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XXIX. évfolyam

Kakucs 235 éves település

A KAOKE képeslapjai 2005-ből

Juhász Gyula:

Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, egészséggel áldott
új esztendőt kíván Kakucs Önkormányzata nevében:
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Farkasné Szabó Mária jegyző
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Karácsonyi köszöntő
tainkkal tölteni, hogy megerősödjünk – nem vagyunk
egyedül, és számíthatunk szeretteinkre.
Nem népszerű, amit írok? Lehet. De ha annyi pénzünk van, hogy halomban állhat a karácsonyfa alatt
az ajándék, gondolkodjunk el, azért az összegért hány
közös élményt adhatnánk egymásnak az év során?
Hányszor mehetnénk a természetbe együtt, hány ﬁlmet
nézhetnénk meg együtt, hány helyet mutathatnánk meg
egymásnak, hányszor bővíthetnénk tudásunkat gyönyörű országunkról és történelméről?
A szeretet az, amit csak adni lehet, venni nem. Kapni
lehet, de megkövetelni nem – ez a legnagyobb ajándék.
Az együtt töltött idő szépíti meg az életet, koronázza
meg az ünnepet. Ne tartogassuk csak egy-egy napra az
évben! Jusson mosoly, kedvesség minden napra, becsüljük meg azokat, akik szeretnek!
A magam - és a megújult Képviselő-testület - nevében kívánok minden kakucsi lakosnak áldott, békés karácsonyt és egészségben, szeretetben, sikerekben gazdag új esztendőt!

Fordul az esztendő, és újra hosszúak az éjszakák, hideget és szelet hoz a november, december. Mióta ember
él a földön, a hosszú estéken több ideje van, és szeretettel fordul a családja felé. Egyben önmaga felé is,
mert elindulunk egy belső önismereti úton, amely segít
eligazodni életünkben, érzelmeinkben, kapcsolatainkban, munkákban, környezetünkben. Egyfajta számvetés ez, és várakozás a fény eljövetelére, amelyet kétezer
éve, a keresztény világban a karácsony hoz el.
A zajos, felpörgött világ nem kedvez a csendességnek és vizsgálódásnak. Mégis tegyük meg, és gondolkozzunk el a múltról és a jövőről.
Ne az áruházak csillogó, harsogó, vásárlásra buzdító
reklámjai rabjaiként készüljünk a karácsonyra, hanem
a szívek igaz vizsgálatával, amelyekben nem a minél
nagyobb, minél drágább, felesleges ajándékok halmaza
az igazi kincs, hanem az az emberi együttérzés, szeretet és gondoskodás, amelyet megvásárolni semmi pénzért nem lehet, és semmivel sem helyettesíthetjük, mert
nem kapható a boltok kínálatában. Nekünk kell a legdrágábbat, saját időnket a gyermekünkkel, anyánkkal,
apánkkal, nagyszüleinkkel és szívünknek kedves bará-

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az alakuló ülésen készült fotó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019. OKTÓBER 13.
A 2019. évi helyi önkormányzati választás törvényes rendben zajlott. A választási eredmények
ellen nem nyújtott be senki fellebbezést. A választás eredményes volt.
A választópolgárok által újból megválasztott polgármester:
Dr. Kendéné Toma Mária
A megválasztott települési önkormányzati képviselők

A települési roma nemzetiségi
önkormányzati választás szintén
eredményes volt.
A Kakucsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:
Rupa János elnök
Radics Júlia Mária
elnökhelyettes
Rupa Tibor

Balogh Ágnes
Dr. Jasper Andor
Kakucsi-Csernák Zoltán
Kloczka Mihály
Nagy Pál
Spanyielné Elek Györgyi

Dr. Kendéné Toma Mária

A Képviselő-testület által megválasztott
társadalmi megbízatású alpolgármester:
Dr. Jasper Andor
Az Önkormányzat bizottságainak tagjai:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:
Elnöke:
Nagy Pál
Képviselő tagja:
Kakucsi-Csernák Zoltán
Nem képviselő tagja:
Maczák János
Dr. Jasper Andor

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság:
Elnöke:
Kloczka Mihály
Képviselő tagja:
Nagy Pál
Képviselő tagja:
Spanyielné Elek Györgyi
Nem képviselő tagja:
Dr. Jebudenszki János
Nem képviselő tagja:
Sallai Pál
Kulturális és Társadalmi Bizottság:
Elnöke:
Spanyielné Elek Györgyi
Képviselő tagja:
Kakucsi-Csernák Zoltán
Képviselő tagja:
Nagy Pál
Nem képviselő tagja:
Csernák Jánosné
Nem képviselő tagja:
Tóth Istvánné
Jogi és Szociális Bizottság:
Elnöke:
Képviselő tagja:
Képviselő tagja:
Nem képviselő tagja:
Nem képviselő tagja:

Kakucsi-Csernák Zoltán
Balogh Ágnes
Spanyielné Elek Györgyi
Marton Ilona
Rupa János

Sport- és Ifjúsági Bizottság:
Elnöke:
Képviselő tagja:
Képviselő tagja:
Nem képviselő tagja:
Nem képviselő tagja:

Balogh Ágnes
Kloczka Mihály
Nagy Pál
Csernák Andrea
Horváth Zoltán

Balogh Ágnes

Kloczka Mihály
Kakucsi Csernák Zoltán

Nagy Pál
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Nemes egyszerűséggel, szerényen, az ellenfeleket nem
sértve, csupán az eredmények felmutatására összpontosítva
állta a sarat a versenyben, amelyben legyőzte kihívóit.

Csernák Jánosné, a Helyi Választási Bizottság
elnöke az alakuló ülésen az alábbi köszöntő
beszédet intézte a Képviselő-testület tagjaihoz
és a Polgármester Asszonyhoz:

Kedves Polgármester Asszony!
Szeretettel gratulálok sikeredhez!

Tisztelt Képviselő-testület!
„Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon” –
mondja az Írás.
Mit is bíztak Rátok 2019. október 13-án a kakucsi választók? Nem kevesebbet, mint lakóhelyünk sorsát a következő öt évre. Azt várják Tőletek, hogy a közös ügyekben
helyettük járjatok el, és az ő képviseletükben döntsetek, eskütökhöz híven. Magyarán: szolgáljátok erőtökhöz mérten
a megbízóitokat, a közösséget. Hiszen aki szavazással lesz
király, az nem uralkodó, hanem adós. Ezért a szavazókat
kell szolgálnia!

Az új ciklust elkezdve ismét:
„Előtted a küzdés, előtted a pálya”.
A választási kampány végeztével, az izgalmak lecsendesülése után most már ismét békés együttműködésre, alkotó
munkára, közös erőfeszítésekre van szükség. A vezető nagy
kihívása, hogy az élet csataterén, a pénzért és hatalomért
való kemény harcban képes legyen vezényelni a harcosait.
A jó vezető – többek között – eredményesen tud kommunikálni az emberekkel, és gyakorta alkalmakat is teremt a
beszélgetésekre, kihasználva erre a mindennapok legspontánabb lehetőségeit is. A nagyság igazi fokmérője - sok egyéb
képesség mellett - az is, hogy a kritikát miként viseli az elöljáró, és hogyan ítéli meg önmagát.
„Aki nem mutogatja magát - ragyogni kezd.
Aki nem dicsekszik - sikeres lesz.
Aki nem követel tiszteletet, azt elfogadják vezetőnek.
Aki nem küzd senkivel, azzal senki sem képes megküzdeni.”

Kedves régi és új Képviselők!
Mindnyájan tudjuk, hogy hosszú tanácskozás a tett halála.
Tehát én sem szeretném a szót szaporítani.
Eljött az ideje, hogy a szavakból tettek szülessenek. Időrendi sorba helyezve a megoldandó feladatokat, valahogy a
következőképpen: „Elkezdeni a szükségessel, folytatni a lehetségessel, és rövidesen a lehetetlennek látszó dolog is sorra
kerülhet…” Hiszen nem egyénileg kell megharcolni a sikerért, hanem együttesben dolgozhattok. Igaz, ez a csapat még
nincs összeforrva. Bízom benne azonban, hogy a mai összejövetel csupán a kezdete a jövőbeli közös munkának. Ford
szavaival élve: „Az összejövetel egy kezdet. Az összetartás
egy előrehaladás. Az együttműködés a siker.” Kakucs lakossága pedig megérdemli a sikert, és szurkol is érte!

Kedves Marika!
A kampányban sok ígéret elhangzott: sok tehát a feladat,
ami igen nagy kihívás a következő öt évre vonatkozóan. Az
adandó lehetőségeket kihasználva erősödhetnek családjaink és közösségeink, fejlődhet és élhetőbbé válhat településünk. Kívánom, hogy vezetéseddel olyan otthont teremtsünk
Kakucson, ahol béke honol; ahol jó otthon lenniük az itt lakóknak; ahova érdemes ellátogatniuk az idegeneknek.
Ahol minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a
közösség érdekében dolgozik.
Ehhez kívánok erőt, egészséget és bőséges istenáldást!

Kedves Képviselő Asszonyok és Urak!
Amikor szívből gratulálok a mandátumotokhoz, akkor
egyszersmind a lakótársaim és a magam nevében kifogyhatatlan energiát, türelmet, eredményes munkát kívánok Nektek!
Adjon Isten Mindnyájatoknak erőt, egészséget, békés,
boldog életet!






Az Újság Szerkesztősége részéről szívből gratulálunk, és
eredményes munkát kívánunk Kakucs község megválasztott polgármesterének és képviselőinek, és egyúttal megköszönjük az elmúlt önkormányzati ciklusban végzett munkáját az új Képviselő-testületben már nem tevékenykedő Tóth
Istvánné képviselő asszonynak, továbbá Horváth Zoltán és
Varró Tamás László képviselő uraknak!



