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XXIX. évfolyam

Kakucs 235 éves település

Kosztolányi Dezső:

Ének
a tavasz
elé
Kelj, bársonylombú,
halk lehelletű,
borús tavasz a völgyön és
hegyen,
hogy majd ha eljön az idő,
legyen
a sebre fű.
Tavaszi erdő, jó szorosra fond
sűrű, sötét lombod hálozatát,
hogy majd ha éjjel elbúvunk
alád,
födjön a lomb.
Kegyes Természet, szánd meg
a magyart,
adj néki ágyat,
sátoros vadont,
nőjön a sebre ír, a búra lomb
s a sírra hant…
(fotó: Kakucsi Csernák Zoltán)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és
Farkasné Szabó Mária jegyző
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Polgármesteri pálinkakínálás
Az ügyes kezűek Királyfalvi Zsóka malackáját vihették haza a
fesztivál emlékére

A Böllérfesztivál eredményei

Kolbász:
I. Norbert Gazda
II. Nemesócsa Felvidék
III. Tápiósági Lovassport Egyesület
Hurka:
I. Kovásznai Székelyek
II. Uzon csapata
III: Sári Húsbolt
Gulyásleves
I. Kakucsi Önkormányzat
II. Kasava Czech Republik
III. Nemesócsa Felvidék
Káposztás ételek
I. Haspók
II. Csantavéri hentesek
III. Tápióbicske Barátainak köre
Sütemény
I. Kasava Czech Republik /Vándorkupa/
II: Dalmati Katalin
III. Liebner Kerti Legények
Különdíjak
Ceglédbercel csülök fesztivál:
Liebner Kerti Legények
Torkos Csütörtök
Sári Húsbolt
Legjobb böllér:
Sári Húsbolt
Leghagyományosabb csapat:
Kovásznai Székelyek
(Fotók: Kakucsi Csernák Zoltán)

Önkormányzatunk sátrában ﬁnom lángost sütöttek hivatalunk
dolgozói

Képünk közepén a fesztivál főszervezője, Hörömpő István

A Liebner Kerti Legények sátra

A KAFIK sátránál

Pillanatkép a napsütéses, jó hangulatú fesztiválról
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Tájékoztatás
a Dabasi Családés Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ
által ellátott feladatokról

Tájékoztatás
a Dabasi Járási Hivatal Hatósági
Osztálya
által ellátott feladatokról
Dabasi Járási Hivatal Hatósági Osztálya
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
E-mail: dabasi.hatosag@pest.gov.hu
Telefon: 06- 29/561-221

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 12:00

2373 Dabas Áchim u. 6.
Készenléti szolgálat telefonszáma – folyamatosan elérhető: 06-70/337-6337
Családsegítő: Lénárt Mónika
06-20/471-2909
Fogadóóra a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban:
Szerda: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

A PMKH. Dabasi Járási Hivatal ügysegédje minden
hétfőn 12.30-tól – 14.00 óráig tart ügyfélfogadást
a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban!
Az ügysegéd a Dabasi Járási Hivatal Hatósági Osztálya illetékességi körébe tartozó következő ellátások
igénylésével kapcsolatosan nyújt segítséget:

Az intézmény működésének célja, a településeken
élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése.

- közgyógyellátás
- aktív korúak ellátására való jogosultság
- ápolási díj
- gyermeknevelési támogatás
- hadigondozotti igénybejelentés
- időskorúak járadéka

Szociális alapellátások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi pszichiátriai ellátás
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

Az ügyintéző a további, nem az illetékességébe tartozó egyéb ügyek intézésében is tud tájékoztatást és
segítséget nyújtani:
- nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások,
- megváltozott munkaképességű személyek részére
igényelhető ellátások,
- árvaellátás,
- GYES, GYED,
- családi pótlék igény bejelentések
- egyéb családtámogatási ellátások.

A Család-és Gyermekjóléti Központ a dabasi járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági
ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.
Speciális szolgáltatásaink:
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás
- gyógypedagógiai tanácsadás
- családterápia, párterápia
- mediáció
- kapcsolatügyelet.

A Járási Hivatal ügyintézője és a családsegítő szolgálat családgondozója ügyfélfogadási idején kívül a
különböző ellátások igényléséhez kapcsolódó ügyintézésben a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának dolgozói segítséget nyújtanak!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete
által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére
lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.
hu weblapon.

13/2019. képviselő-testületi határozat:
A 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
14/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Óvoda 2019/20. nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
15/2019. képviselő-testületi határozat:
Szennyvízcsatorna-hálózatra rákötéshez történő hozzájárulásról
16/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 864. hrsz-ú ingatlan jogi sorsának rendezéséről

I. ülés: 2019. január 24.
1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet:
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet:
A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
1/2019. képviselő-testületi határozat:
A „Kiegészítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat
benyújtásáról
2/2019. képviselő-testületi határozat:
A Székesi úti lakókert közvilágításának optimalizálásáról
3/2019. képviselő-testületi határozat:
PM_ONKORMUT_2018/51. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lefolytatására vállalkozás megbízásáról
4/2019. képviselő-testületi határozat:
PM_ONKORMUT_2018/51. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőrzésre vállalkozás megbízásáról
5/2019. képviselő-testületi határozat:
PM_ONKORMUT_2018/51. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsment ellátására vállalkozás megbízásáról
6/2019. képviselő-testületi határozat:
PM_ONKORMUT_2018/51. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vállalkozás megbízásáról
7/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról
8/2019. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról
9/2019. képviselő-testületi határozat:
A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának átvállalásáról
10/2019. képviselő-testületi határozat:
A VIII. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez való hozzájárulásról

III. ülés: 2019. március 4.
5/2019. (III. 05.) önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárkedvezményéről szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
17/2019. képviselő-testületi határozat:
Pályázat kiírásáról civil szervezetek számára
18/2019. képviselő-testületi határozat:
A Székesi úti lakókert önkormányzati tulajdonú telkeinek
áráról
19/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 568. hrsz-ú megvásárlásához történő hozzájárulásról

A kommunális hulladékok
elhelyezéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemetőben és körülötte, az üzemeltető SZIGÜ Kft. a saját
logójával ellátott hulladékgyűjtő konténereket helyezett
ki, amelyek a temetőben keletkezett hulladékok tárolására szolgálnak.
Ezek a konténerek nem a lakossági hulladékgyűjtők.
Tilos beledobálni kommunális hulladékot! Szabálysértésre számíthat, aki megszegi.
Ugyanez vonatkozik a Székesi út elején (a pékség mellett) és a Malomkertnél elhelyezett üveggyűjtő konténerekre is, melyek CSAK ÜVEGEK gyűjtésére szolgálnak.
A kommunális hulladékot, a csomagolási hulladékot és
a zöldhulladékot a havi szemétszállítási díj fejében minden háztól elszállítják.
Kérjük, ne tegyenek semmi mást az üveghulladékok
számára fenntartott konténerekbe!
A kamerarendszer révén folyamatosan ellenőrizzük,
hogy kik szegik meg a szabályokat. A felvételek alapján
elindítjuk az eljárást, és 5.000 Ft-tól - 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot rovunk ki a szabályok megszegőire.

II. ülés: 2019. február 14.
3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2019. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás
2019. évi költségvetéséhez történő hozzájárulásról
12/2019. képviselő-testületi határozat:
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Kakucsi Polgármesteri Hivatal
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Kerti hulladékok
elégetésének szabályai!

Köszönet
Köszönjük Fajth Pálné Mariskának, Finkné Nyers Julikának, Kucsera Imréné Marikának és Kucsák Istvánné Juliskának, hogy önkéntes munkájukkal segítették a tüdőszűrés
adminisztrációját!

Tisztelt Kakucsi Lakosok!
Újból felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a helyi rendelet alapján
az avar és a kerti hulladék égetése
kizárólag péntek délutánonként,
12-18 óra között engedélyezett,
szélcsendes időben, cselekvőképes,
nagykorú személy állandó felügyelete mellett.
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet!
A kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen lehet égetni.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű anyagot (pl: PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék, stb.).
A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (bűz, pernye, hőterhelés stb.)
hatása ne álljon fenn, az égetés tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetve a tűz biztonsággal eloltható.
A hatóságilag elrendelt általános, országos tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
A rendeletben foglaltak megsértőjével szemben 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Az avar és kerti hulladékok kezelésének, égetésének helyi
szabályait részletesen a környezetvédelemről szóló 2/2018.
(I. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a www.
kakucs.hu oldalon, a rendeletek között megtekinthető.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Radics Ferenc és Banya Regina fia, Ferenc Nimród
László Tibor és Rabi Mónika lánya, Zoé Dominika
Márton Attila és Lukovszki Mónika fia, Olivér
Krizsán Attila és Simon Viktória fia, Levente
Radics Csaba és Gecser Zsófia fia, Márkusz
Demeter László és Vadász Katalin lánya, Dóra
Matyi Balázs és Farkas Viktória fia, Nikolasz
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!
Házasságkötés:
(helyi lakosok házasságkötése településünkön az év
első negyedévében nem volt)
Elhalálozottak:
Jasper Lórántné /Csiszárik Magdolna/ 1935-2019
Kőrösi László 1932-2019
Molnár Lőrincné /Debreczeni Klára Borbála/
1954-2019
Jeszenszki István 1948-2019
Rapcsák János 1958-2019
Nagy György 1943-2019
Varga Lajos József 1950-2019
Kovács Antal 1945-2019
Emléküket megőrizzük!

