai kö-
zött vannak olyanok, akiknél a mód és a szándék is megvan, 
hogy tegyenek másokért, azaz a közösségért.

A rövid kiállítás ideje alatt több ilyen emberrel is talál-
koztam. Nekik külön szeretném megköszönni azt, hogy lan-
kadatlanul és önzetlenül segítik a közösség többé, jobbá és 
szebbé tételét.

Az óvoda pedig egy ékszerdoboz a falu szívében! Köszö-
nöm nekik a szívélyes vendéglátást és a lehetőséget, hogy 
megmutathattam náluk a munkáimat!

Bízom benne, hogy sokak tetszését elnyerték a képeim. 
Köszönet mindenkinek, aki akár csak egy rövid időre is 
megállt, hogy egy pillantást vethessen rájuk.

Üdvözlettel:        R. Kovács Attila

Tisztelt Gyülekezet! Kedves Barátaim!
Immár közel egy emberöltő, hogy a két Kakucs tudomást 

szerzett egymás létezéséről, egymásra talált, és testvérkap-
csolatra lépett, noha évtizedeken át szinte átjárhatatlan határ 
választotta el őket egymástól. 

A Pest megyei Kakucs és a Bihar megyei, partiumi 
Magyarkakucs polgárai, lakosai – emlékszem – rendkívüli 
módon megörvendtek ennek a lelki kapocsnak, amit mint 
rendkívüli értéket őrzünk a szívünkben, lelkünkben. Mert, 
mint jeleztem, máig politikai határ választja el a két telepü-
lést, de egyek vagyunk gondolatban és lélekben, mert mi-
ként költőnk, Illyés Gyula írta remek költeményében: „egy 
azon szellemi égbolt” borul reánk. Ugyanazt gondoljuk ma-
gunkról, és ugyanazt reméljük a jövőnkről: megmaradni és 
gazdagodni szeretnénk lélekben is és anyagi tekintetben is. 
És – gondolom –, hogy ehhez megvan minden lehetőség, 
hisz két szorgalmas és nyitott lelkű közösségről van szó. 

Köszönjük ezt a nagyszerű egymásra találást mindenek-
előtt Istennek, aki vigyázza lépteinket és cselekedeteinket, és 
aki a maga csodálatosságában szinte mesébe illő módon meg-
nyitotta előttünk ezt a távlatos utat. Mi, magyarkakucsiak, 
de gondolom, a helyi kakucsiak is Isten házában érezzük 
magunkat mindig és igazán biztonságban, hisz ott mindig 
a szeretet légköre vesz körül valamennyiünket. Számunk-
ra, magyarkakucsiak számára például, ahol az elszakítottság 
körülményei között a folytonos apadás veszélye fenyeget, 
nagyon fontos az a szent hely a cinteremben, a templomkert-
ben, fontos az a fekete márványoszlop, amelyet közadako-
zásból emeltünk tízvalahány évvel ezelőtt, hogy legyen egy 
biztonságos hely, ahol a hazáért és a szabadságért életüket 
áldozó őseink előtt tisztelettel fejet hajtsunk. Vallási és nem-

zeti ünnepeinkkor mindig összegyűlhetünk, emlékezvén a 
nemzet megmaradásának rendkívüli fontosságára, ahol erőt 
meríthetünk valamennyien a jövő küzdelmekre, hisz az élet 
olyan harc, küzdelem, amelyben a szeretet jegyében mindig 
a jobbra, felemelőre kell törekednünk. 

Ilyen lelki és testi feltöltődésre látogattunk el most is 
hozzátok, és ugyanezzel a szeretettel várunk benneteket az 
elkövetkező néhány hétben, hogy ismét, újra és újra együtt 
örvendezhessünk egymásnak, tudva és hittel telve, vallva, 
hogy a két Kakucs lakossága az egymásra találás jegyében 
és szellemében fogja megélni az elkövetkező sok-sok esz-
tendőt is. 

Isten ehhez adjon nekünk, mindnyájunknak erőt, jó egész-
séget és jó akaratot!

Kedves Barátaink! Köszönjük a kedves meghívást, és vá-
runk benneteket nagy-nagy szeretettel az elkövetkező hetek 
múltán Magyarkakucson.

Barabás Imre főgondnok

Magyarkakucsi üdvözlő beszéd a kakucsi Szent Kereszt-templomban

Érkezésükkor az óvodában fogadtuk delegációjukat fi nom 
reggelivel

A kiránduláson készült felvétel egy szentendrei 
vendéglőben

Szentendrei kirándulásra invitáltuk barátainkat 
a falunapot követő vasárnapon
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Borverseny:
Négy bor érkezett a versenybe, ami a nagyon meleg tavasznak köszönhető. Hama-
rabb elfogyott a bor, vagy romlott a minősége. 
Örömmel közölhetem, hogy a jövőben ezt megváltoztatjuk, hogy azok is részt ve-
hessenek a versenyben, akik kis mennyiségű bort készítenek. Ezért  legközelebbi 
borverseny az adventi gyertyagyújtás ünnepén lesz. A pontos időpontot hamarosan 
közöljük a Kakucsi Lapozgatóban. 
Gratulálunk az idei borosgazdáknak, mert csupa jó bor került az asztalunkra. 
Kovács Pál Ceglédbercelen termett Rajnai Rizlingből készült bora  
Ezüst minősítésben részesült.
Kovács Pál Dabas-Gyónon termett Otelló-Izabella szőlőből készült bora 
Arany minősítésben részesült
Tóth Pál Ceglédbercelen termett Rajnai Rizlingből készült bora 
Arany minősítésben részesült.
Japer Lóránt Balatonakaliban termett Sauvignon 
Blanc-Olaszrizling-Juhfark szőlőből  készült bora Nagy Arany
minősítésben részesült. 
Gratulálunk a nyerteseknek!
Reméljük, karácsony előtt sokkal több bor kerül a bírálati asztalra!

Főzőverseny:
Kakucs Polgárőr Egyesület Marhapörkölt ételével a főzőversenyben I. helye-
zést ért el. 
Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lecsó ételével I. helyezést ért el. 
JSP 97 Kft. Körmös pacal ételével a II. helyet érdemelte ki. 
JSP 97 Kft. Disznópörkölt retro módra ételével a III. helyet érdemelte ki. 

Sütemények versenye:
Epres alagút – Mráz Edina – arany
Meggyes krémes – Csiszárik Lászlóné – arany

A falunapi kispályás torna végeredménye:
1: Feláldozhatók
2: Botlik B.T.
3: Kakucsi Barcelona
Legjobb játékos: Kis Ákos – A Botlik B.T. csapatából
Legjobb kapus: Fábri László – A Feláldozhatók csapatából
Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek, külön a díjazottaknak!

Falunapi eredmények

A tombolát idén a KAFIK rendezte A fi atalok köszönik a felajánlásokat!

A dínót gyerekcsapat kísérte 
mindenhová

Kocsis Gábor tanár úr tanítványainak 
bemutatóját Kovács Levente edző 

konferálta
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A díjátadás helyszíne eredetileg az 
Országház lett volna, azonban mivel az 
egy másik, hivatalos eseménynek adott 
otthont, az ünnepség a Vígszínház épü-
letében zajlott. 

2018. május 10. érdekessége, hogy 
70 évvel ezelőtt ezen a napon alakult 
meg az Országos Mentőszolgálat, ám a 
magyar mentés története ennél korább-
ra nyúlik vissza, mely pont az emlék-
érem névadójához köthető: 1887-ben 
Kresz Géza alapította meg a Budapesti 
Önkéntes Mentőegyesületet. 

A Mentők Napja alkalmából min-
den évben kitüntetéseket adnak át az 
életmentésben élen járó mentőknek. 

Idén 125-en vehettek át elismerést. A 
főigazgató dr. Csató Gábor köszönetet 
mondott az áldozatos munkáért, helyt-
állásért, amelyre már 70 éve számíthat 
a magyar lakosság, és úgy véli, büsz-
kén tekinthet az egész ország a mentő-
szolgálatnál dolgozókra-, ahogy Dabas 
városa és Kakucs is büszke lehet a ki-
tüntetésben részesült mentősofőrre, Ju-
hász Gáborra.

Szeretettel gratulálunk Gábornak, 
és erőt, jó egészséget kívánunk ember-
mentő tevékenységéhez, sok boldogsá-
got magánéletéhez!

A Szerkesztőség

Juhász Gábor kitüntetése
A 2018. évi Kakucsért érdemérmet elnyerő „Életmentő csapat” 
egyik tagja, Juhász Gábor mentősofőr áldozatos munkája jutal-
maként Kresz Géza emlékérmet vehetett át a Mentők Napján 
Budapesten.

Juhász Gábor a kitüntetéssel

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Kakucs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program 
(KÖFOP) keretében azzal a céllal, hogy csökkentse a közigazgatás 
adminisztratív terheit, javítsa az átláthatóságot, valamint 
intézményi kapacitásainak javításával hozzájáruljon a hatékony 
közigazgatáshoz. A pályázat benyújtására az országos szinten 
egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli rendszer 
(ASP) bevezetése érdekében került sor. 

A projekt keretében az ASP iratkezelő szakrendszer, gazdálkodási szakrendszer, adórendszer, ingatlanvagyon-
kataszter szakrendszer, iktató szakrendszer, valamint a hagyatéki leltár szakrendszer megfelelő működéséhez 
szükséges informatikai eszközök beszerzésének fi nanszírozása valósult meg, valamint elkészült a hivatal IT-
biztonsági és iratkezelési szabályzata is, továbbá migrálásra kerültek a fenti szakrendszerek állományai is.

Az ASP rendszerhez való  csatlakozá s é rdeké ben beszerzé sre került 9 db ú j munkaá llomá s, 9 db kártyaolvasó. A 
projekt kereté ben az informatikai infrastruktú ra fejleszté se mellett az IT Biztonsá gi Szabá lyzat á tdolgozá sa é s az 
Iratkezelé si Szabá lyzat ASP mű kö dé si rendjé hez való  igazí tá sa is megtörtént. Az Önkormányzat a szolgá ltató  
kö zremű kö dé sé vel elvé gzte az adattisztí tá st, a rendszer testre szabá sá t, a paramé terezé st, a jogosultsá gok 
beá llí tá sá t, valamint az ASP szolgá ltató  á ltal meghatá rozott mó dszertan alapjá n az adatok betö lté sé t az 
informatikai rendszerbe. A pá lyá zati forrá sbó l a Hivatal valamennyi kö ztisztviselő je ré szt vett a szü ksé ges 
oktatá sokon. 

A fejleszté s megvaló sí tá sá hoz az Önkormá nyzat 5.980.430.- Ft vissza nem té rí tendő  tá mogatá st nyert el 
100%-os tá mogatá si intenzitá s mellett a KÖ FOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 szá mú  pá lyá zat kereté ben. A projekt 
2017.09.15. - 2018. 06.30. kö zö tt való sult meg. 

Bővebb információ: 06-29-576-030, vagy: jegyzo@kakucs.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-
testülete által az előző újság megjelenése óta hozott 
határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes 
anyag megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri 
Hivatalban és a www.kakucs.hu weblapon.

