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Zajácz Tamás: Magyar címer 
bôrképe Önkormányzatunk tulajdona lett 

a falunapi kiállítást követôen

a 2011. évi augusztus 20-i 
községi ünnepségre

A Szent István-napi megemlékezésünk
programja:

9.00 órától ünnepi szentmise 
a templomunk melletti ligetben, 

majd ünnepi mûsor az 
Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület

szervezésében.

Ünnepi programjainkra mindenkit 
szeretettel várunk!

8 órától a községi sportpályán kispályás 
teremfoci bajnokságot szervez a KSE.

MeghívóMeghívó

Ratkó József: István imája (részlet)

…Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben; S intsd meg, akik a szent munkát segélik
segíteni ne vesztegelj nekünk, s hitre hajtott népedet pásztorolják – 
s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat! örök hálát hogy tôled várjanak – mert 
Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak igen gôgösek immár, mintha ôk
és földeinket elcsipegetik adták volna e földet is alánk! 
és sóvárognak falvaink iránt Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram,
és kiirtanák szülötte-szavunkat, s kicsodák ôk! És tedd, hogy ne legyünk
hogy dicsérni Tégedet ne tudjunk, gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, 
és minden módon ártani akarnak, ne legyünk csúfja és játékai, 
tanítsd meg ôket, Uram, haragodra! s messzire való maradékaink 

rút járom alá ne vettessenek! Ámen. 



Kiállítás a Polgármesteri Hivatalban 2011. június 25-én, szombaton

Válogatás a tornacsarnokban megrendezett „Kakucs virágoskertje” címû kiállítás fotóiból

A megnyitó közönsége
A Polgármesteri Hivatalban szombat délután nyitottuk meg
Zajácz Tamás (jobbról) bôrbôl készült képeinek kiállítását

Királyfalvi Erzsébet kakucsi szülôházának virágai Erzsi ötlete alapján elkészült Magyarkakucs virágoskertje is,
melyet – Péter Juliánna munkáját – vendégeink elhoztak 

falunapunkra

Az ablakaikat díszítô orchideákból összeállított virágokhoz
népdalkörös asszonyaink mellé többen is betársultak

A Deák Ildikó kötötte levendula csokrait, koszorúit Surman Edit
újhartyáni keramikus levendula mintázatú kerámiai ékesítették

Makai Hajnalka virágos fotói a kiállításunkon
Erôs Krisztina hangulatos tea- és kávéházat varázsolt nekünk a

virágos tornacsarnok sarkába
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Dr. Kendéné Toma Mária beszéde Zajácz Tamás kiállításának megnyitóján

Sokszor álltunk már így, egymás társaságában, képekkel kör-
ben, és együtt örülhettünk az évente megrendezett magas színvo-
nalú kiállításoknak.

Ma sincs ez másként, Önök és én is itt vagyunk újra, és körü-
löttünk olyan mûvek, amelyek semmi eddigihez sem hasonlato-
sak. 

Nem a vászon és az ecset a fôszereplô az alkotásokban, hanem
egy számunkra szokatlan anyag, a bôr. De milyen bôr! 

Nem hinnénk, hogy ez az anyag rávehetô ilyen átalakulásra,
amelynek a végén, mint pillangó a bábból, egy színes, puha, for-
málható csodaként jelenik meg elôttünk. Általánosnak nem
mondható a megmunkálás módja, annyira, hogy az Országos Ta-
lálmányi Hivatalban szabadalmi oltalmat kapott. Tehát – titok. 

Ennek köszönhetô, hogy a körülöttünk lévô mûvek meglepôek,
vonzóak és – természetesen – hihetetlenek.

Lágy selyemfények könnyed invitálása, fémes bronzragyogás
majd nemes fa felület fogják meg a szemet. Mindegyik alkotás
más-más anyag sajátosságait sejteti. 

A természet csodái libbenni látszanak a képen – talán még
most is nônek, hiszen a keretet már átfonták gyökereikkel, levele-
ikkel. 

Áttetszô ragyogás sejlik a háttérben, élvezettel nyújtózkodnak
felé a figurák. Selymes, leheletfinom szirmú virág, mint méltó
társa a fénynek, áll és néz reánk. Színében ott ragyog az élet,
szórja szirmait, magvait.

Békésen pihen az eltévedt pillangó, rejtôzést nem remélhet.

Szemünknek öröm, lelkünkbe békesség költözik, és remény: volt
élô, majd holt - de életre kelt. Várjuk, mint a mesében, szárnyra
kel, és huss, tovaszáll.

Ami ôskori nyomatnak látszik, arról kiderül, hogy viharban
bölcsen meghajló fa, ágait a szél fésüli egy irányba. 

Úgy hisszük, hogy elsô ránézésre tisztán átjön az üzenet. Igen
– egy üzenet. De minden kép rejt egy második (harmadik, netán
több) témát, formát, jelet – hosszú idôt eltölthetünk egy-egy alko-
tás elôtt. 

Így villantja felénk plasztikus oldalát a nap, a tenger, a virágok,
a színek és formák. Észrevétlenül, de kitartóan derût varázsolnak
a szívünkbe. 

Amire igazán nagy szükségünk van ma, rohanó, közönyös és
könyörtelen világunkban.

Nem értjük a technikát, de sose bánjuk, nem a mi dolgunk eh-
hez érteni. A mi dolgunk a csodálat, az élmény befogadása. 

Mindezt elénk tárta, Zajácz Tamás, aki Nyíregyházán született,
bôrmûves, iparmûvész. A világ és hazánk galériáiban 1980 óta
rendszeresen kiállít. Képzô- és iparmûvészeti bemutatók résztve-
vôje a nemzetközi mûvészvilágban.

Számtalan középületben, szállodában, üzletházban, irodaház-
ban és közgyûjteményben láthatjuk alkotásait.

Tiszaújvárosban él és dolgozik. Az Ártér Galériában mutatja
be legújabb alkotásait. Honlapján ez áll: „bôrmûves, iparmûvész”
Számomra ô egy szóval is kifejezhetô: bôrbûvész.

Isten hozta nálunk!

Kedves Kakucsiak, 
kedves Barátaink!

Újabb esztendô telt el, újabb alkalom a
baráti találkozásra.

Engedjék meg, hogy mindenekelôtt a
polgármester urat köszöntsük újraválasz-
tása alkalmából.

Köszönjük a szíves meghívást, és íme,
eljöttünk, itt vagyunk, méghozzá egyre
többen, hogy kicseréljük gondolatainkat,
emlékeket és élményeket idézzünk, terve-
ket szôjünk.

Minden eltelt évvel és minden újabb
találkozással közelebb kerülünk egy-
máshoz. Hol vagyunk már az elsô tapo-
gatózó ismerkedésektôl? Immár úgy rán-
dulunk át csoportosan egymáshoz, mint
akik régóta ismerik egymást, mint akik
egyazon nagy családba tartozunk, közö-
sek a céljaik, a törekvéseik: a nemzet
fennmaradása, felvirágoztatása. Különö-
sen idôszerû ez napjainkban, ebben a
tûzzel-vassal egységesülni látszó világ-
ban. Nagyon okosan kell hát sáfárkod-
nunk a saját értékeinkkel, tiszteletben
tartani és átmenteni a jövô nemzedékek
számára ôsi értékeinket és hagyománya-
inkat.

Nálunk – élethelyzetünkbôl adódóan –
változatlanul elsôrendû feladat az anya-
nyelv megôrzése, ápolása, mûvelése.
Mert, mint a szállóige mondja: „Nyelvé-
ben él a nemzet.” Amihez feltétlen azt is
hozzá kell tenni, hogy nyelvével hal is a
nemzet. Vagyis: ha elveszítjük anyanyel-

vünket, akkor megszûnünk magyarnak
lenni. Ceausescu diktatórikus hatalma,
ami szerencsére végleg letûnt, kifejezetten
erre törekedett. Átvészeltük a megpróbál-
tatásokat, igaz, nem veszteségek nélkül,
de most lehetôség nyílt a fellélegzésre,
talpra állásra. A határok légiesedtek, prob-
lémák nélkül járunk-kelünk. S ami ennél
fontosabb, az az, hogy az anyaországiak-
kal együtt mi is egyenrangú polgárai lehe-
tünk a nemzetnek, egyenrangú magyar-
ként élhetjük meg létünket, magyarságun-
kat a felvehetô kettôs állampolgárság ré-
vén.

Szerettem volna mindezt elmondani a
kakucsi testvéreknek, és egyúttal köszöne-
tünket és hálánkat kifejezni mindazért a
lelki és anyagi segítségért, amit Önöktôl
kaptunk. Biztosítani szeretnénk kedves
mindnyájukat arról, hogy mi is hasonló-
képpen változatlanul testvéri és baráti ér-
zelmekkel viseltetünk minden kakucsi
iránt, akiket végérvényesen a szívünkbe
zártunk.

Ismételten megköszönve a kedves meg-
hívást, mi is szeretettel várjuk és látjuk
Önöket a Magyarkakucson július 31-én
sorra kerülô találkozóra.

„Mindazok, akik valami módon itt a közösség megmaradásáért cselekedtek, azok azt gondolom, hogy érdemesek a hálánkra és köszö-
netünkre, még akkor is, ha Ezüstfenyô Díjat nagyon keveseknek lehet adni.”(Markó Béla)
Idén harminckét közéleti szereplôt tüntetett ki Ezüstfenyô Díjjal az RMDSZ elnöke, köztük e díjban részesült a kakucsi falunapunkon a
magyarkakucsiak nevében köszöntôt mondó Barabás Imre RMDSZ elnök. Szeretettel gratulálunk Imrének, s kívánjuk, hogy még soká
dolgozzon a kinti magyar közösség megmaradásáért és a kakucsiakkal kötött barátság ápolásáért.

Testvértelepülésünk, a magyarkakucsi református egyházközség 

fôgondnokának, Barabás Imrének ünnepi köszöntôje falunapunkon
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Az Önkormányzat hírei

Az általános tudnivalókról az alábbi részletet idézzük a
www.nepszamlalas.hu weboldalról:

„1. Mikor tartják a népszámlálást?
A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között kerül

sor. Ez a teljes körû lakás- és személyösszeírás azonban egy
meghatározott „eszmei idôpontra”, vonatkozóan készít állapot-
felvételt. Az eszmei idôpont ezúttal 2011. október 1. (szombat)
0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az idôpontra
gondolva kell megadni.

2. Ki mindenkit, mi mindent számolnak meg?
Az eszmei idôpontra vonatkozóan Magyarország területén

számba vesznek minden lakást és minden itt élô természetes
személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárok-
ra, akik az ország területén életvitelszerûen élnek, vagy ha kül-
földön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb
ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3
hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat
és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba
vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülôt, egyéb
lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló
intézményt.

3. Kötelezô-e az adatszolgáltatás? Ha valaki megtagadja,
mire számíthat?

A népszámlálás végrehajtását a Parlament által elfogadott

törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás minden kérdésre kötele-
zô, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre,
vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kér-
dések, amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések, így ezekre a vá-
laszadás önkéntes. A kötelezô adatszolgáltatás megtagadása a
törvény szerint szabálysértés.

4. Mi a népszámlálás feladata?
A népszámlálás az egyedüli teljes körû statisztikai adatgyûj-

tés, amely egy adott idôpontra vonatkozva számba veszi az or-
szág valamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az or-
szág, a társadalom valós állapotáról, változásairól. A népszám-
lálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres idôközön-
ként (10 évenként) összegyûjtse és – összesített formában –
nyilvánosságra hozza, hogy az információk mindenki számára
hasznosíthatók legyenek.

5. Mire jó a népszámlálás?
A népszámlálás adatai megbízható alapot adnak az országos

szintû gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez.
Hosszú távra nyújtanak segítséget a tervezéshez, prognózisok
készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához – nem
csak országos, hanem európai, sôt világviszonylatban is. A
népszámlálás jelentôsége nem csupán a népességszám egysze-
rû megállapítása, hanem összetételének részletesebb leírása és
olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy né-
pesség-nyilvántartás nem tud választ adni.”

Országos népszámlálás 2011.

A TIGÁZ-DSO értesíti Kakucs község lakosságát, hogy 2011. augusztus 31-én
7-tôl – 18 óráig a gázelosztó vezeték karbantartási munkái miatt 

A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL.
A gázmérôvel felszerelt fôcsapot, valamint a készülékek elzáró csapjait

szíveskedjenek elzárni!

Egy anyagilag nehéz helyzetben lévô Önkormányzatnak
meg kell köszönnie, ha a község rendezvényeire nemes felaján-
lások érkeznek.

Közel 50 vállalkozást ke-
restünk fel falunapunk tá-
mogatására, és közülük az
alábbiak tiszteltek meg ben-
nünket anyagi felajánlások-
kal:

Belimex Bt., Csernákné
Farkas Gabriella, Faragó és
Fia Kft., INKA 21. Kft., K-
G Profil Kft. és Opóczki
György. A kétnapos faluna-
pi fôzéshez az összes zöld-
ségfélét és a savanyúságot
Nagy József családja állta, a
csarnoki dalos találkozóhoz
az asztalokat és a székeket a
Varró családtól kaptuk.

Magyarkakucsi barátainknak szállást adtak: dr. Kende Ká-
roly, Jasper Lóránt, Maczák János és Sallai Pál, a Bújócska

fogadó tulajdonosa.
Tombola felajánlá-

sokkal segítettek ben-
nünket: Bábel László,
Erôs Józsefné és az
Erôs Fitness, a Park
ABC, az Örkényi
TKSZ, valamint az
Ablak Kakucsra Köz-
hasznú Egyesület tag-
sága.

A falunap mûsorai-
ból a fellépôket, a ze-
nekarokat szponzorál-
ta: JSP Kft. és Kakucs
Könyvtára. Hálásan
köszönjük vala-
mennyiüknek!

Önkormányzatunk Társadalmi Ügyek Bizottságának 
köszönô szavai a falunap támogatásáért
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Fontos, hogy a jegyzô csak és kizárólag
belterületen lévô ingatlanokra vonatkozó-
an folytathat le bármilyen gyommentesíté-
si eljárást, így tehát a külterület gyommen-
tesítése nem tartozik a hatáskörébe, arra
vonatkozóan eljárás nem folytathat le.
Amennyiben külterületen lévô problémás
ingatlant észlelnek, és azt be kívánják je-
lenteni, akkor azt a Dabasi Körzeti Földhi-
vatalnál kell megtenniük. A 2009-es évtôl
a jegyzô eljárása csak és kizárólag allergén
gyom fertôzés megszüntetésére irányulhat. 

Jegyzôi eljárás lépései:

I. Az eljárás megindítása:
· bejelentés, hivatalból, megkeresés,

esetleg felettes szerv utasítása,
· ügyfél azonosítása,
· ügyfél értesítése eljárás megindításá-

ról.

II. A tényállás felderítés:
· jegyzôkönyv készítése, egyéb bizonyí-

tékok,
· körzeti földhivatal esetleges megkere-

sése.

III. Határozathozatal:
· kötelezô védekezés elrendelése: (csak

„más allergén gyom” esetén), ezen véde-
kezésre kötelezô határozat meghozatalára
csak az allergén gyomok, de nem a parlag-
fû elleni eljárásban van szükség. Ezek sze-
rint a jegyzô közérdekû védekezést ebben
az esetben csak akkor rendelhet el, ha az
ügyfél a védekezésre kötelezô határozat-
ban foglalt kötelezettségének nem tett ele-
get.

· közérdekû védekezés elrendelése:
parlagfû fertôzés esetén a jegyzônek a ren-
delkezésre álló bizonyítékok és a körzeti
földhivataltól kapott adatok alapján, újabb
hatósági cselekmény lefolytatása, külön
védekezésre kötelezô határozat meghoza-
tal nélkül el kell rendelnie a közérdekû vé-
dekezést. Ez a szabály csak és kizárólag a
parlagfû elleni védekezés során alkalmaz-
ható, a többi allergén gyomnövény elleni
eljárás esetén kell a védekezésre kötelezô
ún. alaphatározat. Amennyiben az elren-
delt közérdekû védekezés elvégzése érde-
kében szükséges a lezárt terület felnyitása,
úgy ehhez szükséges a rendôrség megke-
resése, akik a lezárt terület felnyitásakor a
helyszínen vannak.

· közérdek védekezés költségének
megállapítás: itt kerül megállapításra,
hogy kit kell megbírságolni. Nem általá-
nos, hogy a tulajdonost kell, amennyiben
tudomásunk van róla, hogy a tulajdonos és
a jelenleg az ingatlant használó személy
nem azonos, úgy az ingatlan használó sze-

mélyt kell megbírságolnunk. Valamint
minden tulajdonostárs ügyfél, közülük
nem lehet kiemelni egyet sem. Amennyi-
ben egy ingatlan közös tulajdonban áll,
úgy a közérdekû védekezéssel felmerült
költségek megfizetéséért a tulajdonosok
egyetemlegesen felelnek. Azaz a hatóság
bármely tulajdonostárstól követelheti az
egész eljárási költséget.

· eljárási bírság kiszabása: ez a jogin-
tézmény csak a parlagfüvön kívüli egyéb
allergén gyomnövény fertôzés ellen foly-
tatott hatósági eljárásban alkalmazható
végrehajtás keretében, a nem teljesített, de
alaphatározatban elôírt védekezési kötele-
zettség kikényszerítése érdekében. Az eljá-
rási bírságot a jegyzô végrehajtás kereté-
ben szabja ki. Az eljárási bírság mértéke
5.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet.
Ezen eljárási bírságot a közérdekû védeke-
zéssel párhuzamosan is lehet alkalmazni.

· szabálysértési eljárás: aki az egyes
szabálysértésekrôl szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rendelet 106. §-a szerint: „106.
§ (1) Aki a növényvédelemrôl szóló tör-
vényben meghatározott növényvédelmi,
növény-egészségügyi rendelkezéseket
megsérti, hatvanezer forintig terjedô pénz-
bírsággal sújtható. Az (1) bekezdésben
meghatározott szabálysértés miatt az eljá-
rás a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal hatáskörébe is tartozik, de a jegyzô is
jogosult szabálysértési eljárás lefolytatni
mind parlagfû-, mind más allergén gyom-
mentesítési ügyekben.

A parlagfû és egyéb allergén gyomok
virágzásának megelôzését minden év júni-
us 30-ig el kell végezni, ugyanis ezt köve-
tôen amennyiben azt észleljük, hogy fent
elôírt kötelezettségnek valaki nem tett ele-
get, úgy a fenti eljárás lefolytatását kell el-
végeznünk hivatalból, vagy bejelentés
alapján.

A Polgármesteri Hivatal egy ügyintézô-
je minden év június 30-át követôen hetente
egy alkalommal végigjárja a falut, és ahol
látszik, hogy már gyommentesítés történt,
de a terület kezd elhanyagolva lenni, ott
egy felszólítást küld ki, melyben határidô
tûzése mellett felszólítja a tulajdonost,
földhasználót, hogy a gyommentesítést vé-
gezze el. Az elhanyagolt ingatlanokon,
ahol hosszú szárú, virágzó parlagfüveket
észlel, ott azonnal kényszerkaszálás kerül
elrendelésre.

A fent leírtak alapján kérjük szíves
megértésüket és együttmûködésüket az
idei évben is, ugyanis mint látható, a
gyommentesítési eljárásnak vannak köte-
lezô menetei, melyet be kell tartanunk. To-
vábbá biztosítani szeretnénk a lakosságot,
hogy az Önkormányzatnak nem az az ér-
deke, hogy kényszerkaszálást foganatosít-
son és bírságokat szabjon ki, hanem az,

hogy a falu belterületén lévô ingatlanok
megfelelôen rendben legyenek tartva,
ezért a problémás területeknél, amennyi-
ben lehetséges a kényszerkaszálás elôtt
egy felszólítást küldünk ki, de amennyiben
ezen felszólítás ellenére sem végzik el a
gyommentesítést, úgy kénytelenek va-
gyunk közérdekû védekezést elrendelni, és
esetlegesen eljárási bírságot kiszabni.

Fentiek alapján kérjük, hogy figyelje-
nek oda a tulajdonukban, vagy használa-
tukban lévô ingatlan(ok) rendben tartására.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2007.
évtôl Önkormányzatunk 17 ingatlanon
gyomtalaníttatott, melyek közül 7 ingat-
lannál a rendôrség munkatársai is jelen
voltak.

Avar és kerti hulladékok 
égetésének rendje

· A község területén a kerti hulladék
égetése csak március és április, valamint
szeptember és október hónapokban en-
gedélyezett. 

· Kerti hulladékot nyílt téren, csak meg-
felelôen kialakított tûzrakóhelyen lehet
égetni.

· Az égetendô kerti hulladék nem tartal-
mazhat más kommunális, illetve ipari ere-
detû hulladékot (PVC, egyéb mûanyag,
gumi, festék, állati maradványok, vesz-
élyes hulladék, stb.).

· A kerti hulladék égetését úgy kel vé-
gezni, hogy a környezetét erôsen zavaró,
ingerlô (füst, bûz, pernye, hôterhelés, stb.)
hatása ne álljon fenn, az égetés tûz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen.

· Égetést kizárólag 10-19 óra között
szabad végezni, szélcsendes idôben, cse-
lekvôképes, nagykorú személy állandó fel-
ügyelete mellett. Égetni csak száraz kerti
hulladékot lehet.

· Hatóságilag lerendelt általános tûzra-
kási tilalom alól jelen rendelet nem ad fel-
mentést.

· Szabadban tüzet ôrizetlenül hagyni
nem szabad, a hulladék égetésének hely-
színén olyan eszközöket, illetve felszere-
lést kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tûz terjedése megakadályozható, illetve a
tûz biztonsággal eloltható.

Kakucs Község Önkormányzata

Tájékoztató a Parlagfû és más allergén gyomok
jegyzôi hatáskörben történô eljárásáról

Egyre több jelzést kapunk hivatalunkba,
hogy sokan a tûzgyújtási tilalom ideje
alatt is égetik a kerti hulladékot, amivel
sok bosszúságot okoznak a környékbeli
lakóknak. Kérjük, ne tegyék, mert ha
hivatalos bejelentés (feljelentés) érke-
zik hozzánk, kénytelenek leszünk bírsá-
golni.
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Az alábbiakban közöljük a Képviselô-
testület által a korábbi újság megjelenése
óta hozott határozatok lényegét és a rende-
letek címét. A teljes anyag megtekintésére
lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban
és a www.kakucs.hu weblapon.

V. ülés: 2011. április 27.
6./2011. (IV. 28.) sz. önkormányzati

rendelet:
Kakucs Község 2010. évi költségvetési

beszámolójáról.
7/2011. (IV. 28.) sz. önkormányzati

rendelet:
a szociális igazgatásról és szociális ellá-

tásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) sz. ön-
kormányzati rendeletének módosításáról

55/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület az aktív korú nem foglalkoz-

tatottakra vonatkozó helyi rendelkezések
módosítására beterjesztett javaslatról való
döntést elnapolja.

