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Kakucsért Érdemérem díjazottja
– Horváth István tanár úr
Kakucs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete „Kakucsért Érdemérem” elnevezéssel díjat alapított évekkel ezelőtt. A Testület a díjjal azon,
Kakucson élő személyt, és Kakucson tevékenykedő
közösséget, csoportot tüntet ki március 15-én, nemzeti ünnepünkön, aki társadalmi, gazdasági, kulturális,
egészségügyi, sportszervezési, tudományos, művészeti,
pedagógiai, környezetvédelmi élet területen kimagasló
eredményt ért el. A díjra javaslatot tehet a polgármester, a testület, intézményvezető, társadalmi szervezet.
Az idei évben ez az ünnepségünk a járványhelyzet miatt elmaradt. Ezt pótoltuk augusztus 20-án.

Horváth István

Az idei évben a Képviselő-testület tagjainak volt egy jelöltje, aki sportszervezési és pedagógiai munkájával sokat
tett Kakucsért, a Kakucson élő ﬁatalokért. A díjra Horváth
István nyugdíjas pedagógust jelöltük, aki ezt elfogadta.

Középiskolás évei alatt edzői-játékvezetői tanfolyamot
végzett, melyet tanítása kezdetén kamatoztatni tudott. Ezekben az években szülei mindenben segítették, biztatták.
Mivel dolgoznia kellett, főiskolai tanulmányait levelező
tagozaton végezte Szegeden.
1973-ban kezdett a kakucsi iskolában dolgozni. Megalapozta a helyi kézilabdasportot, atlétikai versenyekre készítette fel a diákokat. Részt vett a helyi labdarúgócsapat munkájában, itt is mint edző dolgozott.
Közben családot alapított. Felesége Ani tanár néni, szintén a helyi iskola pedagógusa volt. Gyermekei is ide jártak,
őket is a sport szeretetére nevelte.
Elindította a vándortábort, a KGYOK-t, a kakucsi gyerekek országjáró körét, amely nagyon népszerű volt a gyerekek között. Összesen 58 tábor szervezője volt.
Úszásoktatást szervezett, vezetésével Budapestre utaztak
úszni tanulni a diákok.
A járási diáksport vezetője volt hosszú éveken keresztül,
majd a megyei szervezet sportreferense lett. Kézilabda tevékenysége 50 éves múltra néz vissza.
Nyugdíjas évei kezdetén női tartásjavító tornát tartott,
melyre nagyon szerettünk járni. Odaﬁgyelt minden mozdulatunkra, mellyel segítséget is nyújtott.
A 90-es évek elején kezdeményezője volt Inárcs-Kakucs
szétválásának. Meglátta a lehetőséget, hogy Kakucs több
pályázatot, segítséget aknázhat ki egyedül, mint a szomszéd
községgel közösen. Így volt ez a tornacsarnok építésében is,
melynek munkálatait folyamatosan ﬁgyelemmel kísérte.
Figyelemre méltó, mozgalmas éveket tudhat maga mögött Tanár Úr, ezt a róla készült Kakucs KLIP-interjú is bizonyítja, amely honlapunkon megtekinthető.
Kívánjuk, hogy sokáig egészségben éljen családja körében. Szeretettel látjuk rendezvényeinken, szívesen fogadjuk
ötleteit, tanácsait.

Horváth István Kakucson született és a helyi általános
iskolába járt nyolc éven keresztül, majd ide tért vissza felnőtt korában, mint biológia-testnevelés szakos tanár, edző.
Kilencévesen már a sporttal, kézilabdával foglalkozott.

Spanyielné Elek Györgyi képviselő felterjesztését az ünnepségen Kakucsi Csernák Zoltán képviselő olvasta fel.

A tamár úr munkásságának méltatása
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Szent István napi beszéd 2020
Tisztelt Vendégeink! Kedves Lakótársaim!
Korlátok közé szorított életünk nagy ajándéka a mai nap:
amikor együtt ülhetjük meg Szent István király ünnepét.
Szabó Magda így írt apostoli királyunkról: „te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég
csodája volt, hitet adtál, jövendőt.”
A leírás alapján egy eszményi uralkodót, erényes szentet
képzelünk magunk elé: egy széles látókörű, példamutató és
áldozatos államférﬁt, akinek a legendák szerint már a neve
megválasztásával is uralkodói szerepet szántak. /István jelentése: koszorú, korona./ Az írónő az ég csodájának nevezi
a bátor, határozott uralkodót, a bölcs diplomatát és a sikeres hadvezért. Pedig ő is csak egy földi ember volt, igaz:
nagy tettekre hivatott, karizmatikus személy. Aki felismerte
korának kihívásait; aki mert, akart és tudott dönteni, majd
cselekedni. Egy sorsfordító időben, a valóság talaján állva
európai típusú magyar államot formált az ősök örökéből.
Istvánnak szinte mindent meg kellett változtatnia, és meg
is változtatott. Apja nyomán haladva vezette a magyarságot
azon az úton, amelyen járva több mint ezer évig fenn tudott
maradni népünk. Ez a kereszténység útja volt, amely első
királyunk idejében nem a könnyebbik út volt, de ez mutatott
a legtávolabbra.
A katolikus hit, az új életmód és a törvénykönyv új erkölcsi normákat, új értékeket és szokásokat hozott. A magyar
népnek ezeket el kellett fogadnia.
István erős, törvényekkel védett, megyékre osztott, keresztény államában az együttélés legfontosabb értékeit a
család és a nemzet, a hit, a szeretet és a hűség jelentették, és
a munkája alapján nyert elismerést az egyén is és a közösség
is.
Népünk a Kárpát-medencében Életnek nevezte a gabonát,
a búzaszemben Jézus arcát látta, a kenyeret pedig Isten áldott adományának tartotta. Ezért rajzolt keresztet a kenyérre, és áldotta királya nevét is, akinek fennhatósága alatt a
mindennapi kenyerét megtermelhette. Isten, Élet, Kenyér és
Szent István neve így fonódott össze a kollektív tudatban.
Fővédőszentünk hittérítő munkájával, Intelmei révén és
erényes életmódjával népe apostolává vált, végrendeletével
pedig megkoronázta életművét: alkalmas utód híján koronáját az ország vezetőinek jelenlétében és beleegyezésével
a Mennyek Királynőjének oltalmába ajánlotta. Így lett Magyarország közjogi értelemben is Mária országa, Szűz Mária
pedig Magyarország Nagyasszonya. 1038 óta már többször
is megismételték az ország-felajánlást: legutóbb a mostani
járvány idején Fatimában.

Csernák Jánosné
Kedves Honﬁtársaim!
A történelem néha megismétli önmagát: Szent István korához hasonlóan ma is zűrzavaros korban élünk. Itt állunk
ma is Európa ütközőzónájában, és kérdezzük elkeseredetten: mit hozhat még az új világ? Mert a globális világ útvesztőiben, a Mammon bűvöletében és önimádatunk fényében talán észre sem vesszük, hogy csaló szemfényvesztők
sunyi alattomossággal legfőbb értékeinkre törnek. Mi pedig
a divatos, ócska szlogeneknek bedőlve feláldozzuk a Szent
István-i örökséget: először a hitünket és a magyarságunkat,
majd pedig a hagyományos családszerkezetünket is. Hogy
végül csak a munka maradjon nekünk, vagy még az sem.
„Hol vagy, István király?”
Tanításod arra int, hogy a hit összekötő, nemzetmegtartó
erő. A közelmúltban Márton Áron püspök pedig arra tanított, hogy nekünk hinnünk kell a nemzetünk feltámadásában. Mert csak akkor fogunk élni.
Döntenünk kell tehát: a mindenható pénz imádatán és az
erkölcsi gátak megszüntetésén alapuló, hamisan csillogó, új
világot álmodjuk-e utódainknak, vagy pedig az örök értékek
tiszteletén alapuló, keresztény magyar államban akarunk-e
továbbra is élni.
Kérjük Istentől a kegyelmet: adjon nekünk bölcs és elhivatott, tisztességes vezetőket és bátor, tettre kész, erős hazaﬁakat! Olyanokat, akik a múltunkra építve, a mai kihívásokra jól válaszolva, okos döntéseket tudnak hozni: hazánk,
nemzetünk felvirágoztatásáért.
Bízva mondjuk hát:
Dicsőség, szent jobb kéz,
Balsorsban reményünk,
Tanúja, hogy nincs oly vész,
Melyet túl nem élünk;
A magyarnak légy kalauza váltig,
Egészen a boldog Kánaánig.”

Kedves Kakucsiak!
Apostoli királyunk tisztelete évszázadokon át töretlen.
Templomépítő őseink is emléket állítottak neki: a főhajó
egyik festett üvegablakán látható a képe. Egyházközségünk
2002-ben készült harangja is a Szent István nevet kapta.
Most pedig egy Szent István-szoborral gazdagodik községünk. Adja Isten, hogy áldást hozzon ránk!

Ennek reményében kívánok áldott ünnepet mindnyájunknak!
Csernák Jánosné tanárnő
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A felszentelt kenyeret Kakucsolóink adták át a
polgármester asszonynak

A kenyereket Pető Gábor atya szentelte fel

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony
beszéde a Szent István-szobor avatásán
E szoborral a közösség minden tagja gazdagodik, hiszen olyan szent
szobrát avatjuk, akiben
felekezeti hovatartozás
nélkül is minden magyar, fenntartás nélkül,
államunk megalapítóját
tiszteli.
Ma, amikor fejet hajtunk Szent István király
szobra előtt, olyan ember, király és szent védi
Kakucsot, akinek tisztelete egységesítő ereje
napjainkig is egybeforrasztva tartja országunkat.
Így lehet ez a nap egyszerre állami, egyházi és
nemzeti ünnep.
Kívánom, hogy Szent István, a hit teremtő erejével, sok
hozzá könyörgőnek teljesítse lelke kívánságát!