Tisztelt régi/ új Polgármester Asszony!
„Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt.
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt…” -
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jövendölte Váci Mihály, a nyírségi pedagógusból országgyűlési képviselővé avanzsált költő.
Kakucs népe dr. Kendéné Toma Máriát is mint pedagógust ismerte meg az elején. Majd meglátta és felismerte
Benne a közügyek iránt fogékony, tettre kész és alkalmas
jelöltet. Több cikluson keresztül képviselővé választotta,
majd 2014-től polgármesteri tisztséggel ruházta fel őt a választók többsége. Az idei választáson – a legtöbb szavazatot
megszerezve – ismét ő került ki győztesen a polgármesteri
posztért vívott küzdelemből.
4

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 4. szám

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.
72/2019. képviselő-testületi határozat:
Újhartyán-Kakucs közműves szennyvíztisztító rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
73/2019. képviselő-testületi határozat:
A szennyvíztisztító telep területének és felépítményének tulajdonjogi rendezéséről
74/2019. képviselő-testületi határozat:
Hozzájárulás a 05/41. hrsz-ú terület egy részének fásításához
75/2019. képviselő-testületi határozat:
Hozzájárulás külterületen történő gazdasági épület
megépítéséhez magánszemély részére
76/2019. képviselő-testületi határozat:
Döntés útburkolási kérelem/javaslat tárgyában
77/2019. képviselő-testületi határozat:
A Szavazatszámláló Bizottságok új tagjának megválasztásáról

IX. ülés: 2019. augusztus 26.
9/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet: a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
58/2019. képviselő-testületi határozat:
Mini bölcsőde építéséhez kapcsolódóan az építési engedélyezési tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadásáról
59/2019. képviselő-testületi határozat:
Mini bölcsőde építéséhez kapcsolódóan pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozó szerződés elfogadásáról
60/2019. képviselő-testületi határozat:
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
című pályázaton való részvételről
61/2019. képviselő-testületi határozat:
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról
62/2019. képviselő-testületi határozat:
A Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás
nyújtásáról – beruházás megvalósítása céljából
63/2019. képviselő-testületi határozat:
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
64/2019. képviselő-testületi határozat:
A Magyar Falu Program keretében óvodaudvar, illetve óvodai sport fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
65/2019. képviselő-testületi határozat:
A Magyar Falu Program keretében temetőfejlesztésre
vonatkozó pályázat benyújtásáról
66/2019. képviselő-testületi határozat:
A Magyar Falu Program keretében - a közterület karbantartása céljából -eszközfejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
67/2019. képviselő-testületi határozat:
A Temető utca 28. szám alatti, kedvezményes vételárú
lakótelek értékesítéséről

XI. ülés: 2019. október 28.
102019. (X. 28.) önkormányzati rendelet: A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
78/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Alpolgármester megválasztásáról
79/2019. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester illetményének, költségtérítésének
megállapításáról
80/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Alpolgármester illetményének, költségtérítésének
meghatározásáról
81/2019. képviselő-testületi határozat:
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
82/2019. képviselő-testületi határozat:
A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról
83/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kulturális és Társadalmi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról
84/2019. képviselő-testületi határozat:
A Jogi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról
85/2019. képviselő-testületi határozat:
A Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról
86/2019. képviselő-testületi határozat:
A tiszteletdíjakról szóló 9/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
87/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról
88/2019. képviselő-testületi határozat:
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakításáról

X. ülés: 2019. szeptember 26.
68/2019. képviselő-testületi határozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
69/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha beszámolójának elfogadásáról
70/2019. képviselő-testületi határozat:
Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
71/2019. képviselő-testületi határozat:
Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer gördülő
fejlesztési tervének jóváhagyásáról
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Kakucsi-Csernák Zoltánt 2019. november 1-től kinevezték
Kakucs művelődésszervezőjévé és településgazdájává
Feladatai:

Közterületek különösen: utak, terek, parkok, játszóterek,
intézmények előtti területek.
2. Parlagfű-szezonban ellenőrzi a belterületi közterületeket, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földeket. A parlagfűvel szennyezett területekről jelentést
készít a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézője részére
további intézkedés céljából.
3. A karbantartóval és a közfoglalkoztatottak vezetőjével
minden nap tartja a kapcsolatot, megbeszéli velük az elvégzendő feladatokat, ellenőrzi munkájukat, tevékenységüket,
az általuk, illetve a közcélú foglalkoztatottak által használt,
önkormányzati tulajdonú munkaeszközöket, gépeket leltározza, azok kiadását ellenőrzi.

Művelődésszervezőként:
Szervezi Kakucs Község Önkormányzatának rendezvényeit.
A rendezvények megszervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolatot tart a Kulturális és Társadalmi Bizottsággal.
Szerkeszti a község honlapját.
Településgazdaként:
1. Folyamatosan ellenőrzi a belterületi és külterületi közterületeket. Hiányosságok, problémák észlelése esetén intézkedik azok kiküszöböléséről, a megrongálódott tárgyak
javításáról, esetleges cseréjéről.

Szépkorúak köszöntése
Az Önkormányzat képviseletében Dr. Kendéné Toma
Mária polgármester asszony és Kakucsi Csernák Zoltán, a
Szociális Bizottság elnöke köszöntötte otthonában a 90. életévét betöltött Rizmajer Istvánt. Az ünnepelnek elvitték Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő díszoklevelét és Kakucs
Község Önkormányzatának ajándékát. is. (A mindenkori
miniszterelnök oklevélben köszönti saját kezű aláírásával a
90. életévét betöltött magyar polgárokat.)
Pista bácsi 1929. október 14-én született. Jó egészségben
találtuk családja körében.
Ma is aktívan kertészkedik, gyönyörű gyümölcsök, zöldségek kerülnek ki a keze alól.
Megtudtuk, hogy hamarosan a 65. házassági évfordulójukat fogják ünnepelni feleségével.
Pista bácsinak azt kívántuk, hogy a további éveiben is
békés, boldog és egészséggel áldott élete legyen. Abraham
Lincoln gondolatával köszöntjük őt is: „A legvégén nem az
fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy
mennyi élet volt éveidben.”
Képeinket Kakucsi-Csernák Zoltán készítette
a látogatáskor.

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet időtartama 2019.
december 16-tól – december 31-ig tart, mely alatt az
ügyfélfogadás - ügyelet tartása mellett - az alábbiak szerint történik:
hétfőn 12.00-től - 18.00 óráig,
szerdán 9.00-től - 15.00 óráig,
pénteken 9.00-től - 12.00 óráig.
6
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Kakucs község kiváló vállalkozása cím
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Egy dióhéjban összefoglalt sikertörténetet szeretnék megosztani Önökkel.
Mint a mesében… Egyszerű, dolgos, falusi emberek ﬁa,
Varró János sok, istenadta talentummal megáldva és vasszorgalom birtokában, tizennégy évesen elindult az asztalosszakma meghódítására.
Az akadályokat olyan sikeresen vette, hogy a szakiskolai
tanulmányok befejeztével az 1966-os országos versenyen I.
helyezést ért el műbútorasztalos szakon. Jutalmul egy németországi utat és egy ﬁgyelemre
méltó munkahelyet nyert a BUBIV
fejlesztési részlegénél.
S mint a mesében…Újabb próbatételek, akadályok hosszú sora, míg
felépült a jelenlegi sikeresen működő, nagyon is a valóság talaján
álló családi vállalkozás. Ezt megálmodni Varró János nem tizenévesen
kezdte.
Tapasztalatszerzésre, továbbtanulásra az első munkában töltött
évek szolgáltak. 24 évesen már a faipari melléküzemág vezetésével bízták meg őt a kakucsi tsz-ben. Kellő tapasztalat
birtokában saját vállalkozásba kezdett 1980-ban: egyetlen
fűrészgéppel, a családi portán bedolgozást és bérfűrészelést
vállalt. Később egyre többfajta megrendelést kapott, és már
alkalmazottakat is foglalkoztatott. A keletkezett proﬁtot állandóan beforgatta a vállalkozásba: így bővült a géppark, a
gyártási paletta pedig egyre szélesedett. Egyedi termékek lépcsők, korlátok, homlokzatok – kerültek ki a kis vállalkozás asztaláról.
Nagy változást hozott a privatizálás időszaka. Részben
családi örökségből, részben kölcsönökből a Varró család
megvásárolta az áruba bocsátott csíkosi fatelepet. Ide költözve nagy felújításba, még nagyobb volumenű gyártásba
kezdhetett a vállalkozás, egyre több alkalmazottat foglalkoztatva.
Egy sikeres üzletkötés folytán egy német céggel kapcsolatba kerülve már külföldre is termelt, a későbbiekben pedig
már holland és szlovák partnereket is szerzett a cég. Ekkor

lépett be aktív szereplőként a vállalkozás életébe a feleség,
az orosz-német szakos Mariann tanárnő, aki eztán tolmácsként vett rész a termelőmunkában.
A cég sikertörténetének titka a folyamatos fejlesztés és
önművelés mellett a megfelelő munkamegosztás. Ezt vallják a családi vállalkozás mai vezetői: János, aki nyugdíjasként is aktív tevékenységet folytat, és két ﬁa, a szakmai irányító faipari mérnök, Tamás, valamint a gazdasági irányítást
és marketinget végző kereskedelmi technikusi végzettségű
László, s immár a legidősebb unoka, az ifjabb Tamás, aki faipari szakközépiskolásként hétvégeken máris sokat segít a telepen folyó
munkában.
Aki meg akar ismerkedni a Varró és Varró Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. néven bejegyzett
cég termékeivel, nem szükséges
azon nyomban katalógusokat vagy
az internetet böngésznie. Elegendő körbenéznie a lakóhelyünkön és
környékén: a Varró-termékek sok
helyről szembeköszönnek ránk akár
közterületen, akár épületen belül; említhetjük legismertebb
példaként a kakucsi buszmegállókat és hirdetőtáblákat, valamint a hulladéktárolókat, de élő reklámanyagot szolgáltatnak a templomunknak adományozott míves padok és a kárpitozott székek is, a kóruslépcsővel egyetemben. Aki pedig
járt már valamelyik Varró portán, elgyönyörködhetett a saját
készítésű, ízléses, szépen megmunkált, egyedi bútoraikban.
Nem hagyható szó nélkül, hogy a Varró család a községi
rendezvényeinket is rendszeresen támogatja: hol kétkezi
munkával, hol anyagiakkal, máskor pedig felszerelési tárgyainak kölcsönzésével.
Amikor ezen a szép ünnepen szeretettel gratulálunk a
Varró család minden tagjának, egyúttal jó erőt és egészséget,
további szép sikereket kívánunk nekik az üzleti és a magánéletben egyaránt!
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
Kakucs, 2019. aug. 20.
Csernák Jánosné, az Ablak Kakucsra Egyesület tagja