56/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület elfogadja az Általános Iskola

módosító Alapító Okiratát, valamint az
egységes szerkezetû Alapító Okiratot.

57/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület elfogadja az Óvoda módosító

Alapító Okiratát, valamint az egységes
szerkezetû Alapító Okiratot.

58/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület jóváhagyja a Hivatal iratselej-

tezési tervét.
59/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület támogatja Kocsis István r.

alezredes úrnak a Dabasi Rendôrkapitány-
ság rendôrkapitányává történô kinevezését.

60/2011. sz. Kt. Határozat:
Az Önkormányzat az Ország Közepe

Többcélú Kistérségi Társulás által felvett
rövid lejáratú hitel és járulékaira lakossága-
rányos készfizetô kezességet vállal.

61/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület kikéri a helyi egyesületek,

szervezetek véleményét arra a megkeresés-
re vonatkozóan, hogy Kakucs község felve-
gye-e az erdélyi Miklósvár településsel a
hivatalos testvérközségi kapcsolatot.

62/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület hozzájárul, hogy az Ablak

Kakucsra – Hagyományainkért és Jövôn-
kért Közhasznú Egyesület nevében a KA-
KUCS név szerepeljen.

63/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület hozzájárul, hogy a Kakucsi

Fiatalok Kakucsért Közhasznú Egyesület
nevében a KAKUCS név szerepeljen.

64-71./2011. sz. Kt. Határozat:
A helyi önszervezôdô közösségek, civil

szervezetek pénzügyi támogatására kiírt
pályázatok elbírálása. 

VI. ülés: 2011. május 4.
72/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület a Pergel-közi út felújításához

szükséges önrészhez - az utat leginkább
használóktól - hozzájárulást vár befizetni. 

73/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület elfogadja a Társult Önkor-

mányzatok Társulási Megállapodásának
módosítását.  

74/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület elfogadja Kakucs Község

Esélyegyenlôségi Tervét. 
75/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület tudomásul veszi, hogy a Fô u.

24. sz. alatti ingatlanra kötelezô egy olyan
táblát kihelyezni, amely jelzi, hogy milyen
támogatás segítségével valósult meg. 

76/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület felkéri a Társadalmi Ügyek

Bizottságát, hogy az Ifjúsági és Sportcsar-
nokban felszabadult állás betöltését tûzze
napirendre, majd javaslatát terjessze a Tes-
tület elé. 

VII. ülés: 2011. május 17.
77/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület ügyfélként kíván belépni a

Holcim Magyarország Zrt. Dabason terve-
zett beruházásával kapcsolatos engedélye-
zési eljárásba.

VIII. ülés: 2011. június 1.
78/2011. sz. Kt. Határozat:
Személyes ügyben döntés (zárt ülés ke-

retében).
79/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület elfogadta a 2010. évi gyer-

mekvédelmi beszámolót.
80/2011. sz. Kt. Határozat:
Az Önkormányzat a tulajdonában lévô

0132/107. hrsz-ú ingatlanból 760 m2-t ma-
gánszemélynek értékesít.

81/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület pályázatfigyelésre szerzôdést

köt a Körics Euroconsulting Kft-vel.
82/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület hozzájárul, hogy a Váci Egy-

házmegye Szamaritánus Szolgálata bérbe
vegye családi napközi céljára a Fô utca
156/C. alatti szolgálati lakást.

83/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület Rónay Díjban részesíti Tóth

Mercédesz 8. osztályos tanulót.
84/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület könyvjutalomban részesíti

Pribék Mihály 8. osztályos tanulót.

IX. ülés: 2011. június 29.
85/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület a KINAMÉ Kft. ajánlatát fo-

gadja el az egészségház külsô energetikai
felújítási munkálataira vonatkozóan.

86/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület felhatalmazza a polgármester

urat, hogy hitelintézetektôl MFB által fi-
nanszírozott, kedvezményes kamatozású
hitelkonstrukcióra vonatkozóan ajánlatokat
kérjen.

87/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület a „mezôgazdasági utak felújí-

tása, építése” tárgyában egyszerû, közbe-
szerzési eljárást indít.

88/2011. sz. Kt. Határozat:
Döntés az Egyházközség támogatásáról. 
89/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület az óvoda kérését figyelembe

véve, elkötelezi magát arra, hogy augusztus
közepéig napirendjére tûzi 1 fô további
óvónôi státus létesítésének kérdését.

90/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület jóváhagyja a Kökörcsin Óvo-

da Házirendjét.
91/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület jóváhagyja a Kökörcsin Óvo-

da Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
92/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület a Kökörcsin Óvodában a

2011/12. tanévre vonatkozóan az óvodai cso-
portlétszám 33 fôre emelését engedélyezi.

93/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület a szociális nyári gyermekét-

keztetés önrészére 213.120 Ft-ot különít el
a költségvetésben.

94/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület továbbra sem kívánja módosí-

tani a Telenor Zrt.-vel kötött – az ún „tele-
fontoronyra vonatkozó - bérleti szerzôdést.

95/2011. sz. Kt. Határozat:
A Testület felkéri a Társadalmi Ügyek

Bizottságát, hogy tárgyalja meg a község
Sportkoncepciójának tervezetét és tegye
meg a Testület felé esetleges módosító ja-
vaslatát.

A Pergel közi út 
külterületi szakaszának

felújítása

Még 2009 ôszén a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium a ta-
nyák elérhetôségének biztosítása érde-
kében pályázatot írt ki mezôgazdasági
utak felújítására.

Erre való tekintettel, valamint a Csí-
kosi tanya tulajdonosainak kérésére a
korábbi Képviselô-testület a 2009. ok-
tóber 27-i ülésén döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be a Pergel közi szi-
lárd, azonban nagyon rossz állapotban
lévô út külterületi szakaszának felújí-
tására.

A Testület az út felújításának össz-
költségére maximum 44.000.000 fo-
rintot határozott meg, melybôl a támo-
gatás mértéke 75%. A 25%-os önrészt
a falunak kell hozzá biztosítania.

Örömmel jelenthetjük, hogy pályá-
zatunkat elfogadták, s a Képviselô-tes-
tület a 2011. július 28-i ülésén döntött
az út felújításáról. A munkálatok ez év
augusztusában el is kezdôdnek.

Köztudott, hogy a külterületi út
felújítása nem annyira az önkormány-
zat érdeke, mint a tanyatulajdonosoké,
ezért valamennyiünk érdeke az lenne,
ha ôk is hozzájárulnának a költségek-
hez. Erre önkormányzatunk felhívta a
tanyatulajdonosok figyelmét és tár-
gyalt velük.

Közülük Varró János és családja
felajánlott összesen 600.000 Ft-ot. A
falu nevében megköszönjük hozzáállá-
sukat, együttmûködésüket és várjuk,
hogy példájukat többen is kövessék.
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KAFIK- azaz Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület
bemutatkozása

Hogy kiket rejt-e név?
Minket, kakucsi fiatalokat, akik ide születtünk, itt jártunk óvo-

dába, iskolába. Itt élünk gyermekeinkkel, családtagjainkkal. Itt,
ebben a kis községben, amit nagyon szeretünk.

Szeretjük a falusias jellegét, és szeretnénk, ha ez így is marad-
na.

Páran úgy gondoltuk idén áprilisban, hogy alapítunk egy egye-
sületet, amelyben összefoghatunk egy jó ügyért, kibontakozha-
tunk, ötleteket cserélhetünk, és tehetünk valamit mi is a lakóhe-
lyünkért, Kakucsért. Egyesületünk célja, egyrészt a falusi életvi-
telhez kapcsolódó hagyományok ôrzése, ápolása, másrészt a tele-
pülés és környékének épített és természeti környezetének foko-
zott védelme.

Nevünket a május 13-án, pénteken rendezett „Lakossági fó-
rum” miatt hallhatták többen elôször, melyet az öregországúti ce-
mentcsomagoló és -elosztó multinacionális cég beruházása kap-
csán rendeztünk. Úgy gondoltunk mi, Kakucsi Fiatalok, hogy tu-
datjuk a lakossággal, hogy nem messze tôlünk milyen beruházás
készülôdik. Azt hisszük, a falu lakossága szép számmal meg is je-
lent, igazolva azt, hogy a fórumra igény volt. Sôt, a környezô te-
lepülésekrôl is sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Biztosak vagyunk benne, hogy még hallani fognak rólunk, Ka-
kucsi Fiatalokról.

A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület tagjai nevében: Nagy
Henrietta

A megfélemlített település – Holcim-ügy Kakucson

Az alábbi cikk jelent meg Zábrácki László tollából a 2011. má-
jus 13-án, a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Közhasznú Egyesület ál-
tal szervezett nagygyûlésrôl a Zöld Válasz internetes honlapján,
melyet a szerzô hozzájárulásával most közreadunk a hiteles tájé-
koztatás érdekében

„Május 13-án, kakucsi fiatalok kezdeményezésére és meghívá-
sára lakossági fórumon mutatkozhatott be a Dabas-Kakucs hatá-
rába tervezett cementcsomagoló üzem vezetôsége. A helyi lakos-
ság, a környezô települések polgármesterei, és a cementüzem
képviselôi kaptak meghívást a fórumra. Szép számmal össze is
gyûltek az érdeklôdôk, a sportcsarnok gyakorlatilag megtelt.

A fórumot a Holcim képviselôje kezdte, aki elôadásában elfe-
lejtette megemlíteni például, azt, hogy az üzem 21 pontforrásából
mennyi por kerül a levegôbe óránként. Elfelejtette elmondani,
hogy a tájképet rontó betonsilókat milyen típusú fával kívánják
eltakarni a természet szépségeit keresô szempárok elôl. Ugyanis
ezek a silók 33 méter magasak, és az üzem fákkal gondolja azokat
a természetbe illeszteni. Hogyan???

Az elôadás után Lenkei Péter, a Levegô Munkacsoport részérôl
tartott rövid bemutatót. Rávilágított a szálló por és az abban lévô
rákkeltô anyag veszélyeire. Felhívta a figyelmet arra, hogy a ce-
mentet szállító kamionok a szállítás során is „szórnak” el ebbôl az
anyagból. Rávilágított arra, hogy a szállítás útvonala Újhartyán
települést gyakorlatilag ketté fogja szelni, mivel a községen ke-
resztül haladna át a napi kb. 180 kamion. És feltett egy roppant
érdekes költôi kérdést is: ha minden teljesen zárt ebben a rend-
szerben, akkor minek kellenek a zsákos porszûrôk? Persze nem
érkezett válasz.

Az elôadók után a lakosság részérôl szép számmal érkeztek a
hozzászólások és a kérdések. A vasút állapotáról szólva egy
Hölgy kifejtette, hogy korhadnak a talpfák, és jelenleg is csak 40
km/órával haladhatnak csak a vonatok. Továbbá elmondta, hogy a
táj szépségét és ennek a környéknek a növény- és állatvilágát
igenis meg kell védeni, és nincs szükség ilyen beruházásra. Egy

felkészült Úr számon kérte a Holcim vezetôit, hogy az internetes
honlapjukon már kétmillió tonna cement csomagolásáról olva-
sott, mivel a nyergesújfalui gyár ekkora mennyiség elôállítására
kapott engedélyt nemrégen. A logikus és következetes kérdésre
érdemi válasz nem érkezett. A lakosságot nem sikerült meggyôzni
a tervezett kb. 20 munkahely létesítésével sem.

A település öko iskolájának Igazgatónôje megkérdezte, hogy a
forró betonsilókat hogyan hûtik. Érdeklôdött a felôl is, hogy tud-
nak-e arról, hogy az üzem az észak-nyugati szél-csatornába ké-
szül telepedni, ezáltal minden bûze és pora Kakucsot terítené be,
valamint tartanak az emberek a viharok fokozódó számától is. To-
vábbá aggasztotta ennek a „vertikális beruházásnak” a látványa,
amit egy tanyán felnôtt ember szeme bizony nehezen szokna
meg. 

A válaszban elhangzott a háromszintû takarás elmélete, melyen
a közönség jót derült, mikor a bokor szó elhangzott egy 33 méte-
res betonsiló takarásának alternatívájaként. De ekkor sem derült
ki, hogy melyik fa nô 33 méter magasra!

A helyi gazdák felhívták a figyelmet arra, hogy a cementcso-
magolót turjános vidékre kívánják telepíteni, a szomszédságában
pedig Natura 2000-es területek találhatóak. Az Ablak Kakucsra
Közhasznú Szervezet támogatásáról biztosította a cementcsoma-
goló üzem ellen fellépôket. A kakucsi Nimród Vadásztársaság ve-
zetôjének hozzászólása után érdekes dolog következett. 

Dabas város polgármestere, Kôszegi Zoltán hosszas eszmefut-
tatásában politikai síkra terelte a kérdést. Véleménye szerint bizo-
nyos politikusok nem tisztázott okokból kívánják megakadályoz-
ni a beruházást, és azzal, hogy tájékoztatják a lakosságot, rette-
gésben tartják ôket. Sôt javasolta a Holcim képviselôinek, hogy
tereljék jogi útra a dolgot. Ez után a Levegô Munkacsoport mun-
katársától kérte számon, hogy Taksonyban és Felsôlajoson miért
nem álltak ki a Holcimmel szemben. (Ezen a két helyszínen a
Környezetvédelmi Felügyelôség engedélyével már rendelkezik a
Holcim Zrt.) Kôszegi Úr feltevése szerint lehet, hogy bizonyos
politikai erôk anyagilag támogatták a Levegô Munkacsoportot?
Lenkei Péter figyelmeztette válaszában a polgármester Urat, hogy
Demszky Gáborral szemben nemrégen pert nyertek hasonló kije-
lentés miatt. Ezután a fórum moderátora tájékoztatta a polgármes-
ter Urat, hogy ez egy politikamentes rendezvény és eddig senki
sem politizált, ô se tegye. A kakucsi lakosok szinte kikérték ma-
guknak, hogy félelemben lennének tartva, sôt számon kérték a ce-
mentüzem képviselôit, hogy miért nem ôk szervezték ezt a lakos-
sági fórumot, miért civilektôl kell tudniuk a tervezett beruházás-
ról? A helybéliek mereven elzárkóztak az üzem létesítése ellen.
Nem szempont a helyi iparûzési adó bevétel sem, amire késôbb
Kôszegi Úr próbált hivatkozni, amit a dabasi Rendelôintézet több
milliárdos átépítésével hozott összefüggésbe. A polgármester Úr
szemmel láthatóan feldúlt volt, nyilván nem szokta meg, hogy va-
laki nem osztja feltétel nélkül az ô nézeteit. Minden esetre felve-
tôdik a kérdés, hogy melyik település él valójában megfélemlítve:
az, ahol ki merik mondani az emberek a körültekintôen kialakí-
tott, józan érvekkel alátámasztott véleményüket, vagy az a telepü-
lés, akinek ilyen polgármestere van?

A fórum végén a KAFIK (Kakucsi Fiatalok Kakucsért) petíció-
ban utasította el a tervezett cementcsomagolót, védvén ezzel az
egészségüket, és azt az érintetlen természetet, amit ôseik adtak át
nekik.

Nyilvánvalóan folytatása következik az ügynek, hiszen nem-
csak Kakucson, hanem Újhartyánon, Inárcson és Dabason is szép
számmal vannak, akiknek nem minden gondolata a pénz körül fo-
rog, és az egészségük érdekében síkra szállnak a jövôben is. Min-
denki figyelmébe ajánlom ezt a közmondást: „Majd ha az ember
kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az
utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.”
„Le a kalappal” a kakucsi fiatalok elôtt, akik bátran felvállalták a
környezetük védelmét, a lakosság tájékoztatását és a szervezést.
A lakosság érdeklôdése és hozzászólásai pedig példaértékûek le-
hetnek mindenki számára.”

Civilek oldalai
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Bemutatkozik az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület
Közösség, község – mind a két szó azonos tôrôl fakad. Közös-

séget jelent múltban, jelenben és a reménybeli jövôben. Erôs kö-
zösségvállalás nélkül ez a falu sem lehetne az, ami. Az tartozik
ebbe a közösségbe, aki osztozik a múlt összegyûjtött emlékeiben,
tiszteli azokat, ôrzi és mûveli a jelenben, majd átadja gyermekei-
nek, unokáinak – a jövô nemzedékeinek.

Saját jól felfogott érdekünk, hogy Kakucs kulturális hagyomá-
nyai – legyenek azok tárgyiak, szellemiek vagy környezetiek – el
ne vesszenek.

.Ezeknek a meglévô értékeknek védelmére, felkutatására, to-
vábbadására egyesületet alapítottunk, „Ablak Kakucsra” néven.
Beszélô név.

Az ablak kinyitható, becsukható, így is, úgy is mindig belátni
és kilátni rajta. Mindig mutat valamit azoknak is, akik bekukkan-
tanak és azoknak is, akik bentrôl figyelik a világot.

Meg szeretnénk mutatni, mennyire értékes is Kakucs, milyen
kulturális hagyományai, hagyományôrzô csoportjai vannak. Mi-
lyen mélyen gyökerezik itt a zenei mûveltség.

Feladatunknak tekintjük az összetartozás érzésének erôsítését,
a család egységének védelmét, a gyermekek közösségbe kapcso-
lását, a keresztény hagyományok ápolását, fejlesztését, az ökume-
nikus kapcsolatok fejlesztését, nemzeti ünnepeink védnökségét,
az épített és természeti környezetünk védelmét, gondozását, az
ember és a természet közötti kapcsolat fejlesztését.

Tettünk is ezekért a célokért már.
Felkutattuk a községrôl készült hajdani postai képeslapokat, és

közösen kiválasztottuk azokat, melyekbôl hamisítatlan kakucsi
üdvözlô lapokat nyomtattunk.

Ezekbôl a falunapi sokadalomban már vásárolhattak is az ér-
deklôdôk. 

Ugyanitt kaphatóak voltak azok az eddig Kakucsról, szülöttei-
rôl megjelent kiadványok.

A tagság jelentôs része a katolikus családi napon is vállalt fel-
adatot. 

A természet védelme érdekében felléptünk a HOLCIM cég ál-

tal, a község közvetlen határába telepítendô cementcsomagoló el-
len.

Tiltakozó nyilatkozatot adtunk ki a MAG TV méltatlan közve-
títési módja ellen.

Az egyesületnek tagja lehet bárki, aki a fenti célokkal mara-
déktalanul azonosulni tud.

Taggá az válhat, aki kinyilvánítja e szándékát, és két alapító
tag ajánlja ôt az egyesületi ülésen.

Azt valljuk: igazi érték csak akkor születik, ha a megszerzett
tudás közös, melyre biztosan építhetünk új és szép világot. 

Közösen, nekünk, hogy mindannyian örülhessünk, hogy kaku-
csiak vagyunk.

Vezetôségünk: 
Elnök: Tóth Istvánné, titkár: dr. Kendéné Toma Mária, elnök-

ségi tag: Maczák János. Felügyelô bizottsági tagok: Jasperné Spa-
nyiel Anikó, Herman Ágnes, Csernák Jánosné.

Dr. Kendéné Toma Mária egyesületi titkár

Falunapi sátrunk

A Kökörcsin óvoda hírei

Csernák Istvánné több mint 2 évtizede volt kollé-
gánk, élvezhettük kiváló munkáját és személyiségét. 

Olyan dolgozója volt az intézménynek, akire
büszkék lehettünk. Munkája elismeréseként 2008-
ban munkatársi címben részesült. Mindig tudta mi a
feladata, a gyerekeknek nagyon sokat adott. Segítô-
kész volt, bármikor fordulhattak hozzá. Rengeteg
szeretettel, empátia készséggel rendelkezett. Neki
minden gyerek egyforma volt. ô az, aki elmondhatja,
hogy az aktív életének nagy részét olyan munkával
tölthette, amit szeretett, és nagyon sokat adhatott.

Hiányozni fog közülünk, hiányzik az egyszerû
személyisége, humora. Ritkán volt rosszkedvû.

Szerencsére ô örömmel és önként vállalta a nyug-
díjas létet, élt az adódódó lehetôséggel.

Tudjuk, hogy a jövôben a családjának van nagy
szüksége a jelenlétére. Nyugodtan élvezheti, követ-
heti négy unokája cseperedését.

Ünnepélyesen búcsúztunk el tôle az egykori és je-
lenlegi kollégái társaságában.

Kívánok neki mindnyájunk nevében nagyon szép,
egészségben gazdag nyugdíjas éveket szeretô család-
ja körében.

Hegyiné Kovács Margit

Elköszöntünk Erzsi dadustól
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„Kipp, kopp, kopogok, óvodából ballagok”
2011. 05. 29-én vasárnap tartottuk a

Kökörcsin Óvoda nagycsoportosainak év-
záró és ballagási ünnepségét. Óvodánkban
hagyomány, hogy az évzárót egybetartjuk
a ballagással. Gyorsan eltelt ez a 3 év, és a
sok apró kiscsoportosból immár iskolába
készülô nagycsoportos lett. A 3 év alatt jó
közösség kovácsolódott össze. Sok barát-
ság is szövôdött. Nyiladozó értelmüket az
óvodai játékok, mesék, versek fejlesztet-
ték. Ez utóbbiakat egy-egy ünnepély kere-
tében be is mutattuk a szülôknek. 

Fontos feladat volt az évek során, hogy
a gyerekek sokféle tevékenységben ve-
gyenek részt, újabbnál újabb ismereteket
szerezve. Az évek alatt nagyon sok segít-

séget kaptunk a szülôktôl, és szeretném
megragadni az alkalmat, hogy még egy-
szer megköszönjem a segítségüket! A cso-
porton belül is volt egy segítônk, akire
mindig számíthattunk, ott volt, amikor
kellett és segítette a csoport munkáját. Ô
pedig Erika dadus néni volt, köszönjük
neki! 

Kihívást jelentett számomra a ballagás
megszervezése. Most ballagtattam elôször
óvónôként csoportot, akiket 3 éves koruk-
tól ismertem. Nem volt könnyû, de megér-
te. Az évzáró mûsorunk az évszakokhoz
kapcsolódott. Az évek folyamán tanult
versek, dalok, táncok alkották, amit a gye-
rekek nagyon élveztek és újdonság volt

számukra, hogy mindezt mikrofonba
mondhatják. 

Márciustól kezdve minden héten egy-
szer bejárt a csoporthoz Serfelné Szaller
Edit tanító néni. Így a gyerekek már óvo-
dásként megismerkedhettek leendô tanító
nénijükkel.

