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Csernák Jánosné vezette le Énekes közremûködô a Bárdos Lajos Kamarakórus volt. 

Vezényelt: Emôdi Györgyi

Polgármester asszonyunk
mellett a kopjafa faragója: 

Fajt Benô

Az Újhartyáni Városi Baglyok dallal, verssel emelték a
megemlékezés ünnepi hangulatát
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Új kopjafát avattunk a nemzeti összetartozás napján 
Trianonról, 1920. június 4-rôl emlékeztünk
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Kedves Megemlékezôk!
Amikor megkértek, hogy szóljak

néhány szót a mai ünnepségen,
eszembe jutottak Budai Ilona nép-
dalénekesünk gyönyörû szavai:
„Olyan országban élek, amely kör-
nyöskörül önmagával határos.” Mit
is jelent ez, mi Trianon üzenete ne-
künk, 21. századi magyaroknak?

A kérdés nem egyszerû. A válasz
egyfelôl a múltban gyökerezik, a
történelmi eseményekben, melyek
idáig vezettek. Másfelôl a nemzeti
összetartozás napjává válva 1920.
június 4-e a mának üzen, és határo-
kon átívelô, jelképes kézfogásra,
egymás iránti felelôsségvállalásra,

együttérzésre szólít.
Idézzük fel tehát elôször a múltat, a trianoni békekötés követ-

kezményeit! Immáron 95 éve annak, hogy a Párizs melletti Nagy
Trianon kastélyban, az I. világháborúban gyôztes hatalmak rá-
kényszerítették hazánkra a gyalázatos békediktátumot, mellyel
kapcsolatban sokak fejében még napjainkban is nagy a zûrzavar
és a homály.

Miért vannak még mindig félreértések, illúziók és viták a köz-
tudatban?

A legfôbb ok talán abban keresendô, hogy a trianoni tragédia
1945 után felejtésre és elhallgatásra ítéltetett. Politikai okokból
meg kellett feledkezni arról, hogy az 1920-ban aláírt trianoni bé-
keszerzôdés Magyarországot a háborúban vesztes államok között
is a leghátrányosabb helyzetbe hozta. A szomszédos országok ja-
vára területileg példátlanul megcsonkította, hiszen 282 ezer km2
területébôl 93 ezer km2 területet hagyott, lakossága pedig 18 mil-
lióról 8 millióra csökkent. .Színmagyar lakosságú vidékeket csa-
toltak el, több mint 3 millió magyar került kisebbségi létbe. Gaz-
daságunkat megpróbálták szétverni, elvették az ország erdeinek,
vízierôinek, vasércbányáinak legnagyobb részét, az ország sóbá-
nyáit, arany-és ezüstbányáit pedig teljes egészében. Elzárták az
országot a tengertôl.

A trianoni döntések Magyarország életképességét és nemzeti
létét is veszélybe sodorták. A korábban hangoztatott igazságos el-
veket durván felrúgták és a békeszerzôdés semmi intézményes

biztosítékot sem tartalmazott a határon kívül került magyarok
alapvetô nemzeti és polgári jogainak tekintetében. Ezen jogok
megadása csupán az utódállamok szándékán állt vagy bukott. 

Minden tekintetben hazánk rovására döntöttek. A kivérzett or-
szágra még jóvátétel fizetését is rá kényszerítették.

A békediktátum a magyar társadalom valamennyi rétege szá-
mára súlyos megrázkódtatást jelentett. Ilyen veszteség Magyaror-
szágot Mohács óta nem érte. A sokk, amelyet a magyar társada-
lom átélt a mai ésszel és érzelmekkel szinte felfoghatatlan.

Nem volt olyan társadalmi osztály vagy réteg, amely a trianoni
határba belenyugodott volna.

Ezt az elkeseredettséget méltán fejezi ki József Attila „Nem,
nem soha”címû versének néhány sora:

„Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!”
Ez a nap, június 4-e gyásznap nemzetünk történelmében.