III. ülés: 2018. március 26.
9/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárkedvez-

ményéről szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

16/2018. Határozat:
Pályázat kiírásáról civil szervezetek számára
17/2018. Határozat:
Az Óvoda 2018/19. nevelési évére vonatkozóan a beirat-

kozás időpontjának meghatározásáról
18/2018. Határozat:
A 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
19/2018. Határozat:
A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
20/2018. Határozat:
A kakucsi 0181/22-24. – 0181/26-29. hrsz-ú ingatlanok 

(Csíkosi út külterületi része) belterületbe csatolásának kez-
deményezéséről

21/2018. Határozat:
Belterületi utak felújítására pályázat benyújtásáról
22/2018. Határozat:
Belterületi utak felújítására önerő elkülönítéséről
23/2018. Határozat:
Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázattal kap-

csolatban szolgáltatók felkérése
24/2018. Határozat:
Térfi gyelő kamerarendszer kiépítésének elhatározásáról

IV. ülés: 2018. május 28.
10/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésé-

ről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásá-

ról 
25/2018. Határozat:
A Dabasi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról
26/2018. Határozat:
A Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi be-

számolójának elfogadásáról
27/2018. Határozat:
A DAKÖV Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
28/2018. Határozat:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójá-

ról
29/2018. Határozat:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai-

nak módosításáról
30/2018. Határozat:

Az Önkormányzatra vonatkozó 2017. évre szóló belső el-
lenőrzési jelentés elfogadásáról

31/2018. Határozat:
A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló 

elfogadásáról
32/2018. Határozat:
A 2017. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló sta-

tisztikai összegezésről
33/2018. Határozat:
A köztemetőre vonatkozó éves díjak felülvizsgálatáról
34/2018. Határozat:
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

kiírt pályázaton való részvételről 
35/2018. Határozat:
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat elkészítésére vonatkozóan pályázatelőkészítő 
és lebonyolító cégek ajánlatának megkérése

36/2018. Határozat:
Belterületi utak felújításáról
37/2018. Határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pénzügyi tá-

mogatásáról
38/2018. Határozat:
A Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület pénzügyi 

támogatásáról
39/2018. Határozat:
A Kakucsi Dream Team Egyesület pénzügyi támogatásá-

ról
40/2018. Határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület pénzügyi támogatásá-

ról
41/2018. Határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pénzügyi támo-

gatásáról
42/2018. Határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi 

támogatásáról
43/2018. Határozat:
A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pénzügyi támogatá-

sáról
44/2018. Határozat:
A Kakucsi Római Katolikus Egyházközség pénzügyi tá-

mogatásáról
45/2018. Határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásáról
46/2018. Határozat:
A Pest Megyei Roma Szervezet pénzügyi támogatásáról
47/2018. Határozat:
A KUDO Hungary Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
48/2018. Határozat:
Lovasoktatás, lovastáboroztatás pénzügyi támogatásáról
49/2018. Határozat:
BM Nyugdíjasok – Dabasi Tagozata támogatási kérelmé-

ről
50/2018. Határozat:
Általános iskolai ballagó diákok könyvjutalomban való 

részesítéséről
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Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési programja” keretében - Pánczél Károly országgyűlési képviselő 
közreműködésével - kültéri, modern kézilabdapálya készült az iskola területén. A pálya alkalmas egyéb sportágak számára 
is.  

Saját önkormányzati forrásból megkezdődött a község útjainak ja-
vítása, kátyúzása. A munkálatok műszaki ellenőrzés mellett zajlanak.

A felújítás során a Rónay György utca a Malomkerttől az iparte-
lepig, valamint a Nap és a Hold utcák új aszfaltburkolatot kapnak, 
továbbá kátyúzásra kerülnek a község többi közutcái.

A Monori út, a Székesi út, és a mellette lévő lakópark (Jázmin, Li-
liom, Rezeda, Rózsa, Viola utcák) útburkolatának teljes körű felújítá-
sára pályázatot nyújtottunk be az Államhoz, - eredményhirdetésre ez 
év őszén kerül sor. 

Amennyiben nyerünk a pályázaton, egy éven belül új szilárdburko-
lattal láttatjuk el ezeket az utcáinkat.

Szerződés Kakucs vízművének 
bővítéséről…

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Jasper Lóránt, 
a DAKÖV Kft. ügyvezető igazgatója, aláírták a Kakucs 
községi vízmű bővítéséről, vízminőségének javításáról, 
vastalanító beépítéséről szóló kivitelezési szerződést.

A szerződés tartalmazza a 21 000 000.- Ft-os beruházás 
költségvetését.

A kivitelezés in-house beruházásnak minősül (100%-os 
községi tulajdonú közfeladatot ellátó beruházás), ennek 

Szerződés Kakucs vízművének 

Kakucs lakossága: 3094 fő

2 év alatti:         85 fő
3-18 életévig:       502 fő
19-60 életévig:    1837 fő
60 éven felettiek:     670 fő

okán közbeszerzési eljárás alól mentesül. A bekerülési költ-
ség nagysága egyébként sem éri el a közbeszerzési határér-
téket. 

A munkálatokat 2018. október 31-ig fejezik be. 

Képeink a Rónay György utcában készültek
Az elkészült rekortán kézilabdapálya 

képei

Felújítások a községben…
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Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy 

alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, babaápolási termé-
kek vásárlására jogosító utalvánnyal támogatja a települési támoga-
tásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
19. §-ában foglaltak szerint.

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

Berényi János és Rizmajer Rozália kisfi át, Zétényt
Ihász Sándor és Tóth Hajnalka kisfi át, Dávidot
Kohut Zoltán és Szőnyi Barbara kisfi át, Olivért
Kucsera László és Faragó Erika kisfi át, Bendegúzt
Mihály András és Paulik Adrienn kislányát, Eszter Juliannát
Roskó Zsolt és Erős Mária kisfi át, Bendegúzt 
Vásáreczki Gábor és Székely Andrea kisfi át, Gábor Benettet           
Az Önkormányzat és a Lapozgató Szerkesztősége részéről nagyon 

sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a szülőknek és újszülött 
gyermekeiknek!

(A fényképeket a helyszíneken a Jegyző Asszony készítette.)

Ihász Dávid

Kucsera Bendegúz

Mihály Eszter Julianna

Kohut Olivér

Roskó Bendegúz

Vásáreczki Gábor Benett
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Védekezés a parlagfű ellen
Az élelmiszerláncról és a hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdésében foglal-
tak alapján „a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a vegetáci-
ós időszak végéig folyamatosan fenn-
tartani”, ezért a védekezési, gyom-
mentesítési tevékenységet a vegetációs 
periódus alatt, de legalább október 31-
ig az ingatlantulajdonosoknak - az in-
gatlanuk előtt lévő közterületen, vala-
mint saját ingatlanukon -folyamatosan 
el kell végezniük minden gyomnövény 
esetében.

Ha a földhasználó a parlagfű elle-

ni védekezést elmulasztja, vele szem-
ben egyrészt közérdekű védekezést 
(kényszer-kaszálást) lehet elrendelni, 
másrészt növényvédelmi bírsággal 
sújtható. A növényvédelmi bírság mi-
nimuma tizenötezer, míg maximális 
összege tizenötmillió forint.

A Polgármesteri Hivatal jogosult 
belterületen, a parlagfüves ingatlano-
kon helyszíni szemlét tartani, majd a 
parlagfű észlelése esetén az azonnali 
közérdekű védekezést elrendelni. A 
közérdekű védekezés költsége és az 
egyéb, járulékos költségek az ingat-
lantulajdonost terhelik. A parlagfű ész-
lelése esetén külön felszólításra nincs 
lehetőség, azonnal el kell rendelni a 
kényszerkaszálást.

A Hivatal által elvégzett kényszer-
kaszálás után a Pest Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatósága szabja ki a parlagfű bírságot. 
A bírság - illetve meg nem fi zetése ese-
tén az azt terhelő kamat - adók módjára 
behajtható.

A köztisztaság és a települési környe-
zet fenntartása elsőrendű közegészség-
ügyi érdek, ezért ennek előmozdulásá-
ban mindenki köteles közreműködni.

Kakucs község köztisztasági hely-
zetének javítása érdekében felkérjük a 
Lakosságot, hogy a parlagfű irtási kö-
telezettségüknek folyamatosan tegye-
nek eleget!

Kakucsi Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM!
Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés kéthetente, csütörtöki napokon:

augusztus 23., szeptember 6., 20., október 4. 18., november 1., 15., 29., december 13., 27.
A begyűjtéssel egyidejűleg annyi cserezsákot adnak, amennyi kihelyezésre került.
Fontos információ, hogy az üvegeket csak az üveg gyűjtőpontokon lehet kidobni!

 
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés négyhetente, csütörtöki napokon:
augusztus 16., szeptember 13., október 11., november 8., december 6.

A szolgáltató a begyűjtéssel egyidejűleg ingatlanonként maximum 2 db cserezsákot biztosít! 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjá-
hoz nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. 
rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány 
megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél 
fi atalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nem-
zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) 
bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy ve-
heti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett 
sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. 
életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfo-
lyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 
igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfi zetett ösz-
szege, de legfeljebb 25 000 forint.

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli ké-

relemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyug-
díjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a 
„B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 
közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától 
számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy forma-
nyomtatványon kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási ható-
sági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

A Magyar Államkincstár a gyermek- és ifjúságpolitikáért 
felelős miniszter által rendszeresített elektronikus űrlapot és 
formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje 
teljes eljárásban 20 nap.

A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadá-
sát követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fi zetési számlára uta-
lással folyósítja.

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatalának tájékoztatója:

KRESZ-TANFOLYAM DÍJÁNAK TÁMOGATÁSA
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ILLETÉKMENTESSÉG
Az Illetéktörvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően 

évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

 
Továbbra is illetékmentes: a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás, 

az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás, a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és 
lakcím igazolványának kiállítása.

Nyugdíjasaink köszöntése
Az Önkormányzat képviseletében Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester asszony és Tóth Istvánné, a Kulturális Bizottság 
elnöke köszöntötte otthonában a 95. életévét betöltött Nagy 
Györgyné Róza nénit, a 90. életévét betöltött Márkodi Margit-
kát, a 90. életévét betöltött Kálvin Józsefet és a 95. életévét be-
töltött Tóth Ernőnét. Az ünnepelteknek elvitték Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözlő díszoklevelét is.

A családjuk körében eltöltött békés, boldog és egészség-
gel áldott éveket kívántunk nekik, valamint Abraham Lincoln 
gondolatával köszöntöttük őket is: „A legvégén nem az fog 
számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy mennyi 
élet volt éveidben.”

Képeink látogatásunkon készültek.

Az idén töltötte be 90. életévét a Kálvin Zenekar egykori 
tagja, a trombitán játszó Kálvin József is Tóth Ernőné is szeretettel fogadta köszöntésünket

Nagy Györgyné köszöntése
Márkodi Margit nyugdíjas tanító nénit is otthonában 

látogattuk meg
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A Polgárőrség hírei
Egyesületünk szoros kapcsolatot ápol a helyi körzeti 

megbízottal, Fajt András rendőr törzsőrmester úrral. András 
a taggyűléseinken, ha teheti, mindig jelen van, ahol megbe-
széljük többek közt a település közbiztonsági helyzetét is.  
Talán ennek is köszönhető, hogy a Dabasi Rendőrkapitány-
sághoz tartozó 16 település közül Kakucs igen kimagasló 
helyen van közbiztonság szempontjából. András legutóbbi 
tájékoztatása szerint 2018 első félévében 9  bűncselekmény 
történt Kakucson, melyek közül csak 1 volt vagyoni javak 
ellen irányuló. 

2018 februárjában egyesületünk megtartotta éves rendes 
közgyűlését.  A közgyűlésen jelen lévő tagok egyhangúan 

elfogadták a tavalyi évi beszámolót, és az ismertetett 2018. 
évi munkatervet.  A közgyűlésen egyesületünk létszámát 26 
főre csökkentettük, mivel néhány korábbi tag lemondott tag-
ságáról egyéb elfoglaltsága miatt.

A közgyűlésen a jelenlévő tagok elfogadták az elnökség 
javaslatát, miszerint a 2018. évi önkormányzati támogatás-
ból szolgálati gépjárművet vásárol az egyesület. 

