
KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 4. szám

2018. 4. szám

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, egészséggel 

áldott új esztendőt kíván 
Kakucs Önkormányzata nevében:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester           Farkasné Szabó Mária jegyző



2

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 4. szám

Móra László: Karácsonyi csengő 

„Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.”

 
Az évnek ez a szaka ősidők óta megrémítette az embert. 

A hosszú, sötét éjszakák és a rövid, hideg nappalok bizony-
talan jövőt jósoltak.

A 2018-as esztendőnek meglepően hosszú, meleg ősze 
volt, mostanra mégis egyre hamarabb van sötét, és egyre 
hosszabbak, hidegebbek az éjszakák. Mi csak felkapcsoljuk 
a villanyt, befűtünk, és ismerjük a naptárt, tudjuk november 
26-tól már csak 28 nap telik el a mindenki által várt Szentes-
téig. Mert ezt az estét a kerek világ minden része várja. 

Készül rá minden ember és gyermek, ünneplőbe öltözteti 
a házat, a kertet, a lelkét. Apránként készülünk fel az ün-
nepre advent ideje alatt, békesség költözik a lelkünkbe és 
lassabban éljük az életünket. Várjuk az új fényt, a születés 
csodáját. Mindenki szorít szívében helyet a szeretetnek.

Ez az az időszak, amikor köszönetet mondunk az elmúlt 
esztendő értékes napjaiért, a segítségekért, a velünk dolgo-
zóknak, az ismerősöknek és az ismeretlenek is. 

Meg kell köszönnöm mindenkinek, aki az Önkormányzat 
munkájának sikerét elősegítette: a Képviselő-testület tagjai-
nak, a Hivatal dolgozóinak, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a 
konyha lelkiismeretes munkáját. Köszönöm a kakucsiaknak, 
hogy rendezvényeinket nagy számban látogatták, és emelték 
ünnepeink fényét kedves mosolyukkal és közreműködésük-
kel, segítségükkel. Az Egyház és a civilszervezetek aktív 
részvétele tette lehetővé, hogy a vállalkozásaink által támo-
gatott események élményként maradjanak meg emlékeink-
ben. 

Ne fukarkodjunk a mosollyal, köszönettel, kedvességgel, 
hogy magunk is teljes szívvel felkészülhessünk az ünnepre 
– mert nem a méregdrága ajándék teszi az ünnepet meghitté, 
hanem az őszinte szeretet és tisztelet. 

Így kívánok minden Kedves Olvasómnak áldott békés ka-
rácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

A 2018. októbertől november közepéig terjedő időszak-
ban – Kulturális Bizottságunkkal karöltve – az alábbi ren-
dezvényekről adhatunk számot lapunk olvasóinak. Mel-
lékelt képeink az október 23-ai ünnepségünkön készültek. 
Fotósunk Kakucsi-Csernák Zoltán volt.

Október

13-án, szombaton: szüreti felvonulás
20-án, szombaton: egyházi szervezésben győri kirándu-

lás
23-án, kedden: községi megemlékezés az 1956-os forra-

dalomról és szabadságharcról
 

November

1-jén, csütörtökön: mindenszentek ünnepe
10-én, szombaton: Márton-nap a Tájházban
17-én, szombaton: Útravaló, az Általános Iskola
szülői munkaközösségének a bálja
18-án, vasárnap: jubiláló házaspárok ünnepe a
Szent Kereszt-templomban
19-én, hétfőn a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
év végi, névnaposokat köszöntő ünnepe
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Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-tes-
tülete által az előző újság megjelenése óta hozott határo-
zatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag meg-
tekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és 
a www.kakucs.hu weblapon

IX. ülés: 2018. október 29.

14/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet:
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
15/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
72/2018. Határozat:
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával 

kapcsolatos vélemény kialakításáról
73/2018. Határozat:
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hi-

vatásetikai szabályzat elfogadásáról
74/2018. Határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormány-

zati Társulás 2018. I. félévi beszámolójának elfogadásáról
75/2018. Határozat:
A Sportpark létrehozásával kapcsolatban meghozott dön-

tés módosításáról
76/2018. Határozat:
A kakucsi 0132/104. és a 0132/25. hrsz-ú ingatlanok 

(Óvoda mögötti sportcélú terület, valamint gázközmű-foga-
dóállomás) belterületbe csatolásának kezdeményezéséről

77/2018. Határozat:

Belterületi utak felújításáról és kátyúzásáról
78/2018. Határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesülettel kötendő együttmű-

ködési megállapodásról
79/2018. Határozat:
Döntés útburkolási kérelem tárgyában
80/2018. Határozat:
A Kakucs Települési Értéktár Bizottság új tagi összetéte-

léről
81/2018. Határozat:
További közterületi térfi gyelő kamerák kihelyezéséről
82/2018. Határozat:
A Pest megye Önkormányzata által adományozandó „Év 

Szabadidő és Sport Szervezete Díj” odaítélésére javaslatté-
telről

X. ülés: 2018. november 05.

83/2018. Határozat:
A Monori út folytatásában lévő külterületi utak felújításá-

ra, szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozóan kivi-
telező kiválasztásáról

84/2018. Határozat:
A Monori út folytatásában lévő külterületi utak felújítá-

sához kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozó szerző-
dés elfogadásáról

85/2018. Határozat:
A Monori út folytatásában lévő külterületi utak felújítá-

sára, szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozóan a 
költségek meghatározásáról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-tes- Belterületi utak felújításáról és kátyúzásáról

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester ünnepi beszéde október 23-án
Kedves Emlékező Közösség!
A II. világháború után a Szovjetunió fennhatósága alá 

csatolt országok hagyományait, szokásait, társadalmi rend-
szereiket hatalmas léptekkel, gyorsan és gyökeresen meg 
akarták változtatni. Egyaránt el akarták törölni a régi elitet, a 
polgári és kisparaszti életformát, a vallásgyakorlást minden 
korábbi írott és íratlan törvény helyett pedig a szocialista bí-
ráskodást, erkölcsöt és embertípust akarták kialakítani. 

Így zajlott Magyarországon is nyolc éven át. Ezt a totális, 
kommunista átváltoztatást terrorral, koncepciós perekkel, 
diktatórikus kormányzással tudták csak rákényszeríteni a 
nemzetre. Céljuk érdekében életre hívták a szovjet tanács-
adók által vezérelt ÁVH-t.

56 nyarán Lengyelországban vérbe fojtották a munkásfel-
kelést. Egész Magyarország lélegzetvisszafojtva fi gyelte, mi 
történik ezután. A magyar fi atalok szimpátiatüntetést szer-
veztek október 23-ra Bem József szobrához. 

A szörnyű igazságtalanságok, a kilakoltatások, kitelepíté-
sek, vagyonelkobzások, kuláklisták, erőszakos téeszesítések 
által szolgává nyomorított nép minden rétegében robbanásig 
gyűlt a feszültség. 

Az ország egyetemein a hallgatók – 16 pontban állították 
össze a nemzet jogos követeléseit. Minden, amit egy szuve-
rén ország kívánhatott magának, benne volt: a szovjet had-
sereg kivonulása, többpárti szabad választások megtartása, 
szabadságjogok biztosítása, a kommunizmus bűneit elköve-
tő Rákosi bíróság elé állítása, felelősségre vonások és főként 
a magyar nemzeti szimbólumok újbóli, szabad használata. 
Este a tüntetés híreit és a követeléseiket a rádióban akarták 
tudtára adni egész Magyarországnak. Az épülethez érkező 
lelkes tömegre az ÁVH lesben álló emberei tüzet nyitottak.  

A vérengzés azonban nem állította meg a tüntetőket, fegy-
vert szereztek és felvették a harcot, megszervezték az ellen-
állást. 

Szovjet csapatok támadtak Budapestre november 4-én, 
és az országban, városokban, falvakban - szabadságharccá 
alakult a forradalom. 

Egy magára hagyatott nemzet vívta magányos harcát, leg-
jobb esetben is csak mások erkölcsi támogatására számítha-
tott. 

Csak egy nép állt ki mellettünk akkor is, mint más törté-
nelmi helyzetekben: a lengyelek. Lengyelek vérével mentet-
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ték meg számtalan sebesült forradalmár életét, ruhát, élelmet 
gyűjtöttek és küldtek megsegítésünkre. Baráti támogatásu-
kért máig hálásak vagyunk. 

A magyarság vérével épített ezeréves történelem, kultúra 
veszni látszott. Érezték, életre-halálra szól ez a harc, és min-
denkire szükségük van, ha győzni akarnak. A világ legna-
gyobb hadserege küldte tankjait a magyarok ellen. Lánctal-
paival apránként gyűrte maga alá a szabadságért harcolókat, 
és hosszú időre, reményeinket is. A nagy túlerő, véráldozat 
ellenére a harc még egészen az esztendő végéig fel-fellob-
bant az ország legkülönbözőbb területein. Féktelen megtor-
lás áldozatai lettek a szabadságért szót emelő igazak. Több 
mint 200 000 embernek kellett a biztos halál elől menekül-
nie, elhagynia az országot. Ma, a világ öt kontinensén emlé-
keznek 56 hőseire a lyukas, piros, fehér zöld zászlók alatt. 

Örökre beírták nevüket a történelem nagy könyvébe azok 
a fi atal fi úk és lányok, urak és hölgyek, munkások, parasz-
tok, tanulók és nyugdíjasok, akik vágytak egy nyugodt és 
szabad életre, és sokan a legdrágábbat, az életüket is oda-
adták azért, hogy halvány remény nyíljon a magyarságnak 
egyszer, valamikor a szabadságra. 

Mi most itt állunk, szabadon, saját ősi színeink, jelképe-
ink alatt. 

Szabadon utazhatunk bárhová, tanulhatunk, olvashatunk, 
hallgathatunk és viselhetünk bármit. Talán nem is gondolunk 
rá, mennyire nem természetes ez az állapot. Megharcoltunk 
érte, még ha nem is személy szerint, de elődeink hősi tetteik-
kel, forradalmaikkal mindig fordítottak annyit népünk törté-
nelmének kerekén, hogy az Ő erkölcsi hagyatékuk lehetővé 
tegye számunkra azt a világot, amiről Ők csak álmodoztak, 
harcoltak érte, de nekünk jutott osztályrészül. Albert Camus 
1957-ben írta:

„A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hí-
vek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk azt, 
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha és sehol, 
- még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”

Hajtsuk meg fejünket a hősök emléke előtt, megköszönve 
nekik a szabadságot, amit súlyos árral váltottak meg – és 
ránk hagyták, hogy okosan éljünk vele. 

Műsorunk végén Mazsorettjeink zászlós táncot 
mutattak be

A 23-ai szentmisénken is megemlékeztünk az 56-os forra-
dalom hőseiről

A Kálvin Zenekar kíséretében koszorúztunk.
Énekes közreműködőnk volt a Bárdos Kamarakórus és a 

Kakucsi Népdalkör

Fáklyás felvonulás zárta ünnepségünket
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A 2018-as esztendő
Azt is írhatnám, hogy a pályázatokra várakozás éve volt. 

Mivel a legtöbb pályázatunkat már két vagy három évvel 
ezelőtt adtuk be, az akkori árak egyáltalán nem felelnek meg 
az azóta 30, helyenként 40%-kal megemelkedett költségek-
nek.

