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„Itt van az ősz, itt van újra,/ S szép, mint mindig énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból/ Szeretem? De szeretem.” (Petőfi  Sándor)
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A 2018. júliustól szeptember végéig terjedő 
időszakban – kulturális bizottságunkkal karölt-
ve – az alábbi rendezvényekről adhatunk szá-
mot lapunk olvasóinak.

Július
14-én, szombaton: romanap
14-15-én, szombat-vasárnap: 
Magyarkakucsra mentünk 
16-21-ig: tájházi nyári tábor
23-27-ig: fülöpszállási gyerekek fogadása
16-28-ig: mazsorett 2 hetes nyári tábor
23-28-ig: focitábor
30-tól aug. 5-ig: birkózótábor  

Augusztus
5-én, szombaton: sportünnep
9-16-ig: révfülöpi tábor
20-án, hétfőn: Szent István ünnepe    
Helye: Szent Kereszt Templom 

Szeptember
3-án, hétfőn: az új tanév kezdése
8-án, szombaton: családi nap a Vadászháznál  
16-án, vasárnap: búcsú     
29-én, szombaton: V. Pálinkafesztivál
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Barátok vagyunk!

A kalotaszentkirályi műsor hallgatása

A magyarkakucsi református templomban

Barátok vagyunk!

Küldöttségünk Kalotaszentkirályon is járt
A szabadtéri ünnepségen dr. Kendéné Toma Mária üdvöz-

li testvértelepülésünket
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Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
köszöntő beszéde Magyarkakucson

Tiszteletes Asszony!
Főgondnok Úr!
Kedves Ünneplő Közösség!
Elmúlt tizennégy év a két Kakucs baráti kapcsolata fölött. 

Bízvást állíthatom, hogy nem nyomtalanul. 
A barátság sűrű szövedéke szövődött köztünk az idők fo-

lyamán, amelynek szálait közösen igazgattuk. Ma már szép 
nagy a mi közös szőnyegünk, 14 év adja a színeit. 

Mára már azok, akik itt állnak körülöttem, nem egysze-
rűen pártiumiak, vagy magyarkakucsiak – hanem jól ismert 
édesanyák, édesapák, leányok, fi ak, ezüsthajú, aranyszívű 
nagyszülők. Magyarkakucs lakói jelesre vizsgáztak segítő-
készségből, egymás iránti fi gyelemből. Bízhatnak egymás-
ban, és számíthatnak egymásra. 

Az a szeretet, amellyel fogadnak minket, messziről jött 
barátokat, megható. Szorgos kezek készülnek ránk napok 
óta – hálásak vagyunk fi gyelmességükért, fáradozásukért.

Ez a kicsiny templom őrzi a falut, lakja bárki, már év-
századok óta. Fala látott évezrednyi történelmet, és sokszor 
adott vigaszt a rászorulóknak. Az itt elmondott imák, az intő 
vagy bátorító szavak, a falakba ivódtak, ma is segítségére 
vannak a padokban ülőknek.

A közösség, amely ma is élő, bár átvészelt ezernyi viha-
ros és nyugalmas évet, megtartotta a falut. Ezért örülhetünk 
együtt ennek a csodaszép napnak. 

Köszönjük, hogy részesei lehetünk az ünnepnek, és a hívó 

szóra hazatérők mel-
lett ülve, jó barátok-
ként válthatunk szót.

Vannak itt többen 
is, akiknek a nyelvét 
– sajnos – nem ér-
tem, de érzem, hogy 
Ők is a barátaink, 
hiszen évről évre ta-
lálkozunk, és itteni 
barátaink segítségé-
vel, egy asztalnál be-
szélgetünk.  A költő 
így ír:

„A világ Isten-
szőtte szőnyeg,

Mi csak visszáját 
látjuk itt,

És – néha, legszebb perceinkben,
A színéből is valamit.”
Ezek azok a legszebb percek, amelyek színét mutatják az 

Isten-szőtte szőnyegnek, békességet csepegtetve a szívünk-
be.

Kívánom, legyen Kakucs a békesség kertje, ahol jó élni – 
és ahová jó visszajönni.  

Isten áldása legyen Önökön!

Azt keressük, ami összeköt!
Július 15-én rendezték testvértelepülésünkön, 

Magyarkakucson az Elszármazottak találkozóját, ahova 
meghívást kapott az idei Falunapunk vendéglátó együttese 
is: az önkormányzati csapat, valamint a Kálvin Zenekar.

A szombat kora hajnali indulás sokunk számára megle-
hetősen szokatlan volt. Amikor azonban az ismerős tájakat 
a sok, addig ismeretlen látnivaló váltotta fel, gyorsan feléb-
redt a csoport. A technikai szüneteket leszámítva meg sem 
álltunk Erdély kapujáig: Királyhágóig, ahol szívesen gyö-
nyörködtünk a szép kilátásban. 

Utunk aznapi célpontja Kalotaszeg egyik bájos faluja, 
Kalotaszentkirály volt. Ez a település a Kalota patakról és 
Szent István királyról kapta nevét. Több jellegzetes látniva-
lóval dicsekedhet, közülük néhányat megmutattak házigaz-
dáink.  Igazán tanulságos fél napot tölthettünk el itt! Első 
csodálatunk az eredeti formájukban fennmaradt kalotaszegi 
lakóházaknak és a több száz éves, többszörösen átépített, 
kalotaszegi motívumokkal díszített, kazettás mennyezetű 
református templomnak szólt. Ezt követően a díszes kalo-
taszegi népviselet bemutatása következett. (Azon szerencsé-
sek közé tartoztam, akik a női ruhadarabokat a szálláson, a 
Mónika vendégházban kézbe véve is megcsodálhatták. Bi-
zony, nem könnyű viselet!  Nem véletlen, hogy csak ünnep-
napokon viselik a nők a teljes öltözetet.)

Elsétáltunk később  a Kalota partján álló Ady-szoborhoz, 
ahol költőnk A Kalota partján című versét szavalta el egy 
népviseletbe öltözött legényke. A négy fi atornyos templom 
történetének és a népi házépítésnek ismertetésével fejező-
dött be a település bemutatása. De ezzel a napnak korántsem 
volt vége! 

Egy röpke órát ajándékvásárlással töltöttünk Körösfőn, 
majd készülődtünk a vacsorához. Ám kora este hatalmas 
eső zúdult a falura, ezért kissé körülményesen jutottunk el 
a szálláshelyektől távol eső kultúrházba.  (Csoportunk ke-
vésbé „bevállalós” tagjai a sáros, csúszós utak láttán és a 
további esőtől tartva vacsoraként a hazai szendvicseket vá-
lasztották; a bátrabbak óvatosan sétálva, a szerencsésebbek 
pedig kocsival tették meg az utat az étkezdéig.)  Az ízletes 
vacsora és az azt követő beszélgetés kárpótolt bennünket az 
eső okozta kellemetlenségekért.

Másnap reggel azzal az érzéssel búcsúztunk 
Kalotaszentkirálytól, amelyet száz éve így fogalmazott meg 
Ady: „S e percben a Kalota partján / Biztosság, nyár, szép-
ség és nyugalom.”

Magyarkakucson a vasárnap délelőtti istentiszteleten a 
lelkész, az ünnepi műsorban pedig a szónokok egyaránt a 
baráti együttélés, a közösségfejlesztés fontosságát hangsú-
lyozták. Ennek módját a következőképpen határozták meg: 
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„Azt keressük, ami összeköt, ne azt, ami szétválaszt bennün-
ket!...Mindnyájan egy háló szövetéhez tartozunk. Egyma-
gunkban semmire sem megyünk.”

Az ebéd utáni szórakoztató-zenés műsorban a nagyváradi 
színész mellett tevékeny részt vállalt a Kálvin Zenekar is. A 
zenehallgatás, a tánc és a baráti beszélgetés közben gyorsan 

elrepült a délután. A búcsúzáskor jóleső érzéssel állapíthat-
tuk meg: ez az alkalom is erősítette azt a hálót, amelynek 
szövetéhez – mint magyarok – mi is tartozunk.

Útitársaim és a magam nevében ez úton is köszönöm a 
vendéglátók és a szervezők áldozatos munkáját!

