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Szabó Lőrinc: Nyár
Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.
Kakucsi ünnepségünket 2022. augusztus 20-án, szombaton 8.30 órától
a Szent Kereszt-templom kertjében, rossz idő esetén a templomban tartjuk meg.
Ünnepségünkre szeretettel és tisztelettel hívjuk községünk minden lakosát!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Nagy Balázs jegyző
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2022. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester emlékező beszéde
102 éve már, hogy méltatlan, igazságtalan, nélkülünk
megvalósult háttérdöntések eredményeként úgy tépték szét
országunkat, hogy abba belerokkant szinte minden magyar
a megmaradt országban és az elcsatolt területeken egyaránt.
Bármennyire is igyekeznek mindent eltörölni, elfeledtetni a
nagyhatalmak, nincs magyar, akinek ne fájna a mai napig az
1919 elejétől, 1920. június negyedikéig megszületett, békeszerződésnek csúfolt békediktátum.
Még folyt a háború, de már titkos egyezmények születtek
Magyarország felosztására. 1916-ban odaígérte az antant Erdélyt és Kelet-Magyarországot a Román Királyságnak. Álságos módon Magyarországot jelölték meg a háború kirobbantásának felelőseként. A cinikus döntést meghozók maguk is
tudták, hogy Magyarországnak a Monarchiában évszázadok
óta nem volt önálló külügyi apparátusa, külügyminisztériuma. Ezért nem is lehetett kirobbantója a világháborúnak. A
kétféle mércének köszönhetően nem vehetett részt a magyar
érdekek képviseletében magyar küldöttség a tárgyalásokon,
arra hivatkozva, hogy Magyarországnak nincs önálló külügyekkel foglalkozó minisztériuma. Sohasem kaptunk magyarázatot arra, miért mi vesztettük el országunk kétharmadát, magyar nemzettársainkból 3,3 milliót.
MacArtney, C. angol történész, aki munkássága során főleg magyar történelemmel foglalkozott, és ezért magyarul is
megtanult, 1937-ben írta e sorokat:
„Egyetlen békeszerződés határozatai sem voltak drasztikusabbak a trianoni szerződésnél. Ez nemcsak megcsonkította, hanem fel is darabolta Magyarországot.”
Hittük volna-e – és bárki hitte volna-e –, hogy a 90 évnyi
elhallgatásra kényszerített nemzet, három nemzedék elfojtott érzelmei, mint szökőkút törnek elő a nemzeti összetartozásról 2010-ben meghozott törvény hatására?
Senki sem hitte, hogy a kilencven év mardosó veszteségeit sirató, elfojtott családi emlékek úgy törnek fel, mintha a
trianoni békediktátum aznap történt volna?
Csak 2010 óta beszélhetünk a megtépázott, tönkre tett,
örökre legyőzöttnek hitt hazánkról, nemzeti érzelmeinkről.
Nem látták előre Trianonban a döntéshozók a szétszabdalt
nemzet sérelmének nagyságát.
Nem gondolták, hogy a más országok törvényei alá esett
magyarok megmaradnak, még akkor is, ha mindent elkövettek elveszejtésükre.
Nem hitték, hogy Magyarország végleges megsemmisítésének terve nem sikerül, és az évtizedekből egy évszázadra nyúlt sötét idők sem homályosították el az elszenvedett
megcsonkítás fájdalmait sem az anyaországban, sem pedig
a környező országokban élő magyarok lelkében, elméjében
és szívében.
Mert nem ismertek, mert nem ismernek minket.
Mert nem tudták, hogy génjeinkben van az az ezeregyszáz év, amelyeket a jogosan megszerzett hazánkban, a Kárpát-medencében eltöltöttünk magyarként, keresztényként és
európaiként.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Megtartottuk az országunkat ott, ahol más nép nem tudott
megmaradni. Megtartottuk és felvirágoztattuk, tündérkertté
tettük a Kárpát-medencét.
Az országot darabokra törték, a határokat átszabták, de a
nemzetet, a nemzet lelkét és erejét nem törték meg.
Gyógyírként hatott a nemzeti összetartozásról meghozott törvény, mely cselekvésre buzdította a legkisebbeket
is. Kezet nyújtottunk a határokon túlra száműzött magyarjainknak, újra fűztük a rokoni szálakat, vállt vállnak vetve
újjáépítettük közösen a templomokat, iskolákat, óvodákat,
részt veszünk egymás ünnepein, közös nyelvünkön dicsérjük az Urat.
Nemzetünk mottója lett: „Mert határa csak az országnak
lehet, de a nemzetnek soha.”
Ha nemcsak emlékezünk, hanem felelősen gondolkodunk
a múltunkról, a lehetőségeinkről és igaz szívvel nyújtunk
segítséget mindazoknak, akik elfogadják, és velünk együtt
vallják, hogy egy nemzet vagyunk, akkor a magyar nemzet
jövője sikerre van ítélve.
Méltó emlékezést kívánok Reményik Sándor soraival:
„Fájdalmam szörnyű kiáltó szavát
Az éjnek adom át, a hangtalannak:
Ország nincs már…!
De magyarok még vannak.”

A megemlékezés műsorának szereplői voltak:

Kovács Gréti szólóénekét követően a Kakucsi Általános iskola
kórusa nyitotta meg műsorunkat
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A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes

Magyar Georgina Babits Mihály békét kiáltó versének részletét
adta elő

A Bárdos Lajos Kamarakórus Zsótér Gabriella vezényletével

A Kálvin Zenekar

Koszorúztak:

Önkorányzatunk és az Ablak Kakucsra
Egyesület

A Kökörcsin Óvoda

A Fidesz helyi képviselete

A Kakucsi Fiatalok Egyesülete

A KAVICSOK

A Kakucsi Általános Iskola

Ünnepségünk közönsége
3

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 2. szám

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 www.kakucs.hu weblapon.
V. ülés: 2022. május 2.

delmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III.
módosításáról
43/2022. (V. 23.) Határozat:
Helyes Erik általános iskolai tanuló „Jó tanuló, jó sportoló”
Díjban való részesítéséről

3/2022. (V. 03.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
szóló 11/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2022. (V. 03.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
29/2022. (V. 02.) Határozat:
A Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
30/2022. (V. 02.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha intézményvezetőjének megbízásáról
31/2022. (V. 02.) Határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó, 2021. évi belső ellenőrzési
jelentés elfogadásáról
32/2022. (V. 02.) Határozat:
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1/2022.
számú módosításáról
33/2022. (V. 02.) Határozat:
A minibölcsőde új terveinek elkészítésére vállalkozás megbízásáról
34/2022. (V. 02.) Határozat:
A Sastelep utca 524/8 - 524/13. hrsz-ú ingatlanok határrendezéséről

VII. ülés: 2022. június 22.
5/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelet:
A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a
házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért ﬁzetendő díjakról szóló 6/2021. (I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
6/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelet:
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelet:
A közművesítési hozzájárulásról szóló 19/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
44/2022. (VI. 22.) Határozat:
A településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről
45/2022. (VI. 22.) Határozat:
A Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 46/2022. (VI. 22.) Határozat:
Az Ekrik István Baráti Kör megkeresésének elfogadásáról
47/2022. (VI. 22.) Határozat:
A Temető utca 14. szám alatti, kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről

VI. ülés: 2022. május 23.
35/2022. (V. 23.) Határozat:
A településrendezési eszközök módosítására benyújtott javaslatról való döntés elnapolásáról
36/2022. (V. 23.) Határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról
37/2022. (V. 23.) Határozat:
A DAKÖV Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
38/2022. (V. 23.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. 2021. évi beszámolójának
elfogadásáról
39/2022. (V. 23.) Határozat:
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló
elfogadásáról
40/2022. (V. 23.) Határozat:
Măgesti Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról
41/2022. (V. 23.) Határozat:
A V-282. Kakucsi Galambász és Kisállattenyésztő Egyesület - Kakucs - névhasználatához való hozzájárulásáról
42/2022. (V. 23.) Határozat:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-
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Előttem az utódom!
hez szükséges önkormányzati és államigazgatási ismereteket.
A jogszabályi előírások miatt a jegyzői munkakör betöltésére is pályázatot kellett kiírnunk. Balázs a jegyzői pozíciót
is megpályázta, és a Polgármester Aszszony döntése értelmében 2022. július
1-jétől Ő tölti be községünkben a jegyzői munkakört, melynek végzéséhez
erőt, egészséget és sok sikert kívánok
Neki, mindannyiunk érdekében!
Ha „egy pálya útja véget ér,/ a gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más
vonatra száll…”. Vonat helyett pedig
leginkább gépkocsi vagy repülő lesz a
közlekedési eszközöm.
Az élet furcsa játéka, hogy amit eddig
utazási időben megspóroltam, azt a jövőben hosszabb-rövidebb utazásokkal,
állandó ingázással kell megﬁzetnem,
hiszen teljes erőmmel a közelben élő, illetve a messzi távolba szakadt gyermekeimet és unokáimat kívánom segíteni.
– Amennyiben Isten is úgy akarja!
Kedves Lakótársaim! Kedves Volt
Kollégáim!
E szép és hosszú ciklus lezárásaként ezúton is megköszönöm Mindenkinek az együttműködését, segítőkészségét, türelmét, amivel megkönnyítették a Hivatalban töltött három évtizedes munkámat!

Tisztelt Kakucsi Lakosok!
„Kell még egy szó, mielőtt mennél…” - ﬁgyelmeztet egy
belső hang kedves kötelezettségemre: leköszönő jegyzőként
elbúcsúzni a község lakóitól is.
Amikor iskoláim elvégzését követően a szülőfalumban kezdtem dolgozni,
korántsem gondoltam, hogy nyugdíjas
koromig Kakucson fogok tevékenykedni. Most, a 40 éves munkaviszonyom
befejeztével nem sok fejtörést okoz
felidéznem a nevezett időszak alatt ellátott beosztásaimat: 1982-től a helyi
mezőgazdasági szövetkezet irodai adminisztrátora, majd 1991 óta a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője
lettem. A Hivatalban 21 évig ügyintézőként, majd 10 éven át jegyzőként tevékenykedtem.
Tekintve, hogy ez évben értem el a
40 évnyi szolgálati időt, mely a nőket
feljogosítja a korkedvezményes nyugellátás igénybevételére, ezért úgy
döntöttem, hogy 2022. július 1-jétől
nyugállományba vonulok, melyhez a
Polgármester Asszonytól kértem köztisztviselői jogviszonyom megszüntetését.
Az utódom kiválasztásánál a Polgármester Asszonnyal
nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy olyan szakmailag alkalmas jelöltet válasszunk, aki jól ismeri a helyi viszonyokat
és az embereket.
A betanulási időszak és a munkakörátadás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében elsőként aljegyzői minőségben
kívántuk a megfelelő jelöltet foglalkoztatni, ezért 2022 januárjától aljegyzői munkakör betöltésére írtunk ki pályázatot.
Erre a pályázatra jelentkezett Nagy Balázs, aki 12 évet a
közigazgatásban – és abból 11 évet vezetőként – az állami
adó- és vámhatóságnál töltött el.
Mivel Balázs az általunk támasztott követelményeknek és
szempontoknak maradéktalanul megfelelt, ezért Őt jelöltük
meg az aljegyzői pályázat nyerteseként.
A felvétele óta eltelt időszak alatt – a lehetőségeimhez
mérten – átadtam részére a Polgármesteri Hivatal vezetésé-

„Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.”
Farkasné Szabó Mária

A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri
a frissen diplomázott vagy az újabb diplomát szerzett
kakucsi ﬁataljainkat,
hogy bemutatkozó írásukat juttassák el
a könyvtárba Tóthnéhoz: kakucs.konyvtar@gmail.com
Nagyon szeretnénk bemutatni őket
a Lapozgató következő kiadásában.
Leadási határidő: szeptember 10.
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A következők szerint mutatkozik be az utódom:

Nagy Balázs
1984. szeptember 22-én születtem Budapesten. Az 1990es rendszerváltáskor Inárcs és Kakucs között felmerült területi vita eredményeképpen Kakucsnak azt a korábbi részét,
ahol jelenleg is lakom, Inárcshoz csatolták a helyi népszavazás döntése értelmében. Emiatt hivatalosan inárcsi lakos
vagyok, de mindig kakucsinak vallottam magam, hiszen
minden Kakucshoz köt: családom, rokonaim, ismerőseim.
Ide jártam óvodába, általános iskolába.
Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Leövey Klára
Gimnáziumban folytattam. Gimnáziumi éveim alatt világossá vált, hogy alapvetően humán beállítottságú vagyok, mert
– bár a természettudományokkal foglalkozó tantárgyakat is
kedveltem – a matematika nem volt erős oldalam. 2003-ban
tettem le az érettségi vizsgát. Három területen képzeltem el
a lehetséges továbbtanulást: mint bölcsész, jogász vagy államigazgatási terület.
Végül a köztisztviselői pálya mellett döntöttem, és 2005ben felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egyetem (korábbi nevén: Államigazgatási Főiskola) Közigazgatástudományi
Kar igazgatásszervező szakára. 2009 februárjában tettem államvizsgát és kaptam meg a diplomámat.
2009. augusztus 3. napjával felvételt nyertem az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságának Eljárási Főosztályára adóügyi
eljárási ügyintéző munkakörbe. Szervezeti változások miatt
az APEH Nemzeti Adó- és Vámhivatallá (NAV) alakult át,
mely során osztályvezetővé neveztek ki a NAV Pest megyei
igazgatóságának adóügyi szakterületén. Ezt az elsőfokú adóés vámhatósági vezetői pozíciót töltöttem be 2010. október
1-től 2021. szeptember 30-ig, 11 éven keresztül.
A 2021-es évben született meg bennem az elhatározás,
hogy szakítanom kell az állami adó- és vámhatósággal, eljött
a váltás ideje. A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 2021 decemberében pályázatot írt ki aljegyzői pozíció betöltésére. Felismerve a lehetőséget, hogy a lakóhelyemen és a településem
lakosaiért dolgozhatok, megpályáztam az állást, melyet el is
nyertem. 2022. január 17. napjától aljegyzőként tevékenykedtem a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban, melynek keretében törekedtem a jegyzői feladatok minél szélesebb körű
elsajátítására, a hivatal vezetéséhez szükséges ismeretek és
rutin megszerzésére.
Farkasné Szabó Mária jegyző asszony 2022. június 30ával történő nyugállományba vonulása miatt a Kakucsi Polgármesteri Hivatal által a jegyzői munkakör betöltésére kiírt
pályázatra is benyújtottam a jelentkezésemet. Polgármester
Asszony döntése értelmében én látom el a jegyzői feladatokat 2022. július 1. napjától Kakucs községben.
Törekszem arra, hogy a rám bízott feladatokat a legjobb
tudásom szerint, az irányadó szabályok betartásával mindig
precízen és szorgalmasan lássam el. Nagy ﬁgyelmet fordítok a részletekre, egyetértek azzal a nézettel, hogy a buktató
minden esetben azokban van elrejtve. Alapvető fontosságúnak tartom a kommunikációt, a jó munkakapcsolatok kiépí-

tését mindazokkal,
akikkel közösen segíthetjük a szervezet előrehaladását,
az ügyfelek elégedettségét. A beosztottjaimmal mindig
megosztottam az információkat, instruáltam őket az összes
lehetséges területen.
A vezetői tevékenységemmel feletteseim mindvégig elégedettek voltak, valamennyi teljesítményértékelésem és minősítésem kiváló. Munkám elismeréseképpen először 2014.
március 15-én igazgatói dicséretben, majd 2018. március
15-én az állami adó- és vámhatóságnál adományozható legmagasabb kitüntetés, a Bezerédj-díj ezüst fokozatában részesültem.
A közigazgatásban megszerzett ismereteket, tapasztalatot
jegyzőként is tovább kamatoztatom a szülőfalumnak tekintett Kakucs polgármesteri hivatalánál, a legjobb tudásom
szerint arra fogok törekedni, hogy jó gazdája legyek a településnek, és minden lehetséges eszközzel előmozdítsam a
fejlődését.
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ÖNKORMÁNYZATI DÍJAK, HOZZÁJÁRULÁSOK EMELÉSE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület újraszabályozta azon önkormányzati rendeleteket, amelyek
az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokért ﬁzetendő díjak és hozzájárulások összegéről rendelkeznek.
A tárgyi tételek mértékei több éve változatlanok voltak, továbbá a 2022-ben tapasztalható gazdasági helyzet: a jelentős árnövekedések és inﬂációs hatások miatt megemelésük elengedhetetlenül szükségessé vált.
A Képviselő-testület a 2022. június 22. napján megtartott ülésén – a 2019. január 1-jétől ez ideig változatlan – étkezési téríÉtkezési
csoportok
térítési
díj illetve – a
tési díjak, – a 2018.
január
1-jétől ez ideig változatlan – a házasságkötésekhez kapcsolódóIntézményi
szolgáltatások
díjainak,
bruttó
1999. január 1-jétől ez ideig változatlan – közművesítési hozzájárulások összegét emelte a következők szerint:

1 Óvoda (háromszori étkezés:
uzsonna)
Étkezésitízórai,
térítési ebéd,
díjak 2022.
szeptember 1-jétől:
2 Napközi (háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna)
Étkezési csoportok
3 Menza plusz (kétszeri étkezés: tízórai, ebéd)

580 Ft
740 Ft
Intézményi térítési díj
bruttó
640
Ft

14 Óvoda
étkezés:
tízórai, ebéd, uzsonna)
Menza (háromszori
(egyszeri étkezés:
ebéd)

580 Ft
460

Napközi (háromszori
étkezés:
tízórai, ebéd,(egyszeri
uzsonna)étkezés)
52 Munkahelyi
étkeztetés
(Alkalmazottak)

740 Ft
750

Menza plusz
(kétszeri
étkezés:
tízórai, ebéd)
63 Szociális
étkezők
(egyszeri
étkezés)

640 Ft
975

Menza (egyszeri(egyszeri
étkezés: ebéd)
74 Vendégétkezők
étkezés)

460 Ft
975

(Alkalmazottak)
(egyszeri
85 Munkahelyi
Bölcsőde (Főétkeztetés
u. 156/C) (háromszori
étkezés:
tízórai,étkezés)
ebéd,
uzsonna)
6 Szociális étkezők (egyszeri étkezés)

750
580 Ft
(melynek 50%-át fizeti az
975 Ft
igénybe vevő)

7 Vendégétkezők (egyszeri étkezés)
8 Bölcsőde (Fő u. 156/C) (háromszori étkezés: tízórai, ebéd,
uzsonna)

975 Ft
580 Ft
(melynek 50%-át fizeti az
igénybe vevő)

Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket arra, hogy a fenti táblázat szerinti étkezési térítési díjak mértékét 2022. december 31-ig tartjuk
hatályban, ezt követően ismételten felülvizsgáljuk azokat és amennyiben a gazdasági helyzet szükségessé teszi, az összegeket tovább emeljük

Házasságkötési szolgáltatás igénybevételének díjai 2022. szeptember 1-jétől:

1 Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben történő házasságkötési
szertartás lebonyolítása
2 Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli és
hivatali munkaidőn túli házasságkötési szertartás lebonyolítása -, ha az
érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakos
31 Hivatali munkaidőn
túliésházasságkötési
szertartás
lebonyolítása
- ha az
munkaidőben
hivatali helyiségben
történő
házasságkötési
érintett
felek
legalább
egyike
állandóra
bejelentett
kakucsi
lakos
szertartás lebonyolítása
42 Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli és
hivatali munkaidőn túli
túli házasságkötési
házasságkötési szertartás
szertartáslebonyolítása
lebonyolítása-,–ha
nem
az
állandó
kakucsi
lakcímre
bejelentett
személyek
esetén
érintett felek
legalább
egyike
állandóra
bejelentett
kakucsi lakos
53 Hivatali munkaidőn túli házasságkötési
házasságkötési szertartás
szertartás lebonyolítása
lebonyolítása--ha
nem
az
állandó
kakucsi
lakcímre
bejelentett
személyek
esetén
érintett felek
legalább
egyike
állandóra
bejelentett
kakucsi lakos
4 Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli és
7
hivatali munkaidőn túli házasságkötési szertartás
lebonyolítása – nem
állandó kakucsi lakcímre bejelentett személyek esetén
5 Hivatali munkaidőn túli házasságkötési szertartás lebonyolítása - nem
állandó kakucsi lakcímre bejelentett személyek esetén

Fizetendő díj
mértéke bruttó
0 Ft
30.000 Ft
Fizetendő díj
mértéke bruttó
30.0000 Ft
60.000
30.000 Ft
50.000
30.000 Ft
60.000 Ft
50.000 Ft
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Közművesítési hozzájárulás díjai 2022. szeptember 1-jétől:

1 ivóvíz-hálózatra történő rákötés díja magánszemélyek esetében
2 szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés díja magánszemélyek
esetében
3 ivóvíz-hálózatra történő rákötés díja jogi személyek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében
4 szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés díja jogi személyek,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében
5 2022. 06. 24-én külterületi helyrajzi számmal ellátott és ezen
ingatlanok előtt kiépült ivóvíz-hálózatra történő rákötés díja
6 2022. 06. 24-én külterületi helyrajzi számmal ellátott és ezen
ingatlanok előtt kiépült szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötés díja
7 amennyiben az ivóvíz- valamint a szennyvízcsatorna-hálózatra
való utólagos csatlakozás révén önkormányzati tulajdonú, szilárd
burkolatú út sérül meg, az útfelújítási díj díja
Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét, hogy
amennyiben valaki még nem kötött rá az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatra, és utólag szeretné azt megtenni, a
közelmúltban felújított útjaink esetében különösen meg kell
indokolnia az esetleges útbontás szükségességét, mert arra
csak az útépítést pályázati úton támogató szervezet hozzájárulását követően kerülhet sor. Az útbontás szükségességét
a közműcsatlakozást megvalósító szolgáltató (az ivóvíz és
szennyvízcsatorna szolgáltatást, valamint a földgázszolgáltatást végző közműszolgáltatók) szakmai véleményének is
alá kell támasztania.
Fentiek alapján, ha Ön olyan utcában lakik, ahol még
nem építette ki az Önkormányzat az aszfaltos utat, vagy a
korábban kiépített, de mára már felújítandó burkolat felújítására még nem került sor, és az Ön ingatlanának ivóvízés szennyvízcsatorna-hálózatra (esetleg földgázhálózatra)
történő rákötése mindeddig nem valósult meg, ebben az
esetben kérjük, hogy sürgősen építtesse ki az ingatlanához
a különböző közműveket, mert a régi, mindeddig még fel
nem újított utak esetén kizárólag az Önkormányzat hozzájárulása szükséges a kellő mértékű útbontáshoz. Az érintett út
burkolatának pályázati forrásból történő felújítását követően
azonban csak a támogató szervezet (minisztérium) engedélyezheti az útbontást.
Ebben az évben az Arany János utca és a Rákóczi utcának
a Galamb és az Arany János utca közötti szakaszának útburkolatát tervezzük felújítani belügyminisztériumi pályázati
támogatás segítségével, azonban ez ideig még nem kaptunk
tájékoztatást a Minisztériumtól a megpályázott támogatási
összeg elnyeréséről.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy – magánszemélyek tekintetében belterületen – 2022. augusztus 31-ig mind az ivóvíz-,
mind a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés esetén a
közművesítési hozzájárulás mértéke 20.000 Ft/érdekeltségi

Fizetendő díj
mértéke bruttó
200.000 Ft /
érdekeltségi egység
200.000 Ft /
érdekeltségi egység
400.000 Ft /
érdekeltségi egység
400.000 Ft /
érdekeltségi egység
1.500.000 Ft /
érdekeltségi egység
1.500.000 Ft /
érdekeltségi egység
100.000 Ft
érdekeltségi
egységenként

egység, és az útfelújítás díja is 20.000 Ft/útbontás, azonban
ezen hozzájárulások összege szeptember 1-jétől 200.000 Ft/
érdekeltségi egységre, az útfelújítás díja pedig 100.000 Ft/
útbontásra fog emelkedni.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben tapasztaltak alapján a közműcsatlakozásokat a szolgáltatók hosszabb idő
alatt tudják kivitelezni, így amennyiben a közműcsatlakozást megvalósítani kívánó lakos az útfelújítással kapcsolatos munkálatok tényleges megkezdése előtti 30. napot megelőzően megkezdte a közműcsatlakozás miatti ügyintézést
(dokumentált, bizonyítható módon elindította az ügyet az
érintett közműszolgáltatónál), azonban az adott közmű tényleges bekötését az azt kivitelező szolgáltató az útfelújítási
munkálatok megkezdésééig nem tudta megvalósítani, ebben
az esetben a már felújított útburkolat kellő mértékig történő
bontásának engedélyezése miatti kérelmet a közműcsatlakozást megvalósítani kívánó lakos jelzése alapján Kakucs
Község Önkormányzata automatikusan megküldi az elbírálásra jogosult, pályázati forrást biztosító szervezet (minisztérium) részére.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
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Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket
vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft
névértékű, babaápolási 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 2022 májusában a következő újszülötteket köszöntötte otthonukban:
1. Bódi Péter Sándor és Spanyiel
Brigitta kisﬁát: Antal Józsefet
2. Dankos Lajos és Hugyecz Katalin
kisﬁát: Máté Lajost

3. Deák Péter és Fazakas Enikő kislányát: Lénát
4. Fábián Ferenc és Turcsányi Kata
kislányát: Szoﬁát
5. Farkas Csaba és Magyari Adél
Zsóﬁa kisﬁát: Csaba Bencét
6. Gergő József és Jáger Gréta Renáta kislányát: Lara Nadettet
7. Ignácz Attila János és Kecskés Vivien kisﬁát: Dominiket
8. Jávorszki Attila és Böőr Anita kisﬁát: Ádámot
9. Jezierski Grzegorz Tomasz és
Könnyű Boglárka Márta kislányát:
Abigél Jadwigát
10. Kincsey Lajos és Lázár Tímea
kisﬁát: Áron Lajost
11. Matyi Balázs és Farkas Viktória
kislányát: Natasát

12. Muzsai Richárd és Kozma Anna
kislányát: Dorina Petrát
13. Pál József László és Majeczki
Anita kislányát: Boglárkát
14. Pataki Zoltán és Gergely Réka
Mária kisﬁát: Nolent
15. Püspöki Dávid és Molnár Henriett Irén kisﬁát: Zalánt
16. Sztanyó Szabolcs és Doma
Krisztina kislányát: Esztert
17. Szudor József és Náchlik Beáta
kislányát: Szonját

Fábián Szoﬁa

Sztanyó Eszter

Bódi Antal József

Pataki Nolen

Az Önkormányzat és a Lapozgató
Szerkesztősége részéről nagyon sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk
a szülőknek és újszülött gyermekeiknek!

Gergő Lara Nadett

Deák Léna

Dankos Máté Lajos
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Pál Boglárka

Jezierski Abigél Jadwiga

Püspöki Zalán

Ignácz Dominik

Kincsey Áron Lajos

Matyi Natasa

Muzsai Dorina Petra

Jávorszki Ádám

Nevessünk!

Farkas Csaba Bence

Szudor Szonja

Sándor György humora olyan mintha angol humor lenne, azzal a különbséggel, hogy sokkal
jobb:
- Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva van.
- Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom.
- Neked, mint kívülállónak, mi a véleményed az intelligenciáról?
- Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a „remekül nézel ki”.
- Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak úgy elszórva tartok a világ tengerpartjain.
Talán már láttad.
- A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz.
- A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, Az orvos meg földdel...
- Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki...
- Az élet olyan tragikus, Az egyik nap még itt van az ember, a másik nap meg szintén.
- Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, mert meg kell őriznünk a nagy
ország látszatát!!
- Ha három madár lennék, látnám magam felülről, amint magam után repülök.
- A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett!
10
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Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű
elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik
az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött,
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű
elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el,
ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Parlagfű-rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző;
külterületen, Pest megye és Budapest területén; a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon
az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli
el a közérdekű védekezést.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek
kell megﬁzetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A

bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénynyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl - vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A
közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem,
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Pest Megyei Kormányhivatal
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Iskola baba és munka mellett, távoktatásban
Tisztelt Érdeklődő!
Amennyiben Ön a 16. életévét betöltötte, nem tanköteles,
de nem végezte el az általános iskolát, vagy a középiskolát
és érettségit szeretne, sok szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba.
Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
Dr. Grünvald Mária intézményvezető

legalább 4 osztályzatot szereztek. Megírták a 2 elektronikus dolgozatot és beszámolót tettek, ami írásbeliből és szóbeliből áll. Félévkor csak beszámolók vannak, amelyek
letétele személyes jelenlétet igényel. A féléves beszámolók
december közepétől január végéig tartanak.
Akik nem tudnak félévente legalább 4 osztályzatot szerezni, így nincs félévi jegyük, év végén osztályozó vizsgát
tesznek. Az év végi osztályozó vizsgák május elejétől június közepéig tartanak. Akik másik iskolából jönnek és ott
nem tanulták azokat a tárgyakat, amelyek a mi iskolánkban
kötelezőek, különbözeti vizsgát tesznek. Ez november végén, december elején történik.
Beiratkozni csak személyesen lehet, 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanulót vehetünk fel. Aki a 18.
életévét nem töltötte be, 2 szülő kíséretében jelentkezhet iskolánkba. Amennyiben nem élnek együtt, az egyik
szülő nyilatkozatot tehet, a másik távollétének okáról. A
felvételihez kellenek a személyes igazolványok (személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), illetve az általános iskolai bizonyítvány, valamint az utolsó eredményes
évről a bizonyítvány.
Jelentkezhetnek külföldön élő magyarok is, feltétele a
magyar állampolgárság vagy állandó tartózkodási engedély Magyarországon.
Tandíj nincs, alapítványunk elfogad évi 5000 Ft-os támogatást, de az alapítványi támogatás nem feltétele a tanuló
felvételének.
Beiratkozás: 2022. július 6-tól, a nyári időszakban
szerdánként 12 órától 18 óráig iratkozhatnak be személyesen. Augusztus 23. után minden nap, hétfő kivételével
az iskolában vagyunk. Hétköznap 14 órától 19 óráig iratkozhatnak be, szombaton 9 órától 15 óráig. Ekkor azonban
már általában nincs szabad férőhely.
Aki nem fér be a 560, illetve 60 fős keretbe, várólistára
tesszük. Ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