A gépjárművet júniusban sikerült megvásárolni, ami a 
mellékelt fényképen is látható.  Az idei év második felétől 
polgárőr tagjaink a szolgálati gépjárművel látják el az éj-
szakai szolgálatokat.  A gépjármű nagy segítség számunkra, 
mivel így az egyes szolgálatok nem saját autóval és saját 
költségre terhelődnek. 

Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik szí-
vesen belépnének egyesületünkbe, és részt vennének a jár-
őrszolgálatok ellátásában - immár az új szolgálati autóval. 
Az újonnan belépő tagoktól csak annyit kérünk, hogy havi 
szinten egy alkalmat vállaljanak szolgálat ellátásából. Úgy 
gondolom, ennyit feláldozhatunk szabadidőnkből a bizton-
ságunk érdekében, hogy továbbra is ilyen jó megítélésű le-
gyen településünk.

Bejelentéseiket, észrevételeiket továbbra is megtehetik a 
24 órában hívható polgárőrség ügyeleti számára, ami: 06-
20/915-0683

Csernák István 

Augusztus
20-án, hétfő Szent István ünnepe
Helye: Szent Kereszt Templom tere

Szeptember
Családi nap a Vadászháznál
3-án, hétfőn új tanév kezdése 
9-én vasárnap Zenés Kávéház – gitárosok
16-án, vasárnap búcsú
29-én, szombaton IV. pálinkafesztivál

Október
Szüreti felvonulás egyeztetés alatt   
Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok
23-án, kedden ünnepi megemlékezés   
Helye: Templomunk, Hősi Emlékmű

2018 rendezvényei 
augusztustól októberig
Tervezet

Augusztus 20. Kakucson

Pálinkafesztivál

Szüreti felvonulás

Az október 23-ai nemzeti 
ünnep
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Kökörcsin Családi Nap 2018
Ahogy ez az elmúlt években is, idén május 19.-én szom-

baton megrendezésre került óvodánkban a családi nap.
Szerencsésnek érzem magam, mivel nem csak dolgozó-

ként, de egyben szülőként is részese lehettem a gyerekek és 
családtagjaik együttes szórakozásának.

A kulisszák mögött zajló hosszú heteken át tartó felkészü-
lés az óvoda dolgozóit és a gyerekeket is egyaránt izgalom-
ban tartotta és lelkesítette.

Volt itt minden: arcfestés, ugráló vár, csillámtetoválás, 
tűzoltóautó, kézműveskedés, kosárhinta, ügyességi já-
tékok, fagyi, palacsinta, gofri, gulyásleves és még sok-sok 
nevetés, kacagás.

Nem maradhatott el az esti dínomdánom utcabál a Kál-
vin Zenekar jóvoltából, melyet most az eső sem mosott el. 
Késő estig roptuk a táncot, kicsik és nagyok, szülők és dol-
gozók, ki-ki a maga ritmusában. 

Ezúton is szeretném megköszönni az óvoda valamennyi 
dolgozójának, szülőknek, támogatóknak, a szorgos kezű 
apukáknak a segítséget, valamint a zenekarnak, akik az esti 
órákban gondoskodtak a jó hangulatról.

Bízom benne, hogy jövőre is találkozunk!
Kovácsné Gergely Mariann

Családi napi műsor az óvoda teraszán

Ballagás az óvodában
Kedves Gyerekek!
Amikor megkezdtétek az óvodát, és szüleitek ránk bíztak 

benneteket, nagy lehetőséget és egyúttal nagy felelősséget 
is kaptunk.

Igyekeztünk mindent megadni, amire szükségetek volt. A 
gondoskodást, a törődést, a szeretetet, a megértést, az elfo-
gadást, a biztatást, a bátorítást, a dicséretet, az elismerést, a 
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szeretetben történő fegyelmezést, a hozott készségek kibon-
takoztatását lépésről lépésre, az ismeretek, a tapasztalatok 
sokaságát.

Gyorsan eltelt ez a pár év. Az utóbbi időben sok apró jele 
mutatkozott annak, hogy hamarosan iskolások lesztek. Po-
tyogtak a tejfogak, rövidültek az ágyak, a jelek helyett már 
nevek kerültek a rajzaitokra.

Ezek mind azt az bizonyítják, hogy eljött az idő arra, hogy 
az ovis zsákot felváltsa az iskolatáska.

Szeptembertől mind iskolások lesztek, néhány jó tanács: 
A hangodat kedvességre, a füleidet megértésre, a kezei-

det támogatásra, az elmédet igazságra, a szívedet szeretetre 
használd!

Kedves Szülők!
Útravalóul nektek! A legtöbb, amit gyermekeinknek ad-

hatunk: gyökerek és szárnyak. A szülő nem adhat nagyobb 
ajándékot gyermekének, minthogy büszke legyen rá. S ne 
felejtsük el soha, hogy a gyereknevelés a világ a legnehe-
zebb extrém sportja.

Prohászkáné Kata néni

Újabb útkereszteződéshez 
érkezünk 

Amikor megszülettél, és én belenéztem a mély tengerszín 
szemedbe: a világ minden bölcsessége nézett rám vissza. 
Szülőnek lenni nehéz. Folyamatos döntések sorozata veled, 
velem és velünk kapcsolatban. Hova, mikor, hogyan? És jó 
lesz-e? Neked, nekünk? Ám Te mindig nyitottan vágtál bele 
az előtted álló kihívásokba. 

Egy késő augusztusi délelőttön érkeztünk meg az óvodába 
először. Elhatározva, hogy itt neked jó lesz. Engedték, hogy 
maradjak, látták, hogy nekem a nehezebb. A csöpp szőke 
fejed mosolyogva vette birtokba az udvart. Én kétségek kö-
zött, Te boldogan, mint aki tudta, hogy jó helyre érkezett. 
Néha még visszapillantottál rám. …...és elröpült 4 év. 

Szaladt, szélsebesen. Észbe sem kaptunk, és elballagtál a 
barátaiddal együtt. Mi ismét könnyes szemmel néztük, hogy 
ez a világ rendje. Hiszen nem szomorú ez, csak mi vagyunk 
azok. És az óvó nénik szeme csillog könnytől, meg Betti da-
dusé. Mert hiányozni fogtok, és ők meg nekünk, hiányozni 
fog az óvoda is és a sok barát is. A könnyed ovis élet. A ta-
risznyával a válladon te is érzed, hogy valami más közeleg. 
Nem rossz, csak más. És mikor a tarisznyádba pillantasz, rá-
jössz, hogy tele van csuda élményekkel, emlékekkel, amivel 
az óvó nénik telepakolták azt, hogy ne felejtsd őket. 

Mi pedig hálás szívvel mondunk köszönetet nektek, 
kedves Óvó nénik és Dadus nénik! Mindannyitok felé tele 
a szívünk hálával és szeretettel, mert amikor aggódtunk, ti 
megnyugtattatok, amikor rettenet csibészek voltak, ti jól ke-
zeltétek. Ha türelem kellett, akkor adtatok, százszor is, ezer-
szer is. Nekik is, nekünk is..., mert szülőnek lenni nehezebb. 
Hozzánk több türelem kell, mindig, amikor egy újabb útke-
reszteződéshez érkezünk, és választanunk kell, hogy merre 
tovább. Köszönjünk, hogy boldogan léphettek ki az óvoda 
kapuján, és így indulnak tovább!

Némethné Pöltl Annamária szülő

Évzárás a Kökörcsin óvodában
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig 

tart. A szorgalmi időszak júniusban a nagycsoportosok bal-
lagásával véget ér. A meleg beköszöntével nagyon nehéz 
már bent tartani az óvodásokat.

Az idei nevelési évet 109 fővel zártuk:
 1 tiszta kiscsoport – 24 fő
 1 kis-középső csoport – 23 fő
 2 középsőcsoport – 20 és 19 fő
 1 nagycsoport – 23 fő
Minden csoportot képesített óvodapedagógus vezetett és 

minden csoportban képesített dajka segítette munkáját.  A 
társ és délutános óvónők is képesített óvodapedagógusok 
voltak. Ezen kívül 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvoda-
titkár és 1 fő takarító dolgozott azon, hogy minden gyermek 
kényelemben és biztonságban érezze magát. 

Munkánkat és a gyermekek fejlődését segítette elő 1 fő 
logopédus, 1 fő konduktor és 1 fő gyógypedagógus. Az 
egész év folyamán megpróbáltunk családias, vidám légkört 
kialakítani a gyermekeknek. Úgy gondolom, ez sikerült is, 
hiszen minden dolgozó szeretettel végzi munkáját, rengeteg 
szeretettel veszi körbe a rábízott gyermekeket.

A tavasz is tele volt programokkal, melyen nem csak a 
gyermekek, hanem a szülők is részt vettek.

 Áprilisban a Föld napja alkalmából nyílt napot tartot-
tunk. Nagyon érdekes, ötletes munkák születtek.

 Szintén áprilisban bábelőadás volt: Nyuszi Gyuszi a 
rettentő nyúl címmel.

 Április 30-án a Tájházak napján Maci csoportosa-
ink képviselték óvodánkat vidám tavaszi műsorukkal.

 Májusban szokásunkhoz hűen, a Süni nagycsoporto-
sok vendégül látták anyák napja alkalmából a Halvány Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub és a Kavicsok tagjait.

 Május 19-én fergeteges Családi nap volt, melyen a 
község lakói is részt vettek óvodásaink mellett.

 Májusban minden csoport megtartotta évzáró műso-
rát.

 Júniusban elballagtak nagycsoportosaink, kirepültek 
az óvodából.

 A Pillangó és a Maci csoport műsora nyitot-
ta meg a Falunapot. Az óvó nénik a délelőtt folyamán 
kézműveskedtek a nagysátorban. 
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Nagyon nehéz a nyári szünetben kiadni minden dolgozó-

nak a szabadságot, hiszen egyre több gyermek van nyáron is 
oviban, ami azt jelenti, hogy egyre több szülő dolgozik. 

A konyha is nagyüzemmel dolgozik a nyár folyamán. 
Júliusban napközis, tájházi kézműves, mazsorett táborba is 
főznek a dolgozók.

Mi ennek örülünk! Jó érzés, hogy egyre többen veszik 
igénybe szolgáltatásainkat! Azért pihenni is fogunk augusz-
tusban, hogy a szeptembert megújulva, frissen kezdjünk.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Gyerekszáj - Nevessünk!
Balázsné Manyi néni logopédustól kaptuk az alábbi „aranyszólásokat”, amelyek a szerkesztőket is kacajra fakasztot-
ták. Köszönjük az élményt, és várjuk a folytatást!
– Mi történt az asztaloddal? – Irkáztam a fi rkában.
– Kérsz kakaót? – Nem, tegnap este meglaktam a mandarinnal.
– A papa borotválkozott a fürdőszobában: – Olyan jó férfi szag van itt!
– Miért szereted a férfi szagot? – Mert olyan lánykábító.
– Fogmosás után: - Most bemegyünk lealudni?
– Vacsorát követően: - És ha én kihányom életem vacsoráját, a babatejt is?
– A kislány nézi magát a tükörben: - Szebb vagyok, mint újkorában.
– Apa otthon felejtette az ebédjét: - Apa, el fogsz éhezni!
– Természetismeret: - Ősszel megöregednek a levelek, azért hullanak le a fáról.
– Kanyarodik az út: - Ferdület van az útban.
– Csendben vagyunk: - Elhalasztjuk a hangot.
– Ötöst dobott a dobókockával: - Ötöt pöttyintettem.
– Menjünk biciklivel! – Csak az a baj, hogy a kerekem le van fulladva.
– Ne izgulj az éneklés miatt! – Nyisd nagyra a szád, és küldd előre a hangod a templom tornyáig!
– Zsarolás: - Anya, csináld meg! Mindjárt kikönnyeznek a szemeim!
– Masszírozz meg!: - Húsozz még meg!
– Sínbe rakta: - Besíntette.
– Csinálok nyálból egy keresztet (a homlokodra), mert megáld az Isten úgy.
– Benyalok egy fagyit, és lazulok egy kicsit.
– Kezdenek könnybeborulni a szemeim.
– Főnökasszony, megértettem az állapodást!
– Mit írsz, te komolyarc?
– Egyszer már a mamival mentem a nyugdíjba.