Kedves Ünneplő Közösség!
Ezer év alatt a Szent István kultusz oly erősen ivódott bele
a kereszténnyé vált, soknyelvű, soknemzetiségű kárpát-medencei lakosok lelkébe, hitéletébe, hogy minden itt élő nemzet saját királyaként tiszteli a mai napig.
1083-ban Szent László király, VII. Gergely pápa egyetértésével emelte oltárra István király relikviáit, és ez abban az
időben egyenrangú volt a szentté avatással.
Mária Terézia, pápai hozzájárulással, szent királyunk ünnepét augusztus 20-ra tette, és a naptárakba ettől kezdve Magyarország nemzeti ünnepeként jegyezték be.
A mi falunk lakói minden augusztus 20-át szívükből ünneplik, tisztelvén a szent királyt, és ugyanakkor hálát adva
az új kenyérért.
Amikor először láttam a templomban helyet kapott királyi
szobrot, mélyen meghatódtam.
Úgy láthattam Őt, ahogy talán 982 évvel ezelőtt Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Mert szobra a templomban
Szűz Mária áldón óvó, kék palástjától övezve várta, hogy
ma végleges helyére kerüljön. Szakrális találkozás volt ez
937 év után.
Köszönet Rizmajer Róbert szobrászművésznek, az egyházközség tagjainak, Pető Gábor atyának, Kelemen Zoltán
atyának, hogy ez a szobor a mai naptól a templom és a község védőszentje lehet.

A plébánia előtti parkban felavatott Szent István-szobrunkra – amely Rizmajer Róbert újhartyáni szobrászművész alkotása – továbbra is várjuk a felajánlásokat.
Ezt plébániánkon lehet beﬁzetni hétfőn és pénteken
9-12-ig, szerdán délután 3-5-ig.
Isten áldja meg az adakozókat!
Az adományozók mellett köszönetet mondunk önzetlen
munkájukért: Csernák Attila kőművesnek, aki letette az
alapot, Herman Gábor kőfaragónak, aki elkészítette a talapzatot és a betűket, valamint a JSP 97 Kft. dolgozóinak,
akik térköveztek, rendezték a terepet a Szent István-szobor
körül.
A jó Isten áldja meg őket érte!
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15 millió búzaszem

Böjte Csaba üzenete:

A Kárpát-medencei gazdatársadalom összefogásából született meg a Magyarok Kenyere program 2010-ben. Első alkalommal a gazdák 10 tonna búzaadományát ünnepélyesen
összeöntötték, megőrölték. Egy kis részéből megsütötték az
ország kenyerét augusztus huszadikára. A megmaradt lisztet
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekei számára
küldték el, Böjte Csaba atya gondjaira bízva. A liszt menynyisége négy hónapra elegendő kenyérhez juttatta a gyermekeket.
És nem volt többé kétség, új hagyomány született!
A Kárpát-medencében élő gazdák a következő évben már
dupla mennyiségű gabonát adományozva erősítették meg az
összetartozás kapcsát.
2013-ban már 100 tonna búza gyűlt össze. Ez a mennyiség egész esztendőre fedezte a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek kenyérszükségletét.
Bővültek a szimbólumok: vendégkovászt, sót, kristálytiszta patakvizet kérünk a Kárpát-medence különböző területeiről. Az első „vendégkovász” a Hargita megyei Oroszhegy községből érkezett, ezzel dagasztották be az augusztus
huszadiki új kenyeret, cipót.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére állt a gyűjtéseknek, ünnepélyes keretek között veszik át az ország több
pontján a magyarok kenyeréhez a búzát.
Évről évre növekszik a gabona mennyisége, minden gazda nagylelkűen szeretne hozzátenni a Kárpát-medence kenyeréhez.
Borongós, kicsit esős napon tartottuk 2020-ban a búzagyűjtő ünnepet Tápióbicskén az 1849-es honvédemlékműnél. A kakucsi búzatermelő gazdák is részesei a Magyarok
Kenyere programnak. Hozzájárulnak a határon belüli és határon túli magyar gyermekeket segítő szervezeteknek.
Az idei évben a történelmi Magyarország közepén, Szarvason öntötték össze a búzát. Az összekevert szemekből az
ország egyetlen, még működőképes, lóvontatású szárazmalmában lisztet őröltek. Az új kenyérhez a kovász Felvidékről,
a só Parajdról, a víz Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásából
érkezett. Az adományokat ökumenikus istentisztelet keretében megáldották és belőlük készült el az ország kenyere.
Tavaly már a tengeren túl élő magyarok számára is küldhettünk magyar lisztet az új kenyérhez.

„A Magyarok Kenyere nevű összefogás jóvoltából az
elmúlt tanévben is több tonna kenyér jutott a Szent Ferenc
Alapítvány által felkarolt gyermekek asztalára! Szeretnék hálát adni, hogy évről évre oly sok gazdát sikeresen
megszólítanak a nevünkben, akik nagylelkűen megosztják
a drága szülőföldünk termését a legkisebbekkel! Adja az
jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember munkáján,
hogy e gyönyörű Kárpát-medence minden asztalára jusson
bőséges tápláló kenyér!
Kézzelfoghatóvá vált a nemzeti összetartozás a 15 millió
búzaszem segítségével.
Tisztelet a földeken dolgozóknak, akik – bármilyen is legyen az időjárás –, mindig megtermelik az egész évre való
mindennapi kenyerünkhöz a búzát!
Az idei év különleges esztendő.
Az időjárás nem volt túl kegyes a gazdálkodókhoz, és a
COVID-19 vírus az egész világot csendességre intette.
Hálásak lehetünk, hogy a kenyerünk erre az évre is biztosítva van!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Aratás Kakucson
az ’50-es évek végén

Könyvtárunk még mindig gyűjti a régi képeket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a www.kakucs.hu weblapon.
31/2020. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási szerződésének módosításáról
32/2020. képviselő-testületi határozat:
Hozzájárulás az Óvoda járványügyi helyzettel kapcsolatos döntéséhez
33/2020. képviselő-testületi határozat:
A 17/2020. (02. 11.) számú Kt. Határozat módosításáról

III. ülés: 2020. július 6.
6/2020. (VII. 07.) önkormányzati rendelet:
A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2020. képviselő-testületi határozat:
A Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
20/2020. képviselő-testületi határozat:
A DAKÖV Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
21/2020. képviselő-testületi határozat:
A házi gyermekorvosi szolgálat ellátására vonatkozó
szerződés felmondásának tudomásulvételéről
22/2020. képviselő-testületi határozat:
A köztemetőre vonatkozó éves díjak és a temetőrendelet
felülvizsgálatáról
23/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 575. hrsz-ú területnek (templom melletti liget)
Szent István-ligetté történő elnevezéséről
24/2020. képviselő-testületi határozat:
Buszmegálló áthelyezésére benyújtott kérelemről
25/2020. képviselő-testületi határozat:
„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”
támogatására kiírt pályázaton való részvételről (Fecske utca
útburkolatának felújítása)
26/2020. képviselő-testületi határozat:
Útburkolat felújításának ellenőrzésére képviselők megbízásáról
27/2020. képviselő-testületi határozat:
Útfejújítást követően hat tonnás tiltó táblák kihelyezéséről

Tisztelt Leendő Ügyfeleink!
A Kakucsi Polgármesteri Hivatalban a járványügyi
helyzet súlyosbodása miatt a személyes ügyfélfogadás
rendjét megváltoztatjuk.
Csökkenteni kívánjuk a személyes ügyintézést,
a járvány terjedésének megelőzése érdekében.
Kérjük Önöket,
EGYEZTESSENEK ELŐRE IDŐPONTOKAT!
Időpontfoglalásra telefonon
(06-29/576-030) van lehetőség.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal épületébe belépni csak kézfertőtlenítés után, maszk használatával,
a szociális védőtávolság megtartásával lehetséges.
Az ügyek elintézéséhez az előadó kollégák személyesen segítenek az előtérben elhelyezett asztalnál mindenkinek.
Kérjük Önöket, hogy a szükséges ügyek intézésekor tartsák be a fent leírtakat!
A maszk viselésével egymásra és magunkra is vigyázunk!
Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!
A Polgármesteri Hivatal dolgozói

IV. ülés: 2020. augusztus 27.
7/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet:
A temetkezés helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2020. képviselő-testületi határozat:
Az érintettek tájékoztatása a sírhelymegváltásról
29/2020. képviselő-testületi határozat:
A szociális célú tűzifavásárlás támogatására pályázat benyújtásáról
30/2020. képviselő-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2019. évi költségvetési
beszámolójának elfogadásáról