Kedves volt ovisok! Remélem, jó szív-
vel emlékeztek majd az együtt töltött idôk-
re, a közös sétákra, a kirándulásokra, a far-
sangi mulatságokra, a sok-sok játékra,
amit együtt éltünk át. Pihenjétek ki maga-
tokat a nyári szünidô alatt, és töltôdjetek
fel új élményekkel! Sok sikert, kitartást kí-
vánok mindenkinek az iskolai munkához!

Mariann óvó néni

Idén egy május végi vasárnapon izgatottan készülôdtem a
csalásommal és a kislányommal. Az oviba mentünk, ünneplô-
ben, hisz nagy esemény elôtt álltunk. Aznap volt a ballagás, az-
nap köszöntünk el az óvodától.

Sok élmény jutott eszembe, mert nem „csak” ettôl a 3 évtôl
búcsúztam. 6 évvel ezelôtt a ma már 4. osztályos kisfiammal
léptem be az ovi ajtaján, megérkeztünk a beiratkozásra. Margit
óvó néni azzal a kérdéssel fordult felém, hogy lenne-e kedvem
Szülôi Munkaközösségi tag lenni. Akkor lettem kicsit része az
ovi mindennapjainak. 

6 évig voltam a Szülôi Munkaközösség elnöke.
Nap mint nap találkoztam az óvoda vezetôjével, óvó nénik-

kel, dadus nénikkel úgy, mint minden szülô. Azóta az elsô nap
óta az épület is megszépült, az udvar is takarosabb lett.  Olyan
élmények jutnak eszembe, mint a télapó ünnepségek, a közös
karácsonyi éneklések, a farsangi bálra való készülôdés, az esti
szülôk bálja, aminek ezután is szívesen részese leszek. A leg-
kedvesebb emlékem mégis a gyermeknapi rendezvények ma-
radnak, ahol az apukák 3 óra alatt megsütötték nekünk az egész
évi palacsinta adagunkat; mi, szülôk és gyerekek vidáman fal-
tuk fel mindet.

Ezek az emlékek mindig megmaradnak. A fényképek, ame-
lyek szerencsére bôven vannak, újra felidézhetik ezeket a vi-
dám perceket. Szerettem azokat a „feladatokat”, bár sosem
éreztem feladatnak, amik rám vártak évrôl évre, és remélem,

hogy aki tôlem veszi át ezt a „feladatot”, hasonló élményekkel
fog gazdagodni, mint én. Sok sikert kívánok Neki és az óvoda
összes dolgozójának. Köszönöm, hogy a bizalmukkal engem
kerestek meg.

Zalaváriné Misák Éva
Fotók: Tóth Tamás

A Kökörcsin Óvoda zászlajával, Marianna néni
vezetésével vonultak a kis ballagók

A ballagáson Tóth Boglárka és Gavló Petra is szavalt
az ünnepi mûsorban

Búcsú a KökörBúcsú a Kökörcsin Óvcsin Óvodátólodától

Utoljára így együtt a nagycsoportosok
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Családi és gyermeknap az Óvodában
A családi napunk szervezésénél mindig rettegünk a zord idôjárástól, hisz azokat a

programokat, melyeket terveztünk, csak a szabadban érdemes megtartani. Szerencsé-
re ragyogó napsütésben volt részünk az egész nap folyamán. A jó idô és a gazdag
program hatása az érdeklôdôk, résztvevôk magas számát eredményezte. (Sokan a
„kis falunapnak” nevezik)

Többen ezen a rendezvényen ismerkednek az óvodával, a dolgozókkal és termé-
szetesen egymással is. Ebbôl adódik, hogy sok ismeretlen család is eljön közénk. Ter-
mészetesen mi ennek nagyon örülünk.

A gyerekek nagyon sok program közül válogathattak: volt rendôrségi kutya-, lo-
vas bemutató, ugrálóvár, zenés elôadás (Gézengúz együttes), kézmûves foglalkozá-
sok, melyeket a kollégák, Királyfalvi Erzsébet és Mihály Józsefné tartott.

Az egész napos ellátásunkról – mint már sok-sok éve – az apukák gondoskodtak.
Bográcsoltak, több száz palacsintát sütöttek. Nem csak munkájukkal vettek le egy
gondot a vállunkról, hanem anyagilag is támogatták a rendezvényt.

Név szerint szeretném nekik megköszönni a szervezést és az egész napos mun-
kájukat. Sajnos 2 apukától el kell búcsúznunk, mert minden gyermeke elballagott
már az óvodából: Varga Zsolt és Zalavári László, mellettük Faragó Tamás, Ju-
hász Gábor, Nagy Pál, valamint támogatott még bennünket Kálvin János és Fajt
Géza. A becsületkasszából összejött pénzt odaadtuk nekik, de ôk befizették az
SZMK számlájára.

A kollégáknak is megköszönöm a plusz munkájukat, hisz a szabadnapjukat áldoz-
ták föl.

Örülünk neki, hogy ez a hagyomány már nem csak az óvoda falain belül hír, ha-
nem a falu azon része is készül rá, akinek még nincs közvetlen kapcsolata az intéz-
ménnyel. 

Remélem, mindenki szép élményekkel ment haza, és várja a következô gyermek-
napi rendezvényünket.

Még egyszer köszönöm mindenki segítségét.
HegyinéKovács Margit vezetô óvónô

Gyereknap
Végre elérkezett a várva várt gyer-

meknap. Már korán reggel, néhány
apuka nekilátott a sütéshez-fôzéshez,
ami igen jó hangulatban zajlott. Idén
sem maradhatott el a gyerekek ked-
venc menüje, a palacsinta. A folya-
matosan érkezô apróságokat és szü-
leiket színes programok várták. Le-
hetett trambulinozni, ugróvárazni, de
a legnagyobb sikert a rendôrkutya
bemutató és a rendôrlovak megülése
aratta. 

Egész nap gyermekzene szólt,
közben a Gézengúz(ok) együttes élô
elôadására is lehetett táncolni. A
nagy hôségben árnyékba bújva a szü-
lôk és gyerekek egyaránt kipróbál-
hatták kézügyességüket: gyurmázás-
ban, rajzolásban és varrásban, amely
szintén nagyon sikeres volt. Az óvo-
dai dolgozók ismét mindent megtet-
tek, hogy zökkenômentesen és vidá-
man teljen el a nap.

Kívánjuk, hogy jövôre is legalább
ilyen jól sikerüljön ez a szabadidôs
program.

Egy nagycsoportos 
apuka és anyuka

Megint eltelt egy év - repül az idô -, és elérkezett 2011. má-
jus 14-e, mely napon a kakucsi Kökörcsin Óvoda megrendezte
gyermeknapi rendezvényét. Idén már második alkalommal vet-
tem részt rajta, mint “óvodás” szülô. A tavalyival ellentétben
csodálatos napsütéses idô, már-már hôség volt, de ez a jelenle-
vô csöppségeket és szülôket egyáltalán nem zavarta. Megra-
gadva a munkahelyem adta lehetôségeket, kis közbenjárásra,
Hegyiné Kovács Margit óvodavezetô parancsnokomnak írt ké-
relemben kutyás és lovas rendôröket kért ezen napra egy kis
bemutató erejéig.

A rendôrkutya bemutatója lehengerelte a gyerekeket és a
felnôtteket is. A bemutató az ún. „rossz fiú” elfogását, fogva
tartását demonstrálta, továbbá a különbözô vezényszavaknak
történô maradéktalan engedelmességet, fegyelmezettséget. Két
lovas rendôr hölgy is érkezett óvodánkba, akik lehetôséget biz-
tosítottak, hogy a gyermekeink igazi rendôrlovakon üljenek.
Ôk bemutatót nem tartottak, a hely szûkôssége és a rendezvény
jellege miatt vágtázni nem igazán lehetett volna. Bár szerintem
a gyerekek így is nagyon-nagyon élvezték a lovakat. 

A programban szerepelt egy kis koncert, melyet a Gézengúz
együttes mutatott be. A gyerekek, ha nehezen is, de megpróbál-
ták fegyelmezetten végigülni, ugyanis sokkal csábítóbb volt
számukra az udvaron felállított ugrálóvár és trambulin. 

Az apukák megszokott kis csapata idén is palacsinta döm-
pinggel kényeztette a jelenlevôket, az ebédre készített fincsi
pörköltnek nem is maradt sok hely. Az ebédet követôen a ked-
ves apukák fagylalttal kedveskedtek a gyerekeknek, amivel na-
gyon-nagy örömet szereztek számukra. Sorba álltak, mint a ka-
tonák, és nagy áhítattal nyalakodtak. Kora délután elkezdtünk
összepakolni, rendet rakni, hogy a dadusoknak és az óvó né-
niknek ne maradjon sok feladatuk a bulit követôen, majd egy-
egy lufit megfogva, elköszönve, hazafelé vettük az irányt, hogy
a délutáni alvás el ne maradjon.

Minden nagyon szép és klassz volt. A szülôk és gyermekek
nevében köszönjük az óvoda dolgozóinak ezt a szép családi na-
pot. 

Mihály Margit

Családi nap egy anyuka szemével
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A 2011/2012-es
TANÉV RENDJE  

A szorgalmi idô idôbeli keretei

A 2011/12-es tanévben a szorgalmi
idô:

- elsô tanítási napja: 2011. szeptem-
ber 01. (csütörtök)

- utolsó tanítási napja: 2012. június
15. (péntek)

A nevelôtestület a tanév helyi rend-
jében meghatározott pedagógiai célra
öt munkanapot tanítás nélküli munka-
napként használhat fel.

Tanévnyitó ünnepély: 

2011. szeptember 01. (csütörtök)
8.00 óra.

Megjelenés ünnepi egyenruhában.
Az ünnepség után a tanítás folytató-

dik.

A tanítási szünetek:

Ôszi szünet: - a szünet elôtti utolsó
tanítási nap október 28. (péntek)

- a szünet utáni elsô tanítási nap no-
vember 7. (hétfô)

Téli szünet: - a szünet elôtti utolsó
tanítási nap december 21. (szerda)

- a szünet utáni elsô tanítási nap
2012. január 03. (kedd)

Tavaszi szünet: - a szünet elôtti
utolsó tanítási nap április 04. (szerda)

- a szünet utáni elsô tanítási nap áp-
rilis 11. (szerda)

(A változtatás jogát fenntartjuk!)
Marton Ilona igazgató

Az Általános Iskola hírei

A Polgármesteri Hivatal részérôl megköszönjük Marton Ilona 
igazgató asszonynak és az Iskola 5., 6. és 8. osztályos lánytanuló-
inak, hogy a falunapi papírforgók elkészítésében közremûködtek. 

A 2010/11-es TANÉV 
RÓNAY-DÍJAS TANULÓJA

Kakucs Község Önkormányzata Képviselô-testülete az idei tanévben Tóth

Mercédesz 8. osztályos tanulót részesítette Rónay György Díjban kimagasló ta-
nulmányi – és közösségi munkájának elismeréséül.

Négy évtized után az ember joggal
feltételezi, hogy rászolgált a kiérdemelt
pihenésre. Fôleg akkor, ha ezt a több,
mint negyven évet a katedrán, a gyerme-
kek között, a gyermekek oktatásával-
nevelésével tölti.

Ezt a fontos döntést hozta meg Hor-

váth Istvánné kollégánk, tanító, tanár,
gyermek –és ifjúságvédelmi felelôsünk.
Munkáját szerényen és serényen végez-
te. Gyermekekhez méltó pedagógiai alá-
zattal tette a dolgát, még akkor is, ha
olykor-olykor hálátlan fogadtatásra ta-
lált. Szaktanárként és gyermekvédelmi

felelôsként sokkal többet tett a gyerme-
kekért és családjaikért, mint ahogyan azt
a környezete érzékelte. Csendben dolgo-
zott, minden hivalkodás nélkül. Tanítvá-
nyait is erre nevelte.

Ani tanár néni méltán kiérdemelte a
pihenést. Pedagógiai öröksége több
nemzedékben tovább él, bennünk, kollé-
gákban is. Köszönjük az elmúlt négy év-
tizedet! Kívánjuk, hogy a mindennapi
fáradtság után nyugdíjas napjaid jó
egészségben, a saját örömödre végzett
alkotó munkával teljenek!

Marton Ilona igazgató

KÖSZÖNJÜK GYERMEKEINK
SZOLGÁLATÁT

Ugyancsak kimagasló teljesítményéért könyvjutalomban részesült Pribék

Mihály 8. osztályos tanuló.
Gratulálunk többéves kitartó munkájuk elismeréséhez, kívánjuk, hogy a jövô-

ben legyenek sikeresek és nagyon boldogok!
Marton Ilona igazgató
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Sikeres, eredményes tanévet zártunk. A
lap terjedelmi korlátai miatt csak azokat az
elismerésre méltó eredményeket áll módom-
ban felsorakoztatni, amelyek a legfényeseb-
ben csillognak.

INTÉZMÉNYI SZINTÛ EREDMÉNYEK

Összesített tanulmányi versenyek he-
lyezettjei:

2. osztály: I. Tóth András, II. Szabó Szon-
ja, Szôke Gergô, III. Sümegh Zágon

3. osztály: I. Jókuthy Ajtony, II. Simon
Lívia, III. Surányi Richárd

4. osztály: I. Bencze Nikolett, II. Varga
Dániel, III. Lukatsik Panna

5. osztály: I. Spanyiel Tibor, II. Maczák
Marcell, III. Matyi Balázs, Svébis Vanessza

6. osztály: I. Iványi Martina, II. Szûcs
Dávid, III. Füri János Bálint

7. osztály: I. Volf Petra, II. Rapcsák Fan-
ni, III. Takács Nikolett

8. osztály: I. Tóth Mercédesz, II. Szita Jó-
zsef, III. Pribék Mihály

KISTÉRSÉGI SZINTÛ EREDMÉNYEK:

Mezei futóverseny csapat (Kakucs): II.
hely, Csapattagok: Matyi Gábor, Pöppl Bál-
int, Krisztián József, Botlik Dávid, Bóra Dá-
vid, Raffael Márk.

Inárcs-Kupa birkózóverseny: I. Kloczka
István 4.o, II. Kloczka László 2.o,.

Kistérségi rajzpályázat: III. Györgyö-
vics Gergô 2.o.

Bólyai matematika verseny (Ócsa): III.
Volf Petra 7.o.

Kistérségi vers-és mesemondó verseny
(Örkény): I. Spanyiel Tibor 5.o, I. Bukodi
Tamara 1.o, II. Klauz Virág 1.o, II. Zsigár
Tímea 5.o.

Kistérségi és Testvérvárosi Történelmi
Vetélkedô (Dabas): III. hely, A csapat tagjai:
Iványi Martina 6.o, Rapcsák Fanni 7.o, Volf
Petra 7.o, Pribék Mihály 8.o.

Kistérségi Víz- világnapja (DAKÖV-
Dabas), II. Babai Bernadett 4.o, III. Takács
Nikolett 7.o.

Kistérségi mesemondó verseny (Her-
nád): II. Klauz Virág 1.o, (Dabas): I. Klauz
Virág 1.o

Kistérségi atlétikaverseny (Hernád): I. -
100m – Raffael Márk 8. o, I. - 1500m - Raf-
fael Márk 8., I. - 600m – Matyi Balázs 5. o,
III. - 1500m – Szita József 8. o.

Kistérségi csecsemôápolási verseny
(Dabas): I. hely, Csapattagok: Rapcsák Fan-
ni 7.o, Szita Éva 7.o, Takács Nikolett 7.o.

Örkényi KARÉJ- fesztivál: Versmon-
dás: II. – Volf Petra 7.o, IV. – Zsigár Tímea
5.o., Néptánc: II. hely - Néptánccsoport tag-
jai: Szabó Szonja 2.o, Boldizsár Gergô 2.o,
Nagy Nóra 2.o, Tóth András 2.o, Pöppl Bar-
bara 4.o, Vozár Sándor 4.o, Lukatsik Panna
4.o, Takács Tímea 4.o, Szabó Dominik 4.o,
Varga Dániel 4.o, Bencze Nikolett 4.o, Bo-
dor Marcell 5.o.

Kistérségi angol szaktárgyi verseny
(Örkény): II. hely - Csapattagok: Losonczi
Diána 7.o, Rapcsák Fanni 7.o, Volf Petra
7.o, Perutek Balázs 8.o, Pribék Mihály 8.o

MEGYEI SZINTÛ EREDMÉNYEK:

Szép magyar beszéd – Kazinczy ver-
seny (Gyál): II. Volf Petra 7.o.

Apáczai megyei vers- és prózamondó
verseny (Tárnok): I. Bukodi Tamara 1.o, III.
Klauz Virág 1.o

Megyei rajzverseny (Páty): II. Tóth
Mercédesz 8.o, III. Volf Petra 7.o, V. Boldi-
zsár Fanni 7.o.

Megyei Méhecske matematika verseny
(Bp): V. Bencze Nikolett 4.o.

Megyei Erkel Ferenc vetélkedô (Buda-
keszi): IV. hely - Csapattagok: Iványi Marti-
na 6.o, Lukatsik Babett 7.o, Volf Petra 7.o,
Rapcsák Fanni 7.o, Tóth Mercédesz 8.o,
Adamicza Andor 8.o.

Megyei Csecsemôápolási verseny
(Vác): III. hely - Csapattagok: Sziba Éva
7.o, Rapcsák Fanni 7.o, Losonczi Diána 7.o.

Megyei atlétika verseny 1500m futás: I.
hely Raffael Márk 8.o.

ORSZÁGOS SZINTÛ EREDMÉNYEK:

Országos fotópályázat (NFM): Külön-
díj: Volf Petra 7.o.

Országos rajzpályázat (Pécs): III. Bol-
dizsár Fanni 7.o.

Magyar Mezôgazdasági Múzeum Ad-
venti Kiállítása (Bp): díjazottak: Volf Petra
7.o, Boldizsár Fanni 7.o, Szabó Martin 7.o,
Takács Nikolett 7.o.

Komplex Tehetségkutató tanulmányi
verseny (Bp): IX. hely - Csapattagok: Benc-
ze Nikolett 4.o, Lukatsik Panna 4.o, Takács
Tímea 4.o.

Országos természetismereti tanulmá-
nyi verseny (Bp): II. Kleineisel Katalin 1.o.

Országos Apáczai vers- és mesemondó
verseny: V. Bukodi Tamara 1.o.

Köszönjük az erôfeszítést, mely által is-
kolánk jó hírét öregbítették tanítványaink
határon belül és azon túl egyaránt. Köszö-
nöm kollégáim odafigyelését, tehetséggon-
dozó pedagógiai tevékenységét. Elismerése-
met fejezem ki e kimagasló teljesítménye-
kért.

Marton Ilona igazgató

A 2010/11-es TANÉV A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉVE VOLT

Anyanyelvi, 
irodalmi versenyeinkrôl

Anyanyelvi vetélkedôkön is részt vettünk az idei évben. Mivel a há-
zi versenyen mindketten elsôk lettünk, továbbjutottunk a körzeti Szép
magyar beszéd gyáli fordulójára. Mindkettônk számára sok tanulság-
gal szolgált a megméretés, melynek mérlege: Volf Petra ezüst oklevél-
lel térhetett haza. 

Ugyancsak jó alkalmat nyújtott tapasztalatszerzésre az örkényi Kar-
éj fesztivál, ahol ebben az évben is sok tehetséges tanuló mutatta be
tudása legjavát. A kakucsi versenyzôk ezúttal is eredményesen szere-
peltek: a vers-próza kategóriában Zsigár Tímea 4. helyezést, Volf Pet-
ra pedig 2. helyezést ért el.

Bár a helyezéseknek örültünk a legjobban, mégis úgy érezzük,
hogy a fenti megméretések a legtöbbet a tapasztalatszerzés, önismeret
terén nyújtottak. Mindezeket ezután más versengések és próbatételek
alkalmával is jól tudjuk majd hasznosítani.

Rapcsák Fanni, Volf Petra 7. o. tanulók
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Ezen a napon mi munkával ünnepeltünk, de hagytunk egy
csendes órácskát ahhoz, hogy jubiláló kollégáinkról megemlékez-
zünk. Megemlékezzünk azokról a tanító, tanár munkatársakról,
akik az idei tanévben pedagógiai munkásságuk kerek évforduló-
jához érkeztek. Kell, hogy érezzék – legalább az év ezen napján –
munkájukat nagyra értékeljük, és fontos feladatot teljesítenek in-
tézményünk küldetésében.

Mint ahogyan a fényképen is látható, az idei tanévben négy ju-
biláló kollégát köszönthettünk. Ebbôl eredôen – minden eddigi
szándékomtól eltérôen – nem tudom közreadni köszöntômet tel-

jes terjedelmében, azokból csak egy-egy gondolatot osztok most
meg az olvasókkal, netán volt tanítványaikkal.

Csernák Jánosné – 40 év szolgálat után elkötelezett négy év-
tizedet tudhat magáénak a kakucsi Általános Iskola és a falu gyer-
mekei iránt. Elvhû, megbízható kolléga. Sosem hódolt be a pilla-
natnyi népszerûségnek. Makacsul ragaszkodik ahhoz a fontos pe-
dagógiai elvhez, hogy az egyetlen érték, amit soha el nem vehet-
nek tôlünk- az a tudás.

Lovas Istvánné – 30 év szolgálat után azon kollégák közé tar-
tozik, aki a gyerekek között kivirul, árad belôle a szeretet, a féltés
és a törôdés. Közel enged magához, és közel megy tanítványai-
hoz is- lelkileg és fizikailag egyaránt.

Schulcz Éva – 30 év szolgálat után egyike azon kollégáknak,
akiknek elfogadó készsége pedagógiai szempontból is példaérté-
kû, legyen az tanítvány, szülô vagy munkatárs. Feltétel nélkül,
magával hozott értékrend alapján oktatja és neveli tanítványait.

Bábel Lászlóné – 25 év szolgálat után sosem adta jelét az ön-
zô, önérvényesítô törtetésnek, ellenkezôleg: végtelen szerénysé-
ge, segítôkészsége példa értékû. Csendben, kirakat nélkül dolgo-
zik. Remek érzékkel, kézügyességgel minden jelentôs iskolai tör-
ténésben jelen van.

Gratulálunk az ünnepelteknek! Kívánjuk, hogy pedagógiai hit-
vallásuk adjon további erôt mindennapi oktató-nevelô munkájuk-
hoz.

Marton Ilona igazgató

PEDAGÓGUSNAPUNK ÜNNEPELTJEI

2011. május 28-án, szombaton útnak in-
dult a két csapat. Minden reményünk meg
volt arra, hogy szép idônk lesz, hisz kirán-
dulásunk elején még gyönyörûen sütött a
nap.

