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Köszöntő
A január mindig reménységgel tölti meg az ember lelkét, azért, mert az induló esztendő esélyt ad arra, hogy 

mindannyian a legjobbat tegyük meg, ami tőlünk telik. Az, hogy ilyen szoros közösségben élünk, mint Kakucs, 
sokat segít abban, hogy az eljövendő napokat és hónapokat sikerekkel és örömökkel töltsük meg. 

Mindig lesznek boldog, felemelő és szomorú pillanatok az életünkben, de számíthatunk egymásra, együtt 
tudunk örülni a jónak, és megosztjuk a bánat terhét, azért, mert összetartozunk. 

Ez az erős kötelék teszi teljesebbé a jót, és elviselhetőbbé a rosszat. Sokat tettünk közösen azért, hogy akik 
itt élnek, így érezhessenek. Köszönet érte minden kakucsi polgárnak! 

Mikor vízkeresztkor megfosztjuk díszeitől a karácsony fáját, csillogását, gyertyáinak ragyogását raktároz-
zuk el a lelkünkbe, hogy kitartson egész évben az a szeretet és békesség, amit fényeinél az ünnepek alatt ösz-
szegyűjtöttünk. 

Adja meg 2019 mindenki számára azt, amit elérni kívánt – a családban örömöket, munkahelyen sikereket és 
itt, a közösségben, tartós barátságokat!

Hiszem, hogy mindebben segítségére leszünk egymásnak!
Boldog, békés, sikeres esztendőt kívánok Mindenkinek!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

2019. 1. szám Kakucs 235 éves település

XXIX. évfolyam
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Képes visszatekintés az adventi időszakra

Adventi forgatagunk 2018. december 2-án

Templomunkban is járt a Mikulás Betlehemezőink - I.

Betlehemezőink - II. A betlehemi láng ünnepélyes bemutatása az éjféli misén
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Felkértük az önkormányzati képviselőket, hogy értékeljék 
az eltelt időszakban (2014-2018) végzett munkájukat (II. rész)

(Az érem egyik oldala)

Személyes beszámolókat olvashatnak képviselőinktől. 
Kakucs lakói hozzátehetik (ha gondolatban is) a maguk véle-
ményét. Elégedettek-e a jelen képviselő-testülettel? 

Kiderül, ha a 2019. évi önkormányzati választásokon bizal-
mat kapnak az újból indulók. Kívánjuk, legyenek sikeresek!

Képviselői visszatekintés

2014 őszén az Önkormányzati választáson elindultam, mint 
független képviselő, és községünk lakói bizalmat szavaztak 
nekem, amit ezúton is szeretnék megköszönni. 

Hatalmas megtiszteltetés ez egy induló képviselő számára 
és egyben nagy felelősség is. A választások után pár nappal 
Polgármester Asszony felkért alpolgármesternek, melyet tisz-
telettel elfogadtam. 

Számos eseményen képviseltem és képviselem községün-
ket, akár kistérségi polgármesteri találkozón vagy egyéb más 
rendezvényeken.  A mai napig tudásom legjavával segítem 
Polgármester Asszonyunkat, képviselőtársaimat és az önkor-
mányzat dolgozóit. 

A bizottsági üléseken rendszeresen részt veszek, így jobban 
megismertem a község jogi- és szociális-, kulturális-, pénz-
ügyi-, falufejlesztési-, ifjúsági- és sportéletét, problémáit. Ami-
óta Kakucson élek, aktív résztvevője vagyok a közösségünk-
nek. Mindig is segítettem és a mai napig segítem a község, 
az óvoda, illetve az iskola, valamint az egyház által szervezett 
rendezvényeket.  

A 2011-ben létrejött egyesület, a KAFIK (Kakucsi Fiatalok 
Kakucsért) alapító tagja voltam, majd 2013-ban megválasztot-
tak az elnökévé. Civilszervezetünkkel számos helyen vállalunk 
közösségi feladatokat.  A helyi polgárőr egyesület munkáját is 
segítem, mint aktív polgárőr, ezáltal a helyi körzeti megbízot-
tunkkal is szorosabb kapcsolatot tudok ápolni a falu biztonsága 
érdekében. 

Magam és családom nevében kívánok minden kedves olva-
sónak boldog, eredményekben gazdag új esztendőt!

Tisztelettel: Nagy Pál alpolgármester

Kedves Olvasók!

Sajnos a Kakucsi Lapozgató decemberi számában nem tud-
tam képviselői munkámról beszámolni, mert az év végi hajrá 
a vállalkozásunkban minden energiámat igénybe vette, mivel 
nemcsak szellemi, hanem fi zikai munkát is végzek. Gondola-
taimat egy kis visszaemlékezéssel kezdeném.

2014 októbere: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester-je-
löltet támogatva indultam el az önkormányzati választáson, 
ahol a Polgármester Asszonnyal és képviselőtársaimmal együtt 
sikerült elnyerni a kakucsi választópolgárok bizalmát, és meg-
győző fölénnyel győzni.

Ennek a megtisztelő bizalomnak megfelelni óriási feladat 
és felelősség, aminek legjobb tudásunk szerint igyekeztünk 
megfelelni.

A képviselő-testület felállása után – mely nem volt zökke-

nőmentes – a Falufejlesztési Bizottság elnöke és a Pénzügyi 
Bizottság tagja lettem.

Ez megtisztelő, ugyanakkor nagyon nehéz feladat is, hiszen 
a lelkes, jó szándékú tervek legtöbbször a mágikus „forráshi-
ány” szó miatt nem valósulhatnak meg.

Községünk számára a főváros közelsége ugyanis nemcsak 
előny, de igen nagy hátrány is, tekintve, hogy számos pályázat-
tól és támogatástól elesik, úgymond „előnyös” helyzete miatt.

Az első pénzügyi nehézségekkel rögtön az elején szembe-
sültünk, ennek ellenére végül sikerült elkezdeni érdemben is a 
falu javát szolgáló munkát.

A képviselő-testület tagjai és az Önkormányzat dolgozói 
minden lehetőséget kihasználva, megragadva indítottak pályá-
zatokat különböző területeken, mint például: a külső úthálózat 
kiépítése, a belső utak aszfaltozása, az energetikai pályázatok, 
a víztisztító-rendszer kiépítése. Természetesen a pályázatok 
beadásához szükséges anyagok beszerzése, illetve elkészítése 
nem minden esetben ment olajozottan. Példának említeném, 
hogy a víztisztító berendezés pályázatának elengedhetetlen 
feltétele a víztorony megléte. Mivel az előző faluvezetés nem 
jelezte a Földhivatal felé annak meglétét, így a hiányt pótolni 
kellett, ezzel elcsúsztunk a kiírt pályázattól. Az ilyen és ehhez 
hasonló problémák ellenére hál’ Istennek a legtöbb pályázatot 
megnyertük. 

A jelenleg folyó beruházásokról és pályázatokról Polgár-
mester Asszony cikkéből már értesülhettek, ezért ezeket nem 
szeretném ismételni. Ezek belátható időn belül meg is való-
sulnak, és ez nem kampányfogás, ahogy „jóakaróink” állítják, 
mert megvalósulásukat az időrendiség és a pályázatok elindí-
tásának időpontja határozza meg.