Csernák Jánosné

Szilágyi Gyöngyi tiszteletes asszony családja verses, zenés 
összeállítással készült a vendégek szórakoztatására

A vendéglátást követő báli hangulatot 
a Kálvin Zenekarnak köszönhettük

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

V. ülés: 2018. július 23.

12/2018. (VII. 24.) önkormányzati 
rendelet:

az anyakönyvi esemény engedélye-
zésének szabályairól és a házasságkö-
téshez kapcsolódó többletszolgáltatá-
sért fi zetendő díjakról szóló 5/2014. 
(VII. 07.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

51/2018. Határozat:
Kakucs Község Önkormányzata és 

Intézményei Közbeszerzési Szabályza-
tának megalkotásáról

52/2018. Határozat:
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ 2017. évi beszá-
molójának elfogadásáról

53/2018. Határozat:
A szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő elkülönítéséről
54/2018. Határozat:
Kerékpárút kiépítésének támoga-

tására kiírt pályázaton való részvételi 
lehetőségről

55/2018. Határozat:
Díszpolgári cím elnyerésére benyúj-

tott javaslatról
56/2018. Határozat:
Molnár Józsefné /Kloczka Mária/ 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető 
Díjban való részesítéséről

57/2018. Határozat:
Posztumusz díszpolgári cím elnye-

résére benyújtott javaslatról

VI. ülés: 2018. augusztus 2.
58/2018. Határozat:
A 2018. évi közbeszerzési terv 1. 

módosításáról
59/2018. Határozat:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

tagjainak kiegészítéséről a helyi köz-
utak felújításához, kiépítéséhez kap-
csolódóan

60/2018. Határozat:
A Monori út folytatásában lévő kül-

területi utak burkolatának kiépítésével, 
felújításával kapcsolatos közbeszer-
zési, műszaki ellenőri, nyilvánosság 
biztosítási eljárásokban való felhatal-
mazásról 

VII. ülés: 2018. augusztus 27.
13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet:
A közterületi térfi gyelő rendszerről
61-62/2018. Határozat:
Kerékpárút kiépítésének lehetőségé-

vel kapcsolatos döntések

63/2018. Határozat:
Önkormányzati tulajdonú bérlakás 

bérlője személyének módosításáról

VIII. ülés: 2018. szeptember 26.

64/2018. Határozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
történő csatlakozásról

65/2018. Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 

Konyha beszámolójának elfogadásáról
66/2018. Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Peda-

gógiai Programjának jóváhagyásáról
67/2018. Határozat:
Kakucs közműves ivóvízellátó rend-

szer gördülő fejlesztési tervének jóvá-
hagyásáról

68/2018. Határozat:
Kakucs közműves szennyvízelveze-

tő rendszer gördülő fejlesztési tervének 
jóváhagyásáról

69/2018. Határozat:
Újhartyán-Kakucs közműves 

szennyvíztisztító rendszer gördülő fej-
lesztési tervének jóváhagyásáról

70/2018. Határozat:
Tárgyi eszközök beszerzéséről
71/2018. Határozat:
Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérleti szerződésének módosításával 
kapcsolatban meghozott döntés vissza-
vonásáról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző 
újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A tel-
jes anyag megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.
kakucs.hu weblapon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Raczki Jánosné, Rozi nénit családja körében köszöntöttük

Hibajavítás
A 2018. évi augusztusi számban hibásan jelent meg a 

95. születésnapján felköszöntött Raczki Jánosné, Rozi néni 
neve, ezért tőle és családjától is elnézést kérünk!

Cserediák kapcsolat Kakucs és Jakabszállás 
községek között

Tavaly keresett meg Jakabszállás alpolgármestere, 
Forczekné Tót Csilla azzal az ötlettel, hogy a két település 
között indítsunk el közös programot a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára. A kapcsolat azért jöhetett létre, mert az 
alpolgármester asszony és Benkovics Edina szoros barátság-
ban vannak, és az ő fejükből pattant ki a terv. 

Találkozott a két község vezetése – megnéztük először, 
milyen helyszínt tud biztosítani Jakabszállás. Meglepő-
en sok nagyon érdekes lehetőség birtokában van a bugaci 
település. Láttunk modern, komfortos tábort, kissé a falun 
kívül, nagy területtel, ahol lehet játszani. Megnéztük az or-
szág egyetlen magánrepülőtérrel rendelkező szállodájának 
szabadidős központját, amely játékok széles skáláját kínálja 
a nyári forróságban a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Voltunk a Magyarkertben, amely egy nagyszerű kezdemé-

nyezés. A mai Magyarország határai már a levegőből is 
láthatóak. Méretarányosan bejárható az ország Battonyától 
Nemesmedvesig.  

Mi is vendégül láttuk Jakabszállásról a polgármestert és 
az alpolgármester asszonyt. Bemutattuk a leendő szállást, 
a Tájházat, a Deák Udvarházat és vázoltuk, milyen lehető-
ségek állnak rendelkezésre. Ezután kidolgoztunk egy prog-
ramsorozatot Benkovics Edina, Királyfalvi Erzsébet, Nagy 
Luca, Mihály Menyhértné közreműködésével, valamint 
Deák Ildikó, Spanyielné Elek Györgyi és Berchi Anita segít-
ségével. Sokaknak köszönhetjük, hogy a hátrányos helyzetű 
gyerekek nagyszerű programokban vehettek részt. 

Először Kakucs adott otthont a jakabszállási gyerekek-
nek. A Liebnerkerti Vendégházban kaptak szállást. (Köszön-
jük Sallai Pálnak szerető türelmét!) 

Csoportkép a Deák Udvarházban a maguk sütötte 
kenyérrel

Kakucsi Csernák Zoltán a festés rejtelmeibe vezette be a 
gyerekeket

Új köszöntő- és utcanévtáblák 
készültek el, melyek kirakásra várnak!
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mindenki ismeretlen. Így már ismerősként utaztak el a mi 
gyermekeink augusztusban Jakabszállásra. 

Nagyszerű programokkal várták Őket: quad-bemutatót 
láthattak, és minden gyermek kipróbálhatta, gyakorlott se-

gítőkkel, milyen érzés 
ezen a négykerekűn 
közlekedni a homokos 
bugaci tájban. Sütöt-
tek pogácsát, asztalos 
munkákat végeztek, egy 
egész napot töltöttek a 
Magyarkertben. Jártak 
Kecskeméten, meglá-
togatták a Vadaskertet. 
Sok és gazdag élmény-
nyel érkeztek haza, és 
már biztosan tudjuk, 
hogy ez a kapcsolat a 
két település hátrányos 
helyzetű gyerekei között 

jövőre is folytatódik.
Értékes tapasztalatokat szereztünk, és fontosnak tartjuk a 

két település között kialakulóban lévő kapcsolatot fejleszte-
ni, az elkövetkezendő években szélesíteni. 

Az eredményes munka érdekében Szabó György Róbert 
jakabszállási polgármester társammal együttműködési szer-
ződést kötünk, melyet a két község Képviselő-testülete ha-
tározattal is megerősít. 

A gyermekek öröme, csillogó szeme arra indított minket, 
hogy a két eltérő régióban élő, hátrányos helyzetbe került 
gyermekek számára biztosíthassunk évente egy-egy hét fel-
hőtlen szórakozást, új ismeretek szerzését, baráti kapcsola-
tok kialakítását.

Dr. Kendéné Toma Mária 

Az Ablak Kakucsra Egyesület működtette Tájházban kre-
atív foglalkozásokon vettek részt, mindenki Zsóka nénije 
percek alatt meghódította a gyermekek szívét. 

A Deák Udvarházban Deák Ildikó kenyérsütést tanított 
nekik, végül mindenki ma-
gával vihette a maga által 
kiszaggatott, majd a kemen-
cében megsült kenyeret. 
Marton Ilona pólófestést 
tanított nekik, Kakucsi-
Csernák Zoltán megmutatta 
nekik a drónok működését, a 
festés rejtelmeit. A Kakucsi 
Mazsorettek Szabó-Faragó 
Fruzsina vezetésével bemu-
tatót tartottak nekik, A Neffa 
Ranch (Fellegi Krisztina és 
Veresegyházi László) lo-
vain lovagolhattak, lovas 
kocsikázhattak, rögtönzött 
koncertet hallgathattak a tó partján, Deák Ferenc az íjászat 
rejtelmeit mutatta meg nekik. Hatalmas pizzázással, frissen 
sült, libazsírral kent kenyérrel zárták a napot.  

Budapestre vonattal ment a csapat, ahol hajóztak a Dunán, 
megismerkedtek a metróval, a mozgólépcső rejtelmeivel, ját-

szottak a Gellért-hegy ol-
dalában, a Margitszigeten. 
Végül Dabason töltöttek 
egy napot, a Dottó kisvo-
nat eljött értük, és megmu-
tatták Dabas városát. A nap 
második felét a strandon 
töltötték. Pénteken még 
egy fél napot a Tájházban 
voltak, és készítettek ma-
guknak hazavihető karkö-
tőket, kosárkákat, ki mit 
szeretett volna.

Végtelenül fáradt, de 
boldog jakabszállási gye-
rekeket bocsátottunk út-

jukra azzal, hamarosan találkozunk! 
A kakucsi gyerekek egy része is részt vett a programo-

kon, hogy amikor majd cserélnek, már ne legyen számukra 

Jakabszálláson, a Magyarkertben

A quad-bemutatón

A Margitszigeten készült fotó

A kakucsi Tájházban Király-
falvi Zsóka fogadta a gyere-

keket

A Kecskeméti Vadaskertben
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Vendégségben, a szomszéd régióban
Színes programokkal rendezik meg kezdetek óta Nagykátán 

a Tápiófeszt elnevezésű Hagyományőrző és Gasztronómiai 
Kulturális Fesztivált.

A rendezők célja, hogy a jól körülhatárolható térség köz-
pontjában megmutathassák a ma is élő hagyományaikat, a ha-
sonlóan gazdag népművészetüket, viseletüket a hajdani pász-
toroltató állattartásból és mezőgazdaságból élő községek.