Elsô programunk városnézô
sétahajózás volt a Margit híd és
a Lágymányosi híd között.

Csodálatos élmény volt Bu-
da és Pest part menti látványos-
ságai és emlékei közt a Dunán
hajóznunk. A gyerekek nagyon
élvezték, hogy az egész hajót
birtokba vehették és szabadon
közlekedhettek a hajó mindkét
szintjén, miközben a fülükön
volt az a készülék, melynek se-
gítségével a turisták több nyel-
ven tájékozódhatnak a látottak-
ról.

Második programunkhoz ér-
kezve, a fogaskerekû vasútnál
már félelmetes felhôk gyüle-
keztek az égen. Kis csapataink
bátorságát bizonyítja, hogy nem retten-
tünk meg, így is vállaltuk, hogy folytatjuk
utunkat. A fogaskerekû vasút hazánk
egyik legrégebbi közlekedési eszköze,
melyen az alsó városmajori végállomásá-
tól a felsô Széchenyi-hegyen lévôig utaz-
tunk. Nagyon érdekes volt a hegymenet-
ben elénk táruló egyre szélesebb panorá-
ma.

Ezt követôen Budapest egyik közleke-
dési látványosságára, a keskeny nyomtávú
gyermek-vasútra szálltunk át. A negyedik
állomásáig, a János-hegy állomásig utaz-
tunk vele. Egyik érdekessége, hogy szá-

mos beosztásban 10-14 éves gyermekva-
sutasok látják el a szolgálatot.

Munkájukat felnôtt vasutasok és neve-
lôtanárok irányítják és ellenôrzik.

Innen rövid, ám a vizes csúszós földú-
ton eléggé nehéz sétával jutottunk el a Li-
begôig.

A Zugligeti Libegô a budai hegyek
egyik legérdekesebb látványossága. Már

30 éve kínál szórakoztató utazást ég és
föld között minden korosztálynak. Az
1040 méter hosszú drótkötél-pálya a két
végállomás között 262 méter szintkülönb-
séget hidal át. A Libegô a budapesti metró-

állomások mozgólépcsôinél is
lassabban, 4 km\óra sebességgel
folyamatosan halad.

Menet közben Budapest pa-
norámájában gyönyörködhet-
tünk. Olyan érzésünk volt, mint-
ha a hegytetôrôl egyenesen a vá-
rosba ereszkedtünk volna.

Szerencsénkre az idô is
megengedte, hogy az utolsó
programunk is megvalósulhas-
son.

Eljutottunk a Gellért-hegyi
csúszdaparkba. A lejtôn kialakí-
tott játszótéren öt különbözô
csúszda: csô-, egyenes, kanyar-
gós, hullámos és széles kisgye-
rekes csúszda szerzett örömet a
gyerekeknek.

Vállalkozó kedvû, lelkes csapatunkkal
épségben, egészségben késô délutánra ér-
tünk haza.

Nagyon jól éreztük magunkat, és remél-
jük, hogy mindenkiben szép emlékeket ha-
gyott ez a nap.

Kálvin Jánosné és Klauzné Keresztes
Ágota osztályfônökök

Az 1. és 2. osztályosok budapesti kalandjai
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A leges-leges-legjobb élményem
Május 28-án tanár nénim és én ellátogattunk a Parlamentbe az

Apáczai Kiadó gyermeknapi rendezvényére, mert az iskolánk
meghívást kapott. Az egész országból száz gyerek és száz peda-
gógus vehetett részt ezen a csodás eseményen.

Amikor már Budapesten jártunk a Duna partján, láttuk a
szebbnél szebb hajókat és a Lánchidat.

Megérkezésünkkor elôször regisztrálni kellett és egy órát fel-
venni. Találkoztunk Esztergályos Jenô bácsival, az Apáczai Ki-
adó vezérigazgatójával az Országház VII. kapujánál, aki régi ked-
ves ismerôsként üdvözölt minket. Mikor bementünk, egybôl a
Kupolaterembe indultunk. Láttuk a Szent Koronát, a Jogart és a
Kardot. Egy kiállításon szép rajzok is voltak kirakva. Mi az Ülés-
teremben voltunk. Elôször beszédet mondtak, majd megkezdô-
dött a gyereknap. Bíró Eszter énekesnô énekelt, a férje pedig
hangszeren kísérte. Ezután jöttek a többi mûvészek, költôk, írók.
Minden költô a saját versét adta elô, ami erre az alkalomra jelent
meg egy verseskötetben Szivárvány rímek címmel azért, hogy mi-
nél többen megismerhessük, és olvassuk a mai magyar gyermek-
verseket. Örömünkre minden vendég kapott ajándékba egy-egy
példányt. A végén ajándékosztás volt, amiben kaptam az elôbb

említett könyvet, Szivárvány újságot, kalapot, mézeskalácsot, tol-
lat, csokit és egy ropogós piros almát.

Nekem ez a szép nap örömteli volt. Az is nagyon jól esett,
hogy engem választott ki a tanár nénim! Köszönöm szépen, Edit
tanár néni!

Bencze Nikolett 4. osztály

A 3. és 4. osztályok év végi kirándulása
A tanulmányi kirándulások célja az országjárás mellett az is,

hogy a gyerekek az élményeken keresztül új ismeretekhez jussa-
nak. Olvasás órákon a gyerekek érdeklôdve olvasták, hallgatták a
magyarok történetét. Ópusztaszeren ezekhez az ismeretekhez
kapcsolódva megnéztük a Feszty-körképet, a szoborparkban
megtekintettük a magyar királyokat, láttuk, milyen volt a régi is-
kola, hogyan dolgozott a szélmalom, hogyan harcoltak a honfog-
laló ôseink. Reméljük, emlékezetes szép napot töltöttünk el
együtt!

Serfelné Szaller Edit és Varró Ágnes tanító nénik

Tanulóink így emlékeznek erre a napra:
- Nekem az íjászat tetszett. Az emberek beöltöztek honfoglalók-

nak. A ló hátán ülve nyilaztak. Olyan is volt, hogy karóra szúrtak
káposztát, és a lovon ülô ember karddal levágta. (Krizsán Le-
vente)

- Szerintem a Feszty-körkép volt a legjobb, mert nem lehetett
látni, hogy most melyik igazi, melyik nem. Eléggé jól éreztem
magam, de szeretném, ha ezt anya is látná. (Gáspár Máté)

- A kiránduláson a régi iskola tetszett a legjobban, mert beül-
hettünk a padokba, gólyalábazhattunk, láttunk régies eszközöket.
Nagyon jól éreztem magam, nyári szünetben újra elmennék oda.
(Kovács Dávid)

- A körkép hatalmas volt. Olyan szép és élethû, hogy nem tud-
tam megkülönböztetni a festményt az élô részétôl! (Jókuthy Aj-
tony)

A remek osztálykirándulás

Egy kellemes májusi szombaton a 3. és a 4. osztály együtt
ment Ópusztaszerre kirándulni. Nagyon szép busszal indultunk.

Ahogy odaértünk, egy bácsi megmutatta nekünk, hogyan le-
het papírt készíteni merítéssel. Ezután megnéztük a lovas-íjász
bemutatót. Itt korabeli ruhát öltöttek, így íjászkodtak és kardoz-
tak. Ehhez embereket hívtak segítségül, köztük Surman Mátét is.
Ezt követôen a Feszty-körképet tekintettük meg, amelyen a ma-
gyarok bevonulását, a honfoglalást örökítették meg. A képen lát-
ható volt a hét vezér és a parasztok, ahogy állataikkal és fegyvere-
ikkel vonultak be a Kárpát-medencébe. Miután egy kicsit elfárad-
tunk, kikapcsolódásképpen kipróbálhattuk a kuglizást. A játék
közben megláttunk egy csendôrt a szuronyos puskájával, aki ré-
gen vigyázott a rendre. A régi parasztiskolához közeledve árusok-
kal találkoztunk, ahol különbözô emléktárgyakat és édességeket
lehetett venni.

Ezután megismerkedhettünk a gólyalábon járás tudományával,
ami nem volt egyszerû. Közben betértünk a régi iskolába, ahol
megtudtuk, hogy a négy osztály egy teremben tanult. Megkeres-
tük a szélmalmot, amelynek nagyon meredek lépcsôi voltak. In-
dulás elôtt még elmentünk a játszótérre, azután a busszal elindul-
tunk hazafelé.

Edit tanár nénivel ez volt az utolsó kirándulásunk, amit úgy
gondolom mindenki nagyon élvezett, és szívesen vissza fogunk
emlékezni rá.

Varga Dániel 4. osztály
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Úszás
- Ebben a tanévben is a harmadik osztályosok kapták azt a le-

hetôséget, hogy az iskola és az Erôs Fitness támogatásával úszás-
oktatáson vehessenek részt. Az edzéseket Kocsis Gábor tanár úr
tartotta. Köszönjük! (Varró Ágnes tanító néni)

- Nagyon szerettem, amikor úszni mentünk. Gábor bácsi meg-
tanított minket a lábtempókra és a kartempókra. Megengedte,
hogy az órák elején játszhassunk. (Konczik Lili)

- A kedvenc sportom az úszás. Sajnos az osztállyal csak 10 al-
kalommal mentünk úszni. Biciklivel jártunk az uszodába, Ági ta-
nító néni kíséretével. Gábor bácsi sokféle úszást tanított. Akiknek
nem ment annyira, azok a medence szélén gyakoroltak. Akiknek
jobban ment, azok körbe úsztak. Az utolsó óra versenyzéssel és
játékkal telt el. Nagy örömmel jártam úszásra, sajnos jövôre már
nem lesz részem ebben. (Jókuthy Ajtony)

- Az uszodában a kartempót, a háton úszást, a csobogó lábtem-
pót és a gyorsúszást gyakoroltuk. Nekem mindegyik ment. Mikor
a gyakorlásnak vége lett, tíz perc játék következett. Az utolsó al-
kalomnál csak játszottunk, versenyeztünk, még a tanár néni is be-
jött velünk. (Horváth Boglárka)

A szuper fagyizás
A tanév vége felé egy forró pénteki napon az osztállyal egy új-

hartyáni fagyizóba indultunk biciklivel. Az iskolától indultunk el.
Két osztálytársunkat, Pistit és Szamit el kellett vinni kocsival.
Varga Dani anyukája segített ebben.

Elérkezett az indulás pillanata, amit már nagyon vártunk. Fan-
tasztikus volt kimenni együtt a köves útra. Csak az lett a baj, hogy
amerre mentük, mindig szembe széllel kerültünk. Útközben liba-
sorban mentünk: Dani legelöl, tanár néni pedig hátul.

Amikor odaértünk, kiválasztottuk a fagyinkat, hogy milyen
ízûeket szeretnénk. Kóstolhattunk például dobostortát, csokolá-
dét, puncsot, citromot.

Nagyon ínycsiklandó és hûsítô volt a fagyi a tikkasztó meleg-
ben. Közben jót beszélgettünk, majd a szembe szomszédban ara-
nyos kiskutyákat néztünk meg. Anett készített rólunk egy cso-
portképet, amit írásom mellé szeretnék tenni. A fagyizás, az
együttlétünk szuper és élvezetes élmény marad!

Lukatsik Panna 4. osztály

A 4. osztály záró családi délutánja

Véget ért négy év. Ezt egy búcsúzó osztályprogrammal ünne-
peltük meg Varró Tomiék tanyáján, amelyre meghívtuk a család-
tagokat is.

Fantasztikusat fociztunk, kidobósoztunk és kötelet húztunk a
szülôkkel. Szívmelengetô volt látni, hogy anyukák és apukák mi-
lyen önfeledten, vidáman játszottak együtt gyermekeikkel.

Amíg az apukák a finom paprikás krumplit fôzték, addig ját-
szottunk és beszélgettünk egy jót.

Desszertbôl sem volt hiány, az anyukák kitettek magukért. Egy
utolsót fényképezkedtünk, sorra villogtak a vakuk. A családi na-
pot egy hangulatos tábortûzzel zártuk. Már közel volt az éjfél, mi-
kor elbúcsúztunk egymástól.

Hálás köszönet a Varró családnak, akik szívélyes vendéglátá-
sukkal helyet adtak ennek a számunkra felejthetetlen esemény-
nek! Külön köszönet Nagy Józsefnek és feleségének, Marika né-
ninek, akik a vacsorához a burgonyát felajánlották nekünk!

Köszönjük a szülôi munkaközösségnek: Fábián Anettnak, Lu-
katsikné Gál Magdolna Mónikának és Varró Tamás Lászlónénak,
akik a négy év folyamán áldozatos munkájukkal segítették osztá-
lyunkat, és mindazon szülôknek, akik ösztönzô, szeretetteljes tá-
mogatásukkal a gyermekük és osztályunk elôrehaladásához hoz-
zájárultak, hiszen mindannyian tudjuk: „A szeretet az élet.” 

A 4. osztály nevében: Serfelné Szaller Edit

Zöldike tavasz
„G-dúrban zúgják a fákon
a kabócák, hogy láss csodát,
láss ezer csodát, láss ezer csodát!”

/Quimby/

Két tartalmas programunkról adunk hírt a kedves olvasóknak.
Az egyiken Budapesten voltunk a Magyar Mezôgazdasági Múze-
umban, ahol részt vettünk a Fedezzük fel az erdô csodálatos vilá-
gát címû interaktív programon.

Egy látványos labirintust jártunk végig csapatokban, s közben
érdekes információkat tudtunk meg a hazánk erdeiben élô rova-
rokról, madarakról, emlôsökrôl és növényekrôl.

Frissen szerzett tudásunkat le is ellenôrizhettük, mert minden
útelágazásnál kaptunk egy kérdést. Ha jól válaszoltunk, a helyes
úton folytathattuk a játékot, ha nem, zsákutcába jutottunk, és új-
ból vissza kellett térni a feladathoz.

Szerencsére mindenkinek sikerült teljesítenie az útvonalat. Ju-
talmul ajándékot is kaptunk. Egy kis pihenô után átsétáltunk Fô-
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városi Állatkertbe és a tavaszi verôfényes napsütésben több, szá-
munkra kedves állatot sikerült megfigyelnünk. A legbátrabbak
elefántot is etettek a gondozók segítségével. A játszótéren termé-
szetesen játszottunk egy jó nagyot. Másik programunkon pedig
kilovaskocsiztunk a Pusztatemplomhoz. Már megszoktuk, hogy
ha szemfülesek vagyunk, biztosan „látunk csodát”. Így is történt.
Sikerült nagyon közelrôl meglesnünk egy ôzet, aki néhány pilla-
natig a kocsink közelében haladt, majd eltûnt a bozótban. Láttunk
nyulat és ragadozó madarat is. A Pusztatemplom különleges lég-
köre megérintett minket. „Kincseket” kerestünk, amit a természet
adott nekünk, és mindannyian választottunk magunknak egy fát,
amelynek megpihentünk a tövében, feltöltôdtünk energiájával, és
becsukott szemmel figyeltünk és hallgattuk a táj hangjait. Haza-
felé arról beszélgettünk az árnyas fák alatt, hogy milyen jó lesz
ôsszel találkozni, és együtt új kalandokat átélni. Köszönjük lelkes
kocsisunknak, Pálinkás Tibornak, hogy idén is elfuvarozta vidám
kis csapatunkat, reméljük, a jövôben is számíthatunk segítségére!

Varró Ágnes és Serfelné Szaller Edit tanító nénik

„Mutasd magad – Láss másokat!”

Iskolai tehetségmûhely Kakucson

A Pest Megyei Roma Szervezet az Oktatásért Közalapítvány
támogatásával májustól tehetséggondozó mûhely programot bo-
nyolított le a Kakucsi Általános Iskola segítségével. 

Az iskola a szombat délelôttönkénti foglalkozásokra rendelke-
zésre bocsátotta az úgynevezett Szúnyog épületét.

Az általános iskola 3., 4. és 5. osztályában egy-egy órában vá-
logattuk ki a gyerekeket a drámajátékokon alapuló improvizációs
helyzetgyakorlatokkal, személyes beszélgetésekkel. 

Ez alapján és a pályázati programhoz igazodva 12 gyermeket
hívtunk meg a tehetségmûhelybe. 

A beválogatás eredményeként és elôzetes célunknak megfele-
lôen sikerült vegyes, integrált csoportot kialakítanunk. A tehet-
ségmûhelyünk szemléletét és módszertanát a Waldorf-pedagógiá-
ból merítettük fôvárosi kollégák közremûködésével.

Igyekeztünk megteremteni azokat a feltételeket, melyek a
gyermekek érzelmi biztonságát és szellemi szabadságát biztosí-
tották. Egyenlô mértékben fejlesztettük a gyermek intellektuális,
érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló gyakorlati készségeit. 

A kézimunka foglalkozások során a gyermekek olyan, szá-
mukra addig ismeretlen anyagokkal ismerkedhettek, mint például
a selyem, a gyapjú, a damil stb.

A tehetségmûhely feladatainak köszönhetôen számos új esz-
közzel is (zsákvarró-tû, fûrész, spakli stb.) ismerkedniük kellett
nekik. A bábjáték zene aláfestésének megkomponálása és elôadá-
sa is a gyerekek feladata volt. A zenei fejlesztés során olyan hang-
szereket adtunk a kezükbe (pl.: triangulum, xilofon, csörgôdob,
kasztanyetta, kecskeköröm), amikkel még nem találkoztak, és
amiket zenei elôképzettség nélkül is könnyen megszólaltathattak. 

A tehetségmûhely foglalkozásait 6 szombaton tartottuk 5-5
órában. A foglalkozások során bábokkal mesedramatizálás, ver-
selés folyt. a drámajátékok marionett bábjait a gyerekek maguk
készítették el. A hatodik alkalomra elkészült az elôadás.

A díszlet színpadra helyezése után a nagy izgalomban telt fô-
próba következett. 

A Megyei Roma Nap adott lehetôséget a bemutatkozásra. A
bábelôadás a kulturális blokk egyik fô mûsora volt, és nagy sikert
aratott az ott megjelent szülôk, családtagok és kisgyermekek kö-
rében. 

Utána újra összegyûltünk a gyerekekkel, visszatekintettünk az
elmúlt másfél hónapra és a közös munkára, majd emlékül meg-
kapták az elkészített bábokat. 

Záró akkordként jutalmul – a bábszínház nyári szünete miatt –
egy budapesti moziba vittük ôket. 

A sikeres tehetséggondozás eredményét látva leírhatom, hogy
a roma tehetségmûhelyek kialakítására kiírt pályázatokra nagy
szükség és igény van. Az egyéni tehetségek kibontakoztatásának
remek színterei ezek, ahol a gyermekek sikerélménnyel gazda-

godva, önbizalmukat növelve bizonyíthatnak.
További elképzeléseink megvalósításához reméljük, hogy

újabb kiírások segítik munkánkat. 
A mostani lehetôséget pedig nagyon szépen köszönjük az Ok-

tatásért Közalapítványnak és munkatársainak! 
Oláh József Pemerosz

A bábozás élménye 

és egy emlékezetes délután

Szülôként nagy meglepetés ért: felkeresett az Oláh József „Pö-
li” azzal a kéréssel, hogy szeretné, ha a fiam is szerepelne egy
bábelôadásban a Roma napon, de ehhez több alkalommal el kell
járni oktatásra. Mivel gyermekem örült annak, hogy megtanulhat
bábozni, így én is beleegyeztem a felkérésbe.

Kisfiam izgatottan várta az elsô foglalkozást. Mikor hazaért,
örömmel mesélte, hogy nagyon tetszik neki. A bábelôadáshoz
mindenki saját maga varrta meg a bábját, és nagyon aranyosak,
barátságosak az oktatók. 

A gyerekek igencsak izgultak a fellépés napján, június 11-én
is. Egy szép mesét adtak elô a sok-sok nézô elôtt, akik nagy taps-
sal köszönték meg az elôadást.

A sikeres fellépésüket követôen június 19-én Pöli és a három
oktató megajándékozta a gyermekeket egy budapesti mozi láto-
gatással. Tanítóik, Eszter, Szilvi és Károly ott várták ôket a mozi-
nál. Pattogatott kukoricával és kólával elfoglalták a helyüket a
nézôtéren, majd a Kungfu Panda 2. címû filmet nézték meg. Az
elôadás után beültek egy Mc. Donald’s étterembe is. Nagyon jól
érezték magukat a gyerekek, a buszon is jókat nevettek. Szép,
emlékezetes délutánjuk volt.

Nagyon szépen köszönöm a szülôk és a szereplô gyermekek
nevében Pölinek és a három oktatónak itt, a Lapozgató hasábjain
keresztül is ezt a csodálatos lehetôséget, a bábozás élményét!

Köszönettel tartozunk Nemes Mária tanárnônek is, hogy aján-
lotta a gyerekeket ezekre a foglalkozásokra.

Vidra Zsoltné



Válogatás a „Kakucs virágoskertje” címû szombati tornacsarnoki kiállítás-
megnyitóján és dalos találkozóján készült fotókból

Királyfalvi Erzsébet és Mihály Józsefné a „Kakucs virágoskertje” leleplezé-
sében segítô Faragó Laurával és Horváth Bogival, akiknek virágkoronát font

az ünnep tiszteletére
Laczkó Mihály áldását kértük és kaptuk a magyarkakucsi és kakucsi

asszonyok munkáira

A dalos találkozón a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub énekesei Vendégünk az újhartyáni pedagógusok dalköre volt. Vezetôjük: Lauter Antal

Ismét szép mûsorral kedveskedett közönségünknek a Bárdos Lajos Kama-
rakórus Nits Márta vezetésével A Kakucsi Népdalkör asszonyai rozmaringos dalcsokrot adtak elô

Botlik Dávid szólót táncolt az öt Aranypáva-díjas Kakucsi Népdalkör és
Borvirág Együttes énekére: „Kiskakucsi gyerek vagyok…” A dalos találkozó közönségérôl készült színes fotónk egyike 

A falunap képeit Klauz Dénes tanár úrnak köszönjük!