Január elsejével teljesen befejeződött az Energiahaté-
konysági pályázatba bevont Könyvtár, Polgármesteri Hi-
vatal és az Általános iskola két épületének szigetelése, és 
napelemes rendszerük is rendszerbe állt. Észrevehető a hő-
szigetelés, sikerességéről azok tudnak mesélni, akik az októ-
ber 23-i ünnepség után a Díszteremben várták meg a fáklyás 
felvonulás visszaérkezését. Mindenki azt hitte, hogy fűtünk, 
pedig csak a szigetelés nem engedte áthűlni a falakat. 

Ugyancsak januárban alakítottuk át a község közvilágí-
tását Led-es világítástechnikára. Ezzel az eljárással csök-
kentettük a község fölötti fényszennyezés mértékét, mely a 
vándormadarak tájékozódását kevésbé zavarja. Letettük az 
alapkövét a meglévő sportépület új szárnyának. Remél-
jük, a helyi vállalkozások a TAO-rendszeren keresztül támo-
gatni tudják az épület gyors megvalósítását. 

Az Általános Iskola udvarán egy korszerű rekortán ké-
zilabdapálya létesült – lehetővé téve, hogy a közeljövőben 
újra megindulhasson a fi atalok körében a kézilabda sportág 
oktatása. 

Szabadtéri sportparkra is pályáztunk – sajnos, addig 
nem tudják elkezdeni a megvalósítást, amíg a Földhivatal 
nem vonja belterületbe a jelenleg még külterületi besorolás 
alatt álló helyszínét. Így a nyolcféle fi tness-eszközt tartalma-
zó, fedett sportolási lehetőség csak tavaszra készül el. Azért 
kértük a létesítményt az Óvoda mellé, mert közelében ta-
lálható az egyre jobban beépülő Székesi úti lakókert. Az ott 
élő, és építeni szándékozó fi atalok számára jó lehetőség lesz 
a találkozásra, ismerkedésre a község régebbi lakóival - és 
egymással is. Egyúttal a futball szakosztály tagjai is erősítő 
edzéseket tarthatnak az eszközök igénybevételével. 

A külterületi utakra kiírt pályázaton nyertesek vagyunk. 
Nagyon fontos volt számunkra a pályázat, mivel falunk ipari 
területnek kijelölt földterületei csak földútról voltak meg-
közelíthetőek. Mivel sem autópálya-lehajtónk, sem aszfalto-
zott utunk nem vezet az ipari övezethez, eddig nem is jelent-
keztek befektetők. Amíg nem kap az út aszfaltborítást, addig 
az ipari jellegű kihasználhatóság nem kerül előtérbe.

Aki jár a határban, láthatta, hogy gyors ütemben épül a 
Kakucs I, és a Kakucs II számú napelem-park. Tavaszra 
már áramot termel a gazdaság számára. Mivel ez a létesít-
mény az MVM kivitelezésében jön létre, a megtermelt áram 
a község iparűzési adóbevételének összegét emeli a jövő-
ben.

A múlt héten kerestek meg az MVM szakemberei azzal, 
hogy amennyiben elkészül a külterületi út, akkor további 
napelem-parkokat létesítenek az ipari területünk Csévharaszt 
felé eső részén. Nagy öröm számunkra, hogy az erdő-mező 
élővilágának a legkevesebb zavart okozó ipar települ a köz-
ség határába. Ez volt a szándékunk, hiszen a tavaly elfoga-
dott településrendezési tervben azt a területet napelem-par-

kok elhelyezésére tartottuk fenn. Örvendetes tény, hogy a 
kormányzat zöld utat adott a megújuló energiákat hasznosító 
erőművek létesítésének. 

A Székesi úti lakókert útjainak aszfaltozására, felújítására 
beadott belterületi utas pályázat eredményhirdetését au-
gusztusra ígérték. November közepére tolódott a kiértesítés, 
de cseppet sem bánjuk, mivel nyertesként jelöltek meg min-
ket is. Még nem kaptunk támogatói okiratot, de már biztos, 
hogy tavasszal elkezdjük a munkálatokat. 

Ennek ismeretében először a régi panaszként mindig elő-
kerülő közvilágítást kell optimalizálni. Korábban a foghí-
jasan épült házak helye szerint telepítettek kandelábereket. 
Ezek némelyikét át kell helyeznünk, a hiányzókat pedig te-
lepítenünk kell. A tervezés költsége 600 000,- Ft+áfa, a tele-
pített kandeláberek darabja pedig 500 000,- Ft+áfa, a teljes 
bekerülési összeg meghaladja az 5 M Forintot. Ez a költség 
nem szerepel a pályázatban, a község saját költségvetésében 
különíti el az összeget a munkálatokra. 

Kérem a Lakókertben élőket, hogy az utcára, közterületre 
ültetett értékes növényeiket a tél közeledtével ültessék át a 
kerítéseiken belülre, mert a munkálatok során a pályázatban 
szereplő közterületeken földmunkákat végeznek. Az áttele-
pítéssel megőrizhetik a növényeket, és a felújított utak át-
adása után visszatelepíthetik azokat. 

Felhívom a lakosok fi gyelmét, hogy autókijáratot, járdát, 
csak előzetes tervezés és engedélyeztetés után létesíthetnek. 

Ugyancsak pályáztunk a Bethlen Gábor Alapítványnál a 
magyarkakucsi barátaink költségeit csökkentő, és lehetősé-
geiket növelő kulturális cserelátogatásra.

Kakucs részéről minden esztendőben azok a csoportok 
vesznek részt a testvér-települési kapcsolat építésében, akik 
az érkezőket gondjaikba veszik, szállást, étkezést biztosíta-
nak számukra és vendéglátásukban résztvesznek. A pályázat 
segítségével a Magyarkakucsról érkező vendégeink száma 
megnövekedhetett – így vehettek részt egy-egy magyaror-
szági város, vagy történelmi hely meglátogatásán olyanok 
is, akik még nem járhattak Magyarországon. Egy aprócska 
település szórványban élő magyarjainak nyílik alkalma látni 
az anyaország szépségeit. 

A kerékpárút pályázatról nincs jó hírem. A tervek el-
készültek, és a feldolgozás közben szembesültünk azzal a 
ténnyel, hogy a megvalósítás folyamán Natura 2000-es te-
rületen vezetne az út, melynek elkészülte során 60 db fát 
kellene kivágatni. 

Ettől a Képviselő-testület elzárkózott, és így a kerékpárút 
pályázatnak ez a formája nem valósul meg. 

Később, fejlettebb technológiákkal, fakivágás nélkül el-
képzelhető majd a jövőben.

Intézményeink közül a legnépesebb az Általános Iskola. 
Büszkén mondhatjuk el, hogy az iskolánk megkapta az Örö-
kös Ökoiskola Címet. Nagyrendezvényeik a község régi és 
új lakói számára találkozási lehetőséget biztosítanak. 
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Népességét tekintve a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 

Konyha a második a sorban. 
Népszerű rendezvényeikre sokan emlékezhetnek jó szív-

vel. Megható ballagási ceremóniájukon nagy létszámban je-
lennek a község lakói, a gyermekek hozzátartozói, rokonai. 
Az óvodapedagógusok áldozatos munkájának nyomán az 
apró háromévesekből okos, iskolára kész hatévesek ballag-
nak az óvodából az iskolába. 

A Konyha dolgozói látják el az iskola, óvoda és a családi 
bölcsőde tagjait. Mellettük a szociális, valamint alkalmazot-
ti étkeztetés is nagyszámú, sok esetben főz a konyha 260 
személyre is.

Köszönettel tartozunk a gondoskodásukért!
Az illegális szemétlerakások megelőzése és a lakosság 

közbiztonsága érdekében települési térfi gyelő kamera-
rendszert építettünk ki. Korszerű, nagyfelbontású kame-
rákat szereltek fel, melyek olyan magas minőségű képet 
adnak, hogy a környező önkormányzatoktól is voltak már 
nálunk szemlét tartani. A három rendszámleolvasó kamera 
nagy segítségére van a rendőrségnek a keresett gépkocsik 
felderítésében és azonosításában. 

A kamerák mindig fi gyelnek, de felvételt csak mozgás 
esetén készítenek. 

A rendszer üzembeállításakor kötelezettségünk volt a 
szabályzat megalkotása, mely szerint a kakucsi térfi gyelő 
kamerarendszer kezelői csak a Kakucsi Polgárőr Egyesület 
aktív rendőrei, illetve rendőri múlttal rendelkező, kezelői- 
és etikai képzésben részt vett, illetve vizsgázott négy tagja 
lehet. 

2018-ban először rendeztük meg Jakabszállás és Kakucs 
Önkormányzatával közösen a hátrányos helyzetű gyer-
mekek cseretáboroztatását. A két település alig 70 km-re 
van egymástól, mégis nagyok a különbségek. 

Színes programokat állítottak össze a benne résztvevők a 
gyermekeknek.  – nagy siker volt az idei, kísérleti cseretá-
boroztatás, ezért a két település együttműködési szerződést 
köt egymással, hogy ezt a megkezdett ismerkedést hagyo-
mánnyá fejleszthessük a jövőben. 

Már második esztendeje az újszülöttek megemelt támo-
gatását visszük házhoz a  jegyző asszonnyal. Így köszönt-
jük a kisgyermekeket, akik Kakucs új polgárai lettek. 

Öröm számomra, hogy személyesen találkozhatom azok-
kal a szülőkkel, akiknek talán nincs is Kakucson rokonuk 
vagy felmenőjük. 

Remélem, hogy szívüknek kedves otthonra találnak ná-
lunk, és aktív részesei lesznek a rendezvényeinknek!

Támogatjuk a Mentőtiszti kocsi működését is, amelynek 
munkája nagyon fontos a körzet számára. Ebben az eszten-
dőben új mentőautó állt „hadrendbe”. Negyedévente beszá-
molót kapunk a tevékenységükről. 

Feltehetően észre lehet venni a község életében, hogy 
egyre kevesebb a közmunkás. Ez azt jelenti, hogy mind 
többen szervezett munkakörökben helyezkednek el, és már 
nem szorulnak rá a közmunka által biztosított jövedelemre.  
Ma már csak hat személy látja el a településtisztasági leg-

fontosabb feladatokat. A munkaerőhiány miatt vásárolnunk 
kellett egy nagy hatékonyságú önjáró fűnyírót. A motoros 
fűkasza kezelésében két személy munkájára számíthatunk. 

Az utóbbi időben helyeztük ki a község utcáinak, köz-
területeinek elnevezésével ellátott Tájékoztató táblákat. A 
kihelyezés folyamatos, mert vannak olyan táblák, melyek 
telepítéséhez tervek és közútkezelői engedély szükségesek. 
Hosszadalmas eljárás, ezért az összes tábla csak tavasz vé-
géig kerül végleges helyére. Reméljük, ezekkel megköny-
nyítjük a tájékozódást a lakosság, valamint az idelátogatók 
számára. 

A belterületi utak állandó rekonstrukciója – a használat 
mértéke és állag függvényében – folyamatos feladata az 
Önkormányzatnak. Amely utak az idén nem kerültek be a 
felújítási, kátyúzási tervbe és kivitelezésbe, azokat a jövő 
esztendőben – saját iparűzési adóbevételeink arányában ho-
zatjuk rendbe - fontossági sorrendben. 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület segít-
ségével Eszközbeszerzésre pályáztunk, amellyel az éves 
rendezvényeinket tudjuk kényelmesebbé tenni. Az elbírálás 
még folyamatban van.

Ugyancsak a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület pályázatának segítségével bővítjük a Tájházat 
is.

Községünkben rendszeresek a képzőművészeti kiállítá-
sok, melyek Sztana Károly nevéhez fűződnek. Az Ő elhiva-
tottságának köszönhetően különleges élményben lehet része 
az érdeklődő közönségnek.  