„Csak az nem követ el hibát, aki nem dolgozik”, szól a 
mondás, gondolok itt a „padtörvénynek” aposztrofált, kivite-
lezhetetlen rendeletre, melynek „Torontótól Sydneyig terjedő 
hírnevét” a magukat kakucsi lokálpatriótáknak tartó, szemfü-
les emberek ármánykodásának köszönhetjük. Szerintem, aki 
önmagát érző szívű kakucsi lakónak tartja, annak nem minden-
féle szenzációhajhász, liberális sajtóorgánumhoz kellett volna 
rohannia, és saját faluját nevetség tárgyává tennie! 

Érdekes, hogy ugyanezek az emberek nem emelték fel sza-
vukat korábban a községünk határától 900 méterre tervezett, 
súlyosan egészségkárosító Holcim cementcsomagoló üzem 
ellen!

Lelkes bírálóink előszeretettel példálóznak a szomszédos te-
lepülésekkel is, ami nem szerencsés, hiszen már a 90-es évek-
ben a pályalehajtók helyéről szóló döntés óriási lehetőségeket 
nyitott meg számukra a nagyadózó ipari cégek betelepülésével. 
Újhartyánnak városi státusza további előnyöket biztosit.

Kakucs számára így tehát kevés lehetőség maradt, de olyan 
cégeket, melyek környezetszennyező vagy egészségkárosító 
tevékenységet folytatnak, nem akartunk beengedni.

Kedves Olvasók! Megpróbáltam az érem mindkét oldalát 
fi gyelembe véve írni eddigi munkámról, Önökre bízva annak 
megítélését!

Kívánok Önöknek minden elképzelhető szépet és jót az új 
esztendőben!

Tisztelettel: Varró Tamás képviselő 
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XI. ülés: 2018. november 14.
86/2018. Határozat:
Az „Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi 

közösségek számára” címmel megjelent VP6-19.2.1.-33-5-
17 kódszámú pályázaton való részvételről

XII. ülés: 2018. december 3.
16/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelet:
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

17/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelet:
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2012. 

(XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelet:
A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról
87/2018. Határozat:
A 2019.-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Prog-

ram elfogadásáról
88/2018. Határozat:
Folyószámlahitel-keret igényléséről
89/2018. Határozat:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együtt-

működési megállapodás jóváhagyásáról
90/2018. Határozat:
Jakabszállás Község Önkormányzatával kötendő együtt-

működési megállapodásról 
91/2018. Határozat:
A kakucsi 061/4. hrsz-ú ingatlan átadására vonatkozó 

szerződés elfogadásáról
92/2018. Határozat:
A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállal-

kozás megbízásáról
93/2018. Határozat:
Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
94/2018. Határozat:
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
95/2018. Határozat:
A Kakucs 036/24. hrsz-ú ingatlan megosztásáról és a 

036/43. hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeiről
96/2018. Határozat:
A Külső Monori utca aszfaltburkolatának bővítéséről
97/2018. Határozat:
Kakucs községi események digitális archívumának létre-

hozása tárgyában
98/2018. Határozat:
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofi t Kft. támogatási kérelméről
99/2018. Határozat:
Döntés belterületbe csatolási kérelem tárgyában

100/2018. Határozat:
A Kakucs, 052. hrsz-ú külterületi út elnevezéséről
101/2018. Határozat:
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi utak felújí-

tásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételéről
102/2018. Határozat:
Hozzájárulás Fajt András körzeti megbízott kinevezésé-

hez

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

A KUTAK BEJELENTÉSI 
IDEJÉNEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ország-

gyűlés meghosszabbította a kutak bejelentési idejének 
határidejét: 2020. december 31-ig.

 A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt ki-
elégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra egy-
aránt vonatkozik.

Kormányzati szándék, hogy az újonnan létesíten-
dő kutak engedélyezésére, valamint a már meglévő ille-
gális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az 
állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb, leggyor-
sabb és legköltséghatékonyabb legyen.

A bejelentési eljárásrendet tisztázó jogszabály elő-
reláthatóan ez év tavaszán jelenik meg. Amíg a végre-
hajtási rendelet nem jelenik meg, addig a kúttulajdono-
soknak, üzemeltetőknek a bejelentéssel kapcsolatban 
SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS.

Polgármesteri Hivatal

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lé-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a 
vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó – ház-
tartások részére nyújtandó, egyszeri tüzelőanyag-támogatás 
iránti igényeket Önkormányzatunkhoz 2018. október 15-éig 
lehetett benyújtani, mely igények továbbításra kerültek az 
elbíráló Magyar Államkincstár felé. 

Az Államkincstár tájékoztatása szerint a benyújtott igé-
nyek mindegyike jogosult a támogatásra.

Annak ellenére, hogy a tárgyra vonatkozó 1602/2018. (XI. 
27.) Korm. határozat alapján a teljesítési határidő: 2019. 
december 15., úgy tervezzük, hogy a jogosultak még ez 
év tavaszán hozzájussanak a részükre járó, 12.000 Ft ér-
tékű tüzelőanyaghoz.

A mielőbbi teljesítés érdekében a közeljövőben felvesz-
szük a kapcsolatot a környékbeli, tüzelőanyagot értékesítő 
vállalkozásokkal, és szerződést kötünk velük a fűtőanyagok 
biztosítására.

A szerződések megkötését követően az érintett 70 háztar-
tást külön levélben fogjuk értesíteni a tüzelőanyag átvételé-
vel kapcsolatban. 

További információért Halmi Pálné ügyintézőhöz fordul-
hatnak a 06-29-576-034-es telefonszámon, vagy személye-
sen ügyfélfogadási időben.

 
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült 
háztartások részére

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról 
szóló 2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendeletének 16. §-a 
alapján:

 
„16. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingat-

lan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonél-
vező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó, stb.) kö-
teles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége 
továbbá a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondos-
kodás is.  

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és zöldsáv tel-

jes területének, a beépítetlen telekrész tisztántartásáról 
és gyommentesítéséről, a fű rendszeres lekaszálásáról, a 
nyílt árok folyamatos rendben tartásáról, annak ellené-
re, hogy az közterület, 

b) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyeséséről. 

(3) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gya-
logos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyé-
ig) terjed. 

(4) A tulajdonos a téli időszakban az ingatlanát hatá-
roló közterületen – naponta szükség szerint többször is 
– köteles a járdáról a havat, jeget letakarítani.  

(5) A hóeltakarítás, jégmentesítés során tilos környe-
zetszennyező, jégoldó anyagokat használni (pl. konyhasó 
stb.). 

(6) A havat úgy kell felhalmozni, hogy a hórakás a csa-
padékvíz elfolyását ne gátolja, valamint, hogy a gyalogos- 
és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított 
legyen.  

(7) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, keres-
kedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járda-
szakasz tisztántartásáról a használó, a létesítményt üzemel-

tető köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szemét 
az üzleti tevékenységből származik-e, vagy sem. Ez a köte-
lezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszünteté-
sével kapcsolatos feladatokra is.” 