Képes beszámoló a vasárnap délelôttjének programjaiból

Úrnapi szentmisével és körmenetünkkel indult a nap Szent Kereszt 
Templomunkból

Hagyományunk, hogy az Úr testét szimbolizáló Szentséggel a négy égtájat
jelölô úrnapi sátraknál a hívek hódolatukat fejezik ki Teremtôjük elôtt

Polgármester Úr megnyitja a falunapot, mellette az ünnepség konferansza:
Serfelné Szaller Edit tanító nô

Az idén az Általános Iskola pedagógusai voltak a kézmûves foglalkozások
fô felelôsei

A Kökörcsin Óvoda középsô csoportosainak mûsorát Oskóné Erôs Mária
óvónônek köszönhettük. Segítôje Elek Jánosné daduska volt

A falunapunkon bemutatkozó tornász óvodásokat a dabasi 
Kucsákné Zsákai Mária tanítja, aki a kakucsi származású Gecserné Varró

Erika tanítványa volt

Nem múlhat el falunap a mazsorettek mûsora nélkül! Tanítójuknak, 
Nagy Jánosnénak köszönjük, hogy ismét megdobogtatták a lányok 

a férfiúi szíveket
A Kálvin Zenekar a mazsorettek táncának kísérete mellett elzenélte Botlik

Dávid szólótáncához a „Kiskakucsi gyerek vagyok…” kezdetû dalt is



Képes válogatás a vasárnap délutánjának programjaiból

Pálinkás Tibor és Zsolnai Tamás hintajain mindig volt utas
Ebben az évben is sikerrel szerepeltek a Fekete Csillagok, 

a roma táncos fiúk

A helyi sváb kisebbségi önkormányzat Pilisszentivánról hívott táncos 
csoportot, akik fergeteges sikert arattak Czakó Roland színész barátaival operett-musical összeállítással 

szórakoztatta a közönséget

A Pro Jazz Big Band minôségi zenéje és énekesük, Lajáné Kuris Loretta
mûsora az idén is osztatlan sikert aratott

Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat Muck Ferenc országos hírnevû
szaxofon-mûvész és a Jazz’Pers!

Az Abba Sisters bombázói kakucsi háttértáncosokkal A nap hangosítását és az este báli zenéjét a Silver Zenekar vállalta



A falunapi verseny és díjazottjai

A fôzô-és sütôverseny zsûrije s magyarkakucsi vendégeinkkel
A borverseny nyertese: Csiszárik Imre veszi át elsô díját dr. Kendéné Toma

Máriától

A zserbó süteményverseny gyôztesének, Elek Györgynének gratulál 
dr. Fekete Borbála jegyzônk és Surman Antal A fôzôverseny gyôztesének adják át a megérdemelt díjat

A 2011. évi falunapon 
a borverseny eredményei:

Rajnai rizling - „Kálvin-Csiszárik Pincészet” 
– ifj. Csiszárik Imre - Nagy Arany minôsítés

Cserszegi fûszeres -„Kálvin-Csiszárik Pincészet”
– ifj. Csiszárik Imre - Nagy Arany minôsítés

Favorit - Zsíros József pincéjébôl - Arany minôsítés
Rajnai rizling - Tóth Pál pincéjébôl - Ezüst minôsítés

a fôzôverseny eredményei:

I. helyezett: Szepi Rt. – Nyári ízek Aranka módra

II. helyezett: Díszgalambász Egyesület 
– Szarvasgerinc Liebner módra

III. helyezett: Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület 
- Vegyestál

a sütôverseny eredményei:

I. helyezett: Elek Györgyné zserbója
II. helyezett: Liszkai Jánosné szárbordós süteménye

III. helyezett: Gyôrfi Imréné zserbója
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Rutterschmid Richárd 
2001-ben kezdte a birkózást a kakucsi Általános Iskolában

Kovács Levente edzôvel.
Már a kezdetekkor kiderült, hogy termeténél fogva jó adott-

ságokkal rendelkezik a birkózó sporthoz.
Átkerülve az inárcsi birkózó szakosztályba, edzôje, Kovács

Levente itt is kiemelt figyelmet szentelt a felkészítésére.   
Richárd 2005-2006-ban a budapesti Vasas Sport Club birkó-

zószakosztályához került.
Kiemelkedô eredményei mellett rengeteg kisebb birkózóver-

senyen ért el.

2010-ben az Általános Iskola „Jó tanuló, jó sportoló”-díját
nyerte el. 

Jelenleg a Vasas 8. c sportiskolájában tanul, miközben heti 7-
8 edzéssel készül a jövô évi Európa-bajnokságra.

Nevelô edzôje jelenleg is Kovács Levente.
Rutterschmid Richárd sporteredményei az elmúlt egy évben:
2010-ben:
– Orosházán dr. Sándor László emlékversenyen - I. helyezés
– A serdülô szabadfogású Bp. Bajnokságon - I. helyezés
– A Bp. Bajnokságon (ESMTK) – I. helyezés
– Gyöngyösön a serdülô szabadfogású rangversenyen –

I. helyezés
– Pécsett a szabadfogású diákolimpián - I. helyezés
– Bükkön a serdülô szabadfogású versenyen országos bajno-

ki cím nyerése
2011-ben:
- Kadet rangverseny I. helyezése Csabin és Monoron is.
(Összeállította Kovács Levente szakedzô)

Prohászka Péter
Kézilabdás pályafutásomat 2003 tavaszán kezdtem el a Da-

bas VSE KC színeiben. Az elsô évben még csak ismerkedtem a
játékkal, megpróbáltam megtalálni a számomra legmegfelelôbb
posztot a csapatban. Ez végül a kapusposzt lett. 2004-ben és
2005-ben a csapattal a Budapest Bajnokság 3. helyezését értük
el. 2006-ban megismerkedtem a kézilabda egyik speciális vál-
tozatával, a strandkézilabdával. Ebben az évben a dabasi stran-
don szervezett serdülô strandkézilabda torna elsô helyezettjei

lettünk, és a játékvezetôk engem választottak a mezôny legjobb
kapusának.

A 2006-ban rendezett Fradi utánpótlás tornán 3. helyen vé-
geztünk a dabasi serdülô csapattal. 

A 2007-es ifjúsági strandkézilabda bajnokságon 2. helyezést
értünk el. A tornán nyújtott teljesítményem alapján meghívást
kaptam az ifjúsági strandkézilabda válogatottba.

2007-ben - még ifista korúként - lehetôséget kaptam, hogy a
dabasi klub felnôtt csapatánál is bizonyíthassak. Innentôl a mai
napig kerettagnak számítok a csapatban.

Legkiemelkedôbb eredményemet 2008 nyarán értem el, ami-
kor az ifjúsági strandkézilabda válogatottal Európa bajnoki cí-
met nyertünk.

Ezt követôen a hazai strandkézilabda ifjúsági tornán 3. he-
lyezést értünk el a dabasi fiatalokkal.

Szintén ebben az évben a dabasi ifi csapattal a Fradi utánpót-
lás tornán 2. helyen végeztünk.

A 2008-2009-es szezonban a dabasi klub történetében az if-
júsági csapattal a legkiemelkedôbb eredményt értük el. Ennek
köszönhetôen két kitüntetést is kapott csapatunk, hiszen „Pest
megye legjobb utánpótlás csapata” és „Dabas város legjobb
csapata” címet nyertük el.

2009-ben az ER- Fireball BHC. strandkézilabda csapattal
Csehországban rendezett nemzetközi tornán 3. helyen végez-
tünk.

Szintén 2009-ben OVB strandkézilabda ligakupán bronzér-
met szereztünk.

A 2009-2010-es szezonban az NB II. férfi felnôtt csapatával
és az NB I/B keleti csoportjában is a 3. helyen végeztünk.

2010-ben az NB I/B felnôtt csapatával „Dabas város legjobb
csapata” kitüntetést kaptunk.

A 2010-2011-es szezonban az NB I/B-s felnôtt csapatunk a
keleti csoportban a 2. helyen zárta az idényt.

A pályafutásom során ezeket az eredményeket sikerült elér-
nem, és remélem, hogy a jövôben még legalább kétszer ennyit
sikerül majd.

Szerkesztôségünk és a sportot szeretôk nevében szeretettel
gratulálunk ezekhez a kiemelkedô eredményekhez, és kívánunk
további sikereket mindkét jeles fiatal sportolónak. Richárdnak
szurkolunk a jövô évi Európa-bajnokságon, Prohászka Péter-
nek pedig azt kívánjuk, duplázza meg sikereit, szerezzen még
sok örömet sportága, a kézilabda rajongóinak!

A 2011. évi falunap „Az év sportolója” 
címben részesült fiataljainak laudációi

Rutterschmid Richárd birkózónk méltatása

Prohászka Péter kézilabdásunk laudációját testvére,
Petra olvasta fel
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Osztálytalálkozó
Szeretnék a Lapozgatóban röviden beszámolni 50 éves osz-

tálytalálkozónkról, amit 2011. július 16-án rendeztük meg, és
aminek megszervezésével engem bíztak meg volt osztálytársaim.

Találkozónkra meghívtuk az igazgatónôt, Marton Ilonát, aki
egy csodaszép marcipános tortával érkezett, majd egy kis köszön-
tôt mondott. Megható volt, ahogyan meghívott bennünket jövôre,
az iskola ötven éves jubileumának ünnepségére.

Még délután kiballagtunk szeretett osztálytársainkhoz a teme-
tôbe, hogy róluk is megemlékezzünk. Eközben négy fiú megláto-
gatta három beteg társunkat, akik kitörô örömmel fogadták ôket.
Jólesett nekik, hogy még rájuk is gondoltunk. Ezután következett
a vacsora, a beszélgetés, a kacagás és tánc. Hajnalig ropta, aki
bírta!

Mondhatom, 50 év nagyon hosszú idô, de az, hogy ez a kis
csapat ezt megélte, az még nagyobb öröm. Egy ilyen találkozó
nagyon nagy esemény, megrendezése sok feladattal jár, de úgy ér-
zem, és ebben megerôsítettek társaim is, hogy nagyon jól sikerült,
olyannyira, hogy rövidesen eleget teszünk egy kedves baráti meg-
hívásnak is. 

Kívánom mindenkinek, hogy gondoljon vissza a múltba és em-

lékezzen, úgy, ahogyan azt mi is megtettük. Szeretném, ha 5 év
múlva osztálytársaimmal ismét erôben és egészségben találkoz-
nánk!

Beliczkiné Marika

FFFF RRRR IIII SSSS SSSS   DDDD IIII PPPP LLLL OOOO MMMM ÁÁÁÁ SSSS AAAA IIII NNNN KKKK

Jasper Andor 
1987. április 2-án, Budapesten szület-

tem. Két évvel ezelôtt megjelent írásomat
ott szakítottam meg, hogy elvégeztem a
Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmér-
nöki karának alapképzését, és felvételt
nyertem a Budapesti Mûszaki Egyetem
Épületgépészeti Tanszéke által indított
mesterképzésre. Az azóta eltelt 2 év alatt
elvégeztem a képzést, és június 17-én si-
keres államvizsgát tettem. Mostantól okle-
veles épületgépész mérnök vagyok. Úgy
gondoltam, hogy ez még mindig nem elég
nekem, így jelentkeztem a Gépészmérnöki
Kar doktori képzésére, ahova fel is vettek.
Témám: Forróvizes távhôellátó rendszerek
hidraulikai szabályozása a változó tömeg-
áramú keringetés megvalósításának igé-
nyével, idôben sztochasztikusan változó
hôigények alapulvételével. Ezen belül is
nagy hangsúlyt kap a matematikai rend-
szerelmélet és azon belül a dinamikus
programozás, aminek segítségével egy új-
fajta rendszer-méretezési módszert próbá-
lok megvalósítani, és egy a már meglévô

r e n d s z e r e k
o p t i m á l i s
m û k ö d é s é t
e l ô s e g í t ô
program ki-
dolgozása is
cél. Minde-
zek alapját a
d i n a m i k u s
programozás
képezi, ami-
nek feldolgo-
zását és a
r e n d s z e r e k
méretezésé-

hez történô alkalmazását diplomamun-
kámban már ismertettem. A képzés 3 évig
tart. Remélhetôleg ezt a kihívást is sikerrel
veszem.  

Jasper Kitti
1988. augusztus 17-én születtem. 1995-

ben a kakucsi Általános Iskolában kezd-
tem iskolás éveimet, majd 10 évesen sike-
resen felvéte-
liztem a da-
basi Táncsics
Mihály Gim-
názium 8
osztályos ta-
gozatára. Az
érettségi si-
keres teljesí-
tése elôtt ne-
héz volt dön-
tenem, hogy
milyen irány-
ban haladjak
tovább. Mi-
vel a biológia
állt hozzám a legközelebb, ezért a Sem-
melweis Egyetem egy karának két szakát
jelöltem meg a jelentkezési lapomon. Így
2007-ben felvettek a Semmelweis Egye-
tem Egészségtudományi Karának ápolás
és betegellátás szakára. A nehéz elsô év
után szakosodtam, és elmélyülhettem a di-
etetika tudományában. Bár az egyetemi
évek nem voltak könnyûek, megérte vé-
gigcsinálni. Idén júniusban a három rész-
bôl álló államvizsgát teljesítettem, majd
júliusban átvehettem a hôn áhított diplo-
mát. Ezennel, mint dietetikus és mint élel-
mezésvezetô indulhattam el a nagyvilág-
ban. 

Nagyon ragaszkodom a családomhoz és
a vidéki élethez, ezért mindenképpen a
környéken szerettem volna elhelyezkedni.
A dabasi Átrium Idôsek Otthonába éppen
élelmezésvezetôt kerestek, és bár még a
diploma sem volt a kezemben, szerencsét
próbáltam. Így július 5-e óta, mint élelme-
zésvezetô dolgozhatok félállásban az ott-
honban. 

Mindenképpen szeretnék dietetikusként
is dolgozni, kitölteni a munkaidômet. Az
egészséges táplálkozásra nevelést nagyon
fontosnak tartom, fôként a gyerekek köré-
ben. Szakdolgozatomat a gyerekek és szü-
leik táplálkozásának összehasonlításáról
írtam. Nagyon érdekes képet kaptam az ét-
kezési szokásokról. Ezek az eredmények
még jobban megerôsítettek abban, hogy a
gyerekek táplálkozásán módosítani kell, és
a szüleik nézeteit a helyes irányba kell te-
relni.

Kocsis Gábor
Budapesten születtem 1984. augusztus

28-án, születésem óta Kakucson élek. A
birkózással 8
évesen talál-
koztam el-
ôször, a Va-
sas, majd ké-
sôbb a Fradi
leigazolt ver-
senyzôje vol-
tam.  Általá-
nos iskolai
tanulmánya-
im után Da-
bason a Kos-
suth Zsuzsan-
na Szakképzô
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Iskolában érettségiztem, és kereskedelmet,
marketinget tanultam. A középiskola befe-
jezése után munkát kaptam az újhartyáni
AKA Rt.-nél mint díjszedô, mindeközben
sportoktatói végzettséget szereztem birkó-
zásból a budai sportközpontban. Fôiskolai
tanulmányaimat az ELTE pedagógiai és
pszichológiai karának testnevelô tanári
szakán kezdtem meg. Közben szerzôdést
kaptam a németországi Nattheim csapatá-
nál légiós birkózóként. A tanulás és a
sportkarrierem építése mellett 2008-ban
Kovács Levente kollégámmal közösen új-
jászerveztük a kakucsi birkózó szakosz-
tályt. 2010 szeptemberétôl a Kakucsi Álta-
lános Iskola testnevelô tanára vagyok.
Diplomámat 2011 nyarán szereztem meg.  

Kovács Zsuzsanna
Katalin

Kilenc év-
vel ezelôtt a
kakucsi álta-
lános iskolai
bizonyítvá-
nyommal a
dabasi Tán-
csics Mihály
Gimnázium-
ba jelentkez-
tem.

Jó tanára-
immal, új ba-
r á t a i m m a l
gyorsan és jól

eltelt a négy év. Az érettségi bizonyítvány
(különösképpen a földrajz emelt szint) jó
belépônek bizonyult a Szegedi Tudomány-
egyetem Környezettan Bsc szakára. Ettôl
kezdve Szeged lett az állandó lakhelyem
öt évig. Ez az idô nagyon tartalmasan telt
el, gazdagabb lett az életem. Ebbe sok
minden belefért: tanulás, dolgozatok, vizs-
gák és bulik is néha. De rengeteg kísérlet a
laborban, s amint az már ilyen helyen len-
ni szokott, nagyobb események is, úgy,
mint szakdolgozatírás, annak megvédése,
államvizsga, és 2009-ben a diploma átvé-
tele. Ez igazolta, hogy alkalmazott környe-
zetkutató lettem, környezetminôsítô és
kockázatbecslô szakiránnyal.

Kis pihenô után (ami a nyári szünetet
jelentette) folytatódott a tanulás a követke-
zô fokozatra jogosító diplomamunka elké-
szítésével, s helyt kellett állnom a követ-
kezô államvizsgán is. Vagyis megszerez-
tem a mesterdiplomát Környezettudomány
szakon, mûszeres környezeti analitika és
technológia szakirányon. Így „telt ki” az 5
esztendô.

Jó volt az életem Szegeden, kellemesen
teltek az évek. Családom már azt hitte,
hogy ott marasztal a város. Néha azért én is
gondoltam rá, de csak a döntésig. Indoklás-
képpen kölcsönöznék is egy híres Mikes

Kelemen-i gondolatot, ami az én esetem-
ben így szól: „Annyira megszerettem Sze-
gedet, hogy sohasem felejtem Kakucsot”.

Vagyis az, hogy itthon maradjak, már
csak azon múlik, sikerül-e a közelben
munkahelyet találni. Mert ha igen, akkor
itt szeretnék letelepedni, itt élni.

Kucsera Helga 
1989. július 4-én születtem Budapesten.

Tanulmányaimat a kakucsi Általános Isko-
lában kezdtem, ám a szülôi aggodalmak
ellenére 12 évesen átjelentkeztem a Bolyai
János Gimnáziumba. Csodás éveket töltöt-
tem a Bolyai falai között, rengeteg olyan
élménnyel gazdagodtam, ami véleményem
szerint máshol nem biztos, hogy megada-
tott volna. Az utolsó osztálykirándulás so-
rán Szegedre utaztunk, és ezzel meg is pe-
csételve a jövôm, azonnal beleszerettem
Szegedbe, és mivel több osztálytársam is
hasonlóképp érzett, így egyértelmûnek lát-
tuk, hogy Szegeden kell folytatni az éle-
tünk. Szerencsére mindenkit felvettek, így
megkezdhettük a szegedi egyetemista pol-
gárok gondokban gazdag, ám mégis gond-
talan életét. Engem andragógia szakra vet-
tek fel, ami egyszerû fordításban felnôtt-
képzést, mûvelôdésszervezést jelent, ám
igen sok definíciót lehet használni még rá,
mivel nagyon sokrétû oktatásban vehettem
részt. Ez a szak leginkább a humán beállí-
tottságú embereknek kedvezô irány, mivel
rengeteg mûvelôdéstörténeti és kulturális
ismeretet sajátíthatnak el, emellett gazda-
sági és üzleti tapasztalatokat is szerezhet-
nek. Ennek a szaknak a célja, hogy olyan
szakembereket képezzenek, akik kulturális
és közösségszervezô feladatokat képesek
lesznek megszervezni és koordinálni. Ren-
geteg hasznos tapasztalattal lettem gazda-
gabb a három év során, sok gyakorlati le-
hetôséget biztosított az iskola, ahol gya-
korlatban is tudtuk alkalmazni a tanulta-
kat. 

Idén sikeres államvizsgát tettem andra-
gógia – múzeumpedagógia specializáción. 

A jövôt illetôleg, még nem tervezem,
hogy a szakmámon belül próbáljak elhe-
lyezkedni. Jelenpillanatban egy hollandiai
munkavállalás van tervben, és elôrelátha-
tólag 1 évet fogok kint tölteni. Ennek leg-
fôbb oka a nyelvtanulás, idegen kultúrák

megismeré-
se, de termé-
szetesen a
kalandvágy
is hozzátarto-
zik és persze
az is, hogy a
felnôtt világ-
ba lépve ön-
álló életet
kezdhessek. 

Rapcsák Norbert
1987. no-

vember 10-én
s z ü l e t t e m
Budapesten.
1 9 8 8 - b a n
k ö l t ö z t ü n k
Kakucsra a
családommal.
A helyi óvo-
da és általá-
nos iskola el-
végzése után,
pénzügyi te-
rületen szerettem volna tovább tanulni,
ezért a Teleki Blanka Közgazdasági Szak-
középiskola és Gimnáziumba jelentkez-
tem. Közgazdaságtanból és marketingbôl
érettségiztem ötödik tantárgyként. Érettsé-
gi után, a jogi pálya érdekelt, ezért jogi
egyetemen szerettem volna tovább tanulni,
de sajnos nem vettek fel. Így a középisko-
lámban maradtam és elvégeztem a külke-
reskedelmi ügyintézôi szakot. Az egy éves
képzés alatt lehetôségem nyílt betekinteni
a jogi és a gazdasági pálya összefonódásá-
ba. Ennek szellemében (és talán dacból is,
amiért egy évvel korábban nem vettek fel
a jogi egyetemre) olyan felsôoktatási in-
tézményt kerestem, ahol kamatoztatni tu-
dom közgazdasági és pénzügyi tudásomat,
és nem pusztán jogi képzést nyújt, ugyan-
akkor nem szakad el teljesen a törvények
világától sem. 

Választásom a Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi karára esett,
ahol munkaügyi- és társadalombiztosítási
igazgatási szakra vettek fel. A képzés há-
rom éves volt, amelynek elsô másfélévé-
ben munkaügyi és társadalombiztosítási
tantárgyaim egyaránt voltak. A második
másfél évben szakosodni kellett, én a tár-
sadalombiztosítási szakterületet választot-
tam, melynek keretében az egészségbizto-
sítás, a nyugdíjbiztosítás és a szociális el-
látások rész területeivel ismerkedtem meg.
Az oktatás magában foglalta az elméleti
oldalt, vagyis, hogy a törvények adta lehe-
tôségek szerint ki és milyen feltételek fenn-
állása esetén, milyen mértékben jogosult
az egyes ellátások igénybe vételére. Tulaj-
donképpen azt is megtanultam, hogy ho-
gyan lesz a bruttó bérbôl nettó kereset, és
azt hogyan kell bérszámfejteni, a számvi-
teli, illetve az adózási törvény rendelkezé-
seinek megfelelôen. A szakdolgozatomat
„Az állam által nyújtott szociális védelmi
rendszerek sajátosságai” címmel írtam, ki-
emelt figyelmet fordítva a családsegítô
szolgálatokra, hiszen a mai gazdasági
helyzetben fontos szerepük van a társada-
lom életében. 

Államvizsgát egészségbiztosítás, csa-
ládtámogatás, nyugdíjbiztosítás, közigaz-
gatási jog és szociális jog témakörökbôl
kellett tennem. A vizsgát megelôzôen már
februárban beadtam a jelentkezésemet
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mesterképzésre és egy fajta bizonyításként
ismét megpróbáltam a jogot (gondolván,
hogy úgyis mesterképzésre vesznek fel,
mivel elsôként azt jelöltem). A sors külö-
nös fintora, hogy a mesterképzésre nem
vettek fel, mivel a felsô oktatási pont-
határok nyilvánosságra hozatala után né-
hány héttel derült ki, hogy sikerült a kö-
zépfokú angol nyelvvizsgám, viszont a
jog, immáron ha nem is vágyálomként, ha-
nem elégtételként, de végre sikerült. 

