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XXX. évfolyam

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
és Farkasné Szabó Mária jegyző
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Képes visszatekintés a 2019. év végi községi programokra
Nyugdíjasok napja 2019. december 10-én a Deák Udvarházban
(fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Köszönjük a vendéglátó család kedves fogadtatását!

Az önkormányzati nyugdíjasok köszöntése hivatalunkban a nap délelőttjén
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Kakucsi-Csernák Zoltán önálló kiállítása
a sári zarándokházban 2019. december 7-én
Advent van, a várakozás időszaka, amelyben mindanynyian törekszünk a békességre és nyugalomra, hogy jobban megismerjük önmagunkat.
Különleges alkalom, hogy most megismerhetjük
Kakucs-Csernák Zoltán művészetének sarokkövét, mely
életének ebben a szakaszában az ecsetjeit vezette az alkotás közben.
Az itt látható műveket illesse megbecsülés és elismerés.
Zoltánt a művészet nem egyszerű útján Jánosi Csaba és
Simon Katalin festőművészek segítették (az „Art16” tagjai). Igazi mentora és művészi vezetője Tóth Rozália festőművész volt, aki eltávozta után is a legnagyobb hatással
van Kakucsi-Csernák Zoltán képi és gondolati világára.
2013-ban Príma díjat nyert Heves megyében a „Trilógia
a Nemzethez” monumentális képeiért. Most pedig újabb
nagyméretű festmény megalkotására készül: Kölcsey Ferenc Himnusz
című művét kívánja megfesteni,
melyet a nemzetnek ajánl fel. Az
óriási képhez elkészült az alakok
digitalizálása. Ezt a hatalmas munkát Dürer-díjjal jutalmazták.
Az Ő 2010-ben írt szavait idézve
nyitom meg a kiállítást:
„Festőként nem teszek mást,
mint az a tolmács, aki egyik nyelvre lefordít egy másik nyelvet. Beszélgetek a vászonnal, a vásznon
keresztül valami több, valami felettem álló „megfoghatatlannal”.
Hallgatom, ﬁgyelem az érzéseket, amelyek bennem, de
általa születnek, formálódnak képpé, hordozva üzenetét a
Teremtőnek.... Ezeket az „üzeneteket” nekem az ecsettel
csak le kell írnom. Szavakat a festék, a szavak, érzések
erejét a színek nyelvére...”
Kedves Zoltán! Kívánunk jó egészséget és sok, sikeres
alkotó esztendőt!
Isten hozta – és tartsa meg közöttünk!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Örülök, hogy ilyen sokan kíváncsiak kedves barátom,
munkatársam, Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész kiállítására.
Különösen azért jelentős a mai nap, mert a most látható képek hosszú idő után az elsők, amelyeket a művész
megmutat nekünk.
Zoltánnak különleges kapcsolata van szűkebb hazánk,
Kakucs és környéke világával, annak színjeivel, formáival, az égbolttól a fűben rejtőző virágig – legyen bármilyen évszak, mindig talál benne olyan részletet, amit érdemes elraktározni, és a megfelelően megérlelt, dédelgetett
témát kellő időben vászonra vinni.
Szíve nyitva áll és befogadja a teremtett világ bámulatos szépségeit, az élet minden formáját, mely érleli lelkét
és gondolatait. Szeme
előtt nem marad titokban egyetlen apró
változás sem, és érzékenyen építi be alkotó
fantáziájába.
Úgy tesz, mintha
kemény
páncélban
szemlélné a világot;
csak, aki ismeri, az
tudja, mennyire nem
így van. Valójában
lelkében Ő egy jót
áhító, békességre vágyó, tiszta gondolatokat megfogalmazó művész, akit elvarázsol a magasztos
természet minden titka. Annyira, hogy meg akarja osztani
velünk azt, amit érez, és lát – hogy mi is hangolódjunk
a lelkünkben a színekbe és formákba fogalmazott képek
által azokra a gondolatokra, amelyek az új művek megalkotását benne elindították.
Ajándékba adja nekünk lelkének békés, örömteli és
viharos időszakai által született, szemet gyönyörködtető
alkotásait.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal részéről
a koronavírus járvány megelőzése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatalban
a veszélyhelyzet idejére - visszavonásig -

Házasságot kötöttek:

az ügyfélfogadás:

Kloczka Tibor (Kakucs) – Rémik Edina
(Dunaharaszti) 2020.01.04.
Kercseli László (Kakucs) – Kovács Katalin Erzsébet
(Kakucs) 2020.02.16.
Muzsai Richárd (Kakucs) – Kozma Anna (Kakucs)
2020.03.14.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

hétfőn: 12.00-től - 18.00 óráig,
szerdán: 9.00-től - 15.00 óráig,
pénteken: 9.00-től - 12.00 óráig tart,
kedden és csütörtökön
a Hivatal zárva tart.

Újszülöttek:

Ügyfélfogadási időben a dolgozókat
a következő telefonszámokon hívhatják:
Farkas Klára
Benkovics Edina
Farkasné Szabó Mária
Pelikánné Csete Erika
Halmi Pálné
Dinnyés Jánosné
Bánné Macskó Zsuzsanna
Láncos Gyöngyi
Tóthné Vágány Ildikó

Krisztián Debora és Csikász Zoltán ﬁa, Zoltán
Horváth Henrietta és Togyer Zoltán ﬁa, Barnabás
Zsigár Tünde és Molnár Edvárd ﬁa, Edvárd Brájen
Tóth Krisztina és Surányi Zsolt lánya, Abigél Rita
Székely Andrea és Vásáreczki Gábor lánya, Kira
Nyulasi Fruzsina és Zala Csaba ﬁa, Dániel
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

06-29-576-030
06-29-576-031
06-29-576-032
06-29-576-033
06-29-576-034
06-29-576-035
06-29-576-037
06-29-576-040
06-29-576-040

Elhaláloztak:

Kérjük, hogy
kizárólag sürgős, halaszthatatlan ügy esetében
intézzék ügyeiket személyesen, előzetes telefonos
egyeztetést követően;
a Hivatal munkatársait elsősorban telefonon vagy
elektronikus úton keressék;
a személyes ügyintézést ne vegye igénybe:
akinek láza van, vagy köhög, illetve
amennyiben Ön, vagy a közös háztartásában élő
hozzátartozója a megelőző két hétben külföldön
tartózkodott.

Katona György (1955-2019)
Ocskó Jánosné sz: Rigó Anna (1926-2019)
Csiszárik Mihályné sz: Ruska Borbála (1945-2019)
Horváth Jánosné sz: Kohan Mária (1931-2019)
Tóth Sándor (1963-2019)
Forgács Mártonné sz: Bartuszek Borbála (1927-2019)
Kucsera János (1937-2019)
Mihály Ferencné sz: Sterbek Irén (1944-2020)
Kálvin Józsefné sz: Légrádi Terézia (1931-2020)
Késmárki Gáborné sz: Brezina Erzsébet Anna (19552020)
Emléküket megőrizzük!

Kérjük, intézkedéseinket fogadják megértéssel.

Az anyakönyvi hírekben a halottjainknak
és a házasságot kötöttek névsorának összeállítója:
Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől
kaptuk.

Kakucs, 2020. március 16.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
Farkasné Szabó Mária jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok
lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére
lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.
hu weblapon.

A Monori úton közlekedők sebességkorlátozásáról
8/2020. képviselő-testületi határozat:
A IX. Nemzeti Hagyományőrző Kakucsi Böllérfesztivál
költségeihez való hozzájárulásról
9/2020. képviselő-testületi határozat:
A település területén található kóbor ebek begyűjtésére vonatkozóan vállalkozás megbízásáról
10/2020. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2020.
évi költségvetéséhez történő hozzájárulásról
1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelet:
A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról

2019. december 5-ei képviselő-testületi ülés:
89/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
90/2019. képviselő-testületi határozat:
Folyószámlahitel-keret igényléséről
91/2019. képviselő-testületi határozat:
A 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízásáról
92/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről
93/2019. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
94/2019. képviselő-testületi határozat:
Újhartyán-Kakucs Szennyvíztisztító Kft. megszüntetéséről
95/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Sportegyesület további támogatásáról
96/2019. képviselő-testületi határozat:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
97/2019. képviselő-testületi határozat:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
98/2019. képviselő-testületi határozat:
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére
készﬁzető kezességvállalásról

2020. február 11-ei képviselő-testületi ülés:
2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
11/2020. képviselő-testületi határozat:
Az Óvoda 2020/21. nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjének megválasztásáról
13/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
14/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjével kötött megbízási szerződés módosításáról
15/2020. képviselő-testületi határozat:
Helyi lakos sportoló, külföldi versenyen történő részvétele
támogatásáról
16/2020. képviselő-testületi határozat:
„Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezéséről
17/2020. képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati bérlakások tulajdonjogának átruházásával
kapcsolatban
18/2020. képviselő-testületi határozat:
Horváth István „Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban
való részesítéséről

2020. január 21-ei képviselő-testületi ülés:
1/2020. képviselő-testületi határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás – módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról
2/2020. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás – módosított Társulási Szerződésének elfogadásáról
3/2020. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás – módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
4/2020. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról
5/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha nyári zárva tartásáról
6/2020. képviselő-testületi határozat:
A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
7/2020. képviselő-testületi határozat:

Változás építéshatósági feladatok ellátása terén
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 1-jétől a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el az
építéshatósági feladatokat, s ezzel párhuzamosan megszűnik a
kormányhivatalok másodfokú hatósági szerepe is.
Az Építéshatóság a Dabasi Járási Hivatalban, (Dabas,
Szent István tér 1/B.) a főépület 1. emeletén, a 118-as irodában található.
Kérjük, hogy ezen változásra tekintettel ezentúl szerdánként már ne keressék a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban az
építéshatósági ügyintézőt!
Heli Istvánnak ezúton is megköszönjük az Önkormányzat
és községünk lakói érdekében végzett sokéves munkáját!
Polgármesteri Hivatal
5

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2020. 1. szám

Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t,
nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító utalványnyal támogatja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában
foglaltak szerint.

Csikász Zoltán és Krisztián Debóra kisﬁát, Zoltánt
Gavló Gergő és Szondi Anikó kisﬁát, Dominiket
Kohut Zoltán és Szőnyi Barbara kislányát, Enikőt
Miklós Krisztofer és Lakatos Szamanta kisﬁát,
Krisztofer Noelt
Molnár Edvárd és Zsigár Tünde kisﬁát, Edvárd Brájent
Perjési Mátyás és Varró Bernadett kislányát, Grétát
Tajcs Petra kisﬁát, Nataniel Márkot
Togyer Zoltán és Horváth Henrietta kisﬁát, Barnabást

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Mária jegyző az előző újság megjelenése óta a következő
újszülötteket köszöntötte otthonukban:

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

Csikász Zoltán

Gavló Dominik

Kohut Enikő

Miklós Krisztofer Noel

Molnár Edvárd Brájen

Perjési Gréta

Tajcs Nataniel Márk

Togyer Barnabás

(A fényképeket a helyszíneken
Kakucsi-Csernák Zoltán
készítette.)

Rövid tájékoztatás a kutak bejelentésével kapcsolatban
A hatályos jogszabályok alapján a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges, illetve a kutak tervdokumentációit kútfúrói végzettséggel rendelkező személynek kell elkészítenie.
A vízjogi engedély beszerzéséhez a kutakat - bírságmentesen - 2020. december 31-éig lehet bejelenteni.
A lakosság számára ezen újság nyomdába adásáig elkészült egy részletes tájékoztató, azonban - tekintettel arra, hogy
a kérelmeket személyesen is be lehet nyújtani a Polgármesteri Hivatalba - mind az Önök, mind a hivatali dolgozók
egészségének védelme érdekében - a kutakkal kapcsolatos ügyintézést bizonytalan időre elhalasztjuk.
Kérem a fentiek szíves elfogadását és tudomásulvételét!
(jegyző)
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Köszönet
Köszönjük Csiszárik Györgyné Borikának, Fajth Pálné
Mariskának, Kucsera Imréné Marikának és Kucsák Istvánné
Juliskának, hogy önkéntes munkájukkal segítették a tüdőszűrés adminisztrációját!

vesebb sikerrel meg is oldotta ezeket az interneten keresgélve. Nagyon jó hangulatban teltek az órák, sokat nevettünk is.
Egy olyan alapképzést kaptunk, amit mindenki tovább tud
fejleszteni a maga szintjére. A három hétig tartó majdnem
mindennapos, két- három órás foglalkozás meghozta gyümölcsét: mindenki sikeres vizsgát tett!
Köszönjük az ingyenes tanfolyamot a Kakucsi Önkormányzatnak.
Fajka Szilvia