     Polgármesteri Hivatal 

TÁJÉKOZTATÓ 
az ingatlanok és közterületek tisztántartásának helyi szabályairól 

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 adomá-
nyozza.

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 év-
ben a fenti határidőkre kell részletes érdemi indoklás-
sal eljuttatni a Polgármesternek, aki azokat beterjesz-
ti a Képviselő-testület elé döntésre.
Mindkét határidő jogvesztő, az elteltük után megküldött 
javaslatokat az elbírálás során fi gyelmen kívül kell hagy-
ni.
A részletes rendeletek Kakucs honlapján olvashatóak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Sajtóközlemény 
 

Kezdődik Kakucs község külterületi útjainak felújítása 
 

2018/11/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kakucs Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú felhívásra.  

A projekt összköltsége:   84.333.350 Ft 
Önkormányzati önerő:   20.590.259 Ft 
Az elnyert támogatás összege:  63.743.091 Ft 
A támogatás intenzitása: 90%-os 
 
Az utak fejlesztésére vonatkozó európai uniós és hazai költségvetési támogatás segítségével, Kakucs 
község külterületén négy külterületi dűlőút egyes szakaszai épülnek, vagy újulnak meg.  
Az érintett területek: Külső Monori utca, Tölgyes utca, Kökényes utca, Borókás utca 

Ezekben az utcákban összesen 1767,3 méter hosszúságban burkolatépítés és 785 méteren 
burkolatfelújítás történik.  A fejlesztés során a Monori úton az új szakasz mellett megerősítjük a 
jelenleg is rossz állapotú, repedezett, megsüllyedt aszfaltot.  

A munkaterület átadás-átvétel az Önkormányzat részéről a kivitelezést végző cég számára 2018. 
november 18-án megtörtént.  

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően az ezen a területen 
működő vállalkozások dolgozóinak javulnak a munkába járás feltételei, valamint vállalkozások 
gazdasági mutatóinak javulása érhető el.  

A projekt fizikai megvalósításának kezdete: 2018. november 18. 
A projekt várható befejezése: 2019. május 31. 
A projektről bővebb információt a www.kakucs.hu oldalon olvashatnak. 

 
 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
és a hazai központi költségvetési előirányzatból 63,74 millió Ft összegű, vissza nem terítendő 
támogatást nyújt a „Kakucs külterületi útjainak fejlesztése és a karbantartáshoz szükséges 
munkagép beszerzése” című projekt megvalósításához. A támogatás 90%-os intenzitású.  

 
 

Gratuláció!
Elismerésünket szeretnénk kifejezni Mihály Andrásnak, aki 30. véradásának 

jutalmaként 2018. november 29-én átvehette kitüntetését a Vöröskereszt Dabason 
megrendezett ünnepségén.

Örömmel adunk hírt arról is, hogy a műsorban (Kucsák Istvánné, helyi vörös-
keresztes vezető felkérésére) a kakucsi öntevékeny művészeti csoportok közül a 
Kakucsolók és a Mazsorett Egyesület szólistái (Baranyi Kerubina, Krizsán Hanna, 
Tóth Vanessza – Szabó-Faragó Fruzsina vezetésével) vettek részt. Az Ócsáról ér-
kezett, kakucsi származású Tóth László és fi ai citerások is nagy sikerű bemutatót 
tartottak.  Köszönjük szép műsorukat!                A Szerkesztőség

veradas.jpg

Mihály András kakucsi véradónk az ün-
nepségen

Mihály András kakucsi véradónk az 
ünnepségen
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„Kakucson vállalkozunk – Kakucson dolgozunk”
Tisztelt Kakucsi Lakosok! Önkormányzatunk kiemelt 

célja, hogy megismerhesse és a helyi lakossággal is meg-
ismertesse a településünkön működő, tevékenykedő vál-
lalkozásokat, cégeket. Új rovatunkon keresztül „Kakucson 
vállalkozunk – Kakucson dolgozunk” címmel igyekszünk 
majd az Önök számára is információkkal szolgálni a hely-
ben működő vállalkozásokról, cégekről, az általuk nyújtott 
szolgáltatásokról, az általuk előállított és kínált termékeik-
nek köréről, további céljaikról, lehetőségeikről.

FÜSTCSŐMESTER
Gyártó és Kereskedő 

Korlátolt Felelősségű Társaság
2366 Kakucs Ipartelep utca 5.

Tevékenységi köre: Fémmegmunkálás 
Cégtulajdonos: Gubi Miklós

Gubi Miklós a Füstcsőmester Kft. tulajdonosa – ügyve-
zetője. Édesapja, Ferenc, a múlt század harmincas éveitől 
kezdve bádogosmester volt. A családi tradíciót folytatva 
Miklós 1968-ban megalapította első, akkor még egyé-
ni vállalkozását, ahol mester végzettségével bádogos és 
fémfeldolgozó munkát végzett. Ebből a kis vállalkozásból 
fokozatosan nőtte ki magát a ma 21 személyt foglalkozta-
tó Füstcsőmester Kft. A cégben dolgozik fi a, Róbert, mint 
ügyvezető, valamint unokája, Ramon is, aki már a negyedik 
generációs bádogos a családban.

 A vállalkozás célja, hogy a lakosság fűtéssel kapcsolatos, 
az összekötőelemek területén felmerülő igényeit megoldja. 
A cég folyamatos fejlesztésekkel és minőségi áru előállí-
tásával biztosítja az égéstermékek elvezetését, fi gyelem-
be véve a kor követelményeit és a fenntartható fejlődést. 
A vállalkozás célkitűzése kezdettől fogva olyan termékek 
gyártása, amelyek jobb és gyorsabb telepítést tesznek lehe-
tővé kevesebb alkatrész használata mellett, ezáltal javítva a 
telepítés hatékonyságát. Ez a legjobb módja annak, hogy a 
fogyasztók biztonságosabb létesítményeket és versenyképes 
árazást kapjanak. A vállalkozás fontos célja, hogy mindent 

megtegyen annak érdekében, hogy üzleti partnereinken ke-
resztül tudja segíteni a lakástulajdonosok számára a lehető 
legjobb telepítést.

A Füstcsőmester KFT. értékrendje az, hogy magas szintű 
minőség biztosításával elnyerjék és megtartsák a vásárlóik 
bizalmát.

Háromgenerációnyi tudás és tapasztalat a negyedik gene-
ráció fi atalos energiájával és lendületével egyesülve a legma-
gasabb szintű erő kifejtése érdekében, jól szervezett, együtt-
működő csapatmunkával folyik a munka az üzemben.

Az együttműködő, lendületes munkatársi csoport - krea-
tivitásukat és találékonyságukat életre keltve - bátran fordul 
az új kihívások és lehetőségek felé.

A gyártási munkafolyamatok megbízhatósággal, a szigo-
rú minőségbiztosítási rendszert alkalmazva történnek.

A cég minden döntésében az egyéni és globális környezet 
tiszteletben tartására törekszik.