2010 szeptemberétôl a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi
karán, jogász szakon folytatom tanulmá-
nyaimat. Terveim szerint a szociális és
munkajogi területre specializálódom majd
ez által kapcsolódva jelenlegi diplomám-
hoz, amit 2011. július 09-én vettem át
munkaügyi és társadalombiztosítási szak-
emberként.

Spanyiel Lili
1988. június 16-án születtem Budapes-

ten. Általános iskolai tanulmányaim elsô
hat évét a kakucsi Általános Iskolában töl-
töttem, majd a 7. osztályt már az ócsai Bo-
lyai János Gimnázium 6 osztályos képzé-
sén folytattam, ahol 2007-ben sikeres
érettségi vizsgát tettem.     

Sokat gondol-
koztam azon,
hogy mi is legyek,
amikor majd nagy
leszek? Abban az
egyben biztos
voltam, hogy fia-
talokkal szeretnék
foglalkozni, nekik
szeretnék segíte-
ni. Úgy gondo-
lom, ezt a pedagó-

giai indíttatást édesanyámtól örököltem.
Ezért döntöttem úgy, hogy tanulmányai-
mat szociálpedagógia szakon szeretném
folytatni. 

2007-ben felvételt nyertem a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Vitéz János kará-
nak szociálpedagógia szakára Esztergom-
ba. A fôiskolán eltöltött évek alatt rájöt-
tem, hogy választott szakmám sokkal in-
kább hivatás, mint munka. Számos gya-
korlaton vettem részt az évek során, töb-
bek között a kakucsi Általános Iskolában,
Dabason a Társult Önkormányzatok
ΩEgyüttΩ Segítôszolgálatánál, valamint
Alsónémedin a Szegletkô Gyermekotthon-
ban – itt döbbentem rá igazán, mennyire
fontos segíteni a bajba jutott, hátrányos
helyzetû, magukra hagyott fiatalokon. 

Szakmai gyakorlatomat Budapest Fôvá-
ros Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálatának Ne-
velôszülôi Hálózatánál töltöttem, ahol ki-
váló tereptanáromnak köszönhetôen rész-
letesen megismerhettem a szakma ezen
oldalát. 2011 januárjában jeles diplomával

fejeztem be esztergomi tanulmányaimat.
Diákéveim azonban nem értek véget, mert
tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán szeretném foly-
tatni.

Szerencsésnek mondhatom magam,
mert fiatal éveimet tanulással tölthetem,
amely a családom támogatása nélkül nem
valósulhatna meg.

Farkasné 
Szabó Mária

Elöljáró-
ban megjegy-
zem, hogy a
L a p o z g a t ó
létrejöttében
1996 óta köz-
remûködöm,
ebbôl kifo-
lyólag még
megjelenése
elôtt elolva-
som az összes
leendô cikket. 

Nem vélet-
lenül tettem
saját magam a „Friss diplomások” fôcím
utolsó nyilatkozójának, hiszen egy kissé ki-
lógok a fiatalok sorából. (Sajnos nemcsak
a „friss” szó miatt.)

Magamról dióhéjban annyit, hogy szü-
letésemtôl fogva kakucsi vagyok – és mi-
vel 20 éve a Polgármesteri Hivatalban dol-
gozom –, kevesen lehetnek, akik legalább
látásból nem ismernek. Amit esetleg a
munkakörömhöz kapcsolódva nem tudhat-
nak rólam, az az, hogy milyen iskolákba
jártam. Tehát:

1982-ben végeztem a budapesti Rudas
László Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban, s az érettségi mellé egy „szakmacso-
portot” is kaptam, úgymint: jegyzôkönyv-
vezetô gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyin-
tézô.

Rögtön érettségi után a helyi tsz-irodán
kezdtem el dolgozni, majd közben a két
gyermekemmel: Rolanddal és Bernadettel
1984-tôl és 1988-tól gyesen voltam. 

A gyes után - 1991-ben - kerültem a he-
lyi Hivatalba, mint igazgatási ügyintézô, s
azóta itt vagyok. 

A Hivatalban eltelt 20 év alatt a követ-
kezô végzettségeket szereztem: 1992-ben
anyakönyvvezetôi szakvizsgát, 2001-ben
ECDL-vizsgát (Európai Számítógép-hasz-
nálói Jogosítványt), majd 2002-ben sze-
mélyügyi ügyintézôi és - arra épülve -
2003-ban személyügyi gazdálkodói szak-
képesítést.

Azonban az álmom mindig is az állam-
igazgatási fôiskola elvégzése volt, ezért -
miután a gyermekeim idôközben felnôttek,
s már nem igényelték az állandó anyai fel-
ügyeletet - 2008-ban jelentkeztem a Buda-

Diplomájukhoz szeretettel gratulá-
lunk, és kívánjuk, boldoguljanak
erôben, egészségben mind a válasz-
tott szakterületükön, mind a magán-
életükben. Mindehhez sok sikert kívá-
nunk! 

A Szerkesztôség

Kakucs 2011. 
II. félévi programjainak

tervezete 
Szeptember

11. vasárnap – kakucsi búcsú

Október
9. vasárnap – szüreti felvonulás

Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok. 
Felelôse: Tóth Istvánné

22. szombat 
– az ünnep elôestéjén megemlékezés
Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû, 

Utcáink, tereink,
Sportcsarnok. 

Felelôse: KATÜB

November
5. szombat – a Zene Világnapja 

– emlékezés Liszt Ferencre
Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Felelôse: Tóth Istvánné
Iskolai Ôszi napok

11- péntek – Irodalmi Kávéház
Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Felelôse: Tóth Istvánné
19. szombat – mûsor és bál 

a könyvtár javára
Felelôse: Ablak Kakucsra

27. vasárnap – IV. fúvószenekari találkozó
– advent elsô vasárnapja

Helye: Sportcsarnok
Felelôse: Fajt Antalné

28. hétfô – községi nyugdíjasok napja
Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Felelôse: KATÜB
Sportcsarnok

December
17. szombat – adventi vásár

Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér
Felelôse: KATÜB 

18. vasárnap – adventi koncert
Helye: Szent Kereszt Templom, 

P. M. Hivatal
Felelôse: KATÜB

(KATÜB=Kakucsi Társadalmi és Kulturális
Ügyek Bizottsága)

pesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tu-
dományi Karára, ahol 2011. június 27-én
sikeres államvizsgát tettem. Az ott szer-
zett végzettségem: igazgatásszervezô. (A
mellékelt kép a diploma kézhezvételét kö-
vetô pillanatban készült.)
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Bulik bulija
Fergeteges éjszakára készültünk a 8. osztállyal kint a Vadász-

háznál. Délután volt a gyülekezô, és Dénes tanár úr autós felveze-
tésével bringákkal indultunk el.

Megérkezésünk után mindenki a sátorállításhoz fogott, de saj-
nos ez nem mindenkinek sikerült, mert Bencén, Dávidon és Vik-
toron kifogott a 6 személyes sátor felállítása, még jó, hogy volt
plusz.

Ezek után fát gyûjtöttünk az erdôben az esti tábortûzhöz, majd
következett a buli!

Kriszta, Bence és Viktor keverték a zenét, a fiúk amerikai fo-
ciztak, Balázsék gitároztak és énekeltek Grétával, tanár úr pedig
kattogtatta a fényképezôgépét. Gyorsan ránk esteledett, meggyúj-
tottuk a tüzet, amit a „polgármester úr”, vagyis Andor tartott élet-
ben a szülôk nagy örömére, mert ott melegedtek. A szalonnasü-
tésre nem mindannyian mentünk oda, mert nekünk minden fonto-
sabb volt a kajánál, bár Viktor megpróbálta bôrösen megsütni a

virslit, amelynek kicsit fura íze volt, és Attilán is kifogott a sütö-
getés, mert vastagabb volt a nyárs botja mint a kolbász, de ez sem
vette el a kedvünket az éjszakától.

Közben megérkezett 1 óra körül az esô, ami kis riadalmat oko-
zott, de ez is hamar elmúlt.

Danit még ez sem ébresztette fel, ezért mi megpróbáltuk és fej-
re állítottuk sátrastól, de ô erre sem ébredt fel, na, akkor már meg-
néztük, hogy él-e még  

Lassan hajnalodott. Roland bátorítására és elemlámpás felve-
zetésére többen hajnali futásra indultak…

Bár elhatároztuk a szülôk és Tanár Úr nagy örömére, hogy sen-
ki nem fog aludni, de a futás után a meleg vadászházban a többsé-
get elnyomta az álom, melynek Tanár Úr reggeli diszkója vetett
véget.

Hat óra után mindenki talpon volt, szétbontottuk a sátrakat és
összepakoltunk, mert mindannyian vágytunk az ágyunk után.

Köszönjük szépen a Vadász Társaságnak, hogy lehetôséget
kaptunk erre a felejthetetlen éjszakára. 

Gavló Gergô és Kubik Viktor

Ballagás utáni gondolatok
Most, amikor ezeket a sorokat írom, már egy másik iskola tanulói vagytok. Meg-

történtek a középiskolai beiratkozások.
Lélekben azonban még mindig itt vagytok, hisz az új környezetet alig ismeritek.

Szerencsésnek mondhatja magát, aki esetleg elmehet egy gólyatáborba.
Az iskola épületétôl, a tanórák és dolgozatok, felelések súlyától könnyû elszakad-

ni. A baráti kapcsolatok, megannyi érzelmi szál azonban most is ideköt benneteket.
Remélem, hogy még sokáig ide is fog kötni! Még akkor is, ha lassanként az emlékek
megfakulnak, és átveszik helyüket az újabb történések.

Sok emlék örökre megmarad; ez volt a ti gyermekkorotok, ami ezután következik,
az már az ifjúkor. Valószínûleg én is rengeteg dolgot elfelejtek majd. Szerencsére az
osztályfônökök emlékezete nagyon szelektív. Miden rosszat elfelejtenek, és minden
jót megôriznek.

Vannak közös titkaink is; mint például a fagyasztó esete a vadászházban. (Nyu-
godtak lehettek, nem mondom el senkinek.) Közösen ôrizzük számtalan siker és si-
kertelenség, szerencse és szerencsétlenség titkát. Ezek az emlékek, az eltelt idô - éle-
tünk egy darabja.

Szokták mondani: mindenki a maga sorsának kovácsa. Kérlek benneteket, hogy
próbáljátok életetek minden napját hasznosan eltölteni! Éljetek a családotoknak, hi-
vatásotoknak, kedvenc szórakozásotoknak! Gondoljatok arra; ami elromlik, azt álta-
lában meg lehet javítani, de a haszontalanul eltöltött idôt visszahozni soha nem lehet.

Az évek során gyakran kell majd fontos döntéseket hoznotok életetekkel kapcso-
latban. Ilyenkor mindig kérdezzétek meg szüleiteket, és vegyétek figyelembe a véle-
ményüket!

Én mindannyiotok szüleit ismerem, és tudom, hogy ôk azok, akikkel elsôsorban
megoszthatjátok gondjaitokat. Ezt saját tapasztalatból mondom, hisz nekem is sokat
segítettek az osztályfônöki munkában.

Az új iskolátokban jó munkát és sok sikert kívánok! Ha valamiben segíthetek, a
fotokakucs@citromail.hu címen megtaláltok.

Osztályfônökötök: Klauz Dénes

Szerkesztôi
kérés

Biztatjuk és kérjük, hogy akik
osztálytalálkozókat szerveznek,
tiszteljenek meg bennünket egy
beszámolóval, melyet közhírré te-
szünk, ezzel is buzdítva másokat
hasonló találkozók szervezésére.
Mert Petôfi Sándort idézve: „Hol
vagytok, ti régi játszótársak? /Kö-
zületek csak egyet is lássak!/ Fog-
laljatok helyet itt mellettem, /Hadd
felejtsem el, hogy férfi lettem,
/Hogy vállamon …év van már…”
– jó visszaemlékezni a gyermek-
és ifjú korunkra, jó találkozni egy-
kori osztálytársainkkal.

Figyelem!
Következô, 2011 

karácsonyára megjelenô
lapunkba az írások 

leadásának határideje:
2011. december 1.
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Közmûvelôdés

Irodalmi Kávéház
Kit hívjunk meg legközelebbi kávéhá-

zunkba? Van ötletetek? – kérdeztem köröm
tagjait, akik mindig segítenek, ha elaka-
dok. - Mit szólnál Láng Józsefhez? Szom-
batonként egy pesti piacon állandó vevôm,
ô biztosan szívesen vállalkozna egy ilyen
találkozóra – válaszolta Bábel Laci, s
örömmel kaptam a lehetôségen. Már csak
a Mûvész Úron múlott, valóban elfogadja-
e a felkérést. Elfogadta! Laci vállalta szál-
lítását, mi pedig érdeklôdô kíváncsisággal
lestük, milyen is lesz ez a találkozó azzal a
mûvésszel, aki feltételek nélkül, csupán
szeretetbôl jött közénk. A találkozóról Var-
ró Jánosné Pintér Marianna írt élménybe-
számolót. Íme:

Kedves Olvasók!

Aki április 19-én eljött az Irodalmi Ká-
véházba, az Láng Józseffel, az ismert szín-
mûvésszel tölthetett egy kellemes dél-
utánt. Láng Józsefet az érettebb korosztály
tagjai elsôsorban Roger Moore, brit szí-
nész szinkronhangjaként ismerik az „An-
gyal” címû közkedvelt filmsorozatból.
Kellemes orgánuma miatt valóban igen so-
kat foglalkoztatták szinkronszínészként.

A mai napig aktív mûvész azonban jó-
val sokoldalúbb, és igen gazdag életpályá-
ra tekinthet vissza. 1957-ben kezdte színé-
szi pályafutását a Pécsi Nemzeti Színház-

ban. Innen szerzôdött át a budapesti Víg-
színházhoz. 1962 óta pedig a József Attila
Színház tagja. Eljátszott több, mint 130
színpadi szerepet, láthattuk számos játék-
és tévéfilmben. Munkakedve, energiája a
mai napig töretlen. Ezt a vele folytatott be-
szélgetés során észrevehettük. Láng József
könnyed, csevegô hangnemben beszélt pá-
lyafutásáról és pályatársairól. Eközben
megismerhettük nyitott, derûs, szélsôsé-
gektôl mentes személyiségét, megnyerô
modorát. Anekdotázó jókedvvel idézte fel
az élményeit, fedett fel egy-két kulisszatit-
kot, osztott ki néhány enyhe fricskát a szí-
nésztársaknak.

A kedélyes társalgás folyamán kiderült

az is, hogy a rá oly jellemzô kiegyensúlyo-
zottság, megfontoltság áthatotta színészi
munkáját és magánéletét egyaránt, így si-
került elkerülnie mindazokat a mûvészi
pályában rejlô buktatókat, amelyek szá-
mos pályatársa életét kisiklatták.

Jó volt látni, hogy a sármos külsejét a
mai napig ôrzô mûvész elégedett az életé-
vel. Nyitott a világra, nem zárkózik el az
emberektôl, foglalkoztatják a hétköznapi
dolgok, és kielégítik az élet apró örömei.
Ebben áll a titka, ami miatt irigylésre mél-
tó. 

Ez a délután, egy kis felhôtlen kikap-
csolódás, ráirányította a figyelmet arra,
hogy ha derûvel és nyugalommal próbál-
juk fogadni a gondokat, könnyebben talá-
lunk rájuk megoldást.

A kedves találkozást köszönve, kívá-
nunk a Mûvész Úrnak további tartalmas és
derûs éveket, és az életet megszépítô
örömteli élményeket.

„Ködellik a Mátra…”
Eger város nagy múltú, rangos eseménye a regionális Népzenei

Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivál. Az ide látogató
közönség valódi népzenét élvezhet ezen a rendezvényen, miköz-
ben a fellépô együttesek a bemutatkozáson és a szakmai tapaszta-
latcserén túl országos megmérettetésre is vállalkozhatnak.

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes neve már régóta is-
merôsen cseng ezeken a találkozókon: arany minôsítések, Arany
Páva-díjak tanúsítják mindezt.

Az idei esztendôben a ’Ködellik a Mátra…” címmel meghirde-
tett 16. Országos Minôsítôn is remekeltek községünk dalosai: a
képzeletbeli dobogó legmagasabb csúcsára állhattak – a verseny
Arany Páva-díjasaként! E díj különleges értékét jelzi, hogy a zsû-
ri ez alkalommal csupán a kakucsi csoport teljesítményét jutal-
mazta a fenti elismeréssel, a regionális versenyek legrangosabbjá-
val. 

Jó volt tehát kakucsinak lenni az idén június 4-én Egerben,
ahol az ünneplésbôl és a dicsérô szavakból még a szurkolóknak is
bôven jutott úgy a verseny helyszínén, mint a Dobó téri Gála
Hangversenyen. 

Büszkék lehetünk, hogy létezik ez az „Arany Pávás csapat” la-
kóhelyünkön. Ez a több évtizedes múlttal rendelkezô közösség,
amely fenntartja és továbbadja a magyar népzenei hagyományo-
kat. E közösség, amely áldozatvállalás terén is jó példával jár el-
öl. Amely csapat mellesleg Kakucs zenei nagykövete is egyben,
hiszen dalban és prózában viszi, zengi hírnevünket országszerte.

Gratulálunk az eddigi eredményekhez, és további sikereket kí-
vánunk a csoportnak!  

A szurkolók nevében: a Csernák házaspár

Az Arany Pávát éneklôk: Bábel László, Bábel Lászlóné, Cser-
nák Ferenc, Csernák Ferencné, Csiszárik Pál, Csiszárik Pálné,
Erôs Gézáné, Herman Attila, Herman Ágnes, Jasper Lóránt, Jas-
perné Spanyiel Anikó, Liszkai Mária, Nagy Jánosné, Spanyiel Ist-
ván, Spanyielné Elek Györgyi és vezetôjük, Tóth Istvánné.

A népdalkör megköszöni Csernák János, Tóth László, Varró
János és a kedves Feleségek biztatását, szurkolását, valamint azt,
hogy velünk voltak ezen az emlékezetes és eredményes napon!
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Szeretettel hívom a színházat kedvelô régi és új barátainkat a
Kecskeméti Katona József Színház 7 elôadására szóló bérletére.
A nagyszínházi elôadások az alábbiak lesznek:

Agatha Christie: Az egérfogó (bûnügyi játék), Lehár Ferenc: A
víg özvegy (operett), Thomas Middleton – William Rowley: Át-
változások (reneszánsz szerelmi történet), Heinrich von Kleist:

Az eltört korsó (vígjáték), Csiky Gergely: Buborékok (zenés
vígjáték) valamint két kisszínházi elôadás, melyet a csoport tet-
szés szerint kiválaszthat.

2011. augusztus 29-tôl szeptember elejéig gyûjtöm az új
bérletek árát, melyek az alábbiak:

Felnôtt I. helyár: 9.500Ft, II. helyár: 7.500Ft, III. helyár:
6.000Ft.

Diák-nyugdíjas: I. helyár: 6.500Ft, II. helyár: 5.500Ft, III. he-
lyár: 4.500Ft.

A pedagógusoknak a színház 20% kedvezményt ad.
Újdonság, hogy a 2011/12-es színházi évadban minden bérle-

test megajándékoznak egy 20.000Ft-os wellness utalvánnyal,
mely a Club Karos Superior-ban (Zalakaros) váltható be.

A külön busz ára várhatóan 1300-1500Ft/fô lesz alkalmanként.
Kérem, éljenek a lehetôséggel! Várom jelentkezésüket a

könyvtárban: Tóthné

Könyvtárunk még az ôsszel régi helyén, a sportcsarnok galéri-
áján várja olvasóit a régi rendben: hétfôn 9-12 óráig, kedden 16-
20 óráig, szerdán 14-19 óráig, csütörtökön 14-17 óráig, pénte-
ken 14-19 óráig.

Szeretettel várom olvasóinkat!

Kakucs Község Önkormányzata és Könyvtára nevében hálá-
san köszönjük új lakóinknak, a Fô utca 230. szám alatt lakó
Steiner Sándornak és kedves nejének, Anikónak, hogy közel
250 db értékes könyvvel gazdagították községünk könyvtá-
rát.

„Mikor tetszik költözni?” – nap mint nap felteszik ezt a kér-
dést! „Már azt hittem, abban a szép könyvtárépületben találom” –
hangzik a másik.

Mit is mondhatnék? Türelem, türelem, intem magam is, hiszen
mi mást tehetnék?

„A tyúkot nem lehet megfejni” – hallom fentrôl az okfejtést,
ami nem vigasz, nekem, az Ügynek nem az. Sajnos a községnek
jelenleg nincs pénze a könyvtár belsô felújítására.

Erre én a családom anyagi segítségét ajánlom. Önkormányza-
tunknál nem fogadják el. 

Mi, az Ablak Kakucs Közhasznú Egyesülettel az ôsszel mûsor-
ral egybekötött bált szervezünk, amelynek a bevételét a könyvtár-
ra szánjuk.

„Gyûjtenek a könyvtárra a KAOKE szervezésében.” Jó, na-
gyon jó, igaz, én tudom meg legutoljára, mégis örülni kell. ôk is
segíteni akarnak.

Itt tartunk. Remélem, nem csak a közmunkások örülhetnek,
hogy tetô van a fejük fölött, hanem idôvel (rövid idôvel!) a köz-
mûvelôdésben dolgozók (köztük az ingyen, szerelembôl dolgo-
zók) is.

Most így néz ki belülrôl a könyvtár épülete (lásd a képeket!). 
Remélem, a legközelebbi lapunkban már egészen más fotókat

közölhetek, hiszen „A remény hal meg legutoljára.”

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár, 
állítólag a falu 2006. évi díszpolgára

Könyvtár, faluház, klub – de mikor?

Színházbérlet a 2011/12-es évadra!
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Könyvtárunk gyûjti helytörténeti értékeinket, így a Ka-
kucsról korábban megjelent képeslapokat is. Segítségünk-
kel adta ki az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület az
idei falunapunkra megjelent nosztalgia, azaz az egykori
kakucsi képeslapokat új formátumban. 

Akit érdekel, nyitva tartási idônkben ezekbôl a lapokból
vásárolhat 100Ft/db áron.

Most mellékeljük a nemrégen birtokunkba jutott kakucsi
képeslapot, mely az 1960-as években készült. Átadója:
Kolozsi János volt, akinek ezúton is megköszönjük, hogy
elhozta nekünk ezt a lapot. Sokunkban éleszthet emlékeket
a rajta látható, mára már elbontott tanácsháza képe, s
eszünkbe juthat a hatvanas évek hangulata.