CSATORNAÜGYEK

Változások házunk táján

A tiszta víz mindenki számára létfontosságú. Az egyik
legféltettebb kincsünk. Szinte már természetes számunkra, hogy a csapból ivóvíz folyik. Nem is gondoljuk végig, hogy hány ember fáradságos, lelkiismeretes munkája
szükséges ehhez. Ha valami folytán (tűzoltók vételezése,
gerincmosás) mégis zavarossá válik vizünk, azonnal hibást keresünk, nyomdafestéket nem tűrő dolgokat írunk a
facebookra, s világvége hangulat uralkodik el rajtunk. Bár
a szakemberek ilyenkor is azonnal azon dolgoznak, hogy
minél előbb orvosolják a bajt, s ez sikerülni is szokott.
De az a víz, amelyik bejön, annak valamilyen formában el is kell távoznia. S itt jön a kedves lakók hatalmas
felelőssége! Milyen állapotban, s milyen „dolgokkal” keveredve húzzák le a WC-n, mit öntenek bele a lefolyóikba. Jó lenne, ha minden lakótársunk tudná, s átlátná, hogy
csatornarendszerünk nem bír el mindent. Az átemelő szivattyúk, de a gerincvezeték sem szereti a már megunt pólókat, fehérneműket, egészségügyi betéteket, babapelenkákat, s felsorolni is lehetetlenség a kibányászott dolgok
tárházát. Az emberi fantázia végtelen! Az idén februárban
csupán „csak” ötször!!! kellett a hatalmas átmérőjű gerincvezetékből szörnyűségeket eltávolítani. Napokon keresztül megfeszített munkával lehet az ilyen helyzeteket
orvosolni, s gyomorforgató, összegyűlt „trutyidugókat”
valahogyan eltüntetni a vezetékből vagy az átemelő szivattyúkból. A fájdalmunk csak az, hogyha valahol dugulás keletkezik, akkor az ott lakók azonnal válogatott jelzőkkel látnak el bennünket, felelősökért kiáltanak, hozzá
nem értéssel vádolnak minket. Pedig egyszerű lenne a
megoldás: CSAK olyan dolgokat szabadna beleengedni a
csatornarendszerbe, amitől problémamentesen üzemelne.
TISZTELT LAKÓTÁRSAK! A kölcsönös tisztelet nevében, s hogy Önöknek se legyenek rossz élményeik ez
ügyben, arra kérjük Önöket, hogy felelősségteljesebben
használják csatornarendszerünket!
Megértésüket, együttműködésüket előre is köszönjük!
Kakucsi csatornázási üzemegység dolgozói

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2020. (02. 11.) határozata alapján Csernák Jánosné
(Csiszárik Mária) felsőfokú végzettségű kakucsi lakost, a
„Kakucsi Lapozgató” korábbi felelős szerkesztőjét megerősítette posztján 2020. január elsejétől. A megbízatás a következő önkormányzati választási év december 31-ig érvényes. „A felelős szerkesztő elvégzett munkájáért díjazásban
nem részesül, azt önkéntes alapon, társadalmi elkötelezettségből vállalja.” (Részlet a megbízási szerződésből.)
A megbízási szerződés hatályba lépése után a Kakucsi
Lapozgató Szerkesztőbizottsága némiképp módosult. A
régi munkatársak: Csernák Jánosné tanár, Farkasné Szabó
Mária jegyző, Tóth Istvánné tanár és Varró Jánosné tanár
mellé lelkes, új munkatárs került a csapatba Dr. Ökrös Dóra
gyógyszerész személyében. Külsős munkatársak: KakucsiCsernák Zoltán művelődésszervező, Klauz Dénes tanár és
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető.
Ez alkalommal is megköszönjük a Szerkesztőbizottságunkból kivált régi munkatársaink: Kucsera Helga önzetlen
munkáját, valamint Kucsera Jánosné sokévi lelkiismeretes
tevékenységét.
Szerkesztőbizottságunk továbbra is várja és fogadja a
tisztelt Olvasók észrevételeit, javaslatait, a sajtótörvény előírásaival és a Laptulajdonos céljaival nem ütköző írásait és
tudósításait.

Számítógépes tanfolyam
A Kakucsi Önkormányzat jóvoltából egy számítógépes
ismereteket bővítő tanfolyamon vehettünk részt, összesen
tizenöten. Kedves oktatónő tartotta a foglalkozásokat, közvetlen, mindenkire odaﬁgyelve. Néha olyan feladatokat is
kaptunk, ami kicsit megizzasztott. Azért mindenki több, ke7
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A SZENNYVÍZCSATORNA HASZNÁLATA
Néhány példa az olyan anyagok közül, amelyek nemkívánatos
használat során kerülnek be a csatornába, és nagyon megnehezítik,
ezzel drágítják is az üzemeltetést:
1./ bármilyen eredetű fa- kő- csont, műanyag háztartási eszköz,
fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.
2./ macskaalom (még ha az a csomagolásán természetbarát
megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics
3./ vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon,
popsitörlő, stb.)
4./ egyéb háztartási anyagok, hulladékok (textil, póló, alsónadrág, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.)

Korunk környezetvédelmi elvárásai egyre szigorúbbak a természetnek visszaadott, megtisztított szennyvíz esetében is. Ahhoz,
hogy az elvárásoknak eleget tegyünk, saját jól végzett munkánk
mellett szükségünk van a lakosság környezettudatos csatornahasználatára is.
A szennyvíztisztítást és a csatornarendszer üzemeltetését döntő
mértékben a kommunális szennyvíz minősége és mennyisége határozza meg. Ez pedig a fogyasztók szokásaitól és ezen keresztül
tájékozottságától függ. Ezért fontos, hogy a szolgáltatást igénybe
vevők felvilágosítást kapjanak a szennyvízelvezető rendszer használatának alapvető szabályairól.
A fogyasztók tudatos csatornahasználatukkal nagyban segíthetik a szennyvízelvezető és tisztítórendszer megfelelő hatásfokú, és
nem utolsó sorban gazdaságos működtetését.
A csatornarendszerbe juttatott, nem oda való anyagok viszont
megnehezítik az üzemeltetést, így költségtöbbletet, rosszabb esetben a környezet súlyos szennyezését okozhatják.

Szerves szennyezőanyagok
A települési szennyvíztisztító telepek a normál életvitellel járó
szennyvíz megtisztítására alkalmasak. A nem megfelelő igénybevétellel, a lakosság könnyen túlterhelheti azokat.
Az ilyen többletterhelést okozó anyagok az alábbiak:
- állattartásból származó híg trágya,
- háztartási szilárd ételmaradék, még akkor is, ha valamilyen
eszközzel (konyhamalac) aprításra kerül,
- zsírok, olajok,
- háztartási állatfeldolgozásból származó darabos hulladék, pl.:
halfej, emlősök belsősége,
- elpusztult kisállat tetemek

A szennyvízcsatorna használatának
tudnivalói:
1. A csatornahálózat üzemeltetése csak akkor zavarmentes, ha
mindenki, aki használja, kellően körültekintő és önmérséklő. Ellenkező esetben – néhány ember magatartása miatt – az egész hálózat működése felborulhat, károsítva a többi fogyasztót.
2. Mivel a szennyvíztisztító telepek biológiai úton végzik a
szennyvíz tisztítását, a csatornahálózatba csak biológiailag lebomló, a természetet közvetlenül nem károsító, és az emberi egészségre
közvetlen veszélyt nem jelentő anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba méreg kerül, az a biológiai tisztítóképességet gátolja,
a szennyvíztisztítás hatékonysága csökken, a befogadó sérül, és a
szennyvíziszapot nem lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.

Víz, amely nem az elválasztott rendszerű
csatornahálózatba való
A szennyvízcsatorna hálózatot lakosonként és naponta általában 120 l víz továbbítására tervezik. Nagyon fontos, hogy a hálózatnak egyetlen egy pontján se jusson be nagyobb mennyiségű víz
(pl. csatornahálózatba vezetett esővíz), mint amire azt a hálózatot
méretezték. A többletvíz jelentős többletköltséggel jár, és emiatt a
csatornadíj is emelkedhet.
A közüzemi csatornahálózaton lévő műtárgyak (szennyvízátemelők, csatornafedlapok) sértetlenségének és működőképességének fenntartása közös érdek. Ha a fogyasztók a berendezések
bármilyen rongálását vagy meghibásodását tapasztalják, jelezzék
az üzemeltető felé, mert ilyen esetekben nem csak a csatornahálózat üzeme sérülhet, hanem közvetlen baleset- és életveszély is
kialakulhat. (pl.: közterületi aknafedlap eltulajdonítása esetén).
A szolgáltató és a fogyasztó együttműködésének eredménye a
szennyvíz elvezető rendszerek és tisztító telepek megfelelő működése, melyek így a kockázatok minimalizálásával szolgálhatják
a fogyasztók zavartalan csatornahasználatát és környezetünk védelmét.
DAKÖV Kft., üzemeltető

Az alábbi anyagok csatornába juttatása tilos:
– mérgek,
– gyógyszerek és növényvédő szerek,
– nehézfém tartalmú folyadékok,
– tűzveszélyes anyagok, benzin, oldószer, festék stb.
– lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló
anyagok.
3. A csatorna a szennyező anyagokat csak akkor tudja továbbítani, ha a szennyezőanyagok zöme a hálózati út során a vízben feloldódik, vagy legalább olyan mennyiségű vízzel keveredik, hogy
a csatornahálózatban úszni legyen képes.
A szennyvízcsatorna-hálózatba bejuttatott szerves anyagok a
bejutás pillanatától kezdve megkezdik biológiai lebomlásukat.
Ez különösen meleg időszakban jelentős szaghatással jár, a teljes
szagmentesség ma még nem valósítható meg.

Anyagok, melyeket nem szabad
a csatornahálózatba juttatni
Darabos szennyeződések
A közüzemi szennyvízhálózat és csatornabekötés elsősorban a
lakossági eredetű, vízben oldódó szennyező anyagok vízzel történő elvezetésére szolgál. Azonban a csatornahálózat semmiképpen
sem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek amellett,
hogy elzárják a víz útját, tönkreteszik a szennyvízátemelőkbe beépített szivattyúkat.
8
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Válogatás a IX. nagy sikerű böllérfesztivál képeiből
(fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán) Gratulálunk a szervezéshez!

A főszervező: Hörömpő István

A KAFIK csapata

Ügyes kezek Kakucsról

Önkormányzatunk sátrában

A Liebner-kerti Legények

Vásári forgatag

Vendég csapatok: Ceglédberceli Jóbarátok,
Dévai Szent Alapítvány, Hektár Harcosok Ócsa,
Inárcsi Böllérek, Karcagi Fakanál Forgatók, Kóbor
Betyárok, Kovásznai Székelyek, Magyar Közút,
Nagymad csapata, Nemesócsa, Nemzeti Vidékhálózat, Norbert Gazda, Parlamenti Véresek, Sári
Húsbolt, Tápióbicske Baráti köre, Vajdasági csapat, Városmajori Szívkórház
Résztvevő kakucsiak: KAFIK, Kakucs Önkormányzat, Kakucsi Malackodók, Kakucsi Vadkanok, Liebner Kerti Legények,

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a nagysátor fellépőire is
9
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Farsangoljunk, vigadjunk, reggelig csak táncoljunk!
Nagy izgalommal telt a farsang hete az óvodában. Délelőttönként minden csoportból vidám muzsika szűrődött ki.
Lázas táncgyakorlással zajlott a hét.
Természetesen a gyakorlás mellett a mókázásra is jutott
idő. Csütörtökön jelmezes napot, pénteken pizsamabált tartottunk. A színes maskarákba bújt gyermekekkel kisétáltunk
az aulába, ahol megcsodálhatták egymás jelmezeit, valamint
minden csoport közösen táncolhatott, mulathatott.
A hétvégén tartandó farsangi bálunkra, úgy gondolom,
kellőképpen sikerült ráhangolódnunk.
Szombaton délután sorra érkeztek a jelmezbe bújt gyermekek az iskola tornacsarnokába. Minden gyermek a saját
óvó nénijénél gyülekezett és várakozott, hogy elkezdődjön

a mulatság. A csoportok egy közös tánc után egymás után
adták elő vidám műsoraikat, amelyekkel megörvendeztették
szüleiket, a közönséget és minket, óvó néniket, dadus néniket. A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét, büszkék lehettünk rájuk, hiszen nagyon ügyesek voltak. A műsorok után
a jól megérdemelt szórakozás vette kezdetét. Zene, tánc, jó
hangulat uralkodott, és a tombola ajándékok is mind-mind
gazdára találtak.
Az idei évben a dolgozók egy rendkívül mutatós feketefehér ruhás táncot adtak elő, amely nagy sikert aratott.
Köszönjük a szülők segítségét, támogatását!
Kecskés Vivien óvodapedagógus