A Kakucsi LAPOZGATÓ
HIRDETÉSI TARIFÁI
Egyszeri megjelenésnél:
méret:
1 oldal
½ oldal
¼ oldal
1/6 oldal
1/18 apróhirdetés

fekete-fehér
32.000 Ft
17.000 Ft
9.000 Ft
5.500 Ft
2.000 Ft

színes
36.000 Ft
20.000 Ft
11.000 Ft
6.500 Ft
3.000 Ft

Többszöri megjelenésnél:
méret:
1 oldal
½ oldal
¼ oldal
1/6 oldal
1/18 apróhirdetés

fekete-fehér
28.800 Ft
15.300 Ft
8.100 Ft
5.000 Ft
1.800 Ft

színes
32.400 Ft
18.000 Ft
9.900 Ft
6.000 Ft
2.700 Ft

A helyi vállalkozók, lakosok – amennyiben hirdetni kívánnak, és lesz
hely az újságban – a fehér-fekete oldalon 1/6 oldalt évente egy alkalommal ingyenesen megjelentethetnek.
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Hát, elment a mi Juci nénink!
Golarits Ferencné, született Pintér Julianna életútja
Nekrológként közöljük Juci néni 2002-ben elhangzott
díszpolgári laudációját.
„Juci néni 1934. január 16-án született, az idén – 2002ben – töltötte be 68. évét.
Tudósaink nem találták még fel az örökmozgót, de ha Őt
ismernék, már közel járnának a megoldáshoz. Akik ismerjük, tudjuk Róla, hogy éltető ereje a tenni akarás, a másokért
végzett munka, az adakozás, az önzetlen segítés. Ő is azon
kevesek közé tartozik, akik azt vallják: „Minél többet adok,
annál gazdagabb leszek.”
Mindezt jobban megértjük, ha tudjuk, hogy olyan édesapa mellett nőtt fel, akitől e téren is volt mit tanulnia. Pintér
József, az egykori kakucsi sportvezető hobbija közé tartozott a zenélés, a harmonikázás, a színjátszás. Juci néni korosztályának életét széppé varázsolta Józsi bácsi azzal, hogy
színjátékokat tanított be, amelyekkel vendégszerepeltek a
környező falvakban. A bevételt a kellékekre, a helyi sport
támogatására szánták.
Fiatalon megtapasztalhatta tehát, mit jelent a közösségért
végzett önzetlen munka. Juci néniék nem éltek gazdagságban, de annál több szeretetben. Korán ment férjhez, szerelemből, s ahogy az oltár előtt ígérte, hűen mindvégig. Ma
két felnőtt gyermeke s azok családja körében örülhet Önkormányzatunk megtisztelő elismerésének, a díszpolgári
címnek.
Hogy mindezt mivel érdemelte ki?
A 60-as években a Kakucson tanító Csonka Csabáné kezdeményezésére megalakult a helyi Röpülj Páva Kör. Juci
néni a lelkes alapító tagok egyike volt. Hiába változtak az
idő haladtával a népdalkör vezetői, Ő megmaradt hűséges
énekesnek. Majd a két falu közigazgatásának egybevonásával megalakított Inárcs-Kakucsi Népdalkör tagjának.
Közben házvezetői munkát vállalt Balla igazgató úréknál,

A Juci néni süteményes könyve címlapfotója
szakácsnői teendőket a lakodalmakban. Ki tudná megmondani, hány tepsi süteményt süthetett már életében úgy is,
hogy azt szétosztogatta pusztán szeretetből.
A környezetében élő öregekre ﬁgyelt, segítette őket élelemmel, jó szóval. Becsüljük Őt azért is, mert beteg hozzátartozóit ápolta, noha nem lett volna kötelessége, de embersége ezt diktálta.
A 80-as évek végén megalakult Kakucson is a nyugdíjasok klubja. Vezetőnek Őt kértük fel. Mindmáig vállalja ezt
a korántsem hálás feladatot. Tudja Ő is, hogy egy jó szóért
feledni kell a sérelmeket azoknak, akik emberekkel foglalkoznak. Minden hétfőn várja a tagságot, szervezi a kirándulásokat, fellépéseket, képviseli a kakucsiakat a nyugdíjasok
felsőbb fórumain. Ingyen. Társadalmi munkában.
Ha jönnek az egyházi ünnepek, a szüreti felvonulások, a
népzenei, nyugdíjas találkozók, tudjuk, kihez kell fordulnunk, hogy a vendéglátás miatt ne szégyenkezzünk.
Feledhetetlen, ahogy 2001 decemberének végén a
TAIZE-i találkozón helyt állt a kakucsi asszonyokkal a
külföldi ﬁatalok vendéglátásában. Mennyi szeretettel, odaadással tették dolgukat! Nyaranta Révfülöpön – állandó segítőivel – a kakucsiak mellett még három falu gyerekeire
főztek. Nevetve mesélte az elutazásuk előtt: „Én csak azt
fogom főzni, amit a gyerekek szeretnek. Nem dobok ki semmit. Összegyűjtöm a vajat, amit már nem kérnek, és sütök

A Borbás Marcsi kakucsi látogatásakor készült fotón
együtt unokájával és dédunokájával
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nekik kalácsot. Teát főzök, hogy ne legyenek szomjasak, ne
költsék kólára a pénzüket.”
Örökmozgó. Pedig fáj a lába. Nehezen gyógyul. Az orvos
azt mondta, úgysem tudná itthon marasztani. Hát, menjen.
De vigyázzon magára!
Mi is ezt kérjük: vigyázzon magára, hogy minél tovább
közöttünk maradhasson. Velünk és értünk.”

Tisztelt Kakucsi Lakosok!
Az Önkormányzat – ez év elején, az éves programok
tervezésekor – szeptember 26-ára tervezte megrendezni a
pálinka-, lekvár- és mézfesztivált, illetve október közepére
a szüreti felvonulást.
Még augusztusban – az akkori járványügyi adatok alapján – úgy véltük, hogy mindkét rendezvény megtartható
lesz az ősz folyamán.
Sajnos tervünket felülírta a „második” járványhullám.
Egyetlen nap alatt 718 újabb magyar állampolgárnál
mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19),
ezzel 10 909 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.
Ilyen mértékű emelkedés, és ilyen nagyszámú megbetegedés egy nap alatt még soha sem volt Magyarországon.
Az Önkormányzat és a Kulturális Bizottság tagjai szeptember első hetében mérlegelték e rendezvények megtartásának lehetőségét, ﬁgyelembe véve a pro és kontra érveket.
Több helyi szervezet, csoport nyilvánította ki, hogy nem
kíván részt venni a rendezvényen. Világossá vált, hogy tekintettel a riasztóan emelkedő megbetegedések számára és a részvételi szándék lecsökkenésére - ebben az
évben ezt a két rendezvényt nem tarthatjuk meg.
Mivel a környék önkormányzatai és szervezetei is elhalasztottak több rendezvényt, nem garantálható, hogy e
rendezvényeinken csak kakucsi személyek jelennek meg.
Nem tudjuk biztosítani a kakucsi polgárok egészségét,
mert a megjelenők között vírushordozók is előfordulhatnak, és esetlegesen valaki – akár a tudtán kívül is – megfertőzhet másokat.
Ezt a létező veszélyt az Önkormányzat és annak Kulturális Bizottsága nem vállalhatja.
Tévesen értelmezik a napi hírekben megjelenő megállapításokat, hogy most a vírus a ﬁatalokat támadja, nem
az időseket. Azért nő a ﬁatalok között a fertőzöttség, mert
ők mentek el külföldre, és szándékuk ellenére megfertőződtek.
Dr. Merkely Béla professzor úr ﬁgyelmeztetése:
„A vírus nem változott, lényeges mutációt nem látnak a
szakemberek. Ugyanakkor az első hullám abban jelentősen különbözött a mostani második hullámtól, hogy akkor
nagyon magas volt a fertőzöttek között az idősek aránya.
Most a pozitív esetek többsége a ﬁatal korosztályból kerül
ki, de a vírus egy idő után átterjed az idősekre is.”

A fenti szöveg 2002-ben hangzott el. Milyen érdekes! Átrendeződtek az évszámok, hogy most ismét megjelenik ez
az írás, hiszen Asszonyunkat 2020. augusztus 12-én kísértük
– a családja és sok-sok tisztelője kíséretében – örök nyughelyére a kakucsi temetőben. Az egyházi szertartáson szolgáló Kálvin Zenekar a „Kiskakucsra két úton kell bemenni”
kezdetű népdallal is búcsúzott el tőle, hiszen minden szüreti
felvonuláson Juci néni a Fő utcai házánál ezt a dalt húzatta el
velük. Én egy szép mezőmadarasi halottkísérő népdallal búcsúzok, azzal, hogy Juci néni személyiségét, emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük. A jó Isten nyugosztalja Őt!

„Elmegyek, elmegyek jó messzire
Nem leszek senkinek a terhére
Nem írok levelet, nem is üzenek
Lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek.
Azt gondolod, azt gondolod, hogy én bánom,
Hogy tetőled, hogy tetőled el kell válnom.
Elválásunk csak egy álom,
Bús szívem néked ajánlom, aj-lala-la-la.”
Tóthné Stégner Éva
KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXX. évfolyam 3. 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.
Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas.
Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X

Kérjük Lakóinkat, hogy döntésünket elfogadni szíveskedjenek, saját és embertársaink egészségének védelme
érdekében!

Megkérjük Önöket, hogy a 2020. decemberi
Lapozgatónkba írásaikat
2020. december 1-ig küldjék el
szerkesztőségünkbe, a könyvtárba.
A szöveget wordben, a képeket külön,
jpg-formátumban. Köszönjük!
e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
Spanyielné Elek Györgyi Kulturális bizottsági elnök
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Önkormányzatunk sikeres pályázata
Szerencsére sok gyermek született háKökörcsin hírek
rom évvel ezelőtt, sok kicsi várja, hogy révén óvodánk udvara ismét bővülni fog

Mint arról korábbi számunkban is beszámoltam, óvodánk egész nyáron üzemelt. Ennek ellenére elvégeztük a nagytakarítást, a fertőtlenítést. Felkészültünk
a gyermekek fogadására.
Nehezen, de visszatértek régi óvodásaink. Voltak nagy sírások, nehéz elszakadások a szülőktől. Nem csoda, hiszen
volt olyan gyermek, akivel március közepe óta nem találkoztunk.
A járványhelyzetre való tekintettel
nem jöhetnek be a szülők, a bejáratnál
vesszük át a gyermekeket. Kivétel az új
kiscsoportosok, akik még szoktatásra
járnak, őket természetesen bekísérhetik
az anyukák. Köszönjük a szülők megértését!
A 2020-2021-es nevelési évet 82 fő
régi óvodás kezdte meg, hozzájuk jön
22 fő új kiscsoportos, akik jelenleg még
csak szoktatásra járnak. Azok a gyermekek, akik ősszel töltik harmadik életévüket, születési sorrendben kerülnek felvételre, valamint ﬁgyelembe vesszük, hogy
dolgozik-e az édesanya.