.
z
-
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Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t,
nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító utalványnyal támogatja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában
foglaltak szerint.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó
Mária jegyző 2019. II. félévében a következő újszülötteket
köszöntötte otthonukban:
Ekrik Zoltán és Rupa Bettina kislányát, Csengét
Farkas Andor és Tóth Kitti kislányát, Kimberlit
Mikolics Árpád és Nagy Noémi kislányát, Milénát
Papp Attila és Nagy Tímea kislányát, Mirát
Püspöki Dávid és Molnár Henriett Irén kisﬁát, Dávidot
Rupa József Árpád és Lakatos Anita kislányát, Natasa
Zsóﬁát
Zsigár Roland és Lakatos-Vencel Laura kisﬁát, Rolandot
Az Önkormányzat és a Lapozgató Szerkesztősége részéről nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a szülőknek és újszülött gyermekeiknek!

Farkas Kimberli

Püspöki Dávid

Ekrik Csenge

Lakatos-Vencel Roland
Papp Mira

Mikolics Miléna

Rupa Natasa
8
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Polgármesterünk beszéde 2019. október 23-án,
az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén
Kedves Emlékezők! Kedves Barátaim!
Október 23-a az a nap az életünkben, amelyen egyszerre
ünneplünk és a szabadságharc rövid, de mélyreható sikerei
után – gyászolunk is.
1947. augusztus 31-én tartották Magyarországon a hírhedt
„kékcédulás választásokat”, amelyen a Magyar Kommunista
Párt – Rajk László belügyminiszter, és a Vorosilov vezette
Szövetséges Ellenőrző Bizottság hathatós segítségével – számos csalást követett el a győzelem megszerzése érdekében.
A kommunista hatalomátvétel után az országban meglévő
tudást, ipart, mezőgazdaságot ideológiai alapokon, erőszakkal rombolták le, és próbálták a sztálini módszereket meghonosítani, vagy annak mintájára egész életünket teljesen
átalakítani.
A falvak életét a terror alatt végzett kollektivizálás dúlta fel, melynek egyenes következménye volt az egész ország szegénységbe süllyedése. Mindezeket a bajokat tetézte, hogy az osztrákok kikiáltották 1955. október 26-án az
örökös semlegességüket, és a szovjet csapatok, amelyek a
nemzetközi szerződések szerint csak Ausztriát ellenőrizték
a háború után, kivonulás közben, magyar területen maradtak a szerződésben leírtak ellenére.
Folyamatossá vált, és nőtt a belső feszültség Magyarországon.
A változások követelésében az ország egyetemei jártak
az élen: Szeged, Budapest, Sopron, Pécs, Miskolc hallgatói
pontokban rögzíttették a követeléseiket. Ezek között megtalálhattuk a Vörös Hadsereg kivonulásának és a Rákosirendszer teljes lebontásának kívánságát.
Mint oly sokszor a történelemben, most is együtt dobbant a szívünk a lengyelekkel. Lengyelországban felkelés
robbant ki október 22-én, és ennek támogatására hívták
össze október 23-án délután három órára a Bem-szoborhoz
a ﬁatalokat. Ötvenezer ember hallgatta a szónokokat, de
mire a parlament elé vonultak, már 2-300 000 főre duzzadt
a tömeg. Addigra a zászlókat megfosztották a Rákosi-címertől, így vált a forradalom jelképévé a lyukas, nemzetiszín lobogó.
A békés tüntetésből fegyveres forradalom és szabadságharc lett. Az egész ország területén rengeteg áldozatot

követelt a hatalmas Vörös Hadsereggel megerősített ÁVH
ellencsapása. A rettenetes túlerő ellenére az ország területén csak november 10-11-re tudták leverni a hősiesen küzdő magyar forradalmárokat. 2652 halott és 16700 sebesült
áldozata volt a fegyveres beavatkozásnak.
Európa országait is felzaklatta a magyar szabadságért
harcolók véres felszámolása.
Számos nagy politikus nyilatkozott ezekben az időkben
elismerően a magyarokról, miközben még folytak a harcok.
Ilyen volt Konrád Adenauer, Nyugat-Németország kormányfője, aki ezt írta 1956. november 8-án:
„Úgy gondolom, hogy minden okunk megvan arra, hogy
csodálattal telve tekintsünk erre a szabadságharcra, mely
még napjainkban is tart. Ezekben a napokban fájdalommal
tölt el minket az a tudat, hogy a magyar nemzet szabadságharcát egymagában vívja, és hogy bár ebben a világ öszszes népének morális támogatását bírja, úgy tűnik, hogy a
puszta erőszak erősebbnek bizonyul e nép hősies erőfeszítéseinél És ez senkit nem hagyhat hidegen, aki számára a
„demokrácia” és a „szabadság” szavak egy üres szólamnál
többet jelentenek.”
E nyilatkozat után három nappal a Vörös Hadsereg leverte a magyar szabadságharcot.
Mégis – a szabadságvágy vérbe fojtása mély nyomot hagyott a világ történelmében. Még ma sem tudjuk pontosa,
a megtorlás három éve alatt hány embert vesztettük, csak
annyit, hogy 220-340 közötti kivégzést hajtottak végre, és
örökre elvesztettünk 200 000 magyart, akiknek itt kellett
hagyniuk hazájukat.
Büszkék lehetünk azokra, akik annak biztos tudatában
álltak ki a szabadságért és függetlenségért, hogy áldozatai
lesznek a harcnak és nem győztesei.
Önként adták életüket azért, hogy mi ma itt állhassunk
szabadon, és fejet hajthassunk azok előtt, akik lehetővé tették, hogy kis lépésekkel ugyan, de lebonthassuk a kommunista rendszert, és azt mondhassuk: soha többé önkény ne
törje a magyarokat!
Hiszem, hogy nem hiába haltak meg a szabadságért életüket feláldozók!
Ma – rájuk emlékezünk.

A Kálvin Zenekar

A Bárdos Lajos Kamarakórus
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
gatagon óvodánkat a Pillangó, a Csiga és a Maci csoport
képviseli. December 10-én a Süni nagycsoport ad műsort az
önkormányzat közalkalmazott nyugdíjasainak. December
17-én pedig a két nagycsoport: a Maci és Süni készül ünnepi
műsorral a szülőknek. A műsor után pedig mindenki megkóstolhatja a ﬁnom sütiket.
Decemberben 26 családnak adunk karácsonyi csomagot,
melynek költségét az önkormányzat szociális alapja állja.
Köztük vannak hátrányos, halmozottan hátrányos, illetve
gyermeküket egyedül nevelő szülők is.
Úgy gondolom, mozgalmas évet zárunk. Gyermekeink
rengeteg programon vettek részt. Köszönet a szülőknek,
akik nem sajnálták az idejüket, és elhozták a gyerekeket a
rendezvényekre, ahol mindenki jól érezte magát. És köszönet az óvoda pedagógusainak, dolgozóinak, akik felkészítik a műsorokra a gyerekeket, vagy éppen teát főznek
a koszorúzásra, vagy ebédet a szüreti felvonulásra.
Az ő nevükben is Donászy Magda: Karácsony délután
c. versével kívánok mindenkinek áldott ünnepeket.
„Karácsony délután lassan jön az alkony, kíváncsiság
bujkál minden gyermekarcon.
Végre sötétedik, hamvas lesz az este, Bodri velem együtt
ﬁgyel minden neszre.
Mikor szól a csengő, az ajtó kitárul, piros alma nevet rám
a fenyőfárul.
Tudom, az erdőből édesapám hozta, a diót meg anyám be
is aranyozta.
Azért olyan kedves, azért olyan drága, meghatottan nézek
apára, anyára.”
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Óvodai hírek
A 2019/2020-as nevelési év magas létszámmal indult. Jelenleg 114 fő óvodás korú gyermekünk van. 5 csoporttal
működünk. Minden csoportban képesített óvodapedagógus
foglalkozik a gyermekekkel. Munkájukat képesített pedagógiai asszisztensek, dajkák segítik. Ez azért is fontos, mert
sajnos egyre több gyermek szorul valamilyen fejlesztésre. A
fejlesztő munkát természetesen szakemberek végzik, de az
óvó nénikre is sok feladat hárul. Ők is külön foglalkoznak
azokkal a gyermekekkel, akiknek a konduktor, vagy logopédus feladatokat ír elő. Sajnos többet foglalkozunk az óvodában a felzárkóztatással, mint otthon a szülők. A rohanó
világban egyre kevesebb idő jut a gyermekre, pedig ezek az
évek határozzák meg a gyermek iskolakezdését. Egyre magasabb az iskolaérettségi követelmény és bár az óvodában
a játék a fő tevékenység, sokkal több időt kell fordítanunk
középső és nagycsoportban a fejlesztésre, felkészítésre.
Azért igyekszünk kielégíteni a gyermekek játékigényét is.
Az ünnepek előtt több idő fordítunk a gyerekekkel a beszélgetésre, mesélésre. Kinek mit jelent az ünnep, a szeretet, a
készülődés? Látni a gyermekek arcán a csodálkozást egyegy karácsonyi mese, történet hallatán. Szükség van a gyermeki lélek ápolására ezekben a napokban, hetekben.
Jó érzés végigmenni az óvoda folyosóin és hallgatni, hogy
mindenhonnan éneklés, zenélés vagy éppen verselés hallatszik ki. A csoportok készülnek az adventi és karácsonyi szereplésekre. Jó illatok lengik be az aulát. Készül a gyermekek
kedvence a ﬁnom mézeskalács, a kókuszgolyó.
Mire a Lapozgató megjelenik, már túl leszünk a Mikulás-ünnepen és az adventi rendezvényeken. Az adventi for-