Polgármesteri Hivatal

Új kormányablak nyílt Ócsán
a Bajcsy-Zsilinszky utca 26. szám alatt
a város központjában, ahol hat ablaknál intézhetik
ügyeiket a polgárok.

Az anyakönyvi hírekben az újszülöttek névsorát
Barta Kornélia védőnőtől, míg a házasságot kötöttek
és a halottaink névsorát Tóthné Vágány Ildikó
anyakönyvvezetőtől kaptuk.

Nyitva tartása:
hétfő: 8.00-16.00, kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-18.00,
csütörtök: 8.00-16.00,
péntek: 8.00-12.00, szombat és vasárnap zárva
5
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„Kakucson vállalkozunk – Kakucson dolgozunk”
Körtvélyessy Trans Kft. - Hoist Bau Kft. – 2366 Kakucs, Ipartelep utca 10.
Cégvezetők, tulajdonosok: Körtvélyessy Bálint Zsolt - Lovas István
A cégek tevékenyégi köre: jármű engedélyes tanúsító és
járműfenntartó tevékenység.
A vállalkozások közel egy évtizede kezdték meg a szolgáltatást műszaki vizsgáztatással, s tevékenységüket folyamatosan bővítve mára az alábbi szolgáltatásokkal várják
ügyfeleiket:

nyeges, hogy nem kell a gépjárműtulajdonosnak akár több
napot rááldozni és több helyre, több műhelybe elmenni ahhoz, hogy az ügyeit el tudja intézni.
A szombati nyitva tartással igyekszik a műhely hozzájárulni ahhoz, hogy a gépjárműüzemeltetőket munkaidejükbe
nem ütközve is ki tudják szolgálni. illetve a szombati nyitva
tartással biztosított - Kakucs község hírnevét is jelentősen
növelő - Kakucs Ringet igénybe vevő motorosok, gokartosok, autósok gépjárművei kerékcseréinek és javítási munkálatainak az elvégzése.
A jövőbeli céljaik között szerepel a teherautók és a mezőgazdasági munkákban részt vevő traktorok, pótkocsik gumiszerelésével kapcsolatos munkák elvégzéséhez szükséges
feltételek megteremtése.

Nyitva tartás:
hétfőtől – péntekig: 8-17-ig,
szombaton: 8-13-ig (csak szerviz)
Elérhetőségek:
06-20/269-9352, 06-30/248-5463
- járművek műszaki vizsgáztatása, beleértve motorkerékpár, személyautó, teherautó, autóbusz, daru, traktor, pótkocsi
- gumiszervíz, gumieladás, futóműállítás és autójavítás
- járművek eredetiségvizsgálata
- munkavédelmi gépvizsgálat
- gépjárművek műszaki vizsgára való felkészítése
A vállalkozások célja: a lakossági és vállalati
gépjárműtulajdonosok, gépjárműüzemeltetők minőségi, a
szolgáltatási körnek megfelelő teljes körű kiszolgálása.
A két cég együttműködése és rugalmas hozzáállása révén
megvalósult a gépjárműtulajdonosok teljes körű kiszolgálása, problémáinak széles körű orvoslása.
Az Ipartelep utca 10. szám alatti Műszaki Vizsgacentrum
területén a 800 m2 területű csarnokban a műszaki vizsgáztatás mellett párhuzamosan zajlanak a gumiszerelési és autójavítási munkálatok.
A szolgáltatási tevékenységet Dr. Körtvélyessy Zsolt
műszaki igazgató koordinálja, szervezi és irányítja, aki ezt
megelőzően is hasonló munkakörökben dolgozott az államigazgatásban, így ezen a területen ebből következően megfelelő szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkezik.
A napi munkát 5 fő nagy szakmai hozzáértéssel rendelkező munkatárs biztosítja.
A
cégek
alapﬁlozóﬁája,
hogy
a
lakosság
gépjárműfenntartási problémáit a lehető legrövidebb idő
alatt, egy helyen orvosolja.
A cégek működésében és munkamoráljában fontos és lé6
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„Kakucson vállalkozunk – Kakucson dolgozunk”
MANGO Kávézó Fitness & Szépségház 2366 Kakucs, Fő utca 234/A
Elérhetőség: 06-20/ 274-6879. Tulajdonos: Kucsera László
Üzletünk 2018. évben kezdte meg tevékenységét
Kakucson. Az üzlet fő tevékenységi köre a testedzési szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás és
vendéglátás.
Alapvető célunk, hogy szolgáltatásainkat magas
színvonalon, szakmailag képzett hátérrel tudjuk biztosítani vendégeink részére. Szolgáltatásaink köre egyre
bővülő. Az üzlet kialakításánál arra törekedtünk, hogy
a hely adottságainak megfelelően a vendégeink igé-

igénybe vételére van lehetőség előzetesen egyeztetett
időpontban. A tornateremben lehetőség van a Flabelos
és Speedfitness gépek használatára.
Az úszómedence használatával a korábbi időszakban is igyekeztünk többféle igényt kielégíteni. Jelenleg is itt helyben tudjuk biztosítani az Általános Iskolás tanuló heti egy alkalmas úszás óráját, s mindezek
mellett medencés szülinapi partik, egyéb csoportos
rendezvények megszervezésére is lehetőséget biztosítunk.
Üzletünkben igénybe vehetők
és elérhetők a fodrászat, kozmetika, műszempilla, sminktetoválás, pedikűr, manikűr és
műkörömépítés, szolárium, szauna szépészeti szolgáltatások
is.
Üzletünket
igyekeztünk
úgy kialakítani, hogy az aktív
szabadidőeltöltés mellett, igényes környezetben, kellemesen
eltölthető pihentető kikapcsolódásra is alkalmat tudjunk biztosítani.
nyeit figyelembe véve, széles körű minőségi szolgáltaVendéglátó egységünkben üdítőket, fitness italokat,
tásokat tudjuk helyben biztosítani. Üzletünk arculatát kávé- és krémcsoki-különlegességeket, édességeket,
igyekeztünk minden korosztály számára barátságosan, olasz krémfagylatot kínálunk vendégeinknek!
kényelmesen kialakítani.
Célunk, az egészséges életmódhoz és a szabadidő
Jelenleg a mindennapos mozgáshoz, sportoláshoz
szükséges elérhető szolgáltatásunk a konditerem hasz- kellemes eltöltéséhez szükséges szolgáltatásokat minálata, ahol akár személyi edző igénybevételével is le- nél szélesebb körben, magas színvonalon, folyamatohetőség nyílik a sportolásra. A kisgyermekes anyukák san bővülő lehetőségekkel a vendégeink igényeihez
részére lehetőség van a „Maminbaba” tornán történő alkalmazkodva biztosítani.
részvételre. Alakformáló női torna és joga foglalkozáNyitva tartás:
sok heti rendszerességgel elérhetőek az erre a célra kiminden nap 7.00 – 21.30-ig
alakított tornateremben. Gyógytorna, vízi gyógytorna
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Március 15. ünneplése testvértelepülésünkön,
Magyarkakucson
Magyarkucson is – a hagyományokhoz híven – a kis
lélekszámú magyar közösség vasárnap ünnepelte meg a
március 15-ét. Az ünnepi istentiszteleten Szilágyi Gyöngyi
helybéli lelkész a prédikációját az Eszter könyve 6. részének az első verséből vette: „Azon az éjjel kerülte az álom a
királyt, megparancsolá, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt.” Milyen is az az
emlékkönyv? – tette fel a kérdést a lelkésznő. Az olyan, mint
az Istennek Szent Bibliája. Ha olvasod, mindenre emlékezel
és mindenre lehet választ kapni. Emlékeznünk kell elődeinkre, a múltunkra, és erre alapozva kell a jövőért tennünk,
fogalmazta útmutatását a 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából az ünnepi istentiszteleten
a helybeli lelkész. A Szentírás passzusa értelmében fontos
emlékeznünk és gondoskodnunk arról, hogy tudásunkat, értékeinket, így a hitünket is át kell adjuk a következő nemzedéknek.
Az istentisztelet után az ünnepi megemlékezés a templomkertben folytatódott a nagyon kellemes tavaszias időben. Az ünneplő gyülekezetet, a vendégeket Barabás Imre,
a helyi RMDSZ elnöke köszöntötte.
Ezután került sor a Bihar megyei RMDSZ részéről Tímár
Miklós úr ünnepi beszédére:
„Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt,
Magyarkakucson, ebben a kis magyar közösségben. Be kell
vallanom, hogy nem jártam még az Önök településén. Mindenütt a rendezett dolgokat látom: a templomot, a parókiát, a templomkertet, a kinti kis parkot. Ez azt mutatja, hogy
szorgos emberek és meggondolt vezetők képviselik ezt az
egyházközösséget. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra,
hogy együtt ünnepelhetek Önökkel.
Mit is jelent számunkra március 15., nem mást, mint
a szabadságot, az egyenlőséget és nem utolsó sorban a
megmaradást. Mi is ez a megmaradás? A szülőföldön ma-