Aktív civilszervezeteink vannak, rendszeres működésüket 
és a községi rendezvényeket 20 MFt-nál nagyobb összeg-
gel támogatjuk évente. A támogatás összege a közéletben 
való részvétel mértéke, hatékonysága, hasznossága függvé-
nyében, pontrendszer alapján változó. Közel 20 szervezet 
kínál a község lakóinak érdeklődésük szerinti elfoglaltságot, 
illetve programokat. 

A közösségi élet roppant élénk községünkben. Programok 
sorozata öleli körbe az esztendőt – mindenki talál olyan ren-
dezvényt, amely számára fontos, és amelyen szívesen vesz 
részt. 

A rendezvények sorát januárban a „Megemlékezés a II. 
Magyar hadsereg tragédiájáról” nyitja. 

A január 22-i magyar kultúra napján a nyugdíjasok min-
den évben aktívan részt vesznek versekkel, dalokkal. Az idei 
esztendőben a fi atal „Kakucsolók” csoport tagjai is bemutat-
ták tudásukat. 

Februárban a méltán híres „Nemzetközi Hagyomány-
őrző Böllérfesztivál” várja a versenyzőket és az érdeklő-
dőket, mely a jövő esztendőben már a nyolcadik a sorban. 
Időpontja 2019. február 16. szombat. A régió legnagyobb 
rendezvényei közé tartozik, hiszen a versenyzők a Kárpát-
medence minden szegletéből elhozzák a disznóölésekkel 
kapcsolatos helyi ízeket, szokásokat, eljárásokat. A legjobb 
csapatokat minden évben díjazzák. A böllérversenyen indult 
csapatok magas szintű szakmai felkészültséggel, gyönyörű-
en berendezett udvarokkal és népi ruhába öltözött segítőkkel 
mutatkoznak be. A sátrakban ízlésesen megterített asztalo-
kon fi nomabbnál fi nomabb süteményekkel kínálják a zsűrit. 
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Ezért a böllérversenyen kívül süteményversenyt is hirdet-
tünk, amire közel százféle süteményt hoztak bírálatra. Ez a 
versenyszám megnövelte a női nevezők számát.   

A szervezők a kezdetektől a hagyományok és értékek be-
mutatására törekednek. A rendezvényen magyar kézműves 
vásár és foglalkozások szórakoztatják ezen felül az ide lá-
togatókat. Ezekkel az értékekkel és szemlélettel a Kakucsi 
Böllérfesztivál nyolc év alatt az ország egyik legnagyobb 
rendezvényévé vált.

Az értékek a népi hagyományok és a gasztronómia ápolá-
sával, a rendezvény színvonalas lebonyolításáért 2015-ben 
a Magyar Gasztronómiai Szövetség a „Hagyományőrzésért 
Érdemrend Kitüntetést” adományozta a szervezőknek.   

Új, és sokak által ismert találkozási helyszín a Tájház – 
amely a tavaszi nyitástól a karácsonyi készülődésig várja az 
érdeklődőket a tematikus napokon:

– májfaállítás
– húsvéti készülődés
– pünkösdi programok
– nyári táborok – záróműsor
– Márton-napi vigasság
– karácsonyi készülődés

Rendezvényeink:
– Farsangi bálok az intézmények és egyesületek rende-

zésében
– Irodalmi Kávéház-alkalmak
– Március 15.
– Májfaállítás
– Nemzeti összetartozás napja
– Nosztalgia Kupa júniusban
– Falunap
– Romanap
– Szent István ünnepe
– Kakucs Búcsúja
– Szüreti felvonulás
– Pálinka - Lekvár-, méz mustra – 
– a borversenyt áthelyeztük advent előtti szombatra 
– Útravaló jótékonysági iskolai bál
– Nyugdíjasok napja,
– adventi gyertyagyújtás-karácsonyi forgatag,
– adventi koncert.
A legújabb kezdeményezés pedig az Újévi koncert, 

melynek sikerét látva egy újabb rendszeres program épül be 
Kakucs közösségi életébe.

Kívánom, hogy minél többen részesei legyenek a követ-
kező esztendő rendezvényeinek, és remélem, örömüket lelik 
a programokban és a megvalósuló új létesítményekben!

Szeretném hinni, hogy mindenki olyan szeretettel és 
nyíltsággal fi gyeli a község életét, fejlődését, amilyen szere-
tettel Képviselő-testület és a Hivatal dolgozói előkészítik és 
lebonyolítják azokat!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket, és kívánok Önöknek 
sok örömet, békességet!

Dr. Kendéné Toma Mária 
polgármester

Bemutatkozás
Láncos Gyöngyi vagyok, 

munkaköröm: anyakönyvveze-
tő, hatósági ügyintéző

2018. szeptember 1-től dol-
gozom a Kakucsi Polgármes-
teri Hivatalban. 

1999. február 1-től kezdő-
dően végzek közszolgálati 
munkát, korábban 19 évig fo-
lyamatosan Pusztavacs Önkor-
mányzatánál dolgoztam. 

1992-ben érettségiztem a 
dabasi Táncsics Mihály Gimnázium postaforgalmi szak-
középiskolai képzésén. 2000-ben letettem a közigazga-
tási alapvizsgát, majd 2002-ben anyakönyvi szakvizsgát 
szereztem. 

2011. évben elvégeztem a Károli Gáspár Református 
Egyetem és Tanítóképző Főiskola szociális munka sza-
kát, felsőfokú szociális munkás lettem. 

19. éve dolgozom a közigazgatásban, a munkám so-
rán mindvégig érdeklődve fordultam az államigazgatási 
és közigazgatási feladatok ellátása felé. Az évek során 
nagyon sok tapasztalatot és tudást szereztem az önkor-
mányzati munkával és a polgármesteri hivatalok műkö-
désével kapcsolatban. Mint igazgatási és hatósági ügy-
intéző széles körben nyertem betekintést a különböző 
munkafolyamatokba, az évek során több munkakörben is 
lehetőségem nyílt tevékenykedni. Szakmai ismereteimet 
a 19 éves gyakorlati munka során szereztem, s a szakmai 
munka mellett mindig szívesen és hatékonyan vettem 
részt a közösségi életben, rendezvények megszervezésé-
ben, lebonyolításában. A mindennapokban és a közigaz-
gatási munka során nagyon fontos számomra az empátia 
és segítőkészség, az együttműködés és a megfelelő kom-
munikáció. 

Elmondhatom, hogy 19 év után számomra sem volt 
könnyű váltani, viszont a döntést én magam hoztam meg. 
Fontosnak tartom elmondani, hogy nem munkahelyi, 
szakmai vagy munkatársi problémák miatt, esetemben 
kizárólag magánéleti oka volt a munkahely változtatás-
nak.

Kakucs Önkormányzatnál kaptam lehetőséget a köz-
szolgálati munka folytatására, s ezúton is szeretném meg-
köszönni vezetőimnek és kollégáimnak, hogy bizalom-
mal és szeretettel fogadtak be maguk közé.

Munkámat a továbbiakban is legjobb tudásomnak, ta-
pasztalataimnak és képességeimnek megfelelően igyek-
szem majd ellátni. A rám bízott feladatokat törekszem az 
elvárásoknak megfelelően elvégezni.  

Bízva abban, hogy itt Kakucson is lehetőségem nyí-
lik majd minél több területen új ismeretet és tapasztalatot 
szerezni, s hatékonyan folyatni a közszolgálati munkát, 
kérem Önöket, forduljanak hozzám bizalommal.
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Személyes beszámolókat olvashatnak képviselőinktől. 
Kakucs lakói hozzátehetik (ha gondolatban is) a maguk vé-
leményét. Elégedettek-e a jelen képviselő-testülettel? 

Kiderül, ha a 2019. évi önkormányzati választásokon bi-
zalmat kapnak az újból indulók. Kívánjuk, legyenek sikere-
sek!

4 év margójára - egy ciklus mementója

A címválasztás részemről nem véletlen, Kedves Olvasó, 
hiszen 2019-ben ismét helyközi választások lesznek. Igaz, a 
jelenlegi ciklusban a Kakucsi Polgárok bizalmát 5 évre szó-
ló mandátumra kaptuk/ kaptam képviselőtársaimmal. Így 
furcsának is tűnhet már az idén, 10 hónappal a leendő vá-
lasztásokat megelőzően egy visszaemlékezés, visszatekin-
tés. Ám jövő év végén, amikor már lezajlottak a választások, 
még nem tudhatjuk, nem tudhatom, hogy a jelenlegi tisztsé-
gemben, vagy akár képviselőként továbbra is maradok-e a 
szeretett falunk képviselőtestületének tagja, vagy sem, így 
az eddigi időszak rövid összefoglalóját, melyet talán inkább 
nevezhetnék visszaemlékezésnek, most adom át az Önök 
kezébe. Annak tartalmával, az elmúlt 4 év megítélésének 
jogával együtt.

A kezdet
2014 őszén, amikor átvettem a Jogi és Szociális Bizottság 

elnöki stafétáját, egy nagyszerű előd, Marton Ilona nyomdo-
kaiba kellett helytállnom. Egy olyan előd nyomdokaiban, aki 
magasra tette a „lécet”, mind tudását, mind pedig szociális 
érzékenységét tekintve. Egy addig kiválóan prosperáló helyi 
szociális rendszert kellett hasonló színvonalon továbbvinni. 
Szerencsénkre Marton Ilona továbbra is aktív és tevékeny 
tagja maradt a bizottságnak, igaz, immáron külsős tagként, 
de cseppet sem kisebb aktivitással támogatta az ügyünket.

A bizottsági munka 
Mindenki ismeri a világot, amelyben él/élünk, így azt is 

tisztán láthatja mindenki, hogy az elmúlt években nehezebb 
lett sok területen az élet, több kihívás elé állítja az embe-

reket. Nincs ez másképpen az önkormányzat életében sem. 
Nem szeretnék forráshiányra és más egyéb okokra utalni, 
csupán a környezetre szeretnék refl ektálni, melyben a bizott-
ságok, közöttük az elnöklésem alá tartozó Jogi és Szociális 
bizottság is maradéktalanul teljesíteni igyekszik/igyekezett 
a ráváró feladatokat. 

A nehézségektől függetlenül soha nem hittem abban, 
hogy az emberek, az emberi sorsok pusztán számok, eset-
leg statisztikai adatok lennének. Nekünk, a bizottságban ülő 
minden tagnak tisztában kell, kellett lennünk azzal, hogy az 
aktuálisan előttünk szereplő név nem csupán egy adat, ha-
nem egy Ember, egy Sors, egy Történet, egy megoldandó 
vagy megoldhatatlan probléma valakinek, annak az Ember-
nek, akinek a neve előttünk hevert némán. 