A rendezvény kétnapos, melyre kezdetektől fogva vendég-
ként hivatalos Kakucs község, mint a Tápióság mellett, egy 
más szokásokkal, történelemmel, hagyományokkal rendelkező 
település. Oka volt az is a meghívásnak, hogy Nagykáta több 
csapattal részt vesz az évenként megtartott Kakucsi Böllérfesz-
tiválon.  

A rendezvény szombati napján a főzőversenyben veszünk 
részt, amelyben alföldi pásztorételeket készítünk. A kiírás sze-
rint a hagyományaink ápolása, az ízek megőrzése a cél, és még 
az is feltétel, hogy csak magyar áruk lehetnek az ételek alap-
anyagai. (Természetesen ez a fűszerekre nem vonatkozik.)

Az első fesztiválon II. díjat nyertünk, valamint a gyönyörű-
en berendezett sátrunkért a legszebben berendezett sátorhely 
díját is elhoztuk. A másodikon első díjat nyertünk, ezzel meg-
hívást a kalocsai Paprika Fesztiválra, a harmadikon a fánkun-
kat díjazták, a negyediken, az idén pedig elhoztuk a negyven 
induló közül a leves kategóriában a második díjat. 

Kupagyűjteményünket a polgármesteri iroda szekrénysorá-
nak tetején tudjuk tárolni. 

Az idei „versenyművünk” Alföldi tárkonyos malacleves 
volt, mely mellé apró fánkokat készítettünk különféle lekvá-
rokkal. 

Íme, a receptje. A hozzávalók:
25 adaghoz: 2,5 kg hús (lapocka, dagadó, oldalas, csülök, két 

köröm) felaprítva akkorára, hogy a kanálban akár két darab is 
elférjen. 1 db szív (kb. 0,5 kg) – feldarabolva, 0,5 kg gomba. 

Pirított fűszerek: 1 teáskanál koriander, 1 teáskanál szegfű-
bors, fél teáskanál szegfűszeg, mozsártörővel megroppantunk 
3 db kardamomi magot tokostul, 1 teáskanál mustármag, 1 te-
áskanál borókabogyó.

Fémedénybe szórjuk a fentieket, és kis lángon, állandó rázo-
gatás, kevergetés mellett addig pirítjuk, amíg a mustármagok 
pattogni nem kezdenek. Azon forrón kőmozsárba szórjuk, és 
fi nom porrá dörzsöljük még melegen. Ezt a műveletet előző 
nap is elvégezhetjük. Jól záródó dobozban 1-2 napig tarthat-
juk.

15 dkg zsír, 15 dkg felkockázott húsos szalonna, 22 dkg 
vöröshagyma fi nomra vágva, 9 db fokhagyma fi nomra zúzva, 
sóval vagdalva, 3 db paprika, 2 centiméternyi tisztított-reszelt 
gyömbér, 2 +1 evőkanál őrölt, édes paprika, víz összesen ma-
ximum 6 liter – két részletben. 2-3 db babérlevél, 1 csokor 
zellerlevél csokorba kötve, 1 csokor tárkony összekötözve, kb. 
0,15 kg só, 0,5 evőkanál frissen őrölt bors, 25 dkg sárgarépa, 
30 dkg petrezselyemgyökér. 0,5 kg gyengén füstölt kolbász, 30 
dkg karalábé, 0,25 kg zellergumó, 1 csokor petrezselyemzöld 
apróra vágva, 0,5 teáskanálnyi reszelt szerecsendió, 0,9 kg 
kockára vágott krumpli, 0,5 kg gomba felszeletelve. 2 db na-
gyon vékonyra vágott biocitrom (a héja miatt), 1 liter tejszín, 4 
evőkanál liszt. 1 liter tejföl.  

Elkészítése:
Az üstbe kanalazzuk a zsírt, felolvasztjuk, rászórjuk a sza-

lonnát, kiolvasztjuk, majd rászórjuk a vöröshagymát. Üvegesre 
dinszteljük, és egy kicsit megsárgítjuk, de nem pirítjuk meg. 

Hozzátesszük a zúzott fokhagymát, a karikára vágott zöld-
paprikát, a pirított-porított fűszereket, és illatozásig keverget-
jük. 

Szórunk bele reszelt gyömbért, és először a csontos húsokat 
és a csülköt tesszük az üstbe. Kevergetve megfehérítjük min-
den oldalukat, majd hozzátesszük az összes húst. 

Addig keverjük, amíg kezdi kiadni a levét. Csak ekkor szór-
juk meg 2 evőkanál édes pirospaprikával. Átkeverés után fel-
öntjük annyi vízzel, ami éppen ellepi. 

Beleszórjuk a babérlevelet, az üst füléhez kötve belelógat-
juk a zellerlevelet és a tárkonyágakat, kakukkfüvet. 

Ha felforr az egész – keverjük meg többször – megsózzuk a 
só kétharmadával. Őrölünk bele egy evőkanál borsot, beleönt-
jük a kockára vágott sárgarépát. A bőrétől megtisztított, felka-
rikázott kolbászt most tesszük hozzá. 

10 perc múlva pedig beleszórjuk a petrezselyemgyökér- és 
karalábékockákat, a zellerkockákat, a lehéjazott, felkockázott 
paradicsomot. 

Kis lángon főzzük fél órát, hozzáadjuk a fi nomra vágott 
petrezselyemzöld felét – az aprított zellerzöldet, a reszelt sze-
recsendiót, és a 0,9 kg kockára vágott krumplit. 

10 perc múlva, a krumpli félfővésében, hozzáadjuk a nagyon 
vékonyra vágott három darab citromot (elég először csak a 
fele, később lehet ízesíteni), a felszeletelt gombát. Megszórjuk 
a maradék 1 evőkanál pirospaprikával ott, ahol forr a leves. 

Csendesen készre főzzük. A tejszínnel simára keverünk 4 
evőkanál lisztet, és szűrőn keresztül beleeresztjük a levesbe, 
megszórjuk a fi nomra vágott zöldpetrezselyem maradékával, 
elkeverjük, összemelegítjük. Az asztalon tárkonyecettel, fok-
hagymás vagy petrezselymes tejföllel ízesítjük.

Külön főzött apró csigatésztát adunk hozzá annak, aki ked-
veli.

Köszönettel tartozom a Hivatal minden szorgalmas dolgo-
zójának, a Képviselő-testület velünk együtt izguló tagjainak és 
a nehéz munkákat elvégző közmunkásainknak.

Nélkülük ezt a sikert nem érhettük volna el.
Dr. Kendéné Toma Mária

Hivatalunk csapata, akiknek gratulálunk a második 
helyezéshez!
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Prohászka Csabával – falunk szülöttével – a Dabasi Kézi-
labda Klub elnökével együtt adtuk át a modern, multifunk-
cionális pályát a gyerekeknek, fi ataloknak és a falu lakossá-
gának. 

A Dabasi Kézilabda Klub utánpótlás csapatai tartottak 
egy edzést elsőként, majd az NBI-es városi kézilabdásokból 
néhányan bemutatták, milyen is a támadójáték ma a kézi-
labdában. 

Végül a kakucsi fi atalok rúgták a labdát kedvükre. Ke-
gyes volt az idő hozzánk, és késő estig tartott a beszélgetés.

Reméljük, mielőbb sikerül újra elindítani Kakucson a ké-
zilabdaedzéseket, és a régi sikerekhez hasonló tehetségek 
kerülnek majd ki a fi aink és a lányaink közül. 

Köszönettel tartozunk az Általános Iskola vezetésének, 
akik lehetővé tették az építkezést, és elviselték a munkálatok 
során adódott kellemetlenségeket. 

Az átadó ünnepségen megjelent Szarvas-Varró Ágnes 
igazgatóhe-
lyettes asz-
szony, Kocsis 
Gábor test-
nevelés ta-
nár, valamint 
a tantestület 
sok tagja, 
a Képvise-
l ő - t e s t ü l e t 
tagjai, a régi 
kézilabdások 
közül sokan. 
Jó érzés volt 
látni, milyen 
sok hölgyet 
és urat érde-
kel az új sportolási lehetőség. 

Boldizsár Sándornak köszönjük a vendégeknek és játéko-
soknak készített fi nom pörköltet, a Kakucsi KSE vezetőinek 
a széleskörű segítséget az átadási ünnepség lebonyolításá-
ban!

Kívánom, hogy tavasztól őszig sok örömmel használják 
a modern pályát az iskola diákjai és a falu különböző sport-
egyesületei!

Hangozzék sokszor, sok torokból:
Hajrá Kakucs!

Dr. Kendéné Toma Mária

Kézilabdapálya
Kakucson – még nem is olyan régen – a kézilabda nép-

szerű sport volt a diákok és a felnőttek között. Nagyszerű 
meccseket szurkolhattunk végig. 

Rekortán pályafejlesztési programba nem véletlenül ke-
rültünk be. Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr szá-
mos esetben vendége a kakucsi rendezvényeknek. Egy ilyen 
bál után látta meg a régi, kitöredezett aszfaltpályát. Közben-
járására vettük fel a kapcsolatot a Magyar Kézilabda Szö-
vetséggel. A Magyar Kormány támogatásával „Rekortán 
pályafejlesztési program” indult, melybe községünket is be-
választották. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy részt 
veszünk ebben az országos fejlesztésben. A Szövetségnél 
Szemes Nikolettnek, a Látvány-csapatsport támogatás jó-
váhagyási csoportvezetőjének köszönhetünk a legtöbbet. Ő 
tartotta velünk a kapcsolatot, és minden zökkenőmentesen 
zajlott.  