óvodába kerüljön. A jelenleg hatályos törvény szerint az óvodának azokat a gyermekeket kell felvennie, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Akik
szeptembertől születtek, azok csak akkor
kerülnek felvételre, ha van még hely.
Óvodánk reggel 6:30-tól délután 17
óráig van nyitva. A teljes nyitva tartás
alatt óvodapedagógus van a gyermekekkel.
Minden csoportban képesített óvónő tartja a foglalkozásokat, munkájukat
szintén képesített óvónő vagy pedagógiai asszisztens és dajka segíti.
Az idei nevelési évben segítségünkre
van logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus.
Mi még abban a szerencsés időben
tartottunk jótékonysági bált, amikor
még nem volt járványhelyzet, így a vállalkozók és szülők adományából a nyár
folyamán több játékot tudtunk vásárolni a gyermekeknek. Ezek között voltak
fejlesztő és szerepjátékok is. A gyerekek
örömmel vették birtokukba ezeket.
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új játékokkal. Köszönjük!
Úgy érzem, minden dolgozó nevében mondhatom, hogy jó itt dolgozni.
Reméljük, hogy jövőre már nem csoportonként találkozunk a szülőkkel a szülői
értekezleten és a nyílt napon, hanem
egyszerre, közösen tarthatjuk meg közkedvelt családi napunkat.
Addig is vigyázzunk magunkra, egymásra!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Pillanatképek az óvodából
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A Kakucsi Általános Iskola hírei

TANÉVNYITÓ BESZÉD 2020-21
ŐSZINTE ÖRÖMMEL köszöntöm a tanévnyitó ünnepélyünkön megjelenteket.
KÜLÖN TISZTELETTEL üdvözlöm DR. KENDÉNÉ
TOMA MÁRIA polgármester asszonyt. ISTEN HOZTA
közösségünkben új kollégáinkat, GARAJSZKI ÉVA magyar-szlovák szakos tanárt, könyvtáros informatikust és
MOLNÁRNÉ KATONA JUDIT gyógypedagógiai aszszisztenst. Szívből üdvözlöm GOLDÁNÉ FAJT MÁRIA
tanító nénit, aki gyesről tért vissza hozzánk. Kérem, fogadják őket nagy-nagy szeretettel, és segítsék, támogassák őket elképzeléseik megvalósításában.
A VISZONTLÁTÁS örömével üdvözlöm régi kollégáimat, munkatársaimat, a kedves szülőket, diákjainkat
– külön üdvözölve elsőseinket.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a szülőknek – kollégáim nevében is – köszönetet mondjak a digitális oktatás során nyújtott támogatásukért, helytállásukért. Nélkülük nem tudtuk volna az előző tanévet sikeresen zárni
(intézményi átlag: 4,11).
Új helyzet állt elő, ezért kérek mindenkit, hogy a vonatkozó utasításokat a lehető legszigorúbban tartsák be.
Szülő, gyermek és pedagógus érdeke egyaránt, hogy a
tanévet normál üzemmódban tudjuk végigvinni. A kedves
Szülőkhöz eljuttatjuk a rendkívüli eljárásrendet, aminek
szíves betartására kérünk mindenkit. Ugyanilyen rendkívüli eljárásrend vonatkozik tanulóinkra (osztályfőnökök
fogják ismertetni), pedagógusainkra és technikai dolgozóinkra is.
Együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!
ESSÉK szó végre azokról is, akik iskolánk tanulóinak
oktatásában és nevelésében továbbra is részt vesznek:
KOLOZSI PIROSKA tanító néni az elsősök osztályfőnöke. A feladatokban Goldáné Fajt Mária tanító nénivel
és Csiszárik Györgyi pedagógiai asszisztenssel osztoznak majd.
LOVAS ISTVÁNNÉ, ÉVA tanító néni, aki a 2. osztály
osztályfőnöke. Segítségére lesz Molnárné Katona Judit
pedagógiai asszisztens.
BÁBEL LÁSZLÓNÉ, GYÖNGYIKE tanító néni a 3.
osztályosok osztályfőnöke.
BATUSKA ZITA tanító néni viszi tovább osztályát, a
4. osztályt. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem nyáron végzett munkáját, aminek eredménye az
udvari játszótéren látható. Segítségére voltak férje, továbbá Molnárné Katona Judit, Csiszárik Györgyi pedagógiai
asszisztensek, valamint Kocsis Gábor tanár úr.
Felső tagozat:
Az 5. osztályosok osztályfőnöke NAGY JÁNOSNÉ
tanárnő.

A 6. osztályosokat GARAJSZKI ÉVA tanárnő viszi tovább, a hetedikeseket FAZEKAS ZOLTÁNNÉ, MARICA
NÉNI, míg a nyolcadikosok osztályfőnöke KOCSIS GÁBOR tanár úr.
KLAUZ DÉNES tanár úr, SCHULCZ ÉVA tanító néni,
ORDASINÉ KOVÁCS ERZSÉBET tanárnő és MARTON ILONA tanárnő erősítik még tantestületünket.
A TÁRGYI FELTÉTELEINKRŐL RÖVIDEN:
A tornatermi parkettacsere-projekt része a kazáncsere
is; ez a nyáron lezajlott.
A szülői munkaközösség jóvoltából végre kiváló minőségű hangosító berendezéshez jutottunk 240.000 forint
értékben. Köszönjük!
Remélem, a későbbiekben is beszámolhatok olyan fejlesztésekről, melyek gyermekeink komfortérzetét javítják, lehetőségeiket bővítik, munkánkat segítik.
NÉHÁNY TÁJÉKOZTATÓ MONDAT A TANÉVRŐL ÉS A MAI NAP HÁTRALÉVŐ RÉSZÉRŐL:
– elkezdődik 7. osztályban a németoktatás heti 3 órában
– a tanév szept. 1-től június 15-ig tart;
– I.félév: 2021.01.22-ig tart; értesítők kiosztása:
2021.01.29.
– Őszi szünet: október 23.- november 1.
– Téli szünet: december 19.-január 3.
– Tavaszi szünet: április 1.- április 6.
– első osztályosok beíratása: április 15-16.
– németoktatásra való jelentkezés határideje 6. osztályban: április 16.
– a tanítás nélküli munkanapokról tájékoztatni fogjuk
a kedves szülőket;
– a tanévről egyéb információkat az osztályfőnökök a
szülői értekezleteken adnak;
– FONTOS: felhívom a szülők ﬁgyelmét az étkezési
díjak időben történő beﬁzetésére, a hiányzások mérséklésére, illetve 5 munkanapon belüli haladéktalan igazolására, illetve az ügyintézés rendjére, amiről szintén az
osztályfőnökök fognak tájékoztatást adni.
SZÁNDÉKAIM SZERINT az idei tanévben is sok színes program, változatos lehetőségek várnak tanulóinkra,
amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi.
S végül, de nem utolsósorban:
A 2020-2021-ES TANÉVET MEGNYITOM!
Kubikné Kis Judit intézményvezető
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Az iskola udvarán található játszótér színes ruhába öltözött a
pedagógusoknak köszönhetően

Íjászat

Nyári napközis tábor
Nyári napközis táborunkat hagyományosan megrendezzük már sok-sok éve a 7-12 éves tanulóink számára. Idén
kicsit megviccelt minket az élet, így szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt ennek lehetősége. Végül nagy örömmel
vettük tudomásul, hogy július 6. és 16. között mégis segítséget tudtunk nyújtani a szülőknek az igényes gyermekfelügyeletben.
A tábor minden napja tartalmasra sikerült, a résztvevők
nagy lelkesedéssel vettek részt a programokban.
A gyerekek változatos szabadidős tevékenységeket próbálhattak ki. Talán a legnépszerűbb programok közé tartozott az íjászat és a való életből merített minta alapján megszervezett Exathlon vetélkedő.
A kézműves foglalkozások alkalmával készült többek
között levendula-, buzogány-, nyári kép, ősi motívumok

lemezből, díszdoboz fonalból. A bátrabbak megismerkedtek a szövéssel, illetve a fűrész, a kalapács használatával.
Kicsit kikacsintottunk a gasztronómia felé is, amikor ﬁnom
kókuszgolyót „sütöttünk”. Egy nap délelőttjén Királyfalvi
Erzsébet, Zsóka néni, a Tájház szakmai vezetője tartott kézműves foglalkozást a táborozóknak.
Természetesen volt alkalmuk a gyerekeknek elég időt tölteni játékkal is. Buzgón épültek a homokvárak, a bátrabbak
akadálypályán és különböző sorversenyeken mérhették öszsze erejüket.
Az utolsó nap pedig, ÖKO iskola révén, az immár hagyományosnak tekinthető túrával zárult. A táborozók derekasan
kitettek magukért. Meg is ígértük egymásnak:
„Jövőre, veled, ugyanitt!”
Fazekas Zoltánné tanárnő

A tanító nénik mellett Zsóka nénivel és az alkotásokkal
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Tábori élmények
Én a tábort már nagyon vártam, egyrészt azért, mert a
koronavírus miatt sokáig távol voltunk egymástól az osztálytársaimmal, barátaimmal, akik már nagyon hiányoztak.
A tábor jó alkalom volt a találkozásra.
Másrészt azért, mert még sohasem voltam Révfülöpön és
nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen ott a tábori élet.