Rövid ismertetés iskolánkról
(Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma,
Általános Iskolája
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. )
Iskolánkat 1946-ban alapította az akkori Vallási és Közoktatási Minisztérium.
Iskolánk 4 évfolyamos gimnázium, amely 2020. szeptember 1-jével kibővült általános iskolai tagozattal is.
Mivel állami iskola, tandíj nincs. 560 gimnáziumi és 60
általános iskolai tanulót vehetünk föl.
Iskolánk sajátos „blended learning” (a távoktatás, az esti
és a nappali keveréke) oktatást folytat. 2 tagozatunk van:
Az ”A” tagozaton kedden, szerdán, csütörtökön 16:30-tól
21:00 óráig tartjuk az órákat (ez az „esti”). „B” tagozatunkon szombaton reggel 8 órától 18 óráig tartunk órákat. Csütörtökön és pénteken 16 órától 21 óráig „egyéni konzultációs” órák is vannak. Az általános iskolásokat hétköznap, az
„A” tagozat idején tudjuk fogadni.
Az órákon való részvétel nem kötelező, de ajánlott. Jelenléti ívet vezetünk.
Minden héten, digitális módon, segédanyagot küldünk, így azok is követni tudják az oktatást, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. E-könyvtárt működtetünk,
amihez minden tanulónak hozzáférést biztosítunk. Minden
félévben, legalább 2 alkalommal, mód van digitális úton
beküldendő feladat elkészítésére. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a féléves osztályzatok megszerzéséhez
feltétlenül szükséges. Ezen kívül természetesen lehetőség
van a helyszínen is dolgozatokat írni, osztályzatokat szerezni. Félévkor azokat a tanulókat tudjuk lezárni, akik

Telefon: 06/1-291-9597,
titkárság telefonszáma: 06/30-357-2542
E-mail: felgimi.igazgatas@gmail.com

Községünk Kulturális Bizottságának rendezvényei
Falunapunk előestéjén, 2022. május 20-án Cseh Sándorné
festménykiállítását dr. Kendéné Toma Mária polgármester
nyitotta meg.
Kedves Festészetre Kíváncsi Barátaim!
Köszönöm, hogy hívásunkra eljöttek erre a tárlatra.
Van ajtó, amin egyedül kell bemenni – ilyen szimbolikus
ajtó nyílik az emberi elmére, mely egyedi, titokzatos tervekkel, érzésekkel teli, és ezt a titkot csak az ész vezérelte ember képes a megszülető művekben megvalósítani, megmutatni mindenkinek, és ezáltal mély benyomást tenni mások
érzelmeire.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
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Cseh Sándorné

A Kakucsolók pünkösdi dalokat énekeltek

Minden alkotás formálja a szemlélődő gondolatait, véleményét a világról, mert a művészet mindig a világról szól,
még akkor is, ha egy szál virágot, vagy a vibráló gondolatokból született, forma nélküli képet látunk.
A csoda abban van, hogy mindenki mást gondol majd
ugyan arról a képről – és minden gondolat igaz lesz.
Pont ugyanúgy, mint a zene, vers, próza - mindenkit másmás érzelemre indít.
Az itt látható műveken meghökkentően erős hátterek
emelik ki a fő témát. Az árnyék nélküli virágok szinte keretbe foglalt hímzésként hatnak. Hol mentaszín háttérből
tekintenek ránk kecses virágok, másutt borús, barna alapot
derítenek fel a lila-fehér, fodrozódó szirmok.
A legtöbb képen a virágok dominálnak szép formájú kelyheikkel, libbenő szirmaikkal, törékeny szárakon, bimbókkal
és fejlődő termésekkel.
Megkapó az anya és leánya képen a hullámzó színekből
kiemelkedő szeretet, ragaszkodás – az örök összetartozás
jelképe.
Sok képen látjuk a fény és sötétség kettősségét, az élesen
elváló erős színek kacskaringós csíkjaiból összeálló mintázatot.
Elbillenni látszik a valóság, egy pillanatra betekintést enged az alkotó érzelmeinek színes világába.
Erdők, mezők növényei vonulnak fel előttünk, esték és
hajnalok, fantázia és mesevilág motívumai, mintha illusztrált mesekönyv színes oldalait lapozgatnánk.
Aki elhozta nekünk képeit és megmutatta, mire képes a
képzeletében megszülető gondolat láthatóvá tételében, nem
más, mint a köztünk élő Cseh Sándorné, Klára, akiről nem
is tudtuk hosszú évekig, hogy kezében az ecset miféle színorgia megalkotására képes. Tanítónőként dolgozott, most
pedig alkot a saját örömére.
Köszönjük, hogy hozzájárult képeinek bemutatásához a
közösségünk előtt.
Kívánjuk, hogy jó egészségben élje életét, és a gondolataiban megszülető képeket alkotó fantáziájának köszönhetően még sokáig vethesse vászonra a saját - és a közösség
örömére.

„Szíved vigan éljen!” – a népdalkör köszöntője

Házgazdaként Spanyielné Elek Györgyi, óvodánk vezetője
köszöntötte Klárát

Szeretetvendégség, beszélgetés zárta a megnyitót

Cseh Sándorné, Klára – Isten hozta nálunk!
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei

60 éves a kakucsi óvoda!

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Gyerekek!

Köszöntő

Minden településnek szüksége van olyan intézményekre,
amelyekben a faluban élők gyermekei megkaphatják azt az
életre szóló tudást, ami nélkül nem tudnak elindulni az életben.
Az elsők egyike éppen az óvoda.
Az óvoda lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy
felkészülten, a közösségi viselkedést és az iskolában szükséges készségeket elsajátíthassák.
Ezt a nagyon fontos tudást az óvodában dolgozó óvónők,
dadusok féltő gondoskodása közepette adják át a háromtól
hat éves korukig itt nevelkedő gyermekeinknek.
Hálás vagyok azért, hogy a mi óvodánk már hatvan éve
sok-sok szeretettel és nagy sikerrel járul hozzá az itt élők fejlődéséhez. A háromévesen óvodába induló kisgyerekekből a
szemünk előtt változnak át magabiztos, beszélni, énekelni,
rajzolni szerető, iskolába induló gyerekekké.
Ehhez a fejlődéshez az óvoda minden dolgozója hozzájárul.
Büszkék vagyunk arra, hogy évtizedek óta egyengetik itt
a gyermekek útját egy sikeres jövő felé.
Számtalan óvónő, tanító, tanár, mérnök, tudós, sikeres
vállalkozó, magasan képzett magángazda nevelődött ebben
az óvodában.
Az itt dolgozók lelkesedése és elkötelezettsége a mai napig töretlen.
Köszönettel tartozunk ezért az áldozatos munkáért minden óvónőnek, dadusnak, konyhai dolgozónak!
Kérem, becsüljük meg az óvónőket, dadusokat, konyhásokat, akiknek része van a mi óvodánk sikeres működésében!
És becsüljük meg a szülőket is, akik, amikor az óvoda
hívó szava elhangzik, a segítségére sietnek. Csak együttesen
tudunk tenni azért, hogy az óvodánk a következő hatvan évben is sikeres, szívünknek kedves intézmény lehessen.
A komfortos óvoda egyik fontos része az örökmozgó
gyerekeknek olyan játékok biztosítása, amely segíti őket a
szórakozásban, miközben észrevétlenül fejlesztik mozgásuk
koordinálását, ﬁgyelmük összpontosítását. A játékok bővítésében együttműködött velünk Pánczél Károly országgyűlési
képviselő úr, aki a Magyar Falu Program számunkra fontos
pályázatairól mindig tájékoztat és támogatja kéréseinket.
Az óvónők és a szülői munkaközösség együttműködése
révén az óvoda programjai egész évben változatosak, és számuk akkor sem csökkent, amikor a járvány miatt a gyerekek
csak maguknak adhatták elő a megtanult verseket, dalokat.
Az óvoda falai között megszerzett sok tudás nem vész el:
egy életre megmarad a természet szeretete, a társak tisztelete
és a tudás, tanulás öröme.
Ilyen a mi óvodánk: derűs, szeretettel teli légkör, biztonságot nyújtó pedagógusok – ahol a gyermekek jól érzik magukat, és fejlődésük évről-évre nyomon követhető.
Gratulálok az óvoda minden munkatársának!
Kívánom, hogy a többször felújított és bővített óvoda legyen tele mindig szeretettel, kacagással!
Boldog születésnapot kívánok, Óvoda!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az óvoda 60 éves
évfordulója alkalmából
tisztelettel és szeretettel
köszöntöm kedves vendégeinket, a szülőket,
óvodás gyermekeinket.
Fontos év 2022. az
óvoda életében. 1962ben nyitotta meg kapuit
a helyi óvoda, amely
a járásban, de még a
megyében is a legmodernebb intézmények
közé tartozott. Büszkén mondom, hogy a
mai napig megállja helyét a környező óvodák között, pedig
Kakucs nem bővelkedik ipari parkokban, iparűzési adóban.
Mi az önkormányzat és az állam pénzéből élünk, épülünk.
Szépülni és fejleszteni pedig az Önök adományaiból és pályázatokból tudunk.
Óvodánk első vezetője, Feczesin Miklósné Anci óvó
néni, kijelölte a kakucsi óvoda irányvonalát. Őt követte
1991-től Hegyiné Kovács Margit, aki 21 évig volt óvodavezető. Vezetése alatt bővült az óvoda, önkormányzati hitelfelvételből, 3 csoportból 4 csoportossá, majd önkormányzati
pályázat útján 2014-ben lettünk 5 csoportosok. A mellettünk
lévő lakópark benépesülése igényelte is a bővítést. Ebben az
időben már én voltam a vezetője az óvodának és most ismét
bizalmat szavaztak nekem az elkövetkező évekre.
Hálásak vagyunk mindenkori fenntartónknak, a szülőknek, a község vállalkozóinak, hogy magukénak érzik óvodánkat, így az mindig szépül, fejlődik. Ezt köszönjük meg
a községben rendezett műsorokon úgy, hogy minden rendezvényen részt veszünk. Az óvoda és konyha mindenkori
dolgozói mindig azon ügyködtek, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat. Nemcsak a gyermekek, hanem
a szülők is.
A mai nap sikeréhez hozzájárul az is, hogy lelkes apukák egész délelőtt palacsintát sütnek kedves vendégeinknek, valamint kint fő egy nagy bográcsban a ﬁnom
gulyásleves, melyet délben mindenki megkóstolhat. Köszönjük, hogy a szülők felajánlották munkájukat és az
ebédhez, palacsintához való nyersanyagokat.
Az idei nevelési évet három csoport már lezárta. Jó hangulatú, vidám évzáró műsorokat láttunk, ahol a gyermekek is
jól érezték magukat. Jövő héten nagycsoportosainktól is búcsút veszünk, de a mai délelőtt és délután mindenkié. Az óvó
nénik ismét kiváló zenéket, táncokat tanítottak óvodásainknak. Fellépnek mellettük az óvoda dolgozói és a szülők is.
Az estét pedig az Apostol együttes koncertjével nyitjuk,
mely remélem mindenkinek maradandó élményt szerez,
majd retro discoval zárjuk.
Érezzék jól magukat!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
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Az óvodai ünnepségen műsort adó csoportok és az óvónők tánca

A Katica kiscsoport

A Pillangó kis-középső csoport

A Süni középső csoport

A Maci csoport

A Csiga csoport

Sokan ünnepeltük ezen a délelőttön az óvodát!

Ének az esőben

És kinyíltak az esernyők!
15
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Válogatás a 2022. évi falunap délutánjának képeiből (fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Délben a Böllér Brass Band szórakoztatott bennünket

A délután műsorát helyi lakosunk, Galát Norbert színvonalas
énekes műsora nyitotta meg

Az óvoda előtt árusok várták a rendezvényre kilátogatókat

Kora délután kezdődött az Apostol Együttes koncertje

Baráti társaságok

Köszönjük az Önkormányzat estebédjét, az ízletes székelykáposztát. A főszakács Nagy Pál, segítői a Konyha dolgozói
voltak. Az étel kiosztását, valamint a tombolát a Polgármesteri Hivatal dolgozói rendezték.
Az estét a Szuri-diszkó zárta. Szép napunk volt! Köszönjük mindenkinek, aki dolgozott azért, hogy ezen a délutánon jól
érezzük magunkat, hogy gondtalan szórakozásban legyen részünk!
16
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Jubiláló dolgozóink
Bundik Kornélia élelmezésvezetőnk nemcsak 30 éves
jubileumát ünnepli, hanem nyugdíjba is vonul. Közel 20
évig vezette a konyhát, és még az új részben is dolgozott.
Sokat köszönhetünk Nellinek, aki magáénak érezte a konyhát és az ott dolgozókat. Munkájára, ötleteire és szakértelmére mindig számíthattunk. A környező konyhák élelmezésvezetői is sokszor kérték segítségét. Remélem, jó szívvel
emlékezik vissza az itt töltött évekre.

Az idei évben két dolgozónk is jubilál. 40 éves jubileumát ünnepli Elek Jánosné Rózsika dadus is, aki úgy
gondolta, végigtáncol velünk még 1-2 évet. Nem megy
nyugdíjba, melynek nagyon örülünk, de a 40 év munkában
eltöltött idő, az a mai világban követendő példa. Szinte
együtt kezdtünk Rózsikával dolgozni. A később hozzánk
kerülő dajkákat és azokat, akik csak gyakorlatra jártak óvodánkba, hozzá küldtem, hogy mutassa, tanítsa meg, milyen
is a jó „tyúkanyó” dajka.

Szeretettel gratulálok mindkettőjüknek!
Elek Jánosné Rózsika

Bundik Kornélia
Nelli nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánok!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
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Az óvoda további hírei

Gyermek lenni...

Ballagás 2021/2022

Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki minden pillanatban várja a csodát.
Ki remegő izgalommal lesi, hogy
milyen ajándék vár rá.