A szüreti felvonulás
megállóiban szereplő
nagycsoportosaink

Óvodánk vezetői az október 23-ai
koszorúzáson
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Magán Zoo-ban jártunk, sok állatot láttunk....
2019. október 7-én, az állatok világnapja alkalmából a
Kökörcsin Óvoda Maci, Csiga, illetve Süni csoportosaival
buszkirándulásra indultunk a felsőlajosi Magán Zoo-ba. A
családias hangulatú állatkert 2015 óta működik Felsőlajoson
egy hatalmas park közepén.
A parkban található állatok tágas kifutókban élnek, a gondozóik szeretettel nevelik őket. Takaros sétányokon (kb.
1 km) bámészkodhattuk ebben az állami támogatás nélkül
fenntartott működő és szépülő állatkertben. A Kiskunságra
jellemző akácerdő mellett számos növényfaj, például ősgalagonyás is megtalálható itt. A park bejáratánál lévő kifutókban lámák és hegyi kecskék köszöntöttek minket, majd
továbbhaladva megpillantottuk a nagymacskákat (tigriseket), akiket a természetﬁlmekből félelmetes ragadozóként
ismerünk, itt pedig csak egy 300 kilósra nőtt házi cica. Bámulatosan szépek voltak az oroszlánok, gyűrűsfarkú makik,
viccesek a galléros páviánok és még sorolhatnám az állatok
nevét, amelyeket volt szerencsénk megnézni a gyerekekkel.
A rengeteg vadállat mellett a park otthont ad háziállatoknak
is. Szamár, ló, kecske, juhok, törpemalacok egymás mellett
békésen megélnek. Utóbbiak nagyon tetszettek a gyerekeknek, hiszen az apró lábú malackák nagyon viccesen szedték
lábaikat futás közben. A hűvös idő ellenére természetesen
kipróbáltuk a játszóteret is. A kalózhajó mászóka a ﬁúk körében nagyon népszerű volt. A délelőtt folyamán rengeteg
tapasztalattal gazdagodtak a gyerekek. Sokat beszélgettünk
az állatok védelmének fontosságáról.
Az állatkert híres a nevükre hallgató állatokról és a felejthetetlen élményt nyújtó állatsimogatójáról. Az élmény
és a látvány magáért beszél. Biztosan visszatérünk még ide
óvodásainkkal!
Azt gondolom, hogy minden gyermek jól érezte magát,
élményekkel tértek haza.
Nagy Henrietta óvodapedagógus
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ŐSZI SZÖSZMÖTÖLŐ
zik magukat. Sok segítséget kapunk a szülőktől, támogatóinktól.
Itt szeretném megköszönni az ebédhez való nyersanyagot, melyet a szakács és a kukták ajánlottak fel:
– Csiszárik Péter Pál, Faragó Tamás, ifj Kálvin János,
Tóth Zoltán, Varga Zsolt szülők,
– Nagy József, Nagy Pál, Sallai Pál támogatók.
Györgyi óvó néni

A szülőknek kevés alkalom adódik arra, hogy betekintést
nyerhessenek az óvoda életébe. A legtöbbször ünnepségeken
láthatják gyermeküket szereplés/műsor közben, így nagyon
jó lehetőség az őszi nyílt nap arra, hogy megnézhessék, mit
csinál gyermekük az oviban, mit tanulnak, hogyan zajlanak
a foglalkozások, hogyan viszonyul a gyermekük a pedagógushoz, a társaihoz, milyen mértékben vesz részt a közös
tevékenységben.
Óvodánknak az is fontos – a fejlesztő, nevelő munkán
túl –, hogy a szülő gyermekével együtt tevékenykedhessen,
mely erősíti a szülő-gyermek, illetve család-óvoda pozitív
viszonyát. Ez a gyerekeknek is nagyon fontos, általában nagyon izgatottak, mert ez a nap nem olyan, mint a többi, mert
jönnek a „vendégek”, és megmutatják, mennyire ügyesek.
Az is előfordul, hogy ilyenkor az izgatottság miatt a gyerekek másképp viselkednek: egy részük aktívabb lesz, hogy
megmutassa, a szülei nem ok nélkül büszkék rá, bizonyítani szeretnének. Más részüket feszélyezi a szülő/családtag
jelenléte, nem tudnak feloldódni, koncentrálni. Előfordul,
hogy sírnak (ez inkább a kisebbeknél jellemző), nem mozdulnak el a szülő mellől. De akárhogy is legyen, a gyermeket megnyugvással tölti el, ha a szüleik megjelennek.
Megismerhetjük a nyílt nap alkalmával az óvónő munkáját: hogyan irányítja a csoportot, milyen módszereket, megoldásokat alkalmaz, hogyan foglalkozik ennyi különböző típusú gyerekkel, akik között nem egy problémás. Belelátunk
az óvodai nevelés mélységeibe is. Gyermekünk viselkedését
is más szemszögből ﬁgyelhetjük, s talán olyan dolgokat is
megértünk, melyeket elképzelni sem tudtunk (pl. gyermekünkre mindig panaszkodnak, miközben otthon egy tündér,
az oviban viszont teljesen másképp viselkedik. Vagy fordítva).
A délelőtt az óvodapedagógus irányításával egy rövid
foglalkozással indul ősz témakörben minden csoportban,
majd a szülők összedolgozva gyermekükkel őszi dekorációt,
játékokat készítenek. A közös kézimunka, barkácsolás után
egy rövid udvari játék következik, ezalatt az óvoda dolgozói
előkészülnek a közös ebédhez.
Kohanné Kloczka Marietta óvó néni
Míg bent csodálatos munkák születtek, addig az udvaron
készült a ﬁnom ebéd. Mint minden évben, az idén is az apukák vállalták magukra a főzést. Mi pedig hagytuk, hiszen
ilyenkor mindent beleadnak a paprikás krumpliba: nem csak
rengeteg hozzávalót, hanem összes főzési tudományukat is.
Számunkra sokat jelent, hogy szeretnek nálunk lenni, jól ér12
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
30 éve ballagtunk

40 ÉV - KIS FALUNK
SZOLGÁLATÁBAN

Itt ülök a fehér lap előtt (mert engem kértek meg arra,
hogy írjak néhány szót az osztálytalálkozónkról), és töröm a
fejem, hogy vajon mi is érdekelheti az olvasót.
Kezdjük az elején! 1981 szeptemberében (ki izgatottan,
ki motiváltan, ki félelmekkel telve) beléptünk a Kakucsi
Általános Iskolába, hogy fényezzük elménket és rengeteg
élményt szerezzünk. Aztán 1989 júniusában a 8. a és a 8.b
osztály tanulói - mindösszesen 38 fő - elballagtunk, hogy
szétszéledve az országban továbbtanuljunk, és megvalósítsuk álmainkat és vágyainkat.
Aztán elérkezett 2019., és rádöbbentünk arra, hogy sittysutty, eltelt 30 év. Úgy gondoltuk, itt az ideje a személyes találkozónak, ahol feleleveníthetjük az általános iskolai élményeket, illetve megoszthatjuk egymással életünk alakulását.
Szóval nekifogtunk. Mihály Erika és én nyomoztunk, telefonáltunk, szervezkedtünk, aminek eredményeként 2019.
augusztus 3-án 17.00 órakor ismét átléptük a Kakucsi Általános Iskola kapuját.
Horváth Istvánné és Horváth István, szeretett osztályfőnökeink tartottak számunkra egy rendkívüli osztályfőnöki
órát, ahol mindenki röviden elmondhatta, hogy mi történt
vele ez alatt a röpke 30 év alatt. Aztán közösen elsétáltunk
a temetőbe, mert sajnos két osztálytársunk már nem lehet
velünk, majd végül egy közös vacsorával és rengeteg beszélgetéssel, nevetéssel szereztünk újabb közös élményeket
a Sakáltanya étteremben.
Körülbelül hajnali 1 óra lehetett, amikor a búcsúzásnál
megállapodtunk abban, hogy a legközelebbi osztálytalálkozóra nem várunk 30 évet. Így legyen!