gyarnak megmaradni! Úgy hiszem, hogy ez itt önöknek,
magyarkakucsiaknak fokozottan fontos. A pénteki, nagyváradi központi ünnepségen, a Szacsvay-szobornál egy külföldi riporter odajött hozzám - csak úgy véletlenszerűen a
tömegben -, és megkérdezte tőlem, hogy el tudnám mondani neki néhány szóban, hogy mit jelent nekem magyarnak
lenni? Elgondolkoztam egy pillanatra, hogy tényleg mit is
jelent ez nekem? 171 évvel a dicső események után bátran elmondhatjuk, hogy magyarnak lenni nem más, mint
magyarul beszélni, szeretni és megmaradni a szülőföldön.
Megtartani a nemzeti ünnepeinket, ápolni a hagyományainkat és a kultúránkat, megmaradni a vallásunkban és megőrizni a hitünket.
Úgy gondolom, hogy Önöknek is ugyanezen gondolatok
jutnak erről eszükbe, hisz így sikerült Önöknek megmaradni
itt, Magyarkakucson magyaroknak.
Kívánom kis közösségüknek, hogy még nagyon sokáig
megmaradjon és akár gyarapodjon ez a kis egyházközség,
hogy együtt tudjunk ünnepelni a jövőben is!”
Ezt követően a helyi lelkésznő két, már nagykorú gyermeke rövid, de nagyon szép kis műsort adott elő gitárral kísért énekekkel, versekkel. Köszönet érte, büszkék vagyunk
rájuk!
Majd a Bihari RMDSZ részéről, a presbitérium, a nőszövetség és helyi RMDSZ részéről a református kis harang
akkordjai alatt koszorúzás következett az emlékműnél és a
kopjafánál.
Befejezésül a magyarok világhimnusza, a „Halló, magyar!
Hol vagy? Felelj!” és a magyar himnusz közös eléneklésével
záródott az ünnepségünk. Végezetül a parókiaudvaron egy
kis szeretetvendégséggel és beszélgetéssel zártuk megemlékezésünket.
Barabás Imre
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Március 15-ei ünnepség Kakucson, az ünnep előestéjén

Az ünnepi műsort a Bárdos Lajos Kamarakórus nemzeti dalokból kötött összeállítása nyitotta

Az általános iskola 3. osztályosai és az énekkar szép összeállítással örvendeztetett meg bennünket

1848-49 emlékezete

Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.
(Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes…)

Szerte a hazában és a nagyvilágban élő magyarok ma ünnepet
tartanak, mert a pesti utcákon 171 éve vértelen forradalom
született.
Ezen a napon a lelkünk és szívünk is ünneplőbe öltözik az
esemény tiszteletére, és tudjuk, nem vagyunk egyedül, azért,
mert ez az az ünnep, mely mindenkinek ugyanazt jelenti.
Az Európán áthullámzó forradalmak nyomán mi, magyarok
is le akartuk rázni az önkényt. A márciusi ifjakként ismert
pesti fiatalok, hatalmas tömegek segítségével maguk mögött,
megalkották a 12 pontot, melyek tartalmazták a magyar nép által
követelt jogokat. Bécs – látva az óriási támogatást és az európai
helyzet bizonytalanságát – látszólag engedett. Megalakulhatott
a Batthány Lajos vezette kormány. Nagy hozzáértéssel
kezdték formálni a törvényeket az ország felemelkedésének
biztosításáért.
Pest-Budán békés építőmunkára számítottak a forradalom
vezetői, de hamarosan, már 1848 nyarára, Bécs fenyegető
magatartása nyilvánvalóvá tette, hogy támadás készül a
magyar önállóság ellen. A maga igazában mélyen hívő nemzet
megmozdult, és remélte, hogy saját kezébe veheti sorsát,
megvédi, és akár élete árán, de megtartja a régóta áhított
függetlenségét.
Az európai forradalmakat vérbe fojtották, Szent István
magyarjai magukra maradtak.

Az általános népfelkelés megszervezéséhez szorosan
hozzátartozott Kossuth Lajos toborzó körútja. Az Alföldön lakó,
nemzetféltő honpolgárok óriási lelkesedéssel fogadták híres
szónoklatait, a szabadság iránti vágy az egész népet áthatotta.
Hősiességük volt sikerük kulcsa, és kivívhattuk volna az áhított
független Magyarországot – ha a győzedelmes hadjáratainktól
megrettenve két birodalom össze nem fogott volna ellenünk. De
így lett – és a sosem látott, óriási haderő halálos harapófogóba
szorította csapatainkat 1849-re. A levert szabadságharc utáni
véres leszámolás sem feledtette el a néppel, hogy képes a
szabadsággal élni, és megvédeni azt.
A szabadságért vívott harc mégsem volt hiábavaló. Az
ország visszakapta önbecsülését, mely ösztönözte a nemzetet
az összefogásra, a közös célért való elhivatott cselekedetre.
Ez a kis, három-szín kokárda a kabátunkon ma a büszkeség
jele. Büszkék vagyunk elődeinkre, akik lehetővé tették, hogy
az ország elindulhasson a polgárosodás útján.
Legyünk büszkék rájuk, és hozzájuk hasonlóan szeressük a
hazánkat, amennyire csak tudjuk.
Kakucs a szűkebb hazánk, a szülőföldünk, a falu, ahol
felnevelődünk. Nem lehet kitörölni a szívünkből, bárhová is
kerüljünk életünk során.
Tiszteljük ezt a helyet, ahol élünk, és szent elődeinktől
tanulva, cselekedjünk falunk és hazánk javára, hogy hőseink
áldozata ne legyen hiábavaló!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

„Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,

„Mennydörög az ágyú, csattog a kard,
ez lelkesíti csatára a magyart”

Közönségünk

A Kálvin Zenekar kíséretében koszorúztak: a Kakucs Községi Önkormányzat, a Kakucsi Általános Iskola, a Kakucsi Kökörcsin Óvoda, a Kakucs az Otthonunk Egyesület, Kakucs nyugdíjasai nevében a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub és
a KAVICSOK képviselői, az Ablak Kakucsra Egyesület, a Neffa Ranch képviselője, a Kakucsi Sportegyesület, a Dream
Team, a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, a FIDESZ kakucsi szervezete, a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Roma Fiatalok szervezete március 15-én helyezte el a megemlékezés koszorúját.
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Elismerő díjainkról
„KAKUCS DÍSZPOLGÁRA” CÍM
Felterjesztési határidő: minden év június 15.
„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díj
Felterjesztési határidő: minden év június 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.
A kitüntető címek adományozására történő javaslatokat minden évben a fenti határidőkre kell részletes érdemi
indoklással eljuttatni a polgármesternek, aki azokat beterjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.
Mindkét határidő jogvesztő, az elteltük után megküldött javaslatokat az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.
A kitüntető díjak adományozásának rendjéről szóló rendelet tartalmát teljes terjedelemben a www.kakucs.hu oldalon
olvashatják.
Várjuk írásbeli felterjesztéseiket!

Felhívás friss diplomásoknak!
A Kakucsi Lapozgató Szerkesztősége kéri frissen diplomázott vagy az újabb diplomát szerzett kakucsi
ﬁataljainkat, hogy bemutatkozó írásukat juttassák el a könyvtárba Tóthnéhoz a
kakucs.konyvtar@gmail.com email-címre.
Nagyon szeretnénk megismertetni őket a Lapozgató következő kiadásában.
Leadási határidő 2019. augusztus 1.

Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjatok hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jókedvvel menjek
Az utamon tovább.
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Jilk Jordán Áron

Kovács Janka

Kecskés Noel Olivér anyjával

Krizsán Levente

Bakó Teodor Benjamin

Újszülöttek látogatása

Kecskés Noel Olivér

Húsvét hétfőjére kinyílott egy rózsa,
Hajnalhasadáskor harmat hullt le róla.
Ezüst harmatcseppet kisüvegbe szedtem,
Egy szép barna kislányt véle
megöntöztem.

Maros Zita Lili

Bakó Botond és Vetési Fanni kisfiát,
Teodor Benjamint
Jilk Zsolt és Kollár Dóra Nárcisz
kisfiát, Jordán Áront

Kovács Attila és Jasper Kitti kislányát, Jankát
Kovács István és Kecskés Alexandra
kisfiát, Noel Olivért
Krizsán Attila és Simon Viktória
Mercédesz kisfiát, Leventét
Maros Zoltán és Zsobrák Andrea
kislányát, Zita Lilit
Márton Attila és Lukovszki Mónika
kisfiát, Olivért
Radics Csaba és Gecser Zsófia kisfiát, Márkuszt
Az Önkormányzat és a Lapozgató
Szerkesztősége részéről nagyon sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk
a szülőknek és újszülött gyermekeiknek!
(A fényképeket a helyszíneken
a Jegyző Asszony készítette.)

Márton Olivér

Gecser Márkusz

Az Önkormányzat a gyermeket
vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft
névértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító utalvánnyal támogatja a települési támogatásról és az egyéb
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában foglaltak
szerint.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Mária jegyző az előző újság megjelenése óta a
következő újszülötteket köszöntötte
otthonukban:
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A 2019 / 2. negyedévi községi
események tervezete
Április
13-án, szombaton szemétszedés
13-án 17 órakor Varró Jánosné helytörténeti
előadása a könyvtárban
20-án, szombaton húsvéti tojásfestés
27-én, szombaton Tájházak napja
28-án, vasárnap Tájházak nyeregből
30-án, kedden májfa-állítás, majális
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop

Felelős: KAFIK
Felelős: KB
Felelős: Tájház
Felelős: Tájház
Felelős: Tájház
Felelős: KAFIK

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

Felelős: Kökörcsin Óvoda
Felelős: Egyháztanács
Felelős: Kökörcsin Óvoda
Felelős: KB

Június
1-jén, szombaton FALUNAP
4-én, kedden a nemzeti összetartozás napja
10-én, pünkösdhétfőn Mária-kápolnabúcsú
15-én, szombaton általános iskolai ballagás

Felelős: KB
Felelős: KAFIK
Felelős: Egyháztanács
Felelős: K.Á.I.