Ismét eltelt egy év és két csoport búcsúzik az óvodától.
Kedves Szülők!
Először Önökhöz szólók. A mai nappal nemcsak gyermekeik életében, de az önökében is lezárul egy fejezet: véget
érnek a felhőtlen ovis évek. Bízom benne, hogy olyan nagy
szeretettel emlékeznek majd vissza erre az időszakra, mint
mi, a Kökörcsin óvoda dolgozói.
Köszönöm, hogy partnerek voltak és megértették, nem
jöhetnek be az óvodába. Köszönöm Önöknek a sok segítséget, az állandó megerősítést, hogy egy csónakban evezünk,
azonosak a céljaink.
Nem mindennapi csoportok, gyermekek búcsúznak a mai
napon. Ezt mondom minden évben, de az idén ez különösen
igaz. Két év után váltak külön a gyerekek és két nagycsoport lett belőlük, mivel többen más óvodából jöttek hozzánk
a tavalyi nyáron. Brigi és Hetti óvó néninek nagyon nehéz
feladata volt, annak ellenére, hogy kis létszámú csoportjaik
voltak. Rendkívül erős egyéniségek jöttek össze, különösen
a Maci csoportban. Az óvó és dadus nénik higgadtságának
köszönhető, hogy ilyen ballagást tudtunk tartani, és ezt minden túlzás nélkül mondom. Változik a világ, felgyorsult az
életünk, melyet különösen a gyermekek sínylettek meg.
Szerencsére ebben az évben már nem kellett otthon maradniuk a gyermekeknek, folyamatosan járhattak óvodába.
Ennek ellenére úgy érzem, hogy a járvány nagyon kihatott
a családokra. Próbáltuk pótolni az elmaradt programokat
az idei évben. Sok-sok új élményt, tapasztalatot szereztek a
gyerekek. Reméljük, ezek szép emlékek maradnak.
Minden évben megjutalmazzuk azokat a gyermekeket,
akik a játék mellett a sportra sem sajnálják az időt:
Mazsorett: Boldizsár Gabriella, Papp Léna Éva (jéghoki
is)
Lovaglás: Györkös Natasa
Foci: Muzsai Vanda Cintia
Motorsport: Szabó-Faragó András
Karate: Krizsek Vendel Bendegúz
Foci: Békési Máté, Csernok Vincent Ferenc, Marton Bence, Nagy Miklós, Papp Kristóf, Perjési Ádám, Sztanyó Tamás, Varga Ákos Zsolt

Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki tiszta és romlatlan.
Testét, lelkét még nem szennyezi
a világ bűne és gonoszsága.
Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki még a fátyol mögé lát,
s teljes szívével ragaszkodik ahhoz,
mit ott talál.
Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki nem foglalkozik gonddal, s bajjal,
ki vidám örömmel, teljességében
adja át magát a pillanatnak.
Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki mindig szívéből szól,
kinek szavai és gondolatai,
oly tiszták, mint az első hó.
Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki tűzön-vízen átviszi akaratát,
ki eltántoríthatatlan attól, hogy
megvalósítsa, amit kigondolt.
Olyan vagyok, mint egy gyermek,
ki önzetlenül tud szeretni,
együtt sírni és nevetni,
aki nem fél kimutatni legbensőbb érzéseit.
Olyan vagyok, mint egy gyermek, most már.
Gyermek lettem újra, ennyi év után.
Már nem fertőz a külvilág, nincs hatással rám.
Bekuckóztam, begubóztam önmagamba, hogy
majd kinyíljak, felszálljak, boldogan ragyogva,
mikor fellebben a fátyol és eljön a szent pillanat.
Örkény, 2022. június 1.

Bundik Kornélia

A ballagó óvodások fát ültettek

A nyár folyamán legyenek minél többet együtt gyermekeikkel. Játsszanak, meséljenek, kiránduljanak velük, mert
nagy szükségük van az egyéni szeretetre, törődésre. Brigi,
Hetti óvó néni, Betti, Melinda és Marcsi dadus néni és az
óvoda valamennyi dolgozója a szeretetet, törődést adták
egész évben a gyerekeknek. A nyár az Önöké, használják
ki!
Kedves ballagók! Pihenjetek, játsszatok nagyon sokat
a nyáron! Ha kedvetek tartja, látogassatok meg bennünket.
Érezzétek jól magatokat az iskolában, és hasznosítsátok az
itt tanultakat!
Köszönöm az óvoda valamennyi dolgozójának fáradságos munkáját, és tartalmas pihenést kívánok a nyárra!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
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A Polgármester Asszony egy bensőséges óvodai ünnepségen megajándékozta a leendő elsősöket
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden
kedves jelenlévőt! Vendégeinket, a szülőket,
rokonokat, barátokat!

Nem volt könnyű! Hiszen
a velem tartó Pillangó csoportos gyerekek már ismertek, megszoktuk egymást.
Érkeztek új gyermekek, valamint a Süni középső csoportból is csatlakoztak hozzánk
kisgyermekek.
Kemény magnak bizonyult már az első hetektől a Maci
nagycsoport. Volt sok sírás, vita, összezörrenés. De lassan
összekovácsolódtunk, és nagyon boldog vagyok, hogy egy
„szeretetbomba” csoportunk lett.
A rengeteg élmény, a közös játékok, ünnepségek – melegséggel töltik el a szívemet.
Sosem felejtelek el benneteket, az első csoportomat!
Hetti óvó néni

A nagymamám mindig azt mondta, amikor türelmetlen
voltam és nagyon vártam valamit, hogy: „Mindennek eljön
a maga ideje.” Sokszor elemeztem ezt a mondatot, miközben erre a beszédre készültem. Az jutott eszembe, hogy csak
valami varázslat lehet az oka annak, hogy ez a 3-4 év ilyen
hamar véget ért. Ma búcsút kell vennünk azoktól a gyermekektől, akiket még nem is olyan régen hoztak először ebbe
az óvodába. Eljött számukra a Ballagás ideje.
2018 szeptemberében megszeppent kisgyermekek és aggódó szülők vártak a Katica csoport ajtajában. Ekkor kezdődött a közös életünk. Mindez mára emlék, de jó érzés viszszaemlékezni.
Érzem ismét csöpp kezüket, ahogy az enyémbe bújtatták,
a simogatásukat, a könnyeiket az arcomon, amikor vigasztaltam őket, mert olyan nagyon fájt az anyától való elválás.
Hamar megismertük egymást, összebarátkoztunk és Betty
dadus nénivel igyekeztünk második anyaként gondoskodni
róluk. Sokat játszottunk, meséltünk.
És időközben szinte varázslatszerűen megnőttek.
A Pillangó csoportban Hetti óvó nénivel közösen terelgettük az egyre önállósodó, ügyesedő gyermekeket, akiknek lassan második otthonuk lett az óvoda. Boldog vagyok,
hogy én lehettem, mi lehettünk azok, akik ezt az időt velük
tölthettük.
Szeptembertől a csoport egyik felével a Csiga csoportba
költöztünk, ahol már valódi nagycsoportosokként készültünk az iskolára. A többieket Hetti óvó néni vette védőszárnyai alá a Maci csoportban.
Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta Csiga csoportvezető

Balla Piroska: Óvó néni búcsúzik
Ti voltatok a kis kertem,
benne magok, bújva csendben.
Minden napon öntözgettem,
kis kertemet szeretgettem.
Jó szóval és biztatással,
sok mesével és játékkal,
énekkel is, rajzolással,
ismerkedtünk a világgal.
Így nőttetek évről évre,
kicsi magból már növényke.
Voltak néha zivatarok,
kisebb gondok, nagyobb bajok.
Szívünkben élt a szeretet,
így tűntek el a fellegek.
Elbúcsúzunk most tőletek,
nagyok vagytok, megnőttetek!
Egy ölelés, egy simogatás…
Óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,
kis kertemben szép virágok,
mindig vár az óvodátok!

Búcsúzó
Mit is mondhatnék erről a szűk egy évről?
Sok érzés, gondolat kavarog bennem.
Izgalommal, reménnyel telve álltam az első csoportom
vezetése előtt.
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Szülők bálja

Támogatóink:

Két év kihagyás után ismét megrendezésre került a szülők bálja. Igen, idén eltért a megszokottól, hiszen külön eseményként beszéltünk a bakancs-tűzésről és a szülők báljáról
is. Utóbbit most tényleg mi szerveztük, persze a tanárok segítségével, amit nagyon köszönünk!
A nyitóbeszédek után a nyolcadikosok keringőjét láthattuk, majd a vacsora következett. A tálakat az Aranykalász
vendéglőből rendeltük, ami nagyon ﬁnom volt. A vacsora
alatt elkezdtük árusítani a tombolát, hiszen rengeteg értékes
ajándék várt gazdára. Utalványok, Hunguest Hotel ajándékutalványok, ajándékcsomagok stb.
A talpalávalót a Silver Duó szolgáltatta. Nagyon jól éreztük magunkat!
Szeretném itt is megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak mindenkinek, aki segített a bál megszervezésében,
lebonyolításában.

Ablak Kakucsra Egyesület, Azúr Diszkont 2019 Kft,
Aranykalász vendéglő, Autókozmetikai Stúdió-Varró Tamás Inárcs,Bábel László, Brabantiné Barta Kornélia, Brand
Autósiskola Kft ,Balázs István, Czeglédiné Száraz Márta,
Csernák Andrea, Csernák Istvánné, Deák Udvarház, Dénes
Áron, Doriné Csiszárik Henriett (Gödör), Dr. Kendéné Toma
Mária, Dr. Vágány Valéria, Etidruck Nyomda Kft, Fajt István, Faragó Pál, Faragó Tamás, Farkasné Szabó Mária, Fazekas Zoltán, Füstcsőmester Kft,Füri-Bozsó Éva, Friss Pékség,
Galát Norbert, Golda Gábor, Goldáné Fajt Mária, Guttyán
Gábor, Helyesné Hornyák Zsuzsanna, Horváthné Durai Mariann, Inárcs Szépségpark, Isteni Gondviselés Gyógyszertár, Janczer-Szabó Regina, Janczer Károly, Juhász-Hegyi
Rita, Jam ABC (Lovasné Horváth Lilla), KAFIK, Kakucsi
Polgárőr Egyesület, Kakucsi Sportegyesület, Kakucsi Fidesz Csoport, Kakucsi Gyógyszertár, Kajáry János, Kardos Károly, KÁRI-KER 97 Kft, Katica virágbolt, KINCSTÁRAJÁNDÉKBOLT DABAS, Kiss ABC, Kiss Zoltán,
Kiss-Szabó Gyöngyi, Kelemen Zoltán atya, Kovácsné Gergely Mariann, Kucsera Attila, Kucsera Dóra, Krisztwash
Autómosó, Krisztné Gubi Csilla Union, Kovacsics Károly,
Klauz Dénes, Lovas István, Mangó Kávézó-Fittness és
Szépségház, Marton Ilona, Monimi-Skodák Mónika, Molnár Lászlóné Műszaki Bolt, Nagy József, Nagy Pál, Nagy
Ingatlan, Nagy Balázs, Nagy Jánosné, Ovis textil, Pálinkás
Ildikó ,Perjési Mátyás, Picúr Gyümölcsdéje, Pintér Miklós,
Pintérné Nagy Zsuzsanna, Radics Jenő, Rollandné Balogh
Annamária, Rosta László, Rosta Lászlóné, Rol and Car
Autószervíz, Roskó Zsolt, Sallai Pál Liebnerkert Vendégház, Sashegyi Gergő, Sinka Kft, Sipos Henrietta, Sinkóné
Fajt Zsuzsanna, Spanyielné Elek Györgyi, Szarvas Norbert,
Szaller Balázs, Szabó Tamás, Tóth Istvánné, Tóth Kata,
Tóthné Vágány Ildikó, Ulicska József, Varróné Kohut Andrea, Varróné Elek Anita, Varró és Varró Kft, Vénusz Panzió,
Zelenák Attila.

A szülői munkaközösség elnökének a megnyitó beszéde:
„Kedves Szülők, kedves Vendégeink!
A jótékonysági bál körül hetek óta zajló események kissé
mesébe illőek. Vannak itt szülők, pedagógusok, akik mertek
nagyot álmodni, újraterveztek, akadályokat győztek le.
Izgultunk, hiszen ebben a szervezési formában még nem
szerveztünk bált, ugyanakkor bízunk abban is, hogy egy nemes ügy támogatása érdekében sokan segítenek bennünket.
Nem a világ megváltását tűztük ki célul, csak gyermekeinknek akarunk otthonosabb tantermeket biztosítani. Az iskola, az iskola bútorzata felújításra szorul, nagyon! Összefogással kívánjuk ezt a helyzetet megoldani. E bál bevételéből,
talán egy lépéssel közelebb kerülhetünk a célhoz.
Szeretnénk, ha jól éreznétek magatokat a bálon, és holnap, holnapután azt hallanánk vissza a faluból, a boltból, az
utcából, látnánk a facebookon, vagy az instán, hogy mekkorát buliztunk!
Ki tudja meddig mulattunk, bort és pálinkát is ittunk, ki
tudja mennyit, és hogy utána mi történt?!
Nem emlékszem!
Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!”
Csernák Andrea,
az iskolai szülői munkaközösség vezetője
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Házi szavalóverseny
2022. április 11-én, a Magyar Költészet Napján, tiszteletünk jeléül házi szavalóversenyt rendeztünk iskolánk alsó
tagozatán. Gyermekeink körében nagy volt az érdeklődés.
Sokan szerették volna megmutatni előadói képességüket.
A versek között szerepeltek komolyabb, illetve viccesebb
hangvételű művek is. A zsűrinek nehéz dolga volt. Végül
megszületett az eredmény, és egy közös tavaszi énekléssel
zártuk le az eseményt.
Köszönjük a zsűrinek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket: Tóth Istvánné Éva néninek, Fazekas
Zoltánné Marica néninek, Nagy Jánosné Erzsike néninek!
Köszönet diákjainknak és a felkészítő tanító néniknek is,
akik nagy izgalommal készültek a versenyre.
Reméljük, ez a lelkesedés a jövőben is megmarad!

A teljes alsó tagozatos mezőny

Dobogósaink:
1.-2. osztály:
I. Ulicska Dávid 1. o.
II. Bán Boglárka 1. o.
III. Csiszárik Enikő 2. o.
3.-4. osztály:
I. Reményi Flóra 4. o
II. Szabó Boglárka 3. o., Szántó Nóra 3. o.
III. Fűri Kincső Jázmin 3. o.
Goldáné Fajt Mária tanító

A győztes versmondók

SZÍNEZD ZÖLDRE A SULIS HÉTKÖZNAPOKAT!
lengőteke, Hulladékrakosgató, Megszólal a hulladék – a
hulladék hangja, Mentsük meg a vízcseppet! Nem minden
hulladék szemét, Keresd a tűt a szalmakazalban!
Valamennyi állomáson nagy volt az érdeklődés, jó
kedvvel, fegyelmezetten vette ki mindenki a részét a feladat megoldásában. Valójában nehéz volt eldönteni, melyik állomás volt a kedvenc, annyi bizonyos, hogy a Lengőteke és a Mentsük meg a vízcseppet állomások voltak a
győztesek a tanulói vélemények alapján.
Nagy volt a versengés az osztályok között, e remek
napnak mindenki nyertese volt!
Kétségtelen, hogy alsó tagozatban a 3. osztály Buldogok csapata, felső tagozatban a 8. osztály Kukásautó csapata vívta ki magának az ELSŐ helyezést.
Minden jó, ha a vége jó! Igen, a nap vége is jóra sikeredett! Köszönhetően azoknak a SZÜLŐKNEK, akik
ﬁnom gulyáslevessel és palacsintával vártak bennünket.
Reménykedünk abban, hogy az Anyák napi köszöntőnk
felejthetetlen marad, hogy egy kicsit vissza tudtunk adni
abból a sok-sok segítségből, melyet a szülők tanítványainkért – értünk – tesznek. A párásodó szemek őszinte árulkodó jelei voltak ez irányú szándékunk teljesülésének.
Nagyon örültünk a támogató szülők népes táborának (1516 fő) – a nevektől eltekintünk –, de egyenként tisztelettel
köszönjük fáradtságukat!