Kucsera Jánosné iskolatitkárnő azok közé
tartozik, ami keveseknek
adatik meg. Abban a faluban dolgozni és élni, ahol
megszülettem – ez igazán
kivételes lehetőség. Az,
hogy egy ilyen kis közösségben: ez hátrány-e vagy
áldás, azt az egyéni sorsok
döntik el. Annyi bizonyos,
hogy a mi esetünkben – a
Kakucsi Általános Iskola történetében – Ő áldás volt.
Bár magunk sem hisszük, a múlt idő valós. A mindenki
Jutkája, Jutka nénije négy évtizedes szolgálat után úgy döntött, hogy kiveszi élethosszig tartó szabadságát, nyugdíjazását kéri.
Regényt lehetne róla írni, mert regénybe illő a története.
Hosszú az út, amelyet megtett: 40 év – a falu gyermekeinek,
szülőinek, az iskola dolgozóinak szolgálatában! Kimondani is sok: 3 év az óvodában, 37 év a Kakucsi Általános Iskolában. Alig akad ház, ember, akinek sorsát ne egyengette
volna. Mert erről szólt az élete… a szülőkről… a gyerekekről…a kollégákról…az ő gondjukról, bajukról, örömükről
és bánatukról.
Őket, és az iskolát szolgálta: emberként, anyaként és olykor ösztönös nagymamaként. Máskor cinkostársként, ha
kellett nevelőtársként gardírozta gyermekeinket és szüleiket. Örökre hálásak leszünk érte!
Kedves Jutkánk!
Van pillanat, amit komolyan kellene vennünk! EZ most
azok közé tartozik. Jelenség vagy, egyedi és utánozhatatlan! Hatalmas íveken haladtunk át, nem volt gát, nem volt
akadály. Nem volt megoldhatatlan feladat, az iskola volt a
minden. A sok-sok kihívás és munka mellett a vidámság és a
béke szigete voltunk… remek hármast alkottunk. A szó szoros értelmében: valóban alkottunk is… többek között a Képes Krónikát! Hatalmas részed volt benne! A falu köszönetét
e lap hasábjain keresztül is átnyújtom most Neked, mellyel
Kakucs történetébe beírtad a neved.
Ott voltál minden mérföldkőnél… igazságérzeted, hatalmas szíved, gondoskodó szereteted mindannyiunk szívében
nyomot hagyott. Munkahelyi hűséged legendásan példaértékű.
Tudnod kell, hogy különleges barát vagy. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy megismerhettelek és barátomnak szólíthatlak.
Hálásan köszönjük iskolaszolgálatodat!
Kívánunk Neked jó egészséget, sok kis örömöt a mindennapjaidra, munkát annyit és ott, ahol akarod, nyugdíjas éveidre szerető családot!
Marton Ilona címzetes igazgató

Pintér Terézia
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Pályaorientációs program a Kakucsi
Általános Iskola tanulóinak

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

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, vakok
kertjét, a kaktuszházat és a gyönyörű japánkertet. Interaktív foglalkozások keretén belül az iskola tanulóival közösen vettünk részt
parképítő gyakorlaton, ültettünk növényeket, megismerkedtünk és
kis is próbáltuk a sövénynyíró, fűkasza, fűnyíró kisgépeket.
A délutánt a Főkert telepén töltöttük, ahol bemutatták a termesztett növényeket, gépeket, eszközöket.
Élményekkel gazdagon, valamint a nap emlékére ajándékba kapott cserepes virággal tértünk haza.
Fazekas Zoltánné tanárnő

BEMUTATKOZÁS
Garajszki Éva, felső tagozatos általános iskolai tanár vagyok.
Szlovák-magyar szakos képesítésemet, valamint informatikus
könyvtáros végzettségemet Szegeden szereztem.
1986-tól 2010-ig lakóhelyemen, a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgoztam pedagógusként.
2010-ben munkámat a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban
folytattam, ahol gyerekkönyvtáros, majd 2013-tól az intézmény
szakmai vezetője voltam.
2018 márciusában ismét pedagógusként helyezkedtem el:
Monoron, a CSZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanítottam.
2019. október 1. óta a Kakucsi Általános Iskola tantestületének
vagyok a tagja.

Vannak, akik ugrálhatnak és vannak,
akik nem!

BŰVÖSVÖLGY

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 visszaszorításáért (a köznyelv ezt lógásnak
nevezi). 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. Véletlen
tudtam meg, hogy vannak az osztályban megszállott trambulinos
gyerekek. Megbeszéltük, hogy menjünk trambulinparkba. 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.

A Kakucsi Általános Iskola 4. és 5. osztályos tanulói 2019.
november 27-én tanulmányi kiránduláson vettek részt a fővárosi
Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központban.
Az intézmény tulajdonképpen a „médiatudatosságra nevelés
terepe”. Célja, hogy a gyerekeket segítse a média tudatos, illetve
biztonságos használatában.
A közel 5 órás program, amit a gyerekek a házban töltöttek,
nemcsak számukra nyújtott hatalmas élmény, hanem a kísérő pedagógusoknak is. A diákok élménycentrikus foglalkozásokon ismerkedtek meg a tudatos médiahasználat alapjaival: játékos formában, az alkotófolyamatok aktív résztvevőiként tapasztalhatták
meg a média hatásait.
A 7-8 fős csoportok egyidejűleg különböző foglalkozásokon
vettek részt különböző termekben médiaértés-oktatók vezetésével.
A ﬁlmes foglalkozáson betekintést nyerhettek a ﬁlmkészítés egyes
fázisaiba, míg a hírekkel foglalkozó programon maguk állíthattak
össze riportot. A hangstúdióban a rádiózás kellékeivel találkozhattak, a „sajtószobában” pedig képanyagok felhasználásával újságot
szerkesztettek, illetve saját kreativitásukat használva állítottak öszsze reklámot.
A látogatás végén a gyerekek egy „szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak, valamint gyerekek közelében élő tudatos felnőtteknek” szóló kiadványt is kaptak. A füzet segítséget, tanácsokat
nyújt a médiaeszközök és -tartalmak megfelelő, biztonságos használatáról.
Garajszki Éva tanárnő

Figyelem!
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19., csütörtök. Ezen a napon csak tanítás van, ebéd után a tanulók haza
mennek (13 óra). NAPKÖZI, TANSZOBA NINCS.
A tanítás 2020. január 6-án, hétfőn kezdődik.
14
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polgármester asszony és Pánczél Károly, térségünk országgyűlési képviselője.
A Szülői Munkaközösség jóvoltából védőszőnyeg is kerül a parkettára nagyobb közösségi rendezvények esetén.
Köszönjük mindenkinek, aki munkával, pénzzel, szervezéssel, jó szándékkal vagy bármilyen más módon hozzájárult ahhoz, hogy terveink valóra váltak.
Külön köszönet illeti Csernák Andreát, a Szülői Munkaközösség elnökét.
Az intézmény tanulói és dolgozói nevében:
Kubikné Kis Judit intézményvezető

Megújultunk…
Készen lesz? Nem lesz kész? Ott tudjuk tartani? Keressünk más helyet?
Igen, kedves olvasók, ezek a kérdések a tornacsarnok és
intézményünk jótékonysági bálja „viszonylatában” hangzottak el.
Örömmel teszem közzé, hogy tornacsarnokunk immár
elkészült, birtokba vehetik használói. Jótékonysági bálunk
ünnepélyes keretei között adta át dr. Kendéné Toma Mária

Megújult tornacsarnokunk!

Felújítás alatt

Avatásra várva

Iskolánk tanulói a december 1-jei adventi forgatagon

Tanulóink és pedagógusaink a vásáron

Énekkarosaink műsorát Nagy Jánosné tanította be

Bábel Lászlóné dalosai

Lovas Istvánné elsősei a forgatag műsorában
15
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Útravaló est
Kubikné Kis Judit beszéde november 30-án, az iskola ünnepén
Kedves nyolcadikosok!
Ez a harmadik jótékonysági bál,
amit intézményvezetőként megnyithatok. Mindig volt valamilyen különleges alkalom, ami a nyolcadikosokhoz
szóló köszöntőm alapjául szolgált.
Nos, az idén is megvan az alkalom,
az esemény. Erre utal a hátatok mögött a díszlet, a tarisznyák, az évszámok is.
Olyan iskolából indultok utatokra
néhány hónap múlva, ahol az idei tanév immár a 235.
1784 óta folyik rendszeres iskolai
oktatás a faluban, ti tehát a 235. generáció vagytok, akik az intézmény,
és szűkebb pátriátok, Kakucs község
hírét viszitek. Vegyétek ezt megtiszteltetésnek, tegyétek ezt méltósággal!
Az ünnepi dekoráció része a soksok tarisznya is, mely az 1870-es évek
óta a ballagás elengedhetetlen tartozéka, éppúgy, ahogy a tartalma is: a
pogácsa a mindennapi betevőt jelképezi, földet azért raknak bele, hogy
bárhol gyökeret tudjatok ereszteni,
pénzérmét pedig azért, hogy soha ne
kelljen szűkölködni. Só azért kerül a
tarisznyába, hogy az életetek soha ne
legyen szürke, ízetlen.
Bár a tarisznya csak júniusban kerül a vállatokra, de remélem, hogy sok
egyebet is gyűjtöttetek bele: tudást,
szorgalmat, kitartást, emberséget, becsületességet….mindazon kincseket,
melyeket tanítóitok, tanáraitok adtak
nektek az itt töltött nyolc év során.
Kívánom nektek, hogy ezekkel
a kincsekkel jól sáfárkodjatok! Ne
hagyjátok elveszni, inkább gyarapítsátok ezeket!
Mielőtt osztályfőnökötöknek átadom a szót, engedjétek meg, hogy
Paolo Coelho gondolatait idézzem:
„Álmodj, amit csak akarsz, menj,
ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak
egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat
csinálj, amit szeretnél!”
Sok
sikert
kívánok
mindannyiótoknak!