A Révfülöpön eltöltött egy hét megérte a várakozást. Elmondhatom, hogy minden nagyon tetszett. Az időjárás is
velünk volt, jó idő volt, majdnem minden nap fürödhettünk.
A szállásunk is kedvünkre volt. A nyolc kakucsi lány együtt
egy szobában! Mindig jó volt a hangulat, esténként sokat
nevettünk, beszélgettünk. A fürdés mellett még sok színes
programot élvezhettünk. Részt vehettünk akadályversenyen,
számháborún, vitorláshajón, diszkóhajón, bobozáson, gyalogtúrán. Nekem legjobban a diszkóhajó tetszett, mert jó
volt a hangulat és szép volt este a Balaton.
Szeretnénk megköszönni Erzsike tanár néninek ezt a csodálatos hetet, türelmét és a szerető gondoskodását. Ha lehet,
szeretnénk jövőre is ott lenni a táborban.
Varró Emma 7. osztályos tanuló

Meghívólevelünk az 50 éves osztálytalálkozónkra
„Kedves Osztálytársaim!
Nem hittem, hogy eljön az az idő, amikor a fenti fejléccel
kell nektek levelet írnom. Íme, 2020-at írunk, és mi 1970
júniusában intettünk búcsút szeretett iskolánknak és osztálytársainknak.
Azt hiszem, a helyi oktatás történetében eddig az egyetlen
olyan osztály voltunk, akik minden ötödik évben megszerveztük a találkozókat, hiszen komolyan vettük az 1970-ben
tett ígéretünket. Drága emlékű tanáraink és osztályfőnökeink (Horváth Zoltánné, Csonka Csaba, Schulcz István, végül Bordásné Marosi Marika) voltak, akik ha tehették, amíg
éltek, velünk tartottak ezeken a találkozókon.
Sajnos egyre több a halottunk az elballagott osztálytársak
között is (Heﬂer János, Assenbrenner János, Dan Tibor, Erős
István, Rizmajer József, Botlik Rozália, Kucsera Katalin),
akikről szeretnénk megemlékezni ezen az 50 éves találkozónkon, valamint a kakucsi temetőben nyugvó tanárainkról:
Balla Ferencről, Horváth Mártonról és Schulcz Istvánról is.
Találkozónk tervezett időpontja: 2020. július 11. szombat.

Ezt követően séta az iskolához, majd tiszteletünket teszszük a temetőben drága halottjainknál.
Kb. 18 órakor érünk vissza az intézményhez, ahol a dr.
Csonka Csaba által vezetett osztályfőnöki órával, majd baráti beszélgetéssel töltjük el az időt, ameddig csak jólesik.
Aki szeretné, az hozza el élete párját is. Őket tiszteletbeli
osztálytársként köszöntjük, mint mindenkor!”
Hogy miért épp a könyvtárban?
Egyrész, mert a szervezők kötődnek az intézményhez,
másrészt, mert az iskolában hiába kerestük volna az osztálytablónkat, az sok más, az előttünk járt osztályéval együtt lekerült a folyosó faláról azzal az indokkal, hogy nincs hely az
újabban ballagó osztályokénak.
Mi ezt többen hiába fájlaljuk, tényként kell elfogadnunk,
hogy az iskola korábbi vezetése a Képes Krónika 1900-2012
című színvonalas könyvével megoldottnak vélte ezt a helyproblémát.
Mi ellenben úgy gondoljuk, hogy egy oktatási intézmény
múltjához szorosan kapcsolódnak a tablók. Bárhol járunk
az ország iskoláiban, azok múltját, történetét reprezentálják
ezek a képes emlékek. Nagyon sajnáljuk a döntést, és a helyszűkét nehezen fogadjuk el indokul. Egy, a régi diákokat,
tanárokat megtisztelő megoldást vártunk volna.
Azaz: a tablóknak az iskolában van a helyük! Nem a családoknál, nem a padláson vagy raktárban felhalmozva.

Összejövetelünk 15.30-kor a Rónay György Könyvtár és
Közösségi Háznál (Fő utca 24.) kezdődik majd. Itt fogadunk
benneteket, s lényegében ez az intézmény ad helyet a találkozónak.
12
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Az iskolánk tervezett bővítésével (lásd a 2005. augusztusi Lapozgató 5. oldalán megjelent szép terveket) minden
bizonnyal ez a gond nem lenne. Ráadásul nekem még olyan
eretnek óhajom is volna, hogy ne vigyék el a szülők tőlünk
a gyerekeket sem az ötödik, sem a hetedik osztálytól! A mi
korosztályunkban is vannak doktorok, mérnökök, tanárok,
pedig „csak” itt, Kakucson végeztük el a nyolc osztályt.
Akiben van tálentum, az idővel úgyis megmutatkozik. A
népművelés is elveszíti ezeket a ﬁatalokat. Aki más iskolába
kerül, az már az új hely elvárásai szerint fogja élni életét,
kiesik lakóhelye közösségeiből. Személy szerint én nagyon
sajnálom ezért az itt tanító pedagógusokat is. A közepes,
gyengébb képességű tanulókkal (tisztelet a kivételnek) nehéz az oktatásban eredményeket felmutatni. Hangsúlyozom:
ez az én véleményem.
Osztályunk 33 fővel ballagott. Hét halottunk van. Most
tizenöten gyűltünk össze, tehát tizenegy volt osztálytársunk
nem tudott velünk tartani. Közülük négyen súlyos betegek,
a többiek, heten, egyéb indokkal maradtak távol, mint a legtöbbször az eltelt ötven év alatt. Most, a kerek évfordulóra
igazán eljöhettek volna közénk! Sajnáljuk, hogy így döntöttek!
Tanáraink közül a dr. Csonka házaspárt fogadhattuk, akik
szinte minden alkalommal velünk tartottak. Egy jó hangulatú, baráti estét tölthettünk el, amely (remélem) lélekben
gazdagabbá tett bennünket.
Úgy búcsúztunk, hogy találkozzunk két év múlva. Dr.
Csonka Csaba akkor lesz nyolcvan éves.

A Dr. Csonka házaspár a találkozónkon
Kati tanító nénivel úgy gondoltuk, hogy mi is hozzájárulunk a jubileumi találkozóhoz és osztályfőnöki órához egy
kis személyre szóló emlékkel, aminek neve: Oklevél. Fogadjátok olyan szeretettel, amilyennel készítettük és átadjuk
nektek. Úgy, mint a kis „bölcsességcsíkot”, amely egy-egy
aforizmát tartalmaz. Akinél a szó van, az, ha gondolja, olvassa fel, értelmezze, tegye félre, cserélje el, semmi sem
kötelező.
Mi ötvenkét éve jöttünk Kakucsra, azóta ismerünk titeket
is. A településre rá sem lehet ismerni. Új, modern otthonok,
fák, virágok, parkok. Gazdálkodás, vállalkozások. A közművelődést ma már nem csak a szüreti felvonulás, bál, a búcsú
jelenti, hanem a falu életében hosszú évtizedek óta jelen lévő
zenekari élet a Kálvin és Csiszárik család jóvoltából. Csakúgy, mint a tánc, a népdalkórus, az egyházi ének, a könyv
kultúra. Szinte megszámlálni is nehéz az együtteseket, csoportokat. Komoly sporttevékenység folyik. De mindezekről
beszéljetek ti!
Korosztályotok aktív résztvevői voltatok és vagytok
Kakucs társadalmi életének, az igény megőrzésének. További sok sikert és avatott partnert kívánunk hozzá, mint ahogy
ma már egyre többen vannak ilyenek.”

Ha a jó Isten segít bennünket, akkor szeretnénk ismét
együtt lenni!
Tóthné Stégner Éva
Dr. Csonka Csaba osztályfőnök köszöntője
„Köszönjük a meghívást. Most is örömmel jöttünk közétek, úgy, mint korábban mindig, ha hívtatok.
Fél évszázad! 50 év. Kimondva is sok. Megélni pedig
hosszú idő! Visszapillantva viszont észrevétlenül elsuhant
évek. Kinek több, kinek kevesebb történéssel. Kinek több jó
jutott, kinek kevesebb. Kit megkímélt, kit megviselt az élet.
S vannak, akik már nincsenek közöttünk. Az Ő emlékük
előtt tisztelgett az osztály röviddel ezelőtt a temetőben.

(Stégner Éva választott aforizmái: „Másokat boldogítani
az igazi boldogság”, valamint: „Minden csak játék és szórakozás, míg meg nem hallod a szirénákat.”)
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A közművelődés hírei
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása és állandó közösségei

tott dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe illenek. Ezeket hálásan megköszönjük!
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés
határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hosszabbítani
a kölcsönzést. (376-836) Kérem, éljenek vele! Kérjük, hozzák
vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés határideje! Adjunk
minél kevesebb munkát a felszólításokat továbbra is társadalmi munkában (!) postázó Ordasi Jánosné Teréz néninek!

A könyvtár nyitva tartása:
hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig,
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig
Állandó foglalkozások:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái minden páratlan számú héten. 12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa
Nyugdíjasklub a klubteremben. Hó/1 alkalom 18 órától: a
KAOKE és a díszgalambászok gyűlései a klubban. 19-21 óráig
a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a könyvtárban
Kedd: hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület összejövetele az esti órákban
Szerda: tanfolyami nap
Csütörtök: 18.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus
a könyvtárban, hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám
Csajok (KAVICSOK) a klubban
Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban
Szombat: 9-17 óráig gyermekgondozási tanfolyam a klubban

Könyvtárunkban megvásárolható helytörténeti kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála, valamint
Képek és képzelgések (1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft),
Az élő Rónay (1.000Ft),
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft),
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft),
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv
(2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográﬁája (2.000Ft),
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018. –
(2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft)
Képeslapok Kakucsról (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes (1.000Ft)

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot
örömmel támogatunk.

Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

FELHÍVÁS

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 könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak váloga-

KEDVES KAKUCSI LAKOSOK!
Ebben az évben is
szeretnénk folytatni Tájházunk
tárgyi gyűjteményének gyarapítását.
Ezért arra kérünk mindenkit, hogy nézzen szét
a kamrában, pincében, padláson.
Ha talál olyan tárgyat, eszközt, terítőt, falvédőt
– esetleg bútort –, amire már nincs szüksége, akkor
hozza el a Tájházba, vagy értesítsen bennünket.
Ne hagyjuk veszendőbe régi szép kincseinket!
A Tájházban megőrizzük, vigyázunk rá.
Különösen örülnénk olyan étkezőtányéroknak,
evőeszközöknek, amelyektől szívesen megválnának,
hiszen rövidesen tilos lesz a műanyag evőeszközök
használata
a vendéglátásnál. Előre is köszönjük!
Legyünk büszkék Tájházunkra, és kérjük, jöjjenek
minél többen a programokra!
Őszi, téli programjainkat
a vírus-helyzet függvényében szervezzük majd.
Mi készülünk!
Köszönettel:
Királyfalvi Erzsébet és Tóthné Stégner Éva
14
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A vírushelyzet enyhültekor Zsóka az otthonában fogadta
a – szerencsés – szomszéd gyerekeket

Elkészültek a szép levendulazsákocskák!