A 2022-es Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan mi is megszerveztük iskolai szakmai
projektünket, mely az idei évben kiemelten három – számunkra nagyon fontos – témához kapcsolódott: a VÍZ, az
EGÉSZSÉGVÉDELEM és a FELELŐS FOGYASZTÁS
állt a témahetünk fókuszában.
Örökös Ökoiskola lévén minden tanítási órán nagy
hangsúlyt fektetünk a felelős életmód formálására, kialakítására, ennek ellenére szükséges, hogy a megszokott
környezetünket elhagyva, egy csapatként is eltöltsünk
egy tartalmas, önfeledt napot. Tanítványaink és mi is nagyon vártuk már ezt a napot. Kiérdemeltük a természet, a
gyönyörű környezet léleknyugtató pillanatait az oly hoszszúra nyúlt Covid-helyzet után! Ez a gyönyörű környezet
itt van, helyben van. Az óvoda mögötti tisztás optimális
helyet adott a MEGSZÓLAL A HULLADÉK című projektünk, az ÖKO- túránk megvalósításához.
A feladatok, tevékenységek összeállításánál nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden tanuló részt vegyen a
megoldásban, hogy minden érzékszervet bekapcsoljunk a
nevelési folyamatba: a hallás, a látás, a tapintás, az ízlelés,
az egyensúlyozás – a tudás mellett – mind nélkülözhetetlenek voltak a sikeres megoldás érdekében. Talán ezért is
érezték úgy a tanulók, hogy eddig ezek voltak a legérdekesebb feladatok!
Csak röviden a hét állomás tartalmi vonatkozásairól:
ÖKO nóta, móka, Újra hasznosítási szókártya, Palackos

Alsós, felsős munkaközösség
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Tavaszi kirándulás
2022.04.27-én, pénteken ÖKO-napot tartottak az Általános Iskola tanulói részére az óvoda mögötti réten.
A tanulók izgatottan várták ezt, hiszen nem a tanulás, hanem a játékos akadályverseny volt a feladat. Minden csapat
derekasan küzdött az első helyért. A harsány gyereksereg
megfáradtan, éhesen, de tele élménnyel érkezett meg az iskola udvarára a túrát követően, és fegyelmezetten várták az
eredményhirdetést.

A megérdemelt jutalmak átvétele előtt Nagy Jánosné Erzsike néni vezényletével az énekkaros gyerekek énekkel,
majd az iskola tanárai nevében egy-egy szál tulipánnal is
köszöntötték a jelenlévő édesanyákat, a közelgő anyák napja
alkalmából. Ezt a megható, kedves gesztust itt is köszönjük,
az édesanyákat nevében.
Az eredményhirdetés után mindenki jóízűen falatozott a
szülők által készített ﬁnom gulyáslevesből és palacsintából.
Gratulálunk a csapatoknak!
Janczer-Szabó Regina és Janczer Károly szülők

A főző szülők lelkes csapata

Készül az ebéd! Nokedlit szaggatnak a ﬁnom gulyáslevesbe

Osztálykirándulások
Két év telt el sok program, rendezvény nélkül. Az osztálykirándulásokat is az elmaradt eseményekhez sorolhatjuk. Az idei tanév végén megtörtént a csoda! Útra
kelhettek iskolánk tanulói és a sok közös élmény még
jobban összekovácsolta az osztályközösségeket.

A harmadik és negyedik osztályosok Budapesten a Magyar
Vasúttörténeti Parkot tekintették meg

Az első és második osztályosok Kecskemétre kirándultak.
Képünk a Kelemen László Színház előtt készült

Az ötödik osztály Kecskeméten a Vadasparkban is járt
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Iskolai eredmények, sikerek

A lelkesedés elismerésre méltó eredményeket hozott,
megnyugtat bennünket, hogy az ezernyi csapatból álló mezőnyben tanítványaink az élmezőnyben végeztek:
15. helyezést ért el a 8. osztály Zöld Lányok csapata: Kiss
Virág, Svébis Boglárka, Pál Réka
18. helyezett lett a 7. osztály Aranysólymok csapata:
Greman Balázs, Nyíri Barnabás, Tóth Gergő
20. helyezést ért el a 7. osztály Gólyák csapata: Hegedűs
Tamás, Rupa János, Tóth Csaba
A Környezetvédők, a Virágok és a Lóhátasok csapatunk is
a 48. helyezésen belül végzett.
Köszönjük az aktív részvételt, gratulálunk minden résztvevő tanítványunknak ehhez a kiváló teljesítményhez!
Gratulálok minden versenyzőnek, a felkészítő tanáraiknak!
Szarvas-Varró Ágnes megbízott intézményvezető

A gyerekek ebben a tanévben sem válogathattak a különböző tanulmányi versenyek között, nagyon kevés került
megrendezésre. Ráadásul a tanulók versenykedve is alábbhagyott az utóbbi években. Ennek ellenére szép számban
jelentkeztek, vettek részt a különböző megmérettetéseken.
Alsós versenyeredmények:
Szépíró verseny 1. osztály:
1. Bán Boglárka
2. Forgács Miléna
3. Csernok Laura
Matematika verseny 2. osztály:
1. Csiszárik Enikő
2. Simon-Nagy Tamás, Tóth Máté
3. Eke Zalán, Janczer Nóra, Pintér Máté
Matematika verseny 3. osztály:
1. Szántó Nóra
2. Fűri Kincső Jázmin
3. Roskó Botond
Magyar irodalom verseny 3. osztály:
1. Roskó Botond
2. Végh Petra Hanna
3. Fűri Kincső Jázmin
Komplex verseny 4. osztály:
1. Reményi Flóra Alexandra
2. Fehér Ádám
3. Kovács Lenke
Összetett verseny eredményei:
5. osztály:
1. Üveges Alexandra
2. Svébis Amira
6. osztály:
1. Rosta Dániel
2. Golda Gréta
3. Kovács Csaba
7. osztály
1. Tóth Gergő, Nyíri Barnabás
2. Tóth Csaba
8. osztály
1. Kiss Virág
2. Pál Réka
3. Kneitner Szilvia, Varró Emma

40 év szolgálat után nyugdíjba vonul
Nagy Jánosné tanárnő
A ballagás napján köszöntünk el Nagy Jánosné kolléganőnktől, akinek 40 év szolgálata után megkezdődött a
megérdemelt pihenés időszaka.
Erzsike néni 1982. augusztus 15-e óta a Kakucsi Általános Iskola tanítója, született
pedagógus. Derűs, harmonikus személyisége áthatja nevelő-oktató munkája minden
mozzanatát. Igazi csapatépítő
ember. Iskolánk arculattervezője, tevékeny szervező: énekkarosai minden községi és iskolai rendezvényen szerepelnek, néptáncosaival számos díjat nyert. A diákönkormányzat
vezetőjeként színvonalas iskolai rendezvényeket bonyolít
le. Nyaranta diákjainkat Révfülöpön táboroztatja. Valódi
fáklyavivő pedagógus, aki életörömet, a tiszta tudás értékét
adta át generációkon át tanítványainak.
A pedagóguspályán eltöltött évek és színvonalas munkája
elismeréseként 2022. május 31-én Monoron, a Tankerületi
pedagógus napon Elismerő oklevéllel jutalmazták munkáját.
Erzsike! Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
A Kakucsi Általános Iskola dolgozói

Levelezős országos Honismereti verseny eredménye:
I. hely: Kiss Márk
IV. hely: Kovács Csaba
V. hely: Golda Gréta
VI. hely: Gálik Alexandra
ZöldOkos Kupa- Palánta verseny
A ZöldOkos Kupa tanulmányi versenybe a Fenntarthatósági Témahéten kapcsolódtunk be. A Kárpát-medencére
kiterjesztett versenyben közel 1200 csapat vett részt. A csapatok 3 fősek voltak, a verseny meghatározott időrendben,
három fordulóban, élő online formában zajlott.
Intézményünket a 7-8. osztályos csapatok képviselték,
összesen hat csapat. Ez a fajta versengés felkeltette a tanulók érdeklődését, melynek nagyon örülünk. Miközben versenyeznek, sokat tanulnak, a feladatok remekül ösztönzik a
tanulókat a szelektív hulladékgyűjtésre, a fenntarthatóságra,
a pénzügyi tudatosságra és a rászorulók támogatására.
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Országos Diák I. Szabadfogású Diákolimpia: aranyérem
Budapest és Pest megye Területi Diák I. Kötöttfogású
Diákolimpia: aranyérem
Országos Diák I. Kötöttfogású Diákolimpia: aranyérem
Diák I-es országos bajnokság: aranyérem
Balla József meghívásos Diák I. szabadfogású verseny:
ezüstérem
Kocsis Gábor testnevelő tanár, edző

Sportnap
A tanév utolsó napján a diákok a sportnak szentelték a
délelőttjüket. A nagyszerű időjárás megengedte, hogy kinti
programokat szervezzen Gábor bácsi és Heni néni. A gyerekek egy közös zenés bemelegítés után korosztályonkénti
futóversenyen bizonyíthatták gyorsaságukat. A délelőtt folyamán több ügyességi próbán vehettek részt: biciklis akadálypálya, kosárra dobás, hatosrúgó verseny, exatlon pálya.
A diákok nagyon jól érezték magukat és izgatottan várják
ősszel a folytatást. A legügyesebbek okleveles díjazásban
részesültek.
Sipos Henrietta tanárnő

Iskolánk képviselői az óvoda 60 éves jubileumi ünnepségén:
Fazekas Zoltánné, Szarvas-Varró Ágnes és Marton Ilona

Sporteredmények
Iskolánk tanulói több sportágban is szép eredményeket
értek el.
A teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni olyan kiemelkedő teljesítményeket, melyek a maguk nemében egyedülállóak községünkben.
Matyi Krisztina 7. osztályos tanulónk a Ferencváros
színeiben a női labdarúgást erősíti, ahol csapatában több
poszton is megállja helyét. Azonkívül hogy a Fradi alapemberének számít, a korosztályos válogatott is felﬁgyelt Krisztikére, ahol több próbajátékon és felmérésen vett részt.
Eredményei a tanévben:
- Korcsoportos országos bajnokság: aranyérem
- Regionális válogatott: aranyérem
- Magyar női strandlabdarúgás: aranyérem
- International futsal cup Zagreb 2022: ezüstérem
Csernák Levente 5. osztályos tanuló magabiztos teljesítményével jutott tovább a regionális selejtezőből a birkózó
Diákolimpia országos döntőjébe, amire sajnos részéről nem
került sor, mert Levente pár héttel a verseny előtt alkartörést
szenvedett. A sérülés azóta rendeződött, sőt már egy próbaversenyen is részt vettünk.
Eredményei:
Budapest és Pest megye Területi Diák I-II. Szabadfogású
Diákolimpia: aranyérem
Diák Országos Szabadfogású Csapatbajnokság 8. helyezett

Nincs iskola játszótér nélkül!
A 2007-ben épült iskolai játszóterünk az évek során lassan elhasználódott. A kötelező ellenőrzés során megállapították, hogy a hinták, a mászóka, a csúszda már nem felel
meg a biztonságossági követelményeknek. A faváz néhány
helyen nem javítható, cserére szorult. A gyerekek sajnálatára
le kellett zárnunk a mászókát, le kellett szerelni a hintákat.
A szülői munkaközösség kezdeményezésére a Kaﬁk csoport vezetésével vállalkozó szellemű anyukák és apukák
összefogásával sikerült megújítani játszóterünket. Két szombaton gyalultak, csiszoltak, festettek, alapoztak. A felújítási
munkálatok nagyon jó hangulatban zajlottak, a gyerekek is
szívesen kivették részüket a munkából.
Köszönjük, hogy szakértelmüket, idejüket és pénzüket áldozták egy nemes cél érdekében!
Iskolánk dolgozói, tanulói

Helyes Erik végzős tanulónk birkózás sportágban szinte
minden versenyét megnyerte korosztályában mindkét fogásnemben. Sportpályafutása mellett a tanulmányi eredményeire is igényes nebuló kiérdemelte Magyarország Jó tanuló
- jó sportoló minősítését, intézményünkben ő az első tanuló,
aki ezt a magas kitüntetést elérte. Nagy büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy Erik szorgalma és kitartó munkája megkapta a méltó jutalmát. Jutalomkönyvvel és könyvutalványnyal díjazta Kakucs Község Önkormányzata is a „Jó tanuló,
jó sportoló” dicsérő oklevél mellé.
Eredményei:
Budapest és Pest megye Területi Diák I-II. Szabadfogású
Diákolimpia: aranyérem
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Ballagás

EGÉSZSÉGÜGY

A meleg nyárra való tekintettel
– Jó tanácsok a vízivás
fontosságáról is

„Soha nem lemondani, soha el nem csüggedni, ha
kell, mindig újra kezdeni”
Talán a legkülönlegesebb év az általános iskolában
a nyolcadik év. A legünnepélyesebb hónapok pedig
a május és június hónap. Az idei tanévben a Kakucsi
Általános Iskola 8. osztályos diákjainak minden bizonnyal. Különleges pillanatokat éltek meg, valahol a
gyermekkor és ifjúkor határán. Először a rendhagyó,
májusi Útravaló – Bakancstűzés újszerű iskolai rendezvényen, ahol méltósággal bizonyították, hogy megérettek a középiskolai tanulmányaik megkezdésére és
könnyeket kicsalogató táncukkal, keringőjükkel, tették
emlékezetessé szüleik és a meghívott vendégek számára az estet.
Aztán már el is jött a június hónap, amely szintén bővelkedett eseményekben. Az utolsó tanítási napon bolond ballagással egybekötött iskolai szerenádon ízlelgettük a búcsút. Látogatást tettünk a falu hivatalában,
és a jól sikerült napot a már hagyománynak tekinthető
közös faültetéssel zártuk.
Június 18-án pedig, az iskolai ballagási ünnepségen,
feldíszített tantermekkel, virágokkal, táblákra írt és kimondott gondolatokkal köszönt el végzős diákjaitól az
iskola közössége. A nyolcadik osztály pedig búcsút
vett az intézménytől, nevelőiktől, és az osztályközösségektől.
Kedves Nyolcadik Osztály! Visszagondolva az elmúlt nyolc esztendőre biztosan találtok majd benne
valami szépet, fontosat, olyan értéket, amit eddig nem
is vettetek észre. Most csak annyit éreztek talán, hogy
valóban egyetlen pillanat volt. De milyen gazdag, milyen végeláthatatlan, örökkévaló pillanat! Sok sikert
kívánok!