A cég expanzívan növekvő kapacitásainak köszönhetően, 
a határidők pontos betartásával végez és vállal munkákat. 
(Lehetőségük van: ÚJ TERMÉKEK BEVEZETÉSÉRE, 
BESZÁLLÍTÓI GYÁRTÁSRA, BÉRMUNKA VÁLLA-
LÁSÁRA: LEMEZMEGMUNKÁLÁS (1mm vastagsá-
gig), SZINTEREZÉS (200°C-ig hőálló, elsősorban fekete 
és fehér színre, de igény szerint egyedi színekre is van le-
hetőség) ZOMÁNCOZÁS (elektrosztatikus), VÍZBÁZISÚ 
FESTÉS)

A cég mottója: „Hisszük, hogy hosszú távú sikerünk az 
emberek iránti elkötelezettségünkhöz kapcsolódik. Miköz-
ben folyamatosan befektetünk az üzemünkbe és termelési 
folyamatainkba, a leginkább örömteli hozamok az emberek-
be történő befektetéseinkből származnak.

A legfontosabb számunkra, hogy a munkavállalók és az 
ügyfeleink személyes vagy üzleti sikereket érjenek el.”

További sikeres és eredményes munkát kívánunk!
Láncos Gyöngyi

 

Megkérjük Önöket, hogy a 2019. húsvéti Lapozgatónkba írásaikat 
2019. április 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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Megemlékeztünk a doni hősökről 
és a málenkij robotban elveszett kakucsi áldozatokról 

Koszorúzás a 76. évfordulón a Hősök emlékművénél

Temetőnk keresztjén olvashatóak a málenkij robot 
áldozatainak nevei

A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSEIRE, 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK!

2019. január 13-án, vasárnap a szentmisét követően emlékeztünk meg a doni 
áttörés 76. évfordulójáról, a Szovjetunióban elesett hőseinkről. A Dabasi Ko-
vács Sámuel Tüzéralapítvány képviselői: Papst József úr, a történelmi Vitézi 
Rend tagja és tanítványai, valamint a rend Közép-Magyarországi Keleti Törzs-
székétől Gyimesi András, Bató Tibor VRNT (Vitézi Rend Nemzetvédelmi Ta-
gozata) vitéz hadnagyai emlékeztettek bennünket a szomorú évfordulóra.

A Hősök dala elhangzása közben koszorúzták meg a hagyományőrző kato-
nák a világháborús emlékművünket. A könyvtárban őrzött Hősök Könyvének 
tanúsága szerint az alábbi kakucsi lakosok adták életüket a Don-kanyarban az 
1943. január 12-én kezdődő harcokban vagy az azt követő hadifogságban: Ba-
log Ferenc (1918-1943), Balog Imre (1915-1944), Balog István (1922-1943), 
Golarits János (1920-1943), Kaldenecker István (1909-1943), Kloczka József 
(1913-1943), Miczkó József (1920-?), Raczki István (1912-?), Raczki Sándor 
(1922-1944), Zsemba Sándor (1920-1944). 

Neveik felsorolásával emlékezzünk meg azokról a kakucsi málenkíj robo-
tosainkról is, akik soha nem térhettek haza szeretteikhez, akik ismeretlen he-
lyeken, jeltelen sírokban nyugszanak: Drexler József (1902-1948), Fajt Mária 
(1924-1946), Fajt Mihály (1926-1945), Hefl er János (1901-1945), Rötzer Mik-
lós (1902-1948), Stégner József (1914-1945), Surman György (1907-1945), 
Surman Imre (1901-1945), Surman Pál (1918-1945).

Isten nyugosztalja őket! Emléküket – a róluk megjelent könyvünkön túl – 
őrzi temetőnk központi keresztje is, melyet – a már nem működő – német nem-
zetiségi önkormányzatunk újíttatott fel, közel 200 kakucsi családdal karöltve, 
2008 őszén. 

Isten nyugosztalja őket!
Megköszönjük mindazoknak, akik velünk tartottak szerény, megemlékező 

ünnepségünkön. 
(Tóthné)
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A 2019. / félévi önkormányzati rendezvények
tervezete 

Január
13-án, vasárnap új évi koncert a sportcsarnokban Felelős: Ablak Kakucsra és KB
26-27. szombat, vasárnap Díszgalamb-kiállítás Felelős: Díszgalamb Egyesület
Helye: Sportcsarnok

Február
2-án, szombaton Medvenap a könyvtárban Felelős: Tájház
9-én, szombaton baráti beszélgetés helytörténetünkről  Felelős: Könyvtár
– előadó: Varróné Pintér Marianna
16-án, szombaton – Böllérfesztivál Felelős: Hörömpő István
Helye: Kakucs Ring
22-én, pénteken iskolai farsang Felelős: K.Á.I.
23-án, szombaton óvodai farsang és jótékonysági bál  Felelős: Kökörcsin Óvoda
Helye: Sportcsarnok 

Március
2-án, szombaton nyugdíjasok találkozója Felelős: Halvány Őszir. Ny.klub
a közösségi házban
14-én, pénteken községi ünnepély
Helye: Templomunk, Hősök Emlékműve, Sportcsarnok Felelős: K.Á.I. és KB
24-én, vasárnap régészeti előadás Kulcsár Gabriellával Felelős: Könyvtár

Április
6-án, szombaton szemétszedés  Felelős: KAFIK
13-án, szombaton Tájházak napja Felelős: Ablak Kakucsra
20-án, szombaton húsvéti tojásfestés Felelős: Tájház
18-22. húsvét Felelős: Egyháztanács
27-én, szombaton katolikus bál Felelős: Egyháztanács
30-án, kedden májfa-állítás, majális  Felelős: KAFIK
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop

Május
6-án nagymamák köszöntése az óvodában Felelős: Kökörcsin Óvoda
18-án szombaton a Kökörcsin Óvodában 
családi- és gyereknap Felelős: Kökörcsin Óvoda
19-én, vasárnap elsőáldozás Felelős: Egyháztanács
25-én, szombaton óvodai ballagás Felelős: Kökörcsin Óvoda
31-én, pénteken falunapi kiállítás megnyitó Felelős: KB

Június
1-jén, szombaton FALUNAP  Felelős: KB
4-én, kedden a nemzeti összetartozás napja Felelős: KAFIK
10-én, pünkösdhétfőn Mária-kápolnabúcsú Felelős: Egyháztanács
15-én, szombaton általános iskolai ballagás Felelős: K.Á.I.
23-án, vasárnap Úrnap Felelős: Egyházközség
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December a készülődés, várakozás és az ünnep hónapja. 
13-án, Luca napján tartottuk adventi ünnepségünket, melyre 
meghívtuk a szülőket is. Erre az alkalomra ünnepi ruhába 
öltöztettük az óvodát. A vendégeknek minden csoport fi nom 
süteményt készített, melyet az ünnepség után tálaltunk fel a 
szülőknek, gyerekeknek. A konyhás nénik forró teát és for-
ralt bort készítettek erre a délutánra, mely a hidegben min-
denkinek jólesett.