A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött Szerződés 4.4.3. 
pontja így szól:

„A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hi-
vatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos haszná-
latában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 
20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csa-
patnak kell használnia.”

Vagyis a létesítmény az egész falu számára készült, és re-
mélem, sok meccs zajlik majd a színes rekortánon, legyen az 
kézi-, kosár-, röplabda vagy kispályás futball. 

A meccsek végén mindig van vesztes és nyertes. 
Ahogy készült a pálya, egyre inkább megerősödött ben-

nem, hogy az egész falu nyertes lett ezzel a beruházással. 

A megnyitón játszó kakucsi sportolók

Interjú az egykori testnevelő tanárral, 
Horváth Istvánnal

Dr. Kendéné Toma Mária és Prohászka Csaba a pálya-
avató megnyitói voltakA hallgatóság
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Új utcáink elnevezése 
 

Névvel nem rendelkez  
ingatlan 
helyrajzi száma(i) (Hrsz.) 

Új név és 
közterületjelleg 
 

A templomtól a szövetkezetig Kakucs 37. Templom köz 
A szövetkezeten belül Kakucs 0132/106. és 0133. Ipartelep utca 
A Sastelepen a tér (régi pékség) Kakucs 524/27. Sólyom tér 
A Monori út folytatása az autópálya 
hídjának falu felé eső elejéig 

Kakucs 058/3. és 058/4. Külső Monori 
utca 

Autópálya hídjának elejétől a Bagi tanya 
végéig 

Kakucs 058/1. és 058/2. Tölgyes utca 

A Bagi tanya végétől a Deák Udvarházig 
vezető út 

Kakucs 065. Kökényes utca 

A Pergel köztől a Varró tanyáig vezető út Kakucs 0175/2. Fatelep utca 
A Varró tanyától a vasútig vezető út Kakucs 014/2. és 0172. Szilvás utca 
A vasúttól a Csíkosi puszta tanyára vezető 
út 

Kakucs 0159. Vasút utca 

A Csíkosi puszta tanyán belül Kakucs 0156/4. Vadász utca 
A Dózsa György utca végétől a csatornáig 
vezető út 

Kakucs 0102.  Liebner utca 

A csatornától Újhartyánig vezető út Kakucs 0101. Kisperjési utca 
 

2018 rendezvényei novembertől az új évig
Tervezet

November
11-én, szombaton Márton-napi vigasságok   Felelős: Ablak Kakucsra
a Tájházban
17-én, szombaton Iskolai jótékonysági bál – Útravaló  Felelős: K.Á.I.
Helye: Sportcsarnok
19-én, hétfőn községi nyugdíjasok napja   Felelős: Polgármesteri Hivatal
Helye: Sportcsarnok

December
2-án, vasárnap adventi forgatag    Felelős: KB
Helye: Szent Kereszt tér     
16-án, vasárnap adventi koncert    Felelős: KB
Helye: Szent Kereszt-templom
Egyéb adventi rendezvény
Adventi ünnepség az óvodában    Felelős: Kökörcsin Óvoda
Szent Család-járás      Felelős: Rózsafüzér Társulat
Advent a Tájházban      Felelős: Ablak Kakucsra
Betlehemezés      Felelős: Egyházközség
2019. január 6-án: az új esztendőt köszöntő koncert Felelős: KB    

A rövidítések feloldása: KB= Kulturális Bizottság
            K.Á.I.= Kakucsi Általános Iskola
            KAOKE = Kakucs az Otthonunk Egyesület 
              KSE= Kakucsi Sportegyesület
            KAFIK= Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület
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Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése
Már régóta terveztük a községben kiépíteni a térfi gyelő ka-

merarendszert. Vártuk az erre vonatkozó pályázatok kiírását.
Mivel nem érkezett ilyen irányú pályázati lehetőség, a Kép-

viselő-testület úgy döntött, hogy a rendszert, a falu lakosainak 
érdekében létrehozza a saját költségén.

Szükségessé vált a községen áthaladó járművek ismerete, 
különösen azért, mert egyre több olyan vagyon elleni bűncse-
lekmény történt, melyeket az autópályáról lehajtva, települése-
ken áthaladva, villámgyorsan végrehajtottak, majd észrevétlen 
távoztak az elkövetők. Sokszor láttunk utcai vándorárusokat is, 
akik a házakhoz becsöngetve házaltak kétes eredetű terméke-
ikkel, melyek eladásának ideje alatt anyagilag is megkárosítot-
ták a jóhiszemű lakosokat. Vagy láthattuk azokat a kocsikat, 
amelyekről illegálisan kivágott fát árultak, ráadásul legtöbbször 
szándékosan kisebb mennyiséget lerakva, mint a kialkudott 
súly. Ezekben az esetekben a károsultaknak nem tudtunk segí-
teni, mivel az elkövetők már messze jártak.

A lakosság anyagi és lelki biztonságának szavatolása érdeké-
ben felvettük a Hiteles Kft.-vel a kapcsolatot.

A Kft. sok településen tervezte meg, és telepítette a fi gyelő 
rendszereket. Vezetője ismertette a Képviselő-testülettel a leg-
újabb technikai lehetőségeket. Ezek ismeretében a Képviselő-
testület úgy határozott, hogy kiépíti a térfi gyelő rendszert több 
lépésben. A meghatározott lehetséges – és szükséges – kamera-
szám ismeretében az első körben 10 kamerát helyeztettünk ki.

A kamerák kezelésére technikai és etikai képzésben vett részt 
a Kakucsi Polgárőr Egyesület 3 rendőri múlttal rendelkező tag-
ja, és Fajt András körzeti megbízott rendőr. Csak Ők jogosultak 
- a törvényben és rendeletben megszabott szabályok szerint – a 
felvételek visszanézésére. 

A faluból kimenő, és a faluba érkező gépkocsikat, motoro-
kat, kerékpárokat, gyalogosokat, lovas kocsival közlekedőket 
három kamera rögzíti.

A Fő utcán 5, a Monori utcában a temető fi gyelésére, a Dózsa 
György utcában, a Fecske utcában, a Temető és Zöldfa utcánál, 
a játszótéren és az Óvoda mögött összesen 10 kamera őrzi a 
lakosság biztonságát.

Amint felszerelték az első szakasz kameráit, máris tudtuk, 
hogy még három olyan hely van, amely mindenképpen véden-
dő, még ebben az esztendőben. A további berendezések ter-
vezése folyamatban van, november hónapban mindegyik ese-
ménykamera a helyére kerül.

A fejlesztés jövő esztendőben folytatódik. A végső kamera-
szám a gyakorlatban megmutatkozó igényekhez igazodik. Már 
most is védettek azok az útszakaszok, melyeken át fát lehetne 
illegálisan behozni a falu területére. 

A kamerák mozgásérzékelővel ellátottak, állandóan működ-
nek, de felvételt csak mozgáskor készítenek – kiváló minőségű 
fi lm formájában. 

Elkészült – és a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
„Kakucs Község Önkormányzata Közterületi térfi gyelő rend-
szerének adatvédelmi és  adatkezelési szabályzatát”. Ezt a do-
kumentumot rajtam kívül még Dr. Mihály István r. dandártá-
bornok, megyei főkapitány írja alá.

Hiszem, hogy a beruházás megvalósulása kapcsán a lakosság 

A kéményseprésről
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés terüle-

tén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi 
rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tar-
talmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes 
kéményseprést. 

Az alábbi linken irányítószám alapján ki lehet keresni, 
hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéménysep-
rőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kémény-
ellenőrzésre.

h t t p : / / k e m e n y s e p r e s . k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
ugyfelszolgalat

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy 
kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. 

A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtő-
eszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor két-
évente. 

A kéményseprésért fi zetni kell. Az alábbi linken letölthető 
egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott 
településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a 
munkát.

h t t p : / / w w w. k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u / l e t o l t e s /
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

 Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést 
követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sor-
munkát. 

Az, hogy a katasztrófavédelem kéményseprője vagy egy 
kéményseprőcég szakembere érkezik, az attól függ, hogy 
melyik településről van éppen szó.

(h t tp : / / kemenysep res .ka t a sz t ro favede lem.hu /
ugyfelszolgalat itt lehet irányítószám alapján keresni, hogy 
melyik településen melyik szervezet kéményseprője érke-
zik).

Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érke-
zik, de a munka díját ki kell fi zetni. 

Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka 
díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoz-
tatva, akkor a munka rá eső részét kell kifi zetni, például egy 
tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét.

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát, mivel a kamera-
rendszerről tudomást szerző, nem egyenes úton járók messze 
elkerülik Kakucsot, mint rájuk nézve nem kívánatos helyet.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
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Megkérjük Önöket, hogy a 2018. decemberi Lapozgatónk-
ba írásaikat 2018. december 1-ig küldjék el szerkesztősé-

günkbe, a könyvtárba. 
A szöveget wordben, a képeket külön, jpg-formátumban. 