Kérjük, ha rendelkeznek olyan, Kakucsot ábrázoló ké-
peslapokkal, melyek a feledés homályába tûnnének, akkor
hozzák be könyvtárunkba, hogy megôrizzük azokat az
utókor számára. Köszönettel: Tóthné Éva könyvtáros-tanár

Helytörténet

A község névadásának – illetôleg a név-
adásra vonatkozó vélekedésnek – igen sa-
játos dokumentuma a templom sekrestye-
bejáratának vaskapuja, amelyen a követ-
kezô mondat olvasható: „Haec denomina-
tio KAKWC oritur a cuculatione avis cu-
culi.” Vagyis a Hornyák István lakatos-
mester által, 1964-ben készített díszes be-
járat kiötlôje-tervezôje a kakukkolásból
eredeztette a község nevét. Az illetô az ak-
kori plébános, Vincze Dezsô volt, aki az
általa vezetett historia domusba a követ-
kezôket jegyezte fel ennek kapcsán:
„Örömmel láttam, hogy készül a sekres-
tyebejárat kapuja is. A krónikalap – vas-
ban. És ugyancsak kedvem szerint ízlése-
sen, csinosan. Persze most megint gond,
mibôl és mikor fizetem ki a mestert. Majd
csak lesz valahogy! De én szeretném min-
dig szebben és jobban, hogy kulturáltabb
legyen Kakucs lakossága.” 

Vagyis a tervezés szempontja egyértel-
mûen a tudományos igényû ismeretter-
jesztés volt – s ez volt a templomi idéze-
tektôl, jelmondatoktól igencsak eltérô szö-
veg szerepeltetésének indoka. A szaksze-
rû(nek gondolt) anyaggyûjtés a követ-
kezôképpen zajlott, a historia domus alap-
ján: „Felkeresett levelével dr. Vas János,
ferences rendi gimnáziumi tanár, aki in-
tenzíven foglalkozik a magyarországi
helységnevek értelmi magyarázatával.
Ilyen vonatkozásban keresett meg engem
is, hogy adatokat kérjen Kakucs történe-
térôl és nevének értelmi magyarázatáról.
Amit a Magyar Történet adataiból és még
inkább a környékbeli idôsebb plébániák
Historia Domusaból tudtam, mind megír-
tam neki. A közölt adatokat »nagyon érté-
keseknek« találta. Bizonyára ezért tünte-
tett ki újabb levelével, melyben közölte
Kakucs ôsi magyar múltjának egy igazolá-
sát: »okleveles adat is van róla 1480-ból,
A Kapy család levéltárában (amely a
Nemzeti Múzeum birtokába került) és a

Károlyi Oklevéltárban is elôfordul
Kakwch (KAKWCH) alakban Hartyánnal
együtt… Tehát magyar község az Öné…«
Följegyzem. Jó ezt tudni!”

Az idézett szövegrészben szereplô dr.
Vas János valójában dr. Vas József
(1889–1988) szalézi szerzetes volt, aki –
szerzetesrendjének feloszlatása után, 1955
és 1975 között – valóban a Szentendrei
Ferences Gimnázium tanára volt. Az ô ne-
vének említése Kakucs nevével összefüg-
gésben azért is jelentôs, mert a vonatkozó
szakirodalom állásfoglalása szerint Kiss
Lajos szótárának megjelenése elôtti
idôszakban az etimológiai kutatások egyik
igen jelentôs személyisége volt: „A leg-
szorgalmasabb névfejtô az írásmûvek szá-
mát tekintve akkoriban REUTER CAMILLO

volt, aki mintegy két tucat helynév-etimo-
lógiai dolgozatot publikált. Összesen kö-
rülbelül negyven szerzôt sorolhatnánk fel
még mellette, közülük a legtöbb írást PAIS

DEZSÔ, MIKESY SÁNDOR, KÁLMÁN BÉLA,
SZABÓ T. ATTILA, MEZÔ ANDRÁS és VAS

JÓZSEF tette közzé. A név szerint említett
hét névkutató írta az összes helynév-eti-
mológia felét. E számok azt jelzik, hogy a
történeti helynévkutatás, a névfejtés a 60-
as-70-es években a nyelvész szakemberek
meglehetôsen tág köre által mûvelt fontos
tudományterület volt.”

Kakucs nevének eredetére vonatkozóan
a fentiekbôl sejthetô, hogy korábbi, egyhá-
zi feljegyzések voltak az alapjai a sekres-
tyekapun ma is olvasható feliratnak. A his-
toria domus korábbi kötetére támaszkodó
helytörténeti írás szerint „egy XIX. száza-
di legenda a kakuk madár kakucsolásából
eredezteti.” Az elképzelés már csak azért
is etimológiai problémákat vet fel, mert a
kakucsolás alapvetôen mást jelent, mint-
sem kakukkolást. Az 1508-ban keletkezett
Döbrentei kódexben a következôképpen
szerepel: „Én szeretôm kecskéhez hason-
lott és gímborjóhoz. Íme, û mi falonk alatt

Krónikalap a vaskapun

áll, ablakon néz és rostélyokon kaku-
csol.” A Példák könyvében: a „Sem pedig
a szerzetben nem szokott vala réseken, ab-
lakokon világi embereket, férfiakat,
asszonyokat, leányokat kakucsolni.” Falu-
di Ferenc Téli éjszakák címû mûvében pe-
dig a következôképpen int: „Figyelem-
mel, és szive-fedve kell embernek a csa-
lárd mostani világgal bánni; mert igen vi-
gyáz a beszédre, és igen kakucsál szivünk
titkaira.” Tehát az ige eleve nem kakukko-
lásra, hanem inkább a kukucskálásra vo-
natkozik. A település ezen igével való
kapcsolatba hozása, s ennek kapcsán ha-
tárvédelmi leshelyként való magyarázata
már csak a földrajzi elhelyezkedése miatt
ugyanúgy nem meggyôzô, amint azt test-
vértelepülésére, a Bihar megyei Magyar-
kakucsra vonatkozóan megállapította
Rácz Anita.

A Kakuccsal kapcsolatos etimológiai
tévedésekhez tartozik az a hagyomány is,
amely éppen a név alapján kapcsolja a
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községet Szent Margit történetéhez. A ka-
kucsi templom 1926-ban kelt alapító oki-
ratában erre vonatkozóan a következôk ol-
vashatók: „Régi írások alapján Kakucs
községe már az árpádházi királyok idejé-
ben szerepel. Kakucs uradalmának magtá-
rából vittek a Nyulak szigetére – most
Szent Margit sziget – Szent Margitnak ele-
séget.” A kutatások azonban egyértelmûen
igazolták, hogy az 1270-es adat, ami ezt
igazolná, valójában egy Kokoch (Kakas)
nevû dunai szigetre utal.

A Kakucs név eredetét Kiss Lajos eti-
mológiai szótára és az idézett Rácz Anita-
féle szótár is bizonytalan eredetûnek tartja,
jóllehet szerint talán kapcsolatba hozható a
barkósági tájnyelvben elôforduló kakucs
görbe kés jelentésû fônévvel. Erdélyben, a
Barcaságban valóban több kakucs helynév

is elôfordul szóösszetételekben. A legvaló-
színûbb talán az etimológiai szótár által
fejtegetett elképzelés, amely a qoq füstö-
lögve ég, kozmás szaga van ótörök szó
származékát sejti benne. A fentiek össze-
függésében érdekes adatra bukkanhatunk
A magyar nyelv szótárában: „KA, elvont
gyökelem. 1) Tiszta torokhang, melytôl
hangutánzással neveiket kölcsönözték a)
oly állatok, különösen madarak, melyek
erôs torokhangon szólanak, mint: kakas,
kakuk, karoly, kacsa; b) oly igék, és szár-
mazékaik, melyek, néha más hanggal is
toldva, a természeti ka hangot utánozzák,
mint: kaczag, kaffog, kahol, karatyol, ka-
takol, kattog. 2) Jelent, miként általában,
hajlást, görbülést, pl. ezen szókban: kac-
zor, kacs, kacskaringós, kád, kagyló, kaj,
kajla, kajsz, kajszos, kajmó, kajmacs, ka-

csiha, kalács, kalinkó, kalantyú, kalimpáz,
kalistál, kamó, kampó, kancsal (kamcsal),
kandikál, kany, kanyar, kanyúl, kapa, ka-
sza, kapcs, kar, karé, karika, karima, káva
(= ka-av-a), kavar, stb.” Vagyis könnyen
elképzelhetô, hogy az egyházi forrás
szerzôje egyszerûen – ismeretlen indokok
alapján – más jelentéssel hozta összefüg-
gésbe a kakucs szót. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Pest me-
gyei Kakucs természeti viszonyai is az eti-
mológiai szótárak feltevéseit támasztják
alá, mivel a láperdôk égetése során nyer-
hettek mûvelhetô területet a falu lakói, s
így az irtások füstölgésével, a mocsarak
gôzölgésével, vagy a nehezen oltható
tôzegtüzekkel is összefüggésbe hozható a
község nevének keletkezése.

Maczák Ibolya PhD

Szeretettel köszöntöm a Lapozgató ol-
vasóit, akik megtisztelnek bennünket az-
zal, hogy figyelemmel kísérik klubunk
életét.

Az idén nagyon sok összejövetelben
volt részünk, így más települések nyugdí-
jas találkozóira hívtak meg bennünket, így
Inárcsra is. Ismét nagyon szívélyesen fo-
gadtatásban volt részünk a szomszédos te-
lepülés iskolájában. Nem az új mûvelôdési
házban, mert olyan sokan jöttünk össze,
hogy ott nem fértünk volna el. A nyugdíjas
csoportok színvonalas mûsorában mi is
felléptünk. Elénekeltünk egy ormánsági
népdalcsokrot, majd Stégnerné Mancika
Mécs László: „A királyfi három bánata”
címû versét mondta el úgy, hogy sokan
megkönnyezték. Ocskóné Rigó Anna néni,
aki klubunk egyik legidôsebb tagja szólót
énekelt, amit a közönség vastapssal jutal-
mazott. Mûsorunk befejezéseként Csiszá-
rikné Juliska szólójával egy szép májusi
dalt adtunk elô, melynek refrénjét vele
együtt énekeltük. Elmondhatjuk, hogy si-
keres fellépésünk volt. Az inárcsiak finom
ebéddel vendégeltek meg bennünket.

Elmentünk még a dánszentmiklósi és a
tápiószecsôi baráti találkozókra is.
Szecsôre több mint harminc falu nyugdí-
jasklubosait hívták össze, rengetegen vol-
tunk. A nagy melegben egy zárt mûvelôdé-
si ház nagytermében volt a rendezvény, s
bizony majdnem megfulladtunk a zsúfolt-
ság miatt. Jobb lett volna, ha szabadtéren
fogadnak bennünket, hiszen a teremben
nem volt kellô szellôztetés, s bizony, ez
zavart bennünket, így még a fellépésünk
sem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna.
Mindegy, túléltük. 

Nagyon örülünk annak, hogy megta-
pasztaljuk, mennyi helyen figyelnek ránk,
nyugdíjasokra. Sokan igen sokat dolgoz-
nak azokért a rendezvényekért, ahová
meghívnak bennünket. A polgármesterek
mindenhol ünnepi ruhát öltenek a tisztele-

tünkre, szép szavakkal megköszönik éle-
tünk munkáját. Ez nagyon tiszteletre mél-
tó, és igen jól esik nekünk a jó szó, a hála.
Köszönjük szépen.

A falunap szombatján a tornacsarnoki
dalos találkozón mi is felléptünk több ka-
kucsi és egy újhartyáni csoport mellett.
Nagyon jó hangulatú találkozó volt ez! A
mûsor végén minden jelenlévôt meginvi-
táltak vacsorára, ami csülkös pacalos pör-
költ volt krumpli-
val, savanyúság-
gal, no, és az
üdítôk mellett az
itóka sem hiány-
zott az asztalról. A
süteményt a Bár-
dos Kamarakórus,
a népdalkör asszo-
nyai és a nyugdí-
jasok sütötték. Be-
leadták összes
szeretetüket, tehát
nagyon finom volt
minden sütemény.
A tálalásban a
n é p d a l k ö r ö s
asszonyok segítet-
tek, sürögtek-fo-
rogtak, hogy min-
den rendben le-
gyen. Köszönjük mindazoknak, akik sokat
dolgoztak ezért a két napos rendezvényért,
mert akik nem lehettünk kinn a másnapi,
vasárnapi mûsorokon, azok a Dabas Tv-
bôl láthattuk, hogy milyen színvonalas
délutáni és esti programok voltak.

Július közepén, egy szombati napon
Cserkeszôlôre mentünk fürdeni. Nagyon
szép idôt fogtunk ki, mert nem volt
égetôen meleg, tehát a kinti medencékben
is lehetett bátran fürdeni. Az ember csak
kapkodta a fejét, annyi újdonsággal bôvült
a fürdô: új, melegebbnél melegebb meden-
cékkel, gyerekeknek hatalmas csúszdával,

szép fedett élményfürdôvel. Annyi látniva-
ló fogadott bennünket, hogy igazán nem
unatkoztunk. Fürdésünk végén a strand
szabadtéri színpadán egy törökös zenét ját-
szó, szép fiatalokból álló zenekar szóra-
koztatta a népet. Ez a zene búcsúztatott
bennünket, a fürdéstôl kissé elfáradt kaku-
csi csapatot.

Szomorúan írom, hogy sajnos vannak
betegeink, akiknek tiszta szívbôl mielôbbi

gyógyulást kívánunk, nagyon várjuk ôket
vissza a foglalkozásainkra. Így Ocskóné
Annus nénit és Farkasné Kató nénit. Sze-
retünk velük, a legidôsebbekkel is együtt
lenni, hiszen még mi is tanulunk tôlük, és
köszönjük, hogy megosztják velünk életta-
pasztalatukat.

Mindenkinek békességet, jó egészséget
kívánok, és remélem, a legközelebbi be-
számolómban is hasonló gazdag progra-
mokról írhatok a Lapozgató tisztelt olva-
sóinak. 

A Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub 
nevében: Tóth Ferencné Margit varró néni

Hírek a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub életérôl

Nyugdíjasaink a Szúnyog iskolában
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Megyei Roma Nap
A Pest Megyei Roma Szervezet és a Kakucsi CKÖ közös szer-

vezésében június 11-én került sor az idei Megyei Roma Nap meg-
rendezésére.

Az immáron hagyománnyá vált, Pest megye legnagyobb roma
kulturális rendezvényének a Székesi úti sportpálya adott otthont.

A délelôttöt rendhagyó módon a kispályás megyei torna képez-
te az idén is. A kispályás tornára 12 csapat nevezett a megye szá-
mos településérôl. A remek labdarúgó tornát a Tápiószelei Brazi-
lok nyerték az Örkényi Brazilok és Kalyi Jag Mûvészeti Szakis-
kola csapata elôtt.

A tornán minden évben kiosztjuk a mezôny legjobb játékosa
díjat, amelyet ez alkalommal Bódi Zsiga, a félszázéves Tápiósze-
lei játékos vihetett haza.

A mezôny gólkirálya Lakatos János, az Örkényi Brazilok játé-
kosa lett, a torna legjobb kapusát szintén a Tápiószelei Brazilok
csapata adta.

A torna legtehetségesebb játékosának járó díját Horváth Péter,
az Örkényi Brazilok játékosa nyerte el.

A több száz kilátogató sportszeretô közönség férfias, de annál
sportszerûbb meccseket láthatott. A torna színvonalát minôsíti,
hogy a gyôztese képviselheti majd Pest megyét az Országos Ro-
ma Önkormányzat által meghirdetett, Nyíregyházán sorra kerülô
Országos Roma Tornán!

Az idén fôzôversenyt is hirdettek a szervezôk, pörkölt kategó-
riában.

A versenyre az Albertirsai CKÖ lecsós pörkölttel, a Tápiósze-
lei CKÖ csirkepörkölttel, az Inárcsi CKÖ körömpörkölttel, míg a
hazai szervezôk marhapörkölttel neveztek. A zsûri megítélése
alapján, a harmadik helyen holt verseny alakult ki, a bronzérmen
az albertirsai és az inárcsi séfek osztozkodhattak. A második he-
lyen a tápiószelei csirkepörkölt futott be, míg a dobogó elsô he-
lyét a Fekete István, Szabó Sándor által elkészített marhapör-
költ foglalta el. 

Az ügyesen megszervezett fôzôverseny további pozitívuma
volt, hogy senki sem maradt üres hassal, ugyanis ezáltal négyfajta
pörkölt szerepelt az étlapon, mindenki megelégedésére.

A délután folyamán a hagyományoknak megfelelôen a kultú-
ráé, vagyis a színpadé volt a fôszerep. 

A megyei roma nap kiemelkedô programja a 15 órakor
kezdôdô „Miénk a Színpad” kulturális mûsorok voltak, gyermek
és ifjúsági elôadókkal, ahol egyéni és csoportos prózai, tánc, ének
elôadások követték egymást. 

A tehetségek ismert autentikus zenékre koreografált táncokat
adtak elô, csoportok és duók érkeztek Dabasról, Örkényrôl, Tápi-
ószelérôl, Inárcsról, Hernádról, Albertirsáról, Tatárszentgyörgyrôl
és Budapestrôl.

Mûsort adott a Feketegyémántok-, a Feketegyöngyszemek-, az
Albertirsai-, valamint az Örkényi Csillagok Hagyományôrzô cso-
port.

A Tatárszentgyörgyi csoport önálló produkciója egy teljes órát
vett igénybe, amely dramaturgiai szempontból is kitûnôre sike-
rült, vallási köntösbe bújtatott roma népi mondát adtak elô a
nézôk nagy örömére. 

Ennek a mûsorblokknak a megkoronázásaként került sor a Te-
hetséggondozó Mûhely diákjainak bábelôadására.

A diákok nagy igyekezettel és várakozással készültek az
elôadásra, mivel ez idôre a színpad elôtti tér több száz ér-
deklôdôvel telt meg.

A diákok által készített bábokkal, díszletekkel vonultak fel a
színpadra, ahol Grimm: „A kristály golyó” címû mûvét adták elô.

A közönség mindvégig csendben és fegyelmezetten, figyelem-
mel kísérte az elôadást.

A rajkók értéket teremtô mûsorblokkját, hosszú, véget nem érô
tapssal díjazta a több száz érdeklôdô.

A tatárszentgyörgyi csoport

Fekete Gyémántok
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A többórás mûsorblokk több éve a Roma napi rendezvények
egyik oszlopos és nagy érdeklôdéssel várt programja, ahol a kö-
zép-magyarországi régió számos tehetségének nyújt immáron
több éve fellépési és produkciós lehetôséget.

Az évrôl - évre több jelentkezôt felsorakoztató kulturális mû-
sorblokk színvonalas elôadásai és produkciói bizonyítják annak
igényét, hogy minél többen szeretnék megmutatni tehetségüket és
képességeiket, aminek terveink szerint a jövôben ismét lehetôsé-
get biztosítunk, és jelentôs hangsúlyt fektetünk.

Ezt követôen került sor a Kakucsi Roma Testvérek és a Vendel
Band együttesek koncertjeire.

Az együttesek nem csupán a roma folklór világát idézték, hi-
szen számos latin és dzsessz zeneszámmal örvendeztették meg a
közönséget.

Elmondhatjuk, hogy rendhagyó módon minden évben meghí-
vunk Kakucsra olyan szintû zenészeket, akik zenei tudásukkal és
játékukkal nagyon sok örömet okoznak az ország roma és nem
roma zeneszeretô közönségnek, nem mellékesen az elôítélet elle-
ni kampányunk nagy-nagy zászlóvivôi ôk!

Az idén ezt a szerepet a Megasztár V., 2010 legjobb férfihang-
ja: Kökény Attila képviselte.

Attila nagyon jól érezte magát ismét nálunk, és megígérte,
hogy amint teheti, ismét eljön Kakucsra, mert érzi, hogy nagyon
szeretik ôt, és mert ide mindig úgy jön, mintha haza jönne!

A koncert óriási élmény volt, fergeteges hangulatban telt, meg-
telt a színpad elôtti tér, és a sportpályát övezô kerítéseken is „lóg-
tak” az emberek. Soha nem voltunk ennyien a Kakucsi Roma Na-
pon!

Nagyon örültünk a sikernek, óriási megelégedettséggel láttuk a
nagy érdeklôdést, a szemekben az örömet és a hálát, amely min-
den fáradozásunknak, munkánknak jelentett fizetséget. Nagyon jó
volt látni, hogy ennyi idô után már nem kérdés, hogy a kultúrát és
kikapcsolódást igénylô nem roma barátaink is több százan láto-
gatnak ki a programjainkra. 

Ez lenne többek között a cél, mivel a kultúra egyfajta híd és
kapocs a társadalmi rétegek, nemzetiségek között, ahol kapcsola-
tok születnek, és megismerhetjük egymást, amely a békés egymás
mellett élés záloga. Akik nem lelték az idén a Roma Nap „kapuit”
és a kerítésen túl kísérték figyelemmel a produkciókat, azok re-
mélhetôleg jövôre már felismerik a nyitott kapuk lehetôségét,
várjuk ôket is sok szeretettel, barátsággal!

A Roma Nap megkoronázásaként a Horváth Béla, Oláh Gyula
és Váradi Zoltán alkotta trió szolgáltatta zenét a Kakucsi Roma
Nap szabadtéri buliján.

A hangulat nagyon jó volt, amelyhez ezúttal az égiek is hozzá-
járultak, hiszen az elmúlt évekhez képest, ezúttal nem esett, nem
fújt, nem villámlott. 

Szeretném itt, a Lapozgató hasábjain megköszönni mindazok-
nak az önzetlen segítségét, akik támogatták a Megyei Roma Nap
megszervezését. A hely szûke miatt egy késôbbi alkalommal sze-
retném megemlíteni nevüket! Köszönjük, hogy ezekben a nehéz
idôszakban is segíteni tudtak! Köszönjük! 

A szervezôk nevében: Oláh József képviselô
Fotók: Tóth Tamás

Kökény Attila óriási sikert aratott remek mûsorával,
közvetlen stílusával

A Megasztár óriási sikert aratott remek mûsorával,
közvetlen stílusával

Ingyen gyógyulhatnak a Szent Rókus Kórház sószobá-
jában azok a Pest megyeiek, akiknek orvosuk írásban ja-
vasolja a kúrán való részvételt.

Fôképp az asztmás, allergiás megbetegedésben szen-
vedôk számára jelent megkönnyebbülést a szoba kúrasze-
rû használata, de mozgásszervi-, érrendszeri-, emésztési
és bôrbetegségek, valamint alvászavar kezelésére is aján-
lott. Jót tesz stressz, kimerültség esetén, erôsíti a szerve-
zet öngyógyító képességét és az immunrendszert. A só-
szoba használata minden korosztály számára javasolható.