Már hagyomány, hogy a nagycsoportosok meghitt műsor-
ral kedveskednek a szülőknek, gyerekeknek. Az idei évben 
nagyon sok gyermek szerepelt, hiszen két nagycsoportunk 
is van. A Süni és a Maci csoportos gyermekekkel megtelt 
óvodánk aulája, a szülőkkel és a többi csoport gyermekei-
vel pedig tornatermünk. Az ilyen műsorokon szinte kinőjük 
óvodánkat! Heni óvó néni és Mariann óvó néni karácsonyi 
versekből, dalokból nagyon hangulatos műsort állított össze, 
melyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek. A gyertyagyújtás 
közelebb hozta hozzánk karácsony ünnepét. Talán minden-
kit megérintett a szeretet hangja, melyet a gyerekek dalaik-
ban adtak át a közönségnek.

Köszönjük a szülőknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, 
hogy a nagycsoportosokat szép ünneplő ruhában hozták el 
a műsorra. Köszönet a szép műsorért Heni, Mariann és Ma-
rika óvó néniknek, valamint segítőiknek: Rózsika és Evelin 
dadusoknak.

A Kökörcsin Óvoda decemberi eseményei, hírei
Advent és karácsony az óvodában

Január
Munkatársi és nevelési értekezlet

Féléves szülői értekezlet
SZMK értekezlet

Mikola Péter műsorának hallgatósága „Nagy szakállú Mikulás jó gyerek barátja”

Programok az elkövetkező 
hónapokra

Február
Farsang hete az óvodában (02.18.-02.22.)

Jótékonysági farsangi bál az iskola 
tornacsarnokában (02.23.)

Gézengúz együttes télűző műsora

Március
Minősítés az óvodában

Március 15.: Nemzeti ünnepünkről való 
megemlékezés (03.14.)

Ákom-Bákom bábcsoport műsora 
(Aranyszóló pintyőke)

Szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek; 
vendég az iskola igazgatója 

és a leendő tanító néni

Április
Húsvéti készülődés

Tavaszi nyílt napok (15-16.); 
az új óvodások ismerkedése az óvodával

Locsolkodás (04.17.)
Óvodai beíratás

Május
Anyák napi ünnepség a nyugdíjasoknak

Anyák napi és évzáró ünnepségek 
a kis és a középső csoportban

Családi nap (05.18.)
Ballagás

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
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A Csiga csoport A Katica csoport

A Maci csoport A Pillangó csoport

A Süni csoport A szakács nénik Mikulása

KARÁCSONYI EBÉD 
AZ ÓVODÁBAN
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Decemberi események

Intézményünknek a december is számos eseményt tarto-
gatott. Ezek az események az adventi várakozás, a karácsony 
közeledtének izgalma jegyében zajlottak.

Diákjaink részt vettek a falu adventi vásárán, ahol auten-
tikus műsorral várták az érdeklődő közönséget.

Pár nappal később megérkezett iskolánkba a Mikulás – 
kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

December 20-án, az utolsó tanítási napon diákjaink osz-
tálykarácsony keretében lepték meg egymást apró ajándé-
kokkal, majd az iskolai karácsonyi műsor zárta a délelőttöt. 
A programok szervezéséért köszönet illeti az osztályfőnökö-
ket és a szülői munkaközösség lelkes tagjait. A színvonalas 
műsorok Fazekas Zoltánné és Nagy Jánosné tanárnők önzet-
len munkáját dicsérik.

Pedagógusaink és munkatársaink sem maradtak karácso-
nyi meglepetés nélkül. Intézményünk jelképes ajándékkal 
köszönte meg minden dolgozó munkáját egy karácsonyi 

A Kakucsolók is elénekelték karácsonyi dalukat A kollégák vendéglátása

Fazekas Zoltánné mesejátékához Nagy Jánosné Hópihék táncát 
tanított

Iskolánk énekkarát Nagy Jánosné tanárnő vezeti

ebéd keretei között. A fi nom ízek Kakucs fi atal vállalkozóját, 
Simon Ádámot dicsérik, az anyagi támogatást pedig fenntar-
tónknak, a Monori Tankerületi Központnak köszönjük.

 Kubikné Kis Judit intézményvezető 
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A közművelődés hírei
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyit-

va 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 klub-
teremben

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 túl-
nyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.

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 tárháza. Csak válogatott 
dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkö-
rünkbe illenek. Ezeket hálásan megköszönjük!  

Itt is felhívom az olvasók fi gyelmét a könyvtári kölcsönzés 
határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes tele-
fonhívással legalább két alkalommal meg tudják hosszabbítani 
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 néninek!

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

Tóthné

Kakucs 
235 éves település

Könyvtárunkban kölcsönözhető 
és megvásárolható helytörténeti kiadványok:

Regények: Rónay György: A nábob halála, 
valamint Képek és képzelgések (1.000 Ft/kötet)

Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000 Ft), 
Az élő Rónay (1.000 Ft), 

Az ismeretlen Rónay György (2.000 Ft), 
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000 Ft), 

Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv 
(2.000 Ft)

Kovács Veronika: Nagykakucs monográfi ája (2.000 Ft),  
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018. 

– (2.000 Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000 Ft)

Verseskönyv: Horváth Ferenc: 
Az életnek egyetlen értelme (1.000 Ft)

Képeslapok Kakucsról (100 Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes 

(1.000 Ft)

Ünnepi fények a könyvtárban
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Advent a Tájházban

A Tájház betleheme

Ünnepi mézeskalácssütés

Adventi udvarkép –  Zsóka segítője Kecskés Jani bácsi volt

KönyvtárunkbanKönyvtárunkbanKönyvtárunkbanKönyvtárunkbanKönyvtárunkbanKönyvtárunkban

MACKÓKIÁLLÍTÁST MACKÓKIÁLLÍTÁST MACKÓKIÁLLÍTÁST MACKÓKIÁLLÍTÁST MACKÓKIÁLLÍTÁST MACKÓKIÁLLÍTÁST 
szervez szervez szervez 

Királyfalvi Erzsébet, Királyfalvi Erzsébet, Királyfalvi Erzsébet, Királyfalvi Erzsébet, Királyfalvi Erzsébet, Királyfalvi Erzsébet, 
a Tájház szakmai vezetője.a Tájház szakmai vezetője.a Tájház szakmai vezetője.a Tájház szakmai vezetője.a Tájház szakmai vezetője.a Tájház szakmai vezetője.

Támogatójegy 
a Tájház bővítésére!

500-1000-1500 (stb.) Ft-os támogatójegyek vásárlásá-
val tudják támogatni Tájházunk bővítését amellett, hogy 
egy vidékfejlesztési pályázatot is benyújtottunk a cél el-
érésére.

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 ki-
alakítására a Tájháznál, ahol rossz időjárás esetén és télen 
is tudnánk foglalkozásokat tartani.

Könyvtárunkban a nyitva tartási időben lehet megvá-
sárolni ezeket a jegyeket. 

Kérjük, támogassák a Tájházat bővítő kezdeményezé-
sünket! 

Várjuk felajánlásaikat!
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Ezt az idén a Deák Ud-
varházban tartották 
meg, ahová szervezett 
buszokkal juthattak el 
azok, akiknek nincs sze-
mélygépkocsijuk. Sokan 
kíváncsiságból mentek 
el: milyen is az a hely, el 
fognak-e férni?