Olyan gyászt jelent, amelyet méltón meggyászolni sem volt sza-
bad. Olyan veszteséget, amelyrôl sokáig beszélni sem volt sza-
bad. A kommunista diktatúra idején a történettudomány és az ok-
tatás is kettôt tehetett. Vagy a politika szolgálatába adta magát
vagy hallgatott. Nemzedékek nôttek fel, akik semmilyen vagy ha-
mis képet kaptak Trianonról. Sôt, akadtak a közelmúltban olyan
politikai erôk, akiknek ármánykodása miatt 2004. december 5-én
külhoni testvéreinknek még egy lelki Trianont is el kellett szen-
vedniük. Jókai Anna szavaival, olyan volt a nemzet lelkiállapota,
mint az 56-os zászló, amely belülrôl lyukas és csak a szélek tart-
ják össze.

S talán ezzel értünk el a mának szóló üzenethez. Nem hagyhat-
juk, hogy bárki kicsinyes és önzô emberi érdekekre apellálva éket
verhessen közénk. Nem szabad, hogy a Zrínyi Mklós által meg-
énekelt Szigeti veszedelem török szultánjának legyen igaza, aki
azt mondta rólunk: „Jól esmérem én az gyaur magyarokat, míg
nem látják égni az magok házokat, nem segíté senki az szomszéd
házokat.”

Arra kell vágynunk és törekednünk határon innen és túl, hogy
elmondhassák rólunk és errôl ismerjenek meg minket mások:
„Nézzétek ôket, biztosan magyarok, mert úgy szeretik és segítik
egymást.”A történelem ma lehetôséget kínál, hogy múltunkról
igaz képet kaphassunk, hogy feldolgozhassuk veszteségeinket, és
ma kifejezhessük nemzeti összetartozásunkat határon túli testvé-
reinkkel. 

Varró Jánosné Pintér Marianna

Fajt Benô, a kopjafa készítôje Az átadás pillanata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. április 14.

7/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi

költségvetésérôl szóló 1/2014. (II. 10.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelet:
az anyakönyvi esemény engedélyezésének

szabályairól és a házasságkötéshez kap-

csolódó többletszolgáltatásért fizetendô

díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

39/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. IV. negyedévi

költségvetési beszámolójáról

40/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. évi költségve-

tési elôirányzatainak 3. módosításáról

41/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2014.

évre szóló belsô ellenôrzési jelentés elfoga-

dásáról

42/2015. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati fôépítész megbízásáról

43/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Közbiztonsági Kft. létreho-

zásáról 

44/2015. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Közbiztonsági Kft. Alapító

Okiratának elfogadásáról

45/2015. képviselô-testületi határozat:
Az Inárcsi Polgárôrség kérelmével kap-

csolatban 

46/2015. képviselô-testületi határozat:
/zárt ülés/

Magánszemély mobiltelefon-számlázás-

sal kapcsolatos ügyérôl

VI. ülés: 2015. május 11.

47/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs 036/31. hrsz-ú ingatlan érté-

kesítési feltételeinek meghatározásáról

48/2015. képviselô-testületi határozat: 
A köztemetô és az M5-ös autópálya kö-

zött lévô, önkormányzati tulajdonú ingat-

lanok értékesítési feltételeinek meghatá-

rozásáról

49/2015. képviselô-testületi határozat: 
Árajánlat kérésérôl ivóvíz- és szenny-

vízcsatorna-kiépítéshez

50/2015. képviselô-testületi határozat:
/zárt ülés/

A könyvtárvezetô részére önkormány-

zati keresetkiegészítés megállapításáról

51/2015. képviselô-testületi határozat:
/zárt ülés/

Az alpolgármester részére helyettesítési

díj és költségtérítés megállapításáról

VII. ülés: 2015. május 26.

52/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési

Egyesület finanszírozási hitele kamatter-

heihez történô hozzájárulásról

53/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az OKTKT ÁFA-kifizetéséhez történô

hozzájárulásról

54/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Kökörcsin Óvodába felve-

hetô maximális gyermeklétszám meghatá-

rozásáról

55/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító

Okiratának 2/2015. számú módosításáról 

56/2015. képviselô-testületi határozat: 
Trianoni emlékmû elhelyezésérôl

57/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat 2014. évi gyermek-

védelmi beszámolójának elfogadásáról

58/2015. képviselô-testületi határozat: 
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítá-