Szerencsére elmondhatom, hogy az esetek nagy többsé-
gében sikerült segítséget nyújtani. Nem állítom azt, hogy 
akinek segíteni tudtunk, annak maradéktalanul megoldottuk 
volna a gondjait, ám azt biztosan ki merem jelenteni, hogy 
sokszor már az is nagy segítség a bajban, ha segítő kezet, 
jóakaratot, emberséges törődést lát az, akit elgyötör az élet. 
Hiszen mi fontosabb az életben, mint a tudat, hogy tarto-
zunk valahová, hogy nem vagyunk egyedül, amikor mindent 
veszni látunk, és kilátástalanság sötétje vesz minket körbe. 
A sötétségben mégis van egy apró fénysugár, amelyben jó 
megkapaszkodni, amelynek fénye átmelegíti szívünket a 
legnagyobb szükség esetén. Ebben a szellemben igyekeztek 
helytállni a kollégáim és magam is, a sokszor szívszoron-
gató sorstragédiák, nehéz élethelyzetek láttán. De, mint az 
éremnek, ennek a csodálatos megbízatásnak is két oldala 
van. Voltak, vannak szép, néha humoros oldalai is ennek 
a munkának, és vannak sikertörténeteink is szép számmal. 
Úgymint az iskola/ óvodakezdési támogatásának megtartá-
sa, és annak összegszerű emelése. Továbbra is meg tudtuk 
tartani a szociális juttatásaink feladataink keretét, és annak 
biztosítására az anyagi fedezetet, amelynek összege szinte 
minden területen emelkedett. A bizottság rendszeresen hoz-
zá tud/tudott járulni a tűzifaprogram büdzséjének kibővíté-
séhez, így községünkben ismereteim szerint azt mindenki 
megkapja, aki igényeli. Biztosan vannak dolgok, amelye-
ket lehet, illetve lehetne jobban csinálni. Abban is biztos 
vagyok, hogy nem mindig sikerült olyan döntést hoznom/
hoznunk, amellyel mindenki egyetért, de kérem Önöket, 
mérjenek bennünket aszerint, hogy mi sem vagyunk má-
sok, mint Önök, mi is csupán emberek vagyunk, gyarlók és 
nem tévedhetetlenek. Ezért ha gyarlóságom, gyarlóságunk 
okán az elmúlt néhány évben részemről vagy a bizottság 
részéről, érzése szerint bárkit méltánytalanság ért, úgy most 
azt megkövetem.

Zárszóként ajánlom fi gyelmükbe „Lao Ce - Tao te King: 
Az Út és Erény könyve egy részletét, melyet képviselősé-
gem minden napján igyekeztem szem előtt tartani és a sze-
rint szolgálni szülőfalum közösségét. Ezzel kívánok békés, 

Felkértük az önkormányzati képviselőket, hogy értékeljék 
az eltelt időszakban (2014-2018) végzett munkájukat

(Az érem egyik oldala)
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áldott karácsonyt és termékeny, feladatokkal teli új eszten-
dőt, minden kakucsi polgártársamnak!

Lao Ce-Tao te King: Az Út és Erény könyve /Fordította: 
Weöres Sándor/

„Örök az ég és örök a föld.
Azért örök az ég s a föld,
mert nem önmagukért élnek,
ezért nem fogy belőlük az élet.
Éppígy a bölcs:
hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad…”
Tisztelettel és üdvözlettel: 

Kakucsi-Csernák Zoltán 
Kakucs község képviselője, 

a Jogi és Szociális Bizottság elnöke

Kakucs sportja megújult

A 2014-es önkormányzati választáson mérettem meg ma-
gam először, s a választók bizalmából községünk képviselő-
je lehettem. Utólag is hálás vagyok az Önök támogatásáért! 
A tenni akarás motivált, szándékom volt a helyi sportélet 
megújítása („Kakucs megújul”), a fi atalok bevonásával iga-
zi közösség építése.

A választást követően, az új testületben az Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnöke lettem. Ezt követően tagsági felké-
rést kaptam az éppen újjáalakuló Kakucsi Sport Egyesület 
elnökségébe is. Megtiszteltetésként tekintettem a felkéré-
sekre, s nagy lelkesedéssel láttam munkának.

Jelen írásomban e tevékenységemről szeretnék beszámol-
ni.

Borzasztó nehéz helyzetben lévő egyesületet kaptunk 
örökségül, az első év a túlélésről, a helyzet konszolidálásá-
ról szólt. Hála a fi atal és tettre kész új vezetőségnek, illet-
ve a Polgármester Asszony és a Képviselő-testület hathatós 
támogatásának, 2016-tól nekiláthattunk a „építkezésnek”. 
Maradva az építőipari hasonlatnál: a KSE újjáépítésénél az 
alapot a gyermekek adták és adják jelenleg is. Úgy tartja a 
mondás: egy ház sosincs kész. Nyilván ez igaz az egyesü-
letre is: folyamatos fejlesztésre, csinosításra szorul napról 
napra, évről évre. Jelen pillanatban viszont büszkén jelent-
hetem, hogy 7 utánpótlás korosztályunk, felnőtt és öregfi úk 
csapatunk alkotja nem is oly kicsiny családunkat! 

Tradíciót ápolunk és teremtettünk: évenként megrendez-
zük a Balog Tibor nosztalgiamérkőzést és a sportbálunkat. 
Személy szerint az utóbbi esztendők nosztalgiamérkőzéseire 
különösen büszke vagyok. Méltó módon, az összes utánpót-
lás korosztály bevonásával ünnepeljük meg Tibort és sport-
szerető közösségünket! 

Dolgos évek állnak mögöttünk, de a jövő is tartogat ki-
hívásokat: 2019 tavaszán elkezdjük az új, modern öltöző 
építését! 

Önkormányzati munkám mellett a Kakucsi Dream Team 
Egyesület elnökségi tagjaként is tevékenykedem. A két tiszt-
ség szorosan összefonódik, a KDT civil egyesülettel is a he-

lyi közösségért dolgozunk. Évek óta aktív részesei vagyunk 
a kakucsi rendezvényeknek, a sátrunknál bárkit, bármikor 
szívesen vendégül láttunk!

Fontos feladatomnak tartom a lakosságot folyamatosan 
tájékoztatni a közösségi médiában a helyi sportélet aktuális 
eseményeiről.

„A jövő a múltból táplálkozik, nem választhatók el. Össze-
tartoznak, mint a hegy és a völgy, a tenger és a szárazföld.” 
Én is ebből az elmúlt négy évből szeretnék táplálkozni a to-
vábbiakban, érzem magamban az erőt a folytatáshoz! A Pol-
gármester Asszonnyal, a Képviselő-testülettel és a Községi 
Sportegyesület elnökségével hatékony egységet alkotunk: a 
győztes csapaton miért változtatnánk?

Együtt erősek vagyunk!
Békés új esztendőt kívánva, tisztelettel:

Horváth Zoltán (Cene)

Az elmúlt négy év

Amikor a Lapozgató szerkesztősége felkért, hogy írjak 
képviselői munkámról, akkor nem az utolsó négy év jutott 
eszembe, hanem az elmúlt több, mint húsz év. Az első pil-
lanattól fogva segítettem az Önkormányzat és a falu mun-
káját. 

Mint óvodapedagógus, aktívan részt vállaltam a közsé-
gi rendezvények, bálok szervezésében, lebonyolításában. A 
gyerekeket, szülőket, dolgozókat mindig bevontam a műso-
rokba, hiszen ahol gyermek van, ott van élet, vidámság 
és közösség. Mindig büszke voltam, hogy rendezvényeink 
színvonalasak, minden korosztály számára elérhetőek. Soha 
nem hasonlítottam össze a környékbeli programokkal, hi-
szen minden település más anyagi kerettel, más hagyomány-
nyal rendelkezik. Úgy gondolom, bőséges programot kíná-
lunk, lehet élni vele és lehet elmenni mellette. 

Munkám rendszeresen és folyamatosan végeztem, akár 
mint bizottsági tag, akár mint intézményvezető vagy képvi-
selő. Az élet és a feladatok nem állnak meg egy-egy válasz-
tás után. Aki a közösségért tenni akar, az nem azt nézi, hogy 
ki kéri tőle, hanem, hogy hol segíthet. 

Az elmúlt négy évben, mint képviselő tevékenykedtem. 
Első perctől fogva hálás vagyok a sok szavazatért, mert az 
húsz év munkájának a gyümölcse volt. Képviselői munká-
mat - remélem - hatékonyan végeztem, hatékonyan végzem. 
A Testületben olyan ember vagyok, aki egyszerre több szer-
vezet tagja, több helyen is vállalok feladatot. Ez nagyon fon-
tos, hiszen kapcsolatot tartok közöttük. 

Úgy érzem, eredményes ciklust zárunk 2019-ben. Min-
den képviselő sokat tett a községért. Mindenki hibázik, aki 
dolgozik, de a legfontosabb, hogy tanuljon belőle. Örülök, 
hogy képviselőtársaimmal és polgármester asszonnyal, aki 
összefogja a testületet, a mai napig együtt dolgozhatok. Eh-
hez egy támogató családi háttérre is szükség van, melyet 
én minden tekintetben megkapok. Köszönöm!

Áldott, békés ünnepeket kívánok minden kakucsi lakó-
nak!

Spanyielné Elek Györgyi, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke
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A díjak elismerések szabályzatából

„KAKUCSÉRT 
ÉRDEMÉREM”

Felterjesztési határidő: minden év február 15.
„Az év Sportolója” Kitüntető Díj

második jelölés esetén:
„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díj

Felterjesztési határidő: minden év február 15.
A kitüntető díjakat, címeket a Képviselő-testület 

adományozza.
A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek:

a Képviselő-testület tagjai, a polgármester,
a Képviselő-testület bizottságai,

a társadalmi szervezetek, 
az egyházak képviselői,
az intézményvezetők,

a jegyző,
nemzetiségi önkormányzatok.

Az adományozására történő javaslatokat minden 
évben a fenti határidőkre kell részletes érdemi in-
doklással eljuttatni a Polgármesternek, aki azokat 

beterjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.
Mindkét határidő jogvesztő, az elteltük után megkül-

dött javaslatokat az elbírálás során fi gyelmen kívül kell 
hagyni.

A részletes rendeletek Kakucs honlapján olvashatóak.

Önkormányzati képviselő voltam

Azok közé a kevesek közé tartozom, akik ha elindultak 
egy választáson, akkor bizalmat kaptak a szavazóktól. Erre 
a szabad választások óta négy alkalommal vállalkoztam, 
így legutóbb, 2014-ben is. Nagyon jólesett – hiszen ekkor 
igen nehéz magánéleti helyzetben voltam –, hogy annyian 
szavaztak rám, hogy bekerülhettem az új testületbe. Dup-
lán jólesett a bátorítás, az, hogy nem fordultak el tőlem az 
emberek. Bajban ismerni meg a jó barátot, tartja a szólás, és 
én ekkor sok jó embert ismerhettem meg. Köszönöm utólag 
is! 

A Testületben a Kulturális Bizottság elnökévé választot-
tak. Szerencsésnek érzem magamat, hiszen olyan agilis mun-
katársakkal kerültem egy csapatba, mint Csernák Jánosné és 
Spanyielné Elek Györgyi, akiknek a segítségére, bölcs taná-
csaira mindenkor számíthattam.

Ha végigtekintünk az elmúlt évek kulturális megmozdu-
lásain, akkor láthatjuk, hogy szinte minden hónapban volt 
egy nagyrendezvény jellegű megmozdulásunk, akár a mi 
szervezésünkben, akár az intézményekében vagy egyházi 
keretben, melyeket érintettségünk révén támogattunk. Ha 
január, akkor új évi koncert, a doni hősökről történő megem-
lékezés; ha február, akkor a farsangi bálok; márciusban az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc méltó ünneplése, 
a Kakucsért Érdemérem, a sportolói díjak odaítélése; ápri-
lisban a tájházak napja; májusban gyermeknapok, kápolna-
búcsú; júniusban a trianoni megemlékezés, a falunap; júli-
usban a magyarkakucsi út; augusztusban Szent István-nap, 

a díszpolgári díj átadása; szeptemberben a Pálinkafesztivál 
szervezése; októberben az 1956-os forradalom méltó ünnep-
lése; novemberben a Márton-napi vigadalmak, a községi 
nyugdíjas nap kulturális programjának a szervezése; decem-
berben az adventi vásár – csak hogy a legkiemelkedőbbeket 
említsem.