AZ ÓVODABÁLOK TÖRTÉNETE RÖVIDEN
A kakucsi óvodáért szervezett bálok hagyománya 30 évre
nyúlik vissza. A környékünkön mi szerveztünk először ilyen
rendezvényt. Az akkori vezető, Feczesin Miklósné nem állt
semmi újdonság útjába, hagyott bennünket újítani.
Emlékszem, az első bál a kocsmában volt megtartva Tóth
Sándor zenekarával. 35-en voltunk és a bevételből megvettük az első elektromos fűnyírót 3500 Ft-ért. (Lehet, hogy
még meg is van.)
Sikerélmény volt, mert még jól is sikerült. Utána minden
évben megtartottuk, és majd évekkel később az iskola is
szervezett bált.
30 éve töretlenül a Kálvin Zenekar szolgáltatja a zenét
ezeken a rendezvényeken ingyen.
Rájöttünk, hogy amellett, hogy anyagilag proﬁtál az óvoda, rendkívül nagy közösségösszetartó ereje van. Jelenleg
nem tudom, milyen az óvoda anyagi helyzete, de bizony,
annak idején szinte ebből a pénzből történtek a dologi fejlesztések. Rengeteg játékot, bútort vettünk, ebből a pénzből
valósult meg az óvoda jelenlegi parkja is. Ügyeltünk arra,
hogy minden a gyerekek érdekeit szolgálja. Szoktam mondani a testület előtt, ha az így szerzett eszközöket, bútorokat
kivinnénk az óvodából, kiürülne az épület. Az óvodai dolgozók, a szülők, vállalkozók jobban megismerhetik egymást.
Sokat köszönhetünk a szűkebb és tágabb környezetünkben élő vállalkozóknak, hisz legtöbben elsőre támogattak
bennünket anyagilag vagy tárgyilag (tombola).
Az évek során mind többen és többen vettek részt jótékonysági bálunkon, sőt már várták minden évben. Természetesen nekünk is kellett a színvonalat emelni. Először a

dolgozók készültek valamilyen műsorral (ami rendkívül jó
buli volt nekünk), majd külső meghívottak színesítették a
rendezvényt. Jó lenne visszanézni azokat a műsorokat, amelyekkel készültünk. Nem csak azért, hogy milyen jók voltak, hanem ahogy haladnak az évek, mi még mindig töretlenül szeretünk bohóckodni. Ezeken a fellépéseken később
már szülők is részt vettek, mert fontosnak tartottuk, hogy ők
is minél jobban be legyenek vonva mindenbe. Célunk volt,
hogy minél több szülő vegyen részt bálunkon.
Azért, hogy ez a hagyomány már évtizedek óta megmaradt, nagy szerepe van az óvoda mindenkori dolgozóinak.
Nem csak a dolgozók, de férjeik is jöttek szívesen, ott segítettek, ahol tudtak. Sok múlt a Szülői Munkaközösségen,
azon, hogy mennyire voltak lelkesek, segítőkészek. Az öszszejött pénzt elköltése mindig a beleegyezésükkel történt.
Tevékenységük rengeteg pluszmunkával jár, és ezt ők mindig vállalták, akkor is és most is. Ezért a mindenkori vezető
hálás lehet, de nem csak ő, hanem a fenntartó is.
Én hét éve, mint vendég veszek részt az óvodabálon.
Büszke vagyok rá, és örülök, hogy még mindig lelkesen
szervezik, és talán már a szülők száma is egyre több. Ennek most még nagyobb jelentősége van, hisz az a cél, hogy
mindenki kakucsivá váljon, és jól érezze magát ebben a közösségben. Remélem, ennek a hagyománynak még nagyon
sokáig lesz jövője, és rangos esemény lesz a falu életében.
Kívánok ehhez a munkához kitartást, lelkesedést a vezetőnek és az óvoda minden dolgozójának!
Hegyiné Kovács Margit nyugdíjas óvodavezető
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Támogatóink

kés Vivien, Kendl – Kis Tímea, Kercseli László, Kiss ABC, Kohanné Kloczka
Marietta, Kohan Zoltán, Kohut Zsuzsanna, Kovács Kálmán, Kovács Katinka,
Kovács Róbert Sakáltanya, Kovácsné Gergely Mariann, Körmöczi Bendegúz,
Kubikné Kis Judit, Kucsák Erzsébet, Kucsera Attila, Kucsera Dóra, Kucsera
László és neje, Liszkai Mária, Lovas István, Lukatsikné Gál Magdolna Mónika,
Maczák János és neje, Malibu Étterem és Bár, Mangó Fitness, Mazsorett csoport, Méhész János és neje, Molnár László, Molnár Lászlóné, Nagy Henrietta,
Nagy József és neje, Nagy Pál, Neffa Ranch, Novum kiadó, Ordasi Jánosné,
Pap Gyuláné, Papp-Szabó Vivien, Park ABC, Perjési – Varró Bernadett, Perutek
István és neje, Polgárőr Egyesület, Radics Éva, Radics Jenő és neje, Rapcsák
Éva, Rapcsák Jánosné, Roskó Zsolt, Roskóné Erős Mária, Sallai Beatrix, Sallai
Pál és neje, Sántha László és neje, Sashegyi Gergő K&H Biztosító, Simon-Nagy
Tamás és neje, Sinka Kft, Spanyiel István, Spanyielné Elek Györgyi, Sümegh
Balázs, Szabó Tamás, Szabó Tibor, Szaller Balázs, Szántó Béla, Szarvas Varró Ágnes, Szele Éva, Szépségpark: Halmi Diána, Meleg Alexandra, Sztanyó
Szabolcs, Szűcs Zsolt, Szűcsné Szabó Bernadett, Takács József, Takácsné
Jakab Erika, Tappancs kiadó, Tóth Istvánné, Tóth Kiadó, Tóthné Vágány Ildikó,
Tölgyesy Zsolt Elemér, Trikkal Lajos, Tündi Virágüzlet, Ulicska József, Varga
Zsolt és neje, Varró Tamás és neje, Varró Tamás és neje (Inárcs), Varró László
és neje, Zala Csaba
Köszönjük a szülők segítségét a tombolák elszállításában és a tornaterem rendezésében.

Ablak Kakucsra Egyesület, Adamicza Zoltánné, Andristyák Eszter, Aros Beatrix, Azúr diszkont, Bahamas Nagyker., Baka Tibor, Bán Zsolt, Bartuszek Zsolt
BBTK Kft, Bata Sándorné, Bednárikné Kucsera Tünde, Biofungi csapata, BOA
könyvterjesztő, Botlik Angéla, Buncsák Nikolett, Bundik Kornélia, Buzek Mária Ilona, Czeglédiné Száraz Márta, Csernák Attila és neje, Csernák Ferenc és
neje, Csernák Istvánné, Csernák Jánosné, Csiszárik György Pálné, Csiszárik
Imréné, Csiszárik Pál és neje, Csiszárik Péter Pál, Csiszárik Györgyi, DAKÖV
Kft, Dion Pékség (Inárcs), Dori Csaba és neje, Dr. Jasper Andor és neje, Dr.
Kendéné Toma Mária, Dr. Vágány Valéria, Dr. Zöldi Tamás, Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta, Dream-Team Egyesület, Eisberg Hungária Kft, Elek János, Elek
Jánosné, Erős Gézáné, Fajt András, Faragó Környezetvédelmi Kft, Faragó Tamás és neje, Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Mária, Friss Pékség,
Füri János, Gavlóné Szatmári Ibolya, Golda Gábor, Gremanné Nagy Henrietta,
Guttyán István és neje, Györgyövics Enikő, Györkös Gasztro Kft, Halmi Pál és
neje, Halvány Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Hegyi István és neje, Herman Attila és
neje, Herman Tibor, Hoffman család, Horváth Zoltán, Horváthné Farkas Gizella,
Ifj. Csernák István és neje, Ifj. Kálvin János és neje, Iker és Tsa Kft, Inka 21 Mg
Kft, Iskola dolgozói, JSP 97 Kft, Juhász Gábor és neje, KAFIK, Kajáry János és
neje, Kakucs Község Önkormányzata, Kakucs S. E., Kakucsi-Csernák Zoltán,
Kaldeneker Rozália, Kálvin Zenekar, KAOKE, Kári - Ker Kft, KAVICSOK, Kecs-
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Még időben vagyunk!

Tavaszi programok
a Kökörcsin óvodában

Országunkat is elérte a koronavírus.
A kezdeti bolti rohamok után nézzünk kicsit előrébb a jövőbe!
Nem tudjuk, hogy a járvány meddig tart, és milyen ellátási akadályokra számíthatunk a jövőben.
Aki Kakucson lakik, tudja, hogy ez egy helyes kis falu.
A falu lényege volt még nem is olyan régen, hogy a házakat
övező kert és udvar gazdasági szerepet játszott.
A kertben megtermett minden olyan zöldség és gyógynövény, amelyre egy háztartásnak feltétlenül szüksége volt.
Nagyszerű érzés kifutni a kertbe, és behozni az ebédhez,
uzsonnához valót. A saláta, zöldség, répa, krumpli, paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma, retek, zöldborsó, bab,
cukkíni, tök, karalábé, cékla, mángold nem nagy fáradsággal, könnyen megtermelhető egy kiskertben is.
Nem azt mondom, hogy egész évre önellátóak tudunk
lenni belőle, de jobb íze, szebb színe nincs semminek, mint
amit a saját kertünk nyújt nekünk egy tavaszon, nyáron át.
Ráadásul ezek a növények dekoratívak is, gondoljunk
csak a ragyogó színű salátákra, melyeknek a formái is szemet gyönyörködtetőek.
A fűszernövények nemcsak a húsoknak, főzelékeknek,
leveseknek, mártásoknak adnak plusz ízeket, hanem egyben
mindegyikük gyógynövény is.
Nagyanyáink kertjében a kakukkfű és borsikafű a náthás
évszakokban a köhögős, torokfájós családtagok gyógyulását
segítették.
A borsikafű – csombor – a káposztás ételekben a könynyebb emészthetőséget tették lehetővé. Használhatjuk bors
helyett, nem izgatja a gyomrot, mint az igazi bors, íze mégis
hasonló.
A zsálya (már a neve is: orvosi zsálya) nemcsak a nehezebb húsok, a zsírosabb kacsa-, libaételek fűszere, hanem a
torokgyulladásban, bélbántalmakban szenvedők számára is
hasznos teát ad.
Az oregánó frissítő teája megkönnyíti a súlyos köhögést,
görcsoldó, fájdalomcsillapító hatása is ismert. Ha egyszer
elültettük, még a fűben is megterem.
A majoránna – rokona az oregánónak – leves, főzelék,
mártás, húsok fűszere, de emellett a teája görcsoldó, köhögéscsillapító, idegnyugtató.
A rozmaring a bárány, vad, szárnyasok fűszere, a teája
gyomorerősítő, görcsoldó, epebántalmak enyhítője.
A tárkony a vadételek és savanyúságok kedvelt fűszere,
de nem elhanyagolható az étvágygerjesztő hatása sem.
Ha arról olvasunk, hogy a mediterrán étrend mennyire
meghosszabbítja az életet, jó, ha tudjuk, hogy mindezt az
egyszerű étrendnek és a felsorolt fűszernövények használatának köszönhetik.
A régi időkben a háziasszonyoknak érteniük kellett az
orvosláshoz is – a kerti fűszerek mind a kisebb betegségek
enyhítésére is szolgáltak a sok ﬁnom íz és illat mellett.
Érdemes újra megtanulni a termesztésüket és a gyógyító
tulajdonságukat, hogy értő módon használhassuk őket.
Az interneten rengeteg népszerű cikket, segítő írást lehet
találni, hogyan is indítsunk el egy kiskertet.
Március közepe van, éppen időben vagyunk. Javaslom,
kezdjük el!
Dr. Kendéné Toma Mária

Mielőtt a tavaszi programokról tájékoztatnám a kedves
lakosokat, szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult jótékonysági farsangi bálunk sikeréhez.
30. jubileumi szülők bálját tartottuk februárban. Az idén
is sikerült minden jót kihozni farsang hetéből, a betegségek
ellenére is. A szombati jótékonysági bál, a hét megkoronázása
volt. Jó hangulatban, nagyon jó zenével és nagyon ﬁnom
vacsorával, sok-sok tánccal telt el. Jókat beszélgettünk, felidéztük réges-régi báljainkat.
Lezártuk, kiűztük a telet, és várjuk a tavaszt.
Óvodánkban megalakult a Zöld Őrök csoport (Maci és
Csiga). Feladatul tűzték ki, hogy ﬁgyelemmel kísérik a környezetvédelemmel kapcsolatos tavaszi feladatokat, világnapokat. A faliújságon nem csak a gyerekek, a szülők ﬁgyelmét
is felhívják a természet védelmére: Víz Világnapja (03.22.),
Föld Napja (04.22.), Madarak és Fák napja (05.10.). Játékokkal segítik a többi csoportot is, ötleteket adnak, hogyan lehet
játékosan tanítani a gyermekeket a természet védelmére, szeretetére.
Szeretettel és szívesen látunk mindenkit nyílt rendezvényeinken!
Spanyielné Elek Györgyi óvodapedagógus, óvodavezető

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda
és Konyha - Óvoda részlege
a 2020/2021. nevelési évre
2020. április 27-28-29-én
várja beiratkozásra a gyermekeket, szülőket.
Kötelező beíratni minden gyermeket, aki
2020. augusztus 31-ig tölti 3. életévét,
valamint beíratható az a gyermek is,
aki 2020. december 31-ig tölti 3. életévét.
A beíratásra hozzák magukkal:
a gyermek anyakönyvi kivonatát,
vagy személyazonosító kártyáját,
a gyermek és a szülő lakcímkártyáját
(ha még nincs, ideiglenes bejelentőlapot),
a gyermek TAJ-kártyáját.
2020. április 27. hétfő: 8-17 óráig,
április 28. kedd: 8-17 óráig,
április 29. szerda: 8-17 óráig.
Április 7-én, kedden délelőtt 9 órától
Tavasznyitogató
nyílt napot tartunk az óvodában, melyre szeretettel
várjuk leendő óvodásainkat és a szülőket!
Érdeklődni a 06-29/376-077 telefonszámon,
illetve az ovoda@kakucs.hu email címen lehet.
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A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Félúton …

