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Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án, csütörtökön a délelőtt 9 órakor kezdődő
ünnepi szentmisét követően avatjuk fel a kakucsi Egyházközség által felállított
Szent István-szobrot, illetve köszöntjük a 2020. évi „Kakucsért Érdemérem” kitüntető
díjban részesített nyugdíjas pedagógust, Horváth István tanár urat.
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit ünnepségünkre!
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100 éve történt!
1920. június 4. – 2020. június 4.
Kakucsi ünnepségünk a nemzeti összetartozás napján és estéjén

Az ünnepség közönsége

Zenei közreműködő a Kálvin Zenekar volt
Trianoni
kopjafánk

A Magyar Cserkészszövetség felhívásához
Kakucs is csatlakozott: „Égjenek őrtüzek szerte a
Kárpát-medencében!”
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100 év múlt el

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony ünnepi beszéde 2020. június 4-én
100 éve tépték szét a nagyhatalmak ezeréves országunkat,
Erős nemzet vagyunk, a határok mögé vetettek államiság
tették árvává és hazátlanná őseik földjén három és félmillió nélkül is megmaradtak a Kárpát-medence egész területén.
honﬁtársunkat. Hazánk erőforrásainak, kiépített infrastruk- Ez a fennmaradás valódi csoda! Nem hagyhatjuk veszni entúrájának, nagy hírű egyetemeinek legnagyobb része más nek a magyar csodának a gyümölcseit! Ma már könnyebben
országokat gazdagítottak.
elérjük a mesés hegyeket, völgyeket. Megnyíltak a határok,
Idegen fennhatóság alá került a Felvidék, Kárpátalja, Er- és mi úgy tehetünk az összetartozásért, hogy beépítjük a
dély, Délvidék és az Őrvidék. A cél az volt, ami 1100 évvel mindennapjainkba azért, mert ez kötelességünk.
azelőtt a pozsonyi csatában: elpusztítani a magyarokat.
Mindenki tehet érte – minden napon. Nem meddőn sírni
Akkor sem sikerült.
és gyászba borulni kell, hanem menni az átjárható határoGenerációk szenvedték el a történelem legnagyobb igaz- kon minden égtáj felé, ahol csak él magyar: kezet nyújtani,
ságtalanságát, elszakították őket a családjuktól, országuk- barátságokat kötni, és ápolni azt a barátságot, beszélgetni,
tól, nyelvüktől, de Ők
tovább éltették szívükben a melengető lángot,
és magyarok maradtak
a
számkivetettségben
is. Gondjuk volt arra,
hogy minden fenyegetés ellenére utódjaikat
is magyarságuk tudatában neveljék, különleges nyelvünk örökségét
hagyva rájuk.
Hajtsunk fejet a magyarnak megmaradt testvéreink áldozata előtt.
Ne legyen ember ebben az országban, aki a
határainkon kívül rekedt
testvéreinket románnak,
szlováknak, szerbnek,
ukránnak nevezi. Ők
már száz éve szenvednek
azért, mert megőrizték a
nyelvet és magyarsáDr. Kendéné Toma Mária beszéde után Magyar Georgina szavalt
gukat. Illesse ezért őket
tisztelet!
Száz év alatt sem ejtett végzetes csorbát az ezeréves nem- együtt énekelni, együtt nevetni, egy kenyeret enni, egy szívzeten az önkény. Eltéphetetlen szálak kötnek bennünket a vel érezni. Ezzel adhatunk reményt, hogy a jövőnk közös,
közös nemzethez, nem változtat ezen száz meg száz kilo- nincsenek egyedül, van, és mindig lesz, akire számíthatnak.
méter közénk rajzolt határ sem. Mert megcsonkíthatták az
Gyermekeinket, unokáinkat is neveljük erre. Ismertessük
ország testét, de a lelkét, a nemzetet nem. Megtartotta a ma- meg velük a koronázó Pozsonyt, a kincses Kolozsvárt, a
gyarokat az idegen uralom alatt a nyelv, a zene, a viselet, a Rákócziak Kassáját, Munkácsot, az iparkodó Temesvárt, a
vallás, a tradíció, a közös irodalom és történelem. Ezek a mi vértanúk városát, Aradot, Újvidéket, Gyulafehérvárt, Kalolegszentebb értékeink.
taszeget, Bánátot, Bácskát, a Muramelléket.
Vezéreljen bennünket a jövőben az a tudat, hogy ezen a
Történelmi nagyjaink tettei, közös történelmünk 1100
kulturális kincsen építhetjük újra, még szorosabbra az ösz- éve, a Kárpát-medencében született irodalmunk szépségei
szetartozásunkat.
adjanak ehhez példát mindenkinek.
Mert ma a Nemzeti Összetartozás Napja van.
A 100 éves évfordulón erkölcsi kötelességünk emlékezni,
És ez a kicsiny föld, mit száz évvel ezelőtt meghagytak, meg kell gyászolnunk a máig felfoghatatlan veszteséget, és
és országunknak tudunk ma, kicsiny létére mégis képes tá- meg kell becsülnünk ezen a napon is a nemzet megmaradámasza lenni minden magyarnak. Segítünk megmaradni, éle- sát. Vagyunk - és hisszük, hogy leszünk is.
tüket könnyebbé tenni az ősi földeken élő testvéreinknek.
Isten adjon ehhez hitet, erőt és elegendő szeretetet!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük az előző újság megjelenése óta - veszélyhelyzetben Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva - Kakucs Község Polgármestere által meghozott határozatok
lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a
www.kakucs.hu weblapon.

Meghosszabbították a kutak bejelentésének
határidejét 2023. december 31-éig!

2020. március 26-ai határozatok:
1. Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
2. Pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről a civil
szervezetek tekintetében
3. A Kakucs Községi Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
4. A Kakucsi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásáról
5. A Bárdos Lajos Kamarakórus pénzügyi támogatásáról
6. A 2020. június 6-ára tervezett Falunap törléséről
7. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton való részvételről szóló 40/2019. (05. 23.) KT. Határozat 2. módosításáról
8. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázathoz kapcsolódóan kivitelezői ajánlatok kéréséről
9. A szennyvíztisztító telep törpe vízművének felújításáról
10. A 2020. évre kiírt Magyar Falu Program pályázaton való
részvételről
11. A Polgármester és a Képviselő-testület Gazdasági programjáról, fejlesztési tervéről
12. A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
13. A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
közigazgatási szerződésről

Tájékoztatás a fúrt, ásott és vert kutak bejelentésével kapcsolatos szabályokról
A hatályos jogszabályok alapján a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.
A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi
és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kijelölt megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Kormányrendelet alapján a települési önkormányzat
jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület érintése nélkül
üzemel,
b) karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül
üzemel,
c) legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel üzemel,
d) kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
e) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
f) magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
g) nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

2020. április 24-ei rendelet:
3/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet: A közösségi
együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
2020. május 6-ai rendelet és határozatok:
4/2020. (V. 06.) önkormányzati rendelet: Kakucs Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. Az Önkormányzatra vonatkozó, 2019. évi belső ellenőrzési
jelentés elfogadásáról
15. A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha módosított nyári
zárva tartásáról
2020. május 25-ei határozatok:
16. A Dabasi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
17. A 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló
elfogadásáról
18. Birki Anna általános iskolai tanuló „Rónay György” Kitüntető Díjban való részesítéséről
19. Károly Lili általános iskolai tanuló könyvjutalomban való
részesítéséről

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes vízügyi hatóság, esetünkben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(1081 Budapest, Dologház utca 1.) hatáskörébe tartozik a kúttal
kapcsolatos bárminemű engedélyezési eljárás!
Röviden összefoglalva a Kormányrendeletben foglalt feltételeket:
Ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély
a kérelmező, házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja, nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

2020. június 8-ai határozat és rendelet:
5/2020. (VI. 08.) önkormányzati rendelet: Kakucs Község
Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
20. A belső kontrollrendszerhez kapcsolódó vezetői nyilatkozatok elfogadásáról
4
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Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási
igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás vagy az állatitatás is, amennyiben
ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, vagyis a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet
végez.
A saját háztartásban jelentkező igények ellátását jelentik
főként a következő tevékenységek: jellemzően az ingatlanhoz
tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági
célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági
célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltése
és vízpótlása.
A háztartási locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében csak akkor kell a szakhatóságot bevonni,
ha a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál (illetékes szakhatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya). A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt
akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő
vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

Az a szakember nyilatkozhat a kérelmen, aki a 101/2007.
(XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel, miszerint:
„Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és
megszüntetését is –, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel
rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását
igazolja, valamint
b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési,
kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a
bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a
gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.”
Amennyiben a kérelmező nem ismer olyan szakembert, aki a
tervdokumentáció elkészítéséhez jogosultsággal rendelkezik (és
el is vállalja annak elkészítését), a Polgármesteri Hivatal részéről
tudjuk ajánlani Jasper Lóránt okleveles gépészmérnök, helyi lakost. Telefonszáma: 06-70-31-51-701.

Röviden összefoglalva az előzőeket: amennyiben vezetékes ivóvíz-hálózatra van kötve az ingatlan, és az ott lakók a vezetékes
ivóvizet isszák, és az udvari kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál, és nem gazdasági célból használják, akkor nem kell
az illetékes népegészségügyi szakhatóságot bevonni.
Szintén nem kell a katasztrófavédelmi hatóságot bevonni az eljárásba, ha a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet
használ fel.

A jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás díj- és illetékmentes.
Az eljárás során felmerülő egyéb költségeket viszont, mint például a tervdokumentációk elkészítése során felmerülő személyi
és dologi költségeket – vagy: szükség esetén a mintavételi, laboratóriumi, műszeres vizsgálatok költségeit - a kérelmezőnek kell
viselnie.
Amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező, úgy a vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelemhez a tulajdonos(ok) hozzájáruló
nyilatkozata is szükséges.

Új kút esetén a vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény
megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a
vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges
vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól
nem mentesít.

A kérelemnyomtatvány, mely egyben tartalmazza a tervdokumentum-nyomtatványt is, elérhető a Kakucs község honlapján megtalálható dokumentumtárban (www.kakucs.hu), illetve
papíralapú példány igényelhető a Kakucsi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodájában (2366 Kakucs, Fő utca 20., emelet 9. szoba).

Az, aki kúttal rendelkezik, de arra engedélye nincs, vízgazdálkodási bírság megﬁzetésére kötelezhető, melynek összege - természetes személy esetén - akár a 300.000 forintot is
elérheti.

Ettől függetlenül ezen tájékoztatóval együtt eljuttatunk
minden házhoz 1 példány fennmaradási/üzemeltetési
kérelemnyomtatványt, mely az engedélyeztetési eljárás
során a kérelmezők részéről felhasználható.
A fennmaradási/üzemeltetési kérelemnyomtatványon
kívül készítettünk létesítési engedély, illetve megszüntetési
engedély iránti kérelemnyomtatványokat is, azonban azokat
– tekintettel ezen ügyek előfordulásának csekély százalékára
- a kérelmezőnek csak egyedileg van lehetősége beszerezni a
Polgármesteri Hivataltól, illetve letöltenie a honlapról.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7)
bekezdése alapján azonban:
„mentesül a vízgazdálkodási bírság megﬁzetése alól az a
létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok
biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény
hatálybalépését (2020. július 1.) megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.
A fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az
ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha
kérelmet nyújt be a kút megszüntetése iránt.

További felvilágosítás és információ kérhető:
•
személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Irodájában Láncos Gyöngyi ügyintézőtől,
•
telefonon: a 06-29/576-040, 06-20/966-4009
telefonszámokon,
•
e-mailben: a hivatal.hatosag@gmail.com e-mailcímre írva.

A jegyzőnek címzett vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolni kell a Kakucsi Polgármesteri Hivatal által elkészített formanyomtatványon felsorolt kötelező mellékleteket.
Fúrt kút esetén a kérelmet a tulajdonos (kérelmező) mellett a
kútfúrói jogosultsággal rendelkező szakembernek is alá kell írnia.