Kubikné Kis Judit igazgatónő

Pánczél Károly országgyűlési képviselő a
terem ünnepélyes átadásán

Az ünnepségen Nagy Jánosné tanárnő, a nyolcadikosok
osztályfőnöke az alábbi beszédet mondta el:
„Kedves osztályom!
Fontos és jelentős esemény egy
kakucsi diák életében a bakancstűző
est. Jelzi, hogy véget ér egy életszakasz, és kezdődik egy újabb. A feltűzött kis bakancs az útra indulásotokat
jelképezi, azt, hogy nemsokára középfokú intézményben fogtok tanulni.
Tudjuk, nem könnyű ma útnak indulni, riaszt az ismeretlen. Bízunk benne,
hogy olyan minőségű tudással, értékkel, emlékkel hagyjátok el iskolánkat,
amelyek segítenek benneteket a következő iskolatípusban érvényesülni.
A közösségi munkákban most az
élen jártok, sajnos, nem úgy, mint a
tanulásban! A nyolcadik osztályban
azonban nem lehet lazítani! A sokféle
ﬁgyelemelterelő tevékenység helyett
most a tanulmányi munkát helyezzétek
előtérbe, mert a pályaválasztás meghatározza a későbbi életeteket.
A mai nehéz időszakban nem könynyű jó tanáccsal szolgálni, mert nincsenek kiszámítható, jól kitaposott utak,
amelyek mindenki számára elérhetőek
és járhatóak.
A ﬁatalságotok, tettre készségetek
lehetnek a legfőbb erényeitek. Mi,
pedagógusok, szülők tudjuk, milyen
nehéz elengedni valakinek a kezét, és
csak reménykedünk abban, hogy nem
16

veszítitek el a helyes irányt ebben a
veszélyekkel és csábításokkal teli világban.
Fontos, hogy az életben vegyétek
észre a jót, és tudjátok megkülönböztetni a rossztól. Az Arany János-i idézet pedig mindig lebegjen a szemetek
előtt: „Ember lenni mindég, minden
körülményben!”
Irányt adó útmutatásaim mellett
ezen a szép estén ne feledkezzetek meg
arról sem, mennyi hálával tartoztok
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szüleiteknek, nagyszüleiteknek, akik
felneveltek, s eddig is mennyi anyagi
és érzelmi hátteret biztosítottak a nyugodt tanuláshoz, a hobbijaitokhoz.
Iskolánk dolgozói nevében kívánom

Nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az
élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendő éltető erőt
adjon a mindennapok helytállásához! A

céljaitok megvalósításához kitartást, jó
egészséget és sok sikert kívánunk.
Osztályom nevében szeretném megköszönni a munkatársaimnak és a szülőknek az áldozatos munkáját.”

Az est fénypontja a nyolcadik osztályosok keringője volt, amelyet osztályfőnökük, Nagy Jánosné tanított be

KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐK NEVELŐK JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2019. november 30. TÁMOGATÓK
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Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot
kötöttek névsorának összeállítója: Tóthné Vágány Ildikó
anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát szülői hozzájárulással Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Vetési Fanni (Kakucs) és Bakó Botond (Kakucs)
- 2019.08.03.
Balog Renáta (Kakucs) és Ecsedi Attila (Kakucs)
- 2019.08.24.
Bozsó Julianna (Kakucs) és Csenteri Áron Krisztián
(Kakucs) - 2019.09.06.
Szele Éva (Kakucs) és Fazakas Miklós (Kakucs)
- 2019.09.14.
Nagy Viktória (Kakucs) és Svébis Zsolt (Kakucs)
- 2019.10.05.
Székely Andrea (Kakucs) és Vásáreczki Gábor (Kakucs)
- 2019.11.30.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!
Újszülöttek:

Önkiszolgáló

Autómosó

Bólya Brigitta Éva és Feczesin István lánya, Mira
Tóth Anikó és Hoffmann László lánya, Iringó Sára
Lakatos Anita és Rupa József lánya, Natasa
Molnár Henriett Irén és Püspöki Dávid ﬁa, Kornél Dávid
Szőnyi Barbara és Kohut Zoltán lánya, Enikő
Simon Katalin és Ébert Szabolcs ﬁa, Dániel Gyula
Varró Bernadett és Perjési Mátyás lánya, Gréta
Szondi Anikó és Gavló Gergő ﬁa, Dominik
Bakos Flóra és Hartmann Krisztián ﬁa, Ivor
Tajcs Petra és Baranyi Fábián ﬁa, Nataniel Márk
Nagy Lilla és Simon Tamás lánya, Lilla
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

nyílt Kakucson
a Fő utca 192/B –ben!
Áraink:
Aktív habos mosás 100 Ft/50 másodperc.
Porszívó 100 Ft/3 perc.
Samponos mosás, öblítés, viasz, ozmózis vizes
öblítés 100 Ft/1 perc.

Elhaláloztak:
Gógán Lászlóné (Kucsák Rozália)
- 1942.09.10. – 2019. 07.03.
Liszkai Sándor - 1948.06.19. – 2019.07.14.
Szovszki János - 1939.07.29. – 2019.07.14.
Kelecz Mihály - 1952.09.13. – 2019. 07.14.
Majer András - 1940.03.22. – 2019.07.15.
Zsolnai Imre - 1949.12.06. – 2019.07.25.
Csiszárik György Pál - 1949.09.17. – 2019.07.26.
Madarász Árpádné (Szajler Terézia)
- 1943.05.25. – 2019.08.08.
Forgács Imréné (Mráz Julianna)
- 1938.03.16. – 2019.08.24.
Turcsán János - 1942.12.05. – 2019.10.01.
Meleg Ferencné (Harazin Rozália)
- 1945.05.13. – 2019.10.02.
Emléküket megőrizzük!

Minden kedves Ügyfelet várunk szeretettel:
Krisztwash Autómosó Kakucs
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A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva
tartása és állandó közösségei szeptembertől
A könyvtár nyitva tartása szeptembertől
hétfő: 9-14 óráig (Czibóka Isván), 14-19 óráig
(Tóth Istvánné)
kedd: 9-14 óráig (Czibóka István)
szerda: 12-17 óráig (Czibóka István)
csütörtök: zárva
péntek: 9-14 óráig (Czibóka István), 14-19 óráig
(Tóth Istvánné)

vek, 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 hoszszabbítani a kölcsönzést. (376-836) Kérem, éljenek vele!
Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés
határideje! Adjunk minél kevesebb munkát a felszólításokat
társadalmi munkában (!) postázó Ordasi Jánosné Teréz néninek!
Továbbra is szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy
könyvtárunk az 1900-as évek kakucsi képeiből tervezi egy
képes-tematikus könyv kiadását. Lényegében egy múltmentő albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a fotók,
amelyek a korábbi generációknak, eseményeknek állítanak
emléket. Lenne fejezete többek között a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az esküvőknek, az utcaképeknek, a
helyi szokásoknak is.
Tóthné

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
18.30-20 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
a könyvtárban
Hó/1 alkalom 18 órától: a díszgalambászok gyűlései a
klubban
Kedd: hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület
összejövetele az esti órákban
Szerda: alkalomszerűen
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
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot
örömmel támogatunk.

Könyvtárunkban kölcsönözhető és megvásárolható
helytörténeti kiadványok:
Regények:
Rónay György: A nábob halála,
valamint Képek és képzelgések (1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft),
Az élő Rónay (1.000Ft),
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft),
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft),
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv
(2.000Ft)
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve
– 2018 – 2.000Ft)

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.
Könyvtárunkban játszani is
lehet. A sakk, a
malom, a puzzle
a legkeresettebbek. Itt is szeretném közzétenni:
könyvtárunk nem
a megunt köny-

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)

Elkészült a klubhelyiség bejárata előtti rámpa!
A rámpa anyagköltségét intézményünk állta, de a munkadíjakért nem kellett ﬁzetnünk. Így köszönetet mondok:
Pekker Norbertnek a kőműves munkáért, Elek Jánosnak a
vaskorlátért, valamint Hegyi Istvánnak és Gálik Miklósnak
a korlát lefestéséért.
Végre mozgássérült látogatóink is könnyen bejutnak intézményünk klubhelyiségébe!
Tóthné
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EGYESÜLETI HÍREK

Képes beszámoló a Tájházunk nyári táborát záró rendezvényről

Az egyhetes kézműves tábor végén cirkuszi előadással kedveskedtünk az érdeklődő családtagoknak

A kemencében Rápolti Zoltán pékmester emlékezetesen ﬁnom
lángost sütött ezen a szombaton
Világra szóló attrakció! Embert fűrészeltünk ketté!

A cirkusz igazgatója lovasidomárként is bemutatkozott

A nagyérdemű közönség

Bohócunk és Zsóka néni
20
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Márton-nap a Tájházban november 9-én

A Ludas Matyi történetét pesti színművészek játszották

Közönségünket lekötötte a gyerekek bevonásával előadott műsor

A Kakucsolók libás dalokat énekeltek, játszottak

Ügyes kezek tömték a kis libákat szép formássá

A Márton-napi programunk szponzorai voltak:
Csiszárik Lászlóné, Fajt Antalné, Fajth Pálné, Gálik József, Jasper Lóránt, Királyfalvi Erzsébet és barátai,
Spanyielné Elek Györgyi és Tóth Istvánné
Az Ízőrzők főzőműsor ﬁnom ételeit a
Tájházban készítették el!
A két segítő, közreműködő
(Királyfalvi Erzsébet és Spanyielné Elek
Györgyi) között: Csiszárik Lászlóné és
Polgármester Asszonyunk.
(Sajnos a kiváló főzőcsapatból technikai
okok miatt hiányzik Fajt Antalné.)
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Képes beszámoló a 2019. évi szüreti felvonulásról

A főbb szerepekben: Az alvég bírói: Bencze Bence és Perutek Bernadett, királyi pár: Kondri Győző és Hanusch Krisztina;
a felvég bírói: Perutek Balázs és Gálik Edina; kocsmárosok: Sárközi Attila és Vakherda Nóra

A kocsisok, lovasok fő szervezője,
Pálinkás Tibor és barátai

Állandó zenei kísérőnk, a Kálvin Zenekar

A Kálvin és a Kleineisel család lovasai

Veresegyházi László és Fellegi Krisztina
fogatán
Kisbírónk, Horváth Csaba Bendegúz
vidám hangulatban. Mellette segítője,
Éva néni