Szójátékok:
láva=láma, kocsonya=locsonya, tusfürdő=testmosó, búvóhely=bungóhely, Táborfalva=Falbáfábor, lefolyó=leduguló, 
prototípus=protodikus, pedagógus=pedegaulus, pocsolya=lapos pocsárda, kőműves=kőművész, görbe=elhajlékony, 
kanász=malász, juhász=birkász,  csónakázik=csókanázik, eladó nő=áruló néni, zsámoly=zsámli.
Téma lezárva=téma elzárva.
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A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Tanévzáró beszéd

Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, aki eljött, hogy 
részt vegyen tanévzáró ünnepségünkön, és részese legyen 
azon felemelő perceknek, amelyekben nyolcadikosainkat 
búcsúztatjuk.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Monori Tan-
kerületi Központ képviseletében Baranyi Béla igazgató urat, 
szívből üdvözlöm dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
asszonyt, Nagy Pál alpolgármester urat, aki nemcsak alpol-
gármesterként, hanem büszke szülőként is ünnepel.

Köszöntöm továbbá Marton Ilona címzetes igazgató asz-
szonyt, elődömet, aki megteremtette az iskolai események 
méltó ünneplésének hagyományát, üdvözlöm kollégáimat, az 
iskola összes dolgozóját, akiknek hálás szívvel köszönöm az 
előkészületekben való segítséget, szeretettel köszöntöm a szü-
lőket, tanulóinkat, az ünnepelteket és ünneplőket egyaránt.

Bizonyára nemcsak én gondolom úgy, hogy rendkívül 
gyorsan eltelt ez a tanév. Olyan érzésem van, mintha csak egy 
hete álltunk volna így itt együtt, s ez alatt a hét alatt pergett 
volna le felgyorsított fi lmként mindaz, ami velünk történt.

Pedig nem egy hét volt, hanem 184 tanítási nap, örö-
meivel, bánataival, kudarcaival, eredményeivel együtt. De 
azt hiszem, ha mérleget kellene vonnunk, a mérleg nyelve 
mindenképpen pozitív irányba billenne.

Így van ez a tanulólétszám esetében is. 169 tanuló kezdte 
el a 2017/18-as tanévet; most 174 izgatott nebuló várja, ho-
gyan értékelték tanítói, tanárai az elmúlt 10 hónapban vég-
zett munkát. Türelem, hamarosan fény derül a titokra.

Eseményekből sem volt hiány. Kollégáimmal igyekeztünk 
a hagyományokat megtartani, ugyanakkor új programokat is 
az intézménybe hozni vagy azokon részt venni.

Kiemelkedő iskolai eseményeink
– a teljesség igénye nélkül:

– A szeptemberi kezdés, továbbá a méz-, lekvár- és pá-
linkafesztivál izgalmait októberben a szokásos őszi túránk 
követte. Gyönyörű, verőfényes időben túrázhattunk Babi 
tanító néniék rétjén, amit ezúton is köszönök. A túrázás és 
akadályverseny után a szülők összeszokott csapata várt min-
ket fi nom ebéddel. Természetesen nem maradt el a tökfa-
ragás sem. Október 23-a ünneplését a mozgó planetárium 
előadásainak megtekintésével kötöttük össze.

– Novemberben megtartottuk szokásos jótékonysági és 
bakancstűző bálunkat, majd a hagyományokhoz hűen tanu-
lóink színvonalas produkciókkal részt vettek a nyugdíjasok 
karácsonyán is.

– Decemberben jött a Mikulás, majd iskolánk tanulói ad-
tak műsort az adventi vásáron.

– Januárban csokigyárban és színházban jártunk; nyolca-
dikosaink megírták a központi írásbeli felvételit.

– Februárban fergeteges farsangi mulatságot csaptunk.
– Március 15-ét intézményünk összes tanulója a Nemzeti 

Múzeumban ünnepelte, de színvonalas műsorral készültünk 
a községi ünnepélyre is.

– Áprilisban 41 felső tagozatos tanulónk ismerkedett Bu-
dapesten a különféle szakmákkal a SzakmaSztár című ren-
dezvényen. Természetesen a szokásos tavaszi túra, akadály-
verseny, gulyás és palacsinta sem maradhatott el.

– Május a mérések hónapja: 6. és 8. osztályunk angol 
nyelvi, illetve kompetenciamérést írt.

– Júniusra is maradt esemény az osztálykirándulásokon 
kívül is: alsós Zöldikéink kis csoportja lovas kocsival láto-
gatott ki az erdei tanterem átadására június 1-jén. Köszönjük 
a szállítást Pálinkás Tibor apukának.

Személyi és tárgyi feltételeink alakulása:

Sajnos tantestületünkből ebben a tanévben három kolléga 
távozik. Két nyugdíjas és egy tanító. Az állásokat folyama-
tosan hirdetjük, várjuk a jelentkezőket.

Tárgyi feltételeink örvendetesen alakultak, köszönhetően 
fenntartónknak és a szülői munkaközösségnek.

Sikerült a felsős tanári szoba padlózatát új burkolattal el-
látni, elektromos vezetékek cseréjére is sor került. Mind az 
alsó tagozatos, mind pedig a felső tagozatos tanári szobába 
új íróasztalok és székek kerültek.

Informatikai eszköztárunk bővülését fenntartónknak, a 
Monori Tankerületi Központnak köszönjük.

Intézményünk 19 számítógéppel, 12 tablettel, 5 projekt-
orral gazdagodott. A használathoz szükséges technikai felté-
telek megteremtése is folyamatban van.

Tanulmányi munka és sport

Tanulóink többségéről elmondható, hogy becsülettel 
helytálltak. Ezt misem bizonyítja jobban, mint a 22 kitűnő 
tanuló alsó tagozaton, 7 pedig felsőben. Ez tanulólétszá-
munk 16%-a. Örvendetes lenne, ha felsőseink felzárkózná-
nak kisebb társaikhoz, habár mindannyian tudjuk, hogy 5. 
osztálytól mások az elvárások.

A bukások száma 6, ami az összlétszám 3,4%-a. Minden 
bukás felső tagozaton történt. Tanulóink javítóvizsgát tehet-
nek augusztus 29-én, amiről külön értesítést küldünk.

A tanulmányi munka eredményességét és minőségét 
nagy- mértékben befolyásolják a hiányzások. 10 alkalom-
mal kellett jelzéssel élnünk a gyermekjóléti szolgálat felé 
igazolatlan hiányzás miatti feljelentéssel.

 Kérem a kedves szülőket, hogy fokozott fi gyelemmel kí-
sérjék a mulasztott órák számának alakulását, mert a túl sok 
hiányzás – még ha igazolt is – a tanulmányi eredmény rovásá-
ra megy, és osztályozóvizsga elrendelésére kényszerülünk.

Eredményeink: a tanulmányi és sportversenyek eredmé-
nyei közül csak az 1-6.helyezetteket fogom mondani; ha 
ennél nagyobb szám hangzik el, akkor az azt jelenti, hogy 
tanulónk több fordulóban, több száz gyerek közül érte el az 
adott helyezést. A felsorolás végén kérek majd egy nagy tap-
sot.

Sporteredmények:

– mezei futóvereseny: 
Baranyi Kerubina,4. a – 1. hely
4. osztályos fi úk csapata – 3. hely (Hajas Levente, Kohan 

Márton, Kohut István, Tógyer    Kevin)
– körzeti alsós atlétikai verseny: 
Csapatban és egyéniben is 1. hely: Baranyi Kerubina, 

Czeglédi Emese, Tógyer Kevin – 4. osztályosok
– ócsai terematlétika:
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Baranyi Kerubina,4. a – helyből távolugrás 2.hely – 900 

m-es futás: 3. hely
Hajas Levente, 4. a – 900 m-es futás: 5. hely
Tógyer Kevin, 4. a – 50 m-es futás: 4. hely
Kohut Kamilla, 6. o – 50 m-es futás: 6. hely
Simon Anna,7. o. – medicinlabda-lökés: 2. hely
Jilk Dániel, 6. o. – 900m-es futás: 6. hely
Gavló Csaba, 8. o. – 900 m-es futás: 4. hely
Varga Ádám,7. o.: távolugrás – 1. hely
– birkózás : bár nem iskolai keretek között folyik, Kocsis 

Gábor tanár úr, iskolánk testnevelője az edző, eredményes 
birkózói a mi iskolánk tanulói

Helyes Erik, 4. b – magyar bajnoki 5. helyezés
Kohut István-Kohut József (4. és 5. o.) – országos döntő 

2. hely
Kohut István-Kohut József-Radics Csaba – Albert Flórián 

emlékverseny csapatbajnoksága: 3. hely

Tanulmányi versenyek:

ZÖLDOKOS kupa: négyfordulós országos környezet-
védelmi, verseny – 378 csapatból 22. hely: Simon Anna, 
Svébis Jázmin, Zalavári Dorina 7. o.

Föld napja járási természetvédelmi vetélkedő – 2. hely: 
Fink Zoltán, Gavló Csaba 8. o., Zrínyi Zoltán 7. o.

Föld napja rajzverseny: Különdíj, szerezték: Dani Ramó-
na, Dinnyés Debóra, Tóth Vanessza, 6. osztályosok mindhá-
rom verseny felkészítő tanára: Marton Ilona tanárnő Köszö-
net a felkészítésért!

Fotószakkör – örülünk az új gépeknek, eredményes mun-
kát végeztek:

Táncsics Mihály Gimnázium fotópályázata:
Kajáry Benjamin,5. o. – 2. hely
Faragó Lívia, 6. o. – 3. hely
Horváth Csaba, 5. o. – különdíj
Föld napja fotópályázat:
Varga Ádám, 7. o. – 1. hely
Zalavári Dorina, 7. o. – 2. hely
Tógyer Zoltán, 7. o. – 3. hely
Felkészítő tanár: Klauz Dénes tanár úr. Köszönjük a mun-

káját!

Matematika-verseny:
ócsai Bolyai János Matematika-verseny:
3 levelező forduló után helyben megírt feladatsorral:
Varga Ádám,7. o. – 10. hely
Köszönet Volfné Németh Noémi tanárnőnek!

Észpörgető – alsós matematika-verseny: első-negyedik 
osztályos vegyes csapat képviselte az iskolát: 1. helyet értek 
el.

1. o.: Major Bence, Jilk Joel
2. o.: Kleinesel Márton, Csernák Csenge
3. o.: Bán Bence, Kajáry Márk
4. o.: Dinnyés László, Pálinkás Bence
Köszönjük az alsós tanító nénik felkészítő munkáját!

Járási tankerületi sportvetélkedő : 1-4.osztály vegyes csa-
patok, 1.hely + a rendezés joga

1. o.: Major Bence, Svébis Amira

2. o.: Rosta Dániel, Tóth Eszter
3. o.: Kajáry Márk, Matyi Krisztina
4. o.: Baranyi Kerubina, Czeglédi Emese, Tógyer Kevin, 

Dinnyés László
Köszönjük a felkészítést a tanító néniknek!

S végül, de nem utolsósorban: gratulálunk Lovas 
Istvánné tanító néninek, aki pedagógusnap alkalmából, ki-
magasló oktató-nevelő munkája elismeréseként a Monori 
Tankerületi Központ elismerő oklevelét vehette át.

Intézményvezetői méltatás:
Lovas Istvánné kolléganő 1996   óta dolgozik intézmé-

nyünkben.  Alsós tanító néni, aki szívvel-lélekkel, nagy oda-
adással végzi munkáját.