Farkasné Szabó Mária jegyző
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A vadak védelméről

A Dabasi Járási Hivatal ügysegédjének
ügyfélfogadási ideje megváltozott!

A vadvédelemről szóló törvény 84. §-a értelmében a
vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles ﬁzetni, aki a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet akadályozza. A bírság mértéke esetenként és a cselekmény súlyától függően legalább
százezer és legfeljebb ötmillió forint.
A szabálysértési törvény 149. §-a alapján: aki a felügyelete alatt álló kutyát vadászterületen – vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja, veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el,
és bírsággal sújtandó.
Szilvásdombi Vadásztársaság

Az ügysegéd 2020. június 1-től minden hónap első
hétfőjén 12:30-14:00 óra között várja az
ügyfeleket a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban.

A hulladékszállításról
Jelenlegi ismereteink szerint a csomagolási hulladékok következő szállítása: július 10-én és augusztus 7-én (pénteki napokon),
a zöldhulladékok szállítása pedig július 16-án és augusztus 13án (csütörtöki napokon) történik.
(Szeptembertől ezen hulladékok esetében a szállítási időpontok
még nem ismertek.)
A kommunális hulladékok szállítása: minden héten csütörtökön történik.
Amennyiben az ingatlanhasználó a szemétszállítás alkalmával (az 1 db tárolóedényzetén kívül) többlethulladékot szeretne
kihelyezni az ingatlana elé, lehetősége van mind a kommunális,
mind a csomagolási, mind a zöldhulladékok tárolására szolgáló
zsákot a Polgármesteri Hivatalban is beszerezni szerdánként
8-16 óráig és péntekenként 8-12 óráig Farkas Klára ügyintézőnél. Kérjük, hogy az igényléshez az utolsó havi (hulladékszállítási
díj megﬁzetésére irányuló) számláját és a lakcímkártyáját hozza
magával!
A kommunális és a zöldhulladékok kihelyezésére szolgáló
többletzsákok után darabonként bruttó 396 Ft-ot kell majd ﬁzetnie az igénylőnek az NHKV Zrt. részére, a Zrt. által történő kiszámlázást követően.
A hulladékszállítást végző Kft. munkatársai a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg - a csomagolási hulladékok és a zöldhulladékok többletkihelyezése esetén - alkalmanként maximum 2 db
ingyenes cserezsákot hagynak az ilyen jellegű hulladékot kihelyezőnél.
Polgármesteri Hivatal

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
JOGKÖR VÁLTOZÁSA
A Dabasi Építéshatóság 2020. március 1-től átkerült a Pest
Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztályához!!
Az iroda munkatársai a következő elérhetőségen
kereshetőek:
Iroda: Polgármesteri Hivatal épülete
- 2370 Dabas, Szent István tér 1/B, 1. emelet 118.
Heli István – 29/561-203, heli.istvan@pest.gov.hu
illetékesség: Hernád, Kakucs, Pusztavacs, Újhartyán, Újlengyel
Bleicher Márta – 29/561-206, bleicher.marta@pest.gov.hu
illetékesség: Dabas, Bartók Béla út
– Szabadság út vonalától délre eső területek
Borbényi Krisztina
– 29/561-206, borbenyi.krisztina@pest.gov.hu
illetékesség: Bugyi, Inárcs, Örkény, Tatárszentgyörgy, Táborfalva
Talapka Gábor – 29/561-203, talapka.gabor@pest.gov.hu
illetékesség: Dabas, Bartók Béla út – Szabadság út vonalától
északra eső területek

Tavasz a színek évszaka...,
avagy a síron is nő virág...

Építésügyi hatósági eljárások:
– építési engedély (nem lakóépületek esetében)
– építési engedély módosítása
– építési engedélyek hatályának hosszabbítása
– építési engedély jogutódlása
– elvi építési engedély
– összevont építésügyi hatósági engedély
– használatbavételi engedély
– használatbavétel tudomásulvétel
– fennmaradási engedély
– fennmaradási és továbbépítési engedély
– hatósági bizonyítvány (ingatlannal kapcsolatos építéshatósági
adat, tény, állapot igazolása)
– bontási engedély
telekrendezési ügyekben előzetes szakhatósági hozzájárulás
szakhatóságként való részvétel más hatóságok eljárásaiban
Az építéshatósági eljárások túlnyomó többségét a www.e-epites.
hu oldalon az ÉTDR rendszerben tudják kezdeményezni.

Régi restancia volt már a községünk temetőjének, padjainak és
a ravatalozó farészeinek „megújítása”. A elmúlt hetek rapszodikus
időjárásának ellenére néhány hete elkezdődött a régóta húzódó feladat megvalósítása. Alapvetően a külső homlokzati faanyagok és
a kültéri padok azok, amelyek a leginkább ki voltak/vannak téve

A megkopott homlokzati gerendák a csiszolás után

forrás: Dabas Város Önkormányzatának honlapja
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A lecsiszolt padok a festés után

inkább lehet a fentiekben leírtakhoz hasonló esetekre számítani.
Reméljük, hogy a jövőben is szerencsésen elkerüljük a nagyobb
bajokat.
De talán nem a szerencsében kellene bíznunk, hanem sokkal
inkább a sírok tulajdonosainak józan belátásában, hiszen ők a felelősek a tulajdonukban lévő sírok állagáért. Azokért (és az elhanyagolt sírhelyekért) sem a temető tulajdonosa, sem pedig az üzemeltetője nem vállal és nem is vállalhat felelősséget. Arról nem
is beszélve, hogy sok esetben nem csupán a sírhely állapota hagy
maga után kívánni valót, de azok megváltásának helyzete is.
Sajnos, a gyakorlat azt mutatja – mint azt az üzemeltető képviselőjétől lapunk megtudta –, hogy komoly összefüggés van az
adott síremlék gondozásának hiánya és a sírhely sokszor évekkel
ezelőtt lejárt állapota között. A lejárt síremlékekre pedig nem vonatkozik az egyébként az esetlegesen bekövetkező káreseményekre szóló kárigénnyel való fellépési jog.
A temetőt üzemeltető cég képviselőjétől azt is megtudtuk, hogy
a már lejárt sírhelyek minden különösebb procedúra nélkül újra
megválthatóak a hozzátartozók által. A lejárt sírhely egy meghatározott türelmi idő után sajnos felszámolhatóvá, megszüntethetővé
és újra értékesíthetővé válik. Ez pedig – az elhunytat tekintve –
igen messze esik a békés nyugalomtól. Óvjuk tehát egykori szerettünk emlékét azzal, hogy megőrizzük őt, nem csupán a szívünkben, de a végső nyughelyének folyamatos megváltásával.
További, a sírhelyek megváltásával kapcsolatos információkat
a SZIGÜ temetkezési irodájában vagy kirendeltségein kaphatnak
az érdeklődők.
Kakucsi-Csernák Zoltán

az időjárás elemeinek, szeszélyének, míg a tető alatti részek jobbára „csak” elkoszolódtak. A munka első fázisaként egy alapos
felcsiszolás előzte meg az említett műtárgyak, műtárgy elemek
megújulását. Ezt követte a festési szakasz. (A padok már le lettek
festve). A ravatalozó faanyagainak színbeli megújulása községünk
számára semmiféle kiadással nem járt, mivel azt az önkormányzatunk felkérésére a munkát kivitelező szakember társadalmi felajánlásban, ellenszolgáltatás nélkül vállalta.
Kakucsi-Csernák Zoltán

Nyugodt sírkert
– nyugtalan pillanatok!
Mielőtt a cím alapján bárki is arra gondolna, hogy a községünk
sírkertjét vandálok látogatják, megnyugtatunk mindenkit, hogy
szerencsére nincs erről szó, hacsak az időjárást nem szeretnénk
emiatt pellengérre állítani, ami viszont lehetetlen. Az időjárás
olyan, amilyen, és egyre kevésbé kiszámítható. Ami viszont biztosan kijelenthető, hogy viharok egyre pusztítóbb szeleket hoznak
magukkal. Így történt ez az idei tavaszon is.
2020. április 25. késő délutánján csapott le egy erős szélroham,
ami a temetőben található egyik gesztenyefa egy nagyobb ágát letörte. A vihar a faágat szerencsétlen módon az egyik sírhelyre dobta, és abban kárt okozott, ledöntötte annak frontlapját. Szerencsére
az említett időben a sírkertben és a megsérült sírkő közelében senki nem tartózkodott, így személyi sérülés nem történt. Viszont ez
az esemény rávilágított arra a sajnálatos tényre, miszerint a régen/
régebben összeállított sírkövek nagy része igen rossz állapotban
van, sokuk elhanyagolt, megsüllyedt és balesetveszélyes.
Az önkormányzat munkatársa több, a témában járatos szakemberrel beszélve, azt a cseppet sem megnyugtató felvilágosítást
kapta, hogy a síremlékek nagy hányada kisebb-nagyobb renoválásra, esetleg egy újraállításra szorulna a tulajdonosaik részéről.
A megkérdezett szakemberek azt is elmondták, hogy az idő múlásával és az elmaradó állagmegőrzés hiányából eredően egyre

Átírták az életünket
Olyasminek voltunk tanúi az elmúlt hónapok alatt, ami nem
adatott meg még az emberiségnek. Még soha, senki nem volt tanúja olyan világot megrengető történésnek, ami egyszerre bénította
meg a teljes földkerekség technikailag fejlett civilizációit.
Elvette a mindennapok egyszerű örömeit, a gyermekek és a
nagyszülők, óvónők és óvodások, iskolások és tanárok kapcsolatát
felülírta. Becsuktak gyárak, egész ágazatok álltak le, a szolgáltatások széles köre szakadt félbe.
Egyszerre az egész világon.
Kihaltak az utcák, terek, vendéglők, iskolák, színházak. Az éjszakák szokatlan csendet hoztak, a reggelek és az esték a madarak
hangjától voltak hangosak. Ők megtalálták a hangjukat, mi pedig
ismerkedtünk a csenddel.
Járvány volt.
Félve írom le a szót: volt.
Mert még nem is igaz, itt van körülöttünk, azért mert nem múlik
el nap megbetegedés és újabb haláleset nélkül – de már csökken a
félelem, és utat enged apró örömöknek.
A mögöttünk lévő két és fél hónap Kakucs sikere, a mi sikerünk
is. Azért, mert betartottuk a szigorú intézkedéseket, és ennek ered7
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ménye, hogy most fokozatosan lazulhatnak a kötöttségeink. Szerencsénk is volt, a száraz idő, ami nem kedvez ennek a vírusnak,
bár mi szerettünk volna több esőt.
A madarak még mindig énekelnek, estére kelve egymásnak mesélnek hangosan, és így várják a reggelt.
Meg kellene őriznünk az elmúlt hónapokból a madárcsicsergést, hagyni, hogy továbbra is övék legyen az este és a reggel,
nem kellene annyi zajt csapnunk, mint korábban, jobban kellene
ﬁgyelnünk egymásra.
Nem szabad ott folytatnunk az életünket, ahol abbahagytuk.
Fontoljuk meg, mire költünk, kell-e az a sok – később nélkülözhetőnek ítélhető – tárgy. A korlátozások ideje alatt ráébredtünk
arra, nem az a fontos, hogy hány darab valamivel dicsekedhetünk,
hanem az, hogy kivel ülhetünk egy asztalnál, kivel oszthatjuk meg
örömeinket, bánatunkat. Remélem, ez utóbbiból nagyon kevés
lesz majd.
A család és a közösség az, amire mindig számíthatunk a legnagyobb bajban is.