Az óvodások mellett az Amazon
Mazsorett Egyesület táncosai minden
megállóban színvonalas műsorral szórakoztattak bennünket

Polgárőreink Fajt András körzeti
rendőrünkkel együtt vigyázták
a felvonulásunkat
22
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Nyugdíjasaink hírei

A heti egyszeri összejövetelek, a községi rendezvények
látogatása hozzátartozik klubunk életéhez. Foglalkozásainkon beszélgethetünk egymással, kíváncsiak vagyunk egymás örömére, bánatára, amit jó megosztanunk, és ami a legfontosabb: klubunkban nagyon jól érezzük magunkat!
Csiszárik Lászlóné, a klub vezetője

Az Őszirózsa Nyugdíjasklub életéből
Klubunkba ebben az évben öt új tag jelentkezett, így most
huszonhatan vagyunk.
Ha fürdeni megyünk vagy műsoros találkozóra, akkor
még többen csatlakoznak hozzánk a baráti, ismerősi körökből. Így volt ez a dánosi évfordulón, a Szolnok-tiszaligeti
vagy az albertirsai találkozókon is.
Szeretjük ezeket az egynapos kirándulásokat. Hosszabb
utakra már nem vágyunk, megelégedünk ezekkel a rövidebb
programokkal is.
A kakucsi ﬁatal nyugdíjasokkal, a Kavicsokkal is tartjuk
a kapcsolatot. Évente egyszer, a farsang táján mi hívjuk meg
őket, majd augusztusban ők hívnak vissza bennünket. Ezek
az összejövetelek még jobban összekovácsolják közösségeinket. Állami ünnepségeinken is közösen koszorúzunk már
több éve.
A budapesti nyugdíjas szövetséggel (BUNYUSZ) is szoros a kapcsolatunk. Minden rendezvényükre meghívnak
minket, igaz, hogy ide csak páran jutottunk el, mivel a koránál fogva ezt az utat nem tudja mindenki megtenni.
Az idén voltunk a Deák Udvarházban is. Itt tartottuk meg
a klub tagjainak a közös névnapját. A szép környezet és a
ﬁnom ebéd igen kellemes emléket hagyott bennünk. Deák
Ildikó nagyon kedvesen fogadta tagjainkat, amit itt is megköszönünk!

Az augusztusi klubtalálkozón készült közös csoportkép
a Kavicsokkal

Névnapi ünneplés a Deák Udvarházban

A KAVICSOK HÍREI

Az idén a pálinkafesztiválon nem tudtunk részt venni
épp a programok ütközése
miatt.
Színház- és koncertlátogatás az ősszel is volt, de a
tél folyamán is tervezzük
ezeket a kulturális utakat.
Többen nem láttuk még
a Zeneakadémiát, ezért novemberben szervezett körülmények között ellátogattunk
oda is. Elmondhatjuk, hogy
belülről is megismerhettük
ezt a csodálatos épületet, és
Október 23-án is közösen
egy rövid koncerttel is megkoszorúzták meg a Hősök
Emlékművét
örvendeztettek bennünket.
Utána egy hangulatos vacsorával zártuk a napot.
Jó hangulatban telt az idei advent. Élveztük a közös programot, beszélgettünk ritkábban látott lakótársainkkal.
Most várjuk a karácsonyt – főleg a családdal –, amelyet
ünnepélyes keretek közt szeretnénk megünnepelni együtt, a
klubtársainkkal.
Ezúton szeretnék minden kakucsi lakosnak békés boldog
ünnepeket kívánni a KAVICSOK nevében.

Kis csapatunk a nyár óta sem unatkozik.
Az augusztusban megrendezett közös nyugdíjas bulink jó
hangulatban telt. Örülünk, hogy még mindig megszervezzük
találkozóinkat, és várjuk ezeket az együttléteket az idősebb
nyugdíjasokkal.
Az időnkhöz mérten próbálunk programokat szervezni
körünknek. Vannak közöttünk néhányan, akik aktív túrázók.
Járják az országot, felfedezik kis hazánk szépségeit, kiránduló helyeit. Ők egy pesti túraklub tagjai is.

Hegyiné Kovács Margit, a klub vezetője

Bonbonkészítés Királyfalvi Zsóka szervezésében
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SPORT
Vendégünk volt dr. Juhász István olimpikon!
„Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlt sportrajongókat Balogh János és a KAKUCS Sportegyesület nevében!
Röviden szeretném bemutatni vendégünket, Dr. Juhász
István olimpiai bajnokot, középpályás labdarúgót, aki egy
alsónémedi gazdálkodó családba született 1945. július 17én.
A Ferencvárosi Tornaklub olimpia bajnok játékosa, 1974től a klub örökös bajnoka.
Az érettségit követően – már mint aktív sportoló – az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori diplomát.
A Ferencváros iﬁ csapatában kezdte futball pályafutását,
majd 1963-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban. 18 évesen négy góllal mutatkozott be a legjobbak között. A zöldfehérekkel négy bajnoki címet szerzett, és háromszor hódították el a Magyar Kupát.
A Ferencvárosban 302 mérkőzésen 41 gólt szerzett. Juhász István élt a lehetőségekkel és csupaszív, fáradhatatlan
játékára felﬁgyeltek a válogatók is.
1969-ben a Dánia elleni mérkőzésen húzta fel először
a címeres mezt. Helyesebben az A-válogatott mezt, mert
olimpiai válogatottként már 1968-ban az aranyérmes csapat tagja volt. Vendégünk az 1968-as mexikói olimpia
bajnoka!
A magyar válogatottban 1969 és 1974 között 23 alkalommal szerepelt és 1 gólt rúgott. A Fradiban viszont jöttek a
jobbnál jobb eredmények.
Az olimpia válogatottban 6 alkalommal játszott. Tagja az
1972-es belgiumi Európa-Bajnokságon a 4. helyezést elért
csapatnak. Azt, hogy 1975-ben döntőbe jutott az FTC, részben Juhász Istvánnak is köszönhettük. Még az 1975-ös spanyolországi tornán is a mezőny legjobbja volt.
Aztán sportolónknak lassan át kellett adnia a helyét. A
csapat egyre többet futott ki a pályára nélküle. Egy meccset
azonban még játszhatott volna a Fradiban: a Bruges ellen
egy búcsúmeccset. A búcsúmeccs helyett az országtól búcsúzott (családjával, első feleségével, ﬁával és lányával).
1976-tól az Amerikai Egyesült Államokban élt, majd hazatelepült Alsónémedibe, és szülőhelyén, jelenlegi lakhelyén új családot alapított. Fiai 15 és 13 évesek.
Itthon dr. Juhász István a Fradinál is oktathatta a futballpalántákat.
Nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy itt lehet köztünk a magyar olimpiai bajnok labdarúgó!”
A fenti ismertetőt Pekker Norbert barátnője, Kleineiszl
Nikolett olvasta fel a találkozó elején. Ezt követte vendégünk élménybeszámolója. Őszinte, sok-sok humorral, anekdotával átszőtt vallomás volt ez az életéről, pályafutása
kezdetéről, a sikerekről, a csalódásokról, a sportpolitikáról.
Személyéban egy megalkuvást nem tűrő, egyenes embert ismerhettünk meg, aki példaképe lehet a jelen sportolóinak,
és akinek a tanácsait érdemes lenne meghallgatni a felsőbb
sportvezetői szinteken is.

A sportot szerető és művelő hallgatóság nevében írom,
hogy örülünk annak, hogy részesei lehettünk ennek a késő
estébe hajló találkozónak! Ezt elsősorban Balogh Jánosnak
köszönhetjük, aki meghívta vendégünket, valamint a találkozást támogató kakucsi sportvezetőknek: Kiss Istvánnak és
Horváth Zoltánnak. Köszönjük Polgármester Asszonyunknak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a találkozót egy méltó
helyen, a Polgármesteri Hivatal dísztermében tarthassuk
meg. Örültünk, hogy képviselőink közül jelen volt a találkozón az Ifjúsági és Sportbizottság új elnöke, Balogh Ágnes,
valamint Kakucsi Csernák Zoltán képviselő úr, akinek fotóit
mellékeljük írásunkhoz.
Tóth Istvánné, a Kulturális Bizottság külsős tagja