sáról

59/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat Stratégiai El-

lenôrzési Tervének jóváhagyásáról

60/2015. képviselô-testületi határozat: 
A 2015. évi önkormányzati közbeszer-

zésekrôl szóló statisztikai összegezés elfo-

gadásáról

61/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat Munkaruhajuttatá-

si Szabályzatának elfogadásáról

62/2015. képviselô-testületi határozat: 
Általános iskolai ballagó diákok könyv-

jutalomban való részesítésérôl 

63/2015. képviselô-testületi határozat: 
Általános iskolai tanuló „Jó tanuló, jó

sportoló” Díjban való részesítésérôl

64/2015. képviselô-testületi határozat: 
„A gyermekétkeztetés feltételeit javító

fejlesztések” támogatására kiírt pályáza-

ton való részvételrôl

65/2015. képviselô-testületi határozat: 
„Az önkormányzati feladatellátást szol-

gáló fejlesztések” támogatására kiírt pá-

lyázaton való részvételrôl

A Képviselô-testület a 2015. április 14-ei
ülésén módosította a házasságkötés helyi
szabályaira vonatkozó rendeletet, melyet
egységes szerkezetben az alábbiak szerint
közlünk:

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság

megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag

megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu web-

lapon a „letölthetô dokumentumok” között.

Egy olyan Trianoni emlékoszlopot akar-
tam faragni, hogy érzôdjön rajta: valami
nincsen rendben vele. De miért is? A szét-
vágott kopjafa magyar hazánkat jelképezi,
amit 1920-ban Trianonban a nagyhatalmak
szétszabdaltak.

Az oszlopon van egy függôleges vágás,
ami a tulipán szívét éri. A tulipán egyenlô
a magyarsággal.  A MAGYAR EMBER-
NEK FÁJ, HOGY AZ ORSZÁGUNKAT
SZÉTSZAKÍTVA LÁTJA!.

Az oszlop alján „Trianon” olvasható.
Baloldalra Szôke István: Minden nemes
magyar, kinek lelke tiszta c. versét véstem.
Hátulján rovásírással egy Wass Albert-idé-

zet, a jobb oldalán magyarul ugyanaz az
idézet olvasható. 

Többezer-éves használati tárgyakon
megtalálták a régészek a rovásírást. Ez is
igazolja helyünket a Kárpát-medencében,
és ezért úgy gondoltam, hogy a régi múl-
tunkból is kell szöveget vésni a fára. 

A tulipán felett lévô díszítô elemek egy-
ben számokat is jelentenek: 1. Hun, 2. Avar,
3. Árpád, 4. Mai kor. Ezen díszítô elemek
felett rovásírásban az ezres számot látjuk,
mert Trianonban egy ezeréves keresztény
Magyarországot szakítottak szét. Az ezek
feletti két díszítô elem a jövôrôl szól, ami –
Isten segedelmével újból nagy lesz.

Felette a kettévágott obeliszk, ami a
magyar Szent Koronát tartja. Történel-
münk folyamán országunkat többször
szétszakították, de Isten segedelmével
mindig helyreállt, és így lesz most is! A
Szent Korona szétszakítottságunk ellenére
is egyben tartja, és az Ég felé irányítja
Kárpát-medence sokat szenvedett népét. 

Támogatók: Kakucs Önkormányzata
mellett Bújócska vendéglô, Csiszárik Pál
családja, Faragó Tamás, Jsp 97’Kft., KA-
FIK, dr. Kende Károly, dr. Kendéné Toma
Mária, Kucsera János, Maczák János, Pe-
likán János, Prohászka Attila.

Fajt Benô így mutatta be az ünnepségen az általa faragott emlékoszlopot
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Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselô-testületének 5/2014. (VII. 07.)

önkormányzati rendelete az anyakönyvi

esemény engedélyezésének szabályairól 

és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendô 

díjakról

Kakucs Község Önkormányzata Képvi-
selô-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva és az anya-
könyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezôket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kakucs község
közigazgatási területén történô házasságkö-
tésekre, egyéb anyakönyvi eseményekre és
az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást
igénybe vevôkre terjed ki. 