Ezeket a kapcsolatokat értékesebbé tette és megerősítette a járvány. Az a feladatunk, hogy ezt a meglévő, semmivel sem helyettesíthető értéket ne csak megőrizzük, hanem ápoljuk és életünk
legfőbb értékeként kezeljük minden napon.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegítette a községet ahhoz,
hogy a járvány itt ne verhessen tanyát, betartották a rendelkezéseket, és nem hoztak létre a járvány terjedésének kedvező feltételeket!
Közösen elértük, hogy Kakucson nem állt elő vészhelyzet.
Kérem Önöket, még ﬁgyeljünk egymásra, mert akkor van vége
egy járványnak, ha már egyetlen megbetegedést sem jelentenek,
és nem veszítjük el egyetlen polgárunkat sem!
Büszke vagyok Önökre, a segítőkészségükre, az együttműködésükre és a fegyelmezettségükre!
Abban a reményben kívánok Önöknek szép nyarat, hogy az elkövetkező esztendőben sokat nevethetünk együtt, közösen tölthetjük a szabadidőnket – és hírét sem halljuk a vírusnak!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Koronavírus – Kakucs jelesre vizsgázott!
Eszközfelajánlások átadása

Pár héttel ezelőtt - amikor a COVID-19-járvány következményei már körvonalazódni kezdtek -, a közoktatás egy, az eddigiektől merőben eltérő módon lett kénytelen teljesíteni a tanítás területén vállalt feladatát. Az iskolai képzés átköltözött a virtuális térbe,
különféle online felületekre. Ennek következményeként sokaknak
nehézkessé, majdhogynem lehetetlenné vált az oktatás menetében
való folyamatos részvétel, a tanmenettel való haladás. Számukra hiányzott az ehhez szükséges eszköz:laptop, okostelefon vagy
tablet.
Ezt látva és erre reagálva a Kakucson Lakók Információs Percei
internetes hír és médiaoldal (röviden KLIP), összefogott a dunakeszi székhelyű Dronesys Kft.- vel, és néhány, már napi szinten nem
használt eszközzel siettek a kakucsi rászoruló családok segítségére. Így enyhítve számukra az egyébként sem könnyű helyzeten.
Legnagyobb örömükre – kezdeményezésünkre reagálva – mások is ajánlottak fel már használaton kívüli eszközöket. Sajnos
ezek között voltak olyanok, amelyeken már túllépett a technika,
de szerencsére nem minden eszköz esett ebbe a kategóriába.
A kakucsi Deák Udvarház által felajánlott okoseszköz – egy
billentyűzettel is rendelkező Samsung márkájú tablet – tökéletesen használható, és minden tekintetben korszerű gépnek számít.
Remélhetően jó szolgálatot fog tenni abban a családban, ahová
került. Kívánunk minden adományozott számára sok sikert a tanulásban, amelyhez immáron semmi nem hiányzik.
Kakucsi-Csernák Zoltán

A Klip és Dronesys Kft. felajánlásai

A Deák Udvarház felajánlása
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
2009 májusában bővítettük óvodánkat, ebben az évben került Marika
Kakucsra, azóta is a Kökörcsin Óvoda
dolgozója. Itt helyben is éveken keresztül a gyermekvédelmi munkaközösség
vezetője volt. Miután visszatért a gyedről, mint munkaközösségi tag folytatta
munkáját.
2013-ban a Szent István Egyetemen
szakvizsgázott környezeti nevelés szakterületen. A környezetvédelmet mindig
szívügyének tekintette. Sokat kirándul
csoportjával, ﬁgyeli az aktuális jeles
napokat, melyre felhívja a gyerekek és szülők ﬁgyelmét.
2018-ban elsők között minősült. Minősítése 98%-os lett.
Az élet úgy hozta, hogy sokszor kapott 5-6 éves korosztályt,
melyet soha nem utasított vissza, pedig nehéz feladat átvenni utolsó évben egy csoportot. Marika határozottsága, természet iránti
szeretete sokat segített a nagycsoportosok iskolára való felkészülésében. Az elsős tanító nénik elismerően beszéltek, beszélnek
munkájáról. Az óvoda valamennyi dolgozójával jó kapcsolatot
ápol.
Mindannyiunk nevében köszönöm, hogy itt vagy közöttünk,
és jó egészséget kívánok az elkövetkező évekre.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Kökörcsin hírek
Sajnos, nehezen éltük meg az elmúlt három hónapot. Nagyon hiányoztak a gyerekek, a zsibongás, a tavasz hozta sok-sok program,
kirándulás. Remélem, soha többé nem kerülünk ilyen helyzetbe.
Március 18-tól teljes fertőtlenítést végeztünk, majd Kriszt Imrétől
ingyen kaptunk egy ózongenerátort, mellyel a csoportok levegőjét is
fertőtlenítettük. Köszönjük!
Csatlakoztunk a maszkvarráshoz, vasaláshoz és a házakhoz való
kihordáshoz.
Az óvó nénik folyamatosan töltötték fel a terveket az óvoda internetes oldalára. Verseket, meséket ajánlottak a gyerekeknek. Feladatlapokat kellett volna otthon megoldani, visszaküldeni. Kicsit szomorúan vettük tudomásul, hogy milyen kevesen érdeklődtek ezek iránt.
Nyárra terveztük a csoportszobák festését, ezt most előre hoztuk
és május elejére készen lett az óvoda festése, mely után ismét mindent kitakarítottunk. Közben már fogadtunk gyermekeket is.
Már rendesen nyitva tart az óvoda. A nyári zárást 3 munkanapra
rövidítettük, hogy ne okozzon gondot a szülőknek a gyermekek elhelyezése a hosszú szünet után. Nemcsak a szülők, a gyerekek is alig
várták, hogy találkozzanak egymással. Augusztus 17-18-19-én lesz
az óvoda zárva.
Az új óvodások beíratása sem a megszokott módon történt. Sajnos, nem volt meg a személyes kontaktus a leendő ovisokkal, szülőkkel. Ezt pótolni fogjuk június 29-én, amikor is szülői értekezletet
tartunk a leendő óvodások szüleinek.
Terveink között szerepel az elmaradt Családi nap megtartása augusztus végén, melyre az elballagó nagyokat is szeretettel várjuk.
Ballagásunk rendhagyó módon történik az idén. Június 27-én
vesznek búcsút az óvodától a nagycsoportosok. Külön ballag a két
csoport, és csak a szülők vehetnek részt rajta, hogy elkerüljük a tömeget. Ballagás hetében sor kerül a faültetésre is. Igyekszünk mindent
biztosítani a most ballagóknak is, hiszen életük fontos fordulópontjához érkeztek.
Pár mondatot szeretnék írni a konyháról, mely folyamatosan működött, működik. Egy napra sem zártunk be. A konyhai dolgozók szeretettel, jó hangulatban dolgozták végig ezt az időszakot. Nehezen
alakult ki, hogy ki kéri az ebédet a zárás alatt, bár tájékoztattuk a
szülőket több fórumon is. Ingyenes volt az étkezés a járvány ideje
alatt. Áprilistól indult be igazán az ebéd elvitele. Köszönöm a lányok kitartó munkáját!
Az előttünk álló nyárra minden gyermeknek, szülőnek és dolgozónak jó egészséget kívánok. Pihenjenek sokat, hogy szeptemberben újult erővel, vírusmentesen a régi kerékvágásban induljon minden.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
pályázatot hirdet óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2366 Kakucs, Székesi út 3.
Az illetményre és a juttatásokra: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: óvodapedagógusi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok betekinthetőségére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Spanyielné Elek Györgyi nyújt, a 06-70-380-5674 -os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának lehetséges módjai:
– Postai úton, a pályázatnak a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és
Konyha címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Székesi út
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 200-2/2020., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton az ovoda@kakucs.hu e-mail címen keresztül.
– Személyesen az óvodában: 2366 Kakucs, Székesi út 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

25 év gyerekek között
Roskóné Erős Mária 1995-ben, 25 éve kezdett óvónőként dolgozni. Ez alatt az idő alatt férjhez ment, született három gyermeke. 25 év hosszú idő ezen a pályán, sokan vannak, akik váltanak.
Változik a világ, vele együtt nagyot változnak a gyermekek. Kitartás és szeretet kell hozzá, hogy valaki a nyugdíjig itt maradjon.
Remélem, Marika kitartó lesz, és óvó néniként fog majd egyszer
nyugdíjba vonulni.
Első munkahelye Budapesten volt, itt 10 évig dolgozott a VIII.
kerületi Koszorú utcai óvodában. A gyermekvédelmi munkaközösség kerületi vezetője volt. Aki ismeri ezt a kerületet és óvodát,
az tudja, mennyi halmozottan hátrányos helyzetű családra kellett
odaﬁgyelnie. Ezek a gyermekek sokkal több törődést, gyengédséget igényeltek az átlagosnál.
Budapest után Dabasra került a Táncsics Mihály Napköziotthonos
Óvodába, három évre.
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Óvodai ballagás

„Itt minden volt, itt minden múlt,
itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult,
és nem lett ősz a nyár.
A pillanat itt megmarad,
hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad,
csak emlékezzetek.”

Búcsú az óvodától
Az idei évben 19 Maci csoportos óvodás ballag el az óvodából. Ez egy rendhagyó ünnep, hiszen március közepe óta nem is
találkoztunk. Egy évvel ezelőtt még azt gondoltuk, van időnk a
felkészülésre, ám minden borult a vírus miatt.
Ezek a gyerekek kiscsoportosként kerültek hozzám – amikor
elment az óvó nénijük –, hiszen én voltam velük a délutános óvó
néni fél évig. Furcsa helyzet volt, de megbirkóztunk vele. Igazi
kihívást jelentett, de a siker végül nagyon szépen beért. Ehhez sok
hangos szóra, vigasztalásra volt szükség. Ebben nagy segítségemül szolgált Eszter óvó néni a maga türelmével, kislányos bájával
és Gizi dadus a maga temperamentumával.
Ez alatt a rövid idő alatt sok jó dolog történt, amire jó szívvel
emlékezünk vissza.

Köszönöm ezt a rövid együtt töltött időt, jó volt veletek.
Marika óvó néni

„Kedves óvodám, sok víg nap után,
itt a búcsúnap, indul a csapat.”
Kedves ballagó Óvodásaim!
Minden óvodás életében eljön az idő, amikor bezáródnak az
óvoda kapui. A játékokkal teli, színes csoportszobát felváltja a tanterem, a gondoskodó óvó néni és dadus néni helyett kedves tanító
néni egyengeti majd az utatokat. A betűk és számok varázslatos
világa, új barátok, szép kalandok várnak rátok. Még tisztán emlékszem az első napotokra, amelyet a Katica kiscsoportban kezdtetek,
és amikor édesanya kezét fogva bátortalanul, de annál nagyobb
kíváncsisággal léptetek be a csoportszobába. Nagy szeretettel fogadtunk benneteket Rózsika dadus nénivel.
Az óvodában eltöltött időt igyekeztünk számotokra maradandó
élményekkel megtölteni. Gondoljatok a mókás játékokra, izgalmas
fellépésekre, közös barkácsolásokra. Az évek során mind jobban
kinyílt a minket körülvevő világ. Sokat tanultatok, ügyesedtetek
az óvodai évek során. Az utóbbi időben sok apró jele mutatko-

Kedves Szülők!
A mai nappal nemcsak a gyerekeink életében, de a tiétekben is
lezárul egy fejezet: véget érnek az ovis szülői évek.
Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézitek majd vissza
ezt az időszakot, mint mi: a Kökörcsin Óvoda óvónői és dajkái.
Úgy érzem, ez az egy közös év a különös bizalom jegyében
telt.
Köszönöm a sok segítséget, az állandó megerősítést, hogy egy
csónakban evezünk, hiszen azonosak voltak a céljaink.
Kérem, engedjétek meg, hogy Török Sándor szavaival búcsúzzak:

Maci csoport
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Süni csoport
zott annak, hogy hamarosan iskolások lesztek. Mire is gondolok?
A potyogó tejfogacskákra, az egyre rövidülő ágyakra, arra, hogy
sokan a jeleitek helyett már a neveteket írtátok a rajzaitokra. Ezek
mind azt bizonyítják, hogy az ovis zsákot felváltja az iskolatáska, a játékot, a pihenőidőt pedig a tanulás. Kívánom nektek, hogy
érezzétek jól magatokat az iskola világában!
Egy idézettel szeretnék búcsúzni Tőletek, Gyerekek! Sok sikert
kívánok az iskolai évekhez!