A képviselői tiszteletdíjat úgy fogadtuk el, hogy abból 
mindenkor támogatni fogunk egy-egy rendezvényt vagy 
csoportot. Ezt több képviselőtársammal nemcsak ígértük, 
hanem meg is tettük. Ha elolvassák a Lapozgató vagy a Hír-
füzér számait, akkor láthatják, kiknek a nevei szerepelnek a 
szponzorálók között. Nincs szégyellni valónk!

A testületi gyűlések a korábbi évektől eltérően szinte ba-
ráti hangulatban teltek, 1-2 óránál nem tartottak tovább. Ez 
a „főnökök” (a polgármester és a jegyző) alapos előkészítő 
munkájának volt köszönhető. Időben kiküldték a megtár-
gyalandó anyagokat, így felkészülten gyorsabban ment a 
döntés. 

Kívánom, hogy a 2019-ben megválasztott testület leg-
alább ilyen, egymást tisztelő képviselőkből álljon majd. Ma-
gam elköszönök, de nyugdíjasként is fi gyelemmel fogom 
kísérni a falu életét. Ahol számítanak rám, és az egészségem 
is megengedi, ott segíteni fogok. Egy álmomat szeretném 
még megvalósítani: a már megjelentetett könyveink mellett 
egy kakucsi képeskönyv kiadását is.

Áldott karácsonyt, békés, boldog, egészségben gazdag új 
esztendőt kívánva: 

Tóth Istvánné (Stégner Éva)

Megkérjük Önöket, hogy a 
2019. januári Lapozgatónkba írásaikat 

2019. január 10-ig küldjék el szerkesztőségünkbe, 
a könyvtárba. 

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

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

Karácsonyi köszöntő
Kinézek az ablakon, hópelyhek hullnak,

aprócska házakban gyertyafények gyúlnak.
Füstölgő kémények űzik a hideget, 
jégvirág díszít minden ablaküveget.

Az asztalon friss kalács a kályhában tűz ropog,
az égen ezer csillag mind mosolygó angyalok.

Díszített szép fenyő, rengeteg ajándék,
mindenki boldog, de én mást kívánnék.

Legyen minden családban boldogság, szeretet,
adjon a jó Isten kalácsot s meleget!

Így járja be a csoda az egész világot.
Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok!

(Lovas István költő)
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Újszülöttek 
látogatása

Az Önkormányzat a gyermeket 
vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy al-
kalommal, gyermekenként 20.000 Ft 
névértékű, babaápolási termékek vá-
sárlására jogosító utalvánnyal támo-
gatja a települési támogatásról és az 
egyéb szociális ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelet 19. §-ában fog-
laltak szerint.

Dr. Kendéné Toma Mária polgár-
mester és Farkasné Szabó Mária jegy-
ző az előző újság megjelenése óta a 
következő újszülötteket köszöntötte 
otthonukban:

Béky Gábor és Kiss Barbara Gerda 
kislányát, Kiara Oliviát

Csernák Tamás és Bálint Miléna Ág-
nes kislányát, Mirát 

Kiss Norbert és Csere Nikolett kislá-
nyát, Fannit

Kosiba Pál és Zsolnai Edit kisfi át, 
Gergőt

Kun Sándor és Török Enikő kisfi át, 
Marcell Sándort

Radics Krisztián és Lakatos Ale-
xandra kislányát, Seron Dzsenifert  

Mikola Zsolt és Hegyi Andrea kisfi -
át, Zsombort

Szabó Dávid és Faragó Fruzsina kis-
fi át, Alexet

Szabó Zsolt Attila és Ficsur Dóra Er-
zsébet kisfi át, Levente Zsoltot    

Sztanyó Szabolcs és Doma Krisztina 
kisfi át, Márkot

Szudor József és Náchlik Beáta kis-
lányát, Mirát 

Az Önkormányzat és a Lapozgató 
Szerkesztősége nagyon sok boldogsá-
got és jó egészséget kíván a szülőknek 
és újszülött gyermekeiknek!

(A fényképeket a helyszíneken a 
Jegyző Asszony készítette

Béky Kiara Olivia

Kosiba Gergő

Mikola Zsombor Szabó-Faragó Alex Szabó Levente Zsolt

Sztanyó Márk Szudor Mira

Kun Marcell Sándor Lakatos Seron Dzsenifer

Csernák Mira Kiss Fanni

Megkérjük Önöket, hogy a 
2019. januári Lapozgatónkba írásaikat 

2019. január 10-ig küldjék el szerkesztőségünkbe, 
a könyvtárba. 

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

e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
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Vántsa Zoltán: Advent

Várakozás télre, hóra. Várakozás szépre, jóra.
Várakozás hitre, fényre, gyógyító, segítő kézre.
Várakozás barátra, társra, önzetlen gondoskodásra.
Várakozás békére, csendre, a világot átfogó rendre.

E versnek a jegyében kezdtük meg adventi készülődésünket, 
hogy testben és lélekben megerősödjünk karácsonyra.

Programjaink:
– November 29. Mikola Péter: Játszanék veled – zenés mű-
sora
– December 2. Adventi forgatagon való részvétel – Pillangó 
és Süni csoport műsora, kézműves termékeink bemutatása.

– December 4. Karácsonyi fotózás
– December 6. Várjuk a Mikulást
– December 10-11. Ünnepi sütemények készítése
– December 13. Adventi gyertyagyújtás az óvodában – Maci 
és Süni csoport műsora, szülők vendégül látása

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit adventi gyertya-
gyújtásunkra.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Advent a Kökörcsin Óvodában

FIGYELEM!
Megkérjük az óvodából elinduló apukákat, valamint 
az új lakóparkban lakókat, hogy az óvoda környékén 

lassabban és fi gyelmesebben közlekedjenek!
Köszönjük!

A Kakucsi Általános Iskola hírei
Schulcz Istvánné méltatása

Marika néni 50 éve végzett Szegeden magyar-történe-
lem szakos tanárként, így idén kapta meg aranydiplomáját.

Marika néni pályafutása során végig szülőfalujában, 
szülőfalujáért dolgozott. Generációk sorát nevelte, tanította 
jóra-szépre a maga igényességével, toleranciájával, empá-
tiájával.

Munkájával nemcsak tanítványait formálta, hanem ha-
tással volt a szülőkre, a kollégáira, és az őt körülvevő kö-
zösség minden tagjára.

Szaktanári, osztályfőnöki munkája mellett a járási szak-
mai munkaközösséget is vezette.

Példás munkafegyelme, a pedagógushivatás iránti elkö-
telezettsége, szakmaisága nagy hatással volt iskolánk szel-
lemiségére is.

Egykori osztályai Vadvirág őrseinek tagjai ma a község 
és a közösség tagjai, akadnak köztük tanítók, óvónők, akik-
kel talán az ő példamutatása szerettette meg a pályát. 

Örömmel tölt el, hogy eddigi intézményvezetői tevé-
kenységem során néhány kollégát már méltathattam; nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ilyen különleges 
és jeles alkalommal tehetem, mint Marika néni szakmai ju-
bileuma.

Úgy gondolom, hogy a röpke ünnepi pillanatokon kí-
vül az igazi elismerést volt tanítványai, kollégái, családja 
naponta megnyilvánuló szeretete, tisztelete, megbecsülése 
jelenti.

Mindannyiunk nevében kívánom, hogy Marika néni 
még jó egészségben, sokáig élvezze mindezt az elismerést, 
megbecsülést, s fogadja Baranyi Béla tankerületi igazgató 
úr jókívánságait is.

Kubikné Kis Judit intézményvezető

Az egykori tanítványok köszöntője

SZÜLŐK-NEVELŐK 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA - 2018

Hagyományainknak megfelelően idén is megrendeztük 
jótékonysági bálunkat. A rendezvényre – szülői kérésre – a 
megszokottnál egy héttel előbb került sor, ennek ellenére 
több mint kétszázan tisztelték meg jelenlétükkel az estét.

Vendégeink között üdvözölhettük a Monori Tankerületi 
Központ képviseletében Baranyi Béla urat, továbbá köz-
ségünk elöljáróit: Kendéné dr. Toma Mária polgármester 
asszonyt, Nagy Pál alpolgármester urat, Tóth Istvánné kép-
viselőasszonyt, a Kulturális Bizottság elnökét, Spanyielné 
Elek Györgyi képviselőasszonyt, partnerintézményünk, a 
Kökörcsin Óvoda vezetőjét, valamint Marton Ilona cím-
zetes igazgató asszonyt, akinek a csodálatos dekorációért 
mondunk köszönetet.

Köszönjük a nagyvonalú adományokat támogatóinknak:
Ablak Kakucsra Egyesület, Bánné Macskó Zsuzsan-

na, Bárdos Lajos Kamarakórus, Barta Kornélia, Bartuszek 
Zsolt – Tüzép Inárcs, Baté Gábor, Beliczki Györgyné, Bor 
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Imréné, Csernák Andrea, Csernák Józsefné,  Csiszárik Pál, 
Csiszárik Péter,  Doriné Csiszárik Henriett – Gödör Vendég-
lő,  Dr. Kendéné Toma Mária, Dr. Vágány Valéria  gyermek-
orvos, Etidruck Nyomda Kft., Fajt István, Faragó Környe-
zetvédelmi Kft., Faragó Pál, Farkasné Szabó Mária, Fazekas 
Zoltánné, Gavlóné Csicsa Katalin, Geratix Kft. – Park Abc, 
Golda Gábor, Goldáné Fajt Mária, Halvány Őszirózsa Nyug-
díjasklub, Hegyiné Kovács Margit, Helyes Zoltán,  Horváth 
Zoltánné,  ifj. Spanyiel István,  ifj. Kálvin János, Inka 21. 
Kft. – Karsza János, Juhász-Hegyi Rita, KAFIK, Kajáry Já-
nos, Kakucs Község Önkormányzata, Kakucsi Általános Is-
kola Tantestülete, Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 
Kakucsi Polgárőr Egyesület, Kálvin Jánosné, Kardos Ká-
roly, Kári-Ker 97 Kft. – Inárcs, Katica Virágbolt, Kázsmér 
Gergely, Kiss Abc, Klauz Dénes,  Kleineisel Attila, Kocsis 
Gábor, Kovács Kálmán, Kubik Anna, Kubik Pál, Kubikné 
Kis Judit, Kucsera Attila, Kucsera János, Lovas István, Man-
gó Kávézó – Fittnes És Szépségház, Marton Ilona, Mihály 
Margit, Mihály Menyhértné, Molnár Lászlóné – Műszaki 
bolt, Nagy József, Nagy Pál, Neffa Ranch, Ordasiné Kovács 
Erzsébet, Pálinkás Ildikó, Peregrinus Art Galéria Sztana 
Károly, Puncs Bazár Inárcs,  Radics Jenő, Rollandné Balogh 
Annamária, Rosta László, Sallai Pál – Liebnerkert Vendég-
ház, Sashegyi Gergő, Sinka Kft.,  Surman Edit – Újhartyán,  
Szarvas Norbert, Szele Éva –Virágbolt, Szűcs János, Takács 
András, Takácsné Kucsák Erzsébet, Tógyer Zoltán, Tóth 
Csaba, Tóthné Vágány Ildikó, Tóthné Zsolnai Melinda,  
Üveges Krisztián Zoltán, Varró és Varró Kft., Varró László, 
Varróné Elek Anita,  Varróné Kohut Andrea,  Volf Ferenc.