2. Értelmezô rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazásában: 
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés,
b) egyéb anyakönyvi esemény: névadó,

állampolgársági eskütétel,
c) hivatali helyiség: Polgármesteri Hivatal

földszinti tanácskozóterme, 2366 Kakucs, Fô
utca 20., továbbá - ha ez a helyiség  az Ön-
kormányzat részérôl felmerülô okból nem
vehetô igénybe - a jegyzô által kijelölt helyi-
ség,

d) külsô helyszín: a hivatali helyiségen kí-
vül – Kakucs közigazgatási területén belül -
tartott házasságkötés helyszíne,

e) hivatali munkaidô: hétfôn 8.00 órától
18.00 óráig, keddtôl csütörtökig 8.00 órától
16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig,

f) alapszolgáltatás: az anyakönyvve-
zetônek a hivatali helyiségben és hivatali
munkaidô alatt a házasságkötés szertartásá-
nak jogszabályban rögzített eljárása,

g) többletszolgáltatás: 
ga) munkaidôn túli
gb) hivatali helyiségen kívüli
gc) munkaidôn túli és hivatali helyiségen

kívüli házasságkötési szertartás jogszabály-
ban rögzített eljárása,

h) Önkormányzat: Kakucs Község Önkor-
mányzata, 

i) Képviselô-testület: Kakucs Község Ön-
kormányzata Képviselô-testülete, 

j) Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal, 
k) munkaszüneti nap: az Atv. 3. § i) pont-

jában meghatározott idôpontok,
l) Atv.: az anyakönyvi eljárásról szóló

2010. évi I. törvény,
m) Atvr.: Az anyakönyvezési feladatok el-

látásának részletes szabályairól szóló
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint

a hivatali munkaidôn túl történô házas-

ságkötés és egyéb anyakönyvi esemény

engedélyezésének szabályai

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszí-
nen a házasságkötés - az Atv.-ben foglalt fel-
tételek teljesülése esetén - akkor engedélyez-
hetô, ha a házasságkötés méltósága, tekinté-
lye nem csorbul, továbbá a személyes adatok
és az anyakönyv megfelelô védelme biztosí-
tott. 

(2) Házasságkötés – az Atv.-ben meghatá-
rozott munkaszüneti nap kivételével – hiva-
tali munkaidôn túl pénteki napon 14.00 órá-
tól 19.00 óráig, szombati napon 10.00 órától
19.00 óráig terjedô idôszakban engedélyez-
hetô. 

(3) Az anyakönyvvezetô – az ügyfelek kí-
vánságának figyelembe vételével, illetve a
Képviselô-testület tárgyévi rendezvénytervé-
ben foglaltakra tekintettel – tûzi ki a házas-
ságkötés napját és óráját.

(4) A hivatali munkaidôn túl vagy a hiva-
tali helyiségen kívül történô házasságkötés
engedélyezését e rendelet 1. melléklete sze-
rinti nyomtatványon kell kérni az erre tör-
ténô bejelentkezéskor. 

(5) A kérelemrôl a jegyzô az anyakönyvve-
zetô javaslatának figyelembevételével dönt.

4. A házasságkötés miatti 

szolgáltatásért fizetendô díjak

4. § (1) Az Önkormányzat a hivatali mun-
kaidôben térítésmentesen biztosítja a házas-
ságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali
helyiséget. 

(2) A hivatali munkaidôn túli, de a hivata-
li helyiségben történô házasságkötés lebo-
nyolításáért 

a) ha az érintett felek egyike kakucsi ál-
landó lakos: 0 Ft 

b) nem állandó helybeli lakosok esetén:
12.000 Ft + ÁFA

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgál-
tatást igénybevevôknek az Önkormányzat
részére.

(3) A hivatali helyiségen kívül történô há-
zasságkötés lebonyolításáért – mind hivatali
munkaidôn belül, mind azon túl –,

a) ha az érintett felek egyike kakucsi ál-
landó lakos: 12.000 Ft + ÁFA

b) nem állandó helybeli lakosok esetén:
20.000 Ft + ÁFA

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgál-
tatást igénybevevôknek az Önkormányzat
részére. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szol-
gáltatási díjakra vonatkozó megállapodás ter-
vezetét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kí-
vüli házasságkötésre rendkívüli körülmény
miatt kerül sor, a házasulók a (3) és (4) be-
kezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek
megfizetni. Rendkívüli körülménynek
minôsül különösen, ha valamelyik házasuló

mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota,
kora miatt különös erôfeszítés lenne számára
az anyakönyvvezetô hivatalos helyiségében
történô megjelenés. E körülmény fennállását
kérelmükben a házasulók megjelölni és iga-
zolni kötelesek.