Kakucsi ovi? IGEN!
Budapestről költöztünk Kakucsra a férjemmel. Első gyermekünk
is már a kakucsi oviba járt, mint ahogyan a második is. Szerencsére
nálunk sosem volt olyan, hogy nem akarok oviba menni, köszönhető
ez a nagyszerű óvó néniknek és dadusoknak. Mindkét gyermekünk
szeretettel járt az intézménybe.
A délelőtti foglalkozás keretében sok új dologgal ismerkedhetnek
meg a gyermekek. Gyakran a természetben szemléltette az óvó néni
a tanultakat, így még érdekesebbé téve a napokat.
Szép „művek” születtek a mindennapokban csemetéink kezei alatt
a drága óvó nénik segítségével. Dadus néniknek köszönhetjük, hogy
oly ügyesen, észrevétlenül tanulták meg a mindennapi dolgokat gyermekeink.
Szívesen gondolok vissza a különböző rendezvényekre, ahol az
óvoda nevelői mindig részt vettek, biztosítva, hogy a gyermekek szüleikkel együtt felejthetetlen perceket élhessenek át. Valamint gondoskodtak arról, hogy a szülők is megismerhessék egymást - és kicsit
kimozdulhassanak - zenés bálok keretében. Csemetéink lehetőséget
kaptak arra, hogy szerepelhessenek a „nagyközönség” előtt az időszakos ünnepélyek alkalmával.
Nagyon örültem, mikor kiderült, hogy még fejlesztő nevelés is
van az óvoda falain belül, ahol szakszerű felmérés után minden gyermek a neki megfelelő támogatást kapta.
Nem utolsó sorban nagyon fontos az étkezés. Számomra a legjobb
referencia, hogy kisﬁam az óvodában hajlandó enni rendesen. A karantén alatt hetente többször elhangzott tőle, hogy: - Értsd meg, ez
nem olyan, mint az oviban, ezért nem szeretem!
Fellélegeztünk, miután végre újra indulhattunk reggelente az óvodába.
Mi már ősszel megkezdjük az iskolát, de az óvodába érkeznek
helyettünk újabb gyermekek, akik csiviteléseikkel megtöltik az ovi
falait, ahol az ott dolgozók szeretete várja őket.
Könnyes szemmel búcsúzunk, és zárjuk le e feledhetetlen négy
évet!
Czeglédiné Száraz Márta szülő, a Szülői Munkaközösség elnöke

„HA KILÉPSZ AZ ÉLETBE,
ÉLJ SOK BOLDOG ÉVET,
SZERESS TE IS ÚGY BENNÜNKET,
MINT, AHOGY MI TÉGED!”
Kedves Szülők!
A közös, sikeres munkánk gyümölcse beérett, melynek köszönhetően a gyerekek színes élményekkel gazdagodva, jó alapokkal
kezdhetik meg az iskolai éveket. Köszönöm, hogy segítettétek
munkánkat, hogy közösek voltak a céljaink. Hogy a gyerekeink
mennyit változtak, ezt most érezzük igazán, amikor az óvoda udvarán állunk és nézzük, hallgatjuk, ahogy elbúcsúznak és elballagnak az óvodából.
Folyamatosan tapasztaltuk a fejlődésüket. Növekedtek, okosodtak, értelmük kinyílt, és most már iskolába mennek.
Tudom, nehéz elfogadni a változást, de bízzatok magatokban
és gyermeketekben! Sok szép, új élmény vár rátok ezután is, csak
más jellegű.
Egy biztos! Nagy szükségük lesz a gyermekeknek ezután is a
szüleikre.
Kedves Szülők! A ti feladatotok most az, hogy mindent megtegyetek azért, hogy magabiztos, önbizalommal és tudásvággyal
rendelkező felnőtté válhassanak csemetéitek! Tehát van feladat,
méghozzá gyönyörű feladat! Kívánok sok sikert, erőt, türelmet,
kitartást hozzá!
Szeretettel: Heni óvó néni
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
A digitális munkarendről – új kihívás az oktatásban
A digitális oktatásra történő átállás, az új feltételrendszer kialakítása váratlanul és felkészületlenül ért szinte mindenkit, ami nem
kis feszültséget okozott pedagógusok, szülők és diákok életében
egyaránt. Váratlan, mindeddig ismeretlen helyzettel kellett megbirkózni mindenkinek.
Kollégáimnak ez maradéktalanul sikerült, s örömmel osztom meg
azt a tapasztalatot is, hogy a szülők nagy részétől is maximális erőfeszítést tapasztaltunk annak érdekében, hogy tanulóink viszonylag
zökkenőmentes továbbhaladását együttes erővel biztosítani tudjuk.
A tankerülettől szintén maximális támogatást kaptunk. A csillagok
ilyen együttállásával kezdtük 2020.
március 17-én a
digitális oktatást.
A szülők nehézségként élték meg,
hogy új feladatot,
új napirendi tevékenységet kellett a
család megszokott
életébe
beiktatni, de mondhatni,
mára mindez már
életformává vált.
A pedagógusokra ez az oktatási
forma sokkal több
terhet rótt, mint
az
osztálytermi
oktatás, úgy a felkészülés, mint a
reﬂexiók, a javítás
tekintetében.
Amit a pedagógustársadalom ebből talán proﬁtálhat: a szülők
„saját bőrükön” tapasztalhatják most a pedagógusok munkájának
nehézségeit, buktatóit, pedig csak saját gyermekeikkel kellett foglalkozniuk, nem egy egész osztállyal. Talán több toleranciát, segítőkészséget, empátiát remélhetünk tőlük a későbbiek folyamán.
Tanulóinknak elsősorban a közösség, a barátok, a megszokott
iskolai környezet hiányzik, pedig a digitális oktatás a megszokott
órarend szerint folyt.
Akit huzamosabb ideig (első két hét) nem tudtunk elérni a
megadott e-mailcímen, telefonon, üzenetekkel, annak egyszeri
alkalommal kiküldtük a tananyagot postai úton azzal a kikötéssel, hogy köteles a továbbiakban a szaktanárok/tanítók erre a célra
rendszeresített e-mailcímén a tananyagért jelentkezni.
Digitális eszközt is felkínáltunk annak, aki kérte, természetesen
a megőrzés, az anyagi felelősség és a határidőre történő visszaszolgáltatás feltételeivel, de sajnos ezeket a feltételeket nem fogadták el.
A pedagógusok igen változatos platformokat és lehetőségeket
használtak:
redmenta, wordwall, learning app, sutori, szófelhő, facebookcsoport, youtube, sulinet, mozaweb, KRÉTA.
A pedagógusok lelkiismerete predesztinálta az aktivitásukat.
Mindenki órarend szerint végezte a munkáját, ezen felül pedig –
észszerű időkorlátok között – igény szerint a tanulók rendelkezésére álltak.

Ha kollégáim munkáját, találékonyságát kell jellemeznem, azt
mondom: olyan kollégáim vannak, akik a kisbolt elől is berúgják
a tizenegyest… mindegy, hol van a kisbolt, hol van a kapu, és fociztak-e már életükben…
A tanulói aktivitással nem volt probléma, sőt tanulóink többsége igényesebb munkát adott ki a kezéből, mintha osztálytermi órán
vett volna részt (mennyit számít a rendszeres szülői ellenőrzés,
támogatás!!!). Mindenki igyekezett határidőre, sőt inkább előbb
beküldeni a kiadott feladatokat.
Természetesen voltak tanulók, akik a napi rutinjukhoz és az
osztálytermi órán
való „aktivitásukhoz” hasonló teljesítményt nyújtottak, és a kialakult
helyzetet előrehozott nyári szünetként értelmezték.
Némi türelmi idő,
telefonos, e-mailes megkeresés és
a feladatok hiábavaló kipostázása
után ezen tanulók
névsorát továbbítottuk a gyermekjóléti szolgálatnak
további szíves intézkedésre.
Természetesen
a megszokott rend
szerint a bukásértesítőket is kiküldtünk, sőt a korlátozások feloldása után június 3-tól június 11-ig
felzárkóztatókat is szerveztünk – kötelező jelleggel a bukásra álló
tanulóknak. Az erről szóló felhívást és az ütemezést megjelentettük az intézmény facebook oldalán, valamint az osztályfőnökök is
továbbították tanulóiknak.
Az intézményvezetők felváltva tartottak ügyeletet az intézményben, de szükség esetén mindkét vezető az iskolában tartózkodott – inkább ez volt a jellemző (pl.: beíratással kapcsolatos teendők megbeszélése, koordinálása; tankönyvrendelés).
Takarítóink a lehető legaprólékosabban kitakarítottak, fertőtlenítettek minden helyiséget az intézményben. A megszokott rendben végzik a fenntartó takarítást. Karbantartónk az udvar rendben
tartását végzi, átnézi a bútorokat az osztálytermekben, akad-e javítanivaló.
A sportszerek egy részének javítása a húsvéti szünet előtt megtörtént.
Összességében elmondható: a pedagógus, a szülő és a nebuló
is hatalmas erőfeszítéseket tett azért, hogy az oktatás a körülményekhez képest a lehető legoptimálisabb módon folytatódjék, és
sikeresen tudjuk a tanévet lezárni.
Mindenkinek köszönöm a türelmét, a munkáját, a hozzáállását.
Rövid beszámolómat abban a reményben zárom, hogy az átmeneti nehézségek mellett mindannyian hasznos tapasztalatokra
is szert tettünk.
Kubikné Kis Judit intézményvezető
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Az online technika órák feladatai
Az online technika órák feladatait tanítAlkotók és alkotásaik
ványaink többsége lelkiismeretesen teljesítette.
Többek közt feladatul kapták, hogy húsvétra takarítsanak, készítsenek beültetett
ágyást, vakondriasztót, madárijesztőt, zokniból kutyust vagy cicát, kavicsképet, tündérkertet. Az utolsó feladatban sok anyuka
is megmutatta szépérzékét, jó ízlését. Dicséret mindenkinek!
Nagy Jánosné tanárnő

Sántha László
Kajáry Benjamin
Baté Orsolya

Pálinkás Bence

Juhász-Hegyi Zalán

Kucsera Kilián

ELŐDEINK
NYOMÁBAN…
1957-ben végzett diákjaink ballagótarisznyája Schulcz
Istvánné tanárnő gyűjteményéből. Hatvanhárom évvel
ezelőtt 44 ballagó kisdiák akasztotta a vállára. Iskolánk
akkori igazgatója: Kulcsár Ödön. Az igazgató helyettesei:
Szászi Mária és Kamarás Ferenc. Az osztályfőnök Szászi
Magdolna tanárnő volt.