Kedves Olvasóm!
Hőségriasztás van érvényben az egész országra.
A nagy melegben gyakoriak a rosszullétek, amire nem is
gondolunk, az hozza helyre a leggyorsabban: igyunk sokkal
több vizet, mint általában szoktunk. Könnyen megfeledkezünk róla, pedig életmentő lehet ebben a hőségben.
Kisgyermekek és idősek esetében fokozottan ﬁgyeljenek
a családtagok, mert sokszor az érintettek nem is érzik, hogy
szomjasak lennének.
Az egészséges felnőtteket is arra kérem, hogy kerüljék a
kávé, az alkohol, a koﬀeines energiaitalok, a magas cukor
tartalmú üdítők fogyasztását.
Ha nagyon unjuk már a vizet, tegyünk bele citromlevet,
vagy kicsi sót, mert a só könnyen ürül a szervezetből.
Az étkezés során ne a rántott vagy zsíros ételeket válaszszák, törekedjenek párolt, illetve nagy víztartalmú fogások
fogyasztására. Szerencsére a magyar konyha tele van jobbnál-jobb főzelékfélével. Itt a cukkíni szezon, és ez a zöldség
az egyik legsokoldalúbban felhasználható, olcsó alapanyag.
Aki autózik ebben az időben, vigyen magával kovászos
uborkát, az tartalmazza mindazt, amire a szervezet a legjobban áhítozik a melegben. Természetesen, fejenként legalább
két liter víz legyen a gépkocsiban!
A nyaralóknak biztosan nem tetszik a tanács, de délelőtt
11 és délután 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjunk
a tűző napon. Ha mégis, akkor a legmagasabb fényvédő
faktorral rendelkező naptejeket válasszuk, negyed óránként
kenjük újra a bőrünket. Viseljünk kalapot, napszemüveget –
a gyermekek is!
Mostanában több tragikus hír érkezett a vízpartokról.
Kérem, napozás után ne ugorjunk bele a hideg vízbe! Zuhanyozzunk bőven, hogy ideje legyen a testünknek áthűlni,
mielőtt úszni megyünk!
Gyermeket autóban soha ne hagyjunk! Ha árnyékban van
az autó, az nem megoldás, mert rövid idő múlva az árnyék
elvándorol, és a bent ülő gyermek/felnőtt testhőmérséklete
megemelkedik, és ez halálos lehet.
Ha látunk valahol autóban hagyott gyermeket, azonnal
hívjuk a 112-es hívószámot.
Kérem, nagyon vigyázzanak magukra, egymásra, különösen a gyermekekre és az idősekre!
A nagy meleg után – sajnos – nagy viharok érkeznek!
Aki nyaralni megy, minden könnyen mozdítható kerti berendezését rögzítse, vagy vigye zárható helyre!
Kellemes nyarat kívánok sok szeretettel!

Fazekas Zoltánné osztályfőnök
(Fotó: Dr. Kendéné Toma Mária)

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
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„Emlékszel a révfülöpi nyárra?”
2022. június 21-én nagy izgalommal indultunk Révfülöpre. Többen a szép emlékek miatt nosztalgiázni jöttek, míg
mások először érkeztek ebbe a táborba.
Az új táborozókat – szokás szerint – az első este beavattuk a tábor tagjai közé. Sikeresen teljesítették a feladatokat.
Az időjárás egész héten kedvezett számunkra, így sok
szép élménnyel gazdagodhattunk. A programok közé tartozott a balatoni vitorlázás, a tapolcai tavasbarlang, ahol tanulhattunk a barlangról és evezhettünk a csónakokban.
A révfülöpi mólón lehetőségünk nyílt elmenni cirkuszba,
ahol nagyokat nevettünk: mindenki jól érezte magát.
Szent Iván éjszakáján megnézhettük a vitorlás felvonulást
és a tűzgyújtást.

A tábor falai között sem volt unalmas az élet. Vidám nevetés és zene töltötte meg a mindennapokat. A pihenés mellett
sokat sportoltunk. Pingpongoztunk, fociztunk, röplabdáztunk, sőt, egy tábori sportvetélkedőn is elindultunk, ahol a
kakucsiak kiemelkedően teljesítettek. Energiánk utánpótlásáról a konyhás nénik gondoskodtak.
Természetesen a balatoni strandolás se maradhatott ki
a táborozók életéből. Délutánjainkat fürdőzéssel töltöttük.
Mindannyiunk kedvence lett a mangós fagyi.
Köszönjük, hogy táborozásunkat az önkormányzat is segítette!
Reméljük, hogy még sokáig táborozhatunk Révfülöpön.
Nagy Luca, Varró Nóra

Tíz év múlva lehet, hogy találkozunk…
S találkoztunk is április 9-én egy kedves tanítványom,
Laczkó Cintia jóvoltából.
A szervezőnk a helyi Aranykalász vendéglőben várt bennünket, ahol a 21 fős osztályból 12-en éltek a lehetőséggel, hogy sok év után összejöjjünk, s egymásról új információkat megtudjunk. A ﬁnom ebéd előtt az osztálynaplót,
a diákbizottsági naplót átlapozgatva elevenítettük fel a régi
emlékeket. Jókat nevettünk, s megígértük, hogy 5 év után
is összejövünk annak reményében, hogy ismét örülhessünk
egymásnak, de a most hiányzó társaknak is.
Így legyen!
Nagy Jánosné osztályfőnök

26

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 2. szám

A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
Kisszínházi előadások

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása

Kelemen László Kamaraszínház (Rákóczi út. 15.)
 Jean de Létraz: Tombol az erény vígjáték (2022. október 21.) - kiemelt helyáras, a bérlethez nem választható
 Turgenyev: Egy hónap falun színmű (2022. november 25.) - alaphelyáras, a bérlethez választható
 Csajkovszkij-Barta: Hattyú balett (2023. január 13.)
- kiemelt helyáras, DE a bérlethez választható
Ruszt József Stúdió Színház (Katona József tér 10.)
 Moliére: Tartuﬀe vígjáték (2022. december 2.) - alaphelyáras, a bérlethez választható
 Shakespeare: Macbeth tragédia (2023. február 10.)
- alaphelyáras, a bérlethez választható
Kecskeméti Törvényszék (Rákóczi út 7.)
 Reginald Rose: Tizenkét dühös ember tárgyalótermi
dráma (2023. március 31.) - kiemelt helyáras, DE a bérlethez választható
(Forrás: a színház honlapja)

A könyvtár nyitva tartása:
FIGYELEM!
Júliusban csak hétfőn és pénteken leszünk nyitva 14-19
óráig.
Ügyel: Tóth Istvánné.
Augusztusban hétfőn és pénteken a délutáni órákban
zárva lesz a könyvtár.
Nyitva augusztusban: hétfő: 9-14, kedd 9-14, szerda 11-17,
péntek 9-14 óráig.
Ügyel: Czibóka István.
Szeptembertől teljes nyitva tartás lesz.
Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a
lapokat túlnyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes
telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hoszszabbítani a kölcsönzést. (376-836, illetve Tóthné mobilja:
06-30-462-9147.)
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház következő
évadjára jelentkezni lehet könyvtárosunknál a nyitva tartási időben a kiválasztott bérlet árának átadásával.
Színházbérlet a Kecskeméti Katona József Nemzeti
Színházba,
a 2022/23. színházi évadra

Bérleteseink a 2021/22. sikeres színházi évadban

Nagyszínházi előadások:

Hirdetjük, hogy folytatódik a Liebner-család
tárgyi emlékeinek gyűjtése.

1. Juhász-Szente-Galambos: Kőszívű - musical Jókai
Mór regénye alapján (2022. október 7.)
2. Ray Cooney: A miniszter félrelép - bohózat (2023.
január 6.)
3. Lutvak-Freedman: Szerelem és gyilok - komolytalan
útmutató komolyzenével a fenti tárgyban + Menotti: A telefon opera (2023. február 17.)
4. Lehár-Bodanzky-Willner: Luxemburg grófja - operett
(2023. március 24.)
+ 1 alaphelyáras kamara- vagy stúdiószínházi előadás

Köszönjük mindazoknak, akik meghallják felhívásunkat, és ezzel segítik tervünket:
könyvtárunkban egy Liebner-sarok kialakítását.
Szeretnénk méltó módon közkinccsé tenni a család még megmaradt tárgyait!
Várjuk a felajánlásokat!

Az öt előadásból álló bérletek ára:
Helyárak
I. Helyár
II. Helyár
III. Helyár

Felnőtt
16 000 Ft
13 500 Ft
10 500 Ft

Diák/nyugdíjas
12 800 Ft
10 800 Ft
8 400 Ft

Pedagógus
14 400 Ft
12 150 Ft
9 450 Ft
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Bemutató
23 000 Ft
20 000 Ft
15 000 Ft
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nek meg bennünket: szülőket, rokonokat, barátokat, tanáraikat egyaránt.
De jó volna, ha az iskolában is ilyen lelkesedéssel teljesítenének! Ehhez kívánunk nekik alkotó kedvet, és szeptembertől sok sikert!
Éva néni

Kórusunk híre
Bárdos Lajos Kamarakórusunk szeretettel köszöntötte Zsótér Gabriellát a
születésnapján.
Kórusunk Gabi vezetésével készül az őszi, 20
éves jubileumi műsorára,
amelyre már most szeretettel invitáljuk a komolyzenét
kedvelőket. Nyitott közösségünkbe addig is hívjuk,
várjuk az énekelni szeretőket! Próbáinkat csütörtökönként fél hattól tartjuk a
könyvtárban.

Köszönjük Kelemen Zoltán atyának a szép kanapét,
amelyet a plébániáról adott át nekünk!

Zsótér Gabriella

Új függönnyel, terítővel bővült a Liebner-sarok

Miénk a színpad!
2022. június 17-én általános iskolai ﬁatalok szervezésében könyvtárunk udvarán, majd klubtermében énekes, zenés, táncos műsort fogadtunk. Övék volt a „színpad”!
A szereplők Jakab Szebasztián (K.Kroko), Kneitner János
(IXER Tibi), Kneitner Szilvia (SzisziX), Németh Bendegúz, Radics Gina voltak. Oláh Rajmund vállalta a főrendezői
feladatokat: a színpad, a nézőtér berendezését, a hangosítás
szervezését, az oklevelek megírását.
Örömmel tapsolta meg a maroknyi közönség a produkciókat! Az elismerés mellett mi, pedagógusok arra biztattuk a
gyerekeket, hogy képezzék magukat, hogy legközelebb – az
ősszel – még színvonalasabb összeállítással örvendeztesse-

(Fotó: Tóthné)
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Hírek nyugdíjas klubjaink életéből
Május 7-én a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai
részt vettek az újhartyáni Rozmaring Nyugdíjasklub 35 éves
jubileumi ünnepségén, ahol énekszóval, verssel köszöntötték az ünnepelteket. A zenés, vendéglátással egybekötött
rendezvényen sokat táncoltak, barátkoztak a szomszédvárak, Újhartyán és Inárcs nyugdíjasaival. Nagyon jól érezték
magukat!
Júniusban egy hétfői klubnapon – a könyvtáros szervezésében – Pálinkás Tiborral kikocsikáztak a Pusztabíró házához, és ott töltöttek el pár órát. Kirándulásukra elkísérte őket
Kloczka Mihály képviselő úr, aki a gyermekkorát a Pusztaháznál töltötte. Tőle hallhattak az egykori lakóhelyéről, a
már nem létező épületek történetéről. Köszönik, hogy képviselő úr velük tartott ezen a délutánon!
A nyáron több alkalommal is eljutnak gyógyfürdőkbe a
klubtagokkal és a hozzájuk csatlakozó barátokkal: június
végén Kiskunmajsára, majd júliusban Albertirsára mennek
saját erőből. Egy jól eső fürdőzéssel, a strandon rendezett
szórakoztató műsorokkal kikapcsolódnak a hétköznapokból,
és feltöltődnek a mindennapokra.
Mindenkinek hasonló szép nyári élményeket kíván a
klubtagok nevében:
Csiszárik Lászlóné klubvezető

A tájházi májfaállítás után elkísérték a ﬁatalokat a falu
májfájának felállításához is

kirándulni, tánctáborba menni. Már több országos szenior
táncos rendezvényen is részt vettek.
Ha lenne Kakucson olyan helyiség, táncterem, ahol 10 15 ember összejöhetne, valószínű, hogy nálunk is meg lehetne szervezni ezt a táncos csoportot. Sajnos jelenleg ilyen
nincs.
Májusban lehetőségünk volt a dabasi nyugdíjas rendőrtagozattal kétnapos kiránduláson részt venni. Orfűn és
Abaligeten voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat velük.
Örömmel tudatom, hogy tagságunk bővült, sőt, várhatóan
tovább bővülünk. Köszöntjük sorainkban Maczák Istvánt és
feleségét, Veresegyházi Erzsébetet!
Tervben van, hogy szeptemberben is wellnesselünk, reméljük, összejön. Évek óta elmegyünk valahova. Már nagyon várjuk!
Reméljük, az idén nem lesz korlátozás, és gond nélkül
találkozhatunk hetente mindnyájunk örömére.
Hegyiné Kovács Margit

Hírek a nagyvilágból,
amelyek hozzánk is szólnak!
Balázs János zongoraművész, kedves barátunk, a Nits
Márta által vezetett Bárdos Lajos Kamarakórus egykori kísérője, a kakucsi adventi hangversenyeink vendégművésze
New Yorkban vehette át sikeres hanglemeze bemutatóját
követően az International Music Grand Prix 1. díját és a
közönségdíjat is!
„A május a legkedvesebb hónapom Szoﬁka kislányom
születése óta. Talán nem véletlen, hogy az a CD, amelyet
az ő érkezése után készítettem, tele van különleges érzelemmel” – írja a lemez ihletéséről a művész.
„Ma este New York-ban a Kaufmann Centerben átvehettem ünnepélyes keretek között az International Music
Grand Prix 1. díját a kategóriámban és a közönségdíjat is!
Köszönöm a Sheva kiadónak, a lemezen dolgozóknak, a neves zsűrinek és a közönségnek a szűnni nem akaró tapsot,
és hogy ezt a lemezt és személyemet méltónak találták eme
rangos nemzetközi elismerésre.”
Ahogy arról korábban beszámolt Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész – a novemberben megjelent ImprovisArt
(Sheva, 2021) című albuma az első helyen került a Music

Kirándulás a Pusztabíró házához. Köszönik Pálinkás Tibor
szolgálatát!