Tanulóink számára igyekszünk ablakot nyitni a világra. A
hagyományos osztálykirándulások, színház- és cirkuszlátogatások mellett új programokat iktattunk be: volt iskolánkban mozgó planetárium, szoros kapcsolatot tartunk a körzeti megbízottal, a pályaválasztást erősítendően motivációs
céllal gyárlátogatások zajlanak (Mercedes-gyár, Bonbonetti
Csokoládégyár), a Pest Megyei és Érdi Iparkamara szervezésében pályaválasztási foglalkozásokra van lehetőség a 6.
és 7. osztályban, továbbá ismerkedhetnek tanulóink a különféle szakmákkal és szakmacsoportokkal a SzakmaSztár
programok keretében. A Bűvösvölgy médiaértés-oktató
központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és
biztonságos használatában. Informatikát tanuló osztályaink
már látogatást tettek a budapesti központban, ahol egész napos program keretein belül a digitális írással és olvasással,
a műsorkészítéssel ismerkedhettek korosztályuknak megfelelő módon.
2019-ben intézményünk 2.400.000 forintot nyert a „Határtalanul” program horvátországi utazására. A 4 napos úton
40 tanulónk és 3 pedagógus ismerkedett a magyarság életével, kultúránk és történelmünk Horvátországban fellelhető
értékeivel. A teljes ellátás, az utazás, a szállás, a programok
tanulóinknak mindössze 10.000 Ft/fő költséget jelentettek.
A csoport rengeteg élménnyel tért haza. Pályázati szándékunkat 2021-re vonatkozóan is jeleztem már a megfelelő
fórumon. Ez a program is részben újítás volt, hiszen tanulóink eddig más iskolákkal együtt az erdélyi Barótra utaztak.
A pályázatírás során arra törekedtem, hogy végre önállóan
utazhassunk, és minél több tanulónk kapjon lehetőséget az
országhatárokon túlra is eljutni.
Munkatervünk új programeleme a kitűnő tanulók kirándulása, amit az előző tanévben vezettünk be, és hagyománynyá kívánjuk tenni. Ennek költségét a diákönkormányzat ﬁnanszírozza. Első ízben Esztergomban jártak tanulóink, ahol
a játékos feladatokkal megtűzdelt városismereti vetélkedőt
fagyizás és sárkányhajózás zárta le.
Kollégáimmal azt reméljük, hogy a felsorolt programok
motiválják tanulóinkat a mindennapi, tanórai ismeretszerzés
során is.
A pedagógiai munkát segítendő bevezettük a neveltségi
szint mérését is 4., 6. és 8. osztályban.
A diákönkormányzat ﬁnanszírozásában próbaméréseket
írtak a 6. osztályosok matematikából, a 8. osztályosok matematikából és magyar nyelv és irodalomból. Azzal a céllal kapcsolódtunk be ezekbe a mérésekbe, hogy a kedves
szülők számára legyen egy független külső mérés, aminek
eredményét az iskolában megtekinthetik. Nagyon lényeges,
hogy sem a feladatok összeállításában, sem pedig a javításban intézményünk pedagógusai nem vettek részt. Fontos továbbá, hogy visszakapjuk ezeket a feladatlapokat. Sajnos a
betekintés lehetősége a kompetenciamérések esetében nincs
meg.
A tankerülettel történt egyeztetés alapján a 2020/21-es
tanévtől második idegen nyelvként felmenő rendszerben bevezethetjük a németet 7. osztálytól heti 2 órában. Gyakorló
nyelvtanári tapasztalataim vezettek arra az elhatározásra,

Tisztelt Olvasók, kedves Kakucsiak!
Nemrégiben volt alkalmam látni, hogy a községben
szebbnél szebb házak épülnek; sokan választják e csöndes
kis települést új otthonuknak.
Bizonyára nemcsak az „őslakosok”, hanem az újonnan
ideköltözők is szeretnének minél több hiteles információt
kapni a településről.
Mivel egy kis falu, egy kis közösség életében az iskola kiemelt szerepet játszik, engedjék meg, hogy intézményvezetői megbízatásom „félidejénél” mérleget vonjak az általam
irányított Kakucsi Általános Iskola működését illetően.
2013-ban kerültem az intézménybe magyar szakos tanárként. Nem teljesen volt idegen számomra a község, hiszen
rokoni szálak is fűznek ide.
Bátran elmondhatom, hogy kollégáim és a gyerekek személyében kincset találtam. Állíthatom ezt azért, mert 1996
óta folytatott szakértői/szakfelügyelői munkám során volt
alkalmam számos iskola szakmai munkájába, belső életébe
bepillantani…volt mihez hasonlítani a Kakucsi Általános
Iskolát… Örömmel állíthatom, hogy minden tekintetben „az
én iskolám” bizonyult jobbnak!
Értelmét láttam annak is, hogy a kakucsi évek alatt elvégzett továbbképzések után közoktatás-vezetői másoddiplomát
szerezzek, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen az intézményvezetői kinevezés feltétele.
2017-ben elődöm, Marton Ilona címzetes igazgató aszszony nyugállományba vonulásakor megpályáztam az intézményvezetői posztot kollégáim és a szülők 100%-os támogatását élvezve.
Ahogyan vezetői pályázatomban is leírtam, az elődöm
által teremtett értékek, hagyományok megőrzése mellett törekedtem arra, hogy vezetőtársam és kollégáim bevonásával
és segítségével újdonságokat hozzak az iskola életébe.
Hiszem és vallom, hogy a munkahelyi teljesítményt a
munkakörülmények erősen befolyásolják, ezért első lépésként kollégáim komfortérzetét igyekeztem javítani: fenntartónk, a Monori Tankerületi Központ anyagi támogatásával
felújítottuk a felsős tanári szobát, majd a szülők nagylelkű
támogatásával mind az alsós, mind pedig a felsős tanári szobába új bútorzat került.
Nagy álmom, hogy tanulóink komfortérzete is legalább
ennyit javuljon a főépületből hiányzó tanulói mosdók megépítésével és az ebédlő felújításával, mely feladatokban
mindannyian számítunk az önkormányzat és dr. Kendéné
Toma Mária polgármester asszony hathatós segítségére és
közreműködésére, melyet már megtapasztalhattunk a tornaterem padlózatának cseréje kapcsán. Ebből a folyamatból
a szülők is kivették a részüket, hiszen a hatmilliós önkormányzati felújítási költség mellé kétmillió forintot hozzátéve a tornatermi parketta modern, tartós, mobil védőszőnyeget kapott, amit az alkalmi rendezvények során használunk.
Tankerületi támogatással felújítottuk az informatika szaktantermünket; a tankerülettől 20 asztali számítógépet, 12
tabletet és 5 hordozható projektort is kaptunk.
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hogy valamilyen módon „előre” támogassuk tanulóinkat
középiskolai tanulmányaikban, könnyítsük meg a nyelvtanulást. Német nyelvből 2 év alatt 140-150 órájuk lesz, ami
elegendő az igen nehéz alapok elsajátításához. A személyi és
tárgyi feltételek adottak, az ehhez szükséges dokumentumok
összegyűjtése, kidolgozása és a tankerülettel történő egyeztetés megtörtént.
Végül, de nem utolsósorban: változtattunk a beiskolázást
megelőző iskolai gyakorlaton is. A leendő elsős tanító néni
nemcsak egy tájékoztató szülői értekezleten vesz részt az
óvodában, hanem februártól részese a leendő elsősök életének, hiszen hetente látogatja őket az óvodában, részt vesz
foglalkozásaikon, ismerkedik velük, előkészíti iskolai életüket.
Az idei tanévtől az iskolavezetés nem az óvodában tartotta a szokásos tájékoztató szülői értekezletét, hanem az
intézménybe invitáltuk a kedves szülőket: megtekinthették
az iskolát, egy rövid vetítés során bepillanthattak intézményünk életébe, mindennapjainkba.

Pályaorientációs program a
Kakucsi Általános Iskola tanulóinak
Pályaorientációs programon vettek részt iskolánk 6-7-8.
osztályos tanulói október 10-én a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnáziumban. A programsorozatot
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével
szervezte a középiskola. Célja az agrár-szakképesítések
bemutatása, népszerűsítése, illetve a korosztály iskola- és
szakmaválasztásának segítése.
A délelőtt folyamán betekintést nyertünk az iskolában
folyó színvonalas tanulmányi munkába: többek között
vetítéssel egybekötött tájékoztatót láttunk a külföldi szakmai gyakorlatokról. Majd rövid séta keretén belül megtekintettük a fenyőkertet, a vakok kertjét, a kaktuszházat és
a gyönyörű japánkertet. Interaktív foglalkozások keretén
belül az iskola tanulóival közösen vettünk részt parképítő
gyakorlaton, ültettünk növényeket, megismerkedtünk és
ki is próbáltuk a sövénynyíró, a fűkasza, a fűnyíró kisgépeket.
A délutánt a Főkert telepén töltöttük, ahol bemutatták a
termesztett növényeket, a gépeket és eszközöket.
Élményekkel gazdagon, valamint a nap emlékére ajándékba kapott cserepes virággal tértünk haza.
Fazekas Zoltánné tanárnő

Tisztelt Olvasók, kedves Kakucsiak!
Fogadják szívesen ezt a rövid összefoglalót, jöjjenek rendezvényeinkre, intézményünkbe, örüljenek sikereinknek!
Kubikné Kis Judit intézményvezető

Fazekas Zoltánné Marica tanárnővel

LÁTOGATÁS A CSODÁK PALOTÁJÁBA

Rendhagyó módon ünnepelték iskolánk 6. és 7. osztályos tanulói a magyar kultúra napját, amikor részt vettek
a Csodák Palotájában megrendezésre került TudKult 2020
kulturális és művészeti fesztiválon. A január 22-én lezajlott
program keretén belül diákjaink izgalmas állomásokon keresték a kapcsolatot a könyvek, az irodalom, festészet, zene,
ﬁlmezés, bankjegyek, környezetvédelem és természettudományok között. Interaktív eszközök segítségével virtuális
meghívást kaptak egy család lakásába, kézműves foglalkozás segített megismerkedni a forint bankjegyek biztonsági
elemeivel, szórakoztató társasjáték segítségével sikerült fel-

fedezni a konyhai jelenségek mögött a ﬁzikát és a kémiát.
Az Öveges-teremben látványos kísérleti bemutatón vettünk
részt „A zene ﬁzikája” címmel.
A délután pedig a sok-sok demonstrációs játék kipróbálásával telt. Néhány tanulónk még a szabaduló szobában is
kipróbálta kreativitását. A nap folyamán digitális és analóg
szórakozásnak is részesei voltunk, sok hasznos dolgot tanultunk tapasztaláson keresztül és közben még jól is éreztük
magunkat.
Fazekas Zoltánné tanárnő
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Lázár Ervin Program

8. osztályos, végzős tanulóink a Budapesti Operettszínházban a Chicagói hercegnő című operettet láthatták.
A gyerekek utaztatásáról a Tankerület gondoskodott, a
felügyeletüket az osztályfőnökök és az iskola pedagógusai
látták el.
Szarvas-Varró Ágnes intézményvezető-helyettes

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019-2020-as
tanévben indította el a programját, amely minden általános
iskolás számára biztosítja, hogy évente egy alkalommal térítésmentesen eljuthasson kulturális intézményekbe.

Vannak, akik ugrálhatnak és vannak,
akik nem!

A Kakucsi Általános Iskola diákjai
is részt vettek ezen
a programon:
1. osztályosok
a dabasi Kossuth
Művelődési Központban nézhették
meg januárban a
Furfangos csodadoktorok című bábelőadást.
2. osztályos tanulóink
szintén
Dabason a Művelődési Központban
A nyolcadik osztályosok
látták a Nyúl és a
Nagy Jánosné tanár nénivel
Róka című mesejátékot.
3. osztályosaink a Kecskeméti Katona József Színházban
jártak, ahol a Péter és a farkas című zenés mesejátékot látták
és hallották.
4. osztály tanulói Dabason a „Kezdetben vala a zene…”
című előadáson voltak.
5. osztályosok is Kecskemétre utaztak, és megnézték Az
ember tragédiája – junior című darabot.
6. a és b osztály tanulói a Fővárosi Nagycirkusz Fesztivál
+ nagysikerű előadásán vehettek részt.
7. osztályosaink Dabason a „Magyarnak lenni…” előadást látták és hallgatták.