Ritka gyöngyszem: maszk kalocsai hímzésből
(Készítette: Marton Ilona)
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Monori Tankerületi elismerés pedagógusnap alkalmából
Klauz Dénes a Kakucsi Általános Iskola tapasztalt, meghatározó, módszertanilag
kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. 1994
óta tanít a Kakucsi Általános
Iskolában. Agrármérnöki ambícióit cserélte fel a tanítás és nevelés hivatására. A Kisalföldről
az Alföldre jött családot alapítani, dolgozni, intézményünket
kimagasló szakmai munkájával
erősíteni.
Munkájának alapvető jellemzői a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, pontosság. Hagyományt teremtett
a tudatos, emberséges, minden
diákot felkaroló tanári személyiségével.
A pedagógus egyik legszebb feladata a
tehetségek felismerése, segítése és irányí-

tása. Dénes tanár úr mindkét szakját megbízható igényességgel tanítja. Felkészült,
intelligens pedagógus, aki diákjainak érdeklődését folyamatosan ébren
tudja tartani. Fotószakkörösei
rajonganak érte. Fotói rendszeresen jelennek meg a Kakucsi
Lapozgatóban és az egyház lapjában, a Hírfüzérben is.
Észrevételei, innovatív ötletei az iskolai élet változtatásához hozzátett tanácsai mögött
nagy szakmai tudás, pedagógiai
tapasztalat és nem utolsósorban
emberi bölcsesség húzódik –
ezért hiteles minden megnyilvánulása.
Pályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, megújulásra való törekvés jellemzi. Csendes, mosolygós, mégis határozott

egyénisége, széleskörű műveltsége alkalmassá tette arra, hogy osztályfőnökként is
összetartó iskolai közösséget építsen mindenkori tanítványaiból.
A 2019/2020-as tanévben a Monori
Tankerületi Központ igazgató asszonya,
dr. Hrutkáné Molnár Monika pedagógusnap alkalmából, munkájának elismeréseként kitüntetésben részesítette.
Dénesnek szívből gratulál intézményünk apraja-nagyja, további munkájához
erőt, egészséget, sok sikert kívánunk.
Fazekas Zoltánné - Kubikné Kis Judit
A Lapozgató szerkesztősége nevében
szeretettel gratulálunk kollégánknak a kitüntetéséhez! Munkájára, amelyet ő is társadalmi munkában végez immár húsz éve,
továbbra is számítunk!
A Szerkesztőség

Összegző gondolatok a 2019/2020-as tanévről
Novemberben 7-8. osztályos tanulóink az Öveges-laborban jártak, ahol a kollégák biológia, kémia és ﬁzika tantárgyak óráihoz
használhatták a labor nyújtotta lehetőségeket.
Novemberben zajlott a szakmai tankerületi nap. A kollégák érdeklődésüknek megfelelő programokon vehettek részt.
4-5. osztályosaink a Bűvösvölgyben jártak, ahol médiaismerettel, az elektronikus médiával, műsorkészítéssel foglalkozhattak.
A novembert hagyományos útravaló estünkkel zártuk a felújított, védőszőnyeggel ellátott tornateremben. A parketta felújítását
köszönjük Pánczél Károly képviselő úrnak és dr. Kendéné Toma
Mária polgármester asszonynak, a szőnyeget pedig a szülői munkaközösségnek.
Decemberben hatodikosaink írtak próbafelvételit, részt vettünk
az adventi vásáron, jött a Mikulás, majd a jól megérdemelt téli
szünet.
Elkezdődtek a tankerület által szervezett színházlátogatások,
lezajlott nyolcadikosaink központi írásbeli felvételi vizsgája is.
Január 22-én, a magyar kultúra napján 32 tanulónk vett részt
TudKult 2020 kulturális - művészeti tudományfesztiválon.
Februárban lezajlott két kollégánk tanfelügyelete, és megrendeztük hagyományos farsangi mulatságunkat is.
A márciust pályaorientciós foglalkozásokkal kezdtük: a Pest
Megyei és Érdi Iparkamara munkatársai 6-7. osztályosainknak
tartottak foglalkozást különféle szakmacsoportokról.
Március 15-i megemlékezésünket már erősen befolyásolta a
kialakukóban lévő járvány… (A digitális oktatásról egy külön
cikkben olvashatnak a kedves olvasók.)
Mi lett volna még, ha… a munka a megszokott mederben folytatódhatott volna (a teljesség igénye nélkül): tanulmányi versenyek, Bűvösvölgy, gyárlátogatások, pályaorientációs programok,
tavaszi túra, osztálykirándulások, papírgyűjtés, nyílt napok….
Eredményeink:
Intézményi tanulmányi átlag: 4,04
Kitűnők: 26 tanuló
Bukottak: 9 tanuló
Legkevesebbet hiányzó osztály (plusz egy szabadon felhasználható nap): alsó tagozaton a leendő 2. osztály, felső tagozaton a
leendő 8. osztály.
Remélhetőleg a következő tanévünk járványtól mentes lesz, és
minden a megszokott mederben haladhat tovább.
Jó pihenést, feltöltődést kívánok tanulóinknak és a kedves szülőknek a nyári szünetre!
Kubikné Kis Judit intézményvezető

Amikor 2019. szeptember 2-án, hétfőn megtartottuk tanévnyitó
ünnepélyünket, senki sem gondolta, hogy rendhagyó év és munkarend, egyik pillanatról a másikra megoldandó feladatok, digitális
átállás, karantén, járvány és ehhez hasonló gondok, gondolatok
nyomják rá bélyegjüket mindennapjainkra.
Körülbelül a 120. tanítási napig minden a megszokott rendben
történt.
Augusztusban megérkeztek a tankönyvek, elsőseink megismerkedhettek intézményünkkel a hagyományos „Iskolanyitogató”
program keretében.
A tanév első hétvégéjén kihelyezett nevelési értekezletet tartottunk. Elsősorban a mérési eredmények elemzésének módszertanával foglalkoztunk.
Szeptember folyamán tűzriadót is tartottunk, melyet tanulóink
fegyelmezetten és gyorsan hajtottak végre.
Tanulóink részt vettek a lekvárfesztiválon is.
Október és november a tanfelügyeletek jegyében zajlott. Októberben intézményvezetői, novemberben intézményi szakmai ellenőrzés történt; mindkettő sikeresen lezajlott. (A tanfelügyeletek
időpontját és sorrendjét jogszabály rögzíti: intézményi tanfelügyelet csak akkor végezhető, ha az intézményvezető tanfelügyelete
megtörtént; intézményi tanfelügyeletet pedig az intézményvezetői
megbízás 2. és 4. évében kell végezni.)
Ugyancsak októberben került sor a 6-7-8. osztályosainknak
szervezett pályaorientációs programra 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 volt.
Október bővelkedett még programokban, eseményekben. Megrendeztük szokásos őszi túránkat. Az izgalmas akadályversenyt a
szülői munkaközösség ﬁnom főztje koronázta meg.
Nyolcadikosaink magyar nyelv és irodalomból, továbbá matematikából próbafelvételit írtak, amit számunkra teljesen ismeretlen kollégák állítottak össze és javítottak ki. A szülők így képet
kaphattak arról, mi vár gyermekükre az írásbeli felvételin. Ami
nagyon lényeges: a feladatlapokat kijavítva kapták vissza diákjaink, így okulhattak a hibáikból.
Jelentős tankerületi esemény szervezésére is felkérést kapott
intézményünk. Helyhiány miatt az össztankerületi intézményvezetői értekezletre a Deák Udvarházban került sor. Köszönjük volt
kolléganőnk, Deák Ildikó és munkatársai támogatását, az ellátást,
a vendégszeretetet.
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Rendhagyó ballagás

sainak is azonnal meg tudott felelni, és sokszor szülői segítséggel,
de vette az akadályokat, mert a leckék rendszeresen érkeztek. Kezdetben mi, pedagógusok is nehezen boldogultunk.
Az évek alatt iskolánk igyekezett felkészíteni benneteket a
továbbtanulásra, kit jobban, kit kevésbé. Tudnotok kell, hogy a
felvétellel csak a lehetőséget kaptátok meg ahhoz, hogy újabb
évek tanulmányi munkája révén közelebb jussatok életcélotokhoz,
későbbi munkátokhoz. Az új iskolátokban az első naptól kezdve
tanuljatok szorgalmasan, legyetek ismertek és elismertek! Ezt
várják el tőletek szüleitek, és ezt kérem én is.
Rátok úgy emlékezem majd, hogy azok a tanítványaim voltatok, akik életem legszebb és legnehezebb életszakaszában velem
együtt éreztetek. Köszönöm, soha nem felejtem el!
Mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni osztályunk szülői munkaközösség-vezetőjének, Zsolnai Editnek áldozatos munkáját, aki nagy elhivatottsággal szervezte az osztály anyagi ügyeit,
a segítőivel egyetemben.
Nektek elsődlegesen jó egészséget, kitartást, s minden jót kívánok a továbbtanulásotokhoz és céljaitok megvalósításához.
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
s tudjuk, hogy mégis múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak!”
Hemingway
Szeretettel: Nagy Jánosné Erzsi néni of.

Kedves ballagó Osztályom!
2020. június 17. szerda: sokan ünneplik ezen a napon a névnapjukat, szülinapjukat, ám ez a dátum jeles nap lesz a ti életetekben
is, mert a sok bizonytalanság után mégis elballagtok. Ősszel azért
izgultunk, hogy tornatermünk parkettacseréje miatt hogyan tudjuk
megtartani az Útravaló estünket, most pedig a járvány okozta nehézségek miatt aggódunk.
Mindig arra tanítottalak titeket, hogy történjen bármi is, mindent méltón kell elviselni az életben. De minden rosszban van
valami jó is. Ennek a nehéz időszaknak az lehet a hozama: hogy
ebben a pörgős világunkban kicsit talán lehiggadtunk, fontosabbá
vált, hogy vigyázzunk az egészségünkre, becsüljük meg legkisebb
közösségünket, a családunkat, ahol egymásért teszünk, élünk, s
egyáltalán, hogy minden apróságnak tudjunk örülni.
Most visszafogottan, kicsit másként, iskolatársak nélkül ballagunk, de a búcsúzást bearanyozzák a közös emlékeink. Szeretettel gondoljatok azokra, akik tanítottak, neveltek benneteket, akik
azért dolgoztak, hogy szép és tiszta környezetben tanulhassatok!
Továbbá ne felejtsétek az együtt töltött éveket, az osztálytevékenységeket, a vidám iskolai és osztálykirándulásokat! Ezek legértékesebbjének az egyhetes horvátországi tanulmányutat tartjuk.
Köszönöm, hogy az osztály többsége az online-oktatás kihívá-

Kedves Szülők!

sége. Ti azonban abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy a
sors egy soha el nem felejthető ballagással ajándékozott meg a mai
napon mindannyiótokat. „Minden rosszban van valami jó.” – tartja
a közmondás. Valóban, a kellemetlen események tükrében a megszokott, rutinszerű dolgok értéke megsokszorozódik.
A járvány ugyan felülírta az elképzeléseiteket, fel kellett hagyni
a ballagás szervezésével, de most itt állhattok, s azokkal ünnepelhettek, akik nektek a legfontosabbak, s akiknek ti vagytok a legfontosabbak: szüleitekkel.
Ne feledjétek: bármi történik, rájuk mindig számíthattok. Ők
legyenek tehát az elsők, akikkel örömötöket, bánatotokat megosztjátok.
Ne felejtsetek el minket sem – az iskolátokat, diáktársaitokat,
minket, tanáraitokat, osztályfőnökötöket, hiszen tőlünk kaptátok
az útravalót. Nemcsak azt, amit a tarisznyában visztek, hanem azt
is, ami a szemnek láthatatlan: a tudást.
Emlékezzetek jó szívvel a takarító nénikre, és Röck Pista bácsira, aki most veletek ballag, s éppúgy mint ti, életének egy új
szakaszába lép.
Használjátok ki jól képességeiteket, legyetek sikeresek, szerények, segítőkészek, becsületesek; váljék valóra minden álmotok!
Ehhez kívánunk nektek erőt, egészséget, kitartást, szorgalmat,
állhatatosságot, szerencsét.
A Kakucsi Általános Iskola közössége nevében:

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a 8. osztály nevében köszönetet mondjak a sok gondoskodásért.
Köszönjük, hogy felneveltetek minket és, hogy megpróbáltatok
terelgetni a jó irány felé.
Köszönet, hogy mindig kitartottatok mellettünk, s számíthattunk rátok, bármilyen problémánk is volt. Emlékszem arra a pillanatra, amikor először kísértetek az iskolába, és biztattatok, hogy
ne rémüljünk meg az új környezettől, mert kedves felnőttek és
gyerekek közé kerülünk.
Hálásak vagyunk féltő gondoskodásotokért, támogatásotokért
és azért is, hogy hittetek bennünk. Továbbra is szükségünk van a
tapasztalataitokra, bölcs tanácsaitokra.
Köszönjük, hogy eddig is mellettünk álltatok, és ezután is segítetek bennünket az utunkon.
Mindnyájunk nevében kérlek benneteket arra, hogy a szülői ház
biztonságát, féltő szeretetét még sokáig élvezhessük.
Szeretettel: Károly Lili