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

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott 
kutak engedélyeztetéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értel-
mében nem kell vízgazdálkodási bírságot fi zetnie annak 
a kúttulajdonosnak, aki 2018. január 1-jét megelőzően 
engedély nélkül vagy attól eltérően létesített ásott vagy 
fúrt kutat, ha a vízjogi engedélyezési eljárást 2018. de-
cember 31-éig kérelmezi.

Vízjogi engedély a kutak megépítéséhez, átalakításá-
hoz, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez szükséges. Ab-
ban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi enge-
dély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került 
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A jogszabály nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító 
kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatáskö-
re megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel ren-
delkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel 
rendelkező fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján – összefoglalva 
- a jegyző engedélye szükséges, ha

a kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet,
a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet 

használ,
a kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények 

kielégítését szolgálja,
a kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kiterme-

lésre,
a kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az 

épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a ha-
tóság felé,

a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem 

teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédel-
mi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása!

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartá-
si igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú 
vízigénybe beletartozhat a locsolás vagy az állatitatás is, 
amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igé-
nyeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal 
járó tevékenységet végez.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem be-
nyújtása előtt tervezői jogosultsággal rendelkező szakér-
tővel tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi enge-
délyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a ter-
vező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként 
be kell vonni az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot 
annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- 
vagy rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői 
vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási en-
gedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 
1-től vízgazdálkodási bírságot kell fi zetni. A természetes 
személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 
300.000 forintot.

Jelenleg a fentiekben ismertetett szabályok hatályosak, 
ugyanakkor felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi gyelmét, 
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018. október 
elején kezdeményezte a jogszabályok módosítását annak 
érdekében, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélye-
zése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban meg-
történhessen, kezdeményezte továbbá, hogy a moratórium 
2020. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

Jelen írás nyomdába adásakor még nem született döntés 
a tárgyban, így kérjük mindenki türelmét. Természetesen 
a döntésről és az annak megfelelő eljárásról, teendőkről mi-
nél szélesebb körben és részletesen tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.

Polgármesteri Hivatal
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Szeptember 3-án, hétfőn reggel végleg kiröpültek nagycso-
portosaink az óvodából. A tanévnyitó ünnepség meghozta szá-
mukra a „várva várt” iskolát.

Akik itt maradtak, kicsik-nagyok, izgatottan vették tulajdo-
nukba új csoportszobájukat. Szerencsére sok szülő bízta ránk 
gyermekét ebben a nevelési évben is. Kezdő létszámunk meg-
haladta a 100 főt.

Katica kiscsoport: 16 fő (ebbe a csoportba még jönnek az 
új 3 évesek). 

Csiga kis-középső csoport: 24 fő. 
Pillangó középső csoport: 24 fő. 
Süni nagycsoport: 22 fő. 
Maci nagycsoport: 19 fő.
Az öt csoportban 9 fő óvodapedagógus dolgozik. Munkáju-

kat 5 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 
fő takarító segíti. Ritkaság, hogy ilyen hatalmas udvaron játsz-
hatnak a gyerekek. Ennek rendben tartásába 1 fő önkormány-
zati dolgozó segít be, napi 4 órában.

2017. január 1-től a konyha is az óvodához tartozik, így lét-
számunk 8 fővel emelkedett.

Sajnos, egyre több gyermeknek van szüksége különböző 

fejlesztésre. Ezeket a fejlesztő foglalkozásokat csak szakember 
végezheti. Nagyon örülök annak, hogy óvodánkban minden 
problémára találtunk szakembert, ami a mai világban nem egy-
szerű. Szinte minden intézmény pedagógushiánnyal küzd. Heti 
10 órában logopédus, 7 órában konduktor, 2 órában gyógype-
dagógus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel. E mellett 
természetesen az óvodai foglakozásokon, kezdeményezéseken 
is rengeteg ismeretet, tapasztalatot, élményt szereznek óvodá-
saink.

Manapság egyre nagyobb kereslet van a különböző sza-
badidős tevékenységekre. Ezek természetesen választhatóak, 
mivel fi zetni kell értük. Lovaglás, zenés torna, balett, ovifoci, 
angol, néptánc és bábos foglalkozás közül választhatnak a gye-
rekek, szülők.

Ezek bizonyára jótékony és fejlesztő hatással bírnak, de 
ne felejtsük el: a legfontosabb a család! A családdal együtt 
szervezett program: a kirándulás, az esti mesék, a beszél-
getések mindennél fontosabbak ebben a korban. Gyorsan 
eltelnek az óvodás évek, de nagyon meghatározóak a gyer-
mek későbbi életében. 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

„Elmúlt a nyár, itt az ősz” – évkezdés a Kökörcsin Óvodában

Őszi jeles napok a Kökörcsin Óvodában

Az állatok világnapja
Az ősz sok változást hoz a természetben és az emberi kör-

nyezetünkben is.  A természet főképpen csodálatos színválto-
zásaival hívja fel magára a fi gyelmet ebben az időszakban.

Az ünnepek megformálását részben ősi, népi hagyomá-
nyok, részben – a mi kultúránkban – keresztény szokások, 
részben pedig átélhető „képek” segítik. Az ünnepek belső 
tartalmát az óvónő érzékekkel felfogható, átélhető formába 
önti a gyermekek számára, az ünnepek jelképeivel veszi kö-
rül őket a mindennapi életben.

A csoportszobában lévő évszakfal tükrözi az adott 
évszak hangulatát, az évkörön belüli ünnep jellegze-
tességeit. A gyermekek nap mint nap találkoznak itt a 
mesevilággal, az ünnep tartalmával, a szertartások áhí-
tatával, közös együttlétek élményeivel, emlékeivel.
Óvodánkban feladatul tűztük ki azon értékek, ismeretek, 
magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, me-
lyek felkészítik cseperedő gyermekeinket arra, hogyan 
óvhatják meg természetes, épített és társas-társadalmi kör-
nyezetünket. A környezetismereti nevelés sikere elsősorban 
a gyermekeket nevelők hozzáállásán, attitűdjén, nevelési 
módszerein múlik. Ezért csoportunkban a hagyományos 
ünnepek mellett jelentős szerepet kapnak az úgynevezett 
zöld ünnepek: az állatok világnapja, a víz világnapja, a Föld 
napja, a madarak és fák napja is. Ezen kiemelt napokon az 
óvodások játékos formában ismerkednek környezetvédelmi, 
környezetmegóvó gondolkodásmódot fejlesztő játékokkal, 
amelyekből megtapasztalhatják, hogy „mi vendégek va-
gyunk a természetben.

Október 4. az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc 
ünnepe. Ekkor emlékezhetünk meg az óvodában az állatok 

világnapjáról. Ez alkalomból felhívjuk a gyermekek fi gyel-
mét a házi- és a vadon élő állatok helyzetére. 

Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, 
tanítani. Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenyke-
dés a legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az 
állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon 
bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése. Játékos 
formában gazdagítottuk ismereteinket az állatokról, élőhe-
lyeikről, védelmükről. Állatképes tablót készítettünk, az ál-
latok lakhelyét megépítettük építőkockákból, állathangokat 
próbáltunk felismerni CD-ről.

Környezetünk megismerése kiemelt feladata az óvodá-
nak, ezért az ünnepi program célja az volt, hogy az ember és 
állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a fi gyel-
met az együttélés fontosságára és szabályaira.

Szerencsére évek óta több szülő, ismerős bevonásával lét-
rehozunk ezen a napon az óvoda udvarán egy több színte-
res állatsimogatót, ahol a gyerekek etethetik, simogathatják, 
szerethetik az erre a napra ellátogató állatokat. Az idén is 
lehetett kutyákat, macskát, nyuszit, bárányt, lovat, japán-
tyúkot simogatni. Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
kedves szülőnek, ismerősnek, aki segített eljuttatni hozzánk 
házi kedvencét ezen a napon, KÖSZÖNJÜK: Dr. Henczová 
Máriának, Gálik Józsefnek, Horváth Tibornak, a Kálvin 
családnak, Oroszi Diának, Szűcs Noéminek, Veresegyházi 
Lászlónak!

A gyerekek önfeledten, jól érezték magukat az állatok kö-
rében. Szinte senki sem félt. Ezen a napon kollégáimmal pró-
báltuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a gyermekek 
az önfeledt játékon, mondókákon, zenén, az alkotómunkán, 
saját tevékenységen keresztül szerezhessék meg azokat az 
élményeket, amelyek megnyitják és éberen tartják bennük 
a vágyat az állatvilág, a közvetlen környezetük természeti 
értékeinek megismerésére és megóvására.

Nagy Henrietta
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A szöszmötölés remekművei

KÉPEK AZ ÓVÓDÁTÓL

A Pillangó csoport népi műsorral köszöntötte az 
V. Pálinkafesztivált

Segítő szülők
Az V. Pálinkafesztiválon

Temesközi Ágnes ócsai keramikus vására az óvodában Az állatok világnapján
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A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Kálvin Jánosné, Babi tanító néni tősgyökeres kakucsiként 
erősíti 1976. augusztus 16-a óta a község iskolájának tan-
testületét.