5. A házasságkötések lebonyolításáért

járó díjazás

5. § (1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás
lebonyolításában közremûködô anyakönyv-
vezetô írásban köteles nyilatkozni, hogy a
házasságkötések során végzett munka ellen-
tételezéseként szabadidô kiadását vagy díja-
zást igényel-e. 

(2) Amennyiben az anyakönyvvezetô az
anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igé-
nyel, házasságkötésenként nettó 6.000 Ft
összegû díjazás illeti meg, amelyet havonta
kell részére az Önkormányzat költségvetése
terhére elszámolni.

(3) Az anyakönyvvezetôt a hivatali mun-
kaidôben, hivatali helyiségben történô házas-
ságkötés, illetôleg egyéb anyakönyvi ese-
mény lebonyolítása esetén külön díjazás nem
illeti meg.

(4) Az egyéb anyakönyvi eseményt le-
hetôleg hivatali munkaidôben és hivatali
helyiségben kell lebonyolítani. Az anya-
könyvvezetôt a többletszolgáltatásban vég-
zett egyéb anyakönyvi esemény lebonyolítá-
sa esetén külön díjazás nem illeti meg.

(5) Az anyakönyvvezetôt évente megilletô
ruházati költségtérítés bruttó 20.000 Ft.

6. Szolgáltatási díj megfizetése

6. § (1) A rendelet 4. §-ában meghatáro-
zott szolgáltatási díjak megfizetése Kakucs
Község Önkormányzata fizetési számlájára
történô készpénz-átutalási megbízással, vagy
az Önkormányzat házipénztárába történô
készpénzbefizetéssel teljesíthetô. A kész-
pénz-átutalási megbízás közlemény rovatá-
ban fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj”
megjelölést. 

(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben
történô befizetését vagy átutalási megbízás-
sal való teljesítését az errôl szóló bizonylat
másolati példányával kell az eljáró anya-
könyvvezetô felé igazolni. A díjat legkésôbb
a házasságkötést megelôzôen 8 nappal kell
teljesíteni.

(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az
ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolí-
tása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

(4) A házasságkötés elmaradása esetén,
amennyiben azt az eseményt megelôzô 3 na-
pon belül az anyakönyvvezetônek bejelentik,
a befizetett díj 15 napon belül a befizetô ré-
szére visszatérítésre kerül.

Dr. Kendéné Toma Mária sk. polgármester
Farkasné Szabó Mária sk. jegyzô
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Szemétszállítási díj fizetésével
kapcsolatos tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Kakucs község Lakosságát, hogy
2015 márciusától a szemétszállítási díjra vonatkozó számlát
már nem a DAKÖV Kft., hanem a - Csévharaszt-Kakucs Ön-
kormányzatok közös tulajdonában lévô - CSÉV-KA Nonpro-
fit Kft. állítja ki, azonban a március elôtti (esetleges) szemét-
díj-hátralékokat továbbra is a DAKÖV Kft.-nél kell rendezni.
Az elmaradás összegérôl a 06-29-360-323-as telefonszámon,
illetve személyesen érdeklôdhetnek a Dabas, Széchenyi u. 3.
szám alatt.

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. által kéthavonta kiállított

számlát banki utalással lehet kiegyenlíteni és külön kérésre
postai csekken is lehet teljesíteni, mely a 06-29-355-681-es
telefonszámon kérhetô.

Az eddig felmerült problémák elkerülése érdekében kér-
jük, hogy befizetéskor, utaláskor az alábbiak legyenek fel-

tüntetve a megjegyzés rovatba:

– felhasználó neve,
– számla sorszáma, (mely a számla jobb felsô sarkán talál-

ható,)
– felhasználási hely címe, vagy felhasználó azonosító.