Hát elmondhatom, 
hogy mindenki nagyon 
elégedett volt. Szinte el-
állt a lélegzetünk attól a 
sok szépségtől, amit ott 
láttunk! Az ebéd bőséges 

és nagyon fi nom volt, a felszolgálók 
kedvesen, fi gyelmesen szolgáltak ki 
bennünket. Majd Bangó Margit nó-
taénekes előadása és a jó zene szóra-
koztatott minket. Minden szép és jó 
volt, nagyon jól éreztük magunkat! 
Egyet sajnáltunk, azt, hogy az eső 
miatt nem tudtuk megnézni az ud-
vart. Nem is gondoltuk, hogy ilyen 
szépséget rejt a falu. Nagy szükség 
van rá. Igazi kirándulóhely, különö-
sen a fi ataloknak. Csak úgy fejlődhet 
a falu, ha vannak rátermett emberek. 
Minden elismerésünk a Deák házas-
párnak, akik megálmodták és meg is 
valósították ezt az álmot. 

Legközelebb már a 2019. évi 
klubeseményekről fogok írni. A Halvány Őszirózsa Nyug-
díjasklub nevében kívánok békességben, egészségben, si-
kerekben, gazdagságban, szeretetben gazdag új esztendőt 
minden kedves olvasónak!

Tóth Ferencné Margit néni női szabó, varrónő 

A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub életéből
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót! Azt kíván-

juk, hogy mindenki jó erőben és egészségben lépjen át az új 
esztendőbe!

Klubunk továbbra is várja az új tagokat. Ha unatkoznak, 
és az idejük, az erejük engedi, jöjjenek közénk! Tudjuk, 
hogy sokan magányosan, egyedül vannak, hát szakítsanak 
időt arra, hogy egy kis társasági életet is éljenek. Legtöbb-
ször csak itt, a klubban hallhatunk a falu fontos híreiről, van 
kivel beszélgetnünk, megvitatnunk a bennünket érdeklő és 
érintő dolgokat. Jó programokat is szerveznek nekünk, ahol 
szép élményekben van részünk. 

Még mindig hétfőnként találkozunk. Déltől kettő, eset-
leg három óráig is eltart egy-egy foglalkozásunk. Jelenleg 
Csiszárik Lászlóné, Erzsike a vezetőnk, nála is lehet jelent-
kezni, érdeklődni. Higgyék el, mindenkit szeretettel foga-

dunk, csak nyisson be bátran a könyvtár udvaráról nyíló 
klubhelyiségünkbe!

2018-ban is sok helyre eljutott tagságunk. Többször vol-
tunk gyógyfürdőben, eljártunk nyugdíjas találkozókra, el-
jutottunk különleges helyszínekre, így a budapesti Európa 
Centerbe is, ahol az országos dalos vetélkedőn a nyugdíjas-
klub népdalköre ezüstminősítést szerzett. Nagyon örültünk 
ennek a szép elismerésnek! Lehetőségünk van színházba 
járni, ahová kedvezményesen jutunk el, de aki ezt már erő-
vel nem bírja, az sem marad ki az élményből, hiszen a többi-
ek elmesélik, mit láttak, hogyan érezték magukat.

A helyi rendezvényeken is képviseljük klubunkat: a böl-
lérfesztiválon segítünk a sütés-főzésben; a falunapon az Ab-
lak Kakucsra Egyesület sátrában van a helyünk, hiszen tagjai 
vagyunk az egyesületnek; a szüreti felvonulás első megálló-
jában pedig fi nom süteményekkel kínáltuk a vendégeket.

Klubunkat anyagilag úgy támogatja az Önkormányzat, 
hogy minden évben pályáznunk kell nekünk is. A sikeres 
pályázati pénzből gazdálkodnak a klub vezetői. Köszönjük 
ezt a lehetőséget a község vezetőinek!

A falu nyugdíjas napjáról szeretnék írni a továbbiakban. 

Csiszárik Lászlóné az ádventben 
bejglit tanított sütni

Klubtagok a községi nyugdíjasok napján a Deák Udvarházban

Volt vezetőnket, Golarits Ferencnét  Terék József 
népdalgyűjtő kereste fel otthonában
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Községi nyugdíjasok napja 
2018. november 26-án a Deák Udvarházban
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EGYHÁZI HÍREK
Családok éve – Budapesten

2018. december 20-án kellemes élményben volt részem.  A Váci Karitász pályázata keretében Kakucsról is indult egy 
16 fős kis csapat a budapesti Papp László Sportarénába, ahol a Családok Éve rendezvénysorozat keretén belül szenzációs 
műsoron vehettünk részt sok ezer gyermektársammal együtt. 

A közel kétórás ünnepi műsoron számos komoly- és könnyűzenei előadó, mint pl.: Király Viktor, Király Linda, Wolf 
Kati, Gryllus Vilmos és Dániel… – és még sorolhatnám az előadók nevét – szerzett nekünk felejthetetlen élményt.

Ezúton is szeretném a többiek nevében is még egyszer megköszönni a Kakucsi Karitászcsoportnak a lehetőséget, hogy 
eljuthattunk erre a rendezvényre!

Nagy Luca

Adventi hangverseny 
Szent Kereszt-templomunkban 

2018. december 16-án, vasárnap 

Dr. Jasper Andor szaxofon játéka 
vastapsot kapott

A műsort a Kálvin Zenekar előadása, majd közös éneklés zárta
Sztárvendégünk Muck Ferenc művész 

úr volt
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Gyújts éjszakánkba fényt! – a koncertet bevezető énekes 
bevonulás

Nagy Balázs konferansz felkérte Pető Gábor atyát, mint 
házigazdát az ünnepi köszöntőre

Egy ifjú zenei tehetség bemutatkozása – a zongoránál 
Kálvin Izabella

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes helyben éne-
kelt adventi dalokból kötötte csokrát

A Bárdos Lajos Kamarakórust Zsótér Gabriella vezényelte A Kakucsolók műsorában szólót énekelt Kovács Gréti

Új évi koncert 2019. január 13-án sportcsarnokunkban

Közönségünk
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Jasper Andor és barátai – a koncert előzenekaraként – 
nagy sikerrel nyitották meg rendezvényünket

Dr. Kendéné Toma Mária polgármesterünk az új évet 
köszöntő gondolataival üdvözölte az egybegyűlteket

A Fourtissimo az alkalomhoz illő, színvonalas muzsikával 
örvendeztetett meg bennünket

Nemcsak a közönség, de a zenekar is táncra perdült a 
koncertünkön

A sikeres műsor főszponzora Önkormányzatunk és dr. 
Jasper Andor, valamint Nagy Pál és Tóth Istvánné vol-
tak.

A terem berendezésében segítettek: a Roma Önkor-
mányzat, az Ablak Kakucsra Egyesület aktív tagjai, vala-
mint az általános iskola tanulói. 

A belépőül szolgáló pezsgőkkel kínálhatták egymást a 
közönség tagjai.

Köszönünk minden felajánlást!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Az eltelt időszakban nem volt.