Felemelő s megható, hogy oktató-nevelő munkáját mind-
végig egy helyen, szülőfaluját szolgálva látta el.

Óriási kincs az a tudás, az a tapasztalat, amit 42 év során 
összegyűjtött. 

Munkájában kamatoztatta helyismeretét, s tanítványai 
otthoni környezetét is ismerve, kiemelt fi gyelmet fordított 
az elesett, problémás hátterű gyermekekre is.

Hatalmas tudását, tapasztalatait megosztotta a fi atal pá-
lyakezdőkkel, mentoruk, támogatójuk volt. Előfordult olyan 
is, hogy tanítványa néhány év múlva kollégává „csepere-
dett”, mint ahogyan ő is kollégája lett hajdani tanárainak, 
tanítóinak.

Bár hivatalosan pályája végé-
re ért, de továbbra is számítunk 
tanácsaira munkánk során.

Kálvin Jánosnénak emberi 
kvalitásai, empátiája, példaér-
tékű szakmai életútja elisme-
réseként Dr. Kásler Miklós az 
emberi erőforrások minisztere 
a Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem elismerést adományozta, 
amit Babi tanító néni a tanév-
nyitó ünnepélyen vehetett át.

Az elismeréshez szívből gratulálunk; nyugdíjas éveire 
erőt, egészséget, minden jót kívánunk kolléganőnknek.

Kubikné Kis Judit intézményvezető

42 év a pedagóguspályán

A tanévnyitón készült fotók – az első osztályosokat is köszöntötték
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Nyári élmények

A révfülöpi mólón készült csoportkép

Az iskola nyári napközijének résztvevői Lovasné Éva 
tanító nénivel

Könyvtári szervezésben a Nemzeti Színház Egri csillagok 
című előadását megtekintő tanulók Nagy Jánosné és 

Volfné Németh Noémi vezetésével

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ESEMÉNYNAPTÁRA
2018/19-ES TANÉV, I. FÉLÉV

2018. november 7. – szülői értekezletek és fogadóórák;
2018. november 17., 19 óra – jótékonysági bál;
2018. november 19., 11 óra – nyugdíjasok karácsonya az iskolások műsorával és a nyolcadikosok táncával;
2018. december 2. – részvétel a falukarácsonyon, az adventi vásáron;
2018. december 21. – a téli szünet előtti utolsó tanítási nap;
2019. január 3. – a téli szünet utáni első tanítási nap;
2019. január 19. – a nyolcadik osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgája;
2019. január 25. – az I. félév vége.

Kubikné Kis Judit intézményvezető
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Az V. Pálinkafesztivál lekvárverseny nélkül sem múlha-
tott el. A szülők 32 db üveg gyümölcsízt küldtek be a meg-
mérettetésre. A diákbizottsági tagok Marton Ilonával, a volt 
igazgatónőnkkel már a délelőtti órákban ízlésesen feldíszí-
tették sátorunkat. A fi úk cipekedtek, a lányok gofrit, piskó-
tát, őszi terméseket, virágokat hoztak. 

Az idei év újdonsága: sátorunknál Ica néni stelázsiján 
sorakozó lekvárjait és kívánatos őszibarack süteményeit fél 
óránként tombolán sorsoltuk ki. Az ebből befolyt összeget a 
nagylelkű adományozó felajánlotta az iskola javára.

Nagyon köszönjük önzetlen segítségét, felajánlását, jó öt-
leteit!

Továbbá nagy dicséret illet minden lekvárt, piskótát fel-
ajánló szülőt és szorgos tanulót a helytállásáért.

Az idei év legfi nomabb lekvárjai a kóstolók szavazatai 
alapján:

6-os számú Sárgabarack lekvár: Konczik Janka 6. osz-
tályos tanuló

25-ös számú Rumos szilvalekvár: Greman Balázs 4. osz-
tályos tanuló

10-es számú Egzotic lekvár: Jilk Joel 2. osztályos tanuló
Gratulálunk a nyerteseknek!

Nagy Jánosné
DÖK vezető

Meghívó
A Kakucsi Általános Iskola Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete

tisztelettel meghívja Önöket intézményünk nyolcadikos tanulóinak 
búcsúztatására és az azt követő jótékonysági bálra,

melyet

2018. november 17-én (szombaton) 19 órai kezdettel

rendezünk
a Kakucsi Általános Iskola Tornacsarnokában.

Vendégvárás: 18.30 órától

(Belépő- és vacsorajegyek 
a Szülői Munkaközösség tagjainál kaphatók)

Felnőtt belépő: 1500 Ft/fő
Gyerek és nyugdíjas belépő vacsora nélkül: 800 Ft/fő
Belépő vacsorával: 3000 Ft/fő

A lekvárverseny eredménye
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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: a KAOKE és a díszgalambászok 

gyűlései a klubban
Kedd: hó/ 1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület ösz-

szejövetele az esti órákban
Szerda: 19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág 

Együttes a könyvtárban
Csütörtök: 17.00-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakó-

rus a könyvtárban
hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok (KA-

VICSOK) a klubban
Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyv-

tárban
Szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra 

Egyesület szervezésében a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándé-

kot 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.

Egy magát megnevezni nem akaró adományozónak kö-
szönjük a gyermekeknek felajánlott szép mesekönyveket! 
Azt szeretnénk, ha minél több olvasni szerető könyvtári ta-
gunknak lenne öröme bennük!

Tóthné

Nyílt levél Emődi Györgyi 
karnagynak

Kedves Barátunk!
Köszönettel tartozunk neked azért, mert Nits Márta kar-

nagyunknak a betegsége idején ígéretet tettél arra, hogy ad-
dig, amíg meg nem gyógyul, elvállalod kórusunk vezetését. 

Sosem felejtem el azokat a telefonbeszélgetéseket, amikor 
zaklatottan mesélted, hogy Márta nagy betegen is mázsányi 
szatyrokat hordva járja Pest utcáit, nem kíméli magát, noha 
tudja, hogy halálos kór támadta meg, és mégis. Mit bír el ez 
a nő! Nem kíméli magát. Hiába fi gyelmeztetjük! – panaszol-
tad. Féltetted őt, mint mi valamennyien, és reménykedtünk, 
hogy Márta, ez az erős nő legyűri a betegségét. Nos, nem 
Márta győzött.

Sokszor kérdezem, vajon milyen más nagy fájdalomtól 
mentette meg őt az Isten, hogy elvette tőlünk? Erre egyszer, 
talán választ kapunk majd.

Aztán felváltottad őt. Nem volt könnyű, hiszen Márta ma-
gasra tette a mércét emberségből is, szakmaiságból is. Aztán 
a legfontosabb: nagyon szerettük őt!

Kedves Györgyi! 2014 tavaszától voltál velünk most, 
2018 nyaráig. Eddig adott az Isten erőt, kedvet, hogy vezess 
bennünket. Most is úgy búcsúztál el tőlünk, hogyha kell se-
gítség, számíthatunk rád. Ez vagy te. Erős vagy, hiszel ma-
gadban!

Köszönjük, hogy szavadat álltad, hogy a Mártának tett 
ígéretedet megtartottad. Megértjük, hogy Budapest szívéből 
nem könnyű hetente kijárni közel nyolcvan évesen. Bizony, 
ez teher, fárasztó. Kívánjuk, hogy még sokáig élj boldogan, 
a lehető legjobb egészségben a családod és a tanítványaid 
örömére!

Hiszem, hogy még hallunk felőled, hiszen a kapcsola-
tunk, a kakucsi barátságok továbbra is élnek. Köszönettel, 
hálával, a kórus szervezője: Éva

Énekes közreműködői voltunk a búcsúi szentmisének. 
Györgyi felkérésére orgonán Tóth Viktor barátunk kísért 

bennünket
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EGYESÜLETI HÍREK

Zsóka néni nagy munkában

Az egyik kisegítő pesti kolléga, Andrea néni

A fi úk is érdeklődtek a batikolás iránt

Udvarhölgyek tánca a szombati ráadás napon A szombati főző brigád: a KAFIKOS szülők

Éva néni volt felelős az étkeztetésért

Készülnek a jelmezek a Mátyás király udvarában játszódó 
előadáshoz

Az idei csapat

Az Ablak Kakucsra Egyesület képes hírei
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A Tájház nyári táboráról

A nyugdíjasok hírei

A tábor szakmai vezetője Királyfalvi Zsóka volt. Egy-
egy napon eljöttek segítő kollégái Budapestről, valamint 
Tóth Istvánné, az egyesület elnöke biztosította a tábor hát-
térmunkáját.

 A szülőkön, nagyszülőkön túl (akik a befi zetett heti 
5.000Ft-os támogatáson túl gyümölcsöt, süteményt, ás-
ványvizet, teát stb. hoztak gyermekeinknek) támogatónk volt 
Spanyielné Elek Györgyi, aki segített a tábori díjak besze-
désében, Pálinkás Jánosné, aki háziállat látogatásra invitált 
bennünket, Csiszárik Lászlóné, aki a szorgalmas anyukák 
mellett a szombati vendéglátásban jeleskedett, valamint a 
helyi Karitász támogatásából kenyereket vásároltunk. Kö-
szönjük az óvodai konyha dolgozóinak, hogy mindig ked-
vesen fogadtak bennünket, és nagyon fi nomakat főztek ne-
künk.