Rápolti Zoltán pékmester a nyáron felújította a Tájház
kemencéjét. A kemence-avató ünnepségünket hirdetni
fogjuk!

Zsóka varrodájában, otthonában elkészültek a második
hullám maszkjai is
15
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KLUBÉLET A KARANTÉN IDEJÉN
Ez az év – mint mindenkinek – nehezebb volt, mint a többi. Elmaradtak a falu rendezvényei, nem tudtunk találkozni
kéthetente, ahogy szoktunk. Most jöttünk rá, hogy mennyire
hiányzik számunkra a közösségi élet. Hiányoztak a közös, jóízű beszélgetések, a nevetgélés, a közös programok. Tudtunk
egymásról, hiszen van telefon, esetleg vásárlás közben is találkoztunk, de mégsem volt az igazi. Terveink voltak, amelyek
kétségesekké váltak, bizonytalanok voltunk, hogy egyáltalán
meg tudjuk-e valósítani őket.
Szerencsére nyár közepére kicsit fellélegezhettünk, így
megtarthattuk a közös megvendégelést a másik nyugdíjas
klubbal, a Halvány Őszirózsákkal. Hagyományainkhoz híven
egy szombat délután rendeztük meg közös bulinkat, ami jól
sikerült. Sajnos néhányan hiányoztak, nem voltunk teljes létszámmal. Reméljük, hamarosan meggyógyulnak, és ismét teljes létszámmal jelen lehetünk. A hangulat jó volt, annyi sütemény összehordtunk, hogy egy lakodalmat is elláttunk volna.
Másik nagy vállalkozásunk a Tisza-tó körbebiciklizése volt.
Ezt is már tavalyra terveztük, és most, a nyár közepén derült ki,
hogy megyünk. Ez a túra nem a mi szervezésünk volt, hanem

A barátság szép példája, hogy a két klub kirándulni is
együtt volt két éve
a Zöldsport Egyesület keretén belül zajlott. Néhányan
közülünk tagok ebben az
egyesületben, és általuk vehettünk részt a biciklitúrán.
Ezúton köszönjük Borsos
Gábor túravezetőnek, hogy
fogadtak bennünket.
Mondhatom, hogy nagy,
emlékezetes élményt adott
ez az út! Előtte mindnyájunkban volt egy kis félsz, Elismerésünk és gratulálunk a
szép teljesítményhez!
hogy fogjuk-e bírni, hisz
nem vagyunk már mai csirkék. Saját magunknak bizonyítottunk, hogy mire vagyunk
képesek. Két nap alatt közel 120 km-t letekerni rettenetesen
soknak tűnt (sok is volt), de megtettük, meg bírtuk csinálni!
Leírhatatlan élmény volt, amikor
visszaértünk a kiinduló helyünkre!
Veregettük egymás vállát. Összesen
húszan vettünk részt ezen a túrán, és
a mi korosztályunkból bizony elég
kevés embert láttunk. Közben esténként remek hangulatban telt az idő,
nagyon jó társaság jött össze. Jövőre
a Balaton körbebiciklizése a következő célunk, mivel a rövidebb táv, a
Velencei-tó már megvolt.
Reméljük, hogy sikerülni fog a
szeptemberi programunk is (ha nem
szól közbe a vírus).
Most már abban bízunk, hogy a
következő hónapokban a közösségi
életünk zavartalan lesz, ezért óvatosak vagyunk, vigyázunk egymásra.
Tegye ezt mindenki!

Szeptember 5-én, a szabadtéri edzőterem avatásán a KAVICSOK és
szerkesztőségünk képviselői
16
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
A polgárőrség élete az elmúlt időszakban a járványhelyzet
miatt kissé eseménytelenül alakult. A településen elmaradt
önkormányzati, magán- és egyházi rendezvények, összejövetelek szerves részei a polgárőrség működésének, amelyeken most nem tudtunk részt venni.
A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a rendőrség és a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség ajánlásával és útmutatásával végeztük mindennapi járőrszolgálatainkat. Mind a kormányrendeleteknek, mind az önkormányzati, a szövetségi előírásoknak és kéréseknek egyesületünk tagjai a legjobb tudásuk
szerint próbáltak megfelelni. Ezúton is köszönetet szeretnék
mondani az egyesületi tagoknak a fegyelmezett és segítőkész munkájukért.
A vészhelyzet megszüntetésével próbálunk visszazökkenni mindennapi feladataink ellátásába. Az iskolakezdést és a
kakucsi diákok iskolába járását az elmúlt évekhez hasonlóan
azzal segítjük, hogy reggelente a gyalogátkelőhelynél jelen
vagyunk. Ezt a kezdeményezésünket a szülők, a tanári testület és a diákok is egyaránt támogatják. Már szinte elvárják
(aminek mi nagyon örülünk), hogy reggelente iskolakezdés
előtt – sokszor a helyi körzeti megbízottal együtt – segítsük
a diákok biztonságos iskolába jutását.
Nem tudjuk, még hogyan alakul az év hátralévő része,
de ha megrendezésre kerülnek településünkön a megszokott
kulturális és egyházi események, akkor mi biztosan ott leszünk, és segítünk azok lebonyolításában.
Észrevételeiket, bejelentéseiket továbbra is megtehetik a
nap 24 órájában a polgárőrség ügyeleti telefonszámán: 0620/915-0683.
Továbbra is várjuk azoknak az új tagoknak a jelentkezését – személyesen vagy telefonon –, akik tenni szeretnének
községünk közbiztonságáért.
Csernák István, a Kakucsi Polgárőr Egyesület elnöke

Őrzünk és védünk!

Polgárőreink 2018. évi csoportképe

Örömünnep a Jázmin utcában!

2020. szeptember 12-én, szombaton a Jázmin utcai lakosaink rendeztek egy kis „kerti partit az utcán” annak tiszteletére,
hogy elkészült előttük az új aszfaltburkolat és a közvilágítás.
Önkormányzatunk részéről gratulálunk e remek kezdeményezéshez, és kívánjuk, hogy minden más lakónkkal együtt érezzék nagyon jól magukat községünkben!
17
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EGÉSZSÉGÜGY
Kedves Szülők!
Szeretnék tájékoztatni mindenkit,
hogy a kakucsi gyermekorvosi rendelő
vezetékes telefonja rendelési időben érhető el.
Hétfő: 8-11-ig
Kedd: 13-16-ig
Szerda: 8-10:30-ig
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek: 8-11-ig
Tel: 06-29-376-061
Juhász-Hegyi Rita asszisztens

Vöröskeresztes hírek
Az Önkormányzat részéről megköszönjük Kriszt Imrének az intézmény véradás előtti és utáni
ingyenes fertőtlenítését.

2020. 09. 08-án, kedden véradás volt a kakucsi Rónay
György Könyvtár és Közösségi Házban.
Nagyon kedves volt mindenki, aki a véradás folyamatában részt vett, és ezért mi is, 27-en, kakucsi véradók, jól éreztük magunkat.
Minden véradást pozitívan élek meg, mert tudom,
hogy embertársaimon segíthetek. Szerintem ez az egyik
legjobb módja annak, hogy saját magunkból tudjunk
egy kicsit adni. Nem feltétlenül azért, hogy nekünk ebből bármi hasznunk legyen, csak azért, mert jó érzés
segíteni.
Ezúton szeretném buzdítani a kakucsi lakókat a véradásra: „Adj vért, és mentsd meg három ember életét!”
Egy önkéntes véradó

A véradás végén búcsúzunk a szakemberektől

Polgárőreink a véradáson
18
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Egyházi hírek

KÖSZÖNTJÜK ÚJ LELKIPÁSZTORAINKAT!
KELEMEN ZOLTÁN ATYA BEMUTATKOZÓ ÍRÁSA

bizalmat, amivel fogadnak. Hiszem és vallom, hogy a jó Isten terve volt, hogy ide irányított engem.
Kérem a Mennyei Atya kegyelmét, hogy eredményesen
és gyümölcsözően tudjunk együttműködni az elkövetkezendő években. Szent Pál apostol tanításával köszöntöm a
híveket:
„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket
az Úr elé hálaadástokkal együtt.” (Fil 4,6)