Polgármesteri Hivatal

Házszámtáblák kötelezô kihelyezése
A Polgármesteri Hivatal részérôl bejárást folytattunk a te-

lepülés több utcájában és megállapítottuk, hogy nem minden
házon, kerítésen van kihelyezve házszámtábla. 

Ezt a problémát jelezték már felénk a Posta és a csomag-
küldô szolgálatok alkalmazottai is, említve, hogy a házszám-
táblák hiánya fennakadást okoz munkájukban.

Természetesen a házszámtáblák hiánya nemcsak a szolgál-
tató cégek munkáját akadályozza, hanem a hivatalos szervek,
a mentôszolgálat, az orvosi ügyelet, a tûzoltóság, a
rendôrség, stb. tevékenységét is.

A 12/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmé-
ben: a házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása

az ingatlan tulajdonosának kötelessége, az ezzel járó költ-

ségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. A házszámtáblát
az épület utcafronti homlokzatán, bejárati ajtaján vagy a kerí-
tésén kell jól látható módon elhelyezni.

A 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján: „a
közösségi együttélés alapvetô szabályaival ellentétes maga-
tartást valósít meg az, aki a Kakucs község közterületeinek
elnevezésérôl, a házszámozás megállapításáról, valamint a
házszámtáblák elhelyezésének rendjérôl szóló, helyi önkor-
mányzati rendeletben foglalt elôírásokat megszegi, és a ma-

gatartás elkövetôjével szemben 5.000 forinttól 150.000 fo-

rintig terjedô közigazgatási bírság szabható ki.

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a házszámkihelyezési kötelezettségüknek legkésôbb
2015. július 31. napjáig szíveskedjenek eleget tenni!

Polgármesteri Hivatal

Kötelezô cégtábla 
– vállalkozások számára

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét arra, hogy minden vál-

lalkozás köteles a cég a székhelyét, illetve a telephelyét cég-

táblával megjelölni. Ennek elmaradása, hiánya esetén a ható-
ságok a cég mûködését korlátozhatják. 

Az adózás rendjérôl szóló 2003. XCII. törvény 24/A. § (1)
bekezdése alapján az állami adóhatóság az adószám alkalma-
zását felfüggeszti, ha

1. az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített
adóhatósági irat két egymást követô alkalommal a feladóhoz a
címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfe-

lelô levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthe-
tetlennek tekinthetô,

2. az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hi-
telt érdemlôen tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhe-
lyén nem található.

A cégtábla lényege, hogy a cég feltalálható, utolérhetô le-
gyen, a céggel a kapcsolatot, akár személyesen, akár postai
úton fel lehessen venni, tartani lehessen.

A cégtáblára elegendô a cég pontos, rövid nevét kiírni, a te-
vékenység megjelölése nem kötelezô.

A cégtábla méretét és anyagát tekintve különösebb megkö-
tések nincsenek. Egyetlen követelmény, hogy kibírja a termé-
szeti erôk behatásait. Célszerû úgy elhelyezni, hogy az utcáról
jól lehessen látni - vagyis az utcafrontra nézô bejárat mellé ér-
demes kitenni.

Polgármesteri Hivatal

Ebösszeírás
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy falunkban ebösszeírás fo-

lyik. Az ebtulajdonos vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
ebre vonatkozó adatokat a település önkormányzata rendelkezésére
bocsátani.  

Ahol az Önkormányzat alkalmazottja nem találja otthon a tulajdo-
nost, ott hagy egy ebösszeíró nyomtatványt, amit kérünk kitöltve és
aláírva, legkésôbb 2015. augusztus 31-éig a Polgármesteri Hivatal
elôterében elhelyezett gyûjtôdobozba bedobni. 

Az állatvédelmi törvény 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján,
aki tevékenységével vagy mulasztásával a jogszabály elôírásait
megsérti, vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírsággal sújt-
ható.