A 10 alkalmas sószoba bérlet igénylésével kap-
csolatban Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

munkatársánál, Kojnok Alexandránál lehet jelentkezni a

kojnoka@pestmegye.hu e-mail címen június 1-tôl július
1-ig. A Pest Megyei Önkormányzat a jelentkezések beér-
kezésének sorrendjében 150 Pest megyében élô ember
számára 10 alkalmas sószoba bérletet biztosít, melyet az
egyeztetést követôen a Szent Rókus Kórházban lehet át-
venni az orvosi javaslat átadását követôen. A sószoba
hétfôtôl péntekig reggel héttôl délután három óráig láto-
gatható, egy alkalom 45 percig tart.

További információ: Ambrus András sajtófônök 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda

1052 Budapest, Városház utca 7. Tel.: 20/218-5759, 
Tel.: 266-1560; Fax.: 266-8870

Egészségügy

Térítésmentes gyógyulás a Rókus sószobájában
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Kedves Olvasóink!
A 2011. húsvéti számunkban megjelent

keresztrejtvényünk helyes megfejtése Erdélyi
József: Ibolyalevél címû versének részlete
volt, mely így hangzik: „Bizsereg ilyenkor a
szívbeli vér.”

Helyes megfejtôink: Bogár Zoltánné,
Csernák Józsefné, Csiszárikné Máté Judit
Katalin, Fodor Mariann, Katona Sándorné,
Kecskés Adrienn, Kecskés Vivien, Keresztes
Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota, Kolozsi
János, Kondri Gyôzô, Kovács István (Rákóc-
zi u. 8.), Némety Krisztina, Pribék János
László és Tóth Józsefné (Derényi u.) voltak.

Továbbra is kérem önöket, hogy megfejté-
seiket ne levélben küldjék el. Szabályunk az,
hogy a könyvtárba elhozott újságban lepecsé-
telem a helyes megoldást, s azt követôen át-
adom a megérdemelt jutalmat, ami ezúttal is
egy tábla mogyorós csokoládé lesz az elsô 15
helyes megfejtônek.

VÍZSZINTES: 2. Kodály Zoltán meg-
állapításának kezdô szavai. 13. A gallium
vegyjele. 15. Munkácsy Mihály eredeti csa-
ládneve. 16. Napló, latin eredetû szóval. 18.
… Gardner; néhai filmcsillag. 19. Mag nél-
küli tûz! 20. Dyga Zsombor filmje (2003).
21. Újabb keletû magyar névalkotás egy nö-
vénynemzetség nevébôl. 23. Izomban feszül.
24. Olasz színmûvésznô (Virna). 25. Kuro-
szava …; Oscar-díjas japán filmrendezô
(1910-1998). 26. A központi idegrendszer tá-
masztószövete (GLIA). 27. Idegvégzôdés!
28. Szakmai testület. 30. A természet. 32. …
Angeles; olimpiai város az USA-ban. 34. A
sakkjátszma végét jelenti. 36. Kortárs szín-
mûvész (Péter). 38. Lányunk vagy fiunk
gyermeke, egyes vidékeken ma is használa-
tos szóval. 40. A szüret évszaka. 42. Olimpiai
és világbajnok koronglövô (Diána). 43. Ke-
nyér, kifli stb. az üzletben. 45. Nem esik
messze a fájától! 47. Dynamic memory inter-
face (számítógépi csatolóegység), röv. 48.
Lángossütô használta zsiradék. 50. Azerbaj-
dzsán autójele. 52. Arany, Lyonban! 53. Kof-
feintartalmú ital. 55. A dagályt elôzi és köve-

KERESZTREJTVÉNY

A Váci Egyházmegye már több településen is elindította Családi
napközi hálózatát. Mit is jelent ez pontosan?

Egy családi házban az otthon lévô anyuka saját gyermekei mellé
fogad más gyermekeket is napközbeni ellátásra. Pl. az iskola után
ide mennek a gyerekek, ahol rendesen készülnek a másnapra. Ka-
kucson erre az ellátásra nincs szükség, mivel az iskola napközije
befogadja a gyerekeket. A 3 éves gyermekek is megtalálják helyü-
ket az óvodában. A Családi bölcsôde azoknak a szülôknek nyújt se-
gítséget, akik munkába tudnak állni gyermekük óvodába kerülése
elôtt. Kevés ilyen szülô van a mai világban, de nekik segíteni kell.
Egy családnál 7 gyermek lehet így együtt. Ebbe beletartoznak az
ott élô gyermekek is. Tehát, egy 3 gyermekes anya, még 4 gyer-
mekrôl gondoskodhat a sajátjain kívül.

Laczkó Mihály atya ajánlotta fel segítségét egy ilyen bölcsôde
elindításában. Nem magán-, a Váci Egyházmegye égisze alatt mû-
ködô bölcsôdérôl van szó.

A Polgármester Úr és a Képviselôk is támogatják a kezdeménye-
zést. Felajánlották a felújított, üresen álló „orvosi lakást”. Ezt azért

találtuk jó megoldásnak, mert itt egyszerre 7 gyermeket lehet fo-
gadni. Az anyagiak rendezése most van folyamatban.

Ehhez viszont segítségre van szükségünk. Mivel ez nem családi
ház, ezért bizonyos fokig az itt dolgozóknak kell berendezni. Az
egyház vállalja a gyermekek szükségleteit kielégítô plusz berende-
zések megvételét. 

Ezért kérjük a lakókat, hogy a nyári festések, bútorcserék, játék-
szanálások alkalmával gondoljanak az üresen álló házra! Szükség
lenne konyhabútorra, csillárra, karnisra, játékokra stb.

Két nagyon lelkes anyuka szeretné beindítani a bölcsôdét. Már
jelentkeztek a szükséges képzésre is: Dinnyésné Klemensz Tímea
és Fábián Anett. Forduljanak bizalommal hozzájuk, valamint a
védônôhöz és Laczkó Mihály atyához is, ha segíteni szeretnének,
tudnának.

Az indulás mindig nehéz, és aki valamibe belefog, szeretné a
legjobban megoldani. Ezért kérünk az egyházon kívül Önöktôl is
segítséget. 

Spanyielné  

Családi bölcsôde indul Kakucson

ti. 57. Orosz autómárka. 59. Becézett Ottília.
60. … Ekberg; svédországi születésû szí-
nésznô. 61. Aranylabdás portugál labdarúgó
(Luis). 62. Vége a parádénak! 63. Megszûnt
nagyhatalom névbetûi. 65. Alkalmazkodó.
68. Szénsavas üdítôital. 69. Az Ószövetség
kezdete! 70. Leendô építômester.

FÜGGÔLEGES: 1. A megállapítás má-
sodik, befejezô része. 3. Orra bukik. 4. Sike-
res ökölvívónôink egyike (Viktória). 5. Me-
gaelektronvolt, röv. 6. Öblös, füles ivóedény,
népies szóval. 7. A végén enged! 8. Amíg,
amely idô közben. 9. Indonéz sziget, rajta ta-
lálható Borobudur, a világ legnagyobb sztú-
paegyüttese. 10. Erácska. 11. A lítium vegyje-
le. 12. Egy szólás szerint ráfizet, aki kihúzza!
14. Szophoklész drámája. 17. Igenlô angol

rockegyüttes! 22. … et labora!; imádkozzál
és dolgozzál! (bencés jelmondat). 23. Megre-
ked. 24. A pincébe oson. 25. Menyasszony.
26. Rum vagy konyak, cukor és forró víz ke-
verékébôl álló ital. 29. .. Amancio; volt válo-
gatott spanyol labdarúgó. 31. A gazdagoknál,
elôkelôknél szokásos. 33. Hosszú idôszakot
felölelô. 35. Egyetlen palánta. 37. Ábrándo-
kat kergetô. 39. Tanok rövid, tételes össze-
foglalása. 41. Z≥oty, röv. 44. A burját fôváros.
46. Brit rockgitáros, énekes, zeneszerzô, a
Queen együttes tagja (Brian). 49. Az egyik
szülô, becézve. 51. Tovaiszkol. 54. Parázstól
kilyukadó. 56. Tészta- és gombafajta! 58. Él-
tes. 60. Tengernek nevet adó város a Don tor-
kolatánál. 61. Település; község. 63. Költô
mellkasában dobog! 64. Aljas testtáj! 66.
Annyi, mint röv. 67. Félakós!
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Házasságot kötöttek: 2011. áprilisától
Földi Dániel (Budapest XX.) – Dányi Rózsa (Budapest XX.)

Kovács Gábor István (Budapest IV.) – Csala Zsuzsanna
(Budapest IV.)

Radóczi Martin (Kakucs) – Hornyák Ivett (Paks)
Kosztolányi Zsolt (Kakucs) – dr. Kalecz Beáta (Kakucs)

Bobák Zsolt (Kakucs) – Kardos Georgina (Törökszentmiklós)
Garajszki János (Inárcs) – Adamicza Anita (Inárcs)

Házasságkötésükhöz gratulálunk!

Újszülötteink: 2011. áprilisától
Juhász Pál és Pribék Katalin leánya: Orsolya Csenge,

2011.04.19.
Kovacsics Károly és Havadi Hajnal fia: Noel, 2011.04.28.

Juhász Gábor és Hegyi Rita fia: Csanád, 2011.06.01.

Csernák István és Róth Andrea fia: Levente István, 2011.06.17.
Kovács Árpád és Kósa Mónika fia: Ákos, 2011.06.25.

Radics Zsolt és Bretka Ildikó fia: Benjamin, 2011.07.21.
Köszöntjük községünk új polgárait!

Halottaink: 2011. áprilisától
Altstädler Antalné (Lauter Mária) élt: 87 évet

Tóth József Ferencné (Gavló Anna) élt: 71 évet
Pelikán Imréné (Csinos Mária) élt: 86 évet

Guba Pál élt: 67 évet
Árki József élt: 88 évet

Kucsera András élt: 70 évet
Kis Imre élt: 62 évet
Pintér Pál élt: 82 évet

Kozma Lászlóné (Janicsek Margit) élt: 75 évet
Kucsera Imréné (Fajth Mária) élt: 66 évet

Kecskés Józsefné (Szántai Mária) élt: 70 évet
Emléküket megôrizzük!

AAAA NNNN YYYY AAAA KKKK ÖÖÖÖ NNNN YYYY VVVV IIII     HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK

Egyházközségi hírek

A tavaszi Lapozgató megjelenése óta nem unatkoztunk. Folya-
matosan készültünk valamire, próbáltunk programokat szervezni
a családoknak. Szerencsére kaphatók voltak rendezvényeinkre.

- Május 7-én tartottuk hagyományos Katolikus bálunkat, me-
lyen sokan részt vettek. Köszönjük a Kálvin zenekar közremûkö-
dését, hogy zenéjükkel fergeteges hangulatot keltettek. Szintén
köszönettel tartozunk mindenkinek, aki valamilyen úton támogat-
ta egyházközösségünket.

- Június 14-én pótoltuk elmaradt Csillagtúránkat, igaz csak a

Gulyakútig jutottunk, mert ismét közbeszólt az idôjárás. Az
elôzetes esôzések miatt nem mentünk el a Puszta templomig,
mert nagyon sáros volt az út. Így is remek estét töltöttünk együtt.
Tábortûz mellett szalonnát sütöttek a gyerekek. A hagymás zsíros
kenyérnek is nagy keletje volt.

- Június 26-án úrnapi körmenetünkben is együtt lehettünk ma-
gyarkakucsi és miklósvári vendégeinkkel.

- Július 2-án Családi napot tartottunk a Vadászháznál. Az idén
nagyon sok fiatal, kisgyermekes család jött el. Gitáros misével
nyitottunk, majd kézmûves foglalkozások, focizás, lovas kocsizás
közül választhattak a gyerekek. Remek ebédet készítettek ismét
a s s z o n y a i n k .
Több száz fánkot
sütöttek az ebéd
mellé. 

K ö s z ö n j ü k
mindenkinek, aki
segédkezett, vagy
részt vett prog-
ramjainkon. A jó
hangulatban eltöl-
tött napok után is-
mét érezzük,
hogy van miért
dolgoznunk. Amikor kicsik, nagyok, ismerôsök, ismeretlenek
együtt beszélgetnek, már arra készteti az embert, hogy új dolgo-
kon gondolkozzon, új dolgokra készüljön.

Az Egyházközség nevében Spanyielné Elek Györgyi

Misi atya - jó vadászhoz és a helyhez, a Vadászházhoz
illôn - lôni tanította a gyerekeket

Családi napunkon nagy sikere volt a kézmûves 
foglalkozásnak is

Külhoni magyar vendégeinkkel az úrnapi körmenetben

Csillagtúránkon készült fotó
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Nosztalgiamérkôzést rendeztünk 2011.
június 5-én a kakucsi sportpályán az 1983-
as bajnokcsapat és a légiós válogatott csa-
pata között, ami 5-5 döntetlennel
végzôdött.

Sajnos, sokan már nem lehettek közöt-
tünk. Az akkori vezetôink közül Hornyák
Mihály, Ordasi János, Stégner József és a
Csernák Józsi bácsi, a játékosok közül pe-
dig többek közt Berencsik János, Dan Ti-
bor, Duhaj Zoltán, Gálik Zoltán és Lipko-
vics János. Sajnos hosszú lenne a sor, hogy
mindenkit felsoroljunk, mert vesztesé-
günkre sokan haltak meg igen fiatalon. Ró-
luk, valamennyiükrôl egyperces gyászszü-
nettel emlékeztünk meg.

A mérkôzés elôtt öt olyan személyt
tüntetett ki Szalay István polgármester,
akik nagyon sokat tettek Kakucs labdarú-
gó sportjáért. A játékosokból Balogh Ti-
bort, Kiss Istvánt, Radics Jenôt, a vezetôk
közül pedig Ekrik Istvánt, aki közel hat-
van éve szolgálja Kakucs sportéleét, vala-
mint Kaldenecker Mártont, aki amellett,
hogy nagyon sok játékos edzôje volt, de ô

indította el Kakucson az utánpótláskép-
zést is. ô már akkor látta, hogy ez
mennyire fontos feladat. Ebben az elkép-
zelésében nagy segítsége volt az akkori
tsz. fôkönyvelôje, Stégner Józsi bácsi is,
akinek sportszeretetét jómagam, mint
edzô is megtapasztaltam. 1982-ben, az
akkori tsz. anyagi segítségével ô kezde-
ményezte a pályánk gyeptéglázását, tehát
így utólag neki is köszönhetô, hogy ma
ilyen szép pályánk van. 

Az pedig, hogy mennyire fontos az
utánpótlás nevelése, semmi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy Balogh Tibor 37-
szeres magyar válogatott, Kiss István pe-
dig közel 100 NB I.-es mérkôzést játszott.
Dinnyés László az NB I. B-ig jutott, Ko-
vács Róbert magyar ifjúsági válogatott lett,
de a mai fiatalok közül meg kell említe-
nem Pekker Norbertet, Teiringer Dénest és
ifj. Tóth Istvánt is, akik már az NB III.-ban
szerepelnek. Remélem, ôk is feljutnak még
magasabb osztályba.

Nagyon büszkék vagyunk a régi na-
gyokra, de a mostani fiatalokra is. Úgy ér-

zem, bátran mondhatom, hogy ennyi szép
sikert kevés falusi csapat ért el.

A rendezvényünkért sokan dolgoztak,
most nekik szeretnék köszönetet mondani. 

Szalay István polgármester tervezte és
készítette el a találkozó meghívóját, sze-
rezte be a díjazottak emléktárgyait. Olyan
NB I. játékosok jöttek el nosztalgia-
mérkôzésünkre, mint Kollár József, Czéh
László, Csima György, Farkas Krisztián,
Kovács Zoltán. Róla külön annyit megem-
lítenék, hogy Belgiumban a testnevelési
egyetem docense.

Dr. Kende Károly háziorvosunk vállalta
az ügyeletet, és sajnos, akadt dolga a
mérkôzés alatt. 

Fekete István és Szabó Sándor készítet-
te el a mérkôzést követô baráti vendéglátás
nagyon finom marhapörköltjét. Beliczkiné
Marika és Vidráné Edit a tálalásban segí-
tett. Köszönet jár mindazoknak is, akik
megtisztelték rendezvényünket volt játé-
kosokként, hozzátartozóként és érdeklôdô
nézôként is! 

Én személy szerint 1975 óta ismerem

Nosztalgiamérkôzés

LABDARÚGÁS
Nehéznek ígérkezett a tavaszi szezon, hiszen ôsszel egy pontot

szereztünk, így nehéz feladatnak tûnt a bennmaradás kivívása.
Azonban a remekül sikerült rajtnak köszönhetôen már hat
mérkôzést követôen nem voltunk kiesô helyen, és végül a ta-
vasszal huszonöt pontot szerezve végül sikerült megszereznünk a
kilencedik helyet. 

A tavaszi mérlegünk: 8 gyôzelem, 1 döntetlen és három vere-
ség. Dicséretes és bravúros ezen belül a hazai szereplésünk, hi-
szen a hét mérkôzésbôl hat gyôzelmet és egy döntetlent értünk el.
Ha csak a tavaszi tabellát vesszük figyelembe, a negyedik helyen
végeztünk, ami alapján azt hiszem, megállapíthatjuk, hogy sikeres
szezonon vagyunk túl. Ebben nagy szerepe van a csapat fiatal és
ambíciózus játékos-edzôjének, Dékány Balázsnak, akiben nagy
bizonyítási vágy dolgozott és dolgozik a jövôt illetôen. A követ-
kezô bajnokságra való felkészülés július közepe táján kezdôdik, a
bajnokság pedig augusztus 27-én rajtol. A játékoskeretben nagy
változások nem várhatóak, szeretnénk a tavasszal jól szerepelt
csapatot nagyjából megtartani, és egy-két igazolással frissíteni.

Ifi csapatunk a bravúrosnak mondható második helyen végzett,
így hosszú évek után ismét éremátadás részesei lehettünk az utol-
só hazai mérkôzésünket megelôzôen. Az érmeket a PMLSZ kép-
viseletében Dorozsmai Lajos, valamint Szalay István polgármes-
ter és Balogh János alpolgármester adta át a csapattagoknak és Ti-
hany László edzônek. Ezúton is gratulálunk a vezetôség nevében
a csapatnak és edzôjüknek, akinek lelkiismeretes és odaadó mun-
kája nagyban hozzájárult a sikerhez.

Serdülôink sajnos egy ponttal lemaradtak a dobogóról, a ne-
gyedik helyen végeztek. Ettôl függetlenül csak dicséret illeti a
csapatot és Petrik Árpád edzôt, hiszen végig harcban voltak a má-
sodik helyért. Legközelebb sikerül!

Június 12-én nosztalgiamérkôzésre került sor, amelynek részt-
vevôi a 83-as bajnokcsapat, valamint a Kakucson megfor-

SPORT

PINGPONG suli 
Kakucson

Hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön, 
1730-tól-1900-ig asztalitenisz oktatást tartunk 

szakképzett edzôvel.
7 éves kortól várjuk szeretettel gyermekek jelentkezését.
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dult „idegenlégiósok” csapata volt. A mérkôzés és az azt követô
vacsora a résztvevô játékosok és nézôk szerint is remekül sikerült,
nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. Egyesületünk vezetése
ezért minden évben szeretne megrendezni egy ilyen eseményt. 

Szeretném tájékoztatni a község sportszeretô lakóit, hogy au-
gusztus 20-án kispályás tornát rendezünk a sportpályán, amelyre
minden benevezni vágyó csapatot és nézôt szeretettel várunk!

Ekrik István KSE elnök
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Kakucsi „Öregfiúk” 83’-as bajnok csapatának tagjai: álló sor: Vichnalek László kapus, Zsíros József, Róth János
kapus, Farkas Krisztián, Dinnyés László, Radics Jenô, Herman Tibor, Petrik Árpád, Kuli Sándor, Miták József, Kaldenecker Már-
ton edzô, Szalay István. Guggolnak: Balogh Tibor, Rupa József, Kohan József és Stefkó István.

Légiósaink: állósor: Balogh János edzô, ifj.Tóth István, Csima György, Kovács Zoltán, Teiringer Attila, Horváth Zoltán, Németh
László játékvezetô, Molnár Levente kapus, Laczkó György és Herbáy István.

Guggolnak: ifj. Csima György, ifj. Miták József, Horváth László, Kiss István, Kollár József kapus, Czéh László.

A mellékelt színes képen látható kakucsi ifjúsági csapatunk a megye másodosztályban
ifjúsági bajnoksági második helyezést ért el, azaz ezüstérmes lett. Gratulálunk nekik, s
további sikert kívánunk!

Azon túl, hogy jó kis közösséget alkotnak, még ilyen nagyszerû eredményt is elérnek. 
Nagyon sok olyan tehetséges játékos szerepel ebben a gyôztes gárdában, akik késôbb

a helyi nagycsapat játékosai lehetnek. Rövid idôn belül 2-3 játékos már ott játszhat.
A fiatalok sikerét az is megalapozta, hogy a fiúk az edzéseken rendszeresen részt vet-

tek.
Az ezüstérem megnyerésében nagyon nagy része van Tihanyi László edzônek. Úgy lá-

tom, komoly szakmai munka folyik az ifjúsági csapatnál. 
További sok sikert és eredményes munkát kívánok neki is: 

Balogh János alpolgármester

Álló sor: Tihanyi László (edzô), Szlama Zsolt, Sztraka Dávid, Raffael Márk, Volensz-
ki Norbert, Deminger Bence, Teiringer Máté, Deák Bence, Pest Csaba, Tulecz Márk, Mi-
hály Zsolt.

Ülô sor: Farkas Dániel, Harmincz Norbert, Raffael Erik, Radics Pál, Tihanyi Dániel,
Mihály Ferenc, Zsolnai Tamás, Frühwirth Ignác (kapus).

A képrôl hiányzik: Piróth Tibor, Bóra Dávid, Strupka Gergô.

Ezüstérmesek a kakucsi fiatalok!
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Nosztalgiamérkôzés Kakucson 2011. június 12-én

Balogh János a nap kitüntetettjei
közül Kiss Istvánnal, Kaldenecker

Mártonnal és Balogh Tiborral

Baráti kézfogások a nosztalgia
meccs után

Kakucs sportéletét, és sok feledhetetlen él-
ményben volt részem – ezt a napot is ezek
közé sorolom. Jövôre ugyanebben az
idôpontban szeretnénk megrendezni ezt a
szép sporteseményt. Ennyivel tartozunk a
helyi labdarúgás múltjának és jelenének is.

Balogh János alpolgármester, 
vezetôségi tag



BALLAGÁSOK 2011

Szeretettel gratulálunk valamennyi ballagónak, és sok sikert, eredményes munkát kívánunk

további tanulmányaikhoz!