Karitász hírek
A Váci Egyházmegye Karitász 20
fő részére cirkuszjegyet biztosított a
Kakucsi Karitász-csoportnak. 2019.
március 13-án jótékonysági előadáson
vettünk részt. A tombolabevételt daganatos betegek részére ajánlotta fel a Magyar Nemzeti Cirkusz. Az összegből a
Budapesti Tűzoltó Utcai Gyermekklinika műszervásárlást tervez.
Örülünk, hogy támogatásunkkal hozzájárulhattunk e nemes cselekedethez.
Varró Tiborné
12
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A 2019. évi falunap tervezete június 1-jére, szombatra
Délelőtti programok:
Kézműves foglalkozások
Kispályás foci
10.00-11.00 óráig: az óvoda és az iskola műsora
11.00-12.00 óra: Balássy Betti és Varga Feri gyermekműsora
12.00-12.30: Rubai László énekes műsora
Ebédszünet
Délutáni, esti program:
(A fő programok között önkormányzati tombolasorsolás lesz a regisztrált kakucsi lakosoknak.)
14.30-15.00: eredményhirdetés (kispályás foci, főzőverseny)
15.00-15.30: Mazsorettek I.
15.30-16.00: ABBA SISTERS
16.00-16.30: Mazsorettek II.
16.30-17.30 óra: Janicsák Veca
17.30-18.30 óra: Miller Zoltán
18.30-19.30 óra: tombola egyesületi szervezésben
19.30-20.30 óra: Opitz Barbi
20.30-21.30 óra: Szuri diszkó
21.30 -22.00 óra: Tűzzsonglőrök
22.00-24 óra: Szuri diszkó

13

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 2. szám

A Kökörcsin Óvoda hírei
Kedves Szülők!
Kedves Támogatók!
Az idei évben is egy remek hangulatú, színvonalas farsangi mulatsággal űztük ki a telet. Jótékonysági bálunk már délután kezdődött, majd este folytatódott. Délután a gyerekek ropták a táncot,
este a szülők és barátaink mulatoztak a Kálvin zenekar kiváló zenéire. Mindenkit szívesen láttunk, aki nem sajnálta idejét az óvodára fordítani.
Az óvodára, a benne játszó gyermekekre, és azokra a felnőttekre, dolgozókra, aki minden tudásukat, energiájukat beleadták
ebbe a sikeres napba. Sokat dolgozunk azért, hogy megfeleljünk
a törvényi, községi, szülői előírásoknak, elvárásoknak. Gyermekeinkkel helytállunk a falu rendezvényein hétköznap és hétvégén
egyaránt. Családi és közösségépítő programokat szervezünk az év
folyamán, hogy aki községünkbe költözik, az óvoda által is már
ismerkedhet, kapcsolatot építhet. Megnézheti intézményünket,
ahová gyermekét, unokáját beírathatja. Velünk táncolhat a farsangi és utcabálon.
Bár önkormányzatunk, fenntartónk mindenben segítségünkre
van, de az Önök támogatása nélkül nem tudnánk megújulni, fejlődni. Ezért is nagyon hálásak vagyunk adományaikért, legyen az
pénzbeli, tombolaajándék vagy az év folyamán végzett bármilyen
munka.
KÖSZÖNJÜK! Kérem, látogassanak el hozzánk az áprilisi
nyílt napunkra és májusi családi napunkra, melyet utcabállal zárunk!

tani makacs, vírusos télen sem. Étrendünket az ÁNTSZ havi rendszerességgel ellenőrzi.
A mindennapi főzés mellett a konyha dolgozói aktívan rész
vesznek a község életében is, hiszen sok rendezvényen ők készítik
a finom vacsorát vagy a forró teát, kakaót. Mindezt természetesen
fizetség nélkül ugyanúgy, mint a pedagógusok és dajkák, pedig a
legtöbb rendezvény hétvégén van.
Mint óvodavezető, hálás vagyok az óvoda valamennyi dolgozójának kitartó, becsületes munkájáért.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

TÁMOGATÓINK!
Ablak Kakucsra Egyesület, Aros Beatrix, Bábel Lászlóné, Bahamas
Nagyker., Bakos Angéla, Bartuszek Zsolt BBTK Kft, Bata Sándorné,
Bán Zsolt, Bednárikné Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Bicajos
Szaküzlet, BOA kiadó, Bódi Péter, Bor Imre, Botlik Angéla, Csernák
Attila (kőműves), Csernák Evelin, Csernák Ferencné, Csernák
Istvánné, Csernák Jánosné, Csiszárik Imréné, Csiszárik Lászlóné,
Csiszárik Pál, Csiszárik Péter Pál, Csogor – Bau Kft, Csuka Mónika,
DAKÖV Kft, DEÁK kiadó, Deák Udvarház, Dion Pékség (Inárcs), Dori
Csaba, dr. Henczová Mária, dr. Kendéné Toma Mária, dr. Körtvélyessy
Zsolt, Dr. Vágány Valéria, dr. Zöldi Tamás, Dream-Team Egyesület,
Eisberg Hungária Kft, Elek János, Erős Gézáné, Fajth András, Faragó Környezetvédelmi Kft, Faragó Tamás, Farkasné Csernák Szilvia,
Farkasné Szabó Mária, Friss Pékség, Füri János, Gavlóné Szatmári
Ibolya, Gálné Madarász Anna, Golda Gábor, Guttyán István, Györkös
Gasztro Kft, Halmi Pál, Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, Hegyiné Kovács Margit, Helyesné Hornyák Zsuzsanna, Herman Ágnes, Horváth
Zoltán, Ifj. Csernák István, Ifj. Kálvin János, Iker és Tsa Kft, Inka 21
Mg. Kft, Izabella Trade Kft, Janczer Károly, JSP 97 Kft, Juhász-Hegyi
Rita, KAFIK, Kajáry János, Kakucs Község Önkormányzata, Kakucs
S. E., Konczikné Kaldeneker Rozália, Kaldi-Ker Kft, Kálvin Zenekar,
Kári - Ker Kft, Katica Virágüzlet, Kecskés István, Kecskés Vivien, Kiss
ABC, Kiss- Szabó Gyöngyi, Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin, Kohut
Zsuzsanna, Konyha dolgozói, Kosztolányi Húsbolt, Kovács Kálmán,
Kubikné Kis Judit, Kucsera Attila, Kucsera Dóra, László Tibor Zoltán,
Liszkai Mária, Lovas István, Lukatsikné Gál Mónika, Maczák János,
Magyar Dániel, Mangó Fitness, Méhész János, Mihály Erika, Mikolics
Árpád, Mikolics Noémi, Molnár László, Molnár Lászlóné, Mornailla
Gábor, Nagy Jánosné, Nagy József, Nagy Pál, Nagy Zsuzsanna, Neffa
Ranch, Ordasi Jánosné, Papp-Szabó Vivien, Pátria Takarékszövetkezet, Perjési-Varró Bernadett, Perjésiné Velikovszki Katalin, Perutek
István, Polgárőr Egyesület, Prohászka Alexa, Prohászka Attila, Radics
Jenő, Rapcsák Jánosné, Roskó Zsolt, Sallai Pál, Sallai Pálné, Sántha
László, Sashegyi Gergő, Simon-Nagy Lilla, Sinka Kft, Spanyiel István,
Sümegh Balázs, SZALAY (Tóth) kiadó, Szarvas-Varró Ágnes, Szele
Éva, Szépségpark: Halmi Diána, Gerhardt Virgínia, Szabó Vivien,
Szaller Balázs, Szamosi Tímea, Szántó Béla, Szemán Mária, Sztana
Károly, Sztanyó Ibolya, Szűcs Noémi, Szűcs Zsolt, Tajcs Lászlóné,
Takács József, Tóth Adrienn, Tóth Csaba, Tóth Istvánné, Tóth Zoltán, Trikkal Nikolett, Ulicska József, Újhartyáni Gyógyszertár, Varga
Zsolt, Varró Tamás (Inárcs), Varróné Elek Anita, valamint az óvoda
valamennyi dolgozója és a szülők!

Itt az ideje, hogy említést tegyek az óvoda
konyhájáról, az ott dolgozókról!
2017. január 1-je óta a konyha irányítása, vezetése az óvodavezető feladata. Ebben az élelmezésvezető van segítségére, vagy
inkább fordítva, hiszen az élelmezésvezető van egész nap a konyhán. Minden intézmény álma, hogy saját főzőkonyhája legyen.
Szerencsések vagyunk, nálunk így van.
Az óvoda konyhája látja el az iskolai napközit, a katolikus
családi bölcsödét, a nyugdíjas és vendég étkezőket. Napi szinten
250 fő feletti az étkezők száma. Konyhánk nem a legkorszerűbb,
de minden előírásnak megfelel. Az önkormányzat folyamatosan
pályázik bővítésére. Az ételt korszerű, melegen tartó edényekben
szállítják a napközikbe és ételhordóban a magánszemélyekhez.
Időben és melegen kapják meg a gyermekek az ebédet. Soha nem
fordult elő, hogy óvodai étel okozott volna fertőzést, még a mos-

A szombati és vasárnapi teremrendezésben segítőink voltak:
Baka Tibor, Balogh Dávid, Békési Attila, Benkó Attila, Csadó Gábor,
Elek János, Fábián Anett, Fajth Zoltán, Kohan Zoltán, Kovács Kálmán,
László Tibor Zoltán, Magyar Dániel, Mihály András, Pintér Miklós,
Pintérné Nagy Zsuzsanna, Spanyiel István, Sümegh Balázs, Szaller
Balázs, Szántó Béla, Szűcs Zsolt, Takács József, Tóth János, Ulicska
József, Varga Zsolt.