Marosvásárhelyen születtem 1973. augusztus 8-án római
katolikus szülők szentségi házasságából. Marosvásárhelyen
nevelkedtem fel négy testvéremmel együtt.
1992-ben beléptem a Szent István királyról elnevezett
ferences rendtartományba, és Csíksomlyón kezdtem meg a
jelöltséget. 1993 szeptemberétől Szécsénybe kerültem ferences novíciusnak, ahol Barsi Balázs volt a magiszterünk.
1994. szeptember elején letettem az első ideiglenes fogadalmamat
a dévai ferences templomban. Ezt követően
még három évet töltöttem el a csíksomlyói
ferences kolostorban,
mint egyszerű fogadalmas szerzetes.
Alapvetően jól éreztem magam itt öt éven
keresztül, ennek ellenére 1997 augusztusában
elhagytam a ferences
rendet, és szeptembertől jelentkeztem a Váci
Egyházmegyébe kispapnak.
A Borromeo Szent
Károly Hittudományi
Főiskolán
kezdtem
meg teológiai tanulmányaimat. Ezt követőBeiktatásuk utáni első szentmiséjükön Kakucson.
en 1998-ban Egerben
Balra Fazekas Gábor diakónus, jobbra Kelemen Zoltán atya áldoztat
folytattam a főiskolát.
2002 júniusában szenteltek diakónussá a váci székesegyházban. Ezt követően
FAZEKAS GÁBOR diakónus bemutatkozása
szeptember elejétől Dányba kerültem diakónusi gyakorlatra
Marton Zsolt atya mellé.
Fazekas Gábor vagyok, a Váci Egyházmegye állandó,
2003. június 21-én Dr. Beer Miklós püspök atya szen- nős diakónusa. Mosonmagyaróvári származású vagyok és
telt áldozópappá a váci székesegyházban. Augusztus 1-től Kiskunlacházán lakom. Feleségemmel, Csillával 22 éve
Karancskeszi és környékére kerültem káplánnak. 2005. au- élünk szentségi házasságban, mindketten hitoktatók vagusztus 1-től Nagykátára helyezett a megyéspüspök atya, gyunk. Négy gyermekünk van: Gergő, Teréz, Jolán és Kláahol ismét két évet töltöttem el.
ra. Négy éve szenteltek diakónussá, és az elmúlt két évben
2007. augusztus 1-től kerültem Kemencére, és innen lát- Alsónémedi lelkipásztori ellátását végeztem plébániaszertam el Bernecebaráti és Tésa egyházközségeket. 2009. ja- vező diakónusként.
nuár 15-től a honti egyházközséget is megkaptam a Tsitári
2020 augusztusától Kakucs, Inárcs, Alsónémedi plébániai
kápolnával.
diakónusaként szolgálok - Kelemen Zoltán atya munkáját
2020. augusztus 1-től kaptam kinevezésemet a kakucsi plé- segítve - mindhárom egyházközségben. Keressenek bizabániára, mint plébános, és innen fogom ellátni Alsónémedi lommal! Találkozzunk! Építsük együtt Isten Országát!
és Inárcs egyházközségeket is.
Hálásan köszönöm a hívek imáját és azt a szeretetet,
DEO GRATIAS!
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SPORT
2020. szeptember 5-én került megrendezésre az óvoda mögötti területen a sportpark, illetve a futballpálya területén a
Kakucsi Sportegyesület öltözőépületének átadó ünnepsége.
A sportépület átadásakor Benkő Tamás, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóságának igazgatója
az alábbi beszédet tartotta
Kedves Jelenlévők; Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Kedves Gyerekfocisták! Kedves Kakucsiak!
Ünnepi alkalom a mai. Az 1951-ben, idestova 69 esztendővel ezelőtt alapított Kakucs Községi Sportegyesület
felújított és kibővített öltözőépülete átadásának apropóján
gyűltünk ma itt össze.
Ha ezek a felújított, megszépült és újként felhúzott öltözőfalak mesélni tudnának, részleteiben is megismerhetnénk
az egyesület jelenlegi vezetőinek a helyi labdarúgás fejlesztését célzó álmait, szakmailag indokolt terveit, közösséget
szolgáló, kitartó munkáját.
Kitartó munkáját – és olykor bizony kilátástalannak tűnő
erőfeszítéseit…
Kilátástalannak tűnő erőfeszítéseit, a támogatási források megszerzéséért folytatott igyekezetét annak érdekében,
hogy a kakucsi labdarúgók régóta dédelgetett vágyát ne csak
megálmodják, megtervezzék, hanem küzdelmes, lehetetlent
nem ismerő munka során meg is valósítsák.
Megvalósították, és ezért nem csak a kakucsi focisták,
nem csak a gyermeklabdarúgók szülei, nem csak a település
elöljárói, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség is hálás lehet és azért köszönetet mondhat.
Éppen ezért az MLSZ Pest megyei igazgatójaként ezúton
is szeretném kifejezni őszinte elismerésemet a Kakucs KSE
valamennyi jelenlegi vezetőjének, név szerint is említve
Kiss István elnök urat, Horváth Zoltán és Kovács Róbert
elnökségi tag urakat, valamint Miták József szakosztályvezető urat; megköszönve azt a szervezőmunkát, amelynek
eredményeképpen nem csak Kakucs közösségi színterei,
hanem Pest megye labdarúgó-létesítményei is gyarapodtak,
gazdagodtak ezzel az épülettel.
A projekt megvalósulása érdekében rajtuk kívül nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Pánczél Károly országgyűlési
képviselő úr, dr. Kendéné Toma Mária polgármester aszszony, valamint a kakucsi önkormányzat munkatársai és
a képviselő-testület tagjai.
A kivitelezés a Kucsera Szerkezetépítő Kft. és tulajdonosa, Kucsera László úr érdeme.
Köszönet valamennyi közreműködőnek, akiknek pártfogása, támogatása, munkája nélkül a kakucsi klub irányítóinak, a szakmai munka mindennapos felelőseinek elképzelése nem valósulhatott volna meg.
Az eredményre valamennyien büszkék lehetünk.
2011 óta, mióta a ma is – Istennek hála! – hivatalban lévő
polgári kormányzat stratégiai ágazatként, nemzeti ügyként
tekint a sportra, se szeri, se száma Magyarországon és szű-

Benkő Tamás
kebb pátriánkban, Pest megyében is a sportcélú létesítményfejlesztéseknek.
Látva a sport elvitathatatlan erkölcsi, mentális és szakmai
eredményeit, közösségi-kohéziós erejét, ennek létjogosultságát, az irány helyességét remélhetőleg ma már egyre kevesebben kérdőjelezik meg.
Hivatásomból is adódóan az elmúlt esztendőkben szerencsére számos Pest megyei településünkön osztozhattam
a helyi sportszerető lakosság, a sportot, az ifjúságot támogató, felkaroló önkormányzatok örömében, amikor egy-egy
új sportlétesítményt – kisebb-nagyobb futballpályát, öltözőt,
sportcsarnokot – sikerült megépíteni, átadni és birtokba venni.
Megtisztelő számomra, hogy Kakucs község sportszerető
közössége mai ünnepén személyesen lehetek jelen.
Sportvezetőként, korábbi amatőr labdarúgóként, alkalomadtán időnként még manapság is aktív szabadidős focistaként sem kívánhatok mást a kakucsiaknak, mint hogy használják ezt a nagyszerű létesítményt – az újjávarázsolt öltözőt
és a (gyönyörű) futballpályát – minél többen és minél többet
egészséggel, szorgalommal, jó kedvvel, bőséggel!
Köszönöm a megtisztelő ﬁgyelmet! Hajrá, Pest megye!
Hajrá, Kakucs!

A szépen felújított épület
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Új sportöltöző átadása szeptember 5-én
Pánczél Károly a régió országgyűlési képviselője, a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Dr.
Kendéné Toma Mária polgármester asszony, Benkő Tamás,
az MLSZ Pest Megyei Igazgatója, Vatai Attila Honvéd-MFA
régióvezető, Kiss István, a Kakucs KSE elnöke és Miták József, a Kakucs KSE szakosztályvezetője valamint a helyi
lakosok és a sportegyesület tagjainak jelenlétében adták át
szombaton partneregyesületünk új öltöző épületét!
Az avató után elismerések átadása következett, köszöntötték az egyesület elnökét, Kiss Istvánt, aki ebben az évben
ünnepeli 50. születésnapját.
Sor került a játékosok éremosztójára is, valamint a két
klub (Honvéd és Kakucs) szoros együttműködéséért Vatai
Attila is díjat kapott.
Az ünnepet gálamérkőzés zárta.
Kakucsi partnerklubunk már irányított hozzánk játékost,
a továbbiakban is számítunk együttműködésükre, az Akadémiánk várja a településen és a régióban futballozó tehetséges gyermekeket.
Sok sikert kívánunk a klubban dolgozó szakembereknek
munkájukhoz, gratulálunk az új öltözőépülethez és köszönet
mindenkinek, aki az elkészítésében közreműködött!
Hajrá Kakucs KSE, hajrá Honvéd, hajrá magyar foci!
Honvéd-MFA tudósítója

Az egyesület elnökét, Kiss Istvánt e napon köszöntötték fel
50. születésnapja alkalmából

A jelen és a jövő sportolóinak bővítették a
sportlétesítményt

Érdeklődők egy csoportja a méltón megrendezett
ünnepségen

Az ünnepélyes megnyitó pillanata

Figyelem!
Újra elkezdődött a

mazsorett oktatás
Kakucson.
Csapatunkba 6 éves kortól lehet jelentkezni
Szabó-Faragó Fruzsinánál a
06-30-860-27-71 telefonszámon.
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Átadhattuk végre a sportparkot!
2016-ban Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr
megkeresett, hogy van-e olyan helye Kakucsnak, ahol egy
szabadtéri edzőtermet fel lehetne állítani az „Egészség
Sportpark Program” pályázat segítségével.
Az egészségmegőrzés, a felnőttek testedzésének megkönnyítése céljából terveket készítettek különböző tornaeszközök szabadtéri elhelyezésére. Külföldön láttam már
hasonlókat, nagyszerű ötletnek tartottam, és azonnal nekiláttunk helyet keresni.
A legmegfelelőbbnek a Székesi úti lakókert közelében
lévő – akkor még külterületi, borvidéki besorolás alatt álló,
keskeny, sok helyrajzi számmal bíró területet tartottuk.
Elindult a versenyfutás az idővel. A szőlő termőhelyi kataszterből törlés, a művelésből való kivonás, a művelési ágváltoztatás, a telekösszevonás és a belterületbe vonás hoszszú, sok buktatóval övezett útja 2019 őszén ért véget.
Szerencsénk volt, hogy nem írtak le bennünket, és megvárták, míg minden a rendelkezésünkre állt. Eredetileg a
pályázatunk egy 400 méteres futókörrel kiegészített edzőparkról szólt. Azt viszont csak a pályázat elnyerésekor hozták tudomásunkra, hogy a futókörhöz 12 000 000 forinttal
hozzá kell járulnunk.
Ekkora összeget a község nem tud előteremteni, ezért a
Képviselő-testület lemondott róla – egyelőre. Ebben az évben kezdték volna a kivitelezést tavasszal, de akkor érkezett
hozzánk a világjárvány, késleltetve a megvalósulást.
A járvány miatt a gépjárműadó településünkre eső részét
be kellett ﬁzetnünk az államkasszába. Júniusban érkezett az
értesítés: az idei évben mégis megvalósul a park! Minket
terhel az edzőpark környezetének komfortosítása, kamera,
világítás, padok és ivókút kihelyezése, járda építése, parkosítása stb. Úgy gondoltuk, egy-két hónap alatt kiderül, mennyi
pénzt mobilizálhatunk, és októberre átadhatjuk a parkot.
A kivitelezők siettek, és augusztus 17-én elkészültek az
eszközök felállításával.
A vírusos megbetegedések száma egyre emelkedett az
országban, és úgy döntöttünk, hogy átadjuk a létesítményt
használatra, mert ha késlekedünk, lehet, nem lesz rá alkalom az idén. A hiányzó padokat Kloczka Mihály és családja,
Dr. Jasper Andor és családja, valamint Dr. Kende Károly és
családja adományozta, hogy a park betölthesse feladatát a
közösség életében.
2020. szeptember ötödikén Pánczél Károly országgyűlési
képviselő úr adta át a szép számmal megjelent érdeklődőknek a modern és hasznos eszközöket. Pető Gábor atya felszentelte, Kocsis Gábor tanár úr tanítványai pedig bemutatták, hogyan erősíthetjük testünket a jövőben.
Ma még vinni kell vizet magukkal az edzeni vágyóknak,
és arra kérem Önöket, ne hagyják otthon a fertőtlenítő kendőiket sem. Az ivókutat varázslással nem tudtuk biztosítani,
de hamarosan az is elkészül.
Gondoltunk arra, is, hogy a szülők magukkal hozzák
gyermekeiket is. Ezért az Önkormányzat megrendelt egy
több eszközből álló játszóteret a kisebbek számára. Néhány
hétig tart az darabok legyártása, felállítása. Hamarosan a