Kedves búcsúzó nyolcadikosok!
Megkopott ballagási emlékképek, elfeledett osztálynévsor, s talán már a tarisznya is valahol egy másik dimenzióban, kidobva…
Így fakul meg, sorvad el az általános iskolai ballagás jelentő-

Kubikné Kis Judit intézményvezető

Védőtávolságban a ballagók hozzátartozói az
ünnepségen

Birki Anna Ilona Rónay-díjas tanuló a búcsúbeszédekor
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A közművelődés hírei
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva
Kakucs könyvtárának
tartása és állandó közösségei a nyári időszakban:
A könyvtár nyitva tartása:
története dióhéjban
hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig,
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig
Kriszt Imrének hálásan megköszönjük, hogy a karantén
kezdetekor ózonos technológiával fertőtlenítette az egész
intézményt!
Az állandó foglalkozások a karantén ideje alatt szüneteltek.
Reményeink szerint júniustól újra indulhat valamennyi
csoportunk.
Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Az 1962-ben alapított könyvtár (működése szerint klubkönyvtár, hiszen a község öntevékeny csoportjai is hozzá tartoznak) a volt községháza mögötti telken működött 32 évig.
1994-ben a falu érdekében – telefonközpont építése miatt - költözködni kellett az akkor már nem működő, a Fésűsfonó által bérelt, önkormányzati tulajdonú Fő u. 24. alatti épületbe.
Ide költöztek a könyvtárral együtt a nyugdíjasok és az ifjúsági
klub is. Népművészeti köreink az akkor már működő sportcsarnokban (1992-ben avattuk) kaptak helyet. A relikviáikat, emléktárgyaikat a könyvtárunkban őriztük, őrizzük ma is.
A könyvtár a Fő u. 24-ben az első három szobát, a folyosót
használhatta, míg a hátul elhelyezkedő – állagában már akkor leromlott – helyiségben a klubokat fogadhattuk. Itt hat évig működhettünk.
2000-ben – ismét a falu érdekében – nagycsaládos rendőrünknek szolgálati lakást kellett biztosítani. Ismét költözködnünk kellett, ekkor a sportcsarnok lezárt galériájára.
Ezzel mintegy elzártuk a mozgássérültek, az idősek elől a
könyvtári szolgáltatásokat, mivel a lépcsőzést ők nem tudják
vállalni. A könyvtár így valóban a ﬁatalságé lett. A galérián, a
tetőtérben hosszú, szűk tér állt a könyvtár rendelkezésére. Több
polcot ketté kellett vágni, hogy a ferde tetőszerkezet miatt helyet
kapjanak. Nagy nehezen, az iskola vezetésének köszönhetően,
az iskola egyik termében helyet szereztünk a nyugdíjas klubnak.
Egyéb köreink – népdalosok, néptáncosok – a sportcsarnokban, az
időközben megalakult Bárdos Lajos Kamarakórus valamint egyéb
rendezvényeink (pld. Irodalmi Kávéház, kiállítások) a Polgármesteri Hivatal dísztermében és a katolikus egyházközség tanácskozótermében működhettek.
2006-ban felszabadult a Fő u. 24. sz. alatti épület, s mivel nem
tudták hasznos céllal megtölteni, ez reményt adott ahhoz, hogy a
könyvtár visszaköltözhet. Hiszen a tornacsarnok működése és a
könyvtáré erősen eltérő jellegű, nehezen fér meg egymás mellett,
s alig vártuk, hogy végre egy nyugodt, mindenki számára elérhető
helyen legyen a könyvtár a csoportjaival együtt. Visszavágytunk
könyveinkkel abba a Fő u. 24. sz. alatt lévő önkormányzati épületbe, amely a park, a templom, a hivatal mellett, az iskola közelében,
a falu egyik legszebb pontján áll!
Több, mint hat éven át tartó kérés, huzavona után végre olyan
bölcs önkormányzati határozat született, hogy a könyvtárhoz, a
falu elvárásaihoz méltó módon kell bővíteni és felújítani a Fő u.
24. sz. alatti épületet, és csak úgy költözködhetünk.
Egy sikeres MVH- /vidékfejlesztési/ pályázatnak köszönhetően
14 millió Ft-os támogatásban részesült településünk, melynek segítségével a könyvtár épületét 2010-11-ben külsőleg felújítottuk,
majd 2012-ben a belső terek, a gépészeti munkák is elkészültek,
s végre 2012 nyarán átköltözhetett könyvtárunk a tornacsarnok
emeletéről a jelenlegi helyére.
Óriási örömünkre szolgált, hogy időközben a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához benyújtott pályázat sikere révén 1,5 millió Ft értékben új berendezéssel is gazdagodhattunk!
A civilek rendezvényeiből, azaz a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület gyűjtésében közel 120.000 Ft, a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényén 225.000 Ft, népdalköri
műsoron 415.000 Ft gyűlt össze a könyvtár és környezetének szépítésére.
És 2012 novemberében ünnepélyes keretek között avathattuk
Kakucs megújult közművelődési intézményét, a Rónay György
Könyvtár és Közösségi Házat!
Végre hazaértünk!
Tóth Istvánné nyugdíjas könyvtáros-taná

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!

FELHÍVÁS
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), amelyre már nincs szüksége, hozza el
a Tájházba, vagy értesítsen bennünket.
Ne hagyjuk veszendőbe menni régi szép kincseinket!
A Tájházban megőrizzük, vigyázunk rájuk.
Különösen örülnénk olyan étkezőtányéroknak,
evőeszközöknek, amelyektől szívesen megválnának,
hiszen 2022-től tilos lesz
a műanyag evőeszközök használata a vendéglátásnál.
Előre is köszönjük!
Köszönettel: Királyfalvi Erzsébet és Tóthné Stégner Éva
Sajnálattal hirdetjük, hogy tájházi táborunk az idén
ELMARAD!
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Képes könyvtártörténet - egy nyugdíjas könyvtáros emlékei

A klubkönyvtár a Monori utcában a tanácsháza udvarában –
1978-ban, munkaviszonyom kezdetén

Átköltözés a Fő utca 24.-be – 1994.

Újabb átköltözés a tornacsarnok galériájára – 2000.

Visszaköltözés a Fő utca 24.-be – 2012.

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház fogadótere az átépítéstől a jelenig

Még dolgoznak a mesterek!

Tiszta, üres terek, költözhet a könyvtár!

Közel 12 ezer kötet várta, hogy a helyére kerüljön.
A csarnokból a szállításukat a JSP 97’ Kft. munkatársainak
köszönhettem.

Családom segítségével a helyükre kerültek a kötetek!
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Bérletvásárlás a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2020/2021-es évadjára
„Minden nehézség ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy a színház továbbra is az a hely marad, ahol a lelkünk megpihen, a szellemünk szórakozik és ahol az álmaink életre kelnek. Kívánom, hogy a
mostani derűs hangulatunk megmaradjon, a karantén és a vírushelyzet okozta nehézségek enyhüljenek, és a nyár igazi felüdülést hozzon
mindenki életébe. Mert a Kecskeméti Nemzeti az a hely, ahová az
álmok is játszani jönnek!” Cseke Péter igazgató

Választható (hatodik) kisszínházi előadás:
– Jövőre, veled, ugyanitt – romantikus vígjáték
– Férjek és feleségek – komédia (Szente Vajk rendezésében)
Bérletárak:
Felnőtt:
Diák és nyugdíjas:
helyár:
13.500 Ft
10.125 Ft
helyár:
11.000 Ft
8.250 Ft
helyár:
9.000 Ft
6.750 Ft
A bérletek árát 2020. szeptember 1-től kérem majd beﬁzetni.
Az első úton szedem majd az útiköltség 50%-át, azaz 5.000 Ft-ot.
Szeretettel várom új bérleteseinket!
Jelentkezni 2020. augusztus 31-ig lehet a 06-20-413-2424-es telefonszámon.
Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

A bérlet hat alkalomra szól.
– Légy jó mindhalálig – musical
– Egy csók és más semmi – zenés vígjáték
– Szentivánéji álom – balett
– Donizetti: A csengő – egyfelvonásos vígopera
– Gogol: A revizor – vígjáték

KALEIDOSZKÓP
„Több dolgok vannak földön és égen, Horatio…”
mondja nekünk – Hamlet szájába adva
saját gondolatát – William Shakespeare.
S, azt, hogy mennyire van igaza az
író- és ﬁlozófuskirálynak, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy mi magunk
is hajlamosak vagyunk naponta elmenni
az előttünk elterülő, mellettünk létező
megannyi csoda mellett, észrevétlenül
lépünk át számtalan érdekes és szép pillanaton, történésen, amelyek folyamatosan körbevesznek bennünket. Pedig ezek
elmulasztásával pontosan azt veszítjük
el, amiről az élet szól, elfelejtjük megélni
a pillanat varázsát, elfelejtjük megélni az
életet.
Az ilyen pillanatok megőrzésére, azok
megmutatására az idők során sokan tették fel életüket.

Zoltán 2011-ben egy Fuji-géppel a
kezében

Poros utak
Költők, írók, festők és az utóbbi bő
száz évben a fényképészek. Ők azok,
akik örökül hagyják a múlt eseményeit,
a soha meg nem ismétlődő történetek lenyomatát az utókorra, teszik ezt abban a
formában, ahogyan az csak akkor és az
ő világukban, idejükben létezett. Ilyen
emberek közöttünk is élnek, nem csodabogarak ők, csupán szeretnék munkájukkal, hobbijaikkal megmutatni azt a világot, amit ugyan mi is ismerünk, de nem
mindig látjuk meg annak minden apró
részletét.
Ilyen ember Zoltán is, aki amellett,
hogy fest, a fotózás világában is szívesen kalauzolja az őt, a munkáit ﬁgyelemmel követni szándékozókat. Zoltánt,
az elmondása szerint már életének korai
szakaszában elvarázsolták a fényképek,
a fényképekben megbúvó varázslat, de
ő maga a fotózással a húszas évei végén
kezdett el foglalkozni. Elsősorban tájképeket és a természetet, a természetben
megtalálható életformák sokféleségét
keresi és mutatja meg az objektívjén ke18

resztül. De a természet-fotózáson belül is
a végtelenség keresése és annak megmutatása az, ami a leginkább foglalkoztatja.
Számtalan fotót készített már a csillagos
ég ragyogó csodáiról, távoli galaxisokról,
villámokról és égi kísérőnkről, a Holdról. Többször lehetett fotóival találkozni
különböző újságok, internetes felületek
oldalán, és folyamatosan válogatják be
képeit fotópályázatokon is.
A legutóbbi ilyen jellegű megmérettetésre kettő darab „asztrotájképét” is
beválogatta a döntős képek közé. Mindkettő versenybe került fotó itt Kakucson
készült az egyik a „Poros utak…”, míg
a másik a „Végtelen Csillagmező” címet
viseli. A két fotó ugyanazt a témát örökíti
meg (a Tejutat), de eltérő módon. Amig
az egyiken nem csupán az ég, hanem a
föld is a kompozíció részét képezi, addig
a másik képen a fotó teljes terjedelmét
kitölti a Tejút egy részlete. A fotó galaxisunk egy apró részletére fókuszál, utalva
a világegyetem gigantikus méretére, és
rámutatva arra, hogy az univerzum ama
tenyérnyi darabkájában is annyi csillag
található (és most ismét Hamletet idézem), „mintsem bölcselmetek álmodni
képes...”!
KakucsKlip