A szombati ráadásnapon a KAFIK támogatásával az 

egyesület fi ataljai főztek: Csernák István, Horváth Zoltán, 
Juhász-Hegyi Gábor és Kovács Kálmán, akiket Nagy Pál 
szervezett és irányított. A főzéshez rajtuk kívül támogatást 
nyújtott még: ifj. Kálvin János, Nagy József és Sallai Pálné. 
Köszönjük a fi nom ragulevest és a sok-sok palacsintát, me-
lyeknek töltésében a fi atalasszonyok segítettek. Minden se-
gítség a tábor javát, a jó hangulatot biztosította!

Reméljük, jól érezték magukat ezen a szombaton, és tet-
szett a Mátyás királyról szóló zenés, táncos játékunk, ame-
lyet – mint a tábor életét is – házi fotósunk, Horváth Csaba 
Bendegúz örökített meg fényképezőgépén.

Végezetül a kollégák nevében is írhatom, hogy örültünk 
annak, hogy ismét jó gyermekekkel foglalkozhattunk egy 
héten át. Sok-sok örömet adó emlékkel zárult ez a nyári tá-
bor is! 

Tóthné

2018. augusztus 18-án, szombaton a Rónay György 
Könyvtár és Közösségi Ház adott helyszínt a község két 
nyugdíjasklubjának baráti találkozójához. Most a KAVI-
CSOK voltak a vendéglátók, akik a fi nom házi sütemények 
mellett a Szikláik közreműködésével igen fi nom ebéddel ör-
vendeztették meg barátaikat. Természetesen nem maradt el 
a közös dalolás sem. 

Nagy öröm nekünk, hogy jó példát mutatnak összefogás-
ból, a másik tiszteletteljes elfogadásából. Még legyen sok 
ilyen jó hangulatú találkozásban részük!

(szerk.)

2018. augusztus 30-án a Halvány Őszirózsa Nyugdí-
jasklub részt vett a Nyugdíjasok Országos Szövetségének 
rendezvényén, a Hűvösvölgyi Randevún az Europa Conress 
Centerben. 

A meghívást új tagságuknak köszönhették, hiszen im-
már második éve tagjai a Budapesti Nyugdíja-
sok Szövetségének, melynek Véghné Reményi 
Mária (Kottász Béla egykori jegyzőnk unokája) 

az elnöke. El-
mondhatják, 
hogy ez az új 
tagság nagyon 
sok tartalmas 
programmal 
g a z d a g í t j a 
életüket.

A klub éne-
kesei ezen a 
reprezentatív 
helyen egy 
n é p d a l c s o -
korral léptek 
fel a kórusok 
országos mi- A találkozón készült közös csoportkép

Megérkeztünk!
Az Europa Congress Center főbejáratánál.

nősítő bemutatóján, és nagy örömükre – mondhatni, első 
nekifutásra – ezüstminősítést szereztek! Emlékezetes, szép 
élményekkel térhettek haza.

Szeretettel gratulálunk nekik!
(szerk.)

A vendéglátók egy csoportja
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Gyászhír
Meghalt Rónay László 

(1937-2018)
Az Írótól Édesapja versével búcsúzunk. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük, 
életművét ápoljuk!

Rónay György: Fiamhoz 

Fiam, aki a világ küszöbén állsz, legyen ez a vers neked 
útravalóm. 
Apád szól vele hozzád, élete tanúságával. A kusza valón 
tisztán akart átmenni ő is, derékon fölül legalább. 
De itt az ember vagy beledöglik a sárba, vagy eladja magát. 
Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, 
konc-e, vagy tisztesség. Ha könnyű élet, karrier 
ennek leckéje egyszerű: a szádon mindig más legyen, 
mint a szívedben, 
aljasságodban légy rettenthetetlen, 
ne nézd, kivel szövetkezel, de kötésed ne tartsd meg soha 
senkivel, 
s így meglesz mindened, amit kívánsz: pénz, hatalom, siker. 

De ha mégis a szép és az igaz lenne számodra fontosabb, 
vagy netán szót emelsz a jóért, jövődtől nem várhatsz sokat: 
szavad úgy pereg el, mint a falra hányt borsó, 
vagyonod két láb föld lesz, hajlékod deszkakoporsó, 
kölykeid éhen bőgnek, asszonyod rongya lobog a szélben 
s emléked kihívás lesz, neved viselni szégyen. 
Így válassz idején, és úgy készülj jövődre, ahogy választottál. 
Többet nem mondhatok. Kedvem is, papírom is elfogyott már. 

Utóirat 
Fiam, aki a világ küszöbén állsz, a munkák és a harcok 
szünetein magam elé képzelem néha tiszta arcod, 
és eltűnődöm sorsodon, mely sorsom folytatása is, 
és jóvátétel lesz talán azért, ami bennem csonka volt és hamis. 
Szavam zenét kívánt, s nem lett, csak dadogás: 
de hősi lesz és nagyszerű, ha majd folytatja más; 
s bár buktatók közt botladoztam és útvesztőkben tévelyegtem: 
utam hiába mégse volt, ha más majd célhoz ér helyettem. 
Tehetetlenül éltem, meddőn, lázongva és mogorván. 
Füstölve égtem el. Helyettem is légy fényes tűz 
majd korod ormán. 

Könyvtárunk ünnepélyes megnyitóján 2012-ben Rónay Tamás képviselte a Rónay családot, és olvasta fel édesapja, 
László üdvözlő levelét, amelyben megköszönte, hogy gondozzuk, gyűjtjük a Rónay-életművet. 

„Rónay László számos kitüntetést kapott: Bölöni-díj (1985), Az Év Könyve jutalom (1990), Kosztolányi-plakett, Jó-
zsef Attila-díj (1992), Arany János-díj (1997), Pro Ecclesia Hungarie díj (1997), a Magyar Népköztársaság Érdemrend 
kiskeresztje (1997), Komlós Aladár-díj (2000), Toldy Ferenc-díj ( 2001), Stephanus-díj (2008), a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje (2008), Príma díj (2016).”

Rónay László temetése 2018. október 2-án volt a Farkasréti temetőben, ahol Jelenits István piarista pap mellett egye-
temi kollégái búcsúztatták őt.

Kakucsot képviselve helyeztem el sírján a tisztelet és kegyelet virágjait. Emlékét híven őrizzük! A Jóisten nyugosz-
talja!

A Rónay-életművet: Györgyét és Lászlóét könyvtárunk kiemelt helyén tároljuk. Szeretnénk, ha minél többen megis-
mernék munkásságukat. 

Lélekben és tudásban gazdagabbak lennénk általuk!
Tné Stégner Éva
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A KAVICSOK HÍREI
Lassan vége ennek a mozgalmas, nyugdíjas évnek 

is. Az idén is igyekeztünk színessé, mozgalmassá ten-
ni programjainkat. Továbbra is jelen vagyunk a falu 
rendezvényein, ahol mi mindig jól érezzük magunkat. 
Igyekszünk erőnkhöz mérten színvonalassá tenni jelen-
létünket.

Az idén ötödik alkalommal mentünk szeptember ele-
jén wellnesellni, kipihenni az unokákkal töltött nyarat. 
Mórahalmon voltunk, és mondhatom, hogy nagyon 
szép és jó volt ez a négy együtt töltött nap. Egy éven át 
spórolunk, hogy mindenki részt tudjon venni ezeken a 
programokon, de megéri!

Hagyománnyá vált, hogy évente kétszer vendégül 
látjuk egymást a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklubbal, 
így egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Már várjuk 
ezeket az eseményeket, mert mindig jól sikerülnek. Fe-
hér asztal mellett elbeszélgetünk, énekelgetünk.

Most bővítettük a közös élményeket egy őszi busz-
kirándulással. Bejártuk a Tatai-tó környékét sétával, 
kisvonattal, majd fölmentünk a Turul-emlékműhöz. Jó 
volt együtt látni idősebbet, fi atalabbat a csoportban. A 
gyönyörű, napsütéses idő a hangulatunkra is jótéko-
nyan hatott. A napot Etyeken egy borkóstolóval zártuk. 
Persze, itt még emelkedetté vált a hangulat.

Ekkor köszöntöttük a csapat legidősebb tagját, Fajth 
Mártonné Kati nénit, aki most töltötte be 90. évét. Kü-
lönleges környezetben tehettük meg ezt. Ezúton is kí-
vánunk neki jó egészséget, boldogságot mindnyájunk 
nevében. 

Remélem, a jövőben is ilyen színessé tudjuk tenni a 
klub életét, és még sok szép órát, napot tölthetünk el 
együtt. 

Hegyiné Kovács Margit klubvezető

Kisvasúttal a Tatai-tónál

Az etyeki borospincében

Baráti együttlétben
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A 2018. szeptember 29-ei, 
Mihály-napi 

Pálinkafesztivál versenyének 
eredménye:

Köszönöm, hogy a mostoha időjárás ellenére sokan 
mégis mindent megtettek azért, hogy idén is felvonultat-
hassák a nyárérlelte gyümölcsökből gondos munkával el-
készített párlataikat.