A konyha dolgozói
14
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A vidám hangulatú bajor tánc előadói

Újra ovis farsangon

Farsangi kavalkád

Sok-sok éve már, hogy utoljára ovis farsangon jártam. Az
utóbbi években inkább az iskolai életben vettem részt.
Sok minden változott. Többen nyugdíjba mentek, jöttek fiatalabb óvodai dolgozók. Ami nem változott, az az óvó nénik,
dadus nénik szeretete, gondoskodása.
Már hetekkel a farsang előtt elkezdődtek a próbák. Itthon
mindig valamilyen újabb, apró árulkodó jelet láttam, hogy készülőben van valami. Az utolsó hét tényleg a mulatságról szólt.
A gyerekek készítettek színes álarcokat, különböző jelmezekbe
bújtak, pizsamát öltöttek. Közben finom süteményeket, üdítőket fogyasztottak.
Szombaton pedig elérkezett a várva várt nap. Még a műsor
előtt láttuk, hogy nagyon sok nagyszülő, szülő és testvér jött el,
hogy megnézze, megörökítse saját kis gyermekének talán első
előadását. A felvonulás után a műsort a pici, tarka pingvinek
nyitották meg. Egyforma frakkjuk és lábuk volt, amit az óvó
néni és a dadus néni készített el nekik. Mindenki arcára mosolyt
csaltak, ahogy apró kéz- és lábmozdulataikkal, kissé félénken
táncoltak.
Láthattunk pizsamába öltözött gyerekeket, akik megmutatták, hogyan is kell alaposan fogat mosni.
Voltak egérkék, akik lehozták a sajtot a Holdról.
Cirmos macskák, akik a Macskák című musical zenéjére
ropták a táncot. És voltak különböző jelmezekbe öltözött nagyobb gyerekek is, akik gondoskodtak arról, hogy mindenkinek
járjon a keze, lába a közönség soraiban is. Hiszen fokozatosan
gyorsuló, ritmusos zenéjükkel átmozgattak mindenkit.
Végül az óvodai dolgozók családtagjaikkal és néhány szülő
egy vidám hangulatú bajor táncot adtak elő. Az egész karnevál
alatt fotós gondoskodott arról, hogy mindenkiről készüljenek
minőségi pillanatképek. A gyerekek örömére volt ott egy bohóc
is, aki kívánság szerint hajtogatott lufikat.
Összességében szerintem nagyon jól sikerült ez a farsang is.
Köszönjük az óvodai dolgozók türelmét és munkáját! A szülőket pedig biztatnám, hogy merjenek jelmezbe bújni!
Az óvónők és a dadusok mindig szívesen fogadnak minden
új apukát és anyukát.
Fábián Anett, Katica csoportos szülő

Vízkeresztkor véget ért a karácsonyi ünnepkör, lekerültek a karácsonyi díszek, kezdtünk ráhangolódni a farsangi időszakra.
Hamar elérkezett farsang hete, a farsangi készülődés
időszaka.
Minden csoport nagy lelkesedéssel készült. A gyerekek rajzolgattak és megbeszélték ki, minek fog beöltözni.
Egész héten sorra készültek a farsangi álarcok, maszkok.
Az anyukák finom süteményeket sütöttek, még édesebbé
varázsolva a hetet.
Nagy volt a sürgés – forgás, mindenki nagy lelkesedéssel végezte a feladatát.
Csütörtöki nap volt, amikor mindenki felvette a hőn
áhított jelmezét, pénteken pizsamabuli, tánc, zene szórakoztatta a gyerekeket.
Aztán elérkezett a várva várt szombati farsangi mulatság. Itt minden csoport előadhatta a tanult táncot, amire
már hetek óta nagy izgalommal készültek.
A kis Katicák Pingvin táncukkal nyűgözték le a közönséget. A Csiga csoport pizsamába bújva tvisztelt fogmosás közben. A Pillangók egerekké változva énekelték,
hogy „Sajtból van a hold”! A Sünisek a Ram-szam-szam
királyai lettek. A Macisokkal a musical világába csöppentünk. Ők „Macskákká” változtak.
Az idei évben is volt szülők-dolgozók tánca, ami most
„Bajor sörtánc” volt.
Köszönet érte Györgyi óvó néninek, aki betanította nekünk.
A színvonalas műsorokat köszönjük az óvoda dolgozóinak és a gyerekeknek.
Köszönjük az SZMK és a segítő szülők munkáját.
Roskóné Erős Mária óvodapedagógus,
Maci csoportos szülő
15
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Óvodás farsang

Mint minden évben, az ideiben is elérkezett a farsang időszaka. A gyerekek lelkesen készültek rá.
Farsang napján már alig vártuk, hogy indulhassunk. Szebbnél szebb jelmezek, csillogó gyerekszemek vártak minket. Türelemmel végignézték egymás műsorát.
Látszott rajtuk és rajtunk, szülőkön is, hogy nagyon élveztük a színvonalas műsort. A pedagógusok szívüket, lelküket beleadva hozták ki a gyerekekből a legtöbbet. Fáradtan, de elégedetten tértünk haza.
A nap folytatódott tovább az esti bállal, ahol finom vacsorával várták a vendégeket.
Vacsora után a Csini Babák műsorát élvezhettük. Elkövetkezett a tombolahúzás, amit már mindenki izgatottan várt a sok nyeremény miatt. Az este folyamán mindenki jó hangulatban bulizott.
Meg szeretném köszönni mindenkinek az együttműködést, e nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre.
Remélem, jövőre is sikerül egy hasonló, jó hangulatú napot együtt eltölteni. Gyermekem ballagása után is
biztosan visszatérő vendége leszünk az óvodának.
Kucsera Dóra szülő

Húsvéti készülődés és nyílt nap az óvodában
2019. április 16-án, kedden délelőtt 9-11 óráig nyílt napot tartunk,
melyre szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.
Megismerkedhetnek az óvodai élettel, az óvodával és dolgozóival.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
16

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 2. szám

Március 15. ünnepi megemlékezés az óvodában
Az óvodai nevelés egyik fontos célja a
hazafiság, a haza iránti pozitív viszonyulás
kialakítása. Ez a múltnak tiszteletére nevelés
mellett az ünnepekhez való kötődést; a jelképek, jelek megismertetését; a népi hagyományok éltetését és a hagyományokban megjelenített magatartás formálását is jelenti.
Ez a nemzeti ünnepünk talán a legkönynyebben fordítható le az óvodások nyelvére,
hiszen a huszárokat, hősöket nagyon sok meséből ismerik a gyerekek.
A csoportok egész héten készültek az ünnepre. Az óvoda szépen feldíszített aulájában
a magyar Himnusz meghallgatásával kezdődött a megemlékezés.

A Süni csoportosok is egyforma csákóban masíroztak
a csatába

A legkisebbek a hintaló segítségével pattantak nyeregbe, a Csiga csoportosok egyforma csákóban masíroztak a
csatába.
A középsősök saját kezűleg készített dobokkal adtak
ütemet a menetelésükhöz. A Maci nagycsoportosok tavaszi
énekkel, tánccal és versekkel készültek. A Süni nagycsoportos fiúk pedig karddal felfegyverkezve lóháton védték
meg a hazát.
A műsorok után a nagyobb gyerekek elsétáltak az
emlékműhöz, ahol elhelyezték saját kezűleg készített zászlóikat.
A községi emlékműnél a legnagyobbak elhelyezték a saját
kezűleg készített zászlókat

dr. Zöldiné Bárdos Brigitta óvodapedagógus

Tavaszi óvodai hírek

mentést kérhet a jegyzőtől, aki az óvodavezető és a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
felmentést adhat a gyermek 5 éves koráig. A jegyzői felmentés csak az ötödik életév betöltéséig szólhat.

Óvodai beiratkozás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 8 § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy a felvételi körzeten belül,
minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető.
2015. szeptember 1-jétől kötelező a hároméves kortól
történő óvodai nevelésben való részvétel. A köznevelésről
szóló törvény 8 § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától (09.01.) legalább napi 4
órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Az óvodai nevelésben való részvétel alól a szülő fel17
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Tavaszi programok
az óvodában

A 2019/2020-as nevelési évre
a Kakucsi Kökörcsin Óvodába
(2366 Kakucs, Székesi út 3.)
2019. április 24. – 25. – 26-án lehet
beíratni a gyermekeket.
2019. április 24. szerda: 8:00 – 17:00 óráig
2019. április 25. csütörtök: 8:00 – 17:00 óráig
2019. április 26. péntek: 8:00 – 15:00 óráig
Kötelező beíratni minden gyermeket,
aki 2019. augusztus 31-ig tölti 5. életévét.
Beíratható az a gyermek is,
aki 2020. május 31-ig tölti 3. életévét.
A beíratásra a szülő hozza magával:
a gyermek személyi azonosítóját
(ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot)
a gyermek lakcímkártyáját
a szülő személyi azonosítóját és lakcímkártyáját
a gyermek TAJ- kártyáját.