Mi ugrálhattunk! A 6. a osztály ezt gond nélkül megtehette. Miért? Mert megérdemeltük.
A szerencsénket igazgató asszony különleges kezdeményezésének köszönhettük. Iskolánkban mindent megteszünk
az indokolatlan hiányzások (a köznyelv ezt lógásnak nevezi)
visszaszorításáért. Igazgató asszony a 2019/20-as tanévnyitó
ünnepségen azt az ígéretet tette, hogy a legkevesebb tanítási
napot hiányzó osztály kap egy szabadnapot.
Akik egészséges életmódot élnek, és sok időt töltenek
tanulással az iskolában, igazán megérdemelnek egy kis lazulást. Ezt a napot a jövőben is bármilyen közösségi szabadidős tevékenységre fel lehet majd használni.
Nem ért minket igazán meglepetés, amikor megtudtuk
az eredményt, mert sejtettük, esélyesek vagyunk. Először
kicsit tanácstalanok voltunk, hogyan használjuk fel okosan
ezt a napot. Véletlenül tudtam meg, hogy vannak az osztályban megszállott trambulinos gyerekek. Megbeszéltük,
hogy menjünk trambulin parkba. Így jutottunk el az Új Buda
Centerbe. Én régebben nem is tudtam, hogy létezik trambulinpark. Létezik! Egy helyen összesen hatvan darab proﬁ
trambulin! Szerencsére rajtunk kívül kevesen voltak vendégek a parkban, így mindenki kedvére ugrálhatott.
Nagyon féltünk az esetleges sérülésektől, pedig proﬁ körülmények között, néhány alapszabály betartásával meglepően biztonságos ez az időtöltés. Külön köszönet Mihály
Margónak és Elek Anitának a kíséretért. Az Ő feladatuk lett
volna az esetleges sérültek ápolása. Szerintem számukra is
szórakoztató volt ez a nap.
Kétórányi ugrálás után kényelmes fotelokban lepihentünk, és friss csirkefalatokkal, sült krumplival pótoltuk az
energiát. Szívesen ajánljuk másoknak is ezt a programot!
Klauz Dénes osztályfőnök

Az ötödik osztályosokról készült fotó

A 6. a osztályosok
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„Dínomdánom, vigalom - Nincs a táncra tilalom!...”
…Takarodjon el a tél - Örvendezzen, aki él!”
Február 21-én vidám farsangi hangulat költözött iskolánkba, amikor iskolánk tanulói, tanárai és a szülők is színes
jelmezekbe bújtak. Már hetekkel a rendezvény előtt megindult a készülődés: dekoráltunk, jelmezt készítettünk, zenét hallgattunk, táncot tanultunk. Ügyes kezek festették a
technika órákon az álarcokat, bohócokat. A bál napján megérkeztek a „velencei karnevál résztvevői”, a „hercegnők”,
a „bohócok”, az „olimpikonok”, a rock zene csillagai, a
„zebrák” sőt képviseltette magát „Zorba, a görög” is. Kicsit
megijedtünk, amikor észrevettük, hogy a rabok kiszabadultak börtönükből, aztán persze fellélegeztünk, mert megjelent

a rend őre is. A jelmezes felvonulást a szülők színvonalas
produkciója zárta, akik az idén a futball jegyében a kakucsi
KSE-t népszerűsítették. A tombolahúzás után, amikor a sok
szép nyeremény mind gazdára lelt, megkezdődött a felhőtlen szórakozás. A büfében mindenki örömére meleg szendvicset, és házi süteményt kínáltak, aki pedig éppen szomjas lett, üdítővel olthatta a szomját. Köszönjük a rengeteg
ﬁnomságot és a felajánlott tombolatárgyakat a szülőknek.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és jövőre is szívesen
bújik újra jelmezbe.
Fazekas Zoltánné tanárnő

A szülők produkciója után készült csoportkép

Egy nap az őslények világában
Február 21-én reggel esett az eső, de a 3. osztály annál
lelkesebben készült Dabasra, a Táncsics Mihály Gimnázium
laborjába kutatni a régmúltat. Már a buszozás is nagy izgalommal járt, egymástól kérdezgették tanítványaim: „Hogy
fogjuk kibírni étlen-szomjan Dabasig?” Amint leszálltunk,

az iskola előterében máris megtekinthettük a rajzpályázaton
kiállított műveket.
Majd felvettük a laboratórium kötelező „kellékét”, a köpenyt. Kicsit viccesen néztünk
ki benne, mivel csak egy méret volt, és nem éppen úgy állt,
mintha ránk szabták volna, de
a képek többet értek minden
szónál. Gyurmából készítettünk
lenyomatokat, majd gipsszel kiöntöttük. Amíg száradt, addig megtanultuk a kontinensek vándorlását, ezt követően a
terepasztalon berendeztük a dinoszauruszok élőhelyét.
Farkasné Judit tanár néninek köszönhetően érdekes és
vicces történeteket hallhattunk a már kihalt állatokról. Sok
új és hasznos ismerettel tértünk haza, nem is jutott eszünkbe
az evés-ivás.
Batuska Zita tanító néni
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Március 15-e emlékére
hőseire. Azért, mert 1848-49 hősei nélkül nem ilyen Magyarországban élnénk.
A mi felelősségünk megőrizni és továbbadni a nagyszerű kor nagyszerű gyermekeinek tetteit, eredményeit, azért,
mert szent kötelességünk úgy szeretni a hazánkat, ahogy
Ők akkor szerették.
Bozzay Pál 48-49-es korán elhunyt honvéd hadnagy,
költő szavait idézve kívánok szép ünnepet mindenkinek:

Kedves Kakucsiak!
Kedves Ünneplő Barátaim!
Március 15-e mindenki számára ünnep. Kellően messze
van napjainktól, letisztult a történelme, és már maga az
időbeli messzeség is szerethetővé avatja kicsinek és nagynak egyaránt. Mert ugyanazt jelenti mindegyikőnknek.
Összeköt bennünket az akkor, és ott megszületett 4849-es hősök élete, a haza fejlődéséért, szabadságáért hozott önzetlen áldozatuk nagyszerűsége.
Az európai történelmi színpadon a magyarok küzdöttek legtovább a kitűzött céljaik megvalósításáért, hogy a
messzi jövőben megszületendő déd- és ükunokáiknak virágzó Magyarország legyen a hazájuk. Hősies küzdelmük
a mai napig példa a kései utódok előtt.
Hittek, reméltek, cselekedtek – és egész Európát elképesztő csodákra voltak képesek. Európa – és a világ – politikai eseményeinek élére álltak, s maradtak egy egész
éven át. A világ költői őket tekintették példaképnek és
nagyra becsüléssel, tisztelettel írtak róluk.
Történelmünk legfényesebb lapjai peregnek előttünk,
mikor róluk olvasunk.
Nemzeti nagy napunk ez a dátum. Egy nagy család, a
magyar nemzet gyermekeinek közös, dicső ünnepe.
Úgy kellene, mint régen, a nagy családi összejöveteleken: közösen ülni körül az asztalt, emlékezni a szép napokra, megfürödni a régi dicsőség fényében, és örülni,
hogy itt vagyunk, és együtt vagyunk.
Büszkének kell lenni arra az időre, amikor egymás vállának vetve vállat harcolt a szent szabadságért egy egész
nemzet.
Bár idegen hatalmak segítségével letörték, de a küzdelmek, győzelmek tarkította másfél év bearanyozta a század
közepét.
És ünnep lett ez a nap – a mi ünnepünk. Köszönetet kell
mondanunk minden csepp, a hazáért kiontott vérért.
Bárhol is él ma magyar a világban, március 15-én tisztelettel, szívében büszkeséggel gondol a múlt magasztos

„Mert a dicsőség nem tünékeny álom,
Bár néha egyetlen sugárt bocsát;
De egyetlen sugár belőle, három
Századnak fénylik éjszakáin át.”
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
Koszorút helyeztek el a Hősi Emlékműnél: a Kakucs
Községi Önkormányzat, a Kakucsi Általános Iskola, a
Kakucsi Kökörcsin Óvoda, a Kakucs az Otthonunk Egyesület, Kakucs nyugdíjasai nevében a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub és a KAVICSOK képviselői, az Ablak Kakucsra Egyesület, a Neffa Ranch képviselője, a
Kakucsi Sportegyesület, a Dream Team, a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, a Kakucsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a FIDESZ kakucsi szervezete.
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva
tartása és állandó közösségei
A könyvtár nyitva tartása: hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig,
szerda: 11-17 óráig, csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig
Állandó foglalkozások:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái minden páratlan
számú héten
12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
a klubteremben
Hó/1 alkalom 18 órától: a KAOKE és a díszgalambászok gyűlései
a klubban
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
a könyvtárban
Kedd: hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület összejövetele
az esti órákban
Szerda: tanfolyami nap
Csütörtök: 18.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus a
könyvtárban, hó/2 alkalom 18-20 óráig
– a Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a klubban
Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban
Szombat: 9-17 óráig gyermekgondozási tanfolyam a klubban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot
örömmel támogatunk.

Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a puzzle a
legkeresettebbek. Itt is szeretném közzétenni: könyvtárunk nem a
megunt könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak válogatott dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe illenek.
Ezeket hálásan megköszönjük!
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hosszabbítani a kölcsönzést.
(376-836) Kérem, éljenek vele! Kérjük, hozzák vissza a könyveket,
ha letelt a kölcsönzés határideje! Adjunk minél kevesebb munkát
a felszólításokat társadalmi munkában (!) postázó Ordasi Jánosné
Teréz néninek!
Könyvtárunkban megvásárolható helytörténeti kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála,
valamint Képek és képzelgések (1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft),
Az élő Rónay (1.000Ft),
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft),
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft),
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv (2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográﬁája (2.000Ft),
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018. –
(2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft)
Verseskönyv: Horváth Ferenc:
Az életnek egyetlen értelme (1.000Ft)
Képeslapok Kakucsról (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes (1.000Ft)

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.

A nyugdíjasok hírei

A községi nyugdíjasok ünnepén a Deák
Udvarházban

Baráti találkozón Újlengyelben

A Kavicsokkal közös farsangoláskor

A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub életéből

Beszámolóm elején szeretnék köszönetet mondani a mozgáskorlátozottak életét megkönnyítő feljáró építéséért. Klubunk heti összejövetelét a könyvtár klubtermében tartjuk.
Idáig nehéz volt bejönni nemcsak a mozgáskorlátozottaknak, de a többi nyugdíjasnak is. A rámpa megépítésével ez a
probléma végre megoldódott.
Legtöbben hetven év feletti, egyedül élő, aktív, társaságra vágyó személyek vagyunk. Igyekszünk jó programokkal
kellemessé tenni az együtt töltött időt. Taglétszámunk némileg változott. Kárpátaljáról és Budapestről Kakucsra költözött nyugdíjasok csatlakoztak hozzánk ketten.
A környező falvakban (Újlengyel, Dánszentmiklós,
Albertirsa, Inárcs) működő csoportokkal is tartjuk a kapcsolatot. Legutóbb az újlengyeliek farsangi meghívását fogadtuk el. Igaz, én betegségem miatt ezen nem vettem részt,
de a többiek elmondása szerint nagyon jól érezték magukat.

Kitűnő volt a vacsora, és utána a tánc alatt fájó csontjaikat
megmozgatták.
Nekem személy szerint nagyon jól esett, hogy az újlengyeliek eljöttek meglátogatni, és megbeszéltük, hogy az
egyházi bálba majd eljönnek, és ezzel viszonozzuk az ő
meghívásukat.
Ebben az évben is megrendeztük találkozónkat a könyvtár
helyiségében a Kavicsokkal. Finom székelykáposztát kínáltunk ebédre. A savanyú káposztát Nagy József ajándékozta,
a többi hozzávalót Boldizsár Sándor, a ﬁa és annak barátja
hozzájárulásként adta, valamint ők voltak a főszakácsok is.
Köszönjük szépen!
Az év következő időszakában még sok kellemes időtöltést kívánunk magunknak. Ha valaki szeretne csatlakozni
hozzánk, azt szívesen fogadjuk.
Csiszárik Lászlóné klubvezető
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Emlékezzünk! – 75 éve történt