Alsós munkaközösség-vezetőként  összefogja, koordinál-
ja a tanítók közösségét. Időt, energiát nem kímélve fárado-
zik intézményünkért.

Tanítványai minden évben szép sikereket érnek el külön-
féle megmérettetéseken, versenyeken, legyen az matemati-
ka, sport vagy éppen versmondás.

Több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége méltóvá 
teszi az  elismerésre.

S mielőtt a 2017/18-as tanévet bezárom, még egy nagyon 
fontos dolog: a miniszteri kitüntetés átadása következik.

Professzor Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztere kimagasló pedagógiai és vezetői munkájáért, 
példamutató életútja elismeréseként nyugdíjba vonulása 
alkalmából A PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉK-
ÉREM  elismerést adományozza MARTON ILONA cím-
zetes igazgató asszony részére. 

A kitüntetést Baranyi Béla a Monori Tankerületi Központ 
Dabasi Kirendeltségének vezetője és dr. Kendéné Toma Má-
ria polgármester asszony adják át.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket.
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Búcsúztató beszéd
Kedves búcsúzó nyolcadikosok, 

kedves ünneplő szülők, hozzátartozók!
Először is szeretném megköszönni 

mindenkinek azt a 4 évet, amit együtt 
töltöttünk. Küzdelmes volt, nehéz volt, 
szép volt, érdemes volt.

Az ilyenkor szokásos visszatekintés 
helyett – amit Nagy Luca már megtett 
– csupán egy néhány hónappal ezelőtti 
eseményig mennék vissza az időben: 
ez pedig nem más, mint a novemberi 
bakancstűzés.

Akkor azt mondtam nektek: a kis ke-
rámiabakancs azt a túracipőt jelképezi, 

amivel majd az életben kell túráznotok, 
legyőzve minden akadályt.

Nos, ehhez a bakancshoz írjatok ösz-
sze egy bakancslistát is magatoknak. 
Hogy mi is az a bakancslista? Látszólag 
elérhetetlen kívánságok, teljesíthetet-
len feladatok tömkelege, amit az ember 
nagyon szeretne megkapni, elvégezni, 
elérni, megvalósítani.

Mindig legyen egy valami elérendő, 
teljesítendő ezen a listán.

Nem baj, ha elsőre túl nehéznek is 
tűnik. Pont ebben rejlik a feladat szép-
sége: legyőzni az akadályokat, úrrá 
lenni a nehézségeken, s végül élvezni 
munkátok gyümölcsét.

Ne felejtsétek el, hogy a bakancslis-

tátok megvalósításában nem vagytok 
egyedül: elsősorban szüleitek, csalá-
dotok, de természetesen tanáraitok is 
segíteni fognak titeket, mint ahogyan 
tettük ezt ebben az intézményben is.

Legyetek hálásak minden támoga-
tásért, amit kaptok, s elsősorban szü-
leitek és tanáraitok útmutatása szerint 
cselekedjetek.

S hogy könnyebb legyen a bakancs-
listát, a kívánságaitokat összegyűjteni 
és rangsorolni, fogadjátok tőlem sok 
szeretettel az együtt töltött 4 év emlé-
kére ezt a kis gyakorlati útmutatót.

Minden jót kívánok nektek! 

Kubikné Kis Judit igazgatónő

A ballagáson és az évzárón készült fotók
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Szeretjük a matekot!
Egész éves munkánk megkoronázása volt, mikor kézbe 

vehettük a várva várt levelet:
,,Örömmel értesítem, hogy az iskola 4. b osztályos tanu-

lói nagy igyekezettel és 
szorgalommal gyűjtöt-
ték a jó megoldásokért 
járó pontokat. A 4. osz-
tályos korcsoportban 
budapesti versennyel 
zárunk. A legjobb 35 
feladatmegoldót megyei 
matematika feladatmeg-
oldó versenyre hívjuk 
és várjuk. A nemes ver-
sengésre az 1-3. forduló 
eredménye alapján az 
alábbi tanulókat hívjuk 
és várjuk:

Helyes Erik 4. b. o.
Kázsmér Domokos 

4. b. o.
Pálinkás Bence 4. b. 

o.”
Ezután még nagyobb 

erőbedobással oldottuk 
a feladatokat, s mire el-

jött a nagy nap, nagy várakozással, s bizalommal érkeztünk 
meg a versenyre. A 45 perc hamar elfogyott, nem úgy a vá-
rakozás az eredményhirdetésre. De megérte, hisz a három 
ügyes legénykéből 1 nagyon összeszedte minden erejét, s a 
megyei legjobb 35 tanulóból az élvonalban végzett, 2. he-
lyezett lett! 

Ez a legényke nem 
más, mint Pálinkás 
Bence 4. b osztá-
lyos tanuló, akinek 
ismételten gratulá-
lok, de ugyanolyan 
szeretettel és büsz-
keséggel gondolok 
a másik két legény-
kére is. 

Köszönöm, hogy 
utolsó tanítási éve-
met ilyen szép ered-
ménnyel is meg-
ajándékoztátok.

Kívánom, hogy 
ne törjön meg a lel-
kesedésetek, s még 
sok hasonló ered-
ményben legyen ré-
szetek.

Kálvin Jánosné 
osztályfőnök

A tanító néni három ügyes 
tanítványával

Pálinkás Bence és tanítója, 
Kálvin Jánosné
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egyszerű üzemeltetés. Megfelelő fényviszonyok esetén ver-
senyképek készítésére is alkalmas. 

Lépésünkkel a szülőket kicsit „nehéz” helyzetbe hoztuk. 
Minden szakkörös Canon EOS 1300D gépet szeretne kérni 
családjától ajándékba. 

Gépeik beüzemelése megtörtént, kiválóan működnek. A 
szakköri munkán kívül felhasználjuk őket iskolai rendezvé-
nyeink dokumentálására is. 

A gépek adta lehetőségen felbuzdulva, sikerrel indultunk 
járási szintű fotópályázatokon.

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban megrendezett 
természetfotó pályázaton szépen szerepeltek ötödik osztá-
lyos tanulóink.

Kajári Benjámin II. helyezést ért el, Faragó Lívia III. he-
lyezett, Horváth Csaba pedig különdíjas lett.

Nagy lehetőség volt számunkra a Dabasi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában a FÖLD napja alkalmából meg-
rendezett verseny. Erre a pályázatra olyan képekkel lehetett 
nevezni, amelyek kapcsolatba hozhatóak valamilyen módon 
az anyagok újrahasznosításával. Rövid idő alatt nagyon ne-
héz ilyen képeket készíteni. Szerencsére régebben már fog-
lalkoztunk a szakköri órákon ilyen megközelítési lehetősé-
gekkel. Ezen a próbatételen a

hetedikeseink remekeltek. Varga Ádám I. helyezett, 
Zalavári Dorina II. helyezett, Tógyer Zoltán III. helyezést 
ért el.

Remélem, hogy a jövőben is sok érdeklődő szakkörös 
lesz, és jó munkát tudunk majd végezni a szakköri órákon.

Klauz Dénes tanár

VERSENYEZTÜNK!
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és ezt a valamit mindenáron el is kell érnünk.” /Curie/

Iskolánk alsó tagozatos tanulói a tavaszi hónapokban több 
versenyen vettek részt nagy sikerekkel.

Meghívást kaptunk a dabasi iskolából a monori tankerület 
Észpörgető matematika-logika versenyére. Minden iskolá-
nak 8 fős csapatot kellett kiállítania. Helyileg Dabason került 
sor a megmérettetésre. Nagy izgalommal készültünk, szok-
tuk a csapatmunkát. A tanulóknak a verseny első fordulójá-
ban közösen kellett egy feladatlapot kitölteni, majd évfolya-
monként logikai feladatokat oldottak meg időre. Nagyon jó 
hangulatban telt el a péntek délután. Csapatunknak sikerült 
feljutni a dobogó III. fokára. Nagy gratuláció nekik!

A csapat tagjai: Jilk Joel, Major Bence, Csernák Csenge, 
Kleineisel Márton, Kajáry Márk, Bán Bence, Pálinkás Tibor, 
Dinnyés László.

A matematika verseny után sem pihentünk, hiszen nagy 
erővel készültünk a sportversenyre, amelyet a gyóni isko-
lában rendeztek meg a monori tankerület tanulói között. Itt 
iskolánként 10 fő alsó tagozatos vett részt. Nagy fölénnyel 
nyertük meg ezt a tornát. A vándorkupát és a csillogó I. he-
lyezést is elhoztuk, így a következő tanévben a Kakucsi Ál-
talános Iskola rendezi meg a sportvetélkedőt. Büszkék va-
gyunk a csapatra!

Tagjai: Svébis Amira, Major Bence, Rosta Dániel, Tóth 
Eszter, Kajáry Márk, Matyi Krisztina, Dinnyés László, 
Tógyer Kevin, Baranyi Kerubina, Ceglédi Emese.

„A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, 
hogy képesek vagyunk rá!”

Lovas Istvánné mkv.

Újra lendületben 
a Fotószakkör

Az utóbbi hónapokban ve-
szélybe került, immár 12 éve 
működő szakkörünk fennma-
radása. Ennek az oka teljesen 
triviális. Meghibásodott a régi, 
elavultan is szeretett Canon 
A560 fényképezőgépünk.

Az iskolavezetés a Monori 
Tankerületi Központtól kért és 
kapott segítséget. Vásárolhattunk egy Canon EOS 1300D tí-
pusú tükörrefl exes, dupla képstabilizátoros gépet. Ez a pro-
fi k számára is belépő szintűnek számító gép, de az általános 

iskolában ennél fejlettebb eszközre 
nincs is szükség. Minden körülmé-
nyek között alkalmas versenyképek 
készítésére.

Másik szerzeményünk egy Sony 
W830 kompakt eszköz. Ennek 
előnye a könnyen hordozhatóság, 

Az ötödik osztályos győztesek: Horváth Csaba, Faragó 
Lívia és Kajári Benjámin

Szakma Sztár
Iskolánk 6.-7. osztályos tanulóink lehetőséget kaptak 

arra, hogy ifjúkori éltük egyik legfontosabb döntése előtt, 
megismerjék vagy akár ki is próbáljak, azokat a szakmákat, 
amelyeket a következő iskolafokon elsajátítanak.  A gyere-
kek elmesélése alapján, nagy hatást tett rájuk a rangos ren-
dezvény mely remélhetőleg segíti eligazodásukat a tovább-
tanulás rögös útján.  Intézményünk nebulói a Szakma Sztár 
országos döntőjét látogathatták meg, ahol a selejtezők után 
a különböző szakiskolák legjobbjai mutatták be hozzáérté-
süket saját területeiken.  
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„2018. évben az országos szakmai versenyekre a 43 szak-

képesítésben több mint 7.500 fő jelentkezett.  a versenyek 
célkitűzése a gyakorlatigényes, „fi zikai” szakmák társadal-
mi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás 
népszerűsítése révén. A jó szakma felér egy diplomával szlo-
gen jegyében.”

Kocsis Gábor tanár úr

Süss fel, Nap!
 „Ragyogjon nekünk az égbolt,( ...)
Lássuk az igaz csodát,(...)
Hiszen az angyalok köztünk élnek
Hát kérlek, nap, süss le ránk (...)”

                /Molnár Ferenc Caramel/ 

A Zöldikék idei összes programján kiemelkedő szerep ju-
tott a Napnak, mint fényt és életet adó égitestnek, aki nélkül 
Zöldike program elképzelhetetlen.

Egy nem túl barátságos téli délután az Ócsai Selyemréti 
Tanösvényt barangoltuk be. Naphívogató esőcsepp-játékunk 
közben kisütött a Nap, és örömünkre végigkísért minket az 
utunkon.