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során al-
kalmazandó tételek:

A mulasztó A bírság összege
engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az enged-
élyben leírtaktól eltérôen folytatott 45.000 Ft
az állat rendszeres ellenôrzését elmulasztotta 45.000 Ft
a kötelezôen elôírt dokumentációt, adatszolgáltatást, 
adatrögzítést, adatregisztrációt nem, vagy nem a 
jogszabályban  elôírtaknak megfelelôen teljesítette, 
a hatóság által elôírt intézkedést nem 
vagy hiányosan teljesítette 30.000 Ft
az állat kötelezô egyedi jelölését nem végezte el 45.000 Ft
(ebe) az ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 75.000 Ft

Polgármesteri Hivatal
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Toborzó
Földünk klímája napjainkban

folyamatosan változik. A változás

kiterjedhet az átlagos hômérsék-

letre, az átlagos csapadékra

vagy a széljárásra. Amikor a hí-

radásokban áradó folyókról, bel-

vízrôl, árvízrôl, szélviharról vagy

más természeti pusztításról hal-

lunk, akkor bizonyára sokan

gondolkozunk el azon, hogy va-

jon hogyan is tudnánk segíteni. 

Keressük azon 18. életévét

betöltött, Kakucson lakó vagy

tartózkodási hellyel rendelkezô

magyar állampolgárokat, akik

kedvet éreznek az önkéntes

munkához, és szívesen tenné-

nek annak érdekében, hogy la-

kóhelyünk környezete biztonsá-

gosabbá váljon, valamint szíve-

sen segítenének a bajba jutott

embertársaikon.

Több településen mûködik

már önkéntes mentôcsoport,

és/vagy polgári védelmi szerve-

zet - ezek kialakítására töreked-

ne községünk is. Amennyiben

úgy érzi, hogy önkéntes munká-

jával hozzájárulna egy ilyen

szervezet kialakításához, kérjük,

jelezze a Polgármesteri Hivatal-

ban Prohászka Petránál ügyfél-

fogadási idôben személyesen,

vagy a kakucs.pro@gmail.com

e-mail címen, vagy a 06-29-576-

030-os telefonszámon. 

A Magyar Kémény Kft. felhívása

Értesítjük a Község Lakosságát, hogy a 63/2012. (XII. 11.)
BM rendelet 3-4. §-ai értelmében elôírt kötelezô kémény-

seprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat

Kakucs Községben 2015. 07. 01-tôl – 12. 31-ig látják el dol-
gozóink.

Társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló,
arcképes kitûzôkkel rendelkeznek.

Parlagfû elleni védekezés és közterületi 
növényzet gondozása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Gazdálkodókat, hogy a föld-
tulajdonos, földhasználó, kül- és belterületen az adott év június 30-
ig köteles a parlagfû elleni védekezésre, ezt követôen pedig a vi-
rágzásnak és a pollen levegôbe jutásának folyamatos megakadá-
lyozására. 

A megjelölt idôpont után:
- külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

igazgatósága,
- belterületen az önkormányzat jegyzôje elrendeli a parlagfû elle-

ni közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtható.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kor-

mányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi
bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság legkisebb összege
15.000 Ft.  A bírság mértékének alapja a parlagfûvel fertôzött te-
rület nagysága.  Egyéb allergén gyomnövény esetében 5.000 Ft-
tól 500.000 Ft-ig terjedô eljárási bírság szabható ki. 

Közterületi növényzet gondozása 

A környezetvédelemrôl szóló helyi önkormányzati rendelet értel-
mében az ingatlan elôtti közterületen lévô növényzet gondozása az
ingatlan tulajdonosának a feladata, tekintet nélkül arra, hogy azt ki
telepítette. Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia az
ingatlana elôtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról és gyommente-
sítésérôl.

A rendeletben foglaltak betartása érdekében kérjük azokat a La-
kosokat, akik az ingatlanukon utcafrontra átnyúló lombozatú fákat
vagy bokrokat ültettek, vagy a járda mellé közterületre ültettek nö-
vényzetet -, hogy azokat szíveskedjenek úgy megnyesni, megmet-
szeni, hogy az ingatlanról kilógó, illetve a közterületen álló nö-
vényzetrôl belógó ágak a gyalogosközlekedést ne akadályozzák. 

Ez vonatkozik a közút és az ingatlan közti közterületre ültetett
növényzetre is, hiszen ebben az esetben a kihajló ágak a gépjár-
mûvek közlekedését akadályozzák.