A háború polgári áldozatai Kakucson
A Kakucsról 1945. január 10-én német nevük miatt el- valamint Nagy Ferenc és Rizmajer István is. Farkas Lipót
hurcolt „málenkij robotosainkról” 2002-ben – az akkor még gulyásbojtár 14 évesen ugyanilyen robbanásnak lett az álműködő német nemzetiségi önkormányzatunk anyagi segít- dozata.
Fekete Géza gimnazista tanulót 18 évesen lőtték le az oroségével – adtunk ki egy emlékkönyvet, amelyben megemlészok Inárcs és Kakucs között. A ﬁatalember rövidesen érettkeztünk a II. világháború hadifoglyairól is.
ségizett volna Ócsán! Mekkora gyász,
Jelen írásom célja, hogy az emlékmilyen csapás ez a szülőknek!
könyvben megjelentetett sorsok, a DonVoltak, akiket szeretteiket védelmeznál elesett hősök, a katonák mellett a II.
ve lőttek agyon, mint Kecskés Pált és
világháború egyéb kakucsi áldozataira;
Stróbl Rudolfné édesanyát is. Ő három
a munkaszolgálatosokra, a gyermek- és
árvát hagyott maga után. Később ennek
a polgári áldozatokra és az auswitzi haa katonának a sírját, mint a hősi felszaláltáborba elhurcoltakra is emlékezzünk!
badítót koszorúztuk kötelezően több évNevüket olvashatjuk a Hősi Emlékműtizeden keresztül. Tudjuk, mit gondoltak
vön, de a könyvtárunkban őrzött Hősök
sokan eközben, de nem volt szabad igaKönyvében is. Információim javát ez
zat szólni, és ez is a háború „javára” írutóbbiból merítem.
ható. Kecskés Sándort a csíkosi, Kovács
A „málenkij robotos” kötet megjelenéJózsefet egy nyáregyházi tanyán lőtték le
se után jutott tudomásomra, hogy előzőaz oroszok.
leg, 1944 novemberében is hurcoltak el
Seifert Jánost 23 évesen amiatt halt
Kakucsról ﬁatalembereket „kicsi munmeg,
mert édesapját a katonák előtt faterkára”, de nem a Szovjetunióba vitték el
Kucsera György
nak szólította, és a „németeket” azonnal
őket, hanem a magyarországi, háború sújtotta településeken kellett dolgozniuk az oroszok utasítása likvidálni kellett. Hány és hány tragikus sors!
Ne feledkezzünk meg a háború zsidó áldozatairól sem!
szerint. Volt köztük olyan, aki sikeresen megszökött, hazaÉdesanyám mindig szeretettel emlékezett meg a tőlük nem
tért, de volt olyan is, aki ekkor veszítette el életét.
Ilyen sors jutott Balog Jánosné, Marika néni – a Kakucsért messze lakó, a boltos Blau Lipót bácsiról, akihez szükség
érdemérem 2018. évi díjazottja – édesapjának is. Elmondása esetén még éjfélkor is be lehetett kopogtatni. A kedves, senszerint az 1944 novemberében Kakucsot „felszabadító” oro- kit meg nem bántó ember üzlete az akkori Szánthó Pál utcászok helyi besúgók segítségével összeszedtek levente korú ban, a mai Fő utcán állt. Lipót bácsit a feleségével, valamint
ﬁatalembereket, köztük az ő édesapját, Kucsera Györgyöt, a szintén zsidó származású Steiner Józsefet négytagú csavalamint a testvérét, Kucsera Jánost is, hogy munkaszolgá- ládjával együtt koncentrációs táborba hurcolták. Auswitzban
latra hajtsák őket. Marika néni akkor pár hónapos kislány- alusszák örök álmukat.
Szomorú olvasmány a kakucsi Hősök Könyve! Egyre
ként maradt itthon édesanyjával. Nehéz volt az elválás!
Az elhurcoltak előbb Budapesten tejet hordtak, majd mindenképpen ﬁgyelmeztet: soha többé háborút, egy olyan
Dömsödre terelték őket, ahol egy ideiglenes híd építésén kort, amelyről Radnóti Miklós Töredék című versében így
dolgoztatták őket. Egy esti ételosztásnál a sorban Kucsera írt:
„Oly korban éltem én e földön,/ mikor az ember úgy elGyörgy összeesett, és rögtön meghalt. Valószínűsíthető,
hogy a megpróbáltatások miatt a szíve végzett vele. A rájuk aljasult,/ hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,/ s míg
ügyelő orosz katona a Dunába akarta dobatni, de szerencsé- balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,/ befonták életét vad
re a kakucsiak ezt nem tették meg. Engedélyt kértek, hogy kényszerképzetek.” Soha ilyen kort!
Tóthné könyvtáros-tanár
hazahozhassák, amit az oroszok elutasítottak, mondván,
hogy háború van. Mégis kijátszották őket! Testvére, János
egy szekéren, amelyen az oroszoknak takarmányt hordott,
szerencsésen haza tudta csempészni, és itthon Vincze Dezső
plébános úr segítségével, titokban eltemették.
Zsolnai István munkaszolgálatos már útban a Szovjetunió
felé, a vonaton halt meg, és a brianszki erdőnél egyszerűen
kidobták a vagonból. Egy másik munkaszolgálatos, Kálvin
József olyan legyengült állapotban került haza, hogy rövidesen meghalt – olvashatjuk könyvünkben.
De emlékezzünk meg azokról az óvodás korú gyermekekről is, akik játék közben haltak meg, amikor kézigránátot
Hőseinkre emlékeztünk
találtak. Ilyen volt Beliczki Mihály, Beliczki Pál testvérpár,
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FELHÍVÁS

Kérjük, ne feledjék,

KEDVES KAKUCSI LAKOSOK!
Ebben az évben is szeretnénk folytatni Tájházunk tárgyi gyűjteményének gyarapítását.
Ezért arra kérünk mindenkit, hogy nézzen szét a kamrában, pincében, padláson.
Ha talál olyan tárgyat, eszközt, terítőt, falvédőt – esetleg
bútort –, amire már nincs szüksége, akkor hozza el a Tájházba, vagy értesítsen bennünket.
Ne hagyjuk veszendőbe régi szép kincseinket! A Tájházban megőrizzük, vigyázunk rá.
Különösen örülnénk olyan étkezőtányéroknak, evőeszközöknek, amelyektől szívesen megválnának, hiszen
rövidesen tilos lesz a műanyag evőeszközök használata a
vendéglátásnál. Előre is köszönjük az adományokat!
Legyünk büszkék Tájházunkra, és kérjük, jöjjenek minél
többen a programokra!
Köszönettel:
Királyfalvi Erzsébet és Tóthné Stégner Éva

hogy az idei esztendőben is rendelkezhetünk
jövedelemadónk egy részéről.
Annak 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi
szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*****************
Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövőnkért
Közhasznú Egyesület
adószáma: 18271508-1-13
****************
A KAFIK adószáma: 18516490-1-13
****************
A KAOKE adószáma: 18148587-1-13
******************
A Kakucsi Mazsorett Közhasznú Sportegyesület
adószáma: 18629145-1-13

Támogatójegy a Tájház bővítésére!
500-1000-1500 (stb.) Ft-os támogatójegyek vásárlásával tudják támogatni Tájházunk bővítését amellett, hogy egy
vidékfejlesztési pályázatot is benyújtottunk a cél elérésére.
Márton-napi összejövetelünkön már szép összeg jött össze erre a célra, de tovább is gyűjtjük a felajánlásokat, hiszen
nagy szükség lenne egy nagyobb közösségi tér kialakítására a Tájháznál, ahol rossz időjárás esetén és télen is tudnánk
foglalkozásokat tartani.
Könyvtárunkban a nyitva tartási időben lehet megvásárolni ezeket a jegyeket.
Kérjük, támogassák a Tájházat bővítő kezdeményezésünket! Várjuk felajánlásaikat!
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KALEIDOSZKÓP

Vasút a falu közepén!
Kovács Csaba vagyok, Kakucson élek családommal.
Gyermekkoromban a Csíkosi tanyán laktunk, a vasút mellett. Gyakran jártunk az inárcsi vasútállomásra, ahol megragadott a vonatok látványa, innen ered a vasúthoz kapcsolódó
hobbim.
Első terepasztalomat 2006-ban kezdtem építeni, amikor
anyagi lehetőségem lett rá. A kezdetleges kis asztaltól az
évek alatt eljutottam a jelenlegi, részletgazdag, több, mint
tíz négyzetméteres asztalomig. A mostani terepasztalt 2014ben kezdtem építeni, kelet-német témakörben. Már az asztal sínrendszerének megtervezése is több hetet vett igénybe,
amely állandóan módosult. A tervek után kezdődhetett az
építés, a vázszerkezet készítése, a sínek lefektetése, majd
a domborzat formázása. Az elektromos rendszer kiépítése
után következett az apró részletek kidolgozása.
A modellezés egyik szépsége, hogy sosem fejeződik be,
mindig van egy újabb mozdony, szerelvény, autó, vagy je-

valamint a http://
vindafoto.hu/
kovacsvasut oldalon és a youtube
csatornámon.
A kelet-német
korszak mellett
a magyar vasút
is nagy szerepet
játszott a modellezésben. A piaci
kínálat azonban
nem volt elég széles körű, ezért elkezdtem saját részre MÁV- mozdonyokat
készíteni, amelyek nem voltak megvásárolhatók üzletekben,
azonban később már megrendelésre készítettem a mozdonyokat minőségi alapanyagokból.
Több MÁV-típusú mozdonyt készítek, amelyhez a nagy
vasúti mozdonyok jellegrajzának 1:87-es méretarányát használom. Ennek alapján elkészítettem a mestermodellt, amelyről a sablon készült, ezért lesz minden modellem egyforma.
A mellékelt fotókon látszik, hogyan készülnek a mozdonyok szinte a semmiből, sok munkával és kitartással. Valamint foglalkozok még vasútmodellek javításával és restaurálásával.
Jövőbeni terveim között szerepel az asztal, valamint a
gördülőállomány digitalizálása, okosítása. A jelenlegi járműállomány a jelenkor terméke, és már részben készen áll
az okos telefonról való vezérlésre.
Több megkeresést kaptam vasútmodellező-kluboktól és
ismerősöktől (sok helybéli lakostól is), amelyek az asztal
megtekintésével kapcsolatosak. Szeretném egy helyi kiállítás keretében megmutatni az asztalt, amelyre azonban a
terepasztal megbontása miatt nem látok lehetőséget. Ugyanakkor szintén a terveim között szerepelt és szerepel egy
vasútmodellező-klub létrehozása (akár szakkör jelleggel ﬁatalok részére), amelynek keretében az én terepasztalomhoz
hasonló színvonalú, modul elemekből álló asztal készülne.
Ezzel a falubeli rendezvényeken és egyéb kiállításokon tudnánk megjelenni.
Rendszeresen járok vasútmodell kiállításokra, amelyeken
tapasztalom, hogy a működő interaktív vasút rengeteg ember
fantáziáját megmozgatja a kicsiktől egészen az idősekig.

lenet, amivel lehet bővíteni. Az első alig asztalnyi méretű
hobbi ma már külön helyiséget igényel.
A kiegészítő elemek (fák, házak, autók) elkészítése, módosítása szintén része a vasútmodellezésnek, hiszen ezek adnak egyediséget a terepasztalnak. A kidolgozott, egymásra
épülő részletek remekül kiegészítik a működő vasúti közlekedést. A hobbi rengeteg kreativitás mellett természetesen
kézügyességet és különböző ﬁnommechanikai, informatikai
stb. képességeket is fejleszt.
Az asztal folyamatos fejlődése nyomon követhető
facebook, instagram és pinterest proﬁlomon keresztül is,

y
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Friss diplomás lesz
Budapesttől félórányira, Kakucson nőtt fel, majd az
inárcsi általános iskolai irodalomtanárának köszönhetően
megismerte a színház világát és magát a színjátszás örömét,
bár akkor még maga sem gondolta, hogy egyszer színészi
ambíciókra tör.
A Kovácsné Lapu Mária vezette inárcsi színjátszókörben bontogatta
szárnyait, ahonnan már egyenes út vezetett Budapestre, a Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatára. Nem
sikerült rögtön az SZFE-re (Színház és
Filmművészeti Egyetem) bekerülnie, de
addig is kereste a lehetőségeket, ahol
fejlődni tud: a Bárka Színház ifjúsági
darabjaiban szerepelt, illetve a Kossuth
Rádió egyik rádiójátékában is közreműködött. Az érettségi után néhány évvel,
sok küzdés és kitartás árán, a harmadik
harmadrostázás után nyert felvételt Horváth Csaba osztályába.
Saját magát visszahúzódó, zárkózott
embernek tartja, de úgy érzi, az egyetem
segített neki elfogadni önmagát, levetkőzni a gátlásait, és
megtalálni azt az utat, amit folytatni szeretne. Ha választania
kellene a koreográfusi-rendezői és a színészi pálya között,
egyértelműen az utóbbit választaná.
Mely színészi munkáid voltak azok, amik a legfontosabbak, vagy a leginkább inspirálóak voltak a számodra?
Nehéz így megmondani, de ha ki kellene emelni, akkor az
egyik a Bakkhánsnők volt.
Nagyon szerettem volna, hogy Agaué szerepét kapjam
meg, és végül aztán Nagy Peti (szerk: az előadás rendezője)
rám is osztotta. Ez nagyon meghatározó volt, mert még csak
másodéves voltam. Először kellett az egyetemen egyetlen
szerepen gondolkodnom, és azt végig vinnem. Azóta már
sokkal könnyebben állok a nagyobb feladatokhoz, de akkor
ez még teher volt, annak ellenére is, hogy az egyik osztálytársam rendezte. Valahogy nagyon bele akartam adni apait-anyait, ami átfordult görcsösségbe az elején. Mivel ezt
egészen mostanáig játszottuk, pont így a vége felé sikerült
igazán ráéreznem a szerep ívére, vagy arra, amit Horváth
Csaba mondott nekünk néha: lazán, feszesen. Nyilván be
is kellett hozzá érnem, de nagyon szép volt pont ezért annak az előadásnak az útja, és hogy ilyen sokáig játszhattuk.
Ezzel párhuzamosan Zsótér Sándor rendezett nekünk egy
Brecht darabot, A szecsuáni jólélek című előadást, amiben
többek között Sin asszonyt játszottam, aki szintén egy nagyon eszes, jó humorú, erős asszony, így hasonlóképp volt
bennem egy megfelelési kényszer, mint a Bakkhánsnőknél.
Mindeközben igazán hálás voltam Zsótér tanár úrnak, hogy
ezt én küzdhettem végig, emellett pedig nagyon sokat tanultam a próbafolyamat alatt tőle, mert ő tűpontosan meg tudta
látni bennem azt, amiben igazán fejlődnöm kellett.
A harmadik igazán inspiráló munka pedig A Mester és
Margarita című előadás, ami az osztályfőnökünkkel közös
munka volt. Horváth Csaba óráin is nagyon izgultam mindig, és nem igazán tudtam mit kezdeni sem magammal, sem
azzal, hogy hogyan kéne viselkednem előtte, vagy hogyan