A „Zölden jobb Napon” ebben a tanévben is zöld póló vi-
selésével és élő szív alak formálásával felhívtuk a fi gyelmet 
a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, ezen belül 
az italos kartonhulladékok szelektív gyűjtésének fontosságá-
ra. Ennek megörökítésére napsütéses fotót is készítettünk.

A KAFIK szervezésében segítettünk tisztává varázsolni 
falunk határát. A nem túl barátságos időjárást azért a nap 
végére felváltotta a napsütés. E sorokkal tolmácsoljuk kö-
szönetünk Nagy Pál alpolgármester úrnak és a KAFIK-nak 
a kedves vendéglátásért.

A csévharaszti erdei tanterem átadásán pedig a kobakunk-
ra tűzött a nap. Erre a nem mindennapi megnyitóra stílszerű-

Az erdei tanterem átadásán Zöldikéink Csévharaszton

en lovaskocsival mentünk el. Ezúton is köszönjük Pálinkás 
Tibor önzetlen segítségét, hogy ezen a júniusi péntek dél-
utánon időt szakított ránk, és elfuvarozott e kivételes alka-
lomra.

Valljuk, hogy minden Zöldike program egyedi élmény, s 
hogy sosem késő elkezdeni!

Piroska néni, Edit néni

Budapest Bábszínház
Iskolánk alsó tagozatos diákjai 2018. május 22-én a Bu-

dapest Bábszínházban jártak. Tanulóink a Holle anyó című 
darabot nézték meg. Az előadás olyan volt, mint egy szép, 
nagy, színes képeskönyv. A gyerekeknek nagyon tetszett a 
klasszikus mesét megelevenítő történet.

Kálvin Jánosné és Kolozsi Piroska tanítónénik

Osztálykirándulások a tanév végén 
Év végi kirándulás a 3. osztállyal
2018. június 6-án Szentendrére kirándultunk. A Skanzen-

ben többek között részt vettünk a Falusi iskola című inte-
raktív múzeumpedagógiai foglalkozáson, melynek kereté-
ben belecsöppentünk egy olyan 200 évvel ezelőtti régi falusi 
iskola életébe, amilyen nálunk Kakucson is lehetett.

Másfél órára magunk is „Pálistók Petik” lehettünk, s sa-
ját bőrünkön érzékelhettük a mai és az akkori iskola közötti 
nem csak időbeli fényévnyi távolságot. Felejthetetlen él-
ményben volt részünk!

Az egykori falusi iskolában a 3. osztály
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Az első felsős osztálykirándulás
5. osztályos diákjaimmal már régóta tervezgettük az év 

végi kirándulásunkat. Június 5-én Szigethalomra utaztunk, 
ahol az Emese parkban visszarepülhettünk az időben, és be-
tekinthettünk  nemzeti  múltunk egy-egy fejezetébe. 

Szervezett program keretében először megtekinthettünk 
egy lovasbemutatót, amelyen ízelítőt kaptunk őseink harc-
modoráról, lovaglási szokásairól.  A lovagteremben harci 
fegyvereket ismerhettünk meg, többek között megtudtuk mi 
a különbség a kard és a szablya között, a vállalkozó kedvűek 
pedig kézbe vehették ezeket a fegyvereket. Itt megtekinthet-
tük a honfoglalás és államalapítás korát feldolgozó kiállítást 
is.

Ezután csónakázás következett egy kis tavon középkori 
hajóval. Az ispáni vár udvarán korabeli kézműves foglalko-
zás várt minket, mindenki mártogathatott egy gyertyát, amit 
haza is vihettünk. Utolsó programunk az íjászat volt, ame-
lyet nagyon élveztek tanulóim.

Délutáni programunk az Emese park melletti Vadaspark 
volt. Sajnos mire odaértünk, fekete felhők tornyosultak fö-
lénk. Úgy határoztunk, hogy még az eső előtt kipróbáljuk a 
kisvonatot. Felejthetetlen élmény volt!

A parkban gyorsan megnéztük az állatokat és még a vihar 
előtt felszálltunk a buszra. Megígértem, ha esik, akkor haza-
felé bemegyünk egy Mc Donald’s-ba. Ezt kitörő örömmel 
fogadta mindenki, így egyetlen programunk sem maradt el 
az időjárás miatt.

Tartalmas napot töltöttünk el együtt, az átélt élményekről 
még később is lelkesedéssel meséltünk másoknak. Jó szív-
vel ajánlom ezt programot mindenkinek, mert nagyon kü-
lönleges élményt nyújt .

Volfné Németh Noémi osztályfőnök

Az Erkel színházban jártunk
Az elmúlt tanévben Schulcz 

Éva tanító néni szervezésében 
az Erkel színházba 3 alkalomra 
szóló bérletet váltottunk. No-
vemberben a Parázsfuvolácskát, 
februárban a Pomádé király új 
ruháját, júniusban a Hófehérke 
és a 7 törpe című balettet lát-
hattuk. Mindegyik jó volt, de a 
legszebb az utolsó előadás volt a 
gyönyörű díszletek miatt.

Éva néninek köszönjük a le-
hetőséget, s azt, hogy ezeken a 
szombati napokon jól szórakoz-
hattunk.

A 6. osztály tanulói

A 6. osztály egri kirándulása
2018. június 7-én osztályommal az egri várhoz szervez-

tük a kirándulást. A 2. félévben sokat tanultunk az irodalom, 
a történelem és az ének órán róla, így tanulóink a szokottnál  
még nagyobb érdeklődéssel indultak erre az útra. Elsőként 
érkeztünk meg a várhoz, így nyugodtan néztük végig a lehe-
tőségeket: a Panoptikumot, a Kazamata kiállítást, a börtönt 
stb. Az újdonság az volt, hogy kísérőnk korabeli ruhát viselt 
és a Dobó bástyánál egy régi fegyverrel lőtt.

A sok látnivaló után az Egri Termálfürdőben lubickolhat-
tunk, majd a napi élményekkel eltelve estefelé jókedvűen 
értünk haza.

Nagy Jánosné osztályfőnök

Élveztük a sétát a II. András királyunk alapította hangu-
latos belvárosban, a nap gasztronómiai csúcspontja pedig a 
fagyizás volt a híres Marcipán Cukrászdában.

Serfelné Szaller Edit osztályfőnök

A 6. osztályosok egri kirándulásán készült fotó

KÉPES BESZÁMOLÓK
A két 4. osztály is Szigetszentmiklóson járt az Emese 

parkban, a 2. osztályosok pedig a Vasúttörténeti parkban. 
Kocsis Gábor tanár úr osztályával körbekerékpározta a Ve-
lencei-tavat.

A 4. osztályosok az Emese Parkban tutajozhattak is
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A 2. osztályosok a Vasúttörténeti Parkba kirándultak

A Velencei-tó körbe biciklizése igen fárasztó feladat, ám 
jól esik a megérdemelt pihenő a szemet gyönyörködtető 

panoráma mellett

Nem csak a fi úknak tetszett az Emese Parkban kiállított 
repülőgép

50 ÉVES TALÁLKOZÓ
1960-68-ban végeztünk a Kakucsi Általános Iskolában, 

összesen negyvenen. Osztályfőnökeink Horváth Márton (a 
oszt.) és Kulcsár Ödönné (b oszt.) voltak. Sajnos ők már 
nem lehettek velünk. A két osztálynak mára 14 halottja van.

Huszan jöttünk össze volt osztálytársainkkal, a párokkal 
együtt 29-en voltunk. Úgy örültünk egymásnak, mint 35 év-
vel ezelőtt. Nagyon hamar előjöttek a gyerekkori emlékeink, 
a sok kópéság, amit mi is megcsináltunk. Ahogy telt az idő 
és beszélgettünk, egyre jobban rájöttem, hogy így, életünk 
delén egyre inkább felismertük egymásban a régi diákot. 

Volt miről beszélgetni, hisz ennyi idő alatt sok minden 
történt velünk. Eljöttek találkozónkra olyanok is, akikkel 
évtizedek óta nem találkoztunk. Nagyon jó volt a hangulat! 
Meg is beszéltük, hogy nem várunk még éveket, jövőre is 
találkozunk egy kerti partin. Remélem, összejön, hisz e pár 
óra alatt is éreztük, hogy mi nagyon jó csapat voltunk így 
együtt.

Megköszönöm az iskola dolgozóinak, hogy szépen fel-
díszített teremmel vártak minket, hogy megnézhettük a 
naplóinkat, és ha személyesen nem is, de szépen fogadtak 
bennünket.

Érdemes volt összehozni a csapatot, remélem, még talál-
kozunk.

Hegyiné Kovács Margit
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

nyitva tartása és állandó közösségei
A könyvtár augusztusi nyitva tartása:

augusztus 21-24-ig: 9-14 óráig
augusztus 27-31-ig 14-19 óráig

(Csütörtökönként zárva leszünk!)

Szeptembertől:
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 összejövetele 

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 könyv-
tárban hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok 

(KAVICSOK) a klubban
Péntek: 

15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban
Szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra 

Egyesület szervezésében a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést 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 válogatott 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.

Könyvtárismertető órát tartottunk az első osztályosoknak, 
akiket Lovasné Éva tanító néni oktat

A nagycsoportosok Prohászkáné Kata, Kecskés Vivien 
óvó nénikkel és Szűcsné Betti daduskával látogattak el 

hozzánk
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Színházbérlet a Kecskeméti 
Katona József Színházba, 

a 2018/19. évadra
NAGYSZÍNHÁZI előadások:

Mikszáth K. - Szente V. – Galambos A.- Juhász L.: 
A BESZÉLŐ KÖNTÖS – musical

Carlo Goldoni: NYARALÁS – komédia
Verdi: TRAVIATA – táncszínházi előadás

Francis Veber: BALFÁCÁNT VACSORÁRA – vígjáték
W. Shakespeare: OTHELLO – dráma

Agatha Christie: TÍZ KICSI NÉGER  – krimi
  

Választható darabok:
KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

David Seidler: A KIRÁLY BESZÉDE – dráma
Somogyi Gy. – Eisemann M. – Zágon I.: 

FEKETE PÉTER – operett
 

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
Arthur Miller: AZ ÜGYNÖK HALÁLA – dráma

Bertolt Brecht: BAAL – színmű
Leonard Gershe: A PILLANGÓK SZABADOK 

– romantikus vígjáték
 
Bérletárak a hat nagyszínházi és egy választott előadásra:
Felnőtt I. helyár: 13.500.-FT, II. helyár: 11.000.-Ft, III. hely-
ár: 9.000.-Ft
Diák/nyugdíjas: I. helyár: 10.125.-Ft, II. helyár: 8.250.-Ft, 
III. helyár: 6.750.-Ft
Kedvezmény: 20% árengedmény a pedagógusoknak
A tavalyi bérleteket meghosszabbítottuk, és várjuk az új 
színházbarátok jelentkezését is.
Kérjük, hogy az augusztus 27-ét követő héten keressék fel a 
bérletek árával könyvtárosunkat a nyitva tartási időben. Kö-
szönjük!

Egyesületi hírek

Az elmúlt évad bérletesei az egyik előadás szünetében
A kerékpárosoknak Zsóka készített ajándékokat. 

Ilyet sehol sem kaptak, csak nálunk!

Tájházunk udvara húsvétkor

A tavaszi nagytakarításban jeleskedők

Az Ablak Kakucsra Egyesület képes hírei
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Kerékpárosok a Tájház udvarán

Kárpáti Szilvia mesemondó műsora

A Kakucsolók pünkösdölőt is énekeltek

A tájházi májfa díszítésekor készült fotó

Kakucsolóink az inárcsi Tulipános láda ifjúsági népzenei 
találkozón, április 29-én

Az előadások közönsége

Kistérségi kerékpárosok fogadása

Tájházak napja április 30-án

A Csoóri Sándor népművészeti pályázaton nyert összeg-
ből – 800.000Ft – az Ablak Kakucsra Egyesület az aláb-
biakkal gazdagította községünk oktatási intézményeit és a 
falunapi rendezvényt:

– a Kökörcsin Óvoda gyermekeinek új szoknyákat, blú-
zokat és kalapokat,

– a Kakucsi Általános Iskola néptáncosainak, dalosainak 
teljes népi ruházatot és cipőket vettünk.