A KAVICSOK hírei
Miután a Covid alatt egyáltalán nem találkozhattunk, a
feloldás után társaimmal úgy döntöttünk, hogy hetente öszszejövünk a közösségi ház klubtermében.
Nem unatkozunk, mindig van témánk. Megbeszéljük
örömeinket, bánatunkat, kivel mi történik vagy fog történni. Minden klubfoglalkozás nagyon jó hangulatban zajlik.
Továbbra is jelen vagyunk a falu eseményein (ünnepélyek,
megemlékezések, fesztiválok).
A klubtagok közül többnek van más közösségben is tagsága, ahová rendszeresen eljárnak. Így a Zöldsport Egyesületben túráznak, kirándulnak, valamint hetente eljárnak az
újhartyáni szenior táncosok foglalkozásaira, ahol élesíthetik
elméiket, táncolhatnak, szórakozhatnak, sőt, velük is lehet
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üzenetküldők a közönség, a befogadók felé. Azt az üzenetet,
amit fentről kaptunk, vagy amely bennünk a zene hatására
megszületett, úgy kell átadni a közönségnek, hogy dekódolni tudja” – mondta Balázs János.
(Információ: internet)
Jánosnak sok szeretettel gratulálunk ehhez az elismerő
díjhoz, és reméljük, hogy a közeljövőben ismét vendégünk
lesz az adventi koncertjeinken. Nagy megtiszteltetés lesz ez
számunkra!
– a szerkesztőség

Elmúlt idők üzenete

Balázs János egy 2005. évi adventi koncerten Nits Mártával
köszöni a közönség elismerő tapsát

Dr. Jasper Kata egyiptológus,
egyetemi tanár előadása 2022. május 6-án

International Grand Prix döntősei közé az „adult piano” kategóriájában. A lemez-nagydíj utolsó fordulójában május
20-án New Yorkban, a Kaufman Music Centerben közönség
előtt személyes meghallgatásra került sor.
A zongoraművész a Cziﬀra-emlékévre állította össze
ImprovisArt című műsorát, amely a világ számos pontján
bemutatkozott már Cziﬀra György születésének 100. évfordulója alkalmából, majd 2021 novemberében lemezen is
megjelent az olasz Sheva kiadó gondozásában.
„Aki egyszer hallotta játszani a művészt, egészen biztos,
hogy szuggesztív és teljesen egyedi koncertélményben volt
része. Balázs János a klasszikus zene 21. századi interpretálását lebilincselően, a legmagasabb technikai felkészültséggel szolgálja” – írja ajánlásában a kiadó. „Különleges érzéke
van megérinteni a közönséget, ezáltal elmosni az előadó és
a hallgató közötti távolságot. Egyedi tematikájú hangversenyei, műsorválasztásai képesek hatalmas tömegeket és ﬁatalokat megszólítani, melyet minden esetben a klasszikus zene
népszerűsítése érdekében tesz.”
„Hiszem, hogy mi, előadóművészek küldők vagyunk:

Az Ablak Kakucsra egyesület céljai között fontos helyen
szerepel a kakucsi származású tehetséges, sikeres ﬁatalok
bemutatása, pályájuk ﬁgyelemmel kisérése. Ilyen tehetséges, sikeres ﬁatal dr. Jasper Kata egyetemi tanár is, aki az
egyesület felkérésére ez év május 6-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartott előadást.
Kata szakterülete az egyiptológia, amely rendkívül érdekes téma az ókori történelem iránt érdeklődők számára. Kata
nem első ízben számolt be nem mindennapi munkájáról.
Már 2009-ben is tartott egy sikeres előadást e témában. Nem
véletlen tehát, hogy a nagytermet zsúfolásig megtöltötte a
várakozással teli közönség.
Kata témájául most az egyiptomi Királyok Völgyében
fekvő ókori város, a Théba melletti nekropolisban (temetkezési helyen) folyó ásatások mindennapjainak bemutatását
választotta.
Ugyanis egy magyar egyetemi munkacsoport, melynek
ő is tagja, időszakonként folytathat itt ásatásokat egy meghatározott helyen, ahol egy ókori előkelő hivatalnok sírját
tárhatják fel.
Megtudhattuk, hogyan zajlik egy átlagos ásatási nap, kik
a segítőik, mi történik a megtalált leletekkel, hogyan restaurálják, katalogizálják és őrzik őket.
Kiderült, hogy ez a munka nemcsak érdekes, hanem igen
fárasztó is. Kata szerint azonban óriási örömet is okoz, és
akit megfertőzött a múlt kutatásának vágya, észre sem veszi
a fáradtságot, különösen, ha értékes leletre bukkan.
Előadását illusztrálandó diaképeket is vetített, melyek bemutatták a helyszínt, a személyeket, segítettek elképzelni az
itt folyó munka nehéz és vidám pillanatait.
Kata rutinos, kiváló előadó, képes folyamatosan lebilincselni hallgatósága ﬁgyelmét, így az idő észrevétlenül elrepült.
Az előadás végén a közönség soraiból még sok kérdés
elhangzott, melyekre Kata szakavatottan válaszolt.
Gondolom, mindenki élvezte az előadás minden percét,
és senki sem bánta meg, hogy eljött, hiszen sok érdekeset
megtudhatott és egy szép élménnyel gazdagodhatott.
Varró Jánosné Pintér Marianna

Katát számomra a lehető legjobban az alábbi írása jellemzi,
amely a Lapozgató 2009. decemberi számában jelent meg.
Kérem, fogadják ezt, a szerintem ma még mindig aktuális
vallomást. (Tóthné)

2009. november 4-én fogadtuk először Kata Egyiptomról szóló
előadását
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„Kakucsról Budapestre…
…Azt hiszem, egyfajta buroknak számít vidéken élni.
Eddig mindig úgy éreztem,
ha az ember valamit igazán
akar, és elég keményen megdolgozik érte, az előbb-utóbb
sikerül is. Az első év az egyetemen – a sok szórakozás ellenére – mindezt megdöntötte.
Nemcsak akarat, hanem óriási
adag szerencse is szükséges a
boldoguláshoz. Elég keserves
erre rájönni. Mindezek ellenére Pesten rengeteg új dolog
várt rám.
Furcsa volt, hogy télen a hideg beálltával az első két hétben fagyoskodtam a lakásban, mert a fűtést még nem kapcsolták be.
Tavasszal az egész napomat bearanyozta, ha rám sütött
a nap, amíg elgyalogoltam a Fővám térről a Kálvin térre. A
hosszú, kegyetlen hideg tél után minden napsütéses délután
ajándék volt.
Azonban sem a pesti tél, sem a pesti tavasz nem hasonlítható a kakucsihoz! Itthon télen igazi, fehér hótakaró fogadott, nem a latyak és a sár. Tavasszal pedig a zöldellő fák, a
madarak, rengeteg virág, minden, ami hétközben úgy hiányzott a pesti háztömbök között.
Hihetetlen, de soha nem tudtam még úgy értékelni egy jó
biciklizést a természetben, mint az idén. Alig tudtam betelni
a sok illattal és színnel, ami Kakucson körülvett.
Ráadásul itthon senki nem akart fellökni az utcán, s a
villamos sem csilingelt az ablakom alatt. Mindig szívesen
jöttem haza pihenni az izgalmas és mozgalmas pesti hétköz-

napok után. Miután hosszabb ideig nem látja az ember, akkor csodálkozik rá igazán, milyen szép is Kakucs, ahová a
családom hazavár, s ahová mindig jó hazajönni.”
Jasper Kata egyetemi hallgató”

A közönség soraiban
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EGYESÜLETI HÍREK
Vázlatos beszámoló a tájházi programokról, tervekről
Még 2021 decemberében fogadtuk a
budapesti Alternatív
Közgazdasági Gimnázium diákjait, akik
kakucsi falukutató
programjuk keretében az alábbi témákból készítették el dolgozatukat.
• Az oktatás helyzete • A népesség
összetétele • Népszokások • Nevezetes
emberek
• Az idősek helyzete • Sportélet • Hitélet és felekezetek •
Falutörténet
• Sikeres vállalkozások • A romák helyzete • Önkormányzat
Dolgozataikat még a tavasszal egy kötetbe kötve kapta
meg könyvtárunk. Akit érdekel, helyben elolvashatja ezeket
a tanulmányokat. Érdekes, tanulságos olvasmány!
Április 11-én, még a húsvét előtt, a költészet napján a fent
említett gimnázium alsó tagozatosainak tartott Királyfalvi
Zsóka néni az ünnephez és a húsvéthoz kapcsolódó kézműves foglalkozást a Tájház felújításra szoruló nagytermében.
Tóthné Éva nénitől népi játékokat, népdalokat tanulhattak
a gyerekek. Két nappal később a Kakucsi Általános Iskola tanulóinak ismételtük meg ezt a foglalkozást. Őket Nagy
Jánosné tanárnő kísérte el erre a délutánra.
Április 23-án, a Tájházak napján Zsóka néni a kakucsi
Károly-család által adományozott Tolna megyei sváb népviseletből és kézimunkákból rendezett kiállítást a Tájház
gangján, amelyet a hozzánk látogató, a „Tájházak kerékpáron” programon résztvevők is megcsodálhattak.

A „Tájházak kerékpárról” rendezvényen szeretettel fogadtuk a
családokat

Április 30-án a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület
tagjai májfát állítottak Tájházunknál, majd lovaskocsikkal,
zeneszóval innen indultak az alsó faluvégre felállítani a községi májfát. Köszönjük hagyományőrző szolgálatukat!
Május 21-én, az óvoda 60 éves évfordulóján Királyfalvi
Zsóka kézműves foglalkozást tartott a délelőtti órákban a
Kökörcsin Óvoda udvarán.
Terveinkben szerepel egy egyhetes nyári tájházi tábor
rendezése július 18-23-ig. Jelentkezni a könyvtárban lehet.
A tábor ára: 16.000Ft.
Nagy álmunk, hogy nyáron – egy sikeres vidékfejlesztési
pályázatnak köszönhetően – végre elkezdődjenek a felújí-

Károly József családjának adományából, a tolnai sváb
kézimunkákból Királyfalvi Zsóka rendezett kiállítást Tájházunk
gangján

A májfa felállításában a ﬁatalok segítettek, majd rá egy
hónappal Kelemen Zoltán atya segítségével bontottuk vissza
májfánkat
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Ehhez a tervhez még 2020-ban egy pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Alapítványhoz. Bár a pályázatunkat sikeresnek, hibátlannak ítélték, de – bánatunkra – elfogyott
a keret, így nem tudtuk kiadni a könyvet. (Tudvalevő,
hogy nem csak a háborúhoz kell pénz – sajnos, ez a mostani világpolitikai helyzetben igen aktuális gondolat –, de
egy könyv kiadásához is.) A Covid-járvány aztán két évre
megtörte könyvkiadó tervünket.
Most, hogy túléltük a testet, lelket szomorító, pusztító
bajokat, ismét visszatérünk álmunkhoz. Úgy gondolom,
hogy szponzorok gyűjtésével mégis megszülethet egy
új kakucsi kiadvány: Kakucs képeskönyve, amely méltó
módon sorolna be a már kiadott helytörténeti (a Liebnercsaládról, a málenkij robotosokról, Vincze Dezső esperesről, a kakucsi Szent Kereszt-templomról, az iskola történetéről szóló szépséges „tablós” ) könyveink sorába!
Az alábbi fotót a minap kaptuk, és örömmel adjuk közzé, hiszen óvodánk ebben az évben ünnepeli születésének
60. évfordulóját. Úgy gondolom, hogy ezen az 1960-ban
készült fotón annak a civil kezdeményezésnek láthatjuk a
jelzését, hogy szükség lenne egy kisdedóvóra, egy olyan
nyári napközire, ahol azoknak a családoknak a kicsinyeit
fogadják, ahol a szülők dolgoznak, és nincs nagymama,
akire rábízhatnák a gyerekeket.
A kép a Rádi család Fő utcai portáján készült. Rádi
Istvánné született Ludányi Terézia ül a gyermekek között,
akinek a munkáját a fotó felső sorában álló Kuli Jánosné
Demeter Piroska néni segítette. Nincs a felvételen, (mert
valahova elment) Pergel Jánosné Fajt Etelka néni, aki
főzött rájuk. A gyerekek között láthatjuk az Adamcsik,
a Kerepeczki, a Kuli, a Lestár, a Pergel, a Rapcsák és a
Zsolnai család gyermekeit is.
Nagyon szépen köszönöm a fotót Ordasi Jánosné Kuli
Terézkének, aki a képen maslis kislányként látható. Kérjük, ha van a kedves Olvasóknál hasonló érték, azt juttassák el könyvtárunkba. Hálásak vagyunk minden segítségért!
Tóthné Stégner Éva könyvtáros-tanár,
az Értéktár Bizottság tagja

Ügyes kezek szalagozták a tájházi májfát

tási munkálatok a tájházi nagyteremben. Itt a vizesblokk,
a fűtésrendszer kialakítását, az épület belső szigetelését, a
nyílászárók cseréjét tervezzük jelenleg. Több csoportunk
vágya, hogy legyen egy olyan nagytermünk, ahol – az egyéb
foglalkozások mellett – táncos programokat is szervezhessünk.
A tájházi rendezvényeinket (kemenceavató, nyári kézműves foglalkozások) hirdetni fogjuk, és minden érdeklődőt
szeretettel hívunk, várunk ezekre az alkalmakra!
Tóthné Éva, az Ablak Kakucsra Egyesület elnöke

Zsóka kézműves foglalkozást tartott az óvoda jubileumi
ünnepségén

Kakucs

– fekete-fehér fotókból
készített –

képeskönyvének tervéről
A korábbi Lapozgatókban is hirdettük,
hogy Értéktár Bizottságunk szeretne egy
könyvet kiadni a kakucsi régi fekete-fehér
fotóiból. Témái: a régi kakucsi képeslapok,
az esküvők, a zenekarok, a sportélet, a családi élet pillanatképei lennének. Nagyon sok
értékes fényképünk van, kár lenne értük, ha
végleg elvesznének!
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EGYHÁZI HÍREK
Találkozás Krisztussal

Anyakönyvi hírek

(az előző újság megjelenése óta)
Újszülö�ek:
Lázár Alexandra és Szapinszki Miklós ﬁa,
Miklós Mar�n
Ranga Petra és Horváth Ádám ﬁa, Alfréd
Turcsányi Kata és Fábián Ferenc lánya, Szoﬁa
Deák Tünde és Kohári Csaba lánya, Emili
Geicz Györgyi Julianna és Varró Ferenc János lánya,
Fruzsina
Bognár Barbara és Vass Koppány ﬁa, Richárd
Kozma Anita és Erdősi László lánya, Hanna