Újszülöttek:

Kecskés Alexandra és Kovács István fi a, Noel Olivér
Jasper Kitti és Kovács Attila lánya, Janka

Gáspárfalvy Judit és Szőke Tamás lánya, Émi
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Elhaláloztak 2018. december 31-ig:
Csap Józsefné sz: Pergel Magdolna (1943-2018)

Csiszárik István (1950-2018)
Lauter István (1937-2018) 
Tóth János (1954-2018)

Csernák Sándorné sz: Sztanyó Magdolna (1926-2018)
Juhász Gábor (1952-2018)

Schulcz Mártonné sz: Csiszárik Rozália (1930-2018)

Emléküket megőrizzük!

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

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXIX. évfolyam 1. száma

A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap.
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap évente négyszer jelenik meg.
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, Kucsera Helga, 
Tóth Istvánné és Varró Jánosné.

A szerkesztők munkatársa: Farkasné Szabó Mária.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt.Dabas.

Felelős kiadó: Bálint Ferenc.
Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas.

Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X
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Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Ügyfélfogadás: H: 8-17.30.
Sz: 8-15.30., P: 8-11.30
Központi telefonszám: 

06-29/576-030
fax: 06-29/376-051

Anyakönyv/hatósági ügyek/népesség: 
06-29/576-040

Szociális ügyek: 06-29/576-034 
Adóügy: 06-29/576-035

Településigazgatás: 06-29/576-030
Pénzügy: 06-29/576-031
Pénztár: 06-29/576-033

Könyvelés: 06-29/573-037

Körzeti Megbízott: 06-20/489-6725

Polgárőr Egyesület ügyelet: 
06-20/915-0683

Rónay György Könyvtár 
és Közösségi Ház

2366 Kakucs, Fő utca 24. 
Tel.: 06-29/376-836

Kakucsi Általános Iskola
2366 Kakucs, Hősök tere 7. 

Tel.: 06-29/376-055

Kakucsi Kökörcsin Óvoda 
és Konyha

2366 Kakucs, Székesi út 3. 
Tel.: 06-29/376-077

 
Háziorvosi Rendelő 

Dr. Kende Károly
2366 Kakucs, Galamb utca 2/c

Tel.: 06-29/376-062
 

Gyermekorvosi Rendelő
Dr. Vágány Valéria

2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-29/376-061

Fogászat
Dr. Farkas József Attila

2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-20/558-0775

Védőnői Szolgálat 
Barta Kornélia

2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-29/376-061

Posta
2366 Kakucs, Fő utca 74. 

Tel.: 06-29/376-063

Szent Kereszt-templom 
- Plébánia 

2366 Kakucs, Hősök tere 3. 
Tel.: 06-30/422-76-02

DAKÖV Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 

Tel.: 06-29/360-323
Ügyfélfogadás: 

H: 8-12, Sz: 12-20, P: 8-12

Állatorvos
Dr. Rausch Ferenc

2365 Inárcs, Kakucsi út 42.
Tel.: 06-30/983-4869

SZIGÜ 
Pest Megyei Temetkezési ZRT 

2370 Dabas Fő u. 115. 
Tel.: 06-29/360-219

Kakucsi kirendeltség: 
Misák Istvánné

Tel.: 06-30/332-5513

Dabasi Városi Ügyészség
2370 Dabas, Bartók B. u. 22. 

Tel.: 06-29/360-339

Dabasi Járási Bíróság
2370 Dabas, Bartók B. u. 21. 

Tel.: 06-29/360-301 
panasznap: minden hétfő: 

9-12 és 13-15 

ELMŰ
Dunaharaszti Fogyasztó Iroda:

2330 Dunaharaszti, Móra F. u. 1/3.
Tel.: 06/40/38-38-38, 06/24/370-637

Dabasi Kirendeltség:
2370 Dabas, Szent István tér 1/A

Ügyfélfogadás: H: 8-12 és Cs: 14-18

FŐGÁZ / TIGÁZ
2371 Dabas, Szent János utca 

120-122. (Sári Postán)
Ügyfélszolgálat: H: 14-18, Sz: 8-12

UPC Dabasi Kirendeltsége
2370 Dabas, Bartók Béla út 47.

Tel.: 1221

Berotel
2366 Kakucs, Fő utca 126.

Tel.: 06-29/820-000

Dabasi Járási Hivatal 
Járási Földhivatal

2370 Dabas, Bartók B. u. 52. 
Tel.: 06-29/361-134 

Ügyfélfogadás: 
H: 8-15, Sz: 8-15, P: 8-11

Dabasi Rendőrkapitányság
2370 Dabas, Szent István tér 1. 

Tel.: 06-29/360-207

Pest Megyei Kormányhivatal 
Dabasi Járási Hivatal 

Okmányirodája
2370 Dabas, Szent János u. 120-122. 

Tel.: 06-29/564-200
Általános információ 

és időpontfoglalás: 06-29/564-211
Irodavezető: 06-29/564-203

Járműigazgatás: 
06-29/564-214; 06-29/564-205; 
06-29/564206; 06-29/564-207
Egyéni vállalkozói igazolvány: 

06-29/564-206
Útlevél, személyi igazolvány, 

vezetői engedély, 
parkolási igazolvány, lakcímváltozás:

06-29/564-213; 06-29/564212; 
06-29/564-200 
Ügyfélfogadás: 

H: 7-17., K: 8-18., Sz: 8-20., 
Cs: 8-18., P: 8-16.

Dabasi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatal

2370 Dabas, Szent István tér 1/b 
Gyámhivatal vezető: 

Tel.: 29-561-202 
Gyámhatósági feladatok: 

Tel.: 06-29/561-229 
Védelembevétel: 

Tel.: 06-29/561-205 

Dabasi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége
2370 Dabas, Berkenye u.1. 

Tel.: 06-29/361-581
Ügyfélfogadási idő: 
H-K-Sz: 8.30-15, 

CS: 8.30-12, P: 8.30-13  

Közérdekű címek, telefonszámok:
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Dabasi Járási Hivatal 

Hatósági Osztály
2370 Dabas, Szent István tér l/b

Ügyfélszolgálat: 
Tel.: 06-29/561-200,

Osztályvezető: 
Tel.: 06-29/561-225 

Szociális rászorultság: 
Tel.: 06-29/561-247 

Ápolási díj, időskorúak járadéka: 
Tel.: 06-29/561-255  

Alanyi közgyógyellátás: 
Tel.: 06-29/561-257    

Normatív közgyógyellátás: 
Tel.: 06-29/561-267   

Dabasi Járási Hivatal Járási 
Állategészségügyi 

és Élelmiszerellenőrző Hivatala
2370 Dabas, Szent István tér 1/a. 

Tel.: 06-29/367-108

Dabasi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ)

2370 Dabas, Kossuth L. u. 1. 
Tel.: 06-29/360-167

Közjegyzők:
dr. Bácsi Zsuzsanna Ágnes 

2370 Dabas, Bartók Béla u. 46. 
Tel.: 06-29/560-321, 

06-29/560-322 
dr. Bajcsay Tamás

2370 Dabas, Március 15. tér 1/c 
Tel.: 06-29/360-778

DTkH Nonprofi t Kft. 
(szemétszállítás)

2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06-53/500-152, 06-53/500-153

Tűzoltóság - Dabas
2370 Dabas, Szent István u. 47. 

Tel.: 06-29/560-020, 06-29/360-105
 

Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház u. 5-7. 