Tavaszi nagytakarítás az óvoda udvarán
Március utolsó hetében kedd délután, tereprendezést és
faültetést végeztünk az óvoda udvarán. A munkálatokhoz
szülői segítséget kértünk. Nem sok szülő jelentkezett, de
aki itt volt, nagyon sokat segített. A nagy szél ellenére, pár
óra alatt rendet teremtettünk. Több zsák falevelet, száraz
füvet gereblyéztek össze a szülők és az óvoda dolgozói.
Két új fát ültettünk, valamint a meglévőket megmetszettük. Felfrissítettük az udvart, remélve, hogy minden szépen kihajt, kizöldül majd az elkövetkező hetekben. Köszönöm mindenkinek a munkáját.

Pintér Miklós, Szabó Tamás, Szántó Béla, Tóth János,
Ulicska József, Véghné Vida Mária és az óvoda dolgozói.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Segítőink voltak: Aros Beatrix, Buzek Mária Ilona, dr.
Henczová Mária, Gál Emese Angéla, Mándi József, Nagy
Zsuzsanna, Oroszi Diána, Paulik Adrienn, Pintér Máté,

18

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 2. szám

Egyesületi hírek
Az Ablak Kakucsra Egyesület 2019. évi vállalásai
a községi rendezvényeknél:

Kérjük, ne feledjék,

hogy az idei esztendőben is rendelkezhetünk
jövedelemadónk egy részéről. Annak
1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy
civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a
katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi
1%-ával!

Január 13-án, vasárnap új évi koncert a sportcsarnokban,
13-án délelőtt a doni hősökre emlékeztünk a 76. évfordulóján – koszorúzás, a központi koszorú vétele
Február 2-15-ig: Medvekiállítás a könyvtárban
Március 14-én: koszorúzás a 48/49-es ünnepség előestéjén
Április 12-én, a költészet napja után egy nappal – beszélgetés, versmondás a könyvtárban, 27-én, szombaton Tájházak napja „Fűben, fában van az orvosság”,
28-án, vasárnap „Tájházak nyeregből” – kerékpárosok fogadása, 30-án, kedden májfa-állítás a KAFIK-kal közösen
Május 18-án, szombaton a Kökörcsin Óvodában a családi- és gyereknapon kézműveskedés, 31-én, pénteken a falunapi kiállítás megnyitón műsor nyújtása
Június 1-jén, szombaton a FALUNAP programjainak segítése, 4-én, kedden, a nemzeti összetartozás napján koszorúzás, az ünnepi műsorban részvétel
Július 22-27-ig: Tájházi nyári tábor rendezése. A záró napon: Itt a cirkusz!
Augusztus: Nyári szünet
Szeptember 7-én, szombaton Családi nap a Vadászháznál – kézműveskedés,
21-én, szombaton a VI. pálinkafesztivál szervezése
Október 23-án, szerdán ünnepi megemlékezés – koszorúzás, a műsor szervezése
November 9-én, szombaton Márton-napi vigasságok a
Tájházban
Decemberben: Advent a Tájházban – kézműveskedés

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*****************
Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövőnkért
Közhasznú Egyesület
adószáma: 18271508-1-13
A 2019. évi felajánlásokat is Tájházunk
és környezetének szépítésére használjuk fel.
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Közérdekű információk
Tavaszi szünet: 2019.04.18 -2019.04.23.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.04.17.
Szünet utáni első tanítási nap: 2019.04.24.
A tornacsarnok:
a parketta állapota miatt balesetveszélyes,
ezért határozatlan ideig zárva.
Pályaorientáció:
2019.04.11. és 2019.04.15. – 7. osztály
Határtalanul – Horvátország:
2019.04.23-26. – 6 -7 - 8. osztály
„Bűvösvölgy”/Budapest – egésznapos informatikai
program: 2019.04.30. – 5-6.osztály
Mérések: 2019.04.30. – próbamérés magyar nyelv és
irodalomból, matematikából - 8. osztály
ÖKO-túra: 2019.május
Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.- 6. és 8. osztály
Kompetenciamérés: 2019. május 29. – 6. és 8. osztály
Osztálykirándulások: 2019.június
Ballagás: 2019. 06.15., 10 óra
Nyári napközi: 2019.07.01-07.12.

ra. Az a kokárda, amit Laborfalvi Róza tűzött Jókai Mór
mellére 1848. március 15-e estéjén. A kokárda, amit minden
magyar ember visel ezen a napon.
Kokárdát tűztek az általános iskola 3. osztályos tanulói is
jelképesen társaik mellére, miközben felsős évfolyamtársaik
segítségével felidézték a történelmi eseményeket, és átadták a kor üzenetét: büszkének kell lennünk azon elődeinkre,
akik nem hagyták magukat, és bátran feláldozták életüket is
a szabadságért, ha kellett.
Köszönettel tartozunk Kolozsi Piroska tanító néninek, aki
e színvonalas műsort szerkesztette és betanította; valamint
Nagy Jánosné tanárnőnek a látványos táncjelenetek összeállításáért és az énekkar nívós előadásáért.
Köszönöm a résztvevőknek a megemlékezésen és az azt
követő koszorúzáson való részvételt, mellyel emelték az ünnep méltóságát.
Fazekas Zoltánné tanárnő

Kubikné Kis Judit intézményvezető

A forradalom és szabadságharc
ünnepén
Nemzeti dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőﬁ Sándor, Jókai Mór, Landerer nyomdája, tizenkét pont, Nemzeti
Múzeum, – ezekről a fogalmakká vált szavakról mindenkinek
ugyanaz jut eszébe: az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk,
1848. március 15-e. Forradalom és szabadságharc.
Amikor visszagondolunk újkori történelmünk eme jeles
eseményére, egyfajta izgalom és elszántság tölt el bennünket. Az akkori fiatalok, a „márciusi ifjak” hazaszeretete és
bátorsága, küzdeni, változtatni akarása napjainkban is nagyon jó példát adhat. Ennek az ünnepnek a jelképe a kokárda, amit először Szendrey Júlia varrt Petőfi Sándor számá-

BÁBSZÍNHÁZAK HETE
Néhány éve már úgy járunk az ócsai szabadidő központba, mintha bérletünk lenne. Az idei tanévben is két előadást
volt módunkban megtekinteni. A legutóbbin iskolánk legkisebbjei alkották az érdeklődő közönséget: az első és második
osztályosok. „A bátor nyulacska” történetén sokat nevettünk,
szurkoltunk a főszereplőnek, majd nagy tapssal jutalmaztuk
a főhőst a bátorságáért. Több gyereknek a közös buszozás is
nagy élményt jelentett az oda-visszautazás során.
Ez az élmény kimaradt a helybe érkező bábelőadás alkalmával. Március utolsó hetében ugyanis az ócsai előadáson
kívül iskolánkban is bábszínház volt. Itt már az első osztályosoktól az ötödik osztályosokig részt vehetett minden érdeklődő. Igazi színházzá alakult az iskolai zsibongó: remek
díszletek között, látványos bábokkal két tehetséges művész
előadásában élvezhettük Csizmás Kandúr meséjét.
Az élményeket nem lehet megunni, belőlük sosem lehet
elég! Bizonyíthatják ezt azok, akik mindkét előadásnak részesei lehettek. A sorok írója is a szerencsések közé tartozik:
Bábel Lászlóné tanító
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Hungarikum vetélkedő
A Lakiteleki Népfőiskola által szervezett Hungarikum
vetélkedőn vettek részt iskolánk hetedik osztályos tanulói:
Birki Anna, Dinnyés Debóra és Tóth Vanessza.
A vetélkedő két fordulóból állt. Először egy totót kellett
kitöltenie minden csapatnak, majd a második fordulóban
egy olyan ételleírást vagy receptet kellett gyűjteniük és elkészíteniük a versenyző csapatoknak, amely étel vagy ital
valamilyen formában kötődik a csapathoz, az iskolához, az
adott településhez vagy tájegységhez.
A mi csapatunk Golarits Ferencné, Juci néni receptes
könyvéből választott egyet, hiszen „gyerekeink” szeretik az
otthon készített házi süteményeket. Technika órán gyakran
készítünk finom sütiket Juci néni süteményes könyvéből.
Juci néni 2000-2007-ig a révfülöpi táborban is sütött-főzött a kakucsi gyerekeknek (nagyon ízlett!). A palacsintát
azért választotta a csapat, mert ezt a finomságot könnyen el
lehet készíteni, minden gyerek szereti, és sokféle töltelékkel
lehet ízesíteni (pl. lekvárokkal a kakucsi lekvárfesztiválról).
Hagyomány már iskolánkban, hogy az ÖKO-túra napján
is palacsintával kedveskedik a szülői munkaközösség is-

kolánk tanulóinak. A feladatok elkészítése közben nagyon
jól érezte magát a csapatunk, és a palacsinta is jól sikerült.
Ügyesek voltak a lányok!
Fazekas Zoltánné

Jó étvágyat a Juci néni-féle palacsintához!

A közművelődés hírei

Farsang az iskolában

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

„Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.”