Kedves nyolcadikosok!
Alfa és ómega: bizonyára ismeritek a görög ABC első és 

utolsó betűjét. Nos, a mai estén ti vagytok az alfa, ti vagytok 
a kezdet. Nagyon fontos, életeteket meghatározó időszak 
előtt álltok, fontos, hogy jól döntsetek. Úgy érzem, az isko-
la falai között minden segítséget megkaptatok ehhez a dön-
téshez: jól sáfárkodjatok tehát minden kinccsel, amit innen 
magatokkal visztek.

Engedjetek meg néhány személyes megjegyzést is: 4 évig 
dolgoztunk együtt. Az együttműködés – az idő múlásával 
– annál hatékonyabb, hasznosabb lett, minél jobban megis-
mertük egymást. Nekem már jó dolgom van veletek, hiszen 

a mozdulataimból, a pillantásaimból tudjátok, mit szeret-
nék, mit hogyan várok el tőletek. Jó volt veletek: köszönöm, 
hogy mindig számíthattam rátok, legyen az iskolai/községi 
ünnepély vagy akár székek pakolása, vagy tanfelügyeleti el-
lenőrzés. Maradjatok meg ilyennek, amilyenek vagytok – ha 
ez nem így történik, akkor csakis jobbak lehettek.

Az imént azzal kezdtem: ti vagytok az alfa. De álljon 
előttetek példának Marika néni is, akinek ugyan szakmai 
munkája véget ért, de felbecsülhetetlen kincset halmozott 
fel nyugdíjas éveire.

Legyenek ilyen példaképeitek, mint ő, tűzzetek ki célokat 
magatok elé, bízzatok magatokban, és küzdjetek becsülettel!

Mindehhez sok sikert kívánva szólítom osztályfőnökötö-
ket, szóljon hozzátok néhány szót. Köszönöm a fi gyelmet!

Kubikné Kis Judit intézményvezető

Kedves végzős diákjaim!
Hamarosan ismeretlen utakra léptek, nagy reményekkel. 

Remélem, beteljesülnek majd vágyaitok, álmaitok. 
Mi mindent megtettünk azért, hogy megszerezzétek az 

ehhez szükséges tudást. Azt is próbáltuk nektek megtaníta-
ni, hogy a sikereken túl a csalódások, a kudarcok is azért 
vannak, hogy erősítsék a jellemet.  

Ismerjétek meg saját képességeiteket, és bízva magatok-
ban, fogjatok neki a jövőtök alakítgatásának.

Biztos vagyok abban, hogy majd felismeritek tanáraitok 
munkájának valós értékét, azt a szándékot, hogy segítsünk 
nektek abban, hogy értékes, értelmes, érvényesülni és sze-
retni tudó, boldog emberekké váljatok. Bizonyítsátok be, 
nem utolsósorban magatoknak is, hogy képesek vagytok 
huzamosan, intenzíven úgy szellemi, mint fi zikai munkát 
végezni! Eme tulajdonság nélkül ma már az életben sem 
tudtok boldogulni. Ez lesz az elvárás veletek szemben akár 
leendő iskolátokban, akár leendő munkahelyeteken.

Ne feledkezzetek el arról, hogy az itteni ballagás nem va-
laminek a végét, hanem a kezdetét jelenti.

Fogadjátok el azt a tényt, hogy az egész életen át való 
tanulás végigkísér benneteket. Így tekintsétek azt a néhány 
hónapot is, amit még az intézmény falai között töltötök.

Terveitek megvalósulásához sok sikert, kitartást, jó egész-
séget kívánok!

Kocsis Gábor osztályfőnök

A közönség Bakancstűzés
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A táncolók a nyolcadikosok osztályfőnökével, Kocsis Gáborral és a táncot betanító Tóthné Éva nénivel

AZ ISKOLA ESEMÉNYNAPTÁRÁBÓL
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.

A Mazsorettek színvonalas műsora az új, pöttyös ruhában

A keringő egyik szép pillanata A sorok cseréje közben

A seniorok bravúrja

Az Útravaló műsor képeiből
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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 
összejövetele az esti órákban

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

Csütörtök: 18.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus 
a könyvtárban,

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

Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok 
a 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.

Tóthné

Diákmunkán a könyvtárban – az ócsai gimnázium tanulói 
segítenek a leltározásban

Gratuláció!
Örömmel adunk hírt arról, hogy községünk 2017. évi 

posztumusz díszpolgárának, Kottász Béla jegyző uno-
káját, Véghné Reményi Máriát „Budapestért” díjban 
részesítették no-
vember 17-én. Az 
elismerést Budapest 
Főváros Közgyű-
lése szavazta meg 
Máriának, aki a 
BUNYUSZ, a Bu-
dapesti Nyugdíja-
sok Szövetségének 
elnöke.

Mária nagyon 
sok segítséget nyújt 
Kakucs nyugdíjas-
klubjainak is. Mióta 
a kakucsiak is a szö-
vetség tagjai, sokkal 
színesebb, változatosabb klubéletet élnek, bőséges prog-
ramlehetőségekből válogathatnak. Így vehettünk részt 
a nyári kárpátaljai kiránduláson, az Európa Centerben 
megrendezett dalos találkozón, de az utóbbi hetekben 
több színházi előadáson is. 

Köszönjük Máriának a lehetőségeket, azt, hogy min-
dig szeretettel fordul felénk. Mi is csatlakozunk tehát 
azokhoz, akik örömmel gratulálnak megérdemelt kitün-
tetéséhez.

Isten éltesse őt sokáig!
A Halvány Őszi Nyugdíjasklub tagsága

Véghné Reményi Mária
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A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai az ünnepségen

Nyugdíjasok ünnepe
Az idősek klubjában minden évben egy alkalommal ülik 

meg a tagok névnapjait. Erre most, november 19-én, hétfőn, 
Erzsébet napján került sor. Ezen a délutánon köszöntötték 

még két kilencvenéves nyugdíjas társukat is, Márkodi Mar-
gitot és Fajt Mártonné Kati nénit.

Szeretettel gratulálunk minden ünnepeltnek, mi, szerkesz-
tők is! Adjon az Isten erőt, egészséget az elkövetkezendő 
évekre, és sok-sok örömet találjanak családjukban!

Az ünnepeltek

Szép, napfényes időben tartottuk meg az idén ezt a ha-
gyományt őrző rendezvényünket. És ez mindent meghatáro-
zott! A ragyogó időjárás miatt még nagyobb kedvvel vártuk 
a felvonulást, amit a munkanap ellenére nagy érdeklődés 
kísért. Az is régen volt már, hogy mind a résztvevők, mind 
az érdeklődők a menet megállóiban a hűs és árnyas helyeket 
keresték, és voltak, akik le is sültek a nap végére. Ilyen szép 
vénasszonyok nyarát adjon a Jóisten sokáig, hogy ne legyen 
gondunk a fűtésre! – mondták többen.

Sok-sok fogat és lovas jött ezen a szombaton Kakucsra 
szerte a környékről, akiket – mint már többedik éve – Pálin-
kás Tibor szervezett. Szeptember óta nincs olyan hétvége, 
hogy ne menne családjával és kakucsi barátaival a környező 
falvak szüreti felvonulásaira, így kölcsönösen segítik egy-
más szüreti rendezvényét. Köszönjük ezt az áldozatukat!

A munkanap miatt az idén nem vonulhattunk a Fő utcán, 
így megállóink is kissé más helyeken voltak. A menet rend-
jére a Polgárőr Egyesület tagjai óvón vigyáztak. Nagy se-
gítséget nyújtottak a szervezőknek azok a civilek is, akik 
a megállókban fi nom süteményekkel, italokkal kínálták a 
fellépőket. Az első megállóban a Halvány Őszirózsa Nyug-
díjasklub, a Karitász és a KAVICSOK, a másodikban a 
Kakucsi Általános Iskola szülői munkaközössége, a harma-
dikban az Ablak Kakucsra Egyesület, a negyedikben pedig 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat aktív tagjai kínáltak. A 
kínálással megbízott szervezetek mellett – és ezt is örömmel 
vettük – több helyen megállították a menetet, hogy a háziak 
étellel, itallal kedveskedjenek nekünk. Köszönjük fi gyel-
mességüket!

Minden megállóban műsort adott a Kökörcsin Óvoda két 
nagycsoportja - közel negyven kicsinye - akiknek Adamicza 
Zoltánné és Nagy Henrietta óvó nénik, valamint Elek 
Jánosné és Csernák Evelin daduskák tanítottak néptáncot. 
A Mazsorett Egyesület Szabó-Faragó Fruzsina irányításával 

és közreműködésével a tőlük már megszokott magas szín-
vonalú táncokat adtak elő szép, magyaros ruhájukban. A 
Kecskemét Néptáncegyüttes négy párja – egyéb fellépésük 
miatt – csak a két első megállóban mutathatta meg táncos 
tudását, de így is hálásak vagyunk vezetőjüknek, Böde Ist-
vánnak, hogy eljöttek rendezvényünkre. Helyüket az utol-
só két megállóban a kis Kakucsoló népdalosok vették át, és 
elmondhatom, hogy nekik is szép sikerük volt. Köszönjük 
valamennyi, műsort rendező pedagógus önzetlen munkáját!

Az idén is a Kökörcsin Óvoda konyháján láttuk vendégül 
a felvonulás résztvevőit, és az óvoda kollektívája szolgálta 
fel nekünk a fi nom székelykáposztát és a túrós linzert. Mun-
kájukat Spanyielné Elek Györgyi vezető óvónő koordinálta. 
Végül Jasper Lóránt fi nom borával koccinthattunk a tartal-
mas ebédre. Köszönjük szépen!

Összefoglalóm végén dicséret illesse a főszereplőket is! 
Az idei felvonulás királynője szépséges ruhájában Nagy 
Luca, királya Maczák Marcell volt. A bírói pár szerepét 
Zalavári Dorina és Varga Ádám nyolcadikos osztályos tanu-
lók vállalták. A kisbírói feladatot Horváth Csaba Bendegúz 
és Kajáry Benjamin János végezte becsülettel.

A mellékelt fotók dr. Kendéné Toma Mária polgármes-
ternek és képviselőtársamnak, Kakucsi-Csernák Zoltánnak 
köszönhetőek, valamint a Mag Tv is közvetíti majd a ren-
dezvényről készült fi lmet.

Még véget sem ért a felvonulás, már jelentkeztek a jövő 
évi rendezvényre a főszerepeket betölteni vágyó fi atalok, 
tehát tetszhetett, amit láttak, és ez örömmel tölt el, hiszen 
olyan rendezvényt adhatok át utódomnak, aminek van jövő-
je. Azt kívánom, ez így legyen! Rendező társaimmal mindig 
bíztunk az összefogás erejében, abban, hogy jó emberek ne-
mes szándéka csak sikert és örömet hozhat ennek az egyre 
gyarapodó községnek, Kakucsnak!

Tóth Istvánné, Éva néni

Szép, napfényes időben tartottuk meg az idén ezt a ha- és közreműködésével a tőlük már megszokott magas szín-

Szüreti felvonulás 2018
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Szüreti felvonulás 2018

A kisbírók a királyi pár mellett

A másik női lovasunk Prohászka Alexa volt

Magyaros ruhában adtak műsort a Mazsorettek
A kecskeméti néptáncosok nagy sikert arattak kiskunsági 

táncukkal is

Jó volt a hangulat Pálinkás Tibor fogatán, amelyen a 
Kálvin Zenekart fuvarozta

A királyi és bírói pár

A Kökörcsin Óvoda egyik nagycsoportja

Kleineisel Kata, az egyik kakucsi lovasunk
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Mint minden tájházi rendezvényt, ezt is elő kellett készí-
tenünk a Tájház szakmai vezetőjével, Királyfalvi Zsókával. 
Mit jelent ez? Többek között a rendrakást, hiszen annyi tár-
gyi eszközünk halmozódott fel az elmúlt időszakban, hogy 
selejteznünk kellett, illetve a kamránkban elhelyezni dolgo-
kat. Emiatt ezt a helyiséget nem is nyitottuk ki a rendezvé-
nyünk alatt.