– Öt alkalommal néptáncos továbbképzést szerveztünk a 
nevelőknek, a vállalkozó diákoknak a sportcsarnokban.

– Falunapunkon a Hagyományőrző Kelevények műsorát, 
valamint a Mosolyudvart, azaz a népi játszóházat fogadtunk 
a Faragó és a Nagy család hozzájárulásával.
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Néptáncos továbbképzés

Néptáncos ruhák a községi népi ruhatárban

Népi játszóház fogadása június 9-én 

Új ruhában adták elő ballagási műsorukat az óvodások

A falunapunkon a Hagyományőrző Kelevények adtak 
műsort
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KAFIK HÍREK
Szemétszedés 2018. április 7-én, szombaton

Májfaállítás az ünnep előestéjén
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A nemzeti összetartozás napján Trianonra emlékeztünk
A megemlékező műsor szereplői az egyesület fi ataljai voltak

Az iskola tanulói nemzetiszín szalaggal kötötték át kopja-
fánkat

Főbb szerepekben: Csernák Andrea, Juhász-Hegyi Rita és 
Varróné Elek Anita

Az egyesület nevében Csiszárik Imre és Varró László 
koszorúzott

Trianoni megemlékezésünkön 
elhangzott beszéd,

melyet Varróné Elek Anita állított össze

Tisztelt Egybegyűltek!
Megemlékező gondolataimat Karinthy Frigyes szavaival 

szeretném kezdeni: „Magyar az, akinek fáj Trianon, a töb-
bi csak állampolgár.” És valóban: történelmünk egyik leg-
fájóbb, leggyászosabb eseménye az 1920. június 4-én ránk 
kényszerített kegyetlen és igazságtalan békediktátum, amely 
már az aláírása pillanatában magában hordozta az újabb vi-
lágégés csíráját. „Ez nem béke, ez egy húsz évre szóló fegy-
verszünet” – jelentette ki Ferdinánd Foch marsall, az antant 
haderők főparancsnoka. Harry Pozzi szerint „Az erőszak bé-
kéi között ez volt a legaljasabb és legostobább.” 

Hiszen pontosan a győztes hatalmak által fennen hangoz-
tatott demokratikus elveket rúgta fel, mert nem az etnikai 
viszonyoknak megfelelően, hanem a győztesek által létreho-
zott államok mohó területi igényeinek megfelelően húzták 
meg a határokat, és nem engedték meg az érintett területe-
ken a népszavazást sem, mert sejtették, hogy nem szájízük 
szerint végződne. Az igazi cél Németország elszigetelése, 
az Osztrák-Magyar Monarchia szétzúzása és a Szovjetunió 
határán antant barát ütközőállamok létrehozása volt. A vesz-
tesek közül is a legnagyobb vesztes hazánk volt. 

Emlékeztetőül a száraz tények: Magyarország elvesztet-
te területének több mint kétharmadát. Az ország lakóinak 
száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Színmagyar 
lakosságú területeket csatoltak a szomszédos országokhoz. 
Hárommillió magyar került kisebbségi létbe. Románia egy-
maga nagyobb területet kapott (103 ezer km2), mint amek-
kora Magyarországnak maradt. 

Az ország gazdasági téren is ellehetetlenült. Elvesztet-
te tengerpartját, haditengerészetét, vasúthálózatának 62,2 
%-át. Közútjainak 73,8%-át, hajóútjainak 64,4 %-át –, így 
megtörték a földrajzi és gazdasági egységet. Még sok an-
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tant országbeli politikus is megdöbbentőnek tartotta ezt.  „ 
Magyarországot a nemzetiségi elvre és a gazdasági életre 
való tekintet nélkül szétosztották, elvették gyárait, erdeit, 
bányáit. Népének nagy részét kiszolgáltatták más ellenséges 
népeknek” – írta Sir Philipp Gipps angol történész. 

„Egyetlen fegyvert sem használtak olyan kegyetlenül a 
háborúban, mint a határvonalat meghúzó ceruzát Magyar-
országgal kapcsolatban” – fogalmazott az angol Frank 
Wanderlipp. Georges Desbons szerint Magyarország új ha-
tárai mentén minden határkőre azt kellett volna felvésni, 
hogy „itt nyugszik az igazság”. 

Emellett olyan felháborító önkényeskedéseket láthattunk, 
hogy városokat vágtak el külvárosaiktól, falvakat szeltek 
ketté, templomtól vagy temetőtől fosztva meg a lakosságot. 
Ez a magatartás egy becsületes országgal szemben, mely 
évszázadokon keresztül védte a nyugatot, egyszerűen elké-
pesztő! 52 kettészakított falu a román, 22 az osztrák, 76 a 
csehszlovák, 70 a jugoszláv határon, és több mint 100 olyan 
város és falu volt, amelyeket elvágtak közlekedési és víz-
szolgáltatási lehetőségeiktől.

A béketárgyaláson Magyarország nem vehetett részt. Mire 
a magyar küldöttség megérkezett Párizsba, már minden el-

dőlt. A magyar küldöttséget vezető gróf Apponyi Albert csak 
egyszer és egyben utoljára, 1920. január 16-án fejthette ki 
véleményét. Az utolsó szó jogán a nagy műveltségű igaz 
hazafi  a végsőkig megpróbálta védeni Magyarország érde-
keit. A franciául, olaszul és angolul tolmács nélkül elmon-
dott beszédében helyére tette a Magyarországgal ellenséges 
politikusok csúsztatásait. „Nem irgalmasságot kérő, hanem 
élni akaró nemzet vagyunk, mely jogainak teljes tudatában 
van, és amelynek lehet megbánni valója, de nincs oka szé-
gyenkezésre.” 

A történelem homokóráján azóta lepergett időben Tri-
anonról a felnövekvő nemzedékek nem sokat tudtak, mert 
a tényeket agyonhallgatták vagy meghamisították. Ma már 
szembenézhetünk múltunkkal és a nemzeti összefogás je-
gyében közösséget vállalhatunk külhoni testvéreinkkel. Ma 
már azt is elmondhatjuk, hogy fáj Trianon, a hárommillió 
magyar és a történelmi és kulturális múltunkat rejtő tájak 
elvesztése, de Vass Albert szavaival: „Trianon árnyékában 
élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és 
nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szán-
dékában magyar,  még akkor is, ha nézeteink sok mindenben 
nem egyeznek.”

A Mazsorett Egyesület hírei
Szabó-Faragó Fruzsinától és Bittera Zsuzsától, a 

Mazsorettek vezetőitől kaptuk az alábbi híreket. Csoport-
jaink és szólistáink az alábbi eredményekkel zárták 2018. 
május 12-én, a Kunszentmártonban megrendezett magyar 
mazsorett bajnokságot:

Mini pompon kis csapat I. hely.
Cadett bot csapat I. hely, cadett pompon csapat IV. hely.
Cadett duó pompon: Baranyi Kerubina és Svébis Boglár-

ka I. hely. 

Junior bot csapat II. hely, junior kis csapat bot IV. hely, ju-
nior pompon csapat II. hely. 

Junior szóló bot: Vidra Ramóna II. hely, junior duó bot: 
Dinnyés Debóra, Vidra Ramóna I. hely, junior pompon szó-
ló: Tóth Vanessza I. hely, junior pompon duó: Krizsán Han-
na és Simon Barbara I. hely. 

Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek és felkészí-
tőiknek! Büszkék vagyunk ezekre a szép eredményekre!
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Június 3-án részt vettünk a Pest megyei Mazsorett versenyen. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és váratlanul ért minket, hogy 
a sok, jobbnál jobb versenyző közül csapatos koreográfi á-
inkkal elhozhattuk az első vándorkupát. Nagyon nagy volt 
az öröm! Végre annyi munkának meg volt az eredménye. 
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta felkészülésünket!

Eredményeink:

Mini bot kis csapat I. hely
Senior bot kis csapat II. hely
Cadett bot nagy csapat I. hely 
Junior bot nagy csapat I. hely
Cadett pompon nagy csapat I. hely
Junior pompon nagy csapat I. hely
Mini pompon kis csapat I. hely
Senior pompon kis csapat trió II. hely
Junior mix nagy csapat I. hely
Vidra Ramóna junior szóló bot IV. hely
Dinnyés Debóra-Vidra Ramóna junior duó bot IV. hely
Tóth Vanessza junior szóló pompon II. hely
Baranyi Kerubina-Svébis Boglárka Cadett duó pompon I. 
hely
Simon Barbara-Krizsán Hanna junior duó pompon I.hely
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A falunapi fellépésen készült fotók a három korosztályról

Gratulálunk a szép sikerekhez, és köszönjük a falunapi szereplést! (Falunapi fotók: K.Csernák Z.)

SPORTHÍREK

Bemutatkozik a kakucsi Kyokushin karate
Immár harmadik éve működik a kakucsi sportcsarnokban 

ez a Japánból eredő sportág, amelyről most adunk hírt la-
punk olvasóinak Váradi Attila vezető mester (edző) segítsé-
gével oly módon, hogy kérdéseinkre a választ a mesterrel 
folytatott beszélgetés alapján adtuk meg.

Mit jelent a sportág neve?
Kyokushin – találkozás a végső igazsággal. A kakucsi 

kyokushin karate a KyoNewaza Sportszövetségnek tagja. 
A központja Dabason van, melyet Bábel Csaba vezet. A 
dabasihoz 10 sportegyesület tartozik a volt járás községei-
ből, és tagságuk közel 300 fő.

A sportágban álló és földharcot folytatnak. Itt feladótech-
nikával folyik a küzdelem, azaz a legyőzött kopogással jelzi, 
ha elismeri vereségét. A versenyeken vannak formagyakor-
latok is. Hogyan kerültek Kakucsra?

Mivel a sportolók száma egyre nő, újabb és újabb „dozsót”, 
azaz edzőtermet kerestek, így jutottak Kakucsra is, ahol he-
tente két alkalommal, kedden és pénteken tartják edzése-
iket délután öttől hatig. Körülbelül 20 fővel dolgoznak itt, 
és köztük vannak olyanok, akik édesapaként csatlakoztak a 
sportolni vágyó gyermekükhöz. Az edzéseket Váradi Attila 
tartja, és ezek az alkalmak sosem maradnak el, mert ha bár-
mi gondja volna, edzőtársai kisegítik őt.

Hogyan történik a felvétel?
A jelentkezőknek adnak egy hónapot, hogy ismerkedje-

nek a sportág szabályaival. Ha azt elfogadják, megfelelnek, 
akkor már havonta tagdíjat kell fi zetniük, amit kiegészít egy 
éves tagdíj is. A sportág önfenntartó, így szükségük van erre 

a bevételre. Természetesen meg kell venni a védőfelszere-
lést, illetve ha versenyre mennek, annak is van nevezési díja. 
Szerveznek nyári táborokat (ezek is önköltségesek), ahol 
megismerkedhetnek más edzőkkel, sporttársakkal is. 

Milyen korcsoportokkal dolgoznak?
A legkisebbek 3 éves kortól a manók, majd a gyermek 1, 

2, 3, az ifjúsági 1, 2, a serdülő, a junior és a felnőtt korosztály 
következik. Egy-egy korosztályon belül a nemük és a súlyuk 
alapján is külön csoportba osztják a sportolókat. A verse-
nyeken eldönthetik, hogy a korosztályukban felvállalja-e a 
versenyző egy nagyobb súllyal bíróval a megmérettetést. 

Az övszínek milyen sorrendben jelölik, hogy ki milyen 
szintet ért el a sportágban?