Tel.: 06-1/485-6900

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 

Ceglédi Kirendeltsége 
2700 Cegléd, Táncsics M. u. 4. 

Tel.: 06-53/316-557, 06-53/505-510, 
06-53/505-512 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Egészségbiztosítási Pénztári 

Szakigazgatási Szerv 
2700 Cegléd, Rákóczi u. 14. 

Tel.: 06-53/505-299

2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky út 46-48. 

Tel.: 06-29/378-686
Ügyfélfogadás: H: és Sz: 8-15

Magyar Államkincstár 
Államkincstári Ügyfélszolgálat 

(lakástámogatás)     
1139 Budapest, Váci u. 71. 

Tel.: 06-1/488-93-48, 06-1/488-93-50

Magyar Államkincstár 
Ügyfélszolgálati Iroda Vác 

(családtámogatás)
2601 Vác, Pf.: 249 
Tel.: 06-27/315-736

 
Budapest Környéki Törvényszék 

(Pest Megyei Bíróság) 
1145 Budapest, Thököly u. 97-101. 

Tel.: 06-1/467-6200

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatóság 
2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1. 

Tel.: 06-28/532-360

Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 
2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3. 

Tel.: 06-28-512-440
 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság 
1135 Budapest, Lehel utca 43-47. 

Tel.: 06-1-329-7017 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség 
1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Tel.: 06-1-478-4400

Magyar Kémény Kft. 
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátás
1126 Budapest, Böszörményi u. 24/b 

Tel.: 06-70/377-41-04 

Kirendeltségek:
2030 Érd, Diósdi út 32/a 

Tel.: 06-70/338-99-23
2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/b 

Tel.: 06-70/377-40-95 
2700 Cegléd, Felház u. 58. 

Tel.: 06-70/377-40-98

Pest Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelősége 
1135 Budapest, Lehel u. 43-44. 

Tel.: 06-1- 329-7017

Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal Budapesti és Pest Megyei 

Regionális Igazgatóság 
1117 Budapest, Budafoki u. 60. 

Tel.: 06-1/463-91-00
 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata 

- Jogi segítségnyújtó Szolgálat
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 1-3 

Tel.: 06-1/450-25-92

Pátria Takarékszövetkezet  
2366 Kakucs, Sastelep utca 1.

Tel.: 06-29/376-068 
Fiók nyitvatartás: 

H: 8-17.30, K-Sz-Cs: 7.30-16, 
P: 7.30-14.30

Pénztár nyitvatartás:
H: 8-17.15, K-Sz-Cs: 8-15.45, 

P: 8-14.15
A Pátria Takarékszövetkezet Kakucsi 

Kirendeltségének dolgozói ilyen 
jelmezben fogadták december 6-án az 

ügyfeleket



23

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 1. szám

Sport
A Mazsorett Egyesület hírei

Az idei évünk is nagyon tartalmasan zárult, hi-
szen rengeteg versenyen és fellépésen vagyunk már 
túl. Mint ahogyan azt sokan tudják: tavasszal van a 
versenyszezonunk. Februárban voltunk Szolnokon, a 
magyar bajnokságon, majd márciusban a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség versenyén szólóinkkal és du-
óinkkal. Áprilisban a siófoki vándorkupa versenyen, 
majd májusban a mazsorett szervezetek szövetségének 
országos bajnokságán. Ezeken a következő évben is 
fogunk indulni. 

Júniusban részt vettünk a Pest megyei mazsorett verse-
nyen is, ahonnan elhozhattuk az első vándorkupát, amit ezen 
a versenyen lehetett nyerni. Nagyon meghatott bennünket, 
hogy egy olyan szintre sikerült feltornázni magunkat, amire 
vágytunk. Persze ennél mindig csak feljebb és feljebb fo-
gunk törekedni!

A 2018-as év  versenyein főként dobogós helyezéseket 
értünk el, ami nagy büszkeséggel tölt el bennünket. 

Július végén volt 2 hét táborunk, ahol sok újdonságot ta-
nultak a lányok, és belekezdhettek az idei év versenykoreog-
ráfi áiba is. Most, hogy túl vagyunk az első fél éven,  rengeteg 
fellépésünk volt már: szüreti felvonulás, pálinkafesztivál, 
Mikulásváró, sportbál és még sok más helyen is felléptünk. 

Az első versenyünk ősszel a Pest megyei mazsorett ver-

seny volt, ahonnan nagyon jó eredményekkel tértünk haza. 
Sajnos a vándorkupát most elveszítettük, de tavasszal szán-
dékunkban áll visszaszerezni.

 Sok új taggal bővült csapatunk, és több korcsoport is lett 
az idén. A tavalyi kb. 30 fős csapatunk jelenleg 37 főre bő-
vült. A korcsoportjaink a következők lettek: mini, cadett, Ju-
nior, senior és a mamorettek. Ez is jelzi, hogy egyre jobbak 
vagyunk, és egyre többen szeretnének csatlakozni hozzánk. 

Egyesületünk szakmai vezetőjének, a legjobb edzőnek, 
Bittera Zsuzsának szeretném megköszönni a rengeteg se-
gítségét, amelyet az évek során nyújtott csoportjainknak.  
2013-2019-ig mellettünk volt, segítette fejlődésünket. Saj-
nos Zsuzsa már csak ebben a szezonban lesz velünk. 

Köszönjük mindazt, amit tanulhattunk tőled!

Szabó-Faragó Fruzsina

Birkózás
Lehengerlő eredmény a diákolimpián!

Újra van diákolimpiai baj-
nokunk birkózásban, amely 
Czeglédi Emese személyéhez 
köthető. Tanítványom több 
mint egy évtized után élesz-
tette újjá ezt a „hagyományt” 
Kakucson. 

A fi atal tehetség még a ta-
valyi év végén bizonyult a 
legjobbnak a kor- és súlycso-
portjában. Az országos méretű 
megmérettetésen nem talált 
legyőzőre, sőt, úgy birkózta 
végig mérkőzéseit, hogy ellen-
felei nem tudtak ellene értékel-
hető akciót végrehajtani! Eme-
se biztos birkózással utasította 
maga mögé kihívóit. Magabiz-
tossága többek közt abból is fa-
kad, hogy felkészülési edzéseit Czeglédi Emese és Kocsis Gábor edző

Emese a dobogó legmagasabb fokán!
Gratulálunk!

javarészt fi úk közt végzi, ahol ugyancsak megállja a helyét.  
Következő állomásunk a márciusi Magyar Bajnokság, 

amelyre jó felkészülést és hasonló sikereket kívánunk Eme-
sének!

Kocsis Gábor edző, testnevelő tanár



Válogatás a Kakucsi Sportegyesület decemberi, évet záró ünnepségén készített fotóiból

Díjak átadásaA CSAPAT!

A Mazsorettek műsora

A főszakács: Boldizsár Sándor és a csapat egyik szponzo-
ra: Kovács Róbert

A vezetőség

Tombolahúzás

Az egyesület köszöni valamennnyi támogató felajánlását, 
valamint a Kálvin Zenekarnak azt, hogy jótékonysági báljuk remek hangulatban telt. 

Köszönik, hogy ismét számíthattak rájuk!