adjam önmagam. Aztán harmadévben sikerült megtalálni a
közös hangot, mert megtanultam kevésbé görcsösnek lenni,
ő pedig megismerte ezáltal az igazi személyiségemet. Így
kaptam meg akkor Korovjov szerepét, amivel úgy éreztem
végre sikerült „megérkeznem” a Színműre, értem ezt úgy, hogy már nem magammal foglalkoztam a próbafolyamat
során, hanem a munkával, megértettem
azt a tudást, amit át akartak adni, illetve
sokkal bátrabbnak és felszabadultabbnak
éreztem magam onnantól kezdve. Nagyon örülök, hogy a beérésemnek volt
egy útja, és bízom benne, hogy ez az út
még nem ért véget teljesen.
Különleges szak a tiétek, koreográfus és rendező szak egyben, ugyanakkor
színészként és táncosként is helyt kell
állnotok. Érezted azt, hogy nehezebb
dolgotok van, mint a színész szakokon
tanulóknak?
A mi szakunk nagyon szerteágazó,
sokkal több elméletet tanulunk, hiszen
részben rendező-képzés, sokkal több a mozgás és a táncóra, mert koreográfus-képzés, de közben ugyanúgy vannak
ének-, beszéd-, és színészmesterség óráink, tehát inkább úgy
mondanám, hogy sokkal sűrűbb ez a szak, ezért nehezebb fókuszálni arra az adott területre, ami téged igazán érdekel, és
ami a célod. Ugyanakkor sokkal komplexebb képet kapsz a
színházról, a folyamatokról. Annyiban hátrányosabb a helyzetünk, hogy alapvetően a színházigazgatók illetve a színházrendezők a színészosztályokból válogatnak, ezért is örültem,
amikor Szombathelyre, a Weöres Sándor Színházba hívtak,
ahol egy szlovén rendező állított színpadra egy előadást. Ő
például a színésztestre helyezte a hangsúlyt a próbafolyamat
során, így az, hogy én ezen a szakon tanulok, sokkal könynyebbé tette a közös munkát. Voltak ötleteim, beláttam a
teret, ismertem egy csomó technikát, amit a próbafolyamat
elején tréningeken gyakoroltunk a többi színésszel együtt.
Jelenleg több futó munkád is van, az egyik Szombathelyen, a másik Budapesten, a Jurányiban. Mesélsz egy kicsit róluk?
Szombathelyen két szerepem is van, az egyik az 5 ﬁú címet viseli, aminek tavaly szeptemberben volt a bemutatója,
és aminek a próbafolyamatáról az előbb meséltem. 11-12
éves kisﬁúkat formálunk meg, akik olyan kérdésekre keresik a válaszokat, mint hogy hogyan álljanak a világhoz, egymáshoz, mit tanulhatnak és látnak a felnőttektől, vagy hogy
olykor milyen kegyetlenek tudnak lenni egymással az emberek. Nem egyszerű téma, így a nézőknek befogadni sem
egyszerű. A másik szombathelyi darab a Liliomﬁ (Rendezte:
Mohácsi János), aminek november volt a premierje. Ez a
két munka tulajdonképpen ajándék volt, nagyon élveztem
mindkettőnek a próbafolyamatát. Úgy éreztem, hogy most
ott vagyok, ahol lenni szeretnék, és azt csinálom, amit mindig is szerettem volna, kicsit kiszabadultam az egyetemről,
új emberek, új impulzusok, új feladatok találtak meg. Igazából mostanában jöttem rá, hogy szeretek próbálni, pedig korábban azt hittem, hogy a kész munkát szeretem, amikor már
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„Egy kis kétely mindig kell” – Interjú Herman Flórával, a végzős színésznővel

(Fotó: Mezey Gábor)
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„csak” játszani kell. Aztán most kicsit elszakadok Szombathelytől, és a Jurányiban próbálok egy kortárs darabot Widder
Kristóffal, az E-Mancik Színházi Manufakturával és a KV
Társulattal, aminek Lenni vagy nem a címe. Kristóf az előző
Horváth Csaba-osztályban végzett, és felkért az egyik szerepre.
Mik a terveid a jövőre nézve? Hol szeretnél tartani 3 év
múlva?
Azt érzem most, hogy nekem kell egyfajta biztonság –
gondolok itt egy biztos helyre biztos emberekkel – ahhoz,
hogy fejlődjek, és még tanulhassak, hogy megtaláljam a
hangomat, ahol ki tudom magam próbálni több szerepben
is, legyen az főszerep, mellékszerep, vagy a tánckar egyik
tagja. Aztán a vágyak között ott szerepel a szabadúszás, mert

szeretnék minél többféle helyen, minél többféle emberrel
együttdolgozni a jövőben.
Magabiztosabb és önazonosabb lettél.
Igen, illetve emellett már nincs bennem az a kételkedés
magammal szemben, hogy elég jó vagyok-e ehhez az egyetemhez, vagy a színpadhoz, hanem helyette van bennem egy
nagy adag céltudatosság, hogy igenis, elég jó vagyok, és
csak utána jön a többi bizonytalanság.
Egy kis kétely mindig kell ahhoz, hogy az ember ne legyen megelégedve azzal, amit éppen letesz az asztalra. Csak
így lehet egyre jobbnak és jobbnak lenni szerintem.
A teljes interjút Mészáros Klaudia Csilla készítette,
és ennek részleteit közöltük lapunkban a szerző és Flóra
hozzájárulásával.

Szégyen a tubás, de hangos
Szégyen a tubás, de hangos, tartja a régi, rossz zenész
szóvicc. Azt, hogy hangos, a méretéből és hangfekvéséből
adódóan nem nagyon lehet megcáfolni, de hogy szégyen
lenne, azt manapság egyre könnyebb.
Ezt bizonyította az újévi koncert keretében Serfel Gábor
tubaművész is. Gábor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen prof. Szabó Lászlónál tanult, majd ösztöndíjjal egy
évig diákja lehetett példaképének, prof. Walter Hilgersnek
is Weimarban.
Tanulmányai során és utána is részt vett több hazai és
nemzetközi versenyen is, amikből talán a két legfontosabb a
hazai Balog-Zilcz Országos Tubaversenyen elért első helyezése és a Csehországban, a Brnoban megrendezett Nemzetközi Tubaverseny első helyezése, amelynek díja egy mesterhangszer volt, amelyen a mai napig játszik.
A koncerten Gábor bemutatta, hogy egy tuba – méretével
ellentétben – lehet könnyed, lágy dallamokat játszó, ugyanakkor virtuóz is. A műsorban – a teljesség igénye nélkül
– Bach-, Händel- és Vivaldi-átiratok csendültek fel, illetve
tubára írt szóló darabok.
Mivel a tuba ﬁatal hangszernek számít a maga 130 évével, és születésekor nem szólistának szánták, egészen az
1950-es évekig kellett várnia az első neki írt darabra, amit
Ralph Vaughan Williams szerzett. Doughty Grandfather’s
Clock egy Szentpáli Roland (világhírű tubaművész) által
készített átirata előtt Gábor elmesélte, hogy amikor először
előadta ezt a darabot az újhartyáni Szent Borbála-templom-

ban, a plébános csak annyit mondott, hogy olyan érzése volt,
miközben hallgatta, mintha egy csuklósbusz szlalomozott
volna. Az átirat egy gyermekdalra hasonlító témával indít,
majd egyre virtuózabb variációk következnek, aminek hallatán az ember nem is gondolná, hogy ez egy nagy és nehéz
hangszer. Inkább egy kecsesen repkedő pillangó, ami egyre
gyorsabban és egyre bonyolultabb úton jut el egyik virágról
a másikra. Na, jó, egy nagy, kövér pillangó!
Az előadás során zongorán a Weiner Leó Zeneművészeti
Szakgimnázium tanára, Zentai Katalin zongoraművész közreműködött. Zongorakisérőnek lenni egyszerre hálás és hálátlan feladat is. Hálás, mivel a szólistával együtt hozhatnak
létre valami csodálatos dolgot, amely a közönséghez eljutó
zene, és hálátlan, mivel sokszor természetesnek tűnő dolog,
hogy a szólista mellett ül egy zongorakisérő, pedig neki is
legalább ugyanolyan zeneiséggel és sokszor virtuózitással
kell rendelkeznie, hogy méltó társa lehessen a szólistának.
A koncert vége felé ismét eszembe jutott egy rossz, zenész szóvicc: „A tubás hatalom.” Hatalmában áll, hogy eldöntse, marad-e a kissé lenézett, két hangot dörmögő úton,
vagy előlép, és bebizonyítja, hogy igenis, ő is lehet virtuóz.
Ezen a délutánon Serfel Gábor bebizonyította, hogy egy tubás is lehet szólista, és ez a hangszer is képes arra, hogy
önálló estje legyen, ami változatos, és végig ébren tartja a
közönség érdeklődését.
Dr. Jasper Andor
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Hogyan lehetünk felelős kutyatartók?
amely passzol a család életébe. Még a kertben tartott kutyáknak is szükségük van a sétákra, az együtt töltött közös családi
programokra. Ezekkel nemcsak mozgásigényüket elégítjük
ki, de fontos, hogy új szagokkal és ingerekkel találkozzanak.
Ugyanúgy, ahogy az ember se bírja jól a bezártságot, az ingerszegény környezetet, úgy a kutyák és más élőlények sem.
Amennyiben felelősséget vállaltunk egy állatért, úgy ﬁgyelnünk kell az egészségére is. Ennek alapja a megfelelő táplálás,
vitaminok, az időben beadott kötelező oltások és a 3 havonta
elvégzett féregtelenítés. Ha azt látjuk, hogy másképp viselkedik, vagy egészsége megromlásának látható jelei vannak, egyből vigyük orvoshoz, de legalább évente egyszer érdemes egy
teljes kivizsgálás, főleg a 6 év feletti kutyáknál. Microchipes
azonosítót is az állatorvos ülteti be a kutya bőre alá, és regisztrálja egy központi adatbázisba. Ez nem fájdalmasabb egy oltásnál, de hatalmas segítség, ha a kis kedvencünk eltűnik. Ez
alapján tudják azonosítani, ha véletlenül elszökik a kutyánk
és valaki megtalálja. Egyre több helyen található mikrochipleolvasó az országban pl. állatorvosoknál, menhelyeken,
MOL- kutakon, illetve, ha beírjuk a WAZE alkalmazásunkba,
hogy kutyachip-leolvasó, akkor megmutatja a hozzánk legközelebb lévő eszközt is.
Mindenképpen ellenőrizni kell, hogy jók-e a regisztrált adatok, mert csak úgy lehet az eredeti gazdáját értesíteni a megtalált kutyáról. A biléta is egy megoldás a nyakörvön, de az
leeshet, elveszhet.
Az állatorvosok véleménye az, hogy kutyánk vagy macskánk egészségéhez az ivartalanítás nagyban hozzájárul. Sok
daganatos betegség, gyulladás előzhető meg vele. Hatalmas
tévhit az, hogy egy szuka kutyának életében egyszer ellenie
kell, ez nem befolyásolja pozitív irányba az egészségét. Az
ivartalanított kutyák tovább élnek, nyugodtabbak, és kiegyensúlyozottabbak. Egy felelős gazda IVARTALANÍTJA kedvencét, odaﬁgyel, hogy ne jöhessenek létre a nem kívánt utódok. A
Szent Bernát állatorvosi rendelő honlapján, a szentbernat.hu
oldalon többet olvashatunk erről a témáról.
„A legtöbb, amit a kutyánkért tehetünk, ha ivartalanítjuk!”
– dr. Zöldi Tamás állatorvos
Sajnos hazánkban is magas a nem kívánt szaporulatok száma, és ezáltal a kóbor állatok száma is. Több ezer állat születik
meg úgy, hogy utcára kerül vagy menhelyekre, de ez a szám
magasabb, mint amennyit be tudnak fogadni, és sokkal magasabb, mint amennyinek szerető gazdát tudnak találni. Az állatvédők erejükön felül próbálnak segíteni ezeken az állatokon.
Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, az ivartalanításra.
Sajnos léteznek olyan emberek, akik pénzért szaporítanak
állatokat, rettenetes körülmények között tartva őket. Agyonelletik idős, beteg szuka kutyáikat, és nem ﬁgyelnek arra, hogy
egészséges utódok jöhessenek létre, hanem csak arra, hogy
minél több kiskutya szülessen. Ezeken a kutyákon hirdetéseken keresztül, vagy vásárokban adnak túl, olcsóbban, mintha tenyésztőtől vennénk. Van, hogy idő előtt el is választják
anyjuktól a kicsiket a gyors haszon érdekében. Ők nincsenek
oltva, féregtelenítve, chippel ellátva. Sokszor bele is halnak
valamilyen súlyos betegségbe, már az új családnál, akihez
kerülnek. NE TÁMOGASSUK a szaporítókat azzal, hogy olcsó kutyát vásárolunk tőlük. Ha egy társat szeretnénk magunk
mellé és nem ragaszkodunk, ahhoz, hogy fajtatiszta legyen,
akkor a menhelyeken szebbnél szebb és kedvesebbnél kedvesebb kutyákat lehet örökbe fogadni. Rossz sorsuk miatt sokkal
ragaszkodóbbak és hálásabbak más kutyáknál.