Az az igazság, hogy kinőttük a Tájházat, nagy szüksé-
günk van a bővítésre. Kell egy nagyobb közösségi tér, ahol 
a csoportokkal kényelmesen elférünk, így a Tájházunkban 
a kiállításokat még esztétikusabban tudjuk majd bemutat-
ni. Ezt a jövőben egy vidékfejlesztési pályázattal kívánjuk 
megoldani. Márton-naptól egyesületünk támogató jegyeket 
is árusít 500Ft-tól (határ a csillagos ég), hogy meglegyen az 
önrészünk, ha ezt a pályázat kiírója kéri.

Ezen a november eleji szombaton is voltak, akik fáztak 
a szabadtéri rendezvény alatt, noha sütött a nap, és igazán 
kellemes volt az idő. Milyen jó lenne behúzódni, megmele-
gedni! – mondták. Reménykedünk abban, hogy egy év múl-
va már nem leszünk kitéve az időjárás szeszélyének egyik 
évszakban sem.

Márton-napi rendezvényünkön a polgármesteri köszöntőt 
követően a Kakucsolók libás dalokkal, játékokkal köszön-
tötték az ünnepet, majd 11 órától a budapesti Csiga Duó szó-
rakoztatott bennünket. (Műsoruk szponzorai voltak: Ablak 
Kakucsra, Csernák Jánosné, Herman Ágnes, dr. Kendéné 
Toma Mária, Maczák János, Nagy Józsefné, Tóth Istvánné.) 
A Kökörcsin Óvoda konyhásai fi nom ludaskását főztek ebéd-

re, Varró Jánosnétól és Nagy Józsefnétől fi nom savanyúsá-
gokat kaptunk, az étel mellé teát, üdítőt kínáltunk, majd a 
Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai fi nom sütemények-
kel és sült tökkel koronázták a kulinális élvezeteket.

Az ügyes kezűek egész nap sűrűn körülállták Zsóka néni 
kézműves asztalait, ahol az Ő irányításával libalámpák, őszi 
díszek, rajzok készültek. Gálik József elhozta lúdjait, simo-
gatható nyulait, amelyekkel nagy örömet szerzett. Köszön-
jük szépen! Az egész udvart betöltötték az önfeledten játszó 
gyerekek, akiknek játékát élvezettel néztük.

Kora délután ellátogatott rendezvényünkre Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselőnk és felesége, akiknek Zsóka 
mutatta meg a Tájház különleges értékeit. Vendégeink vol-
tak még a Bozsik-programos focistáink és edzőik is, akikkel 
a gyerekek focizhattak, közben mi, felnőttek ismerkedtünk, 
beszélgettünk egészen három óráig.

A végső „romeltakarításban” segítőknek itt is megköszö-
nöm, hogy mikorra (páran a munkakonyhában) rendet te-
remtettünk, addig kinn, az udvaron is minden a helyére ke-
rült, Jóleső érzéssel zártuk a napot. Köszönet mindenkinek, 
aki eljött hozzánk! Csak remélhetjük, hogy legközelebb is 
velünk tartanak. Erre az adventi időszakban kerül sor, ami-
kor Zsóka néni mézeskalácsot süt a gyerekekkel, illetve ter-
vezi, hogy a felnőttekkel bonbont készít majd. Kérjük, az 
időpontok miatt fi gyeljék a tájházi hirdetéseket! Találkoz-
zunk ismét a Tájházunkban!

Tóth Istvánné, az Ablak Kakucsra elnöke

Márton-napi vigadalom a Tájházban
A polgármesteri köszöntő után a Kakucsolók énekeltek

A libavonattal beutazták Tájházunk udvarát

Fehér asztalok mellett

„Jani bácsi” mindenkit türelmesen meghallgatott ezen a 
napon is



19

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2018. 4. szám

Kakucsolóink az inárcsi népdalos találkozón

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes az inárcsi 
színpadon

Népdalkörünk az örkényi Forraltbor Fesztivál népzenei 
színpadán is fellépett

„Az Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület október 27-
én ismét megrendezte a Hagyományos Inárcsi Népzenei 
Találkozót a Tolnay Lajos Általános Iskola aulájában. A 16 
fellépő csoportot és egyéni produkciót felsorakoztató ren-
dezvényt dr. Gál Imre polgármester nyitotta meg ünnepi 
gondolataival. Nyitóbeszédében méltatta, hogy az itt fellé-
pők nem csak hagyományőrzők, hanem ápolják és műve-
lik a népi hagyományokat, továbbá a népzene szeretete az, 
ami az inárcsi embereket évről évre összehozza, összeköti 
más települések lakóival. Ócsa, Kakucs, Mogyoród, Bu-
gyi, Dabas-Sári, Vecsés, Nyársapát, Dunavarsány fellépői 
mellett négy helyi művészeti csoport is képviselte Inárcsot, 
amire igazán büszkék lehetünk! Sőt, alapítónk, Prigyeni Pali 

bácsi egyéni műsorszámmal készült, és megmutatta, hogy 
idős kora ellenére is nagyszerűen bánik a citerával. De nem 
csak a környező településekről, hanem a határon túlról is 
érkeztek fellépők. A Csallóközkürti Népdalkör a Felvidék 
népdalaiból hozott ízelítőt, Sorbán Enikő székelyföldi nép-
dalénekes pedig szívhez szóló hangjával kápráztatta el a kö-
zönséget. A záró produkcióban az est házigazdája, az Inárcsi 
Férfi  Népdalkör és Citeraegyüttes közös dalcsokrot adott elő 
a Rozmaring Nyugdíjasklub asszonyaival és a Tremoló Ci-
terazenekarral. A fellépések és a fi nom vacsora után késő 
estig tartó zenés bál zárta az idei népzenei találkozót.”

(Forrás: Inárcsi Hírmondó)

Népdalos hírek képekben
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Támogatójegy a Tájház bővítésére!
500-1000-1500 (stb.) Ft-os támogatójegyek vásárlásával tudják támogatni Tájházunk bővítését amellett, hogy egy 

vidékfejlesztési pályázatot is benyújtottunk a cél elérésére.
Márton-napi összejövetelünkön már szép összeg jött össze erre a célra, de tovább is gyűjtjük a felajánlásokat, hiszen 

nagy szükség lenne egy nagyobb közösségi tér kialakítására a Tájháznál, ahol rossz időjárás esetén és télen is tudnánk 
foglalkozásokat tartani.

Könyvtárunkban a nyitva tartási időben lehet megvásárolni ezeket a jegyeket. 
Kérjük, támogassák a Tájházat bővítő kezdeményezésünket! 

Várjuk felajánlásaikat!
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Időutazás egy agyonhallgatott világba
Elégedetlenség 

ellen egy vény nél-
küli gyógyszert 
kaptam születésnapi 
ajándékul. Aligha-
nem soha nem lá-
tott, orosz földben 
nyugvó nagyapám 
írathatta ezt nekem 
az égi Orvosnál. 
Kiváltani a Nem-
zeti Múzeumban 
lehetett, november 
20-án.  A medicina 
mellékhatásaként 
kezdeti nyugtalan-
ság, érzelmi és han-
gulatváltozás sze-

repelt, a későbbiekre nézve erkölcsi megtisztulást ígért az 
orvosság.

A háromszori részletben beadott egynapos fejadag jelen-
tős javulást hozott számomra.

Valószínűleg sok ember számára írta fel ugyanezt a medi-
cinát az Orvos, hiszen a megadott napon színültig megtelt a 
múzeum díszterme a „gyógyulásra várókkal”.

A Gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére 
alapítvány a nemzeti értékeink tárházában tartotta a második 
világháború legsötétebb rémtetteiről szóló, három szekció-
ból álló rendezvényét. Kegyetlen pusztításról, vérengzésről 
szólni e fenséges épületben? –… Micsoda abszurd ellentét, 
a téma és a helyszín milyen furcsa egymáshoz rendelése!   
Már a program címe is döbbenetet váltott ki a résztvevőkből: 
Szabadság helyett erőszak – Magyar női sorsok 1944/45-
ben.

Néhányunkban felmerült a kérdés: lehet-e, hogyan lehet 
az adott témáról egy egész álló napon keresztül beszélni? 
Menet közben aztán egyre inkább megvilágosodott ben-
nünk: sajnos, hetekig tarthatna a rendezvény, mégsem ke-
rülne sorra minden egyéni sérelem és tragédia. Évtizedekre 
elhallgattatott áldozatok, titokban féltve őrzött tárgyi emlé-
kek, fotók kerültek elő a „dicső felszabadító” Vörös had-
sereg rémtetteinek bizonyítékaként. Miniszterelnöki biztos, 
helyettes államtitkár, múzeumigazgató, történészek, újság-
írók, fi lmrendezők, színészek működtek közre, hogy minél 
teljesebb képet kapjunk a 20. századi magyar történelem 
legsötétebb időszakáról, a „vérvörös pokolról”.  Filmek, 
fi lmbejátszások, irodalmi alkotások, interjúk, tárgyi bizonyí-
tékok szolgáltattak adatokat az agyonhallgatott gyalázatról: 
a Gulágok, a „málenkij robot” táborok, a meggyalázott nők, 
az özvegyek és árvák, a mocsokban fogant életek tragédiái-
ról. A totális szovjet győzelem érdekében „felszabadítóink” 
a vesztes Magyarországot példásan megbüntették. Ennek 
része volt a gazdasági kifosztáson túl a civil lakosság elle-
ni bűntettek sorozata is. Az erkölcsi megalázás legaljasabb 
módszereivel éltek: nem kímélve gyermeklányokat, váran-

dós asszonyokat és matrónákat sem. És az áldozatok sehova 
sem mehettek panaszra! Hiszen mindenre egy magyarázat 
volt: Háború van! 

Később, a „felszabadult” hazában az átélt szörnyűségekről 
szót sem lehetett ejteni. A felszabadulási ünnepen azonban – 
a hála jeléül – az elesett hősök sírját illett megkoszorúzni. És 
hősnek minősültek az emberi nem szörnyetegei is! 

Szerencsére a háború poklában is akadt ember az ember-
telenségben. Szép számmal! Apor Vilmossal az élen, ismert 
vagy névtelen hősök, civilek és katonák (volt köztük még 
orosz is!): akik sokszor életük árán mentettek meg másokat 
a szégyentől vagy a biztos haláltól. 

A konferenciáról láthatóan minden résztvevő megrendül-
ten távozott. Hatott a „gyógyszer”: a történelmi időutazás 
senkinek sem volt hiábavaló! Rávilágított, hogy ma is élnek 
közöttünk olyan áldozatok, akiknek a háborús sebei a mai 
napig sem hegedtek be. Szerető gondoskodással talán gyó-
gyíthatók ezek a sebek.

Karácsony közeledik. Próbáljunk főhajtással továbblépni, 
de nem felejteni! A béke követeiként fohászkodjunk: „le-
gyen béke a sírok felett, a mártírok sírjai legyenek a béke 
prédikátorai”! 

Csernák Jánosné

A konferencia szervezői elismerően szóltak a 2008-ban 
kiadott Emlékkönyv Kakucs „málenkij robotra” elhurcolt 
polgárairól és a II. világháború foglyairól című kötetünk-
ről, melyet az egyik szünetben mutattunk meg.