Állandó foglalkozások:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái
minden páratlan számú héten
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, fiatal romák köre a klubban
Szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra
Egyesület szervezésében a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot örömmel támogatunk.
Tóthné

Hagyományunkhoz híven az idén is megrendeztük az iskolai farsangi műsorunkat. Gyerekek és nevelők lelkesen készültek e napra.
A szülők támogatásával és segítségével készültek
a jelmezek, a finom sütemények s a szép és hasznos
tombola ajándékok. KÖSZÖNJÜK!
A gyönyörű díszítésért köszönet Kajáry Jánosnak
és segítőinek: Kovács Kálmánnak és Fekete Nándornak.
Műsorunkat színesítette a kakucsi mazsorettcsoport fellépése is.
A gyerekek produkciója után a szülők-nevelők
közös műsora következett.
Kellemes hangulatban, gyorsan eltelt ez a délután, s köszönjük, hogy együtt lehettünk a szülőkkel, a nagyszülőkkel és a gyerekekkel.
Lovas Istvánné mkv.

Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
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Kakucs 2019-ben 235 éves település
Kakucs az Ócsai Tájvédelmi Körzettől
Körzettő keletre, Inárcs és
Újhartyán között található.
Nevének eredetét az etimológusok bizonytalannak tartják. A legtöbb realitása annak a magyarázatnak van, mely
szerint benne az ótörök qoq szó rejlik, s a helynév annak a
származéka. E szó jelentése „füstölögve ég, kozmás szaga
van”, ami a tőzeges láperdőkből nyert korai magyar falura
utalhat, melyet égetéses irtással alakíthattak ki első lakói.

faluszéli kápolnájuk után neogót jellegű templomot építettek, amelyet 1928-ban szenteltek fel, amely később önálló
plébániává alakult.

A régészeti feltárások szerint a középső bronzkor Vatya
I-III. szakaszához sorolt népessége 250-300 éven át élhetett
itt már az i. e. II. évezred derekán.

A II. világháború utáni évben a falu népe a kakucsi és
csíkosi kastélyt széthordta, és kudarcba fulladt a malom és a
szeszgyár helyreállítására kidolgozott terv is.

Kakucs legrégibb írásos említése 1456-ból való. Ebben az

A Rákosi korszakban elfojtott indulatok az 1956. október
28-i tüntetésen törtek felszínre, melyet a
szocialista hatalom megtorlása követett.

Az első világháborúban 30, a másodikban pedig 48 helyi
lakos vesztette életét, és az áldozatok számát a német nevű
családok kényszermunkára hurcolása növelte tovább, akik
közül többen soha nem tértek haza Ukrajnából.

A kollektivizálás hatására 1960-ban
létrehozták a Lenin Termelőszövetkezet,
amely az 1970-es évektől a jelentős állami
támogatás és hitelek révén működőképessé vált.
1973-ban a községi integráció központilag vezérelt programja következtében
Inárccsal közös tanácsot hoztak létre, és
Kakucs társközséggé vált.
1980-ban ugyancsak felsőbb nyomásra
az inárcsi és a kakucsi egyesített termelőszövetkezet központját Kakucsi Március
21. MGTSZ néven a társközségbe helyezték.
1989. május 7-én sikeres helyi népszavazást tartottak a
két falu szétválásáról.
1990. január 1-jével a község önállóságát az Elnöki Tanács is jóváhagyta.

oklevélben mint pusztát, Kakuch alakban írták, a XV. században tehát Kakucs már puszta volt.
A falu történetében később a Grassalkovich család játszott fontos szerepet, akiknek XVIII-XIX. századi birtoklása Kakucsot elindította a fejlődés útján.

Az önálló község önkormányzati beruházásai 1990-től: a
gáz-, a telefonhálózat kialakítása, a szennyvízcsatorna-rendszer létrehozása, a tornaterem felépítése, a község vezetékes
ivóvízzel való ellátása, a hősi emlékmű létrehozása, az óvodabővítés, az egészségház felújítása.

(II.) Grassalkovich Antalnak 1784 júliusában a Pozsonyban kiadott telepítési szerződése szerint az uraság szőlője
melletti területre többségében tót származású 50 féltelkes
jobbágyot és 34 zsellért telepített.

A falu ápolja Rónay György (1913–1978), költő és irodalomtörténész emlékét is, aki gyermekéveit nagyapja,
Liebner József kakucsi birtokán töltötte. Rónay Györgyről
utcát, könyvtárat és közösségi házat neveztek el.

A falu polgári korszaka a XIX. század végén a paraszti
birtokok kialakulásával és a gödöllői uradalom itteni majorságát megvásárló kakucsi Liebner József földesuraságával
vette kezdetét. Intenzív agrokultúrát honosított meg, gőzmalmot, szeszgyárat működtetett, ekkorra a lakosság fokozatosan elmagyarosodott.

A múltból eredő összetartó erőt hivatott szolgálni a községi címer és a címerrel díszített községi zászló is, amelyet
1993. október 30-án szentelt fel a falu plébánosa.

1927-ben leváltak az újhartyáni anyaegyházról, majd kis
22
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Kakucs 235 éves település
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Könyvtárunkban kölcsönözhető és megvásárolható helytörténeti kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála, valamint Képek és képzelgések
(1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft), Az élő Rónay (1.000Ft)
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft)
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft)
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv (2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográfiája (2.000Ft)
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018. – (2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft)
Verseskönyv: Horváth Ferenc: Az életnek egyetlen értelme (1.000Ft)
Képeslapok Kakucsról (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes (1.000Ft)

Előadások a 235 éves évforduló tiszteletére
Március 10-én dr. Maczák Ibolya: Ki volt Liebner József?, március 24-én dr.
Kulcsár Gabriella: A kakucsi régészeti ásatásokról tartotta meg előadását. Április
13-án Varró Jánosné: Mit üzen számunkra a múlt? címmel csatlakozott az előadássorozathoz.
Köszönjük mindhárom előadónak, hogy tartalmas és tanulságos órákat tölthettünk el velük, hogy előadásuknak köszönhetően új ismeretekkel lettünk gazdagabbak.
Tóthné

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!

Figyelem!

játszóház, kézműveskedés, kertészkedés, baráti ebéd,
majd örömzene gitárosainkkal.
Jöjjenek minél többen!

Április 20-án, szombaton húsvéti készülődés, tojásfestés lesz 10 órától Tájházunkban!
Kérjük, hogy festendő tojásokat hozzanak magukkal!
Köszönjük!

*****
Április 28-án, vasárnap fogadjuk a „Tájházak nyeregből” című kerékpáros rendezvényt.

*****
A Tájházak Napját április 27-én, szombaton
10 órától tartjuk meg a Tájházunkban
„Fűben, fában van az orvosság” címmel.
Programjaink: a témában előadót fogadunk, népi

*****
Április 30-án, kedden 16 órakor Tájházunktól indul a
májfa-állítók menete
a Liebner-emlékoszlophoz!
Tartsanak velünk ezen a napon is!
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A mackókiállítás képeiből
A kiállítást eredetileg Királyfalvi Erzsébet – Zsóka – a Tájházba tervezte,
de sikerült meggyőzni őt arról, hogy a
könyvtár és klubtermünk legyen a macik otthona, és ne csak egy napra, hanem
közel két hétre. Köszönöm, hogy ez létre jöhetett, hiszen így sokkal többen látogattak el intézményünkbe, és voltak,
akik nem csupán nézelődtek, hanem
kedvet kaptak a könyvkölcsönzéshez is.
Hogy mennyire tetszett a kiállítás és

a megnyitó ünnepség, azt az az emlékkönyvbe írtak, az alábbi válogatásunk
is bizonyítja: „Nagyon szép a kiállítás,
köszönjük a fáradságos munkát Zsóka
néninek.” „Köszi, Zsóka, megint nagyot alkottál, sok embernek, gyereknek okozva nagy örömöt. Ötletes, mint
mindig, alapos, mint mindig, figyelmes,
mint mindig. Köszönet neked és segítőidnek.” „Az első maci végig kíséri az
életedet. A kezdetén mindig megvéd,

megvigasztal. A közepén kicsit háttérbe
szorul. A vége felé megkönnyíti az emlékezést. A maci: az életed. Köszönöm
a kiállítást!” Kedves macik! Nagyon
szépek vagytok, egyetek sok mézet,
hogy jövőre is eljöhessetek hozzánk!”
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy
szervezetten is elhozták kiállításunkra
a gyerekeket. Várjuk és hívjuk őket
más alkalmakra is!
Tóthné

Dallal, tánccal kicsalogattuk odújából
mackó úrﬁt

Polgármester asszony nyitotta meg
kiállításunkat

Zsóka néni is köszöntötte a látogatókat

A kiállítás képei

Kézműves foglalkozást is szerveztünk a
gyerekeknek
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Helyi nyugdíjasok találkozója könyvtárunkban a farsang utolsó szombatján

A mackókiállítás hetében Királyfalvi Zsóka mesét olvasott fel,
aminek nagy sikere volt