Szíves invitálásunkra 14 mintát hoztak be versenyre az 
idén azok, akik tudni szerették volna, milyen minősítésre 
érdemesek a versenyműveik. 

Ez az esztendő nem volt kegyes a gyümölcstermesztők-
höz, ezért kevés, de jó minőségű párlatokat kaptunk. 

Most is azt tudjuk elmondani, amit eddig minden esz-
tendőben: a pálinka igazi ízét a jól kezelt, érett gyümöl-
csökből egyszerre érlelt cefre adja. A fi gyelmes kifőzés 
teszi rá a koronát. A pálinka legszebb ízeit, illatát 46-7-8 
fokon mutatja meg, az erősebb pálinkák nem élvezhetőek 
igazán. 

A gyümölcsből készült magyar pálinkát nem hűtjük be 
fogyasztás előtt, csak a gabonából készült italoknak hasz-
nál a hűtés, mert nem hordoznak gyümölcsillatokat. 

A 2018-as esztendő pálinkáinak minősítése:

Herman Gábor Arany Ágyas meggy
Barabás Imre Arany Szilva
Gavló Zoltán Arany Sárgabarack
Pataki János Arany Othello 
Pataki János Arany Narancs
Major János Ezüst Kajszibarack
Herman Attila Ezüst Szilva
Gavló Zoltán Bronz Sárgabarack
Neffa Ranch Bronz Sárgabarack
Schump József Bronz Szilva
Neffa Ranch Bronz Sárgadinnye

Oklevelet kapott a részvételért:
Schump József Őszibarack
Pataki Imre Sárgabarack
Pataki János Potyószilva pálinkája

A vándorserleget nem tudtuk odaítélni senkinek, de a 
jövő esztendőben várjuk ismét a fi nomabbnál fi nomabb 
pálinkákat a versenyre, melyek között reméljük megtalálni 
azt a párlatot, amely méltán megérdemli majd a serleget.

Ebben az esztendőben advent első vasárnapján lesz az 
idei borverseny eredményhirdetése. Ezért kérem azokat a 
kakucsiakat, akik bort készítenek, hogy gondos munkájuk 
zamatos eredményéből, a szokásoknak megfelelően 2 üveg 
bort adjanak be bírálatra, advent első vasárnapját megelő-
ző péntek estén a könyvtárban. 

Várjuk minden borkedvelő részvételét a versenyben, re-
mélve, hogy a téli bírálat alkalmat ad arra, hogy többen 
megmutathassák, milyen bor érlelődik a pincéjükben.

Dr. Kendéné Toma Mária

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Gyalai László (Tiszavárkony) és Sándor Annamária 
(Kakucs) 2018.07.16.

Bódi Péter (Ócsa) és Bartuszek Petra (Inárcs)
2018.08.01.

Svébis Mihály (Kakucs) és Gimesi Zsuzsanna 
Viktória (Budapest) 2018.08.03.

Novák Attila (Kakucs) és Dezső Rózsa (Kakucs)
2018.09.21.

Dr. Jasper Andor (Kakucs) és Szigeti Borbála 
Dominika (Budapest) 2018.09.22.

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Újszülöttek:
Hegyi Andrea és Mikola Zsolt fi a, Zsombor

Bálint Miléna Ágnes és Csernák Tamás lánya, Mira
Faragó Fruzsina és Szabó-Faragó Dávid fi a, Alex

Zsolnai Edit és Kosiba Pál fi a, Gergő
Kiss Barbara Gerda és Béky Gábor lánya, 

Kiara Olívia
Lakatos Alexandra és Radics Krisztián lánya, 

Seron Dzsenifer
Csere Nikolett és Kiss Norbert lánya, Fanni

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Elhunytak (2018. 06. 22-ét követően):
Strupka Jánosné (Balogh Ilona) Élt: 92 évet
Soós Istvánné (Rigler Mária) Élt: 77 évet

Ordasi Józsefné (Szebenyi Rozália) Élt: 80 évet
Prohászka József Élt: 74 évet

Bretka Ferenc Élt: 59 évet
Erdei Márta (Tarcsafalvi Márta) Élt: 70 évet
Fajt Györgyné (Kiss Rozália) Élt: 88 évet

Vajda Péter Élt: 76 évet
Csiszárik Istvánné (Faldina Kamilla) Élt: 90 évet

Rolof Károlyné (Duhaj Erzsébet) Élt: 56 évet
Emléküket megőrizzük!

„Csak az nem él tovább, akit elfelejtenek! Te örökké élni fogsz, tudjuk, 
hisszük, érezzük!”

Fájó szívvel mondunk köszönetet közeli és távolabbi rokonok-
nak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazok-
nak, akik a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagypapa

PROHÁSZKA JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, 
és fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló Prohászka 
család
 „Féltve vigyázzuk álmodat, szívünkben örökké marad Neked 
hely, Te látsz minket és tudod, hogy a családod mindennél job-
ban szeret!”
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SPORT

Cégünk versenylófuttatással és te-
nyésztéssel foglalkozik, ami egy csa-
ládi vállalkozásnak indult. Gyerekko-
runk óta a lovak szerelmesei vagyunk, 
így adott volt, hogy ebben szeretnénk 
elhelyezkedni. Ribárszki Sándornál, 
majd Kovács Sándornál dolgoztam, 
utána külföldre, Angliába mentem.

2012-ben kezdtünk bele először pá-
rommal a versenylófuttatásba két an-
gol import kancával. Már első években 
sikeresek voltunk, számos nagy verse-
nyeken helyezéseket és győzelmeket 
sikerült elérni. 

2014-ben házasodtunk össze, majd 
következő évben megszületett kislá-
nyom, Zita. Ezek után kezdtünk gon-
dolkozni egy olyan helyen, ahol mind 
a családom, mind a lovaim jól érzik 
magukat, és így találtunk rá Kakucson 
egy eladó ingatlanra, ami ideális volt 
számunkra, a letelepedésre. 

Két éve élünk itt, és újítgatjuk fo-
lyamatosan a tanyánkat. Szerencsére 
a vállalkozásunk továbbra is sikeresen 
működik. Először kérdéses volt szá-

munkra, hogy a körülmények ideálisak 
lesznek-e a felkészítéshez, azonban 
már a tavalyi évben megmutatkozott, 
hogy jó döntést hoztunk. 

2017-ben az általam idomított lovak 
nyerték a legtöbb versenyt hazánkban, 
és az előkelő negyedik helyen végez-
tem. Idén januárban megszületett má-
sodik lányom, Liza. 

Nagyon sikeres évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Szinte az összes kiemelt 
versenyt sikerült az általam idomított 
lovaknak megnyernie, illetve értékes 
helyezést elérnie. 

Istállóm legkiemelkedőbb lova Esti 
fény, akit idén négyszer vezettünk visz-
sza győztesként: megnyerte a 3 éve-
sek legnagyobb hosszútávú versenyét, 
a minden futtató álmát, a 96. magyar 
derbyt, majd öreg lovakkal összemér-
ve erejét, a Szent István díjat. Ezek 
után nemzetközi klasszis lovakat uta-
sított maga mögé a Kincsem díjban, 
ami tükrözte kiemelkedő képességét. 
Végül most vasárnap a hosszú távú 3 
éves versenyt is magáénak tudhatta. A 

Seperate Opinion Black type kanca 
müncheni győzelme

Esti fény (beállított kép Kakucson a 
derby előtt)

Versenyszituáció: Cantel Racing kft. 
lova, Allegro orrhosszas győzelme 

tréningtársa, Sorbonne előtt

Derby győzelem díjátadás A Szent István díj nyerése utáni fotó 

Versenylófuttatás – Lovassport Kakucson

kiemelkedő mén ezzel hazánkban az év 
lova címet is elnyerte. 

Mellette mindenképp meg kell em-
lítenünk Big Foot, Bíborhajnal, Muffi n 
és Sárkányfű sikereit.

Istállómban szinte csak magyar te-
nyésztésű lovakkal dolgozunk, akik 
fel tudják venni a külföldről importált 
egyedekkel a versenyt. Ha minden jól 
alakul az idén, akkor a championátusban 
is győzni fogunk, ami megmutatja szá-
munkra, hogy jó döntésnek bizonyult a 
kakucsi telephely megvásárlása.

Zala Fruzsina

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a 
Nemzeti Galopp Liga pontversenyének 
győztese a Zala házaspár istállójában 
idomított ló. Szeretettel gratulálunk, 
és további szép sikereket kívánunk! 
(Szerk.)
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A Torkos Csütörtök csapatának sátrában

A Borvirág Együttes tagjai fi nom pálinkával kínálták az 
érdeklődőket

A KAFIK sátránál hosszú sorok álltak a palacsintára 
várva

A gyümölcs mellett kerámiát is lehetett vásárolni ebben az 
évben

A BorFolk Együttes népzenei műsorát táncházzal zárták

A közönség soraiban

Vásári pillanat

Minden résztvevő igyekezett az ősz színeibe öltöztetni a 
sátrát
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