A könyv sajnos elfogyott, és szükségünk lenne pár kö-
tetre, hogy segítsük az újabb kutatásokat, az egyetemis-
ták munkáját.

Kérem, ha van elfekvőben ilyen kötet a családoknál, 
akkor juttassák el könyvtárunkba! Megvásárolom. Na-
gyon szépen köszönöm: Tóth Istvánné, a könyv szerkesz-
tője

A Kakucson, 2008 nyarán még élő málenkij robotosok-
kal készült fotón Alstetter Józsefné, Surman Imréné, 

Csiszárik Györgyné és Liszkai Imréné.
Ma már egyikük sem él.

Állnak: Tóth Istvánné és Fajt Antalné.
(fotó: Klauz Dénes)
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A Polgárőrség hírei
2018 második fele mozgalmasan alakult a polgárőr tagja-

ink számára. 
A falunapon számos fővel vettünk részt, annak biztosí-

tásában. A falunap alkalmával egyesületi tagunk, Bartuszek 
Mihály ismételten kitett magáért. Mihály fi nom ebédet ké-
szített, vendégeink, családtagjaink és egyesületünk tagjai 
részére.  A főzőversenyen 
ezúton is elnyertük a kitün-
tető első helyezést.  Ezúton 
is szeretném megköszönni 
Mihálynak és valamennyi 
egyesületi tagnak, aki bár-
milyen formában részt vett 
a falunap sikerében.  

A szeptemberi iskolakez-
déskor az általános iskola 
előtti gyalogátkelőhelynél 
segítettük az átkelést az 
iskolások számára. E kez-
deményezésünk mind a szü-
lők, mind a tanárok részéről is elismerést kapott. A Fő utcai 
forgalom ez időben igen jelentős. Láthatóan szükség van a 
gyalogátkelőhelyre az iskola előtt. 

Ennek kapcsán felmerült az ötlet a lakosság részéről, 
hogy a kezdeményezésünket ki lehetne terjeszteni a Fő utca, 
a Kiss bolt és a Pékség előtti kereszteződéséhez is. Tájé-
koztatjuk a lakosságot, miszerint a kérdéses helyen nincs 
gyalogátkelőhely, ennek kapcsán a rendőr vagy a polgárőr 
a forgalmat semmilyen okból nem korlátozhatja a biztonsá-
gosabb átkelés végett.  Továbbá polgárőr tagjaink másod-, 
illetve harmadállás mellett segítik mindennapjainkat, ezért 
örülünk annak, ha a gyalogátkelőhelynél meg tudjuk szer-
vezni a szolgálatot iskolakezdés alkalmával szeptemberben. 

Szeptemberben egyesületünk három rendőri hivatásos 
múlttal rendelkező tagja és a körzeti megbízott részt vett 
Ráckevén egy térfi gyelő kamerákkal kapcsolatos oktatáson. 
Az oktatáson megtanultuk a Kakucson telepített térfi gyelő 
rendszer használatát, működését.  Felhívták fi gyelmünket a 
kamerák jogszerű használatára mind az élőképmegtekintés, 

a visszajátszás és az adatmen-
téssel kapcsolatban. 

Szeptember végén Fajt 
András körzeti megbízott kez-
deményezésére és szervezésé-
ben ellátogattunk Dabasra, a 
Badbone Bt. dabasi Paintball 
és Airsoft pályájára. A nap-
sütéses szombat délutánon jó 
hangulatú paintboll játékot ját-
szottunk egymás ellen. A játék 
után elfogyasztottuk egyesü-
leti tagunk, Szabó Tamás által 

a helyszínen készített vacsorát, 
majd estébe nyúló beszélgetés után hagytuk el a pályát. 
Megbeszéltük tagjainkkal a kellemesen eltöltött nap végén, 
hogy tavasszal egy hasonló programot szervezünk. 

Egyesületünk tagjai részt vettek még a településen meg-
rendezésre került Pálinkafesztivál, az október 23-ai rendez-
vények és az adventi vásár helyszínének lezárásában és a 
rendezvények biztosításában is. 

Egyesületünk továbbra is várja önkéntesek jelentkezését, 
akik tenni szeretnének Kakucs közbiztonságáért. Bejelenté-
seiket, észrevételeiket továbbra is megtehetik a 24 órában 
hívható polgárőrség ügyeleti számán, ami: 06-20/915-0683

Csernák István 

Mazsorett karácsony!

Szeretettel meghívjuk önt és Kedves családját egy 
színvonalas karácsonyi elöadásra, amin 

megtekinthetik legújabb és leglátványosabb 
koreográfiáinkat. Hangolódjunk együtt a 

karácsonyra december 22-én 17 órától Kakucson 
az Általános Iskola tornatermében. 

 

Kakucsi Mazsorett S.E.   
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Pető Gábor atya mellett dr. Kendéné Toma Mária 
polgármester is köszöntötte az ünnepelteket

Az ünneplő gyülekezetVirágkosarakkal telt meg az Úr asztala előtti tér ezen a 
szentmisén

Akik elfogadták az egyházközség 
meghívását:

15 év: Keindl Csaba-Janicsák Emőke, Ordasi János-Hor-
váth Erzsébet, Golda Gábor-Fajt Mária

20 év: Varró Tamás-Rábai Andrea, Gavló János-Csicsa 
Katalin

25 év: Rizmajer István-Csiszárik Sarolta
30 év: Adamicza Zoltán-Csap Marianna

35 év: Gavló János-Surman Katalin
40 év: Maczák János-Kozma Margit

45 év: Pintér László-Farkas Teréz, Zsíros János-Balogh 
Anna, 

Szeleczki Mihály-Jeszenszki Erzsébet, 
Kökényesi László-Polacsek Erzsébet

50 év: Janicsek Pál-Horváth Ildikó, Tóth Sándor-Gavló 
Rozália, 

Halmi Imre-Erős Borbála, Kiss István-Alstedter Erzsébet
55 év: Ulicska István-Gálik Erzsébet, Nagy István-Hefl er 

Erzsébet
60 év: Zsíros József-Kucsera Mária

Szeretettel gratulálunk a jubiláló házaspároknak, és kívá-
nunk nekik egészségben, 

lelki örömökben gazdag, boldog éveket!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Szabó Sándor (Gyál) – Kecskés Anikó (Kakucs) - 
2018.08.18.

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Újszülöttek:

Vetési Fanni és Bakó Botond fi a, 
Teodor Benjámin

Horváth Andrea és Csongár Tamás lánya, Adél
Zsobrák Andrea és Maros Zoltán lánya, Zita Lili

Kecskés Alexandra és Kovács István fi a, 
Noel Olivér

Kollár Dóra Nárcisz és Jilk Zsolt fi a, Jordán Áron
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb 

polgárait!

Elhaláloztak:

Svébis Imréné (sz: Rizmajer Mária) 1931-2018.
Kloczka Jánosné 

(sz: Bukodi Erzsébet) 1932-2018.
Levandovszky Imre Árpádné 

(sz: Maglódi Anna) 1931-2018.
Bobák Józsefné (sz: Kubik Terézia) 1936-2018.

Kántor József Jánosné 
(sz: Lőcsei Ildikó) 1944-2018.

Emléküket megőrizzük!

EGYHÁZI HÍREK
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2018. október 24-től, Ferenc pápa tanítása alapján temp-
lomunkban a házasság szentségében csak azok a katolikus 
jegyesek részesülhetnek, akik rendszeres templomba járók, 
vagyis katolikus keresztény hitüket buzgón gyakorló hívő fel-
nőttek! Miért? Megértjük a feltételeket, ha a házasság szent-
ségét alaposan megismerjük:

A házasság szentsége jóval többet jelent, mint egy szent 
kötelék férfi  és nő között, és legkevésbé jelent egy szép szer-
tartást, amelyről gyönyörű fotókat és videófelvételeket lehet 
készíteni. Szentségi házasságban élőknek szent hivatásuk 
van: buzgó és hiteles keresztény életet kell élniük és szüle-
tendő gyermekeiket is erre kell nevelniük. Továbbá úgy kell 
élniük családi életüket, hogy mások hitüket komolyan gya-
korló embereknek ismerjék őket, vagyis olyanoknak, akik 
– például – minden vasárnap ott vannak a szentmisén. 

„A keresztény szülők és házastársak is tartoznak a hit en-
gedelmességével: arra vannak hivatva, hogy befogadják az 
Úr igéjét, amely mint jó hír feltárja előttük házas és családi 
életük csodálatos újdonságát, amelyet Krisztus szentté és 
megszentelővé tett. Csak a hitben fedezhetik fel ugyanis és 
csodálhatják hálás lélekkel azt a méltóságot, amelyre Isten 
a családot és a házasságot emelte, amikor Jézus Krisztus és 
az ő Egyháza, illetve az Isten és az emberek közötti sze-
retetszövetség jelévé és helyévé tette.” (Szent II. János Pál 
pápa)

Éppen ezért szükséges, hogy a házasságra jelentkező 
katolikus jegyesek hitüket buzgón gyakorló hívő emberek 
legyenek, akik értik, hogy miért kell nekik vasárnaponként 
templomba járni, és tudják értékelni a vasárnapi szentmisé-
ket, akik értik, hogy mit jelent az Oltáriszentség (Szent Os-

tya). Egyébként a mennyországba való bejutáshoz is szük-
séges, hogy a magát kereszténynek valló ember hitét buzgón 
gyakorolja, egyházközségnek aktív tagja legyen. Aki sajnál 
heti 168 órából egy órát Istenre szánni a templomban, az ne 
nagyon reménykedjen az üdvösségben. Akinek olyan mun-
kahelye van, ahol alkalmanként vasárnap is dolgozni kell, 
azok a szabadnapjukon vegyenek részt szentmisén. A Jóis-
ten különösen is megáldja azokat, akik időt szánnak rá és 
egyházközségükre.

Ferenc pápa tanítása a hitüket nem gyakorló jegyesek ok-
tatásáról: „Ahhoz, hogy a házasság szentségéhez járulhas-
sanak, a jegyesekben ki kell alakulnia annak a bizonyosság-
nak, hogy kapcsolatukban ott van Isten keze, mely megelőzi 
és kíséri őket, s lehetővé teszi, hogy kimondják: „Krisztus 
kegyelmével ígérem, hogy örökre hű leszek hozzád.” Nem 
ígérhetnek hűséget „jó- és balsorsban, egészségben és be-
tegségben”, és nem ígérhetik meg, hogy szeretni és tisztelni 
fogják egymást életük minden napján pusztán a jó szándékuk 
alapján, vagy abban reménykedve, hogy „működik a dolog”. 
Isten hűséges szeretetének szilárd alapjára kell építeniük. S 
ezért, mielőtt részesülnének a házasság szentségében, ala-
pos felkészülésre, mondhatni katekumenátusra (bevezetés a 
katolikus keresztény életbe) van szükségük, mert a szeretet-
ben leélt élet forog kockán, a szeretettel pedig nem szabad 
tréfálni.”

Kérem, adják tovább a hírt a templomba nem járó, de a 
jövőben egyházi házasságot igénylő katolikus fi ataloknak, 
hogy minél előbb térjenek vissza hitük buzgó gyakorlásá-
hoz! E nélkül nem részesülhetnek a házasság szentségében.

Pető Gábor plébános

Egyházi házasságra készülőknek!

Jubiláló házaspárok ünnepe a kakucsi 
Szent Kereszt-templomban november 18-án

Közös fotó a szentmise végén Pető Gábor atyával és dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszonnyal
(fotók: Kakucsi Csernák Zoltán)



Sporthírek képekben