Végtelen csillagmező

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2020. 2. szám

HELYTÖRTÉNET
1925 óta pedig Pilisen folytat gazdálkodást. Régi történelmi
család, de a nemességet csak 1896-ban kapta meg édesapja.
Édesatyja császári királyi asztalnok volt. A pápai Szent
Gergely rend lovagja, polgári érdemrend II. o. és az Országos Méhészegyesület elnöke volt. A birtok, amelyen most
saját maga gazdálkodik, 504 k. holdból áll. Római katolikus
egyház kegyura, járási gazdatanács tagja, törvényhatósági
bizottsági póttag.
(Tóth Istvánné, nyugdíjas könyvtáros tanár)

Újhartyáni kollégámtól, rokonomtól, Lauter Antaltól kaptam az alábbi információkat. Anti a helyi értéktárt rendezte,
és kutatómunkája közben talált rá az alábbi adatokra, amelyeket szívesen megosztott velem, én pedig Önökkel, kedves
Olvasóink. (Képet csak Vincze Dezsőről és ifj. Liebner Józsefről tudunk mellékelni könyvtári adattárunkból.)
Nézzük, mit is olvashatunk az egykori vármegyei adattárban az egykori kakucsi nevezetes emberekről!
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye adattára 1939

Testvértelepülésünkről, Magyarkakucsról kaptuk az alábbi írást:

Vincze Dezső római katolikus lelkész, született 1897ben Kispesten. Középiskoláit
Kispesten, Canon jogot Budapesten a Pázmány Péter tud.
egyetemen, a teológiát Vácon
végezte. 1930-ban Sashalmon áll. hitoktató, 1931-től
Dunakeszin a MÁV-nál teljesített lelkészi szolgálatot, 1936tól Kakucson, mint expositus
működik. A káplánság hatásköre Inárcs és Csíkos pusztára
is kiterjed. Templom 1926-ban
épült (Kakucson), hol rendszeres istentisztelet van. Inárcson
minden hó 2. és 4. vasárnapifj. Liebner József
ján. Csíkos pusztán minden
hó 3. vasárnapján. A káplánság területén 3103 lélek él. A hívek lelki életét s az ifjúság
valláserkölcsi nevelését nagy szeretettel és ügybuzgalommal látja el.
Imreh Jenő okl. gyógyszerész, született 1893 Budapest.
Középiskoláit Kaposváron, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és 1915-ben nyerte diplomáját. Pályáját, mint
gyakornok Kaposváron kezdte, majd, mint gyógyszerész
Budapesten folytatta, ahol Dr. Dér Endre gyógyszerésznél
14 évig működött. Pápán is állásban volt, majd 1926-ban kapott gyógyszertár jogot Kakucson és 1927-ben nyitotta meg
gyógyszertárát, melyet 1929-ben Újhartyánba helyezett át.
Felesége Bogár Zsóﬁa.
Kakucsi Liebner József (ifj.) földbirtokos, született
1879 Kakucs. Iskoláit Budapesten és Münchenben végezte.
Iskolai tanulmányai befejezése után a Miniszterelnökségen
szolgált, ahonnan Fiuméba,
a kormányzóság elnöki
osztályára lett vezényelve.
Itt teljesített szolgálatot
1905 – 1909-ig, majd megnősült és Angliába ment és
ott gazdálkodott felesége
birtokán 1914-ig. A háború kitörésekor az angolok
internálták, és 1918-ban,
szökése után Budapesten,
mint a Vöröskereszt megbízottja, kapitányi rangban
teljesített szolgálatot. A
forradalom alatt Kakucson
volt és ott gazdálkodott, és
Vincze Dezső

Kedves Testvéreim!
Tegnap különös dologban volt részem, amit meg szeretnék osztani veletek.
Kimentem nagyobbik lányommal, Etával Erdély legrégebbi
templomába, hogy meghúzzam a harangot az őraljaboldogfalvi
templomban, mert már nincs
magyar, aki ezt megtegye.
Imádkoztunk ketten a toronyban, majd meghúztuk, felváltva
egymást öt percig a harangot, lejöttünk a toronyból, elrejtettem a
templomban egy emlékiratot az
utódoknak, és beírtam az emlékkönyvbe az eseményt.
A templom kijáratánál várt a
község PSD-s szocialista román
polgármestere /aki 20 év alatt
protekcióval sportpályát, csarnokot, uszodát, mindent épített,
csak az 1.000 éves templomra
nem adott soha egy ﬁllért sem!/,
és sértődött arccal rám kérdez:
- Domnu parinte /tiszteletes
úr/, miért harangoznak, csak
nincs halott a faluban?
- Nem, nincsen senki halottunk! - mondom neki.
- De akkor miért harangoznak?
- MERT ÜNNEP VAN! - válaszoltam neki.
- Ünnep? - kérdi megdöbbent arccal - Milyen ünnep van ma?
- Polgármester úr - válaszoltam - ma van a ZIUA MARELUI
FURT CALIFICAT DIN ROMANIA! /(Románul nem értőknek: A ROMÁNIAI NAGY MÓDSZERES TOLVAJLÁS NAPJA!)
Kivörösödve úgy eltűnt, mint a kámfor.
Trianon után mindent, amit csak tudtak: kastélyokat, iskoláinkat, parókiákat, erdőket, földeket és az Árpád-kori templomokat
összelopkodták tőlünk a Hátszegi-medencében egy háromsoros
beírással a telekkönyvekbe.
18 évet vett el az életemből, hogy amit még meg lehetett menteni, visszaszerezzem.
Jó érzés, hogy magyar vagyok!
Testvéretek, Nicolaus Hungaricus a képen a Nagy Nyavalya
Járvány kellős közepén húzza a Kárpát-medence legrégebbi magyar templomában a harangot könnyes szemmel 2020. június 4-én
17,32-kor és reménykedik. Miben?
„Uram, a Te szereteted maradjon mivelünk, mert mi is Benned
reménykedünk.”
Zsoltár 33,22.
Békességes estét, magyarok!
19
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EGÉSZSÉGÜGY
útján
Közérthetően a receptek kiváltásáról meghatalmazott
tesszük meg a Kormány-

ablakban.
A harmadik lehetőség az írásos formában
történő
meghatalmazás, melyet előzetesen
le kell tölteni /https://
www.eeszt.gov.hu/hu/
kepviseleti-jogosultsagok-az-eeszt-ben, értelemszerűen kitölteni,
aláírni, 2 tanúval hitelesíteni, és ezt a meghatalmazást kell bevinni
a Kormányablakba, ahol azt rögzítik. Amennyiben ez megtörtént,
utána a gyógyszertárban az adott TAJ szám alatt látszódni fog,
hogy ki rendelkezik meghatalmazással a gyógyszer kiváltásához.
Egyszerre több személyt is meg lehet hatalmazni, a lényeg viszont
itt is az, hogy a meghatalmazott személy hozza magával a saját
azonosító okiratát a recept kiváltásához. Ezeket a meghatalmazásokat mindenképpen a Kormányablakban kell rögzíteni!
Némileg speciális helyzet a 14 éven aluli gyermekek helyzete,
akik saját maguk részére nem válthatnak ki gyógyszert. Itt érdemes a gyermekorvostól vény alapú felírási igazolást kérni, mert
azzal gond nélkül ki lehet váltani a gyógyszert. Ugyancsak javaslom, hogy a Kormányablakban a szülők számára rögzítsenek be
törvényes képviseleti jogosultságot, mely kérelem az www.eeszt.
gov.hu oldalról letölthető, és ezzel bármikor kiválthatjuk saját
gyermekünk gyógyszereit. (A kiváltási lehetőségekről bővebben
tájékozódhatnak kollegám, dr. Dér Péter szakgyógyszerész által
készített www.receptkivaltas.hu oldalon.)
Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fentebb
leírt meghatalmazás nagyon fontos részét képezi a gyógyszer kiváltásának, mert ennek hiányában mindenki csak és kizárólag a
saját részére válthatja ki a gyógyszerét! A gyógyszerésznek meg
kell tagadnia a gyógyszer kiadását, azok adatvédelmi és személyiségi jogi aggályai miatt. A gyógyszertárban nincs arra lehetőség,
hogy ezeket a meghatalmazásokat kezeljük és rögzítsük, mérlegelési lehetőség nincs!
Fontos megemlíteni, hogy az egészségügyi vészhelyzet idején a rendszer átmeneti könnyítésekkel működik. Ennek alapján
jelenleg elég az adott személy TAJ számát bemondani, valamint
elengedhetetlen, hogy a kiváltó személy saját magát fényképes
igazolvánnyal azonosítsa. Ez a rendszer a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, előreláthatólag szeptember közepéig lesz érvényben, azaz ennek elég átmeneti időt kell biztosítania arra, hogy
mindenki el tudja intézni a megfelelő meghatalmazásokat.
Még egy fontos dologra szeretném felhívni mindenkinek a ﬁgyelmét! Ugyancsak a GDPR szabályok, a TAJ számot érintő komoly adatvédelmi aggályok miatt a gyógyszertárnak nincs lehetősége arra, hogy telefonon keresztül adjon felvilágosítást a felhőben
szereplő felírt gyógyszerekről. (Ennek oka az, hogy a telefonálót
a gyógyszertár ilyen módon nem tudja beazonosítani.) A felírt és
a felhőbe felküldött gyógyszereket a felírás után viszont mindenki
megnézheti Ügyfélkapu-s regisztráció után a Lakossági portálon,
ahonnan akár ki is nyomtathatja. Ha mindenki tisztában van azzal,
hogy milyen gyógyszerek vannak a felhőben, mit szeretne kiváltani, akkor azzal nagyon könnyen leegyszerűsödik a gyógyszerkiváltás folyamata.

2017 óta sokat változott és folyamatosan változik a receptek
kiváltása, és az elektronikus recept /E-recept/ bevezetésével egy új
korszak is a kezdetét vette. A gyógyszertárban naponta szembesülünk azzal, hogy sok a félreértésre okot adó helyzet, ezért szeretném összefoglalni, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok alapján
milyen lehetőségek vannak a receptek kiváltására. Fontos megjegyezni, hogy receptet továbbra is csak és kizárólag orvos írhat fel,
tehát mindenképpen konzultálni kell vele.
A legfontosabb különbség, hogy a régi, mindenki által megszokott vény megszűnt, helyét átvette a digitális vény, másnéven
E-recept. Kezdetben alaki szempontból ezek között nagy különbség nem volt, ez sok félreértésre adott okot. Ezt korábban a felíró
orvosnak ki kellett nyomtatnia és kézbe kellett adnia, ez mostanra
megszűnt. Most már nem kötelező a felírt gyógyszerről ún. felírási
igazolást adni, azt csupán kérésre kell, valamilyen írásos formában kiadni. Ha ezt a régi vényre nyomtatja ki az orvos, ellátja a
megfelelő vonalkódokkal, akkor ezt ki lehet váltani, de ha ez egy
A/4 vagy hasonló formátumú irat, akkor csak tájékoztatásra szolgál. Ezek nem jelentik azt, hogy teljesen megszűnt a régi vény, de
használata jelentősen visszaszorult. És most nézzük sorban, milyen esetek fordulhatnak elő:
1. Régi papíralapú vény esetében minden változatlan, bárki
kiválthatja azt.
2. Felírási igazolás: ennek lényege, hogy a felírt gyógyszer
elektronikusan már rögzítve van. Ez a régi recepttől abban különbözik, hogy szerepel rajta az un. Felírási Igazolás felirat, 3 vonalkód található rajta, melynek megléte alapfeltétel. Ezt az igazolást
bárki kiválthatja, feltétele hogy az elektronikus térben szerepeljen
ennek az érvényes megfelelője.
Az előző két esetben tehát valamilyen orvos által írt vényre
szükség van.
3. Papíralapú vény vagy felírási igazolás nélküli, un. elektronikus kiváltás
Ez már az E-recept kiváltás egyik formája. Mostantól az esetek döntő többségében így fog a felíró orvos gyógyszert rendelni. Ennek lényege, hogy az orvos a gyógyszert rögtön a felhőbe
tölti fel, ahonnan bármelyik gyógyszertár le tudja hívni, azaz a
felírt gyógyszert az ország bármelyik gyógyszertárában ki lehet
váltani. Nagyon fontos, hogy ilyen alapon felírt gyógyszert csak
és kizárólag saját részre lehet kiváltani, más részére így nem lehet elvinni semmit. A kiváltáshoz 2 irat bemutatása szükséges! Az
egyik mindenképpen a TAJ szám és szükséges egy, azonosításra
alkalmas fényképes igazolvány, ami lehet személyi igazolvány,
útlevél vagy jogosítvány is. Ezeket kiválthatja a tárolóelemmel
rendelkező E-személyi igazolvány, de itt tudni és használni kell a
6 számjegyű PIN kódot!
Amennyiben E-receptet szeretnénk más részére kiváltani, akkor az meghatalmazás nélkül nem fog sikerülni. Már elindult a
meghatalmazás rendszere, amely most, az egészségügyi vészhelyzet elrendelésekor háttérbe szorult, viszont annak megszűnésekor
fontos szerepet fog játszani az E-receptek kiváltásában. Meghatalmazást többféleképpen tudunk egy általunk megbízott személynek adni. Egyrészt digitálisan, a saját lakossági portálunkon, az
ügyfélkapus bejelentkezést követően lehetőségünk van új meghatalmazást rögzíteni, amelynek időszakát saját magunk tudjuk
beállítani. Ez lehet egy időtartam is, de lehet visszavonásig való
érvényességet is megadni /eeszt.gov.hu/onrendelkezes/.
A másik lehetőség, ha ezt a meghatalmazást személyesen vagy