Kevesen tudják, mit is jelent ez a kifejezés, hogy felelős állattartás. Ezzel a cikkel kívánok támpontot adni azoknak, akik
szeretnék állataiknak, jelen esetben kutyáiknak megadni mindent, ami a fajtájuknak és szükségleteiknek megfelel.
Az Állatvédelmi szervezetek felmérése alapján hazánkban
sajnos nagyon kevesen veszik ﬁgyelembe, hogy egyes állatoknak mik az igényeik. Mi legyünk mások, legyünk ﬁgyelmesebbek e téren, hisz ők régi hű társaink a mindennapokban.
Néhány főbb pontot kiemelve szeretném a felelős állattartás
szabályait bemutatni, hogy körültekintően, igényeinkhez és
lehetőségeinkhez mérten tudjunk kutyát választani a családba.
Az első és legfontosabb, hogy a szeretet vezéreljen minket,
amikor állatot veszünk magunkhoz. Kutyánk egy ragaszkodó,
érző, empatikus lény, amit több tudományos kísérlet is igazol.
Ne holmi tárgyként tekintsünk rájuk, akit csak kiteszünk a
kertbe házőrzés céljából.
Az a felelős gazda, aki biztosítja az állatnak a legmegfelelőbb életkörülményeket, a fajtának megfelelően. Aki tudja azt,
hogy egy életre választ maga mellé állatot, és annak anyagi
költségeivel is tisztában van, s ezt képes vállalni 10-15 évre.
Ha már eldöntöttük, hogy mindenképpen tartani szeretnénk
egy kutyát, és körültekintően utánajártunk a fajta szükségleteinek, akkor vannak alapvető dolgok, amiket be kell tartanunk,
hogy az állat ne csak legyen, de jól is érezze magát. Ha kint
fog élni a kutya, akkor egy megfelelő méretű száraz, jól szigetelt házra lesz szüksége, ahova rossz idő esetén el tud bújni.
Ilyen hely lehet esetleg a garázs vagy a kazánház is. Kinti kutyának nagytestű és hosszú szőrű kutyafajtát válasszunk, hogy
még a hideg időben is jól érezze magát. A kutya nem láncra
és nem egy kisméretű kennelbe való! Az állatvédelmi törvény
értelmében kutyát állandó jelleggel kikötve tartani tilos! Ha
ideiglenesen megkötik a kutyát, a lánc hosszúsága kistestű kutya esetében legalább 4 m, nagytestű kutya esetében legalább
8 m hosszúnak kell lennie. Ha a kutyát elzárt területen vagy
kennelben tartják, a terület (kennel) méretének –nagytestű kutya esetén – minimum 20 m2-nek kell lennie.
Az a mondás is teljes joggal igaz, hogy vagy kutyánk, vagy
kertünk van. Ha mindkettőt szeretnénk, akkor érdemes a növényeket elkeríteni a későbbi problémák elkerülése érdekében.
A házban vagy lakásban élő kutyának is szüksége van egy
olyan helyre, ami csak az övé, ahova vissza tud vonulni, le
tud pihenni. Ez lehet egy pokróc, egy kutyaágy vagy egy kutyakosár. Ezt bármelyik szobában elhelyezhetjük. A kint és a
bent tartott kutyáknál is egyformán fontos, hogy mindig legyen elegendő friss vizük. Tápanyagban gazdag tápot válaszszunk kutyánknak, ami életkoruknak, méretüknek és esetleges
betegségüknek is megfelelő, hogy kutyánk állapota a lehető
legjobb maradjon..
A kutyát oktatni kell, ha azt szeretnénk, hogy jólnevelt, szabályokat betartó társunk legyen. Napi szintű foglalkozásra van
szüksége, hogy elsajátítsa a tőle elvárt viselkedést. Ha nem boldogulunk vele, akkor vegyük igénybe szakember segítségét! A
kutyaiskola is egy remek lehetőség az oktatásra és egy közös
programra. Minden állatnak más és más a mozgásigénye, ez
fajtától, típustól és temperamentumtól függ, nem a testmérettől. Ezért, mielőtt kutyát választunk magunknak, ezt jól gondoljuk át, és mielőtt hazahozzuk az állatot, már előtte teremtsük meg a megfelelő körülményeket. Ha a választott kutyát
nem mozgatjuk le, és nem foglalkozunk vele szükségletének
megfelelően, akkor rongálni fog, el fog szökni, vagy esetleg
depressziós lesz. Olyan mozgásigényű kutyát válasszunk,
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okra és a magánszemélyekre. Tegyünk közösen azért, hogy
a kóbor kutya helyzet javuljon Magyarországon. Segítsük az
önkormányzat munkáját azzal, hogy kutyáinkat ivartalanítjuk,
chippel látjuk el, és nem hagyjuk őket kóborolni. Ezeknek az
alapvető szabályoknak a betartásával, amivel a felelős állattartás kezdődik, irányt mutatunk egy új kutyatartási kultúra felé.
Jasper Szigeti Borbála

Fontos még kiemelni azt, hogy kutyánkkal a környezetünket se zavarjuk. Legfőképpen a kutyánk ürülékével, amit minden esetben szedjük fel, ha közterületen vagyunk.
Ezek alapján láthatjuk, hogy hatalmas felelősség van rajtunk, embereken. Rengetegen dolgoznak azon, hogy megfékezzék a kóbor kutyák számát a civil lakosság segítségével,
ami rengeteg energiát és anyagi terhet ró az önkormányzat-
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GALAMBKIÁLLÍTÁS A TORNACSARNOKBAN - 2020. JANUÁRJÁBAN
Köszönjük, hogy mi is láthatjuk a legszebb példányokat
Kakucson! Kívánok a kiállítóknak sok sikert, hasznos baráti
beszélgetéseket és egészséges versenyzést ebben az esztendőben is!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Kedves Olvasóm!
Ismét eltelt egy év és Kakucson üdvözölhetjük a büszke
tenyésztőket, akik megmutatják legszebb galambjaikat
az év egyik legfontosabb versenyén.
Büszkék is lehetnek, mert egy hatezer éves hagyomány
folyatói. Ilyen régóta él már velünk a galamb, és Magyarország területén különösen sok fajtáját tenyésztették ki. Megcsodálhatjuk formájukat, színüket, csodálatos tollazatukat.
Mi, egyszerű látogatók, kalapot emelhetünk gondolatban a
tenyésztők előtt, akik nagy szakmai hozzáértéssel, kiemelkedő ízléssel és szeretettel gondozzák, nevelik az egyedeket.
Fáradságot igénylő munka a galamb tartása, melyre az
ember sosem sajnálta az időt. A szemnek is tetszetős galambok először a hitvilágban, szent áldozatként szerepeltek,
szerte a világon, csak később vált állandó társává az emberiségnek.
Hogy mennyire része volt a magyar ember életének is a
galamb, azt példázza Erdély-szerte a számtalan székelykapu.
Ezekre a remekbe szabott népi műalkotásokra a művész, a
nemzetséget jelképező motívumokon kívül a legfontosabb
szakrális jelképeket faragja: a Napot, a Holdat, a csillagot,
az életfát – és mindegyik kapu tetejét lezárja egy vagy két
sor galambbúg – galambdúc fenyőből készített ládájával. A
szent jelképek között van a helye a kapukon, mert a galamb
szimbolizálja az otthon szeretetét, biztonságát, a békét. Lélekmadárnak nevezik. Noénak galamb jelezte, hogy vége
van az özönvíznek, és jelképe a pünkösdnek és a bérmálásnak is.
Ennyire fontos madár a galamb.
Bármilyen gazdasági hasznára is tartotta az ember a galambot, mindig első helyen volt a kedvtelés, a versengés.
Elősegítette a közösségek kialakulását, a tudás megosztását,
mert a tenyésztésben társakra volt szükség a sikeres, életképes, egyedek megszületéséhez. A versenyek során összemérhették kié, vagy melyik csoporté a legszebb, legügyesebb,
legszerethetőbb. Sajnálatos, hogy mennyire keveset tudunk
manapság erről a madárfajról.
Tisztelet azoknak, akik nem hagyják veszni az egyre elgépiesedő világban az ilyen ősi madár tartását, tenyésztését,
megtartva, megosztva a megszerzett tudást, melynek segítségével a közösség is gazdagodik.

A főszervező az érdeklődők között
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A 2019. évet záró összegzés az Amazon Mazsorett Egyesületről
Az alábbi beszámoló a 2019. évi decemberi gálán hangzott el:
Üdvözlöm Önöket!
Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelnek jelenlétükkel,
és támogatnak minket.
A 2019-es évzáró és egyben évnyitó műsorunk most más
lesz, mint a korábbi években volt, hiszen nem karácsonyi
hangulatba fogjuk önöket varázsolni, hanem egy egészen
más világba, keletebbre. Ma este olyan táncokat fognak látni, amelyeket eddig még sehol nem adtunk elő.
Pár dolgot mondanék az idei évről, amely nagyon tartalmasan zárult, mivel jó pár eredményes fellépésen vagyunk
túl.
Mint ahogyan azt sokan tudják, tavasszal van a versenyszezonunk.
Február 23-án voltunk Szolnokon, a magyar bajnokságon, áprilisban a Siófoki Vándorkupa versenyén jártunk.
Márciusban a Magyar Mazsorett Szervezetek Szövetsége
egyik versenyén, Domaszéken mutathattuk meg tudásunkat, majd szintén márciusban volt egy továbbképzésünk
Dunaföldváron. Júniusban a Pest megyei mazsorettek versenyén, Kókán, és végül ismét a Magyar Mazsorett Szervezetek Szövetsége országos bajnokságán, Tatabányán szerepeltünk. Mondhatni, bejártuk az országot, és nagyon szép
eredményekkel jöttünk haza ezekről a megmérettetésekről.
Mint ahogyan azt a mostani kiállításunkon is látják, gyarapodott kupáink és érmeink száma. Ezeken a versenyeken a
következő évben is fogunk indulni.
Bár az idén is továbbjutottunk az Európai Bajnokságra,
de nem éltünk a lehetőséggel, mert úgy éreztük, még várunk
vele egy évet, hogy még jobbak legyünk, és egy olyan versenyszámmal képviselhessük magunkat, amivel a dobogóra
is felállhatunk. 2020 nyaráig erre készülünk.
Júliusban és augusztusban volt három hét táborunk. Min-

den korcsoporttal hetente külön foglalkoztunk. A nagyobb
korcsoportoknak hívtunk külsős tánctanárokat is, akiktől a
lányok kicsit elsajátíthatták a hipp-hopp, latin és az akrobatikus rocky alapjait. Sok újdonságot tanultak, és elkezdtek
ismerkedni az idei év versenykoreográﬁáival is. Most, hogy
túl vagyunk az első féléven, már sok fellépésünk volt (falunapokon, szüreti felvonulás, pálinkafeszt, adventi forgatag),
igaz, még csak a tavalyi koreográﬁáinkkal.
Jelenleg csapatunk 32 főből áll mini, cadett, junior és
senior korcsoportban.
Sokat köszönhetünk Önkormányzatunknak, vezetőjének,
Kendéné Toma Máriának és a Faragó Kft-nek, hogy minden
évben támogatnak minket.
Végül elérkeztünk ahhoz, hogy megköszönjem a szülőknek is az éves munkát, hiszen az idén is rengeteget segítettek
a versenyeken és a fellépéseken. Külön kiemelem Zsolnai
Editet és Pálinkás Ildikót, akik az idén átvették a szervezői
feladatokat és a háttérmunkát ők végzik.
Végül szeretném megköszönni Simon Alexandrának,
hogy elvállalta a csoportok szakmai vezetését, hogy ilyen
messziről minden héten jön, és oktatja a csapatot a legjobb
tudása szerint.
Örülünk, hogy újra itt lehetünk Kakucson, a Tornacsarnokban, hiszen csapatunk nagyon várta már, hogy újra viszszajöhessünk, és az új parkettát felavathassuk. Köszönjük a
lehetőséget a Kakucsi Általános Iskola vezetésének is.
Most fogadják sok szeretettel a csoport tagjait, akik nélkül
az elért eredmények, a mai műsor sem jöhetett volna létre.
Először egy kis bemelegítést fognak látni, majd akrobatikát,
végül versenytáncainkat és gálaműsorunkat mutatjuk be.
Tagjaink:
Senior: Dinnyés Debóra, Csap Lili, Károly Lili, Krizsán
Hanna, Simon Anna, Simon Barbara, Simon Lívia, Tóth
Vanessza, Vidra Ramóna.
Junior: Baranyi Kerubina, Csermák Szonja, Hollenberger
Anna, Pál Réka, Sinkó Veronika, Svébis Boglárka, Valkó
Kitti.
Cadett: Csernák Csenge, Golda Gréta, Kázsmér Kamilla,
Mráz Alexandra, Nagy Kincső, Tóth Eszter, Varró Emma,
Várszegi Vivien.
Mini: Birki Bettina, Cseszkó Tímea, Füri Kincső,
Lehoczki Lorena, Szántó Nóra, Trikkal Bonjána, Trikkal
Szoraja, Tóth Napsugár.
Köszönjük, hogy eljöttek ma este. Kellemes ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Szabó Faragó Fruzsina
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