Nagyon sok helyen terjed az a szép szokás, hogy az
elsőáldozók fényképeit az ünnep előtt kihelyezik a templomban. A plakátra rá van írva, hogy elsőáldozásra készülünk, vagy imádkozzatok értünk. Ne ballagási tablóra
gondoljunk, hanem sokszor még annál is látványosabb
formára. Öt érdekes dolgot írnék le, hogy milyen ötletes
ábrázolásokkal találkozhatunk a templomban.
1. Az első ilyen ábrázolás, ahol egy nagy díszes szentségtartó van rajzolva a kartonlap közepére, benne az Oltáriszentség, amelyet körbevesznek a gyerekek fényképei. Jézus köré gyűlnek össze az elsőáldozó gyerekek. Az
Eucharisztia szeretete hozza őket össze.
2. Egy másik forma, hogy az Egyház egy nagy hajóval
van ábrázolva. A hajó az élet tengerén az örökkévalóság
felé tart. A hajó kormánykerekét a pápa irányítja, aki hófehér ruhában van. A hajón vannak az elsőáldozásra készülő gyerekek fényképei. A vitorlát a Szentlélek szele
fújja.
3. A harmadik is egy nagyon szép és ötletes megoldás: egy teremben hatalmas asztal körül ülnek a gyerekek, középen Jézussal, éppen úgy, mintha az elsőáldozók
lennének ott az utolsó vacsorán, amelyen az Úr először
ajándékozta nekünk az Oltáriszentséget.
4. A negyedik pedig egy nagy kék színű tenger, amely
hullámzik, és abban úsznak különböző féle és -színű halak. A halakra vannak ragasztva a gyerekek fényképei.
(Ilyen volt tavaly a kakucsi templomban is kitéve.)
5. Az utolsó pedig olyan, ahol egy álló kartonlapra igazi szőlőtőre papírból tettek színes szőlőfürtöket, amelyeken az elsőáldozó gyerekek arcképe van.
A megoldások közül ez utóbbi jól szemlélteti, hogy
egy gyermeknek, aki első szentáldozására készül, hogyan kell Jézushoz kapcsolódnia: úgy, ahogyan a szőlőtőhöz kapcsolódnak a szőlővesszők és a szőlőfürtök.
Ez a kép nem csak a gyermekekre, hanem a felnőttekre
és minden keresztény emberre is vonatkozik. Az evangéliumában éppen erről tanít Jézus. Ezt mondja: „Amint
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem
marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn15,4-6)
A szőlő olyan növény, amelynek bőséges termése több
dologtól is függ. Természetesen függ az időjárástól, hiszen nem mindegy, hogy mennyi napfényt és esőt kap, s
az sem mindegy, hogy ezek az égi áldások mikor érik. A
termés másik feltétele az emberi munka, az odaﬁgyelés.
Ha a gazda nem törődik a szőlőjével, akkor az könnyen
elburjánzik. A szőlősgazda annak tudatában dolgozik,

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötö�ek:
Prohászka Péter (Kakucs) – Jeszenszki Ágnes
(Nyíregyháza) 2022.05.20.
Maros Zoltán (Kakucs) – Zsobrák Andrea (Kakucs)
2022.06.10.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

Elhaláloztak:
Vadócz Csabáné (Klement Éva) (1939-2022)
Rizmajer István (1929-2022)
Rapcsák Jánosné (Sztanyó Mária) (1936-2022)
Misák István (1942-2022)
Nagy Marianna Edit (1972-2022)
Schulcz Istvánné (Nagy Mária) (1936-2022)
Oláh József (1957-2022)
Macskó Józsefné (Molnár Mária) (1938-2022)
Szabó József (1956-2022)
Dömötör Ferenc (1941-2022)
Balogh György (1951-2022)
Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot kötöttek
névsorát összeállította: Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.
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Június 6-án, pünkösdhétfő délutánján tartottuk
a Mária-kápolna búcsúját

hogy munkáját a zord időjárás, a fagy, egy jégeső vagy
heves vihar könnyen tönkre teheti. Egy szőlőskertben
mindig van munka bőven. Bármikor ki lehet menni oda,
mert van mit csinálni. Azt is hallani, hogy „a gazda szeme növeli a szőlőt.”
Jézus kortársai ismerték a szőlővel kapcsolatos munkákat. Napjainkban a hittanórán a gyerekeknek meg kell
magyarázni, hogy zajlik a szőlő művelése, mert sokan
nem is láttak szőlőskertet.
Az ószövetségi iratokban többször szerepel ugyanis az a kép, hogy a választott nép Isten szőlőskertje. A
nép lelkileg terméketlen marad, ha nem tartja meg Isten
parancsait illetve törvényeit, amelynek alapja a szeretet.
Ezt a gondolatot azonban Jézus tanítása alapján tovább
vihetjük. Az Egyház, a krisztusi közösség, Isten új szőlőskertje. A hívők, az Egyház tagjai szoros kapcsolatban
vannak a szőlőtővel, Krisztussal, illetve rajta keresztül
egymással. Két lényeges elem rejlik e képben.
1.) Egyrészt Krisztusból merítjük az életet, tehát, ha
leválunk róla, akkor megszűnik az éltető forrás, elszáradunk, és többé soha nem fogunk bőséges termést hozni.
2.) Másrészt Krisztusnak köszönhetjük azt is, hogy
közösséget alkotunk, tehát ha tőle elszakadunk, akkor kiszakadunk a közösségből is.
Honnan tudhatjuk, hogy valóban Krisztushoz tartozunk? A Krisztusban való élet azt jelenti, hogy törekszünk
az életszentségre, keressük Isten akaratát és készek vagyunk engedelmeskedni neki. Az élő hitű ember jellemzője továbbá, hogy hitét megvallja mások előtt, megvallja, hogy Jézus életének az Ura. Egy következő jellemző
az, hogy a közösség többi tagjával is szeretetben él, azaz
feléjük a szeretet érzésével és jócselekedeteivel fordul.
Most, hogy a pandémia vége felé járunk és kezd viszszaállni az élet körülöttünk, erősítsük mi a közösségi és
baráti szálakat, hogy valóban bőséges termést hozzunk!
Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó

Egyházi híreinkből képekben
Húsvétkor templomunkban levetítettük Eperjes Károly
új ﬁlmjét, a Magyar Passiót.
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Elsőáldozóink voltak május 9-én:

(Fotó: Perutekné Szabó Aletta)

Az első sorban Horváth István, Roskó Botond,
Berki Bettina és Tóth Napsugár, a második sorban Marczin Lili, Zelenák Zsolt, Szabó Boglárka
és Cseszkó Tímea áll. A csoportkép hátsó sorában
a hitoktató Beles Tündét és Kelemen Zoltán atyát
láthatjuk.

Úrnap június 19-én
A négy égtájt szimbolizáló úrnapi asztalok

Indul az úrnapi körmenet

Elsőáldozóink virágot szórtak a körmenet útvonalán
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SPORT

A Szépség és Szörnyeteg előadása is szép sikert hozott ezen a
napon

A Mazsorett Egyesület hírei

pozitív összetartó erő alakult ki, amely megtartja a tagokat,
erőt ad nemcsak a mazsorett-élet területén, hanem az életben mindenütt. Magabiztosságot, kitartást szereztek ezek
lányok, hölgyek, és egymás iránti bizalmat.
Csupa olyan tulajdonság birtokosai lettek, amelyek segítenek az életben is érvényesülni, sikereket elérni.
Pótolhatatlan és megﬁzethetetlen egy ilyen egyesület.
Büszkék vagyunk rájuk, és örömmel olvassuk eredményeiket. Kevés település mondhatja el magáról, hogy a nevét
viselő egyesület országos eredményeket ér el, és csoportjai
kijutnak az Európa-bajnokságra. (Folyt. a 38. lapon).

20 éves születésnapi
ünnep – 22 év után – Dr.
Kendéné Toma Mária
polgármester köszöntője
a jubileumi ünnepségen,
amelyet az új inárcsi kézilabda csarnokban tartottak meg május 28-án.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a Kakucsi
Amazon Mazsorett csoport meghívását.
Két év esett ki az életünkből és így nem tudtuk megtartani
a Mazsorett csoport 20. születésnapját.
Most jött el a lehetőség pótolni ezt a mulasztást.
2000-ben, az az ötlete támadt Jasper Lóránt képviselő úrnak, hogy az első falunapra találjon ki Nagy Jánosné, Erzsike, egy mazsorett formációt, amelyik majd fellép a rendezvényen, és a Kálvin Zenekar majd kíséri őket. Ha Erzsike
nincs, mazsorett csoportunk sincs. Megszületett az elképzelés, és színes kendőikkel a lányok hamarosan több faluban is
felléptek, még a testvértelepülésünkön, Magyarkakucson is.
Így indult el kakucsi mazsorettek karrierje. Erzsike múlhatatlan érdeme, hogy együtt maradt a csoport, sikk lett hozzájuk tartozni, együtt fellépni. 11 év után gyökeres változáson
esett át a mazsorett csoport repertoárja. Modern koreográﬁákat választottak és a mazsorett versenyekre is beneveztek,
melyeken egyre jobb eredményeket értek el. Fő motorja, Faragó Fruzsina hatására Bittera Zsuzsa, korábbi Európa-bajnok vezette az edzéseket.
Minden rendezvényünkön, ünnepeinken, megemlékezéseinken remek koreográﬁákkal léptek fel. A környék minden
települése meghívta már őket, bemutatóra.
Az utolsó öt évben minden korcsoportban nagyszerű
eredményeik voltak.
2017 márciusa óta megszámlálhatatlan arany, ezüst és
bronzhelyezést értek el minden esztendőben.
De ezek az adatok „csak az eredményről” szólnak.
Pedig az egyesület élete többről szól. Közösség született,
amelynek tagjai támogatják egymást, tanítják egymást, örülnek egymás sikerének, vigyáznak egymásra és ezáltal olyan

A teljes csapat

A csoport művészeti vezetői: Simon Alexandra
és Szabó-Faragó Fruzsina
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(Folytatás a 37. oldalról.)
Gratulálunk mindenkinek, akinek része van ebben a sikerben: Szabó-Faragó Fruzsinának az egyesület vezetőjének,
Simon Alexandra edzőnek, Szokolay Zsigmond akrobatikai
edzőnek, Vidra Ramóna asszisztensnek.
Köszönettel tartozom a szülőknek, akik sok áldozatot
hoznak azért, hogy ezek az eredmények megszülethessenek
és sokasodhassanak.
Kérem a lelkes közönséget, hogy az itt látható dobozokat ne hagyják üresen, hiszen az Egyesület a horvátországi
Európa-bajnokságra készül. Minden adomány hozzájárul a
csoportok még jobb szerepléséhez!
Gratulálok az Egyesület eddigi munkájához, eredményeihez – és kívánom, hogy a jövőben hasonlóan sikeres éveket
érjenek meg együtt!

A birkózók hírei

Mazsorettjeink Zadarban,
az Európa-bajnokságon!

Birkózó csapatunk dinamikusan fejlődik, évről évre kimagasló eredményeket felvonultatva. Az előrelépés egyik
mérföldköveként megalakítottuk a különálló
helyi birkózó szakosztályunkat,
mely
lehetőséget
biztosít
számunkra a Magyar
Birkózó Szövetséggel
való szoros együttműködéshez. Mindemellett megmaradt a jól
működő szakmai munka a Ferencvárosi TC
vezetésével.
Sportolóink
több
korosztályban is érdekeltek, ahol remek Csernák Levente és Kocsis Gábor
edző
eredményekkel büszkélkedhetünk.
A gyermek korosztály folyamatosan fejlődő tagjai gyakorta vesznek rész a területi és regionális versenyeken,
szebbnél szebb eredményeket elérve. A megmérettetések
lényege a sportág szeretetének kialakítása mellett a küzdőszellem, az akarterő és a technikai tudás fejlesztése.
Legutóbbi versenyeredmények:
Kiskun Kupa, Széles József Emlékverseny: Mizsei
Hunor II., Weisz Kornél II., Bukovszki Nole II., Zsíros
Dávid I. helyezés.
Kocsis Gábor Zalán I., Varga Máté III. helyezés.
Diák korosztályban szintén számos versenyen vettek
részt versenyzőink egyéni és csapat szinten egyaránt:
Csernák Levente magabiztosan nyerte meg korosztálya területi selejtezőjét, és megszerezte az indulási lehetőséget az Országos Diákolimpiára. Egy sajnálatos sérülés
miatt Levente nem indulhatott a megmérettetésen, de már
felépült, és készül a következő szezonra.

Mindenkinek köszönjük a lelkes szurkolást, és azt, hogy
ennyien követtétek az Európa- bajnokság élő közvetítését.
Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra a lehetőség,
hogy megmérettethettük magunkat egy ilyen erős mezőnyben, ahol 4000 versenyző, 99 egyesület és 12 ország volt
jelen. Csütörtökön és pénteken is képviselhették kicsiny
falunkat és Magyarországot versenyzőink az első külföldi
versenyükön.
Büszkék vagyunk a csapatra, és egész éves munkájuk
gyümölcseként egy szuper nyaralással zártuk az idei versenyszezont.
Augusztustól újult erővel, sok tapasztalattal és még nagyobb lendülettel kezdjük felkészülésünket a következő szezonra!
Köszönjük a támogatást és versenyzőink lelkes munkáját!
Kellemes nyári szünetet kívánunk mindenkinek!
Szabó-Faragó Fruzsina
Szeretettel gratulálunk é
s további szép sikereket kívánunk!
(A szerkesztőség)
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Emese az U-15-ös Európa-bajnokság ezüstérmese!

Czeglédi Emese ismét a legjobbak közt birkózott. Sajnos
nem indult túl jól az év Emese számára, mivel több sérülés is hátráltatta a felkészülésben és a versenyzésben egyaránt. A lényeg viszont, hogy amikor kellett, akkor sikerült
a kiemelkedő formaidőzítés, és toronymagasan verte a hazai
mezőnyt súlycsoportjában. Így megérdemelten lett ismét
válogatott, és képviseli hazánkat a zágrábi U-15-ös Európabajnokságon. A felkészülés egyik állomásaként egy nagyszabású nemzetközi versenyen vett részt Emese, amely rendezvény nagyon bizakodóvá tett bennünket az E.B. kapcsán.
A kontinensviadalra való készülés jegyében több edzőtábor
vár még tehetséges versenyzőnkre. Mindemellett ő is továbbtanul, és nagy sikerrel nyert felvételt a Kozma István
Birkózó Akadémiára.
Eredményei:
Serdülő Szabadfogású és Női Válogató verseny. Id. Tóth
István Emlékverseny, aranyérem.
Kiskun kupa id. Besze László Emlékverseny, aranyérem.
Kolozsvár Nemzetközi U-15-ös Bajnokság, ezüstérem.
Kocsis Gábor edző, testnevelő tanár

Czeglédi Emese a dobogó legfelső fokán!

Bolvári Kristóf kitartó munkája és remek adottsága révén a dobogó harmadik fokára állhatott fel a Széles József
Emlékversenyen.
Zavaczki Zalán idei legértékesebb helyezése egy Magyar-bajnoki bronzérem, majd egy súlycsoportváltást követően a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel a Széles
József Emlékversenyen.
Az országos csapatbajnokságon a Fradi színeiben érintettek voltak a kakucsi ﬁatalok. Diák korosztályban 8. helyezést értek el: Horváth Márk, Bolvári Csaba, Bolvári
Kristóf, Csernák Levente.
Helyes Erik ebben a szezonban szinte összes versenyét
megnyerve kiérdemelte „Magyország jó tanulója, jó sportolója” díját. Külön öröm számunkra, hogy Erik felvételt
nyert a Kozma István Birkózó Akadémiára, így ott folytatja tanulmányait és további sportkarrierje nagy részét.

Szeretettel gratulálunk ezekhez a szép sikerekhez,
és további eredményes munkát kívánunk!
(A szerkesztőség)

Edzők és eredményes tanítványaik
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A Kökörcsin Óvodától ők búcsúztak 2022-ben

A Kakucsi Általános Iskola 2022. évi tablója