Az avatók: Pánczél Károly és dr. Kendéné Toma Mária.
Pető Gábor atya szentelte fel a sportlétesítményt
gyerekek és a szüleik biztonságban, jól védett helyen együtt
tölthetik el a szabadidejüket.
Köszönöm a megvalósításban nagy szerepet vállaló Kelemen Imre karbantartónknak és közmunkásainknak a munkáját! Nélkülük nem lenne ilyen szép a park és környéke.
Nekünk már csak arra kell vigyáznunk, hogy sokáig legyen kellemes helyszíne a közösség találkozásának, egymás
jobb megismerésének!
Éljünk a lehetőséggel, látogassuk gyakran!
Jó egészséget kívánok hozzá!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Kocsis Gábor tanár úr felügyeletében a gyerekek birtokba
veszik a szabadtéri edzőtermet

Az avatáson résztvevők egy csoportja
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Közérdekű címek, telefonszámok:

Anyakönyvi hírek

Kakucsi Polgármesteri Hivatal
2366 Kakucs, Fő utca 20.
Ügyfélfogadás: H: 8-17.30., Sz: 8-15.30., P: 8-11.30
Központi telefonszám: 06-29/576-030
fax: 06-29/376-051
Anyakönyv/hatósági ügyek/népesség: 06-29/576-040
Szociális ügyek: 06-29/576-034
Adóügy: 06-29/576-035
Településigazgatás: 06-29/576-030
Pénzügy: 06-29/576-031
Pénztár: 06-29/576-033
Könyvelés: 06-29/573-037

(az előző újság megjelenése óta)

Házasságot kötöttek:
2020.07.03. Papp Richárd (Tóalmás)
– Klemensz Georgina (Kakucs)
2020.07.04. Gula Lénárd Zoltán (Kakucs)
– Dányi Tünde (Kakucs)
2020.08.08. Gáspár Tibor József (Kakucs)
– Mága Tünde (Kakucs)
2020.08.21. Szabó Tamás (Kakucs)
– Buzek Mária Ilona (Kakucs)
2020.08.29. Raﬀael László (Kakucs)
– Kovács Erzsébet (Kakucs)
2020.09.05. Simon Tamás (Kakucs)
– Szilágyi Ramóna Edit (Hajdúsámson)
2020.09.11. Szudor József (Kakucs)
– Náchlik Beáta (Kakucs)
2020.09.12. Béki Attila (Kakucs)
– Kaldenecker Eszter (Kakucs)
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

Körzeti Megbízott: 06-20/489-6725
Polgárőr Egyesület ügyelet: 06-20/915-0683
Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
2366 Kakucs, Fő utca 24.
Tel.: 06-29/376-836
Kakucsi Általános Iskola
2366 Kakucs, Hősök tere 7.
Tel.: 06-29/376-055

Újszülöttek:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.
Tel.: 06-29/376-077
Háziorvosi Rendelő
Dr. Kende Károly
2366 Kakucs, Galamb utca 2/c.
Tel.: 06-29/376-062

Kótabé Dóra és Kocsis Rajmund ﬁa, Kornél
Tóth Kitti és Farkas Andor lánya, Klió
Magériusz Vivien és Krizsek Géza lánya,
Zsóﬁa Bernadett
Kozma Anita és Erdősi László ﬁa, Máté
Takács Mariann és Béres László lánya, Liza
Kovács Katalin Erzsébet és Kercseli László ﬁa,
László
Csernák Edina és Kulcsár Mihály ﬁa, Zente Attila
Szucsányi Krisztina és Fülöp István ﬁa, Kristóf
Torma Hédi Liliána és Déri Dániel ﬁa, Vendel
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Gyermekorvosi Rendelő
Dr. Vágány Valéria
2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-29/376-061
Fogorvosi Rendelő
Dr. Farkas József Attila
2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-20/558-0775
Védőnői Szolgálat
Barta Kornélia
2366 Kakucs, Fő utca 156/d
Tel.: 06-29/376-061

Elhaláloztak:
Szemes Istvánné (Molnár Borbála) 1953-2020
Golarits Ferencné (Pintér Julianna) 1934-2020
Zsíros Istvánné (Fajt Katalin) 1932-2020
Zsolnai Sándor 1954-2020
Filipás Sándor 1956-2020
Emléküket megőrizzük!

Posta
2366 Kakucs, Fő utca 74.
Tel.: 06-29/376-063
Szent Kereszt Templom - Plébánia
2366 Kakucs, Hősök tere 3.
Tel.: 06-30/422-76-02
Takarékbank helyi kirendeltsége
2366 Kakucs, Sastelep utca 1.
Tel.: 06-29/376-068

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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Irodánk jogi képviseletet biztosít, hiteltanácsadásban is partnerek vagyunk és az
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43,9 millió Ft

Inárcson megvételre kínálok egy nappali + 3szobás ikerházat, Az ingatlan sarok telken helyezkedik el, ezért teljesen különálló telekrész áll
rendelkezésre. A ház tároló kapcsolatos. További információért keressen a megadott elérhetőségen.
Nagy Pál 06 70 224 1279

16,8 millió Ft

Dabas Sáriban 77,5 nm lakótérrel rendelkező, komfort nélküli ház
eladó. Az ingatlanban 4 szoba helység, egy konyha és spejz található,
továbbá melléképületek is a rendelkezésre állnak. További információ:
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

32 millió Ft

Kakucson nappali + 2 szobás, 61 nm alapterületű, ikerház fél, 350 nm
saját telekkel eladó!
Nagy Pál 06 70 224 1279

22,9 millió Ft
Kakucson eladásra kínálok egy 48 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, új építésű ikerlakást, 200 nm-es saját kert résszel! Várható Átadás
2020 Ősz!
Nagy Pál 06 70 224 1279

43,9 millió Ft
Inárcs nagyközségben, 4+2 szobás családi ház eladó. A ház rusztikus
stílusú, a földszinten nappali, konyha, étkező, 1 hálószoba, 1 fürdőszoba található, a tetőtérben 3 külön kis szoba és fürdőszoba került kialakításra. A pince részen egy szuterén lett kialakítva 2 szobával és egy
fürdőszobával. A ház 2006-ban épült. További információ:
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

40,5 millió Ft
Inárcs központjában új építésű, 94 nm hasznos alapterületű ikerházak, 2021 második negyedévi átadással eladók. Az épület beton
alapon téglából épül, 10 cm dryvit szigeteléssel ellátva, műanyag
nyílászárók lesznek beépítve, a tető Bramac cserép fedéssel készül. Az
épületek elektromos fűtéssel lesznek szerelve.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

40,9 millió Ft

39,9 millió Ft

29,9 millió

22 millió Ft

Kakucson megvételre kínálok új építésű, 3 szobás + nappalis társasházi lakásokat, 300 nm-es telekkel. A lakások külön bejárattal, és külön
közüzemi órákkal rendelkeznek. További információért keressen a
megadott elérhetőségen.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Ócsán, központi elhelyezkedésű, új építésű ikerházak eladóak. A lakások 60 nm alapterületűek, melyekben 2 szoba, fürdőszoba, nappali
és konyha került kialakításra. Az udvar 200 nm. Amennyiben érdekes
lehet önnek ez a lehetőség, kérem, keressen a megadott elérhetőségen.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Kakucson eladásra kínálok egy nappali+3 szobás új építésű ikerházat
400 nm-es telekkel. A házak csak közös tárolóval érintkeznek,külön
közmű órákkal rendelkeznek.Tartozik hozzá egy 7 nm-es tároló és egy
16nm-es terasz.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Dabas Sáriban 89 nm lakóterülettel rendelkező, összkomfortos családi ház eladó. Az ingatlanban van 3 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, előszoba, valamint melléképületek és garázs is a rendelkezésre áll.
Amennyiben érdekes lehet önnek ez a lehetőség, kérem, keressen a
megadott elérhetőségen.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

További ingatlanjainkat megtalálja a www.nagyingatlan.hu weboldalon
Az ön ingatlanszakértője:

Az ön ingatlanszakértője:

Az ön hitelügyintézője:

Nagy Pál
06 70 224 1279

Kecskés Zoltán
06 70 77 22 430

Hegyi Zsuzsanna
06 20 986 1678

2370 Dabas
Bartók Béla út 90. Laguna üzletház

ww.nagyingatlan.hu