A kezdő sportoló fehér övet kap. Ezt követi a narancssár-
ga, a sötétkék, a citromsárga, a zöld, a barna. Ekkor a mester 
fokozatra vizsgát kell tenni. Ők a fekete övesek. Itt is vannak 
fokozatok, melyeket a fekete övön arany csíkok jelölnek: 
elöljárói, tanítói, mesteri, nagymesteri rangok.

Legutóbb Kakucson rendeztek egy igen színvonalas házi-
versenyt a sportcsarnokban az általános iskolás korosztály-
nak. Fővédnökük Váradi Attila munkahelye, a Diego Kft. 
volt. Kérem, mondja el, hogy ezen a versenyen a kakucsiak 
milyen eredményeket értek el!

Kis Ákos ifjúsági 1. korosztályban (40 kg) 2. helyezést 
ért el állóharcban.

Váradi Zsombor gyermek 2. korosztályban (40 kg) 3. 
helyezést ért el földharcban, 2. helyezést állóharcban és 1. 
helyezést formagyakorlatban.
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Józsa Laura gyermek 2. korosztályban (40 kg) 1. helye-
zést ért el állóharcban.

Bán Bence gyermek 2. korosztályban (40 kg) 3. helyezést 
ért el állóharcban.

Józsa Dániel gyermek 2. korosztályban (40 kg) 3. helye-
zést ért el állóharcban.

Mi az, amiért megszerette ezt a sportot? Ha csak szavakat 
kellene felsorolnia, mik lennének azok?

A test és a lélek építése, a fegyelem, az önfegyelem, a 
kitartás, a családias légkör, az egyéni teljesítmény, az ösz-

szetartó csapatszellem, a szabályok betartása, a rítusok és 
mindenek előtt: az ellenfél tisztelete.

Szeretettel gratulálunk Váradi Attila mesternek, négy szép 
fi úgyermek (mindegyik sportoló!) édesapjának eddigi munká-
jához, sporteredményeihez. Utóbbiért 2017-ben karate sport-
ágból Dabason elnyerte Az év sportolója kitüntető címet. 

További sikereket kívánunk, és azt, hogy minél több, a 
kakucsiak által elért szép eredményről számoljon be a La-
pozgató olvasóinak.

Tóthné S. Éva

Az április 7-ei kakucsi háziverseny megnyitóján

Dobogón a kakucsi csapat. Jobbról vezető edzőjük, 
Váradi Attila és nagyfi a, Attila

Földharc

A versenyzők és a szervezők közös fotója a verseny végén

Manók harca védőfelszerelésben

Állóharc
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Futball
Öregek…vagy mégsem?
Tisztelt Olvasó! Pár gondolatban bemutatnám önnek a 

kakucsi labdarúgó egyesület legfi atalabb tagját, az öregfi úk 
csapatát. 

Immáron két éve alakult, és szerepel a Pest megyei baj-
nokság délkeleti csoportjában. A száraz tényekre hagyat-
kozva: csapatunk – a tavalyi szereplést felülmúlva – 8 győ-
zelemmel, 1 döntetlennel, 9 vereséggel és 25 megszerzett 
ponttal az ötödik helyen fejezte be idei szereplését. 

Az évad elején – 4 győztes mérkőzés – erőn felül teljesí-
tettünk, majd nem várt események hatására teljesítményünk 
visszaesett. Ekkor sem voltunk alárendelt szerepben a mér-
kőzéseken, de mindig hiányzott az a kicsi plusz, ami átlen-
díthetett volna a győztesek oldalára. 

Az évad második szakasza az elején több, a közepétől 
kevesebb sikert hozott, szinte lemásolva az előző félév tel-
jesítményét. 

De ez csak a felszín, s hogy mi lapul alatta? 
Egy 34 év feletti, labdarúgást szerető baráti társaság.
Egy közösség, ahol az egymás iránti tisztelet, elismerés 

az összes konfl iktushelyzetet megoldja.

Egy gárda, amelyet a győzni akarás jellemez, amely nem 
ismer teljesíthetetlen feladatot.

Egy CSAPAT, amely egymásért a végletekig képes küz-
deni.

Ha többre kíváncsi, esetleg személyesen megismerné 
őket, akkor szeptembertől szeretettel várjuk hétfő esténként 
a sportpályán. Mi ott leszünk, hisz EGYÜTT ERŐSEK VA-
GYUNK!

Kucsera Sebestyén csapatvezető
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Titkok minden időben…
*

Nemcsak a múltban, ABBAN az időben;
De Titkok * Jelen időben.

*
Nemcsak a fényben, a mennydörgésben,

De titok van minden csókban
És ölelésben.

*
Titok van minden Szívben, házban, családban,

De titkok politikában!
*

Már nemcsak a fűben, a fában, a virágban,
De titkok a digitális világban.

*
Mert gyűlnek a felhők a digitális égen…

HÁBORÚ ZAJLIK A KIBERTÉRBEN.
*

Fénylő dobozok a telefonok,
S már a gyermek kezében,

S hiába sípok,
Dobok,

A telefonok FEKETE*DOBOZOK!
Mert nemcsak a repülőgépen…

*
Változik a világ, változnak a szeszélyek,

Az INTERNETEN MINDENFÉLE
VESZÉLYEK!

*
Horváth Ferenc

2018. június

Címemben emberi gonoszságot szerettem volna írni, 
hiszen azért ültem géphez, mert megbántottak bennünket. 
Igen, megbántottak azok, akik jó szándékú közösségi ren-
dezvényünk díszét, a tájházi májfát ledöntötték. Az erősen 
odaerősített fának a drótjait a kerítésen kívül végig átvágták, 
és a kis fa eldőlt. Május 2-án közmunkásaink állították visz-
sza. Köszönjük nekik!

Ha jól gondolom: drótvágó alkalmatossággal a zsebünk-
ben nem szoktunk csak úgy sétálni az utcán. Aki ezt tette, 
az kellő eszközzel felszerelkezve érkezett, célzatosan. Hogy 
mire gondolhatott munkálkodása előtt, közben és azután, 
nem tudhatom, de sajnálom őt! És egyáltalán: sajnálom azo-
kat a szegény és beteg lelkű embereket, akik abban találnak 
örömöt, ha másokat bántanak, megaláznak, illetve értékein-
ket valami beteges érzéssel megtapossák.

Hallom, a temetőben is vannak sajnálatos lopások, és az 
iskola udvarán is tönkretették a pet palack fácskát, amivel 
a gyerekek és a pedagógusok sokat dolgoztak, és örültek 
neki.

Majd ha lesz térkamera, akkor nem mernek ilyet tenni! – 
vigasztaltak többen. Igen szomorú, ha csak akkor vagyunk 
tisztességesek, ha a büntetés gátol meg bennünket ilyen és 
hasonló (gaz)tettek elkövetésétől!

Tóthné S. Éva
Milyen csodás a természet! Ezeket a világító testekhez 

rakott fecskefészkeket az Inárcs-Kakucs vasútállomáson 
fényképeztem le. Fészekrakó ösztönüket vajon a lámpák 
melege vonzotta? Kár, hogy megrongálódtak, hiszen külön-

Gondolatok az emberi természetről
leges színfoltjai ezek a természeti alkotások az egyébként 
igen siralmas állapotban lévő állomás épületének. Vajon 
maguktól potyogtak le a kis madarak által rakott „lakások”, 
vagy ebben is közreműködött a gyarló és szégyenletes em-
beri természetünk? Vélem, ez utóbbi.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Kohut Attila (Kakucs) – Fehérvári Bianka 
(Dunaújváros) 2018.03.23.

Monostori Ferenc (Kakucs) – Kántor Valéria 
(Kakucs) 2018.05.02.

Molnár László (Kakucs) – Harsányi Mónika 
(Kakucs) 2018.06.02.

Venczel János (Kakucs) – Lukács Nikoletta 
(Kakucs) 2018.07.07.

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Újszülöttek:

Mihály András és Paulik Adrienn lánya, 
Eszter Julianna

Kohut Zoltán és Szőnyi Barbara fi a, Olivér
Ihász Sándor és Tóth Hajnalka fi a, Dávid

Perutek István és Szabó Aletta Kitti fi a, István
Sztanyó Szabolcs és Doma Krisztina fi a, Márk

Szabó Zsolt Attila és Ficsur Dóra Erzsébet fi a, Levente
Szudor József és Náchlik Beáta lánya, Míra

Kun Sándor és Török Enikő fi a, Marcell Sándor
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Elhunytak: 

Ulicska Mária (1951.11.03. – 2018.02.05.)
Kohut Imre (1946.11.08. – 2018.02.20.)
Zöld Márton (1946.07.09. – 2018.02.27.)
Janicsek Imre (1942.11.11. – 2018.03.15.)

Svébis Mihályné 
sz.: Tóth Juliánna (1939.09.08. – 2018.03.27.)

Velikovszki Mihályné 
sz.: Rizmajer Katalin (1927.05.22. – 2018.03.30.)

Kala Sándorné 
sz.: Rupa Mária (1964.03.31. – 2018.04.05.)

Gecser János (1959.02.27. – 2018.04.08.)
Tóth Istvánné 

sz.: Kovács Katalin (1943.06.06. – 2018.04.22.)
Liszkai Imréné sz.: Assenbrenner Julianna 

(1927.03.29. – 2018.05.18.)
Dan Tiborné 

sz.: Kloczka Judit (1957.02.02. – 2018.05.28.)
Makai György József (1944.04.16.  – 2018.06.04.)

Kemenczei István (1961.01.10. – 2018.06.14.)
Matesz Józsefné 

sz.: Krajcsik Anna (1931.04.20. – 2018.06.22.)
Emléküket megőrizzük!

Hibajavítás
A 2018 áprilisában megjelent anyakönyvi hírekben té-

vesen jelentek meg adatok, melyeket most (aláhúzottan) 
kijavítunk:

Halottaink névsorában: Horváth Tibor (1952.02.01. – 
2018. 02. 06.)

Az újszülötteknél: Kovács László Gáspár – Eiler Tí-
mea fi a, Vince

A hibákért elnézést kérünk az érintett családtagoktól!

Köszönöm a Kakucsi Általános Iskola összes dolgo-
zójának, a Szülői Munkaközösségnek, nyolcadikosaim-
nak, hogy Édesapám búcsúztatásán való részvételükkel, 
a kegyelet virágaival emlékének adóztak, fájdalmamban 
és a család gyászában osztoztak.

Kubikné Kiss Judit

Az anyakönyvi hírekben a halottainknak és a házas-
ságot kötöttek névsorának összeállítója: Tóthné Vágány 
Ildikó anyakönyvvezető. Az újszülöttek névsorát Barta 
Kornélia védőnőtől kaptuk.

MIKOLICS ÁRPÁD és NAGY NOÉMI
június 23-án kötöttek házasságot.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!



Egyházi képes hírek

Az úrnapi körmenet hivatalunk mellett

2018. április 15-én Beer Miklós püspök megáldotta a 
felújított templombelsőt

A háromnapos ünnepségsorozatban vendégül láttuk egy-
házközségünk tagjait

Kápolna búcsú május 27-én

A 90 éves kakucsi 
Szent Kereszt-temp-
lom az egyik emlék-

lapon

Elsőáldozóink Kovács Gréti és Tóth 
Csaba Beles Tünde hitoktatóval és 

Pető Gábor atyával

Az 1928-ban felszentelt templom 
Kakucs egykori képeslapján

FIGYELEM!

Szent Kereszt-templomunk 
felszentelésének 90. évfordulója 
tiszteletére kiadtuk egyházköz-
ségünk történetének bővített és 

felújított könyvét.
A kötet 2.000Ft-ért megvásá-

rolható a könyvtárban, hivatali 
időben a plébániánkon és a 
vasárnapi szentmisék után a 

sekrestyében.
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