Közös kép a vendéglátó Halvány Őszirózsákkal

TAVASZINDÍTÓ A KAVICSOKNÁL
A szokásos programokkal indult az idei évünk is. Kéthetente találkozunk továbbra is, amit mindnyájan nagyon
várunk. Februárban volt egy kis kihagyás a könyvtár klubhelyiségének a foglaltsága miatt (mackókiállítás), és akkor
jöttünk rá, hogy bizony nagyon hiányoznak az összejövetelek. Elmondjuk, kivel mi történt, kiöntjük örömünket, bánatunkat egymásnak.
Tóthné Éva elmondta, hogy a Tájház kerítése már festésre
szorul. Rögtön vállaltuk, hogy megcsináljuk. Egy márciusi
kedden összejöttünk, és nem gondoltuk volna, hogy egy nap
alatt végzünk is a munkával. A fiúk főztek nekünk, mi meg
szórakozva festegettünk. Mondhatom, hogy jól telt a nap,
munka mellett szórakoztunk, nevetgéltünk. Jó kis csapatépítő program volt. Mondtuk, hogy erre a munkára máskor is
benevezünk, így a közért is tettünk valamit.
Ebben az évben is tervezzük, hogy ismét elmegyünk kirándulni, fürdeni, de néhány színházlátogatás is fogja színesíteni a klubunk életét. Tagjaink között többen szervezett
túrákon is rendszeresen részt vesznek.
Reméljük, ez az év is olyan tartalmas lesz, mint az elmúlt
esztendők.
Hegyiné Kovács Margit, a KAVICSOK vezetője

Akiket vendégül hívtak: a KAVICSOK

Március 14-én is közösen koszorúztak

Polgármester asszony köszöntője
25
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SPORT

Pár gondolat a kakucsi galambkiállítással kapcsolatban
Közösségünk, egy 14 éve alakult
civil szervezet. Célunk, hogy az általunk kedvelt hobbinak hivatalos keretet adjunk. Nos, bármelyik helyben
működő egyesület, szervezet beszámolója kezdődhetne így. Ezért hiszszük, reméljük, hogy ugyanazok a jogaink, mint a faluban működő egyéb
szervezetnek. Vagyis évente egyszer
egy öt napos, szerda délutántól, vasárnap estig tartó kiállítás keretében,
a nagyközönség számára is megmutathassuk magunkat.
Nem gondoltuk, hogy egy falusi
környezetben tevékenykedő, galamb-

Kék kakucsi szarka keringő
Tenyésztő: Serfel Zoltán

tartással foglalkozó egyesületnek folyamatosan azért kell küzdeni, hogy
bebizonyítsuk hobbink NEM ártalmas
az egészségre!
Az élő bizonyítékai ennek mi,
tenyésztők vagyunk, hisz nap
mint nap órákat
töltünk kedvenceink között, és
kiváló
egészségi állapotnak
örvendünk (kivéve persze a
civilizációs betegségeket, mint
a magas vérnyomás, a cukorbeA tornacsarnok a kiállítás helyszíne
tegség, az elhí-

zás). Kedves kakucsiak, fogadják el,
hogy az a pormennyiség, amiért bennünket vádolnak, az nem öt nap alatt
keletkezik…
Ez alatt az idő alatt országos szintű elismerést vívtunk ki a kiállításunk
szakmai színvonala, illetve a rendezés körülményei okán. És ott van a
kakucsi szarka! Bizonyára sokan
hallottak róla, de azt kevesen tudják,
hogy egy elismert világfajta, megtalálható a hazai, az európai és a világ
galamb katalógusaiban. Tíz éve kezdtük a fajta kitenyésztését, és az idei
kiállításunkon, egy önálló fajtaklub
keretein belül több mint 80 egyedet
mutattunk meg a bírálóknak és a látogatóknak. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ez egy olyan misszió,
mellyel településünk hírnevét, ismertségét és elismertségét öregbítjük évről évre.
Ezeken túl közösséget építünk.
Szerintem kevés az az egyesület, ahol
a tagok között, a gyerektől a nyugdíjasig minden korosztály megtalálható.
A két legfiatalabb titán Tóth Eszter és
Kajáry Benjámin kiállított galambjai
díjakat nyertek, mint ahogyan a legidősebb Cséfalvay Imre tenyésztőtársunk magyar óriás begyes galambjai.
Meg persze még sok mindenki másé
is.
Reméljük a sokszínű palettán mi is
megférünk, és még sokáig áldozhatunk hobbinknak itt, Kakucs községben.
Kakucsi Galambés Kisállattenyésztők Egyesülete

Sárga kakucsi szarka keringő
Tenyésztő: Csernák Imre

Az egyesület tagsága
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Sportolj hat lábon!
színbiztosítást az Újlengyeli Polgárőrség (Oskó Tamás) látta el. Köszönjük!

Sikeresnek mondja Kollár Mihály, a Sportolj 6 lábon
Egyesület vezetője, a február 23-án megrendezett terepfutást. Az esemény gyülekezőhelye a Kakucs-Ring
parkolója volt. A „Havas Futam”-ra 300 fő nevezett,
köztük 30 gyerek.
A kísérőkkel mintegy 600 fő látogatott el községünkbe. Az idő nem volt túl kegyes hozzájuk, szombat reggel -7 0C volt.
Ennek ellenére
felkészülten,
fűtött melege-

Példátlan közösségi összefogás eredményeként pedig HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a támogatóinknak a tárgyi segítséget.
Kakucs Önkormányzat (területfoglalás), Újhartyán
Önkormányzat (padok, asztalok), Lovas István
(Kakucs-Ring), Kratos Kft, (aggregátor) Kingspan
Kft. (melegedősátor), a Vizsla Kalandorok önkénteseinek és valamennyi segítőnek.

dősátorral, forró teával, zsíros kenyérrel várták a résztvevőket.
A felnőttek 3,5 - 5 - 7 - 10 km-es
távok közül választhattak, ki kutyával, ki kutya nélkül.
A gyerekek 1000 m-t futottak időre, a nevezésük pedig
ingyenes volt.
Ha lehetőség adódik, illetve megfelelő támogatottság, akkor jövőre ismét megrendeznék a szervezők a
futamot.
Állatorvosi felügyeletet Dr. Rausch Ferenc, a hely-

További szabadidős rendezvények a közelben!
2019. május 18. (szombat) Családi Tájékozódási
Sportnap - Újlengyel.
Nevezési határidő április 10.
2019. július 6. (szombat) Futóest – Újhartyán.
Esti közösségi kocogás. Kapunyitás 18 órakor.
Nevezési határidő május 31.
2019. szeptember 14. (szombat) Ország Közepe
Terepfutás /félmaraton/maraton/ultramaraton –
Pusztavacs.
2019. szeptember 15. (vasárnap) Ország Közepe
Kutyás Terepfutás – Pusztavacs.
Nevezési határidő augusztus 10.
A rendezvények nem csak kutyával látogathatók!
További részletek, információk
és nevezés a
www.sportolj6labon.hu oldalán.
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A kakucsi mazsorettekről
Elkezdődött számunkra a versenyek időszaka. Jelenleg
két versenyen vagyunk túl és még legalább három áll előttünk.
Az első megmérettetésünk február 23-án volt. A VI. Szolnok Open országos Mazsorett versenyen összesen 36 egyesületből 819 versenyző vett részt. A 14 órás maratoni bajnokságon nagy sok szép helyet értünk el. Erről a versenyről
a Dabas Rádióban is beszélhettem.
Majd március 9-én, Domaszéken a Magyar Mazsorett
Szövetség által rendezett versenyen is
szuper eredményeket értek el a lányok:
Cadett pom nagy csapat basic I. hely
Czeglédi Emese Cadett pom szóló basic I. hely
Junior pom nagy csapat master I. hely
Senior pom kis csapat master II. hely
Junior bot nagy csapat basic II. hely
Senior bot kis csapat basic I. hely
Vidra Ramóna bot szóló basic I. hely
Dinnyés Debóra-Vidra Ramóna bot duó basic III. hely
Tóth Vanessza pom szóló master IV. hely +különdíj
Krizsán Hanna-Baranyi Kerubina pom duó master II.
hely
Senior kalapos nagy csapat basic I. hely
Az igazi kihívás számunkra az április 6-ai Tatabányai
Országos Bajnokság, ahol a lányok kvalifikálhatják magukat
Horvátországba, az MWF-XVI. EUROPEAN MAJORETTE
SPORT CHAMPIONSHIP-ZAGREB, 04.-07.07.2019. bajnokságra.
Ezen kívül indulunk az MLTSZ (Magyar Látványtánc
Sportszövetség) kvalifikációs versenyén is március 30-án
mamorettjeinkkel és seniorjainkkal.
Majd Siófokra utazunk április 27-én, a Mazsorettek XV.
Siófoki Vándorkupa versenyére.
Végül május 11-én a Pest Megyei Sportwirling és
Majorette Szövetség megrendezi a
XXXVI. Közép-magyarországi Amatőr majorette nyílt
területi és tágabb versenyét Kókán.
Az összes koreográfiáinkat láthatják a kakucsi falunapon, június 1-jén, valamint követhetnek minket facebook
oldalunkon https://www.facebook.com/kakucsimazsorettek/
is, amire minden fontos információt kirakok.

A juniorok

Senior kalapos nagy csapat

Július 15-19-ig és július 29-től augusztus 2-ig cadett, junior és senior nyári táboraink lesznek (helyszíne a sportcsarnok műszaki állapota miatt még szervezés alatt van), ahova
örömmel látunk új tagokat is már 9 éves kortól, és szeptembertől jelentkezni lehet a mini csoportunkba 6-8 éves korig!
Jelentkezés: a 06-30-860-2771 mobilszámon.
Szabó-Faragó Fruzsina csoportvezető.

A seniorok

A cadettek
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