Vendégünk fogadásakor készült fotó

A közönségtalálkozó pillanatképei

24

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 4. szám

Szabadidősport

A távfutó mégsem magányos – azaz társakkal minden könnyebben megy
Írásomat egy személyes vallomással kezdem. Sosem szerettem futni. Fizikai kényszernek tekintettem ezt a testnevelési, a néptánc órák bemelegítéseiben, és alig vártam, hogy leállhassak. A kézilabdában is a kapuban álltam. Nem okozott
örömet, felszabadulást ez a mozgásmód, noha a sport más
ágait szerettem, hiszen apai ágon ezt
az örökséget kaptam és adtam át.
A facebookot pörgetve megállított
egy fotó. Hárman mosolyognak rám a
képről. Három kakucsi ﬁatal: Pál Gábor, Becski Tamás és Laczkó Richárd.
Egy közeli településen rendezett futóverseny végén készült a fotó. Vannak
köztünk olyan megszállottak, akik
eljárnak máshová is futni? A futás
nem teher, hanem öröm és felszabadulás számukra? Tudom róluk, hogy jó
amatőr sportolók. Futballoznak, Gábor jelenleg asztaliteniszezik is. Nem
is akármilyen szinten! Legutóbb Zánkán, a Belügyminisztérium országos asztalitenisz bajnokságán lett első helyezett.
De hogy futni járnak? Mi motiválja őket?
Egy rövid beszélgetés kapcsán választ kaptam a kérdésemre. Pál Gáborral a könyvtárban volt módom egy rövid
interjút készíteni a futás örömeiről, sikereiről. Ennek kivonatát osztom meg olvasóinkkal.
Négy éve, 2015-ben egyik barátja lefutotta a maratont,
azaz 42,5 kilométert. Ez a hír olyan hatással volt rá, hogy
Gábor elhatározta, hogy huszonöt évnyi dohányzás után leteszi a cigarettát, és elkezdett rendszeresen futni. Először
csak a helyi focipályán körözött, aztán egyre nagyobb távot
tűzött ki maga elé a falun belül, majd az inárcsi postáig, meg
vissza. Újhartyánig és egyre messzebb.
Ma már tíz kilométert fut le egyszerre. Célja, hogy ezt
egy órán belül teljesítse. A jelenlegi legjobb ideje 48 perc.
Sokszor a munkahelye előtt leszáll a buszról, és hat kilométert futva tesz meg, hogy formában legyen. Mivel három
műszakban dolgozik, így havonta nyolc-tíz alkalommal edzi
magát melegben, szakadó esőben, hóban is akár. Ilyenkor
kellő mennyiségű innivalót visz magával, hiszen az elvesztett vizet pótolni kell. Falun belül a nyilvános kutaknál ez
könnyű, de ha erdőben fut, akkor előrelátónak kell lennie.
Fontos a céltudatosság! - hangsúlyozza. 2018-ban például
egy évre ezer kilométert tűzött ki maga elé. Teljesítette! Ennek öröme hajtja, a mozgás felszabadító ereje, amikor már
nem érez fájdalmat, hanem csak úgy viszik a lábai, és futnak
a kilométerek a talpa alatt! Ez az, amit csak egy futni szerető
élhet át. Sok kitartás és akarat kell hozzá.
Aki eléri a 21,5 kilométert, az már félmaratont fut. Ezt
Gábor 2 óra 2 perc alatt teljesítette a dabasi futónapon. A
félmaratont rendezik meg a legtöbb helyen. Gábor ma még
csak erre vállalkozik, de célja a teljes maraton, azaz a 42.5
km lefutása.

A futórendezvényekről a dabasi gimnáziumban tanító és
szintén amatőr futó Lórántffy Lászlótól értesülnek.
Gábor örömére két éve csatlakozott hozzá Laczkó Ricsi
és az idén Becski Tamás is. Sportbarátok, hiszen együtt játszanak a Kakucsi Öregﬁúk csapatában, a KÖFI-ben is. Ők
hárman képviselik Kakucsot a futóversenyeken.
Gábor járt már Inárcson a szilveszteri futáson, de Bugyin, Ócsán,
Maglódon, a kakucsi sportnapon és
Budapesten is. A fővárosban emlékezetes volt Gábor és Ricsi számára
a Kolonics György-emlékfutás, ahol
sok neves olimpikonnal és proﬁ futóval találkozhattak, és természetesen itt nem a verseny, hanem a részvétel volt a fontos számukra.
Legutóbb
Bugyin,
a
Krumpli-futamon képviseltek bennünket
2019. szeptember 22-én.
Itt
korosztályában
Becski Tomi
a sok-sok induló közül,
különösebb
felkészülés
nélkül 5 kilométeren az 5.
helyen ért célba. Mi van, ha
felkészül?
G á b o r
örömmel és
büszkén mutatja az em- Pál Gábor, Becski Tamás és Laczkó Richárd
lékérmeket és
-lapokat, amelyeket őriz ezekről a versenyekről. (Leánya,
Réka mazsorett kupákat gyűjt, ő ezeket, állapítom meg.)
Lám, lehet így is eltölteni a szabadidőt! Jó baráti közösségben, egészséges testmozgással. Külön dicséret illeti ezeket a ﬁatalembereket amiatt is, hogy falunkat képviselik a
sportrendezvényeken. Kívánunk nekik a következő évekre
is kitartást, sok sikert, maratoni élményt, valamint azt, hogy
minél több ﬁatal csatlakozzon hozzájuk.
(Lehet, hogy én is elkezdek futni? Állítólag sosem késő.)
Tóthné Stégner Éva könyvtáros-tanár
25

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 4. szám

BIRKÓZÁS

sportcsarnoki helyzet miatt, az iskola és a küzdősport szoros
együttműködése révén lehetőség nyílik arra, hogy átmenetileg testnevelés órákat is tarthassunk a küzdősport teremben.
Kocsis Gábor testnevelő tanár, edző

Dupla siker a birkózó diákolimpiákon!
Időrendben haladva: a ﬁúk kezdték meg a csatározásokat.
Kakucsról Helyes Erik révén voltunk érdekeltek a területi
selejtezőn, ami az előfeltétele az országos döntőn való részvételnek. Erik a második helyen végezve jutott tovább, így
lehetősége adódott arra, hogy képviselje iskolánkat ezen a
nemzeti megmérettetésen.
Püspökladány adott otthont a hazai legjobb diákok versengésének birkózás sportágban. Kakucsi versenyzőnk a
bajnokság ideje alatt összeszedetten, határozottan és magabiztosan utasította maga mögé kihívóit. Elmenetelt egészen
a döntőig, ahol régi riválisával csapott össze. A mérkőzés
végén a bíró Erik karját emelte magasba, így sportoló ﬁatalunk megnyerte élete első kötöttfogású diákolimpiai bajnoki
címét.
A történthez hozzátartozik, hogy Erik klasszikus iskolapéldája annak, miként másszuk meg a ranglétrát. Hosszú
évek kemény munkájával jutottunk el ide. Volt ő már ezeken
a versenyeken ötödik, nyert már bronzérmet, de most a hoszszú éveken át befektetett energia révén a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel!
Majd következett a lányok harca, ahol Kakucs színeit
Czeglédi Emese viselte. A rendezvényre Kaposváron került
sor, ahová Emese címvédőként érkezett. Noha a tavalyi évhez képest két súlycsoportot ugrottunk, a célunk nem változott: nyerni indultunk el itthonról. Ami így is történt. Emese
egészen a döntő mérkőzésig sorra verte ellenfeneit, ám a ﬁnáléban egy nagy és kitartó csatározásban sajnos alulmaradt
sportolónk. Így Emese a lány Diákolimpiai Bajnokság második helyezettje lett 37 kilogrammos súlycsoportban.
Mindkét kakucsi ﬁatalunk ezzel a kiemelkedő eredményével öregbítette községünk hírnevét, dicsőséget szerzett
önmagának és iskolájának.
Szeretném megemlíteni, hogy az eredményeink nem jöhettek volna létre, ha nincs Kakucson küzdősport termünk.
Köszönettel tartozunk érte Mizsei Zoltánnak, aki az egyesület vezetőjeként kiváló lehetőséget biztosít versenyzőink
felkészüléséhez. Illetve megemlíteném, hogy a kialakult

Szeretettel gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk birkózóinknak!

Helyes Erik a dobogó legfelső fokán

Sportsiker!
Örömmel adjuk
hírül, hogy Azerbajdzsánban, a Bakuban
megrendezett Senpai
Világbajnokságon
kyonewaza sportágban Tóth András a
harmadik helyezést
érte el.
Szeretettel gratulálunk, és további
sikereket kívánunk
Andrisnak!
A Szerkesztőség

Czeglédi Emese második helyezett lett Kaposváron
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Képes egyházi hírek

Meghívásunkat az alábbi jubiláló házaspárok fogadták el. Képünkön ők láthatóak
Pető Gábor atyával és dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszonnyal.
10 év: Helyes Zoltán-Hornyák Zsuzsanna, Halmi Gábor-Adamicza Adrienn
20 év: Ulicska István-Kovács Zita
25 év: Maczák Pál-Dombi Henrietta
35 év: Róth József-Kovács Gabriella, Kárpáti János-Forgács Judit
40 év: Botlik István-Csernák Ilona, Csernák Ferenc-Fajt Éva, Zelenák János-Kovács Ágnes
45 év: Golarits Jenő-Csernák Margit, Kloczka János-Varga Mária,
Kubik Ferenc-Rapcsák Margit, Tóth Pál-Örsi Erzsébet
50 év: Tóth Frigyes-Surman Rozália
55 év: Raczki Sándor-Strupka Mária, Nagy József-Kaldenecker Mária

Testvértelepülésünkön elbúcsúztatták Szilágyi Gyöngyi
tiszteletes asszonyt, aki új helyen fog szolgálni ezentúl.
Szeretettel búcsúzunk tőle mi is.

Új kántorunk: Spanyiel István, aki szolgálatát társadalmi
munkában végzi

Figyelem!
Templomunkban emléktáblát helyeztünk el az egykor itt szolgáló Bartalos Lajos tisztelendő bácsi
emlékére. A 2019. október 13-ai a szentmise keretében Pető Gábor atya felszentelte emléktáblánkat,
amelyet a Herman család ajánlott fel.
A hálás utókor nevében szeretném megköszönni a nemes felajánlást!
Tóth Istvánné
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ADVENTI FORGATAG 2019. december 1-jén
A vásáron megjelent civil csoportok a Karitásznak adták át az összegyűlt
adományokat, hogy segítségükkel még szebbé tegyék sok egyszerű
körülmények között élő család karácsonyát. Köszönjük a felajánlásokat!

A vásári forgatagot dr. Kendéné Toma
Mária és Spanyielné Elek Györgyi
köszöntötte

A Karitász új logóját
Kakucsi-Csernák Zoltán tervezte

A Kakucsi Karitász sátránál nagyon ﬁnom és mutatós süteményeket fogyaszthattak a
látogatók

A Hivatal dolgozói forró teával és zsíros kenyérrel kedveskedtek
a látogatóknak

A Hivatal nagytermében Királyfalvi Erzsébet tartott nagy sikerű
kézműves foglalkozást

A szervezők örömére sokan jöttek el forgatagunkba

Köszönjük minden civil szervezet közreműködését!
Találkozzunk 2020-ban is!