Dabas, 2020. május 25.
Dr. Kántor Attila, a dabasi Arany Kígyó Gyógyszertár vezetője
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Egyházi hírek
Személyi változások a kakucsi Egyházközség életében
Az alábbiakban a búcsúzó Pető Gábor atya
levelét közöljük:
Kedves Testvérek!
Ezúton is szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy augusztus 1-től új plébánosotok lesz Kelemen Zoltán atya személyében. Zoltán atya jelenleg még Kemence, Bernecebaráti
és Hont plébánosa (Pest megye északi része, a szlovák határ
közelében). Innen fog Kakucsra költözni. Zoltán atya augusztus 1-től nemcsak Kakucs és Inárcs, hanem Alsónémedi
plébánosa is lesz. Kakucson fog lakni. 1973-ban született
Erdélyben, és 2003-ben szentelték pappá Vácon. Fogadjátok
őt szeretettel!
Püspök atya engem és Márton atyát Kistarcsára helyez
augusztus 1-től. Onnan látjuk majd el Nagytarcsát, Csömört,
Kerepest és Szilasligetet. A találgatások elkerülése végett
itt is szeretném megerősíteni, hogy áthelyezésemet nem én
kértem, ez a püspök atya ötlete volt. Mivel azonban pappá
szenteléskor engedelmességet fogadtam, ezért elfogadtam
püspök atya döntését.
Ezúton is szeretném megköszönni nektek, hogy amikor
idekerültem, szeretettel fogadtatok, és tettetek arról, hogy
otthon érezzem magam Kakucson. Köszönöm szépen!
Július 26-án, vasárnap, fogok elbúcsúzni a kedves testvérektől.

Az elkészült, és a plébánia előtti parkban
felállítandó Szent István-szobrunkra továbbra is
várjuk a felajánlásokat, amelyet plébániánkon
lehet beﬁzetni hétfőn és pénteken 9-12-ig, szerdán
délután 3-5-ig.
Isten áldja meg az adakozókat!
KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXX. évfolyam 2. száma
A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított
időszakos lap.
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
A lap évente négyszer jelenik meg.
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné.
Az újságot szerkesztette: Farkasné Szabó Mária,
dr. Ökrös Dóra,
Tóth Istvánné és Varró Jánosné.
A szerkesztők külsős munkatársa:
Kakucsi-Csernák Zoltán,
Klauz Dénes és Spanyielné Elek Györgyi.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt.Dabas.
Felelős kiadó: Bálint Ferenc.
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Ezen a képen még gipsz-formátumban a Szent Istvánszobor
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Gratuláció!

SPORT
Évente több nemzetközi versenyen szerepel – többnyire sikerrel, amit a polcain sorakozó
serlegek bizonyítanak.
A 2004. esztendő legjelentősebb sikerei: Párizs – páros
győzelem, Brno – páros 2. hely,
Jesolo – egyéni első hely, páros
3. helyezés.
A páros versenyekben ötszörös magyar bajnok, egyéniben a
nyolc országos bajnokságból hét
2. és egy 3. helyezése van.
Vázlatos pályafutását az alábbi mondattal zárta. „ Köszönettel tartozom a családomnak, akik
nélkül életem e fontos részét nem tudtam volna sikerre vinni.”
Minden évben a falunapunkon kívánjuk átadni annak az ifjúsági vagy felnőtt sportolónak az „Év Sportolója” díjat, aki az elmúlt
év alatt a legkiemelkedőbb sportteljesítményt érte el. A díj másodszori elnyerése jár a „Kakucs Élsportolója” címmel.
Mivel Csabának az elmúlt években olyan kiemelkedő eredményei voltak, amelyeket fölülmúlni nehéz lesz, ezért úgy döntöttünk, hogy elsőként adjuk át neki a legmagasabb elismeréssel járó
címet: Prohászka Csaba „Kakucs Élsportolója”!
Barátai, tisztelői és tanítványai nevében szeretettel gratulálunk
neki, és kívánunk további sikeres sportolást, erőt, egészséget, családjában sok örömöt.
Kakucs Ifjúsági és Sportbizottsága nevében

2020 júniusában az M1 televízió Esélyegyenlőség című rovatában közvetített riportﬁlmet, amelyben az egész ország megismerhette Kakucs első élsportolójának, a paralimpikon Prohászka
Csabának életútját.
A ﬁlm bemutatta, hogyan tudott Csaba egy sokak által talán
reménytelennek tűnő helyzetben tiszteletreméltó lelkierővel, akaraterővel, szívós kitartással, családja támogatását mindig maga
mögött tudva úrrá lenni. Hogyan tudott elismerésre méltó sikereket elérni a munkában és a sportban.
Mindez példaértékű lehet mások számára is. Szeretettel kívánunk Csabának a továbbiakban is sok szép sikert!
A Szerkesztőség
Tiszteletből az alábbiakban közöljük Prohászka Csaba
laudációját, amely a 2005. évi falunapunkon hangzott el
„1966. július 27-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Kakucson végezte, majd a Nagykőrösi Arany János
Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a nyíregyházi tanárképző főiskolán diplomázott földrajz-népművelői szakon.
1988-tól 1992-ig – sajnálatos balesetéig – a helyi, Kakucsi
Általános Iskolában tanított. Ekkor balesete miatt kerekesszékbe
kényszerült.
1996 óta a magyar kerekesszékes tenisz válogatott tagja. Jelenleg (2005-ig) 117-szeres magyar válogatott.
Legnagyobb sikerének a két paralimpiai részvételét tartja:
2000-ben Sydneyben, 2004-ben Athénban képviselte hazánkat.

Tóthné Stégner Éva”

Labdarúgás

A Kakucsi Sportegyesület júniusi hónappal újra megnyitotta
kapuit. Természetesen szigorúan betartva a higiéniai feltételeket,
sportolóink határtalan örömmel vették birtokba az Ekrik István
Sportpályát. Egyéni foglalkozások, kiscsoportos, majd az idő teltével csapatedzések szerepeltek a programban. Edzőink és vezetőink végre személyesen találkozhattak tanítványaikkal.

A Kucsera Szerkezetépítő KFT. kivitelezésében jelenleg is
folytatódik a sportpályán az öltöző bővítése.
Még egy jó hírrel szembesülhettek sportolóink! Szépséges
mazsorettjeink is a pályánkon kezdték el a felkészülést. Ismét van
sportélet Kakucson!
Sok szeretettel várunk minden sportolni vágyó ﬁatalt és felnőttet!
Jelentkezni lehet Miták József szakosztályvezetőnél. (tel:
06209420499)
HAJRÁ KAKUCS!
Horváth Zoltán elnökségi tag

Miták József taktikai megbeszélést tart a Bozsik-programos
focistákkal még a járványhelyzet előtt

Újra edzhetünk!

ÚJRAKEZDÉS!
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2022 KAKUCS-BUDAPEST-BAMAKO
A legendás Dakar Rally egyetlen szellemi örököst hagyott maga
után. A Budapest-Bamako a sivatagi rally-k lángját viszi tovább
Afrikában. A rajt nem Párizs, hanem Budapest. A cél pedig mindig egy másik nyugat afrikai főváros. A szabályok kötetlenebbek,
de a kaland és a kihívás változatlan. A Budapest-Bamako egy veszélyes, minimál asszisztenciás (kísérők és szervízautók nélküli)
kaland és tájékozódási verseny. A B2 nem egy vasárnapi autózás a
Pilisben, esetleg piknik a Városligetben. A B2-ben nincsenek mentőhelikopterek, nincsenek begyűjtő teherautók, amiként idegenvezetők, animátorok és tolmácsok sincsenek. Mindenki a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségre számíthat.
A Bamakon egy dolog biztos: MINDEN BIZONYTALAN!
De a kaland erről szól…
Ez a kihívás és kaland vonzotta azt a három kakucsi ﬁatalembert
is, akik már biztosan ott lesznek a 2022-es budapesti induláskor a
rajtvonalnál. Nevüket a kérésüknek megfelelően jövő februárig
titokban tartjuk, de az előttük álló felkészülésről, a versenyben
résztvevő gépjármű elkészültéről folyamatosan beszámolunk. A
későbbi lapszámokban pedig egy hosszabb riport is várható az induló versenyzők „vezetőjével”, akitől mindent megtudhatunk erről

a versenyről és annak célkitűzéseiről. Addig is örömmel fogadjuk,
hogy kis közösségünk neve immáron az ilyen jellegű autóversenyek térképére is felkerül.
KakucsKlip

Anyakönyvi hírek

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem,
Nagy János
temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot,
koszorút hoztak, és részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek

(az előző újság megjelenése óta)
Házasságot kötöttek:
Radóczi Ákos (Kakucs) - Kocsis Erika (Kakucs)
Attila József (Kakucs) - László Kinga (Kakucs)
Mihály Ferenc (Kakucs) - Szabó Andrea Jessica (Kakucs)
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

A gyászoló család

Megkérjük Önöket, hogy a
2020. szeptemberi Lapozgatónkba írásaikat
2020. szeptember 10-ig küldjék el
szerkesztőségünkbe, a könyvtárba.
A szöveget wordben, a képeket külön,
jpg-formátumban. Köszönjük!

Újszülöttek:
Berecz Katalin és Gondos Attila lánya, Liza
Borsi Anita és Tiba Csaba ﬁa, Marcell
Molnár Brigitta és Geissler Gábor ﬁa, Kornél
Molnár Nikolett és Pekola Norbert ﬁa, Marcell
Szabó Angéla és Bokor Csaba ﬁa, András
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

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

Elhaláloztak:
Nagy János (1962-2020)
Poór Mihály (1948-2020)
Farkas József (1964-2020)
Hegedűs Károly (1943-2020)
Kucsera Imre (1948-2020)
Erős Józsefné (Kecskés Rozália) (1934-2020)
Kovács Pálné (Pintér Rozália) (1931-2020.)
Emléküket megőrizzük!
Az anyakönyvi hírekben a halottjainknak és a házasságot
kötöttek névsorának összeállítója: Tóthné Vágány Ildikó
anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.
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Iskolai tabló 2020.

2020-ban Rónay György Kitüntető
Díjban részesült ballagó diák:
Birki Anna Ilona.
Könyvjutalmat Károly Lili
nyolcadikos tanuló kapott.
Szeretettel gratulálunk, és további
tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
A Szerkesztőség
Birki Anna Ilona

Károly Lili