A fentiekre való tekintettel kérünk minden helyi ingatlantulajdo-
nost és földhasználót, hogy saját és lakótársai egészségének védel-
mében végezzék el a földterületükön, a lakótelkükön, valamint
az ingatlanaik elôtti közterületen a gyommentesítési feladatokat!

Polgármesteri Hivatal

Kakucs Közbiztonság Kft.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Ka-

kucs Közbiztonsági Kft. 2015. május 6-ával me-
galakult. 

A Kft. jogutódja az idáig immár 15 éve mû-
ködô faluvédô szolgálatnak. A Kft. 100%-ban ön-
kormányzati tulajdonú.  

A Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a kakucsi
lakosság szolgálatában nagyobb eredményesség-
gel lássa el feladatát, növelje a kakucsi lakosok
biztonságérzetét a megnövelt járôrszolgálati idôvel. Tanáccsal, felvilágo-
sítással szolgáljon a lakosság részére. 

A Kft. jelenleg az alábbi szolgáltatásokat tudja nyújtani: 
1. Megnövelt járôrszolgálati idô Kakucs illetékességi területein belül. 
2. Kakucs területén lévô kulturális, társadalmi, szórakoztató rendez-

vények ôrzése, biztosítása. 
3. Külön szerzôdés alapján riasztó rendszerek, kamerás megfigyelô

rendszerek (magánházakhoz, ipari területekhez) felmérése, telepítése és
üzemeltetése. 

4. A fentieken túl idényjellegû egyedi szolgáltatások is megrendel-
hetôk. Pl: Hosszabb távollét esetén ingatlanok, építkezések, mezôgazda-
sági területek ôrzése.  

A Kft. nonprofit szervezet, a fenntartásához és sikeres mûködéséhez
támogatói adományokra is szükségünk van a lakosság részérôl. A
késôbbiekben a támogatásokat a lakosok befizethetik csekk formájában,
melyet minden házhoz eljuttatunk a jövôben. Bejelentés esetén további
csekkeket küldünk, vagy befizethetô a támogatás az alábbi számlaszám-
ra:

Örkényi Takarékszövetkezet: 65500082-31110909-55000000

Igény szerint felkeressük Önt, így személyesen is tud támogatói díjat
fizetni képviselônknek, nyugta ellenében. 

Megrendelt szolgáltatásainkról számlát állítunk ki ügyfeleink részére. 
Terveink közt szerepel egy közbiztonsági ház létrehozása Kakucs te-

rületén, ahol a lakosság személyes kapcsolatot tud tartani a Kft. munka-
társaival és a körzeti megbízott rendôrrel.  Mielôbb szeretnénk 24 órás
járôrszolgálatot felállítani a településen, melyet követôen szerzôdni tu-
dunk a lakossággal riasztós távfelügyeletre is. 

Pályázat útján szeretnénk saját tulajdonú jármûvet üzemeltetni, és tér-
figyelô rendszert létesíteni Kakucs területén. 

Kérjük Önöket, ha egyetértenek velünk, és szeretnék biztonságosabbá
tenni településünket, támogassák munkákat. 

Szolgáltatásaink megrendelhetôk 
a 0620/915-06-83-as telefonszámon, 

és kakucskozbiztonsag@gmail.com e-mail címen, 
továbbá az ügyvezetôn keresztül. 

Üdvözlettel: Dinnyés Tamás ügyvezetô 20/216-72-83
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Falunapi tervek 
– 2015. július 10-11., péntek, szombat

2015. július 10. – a péntek délután programja:

18 órától - a Sztana Károly által szervezett Sztana Ernô mûvészettörténész-szobrász
kiállításának ünnepélyes megnyitója a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
19 órától – dalostalálkozó a Szent Kereszt-templomban
20 órától – Fut a falu! – Korosztályonkénti futóverseny a fiatalok szervezésében 
Az esti órákban - A községi sportpálya udvarán: a sátor- és fôzôhelyek elfoglalása.

A július 11-i, szombati program:

Délelôtt:

7 órától a vásárosok kipakolnak, a fôzôk elôkészülnek
9 órakor polgármesteri megnyitó, galambröptetés, majd
– kispályás mérkôzések a KSE szervezésében
– kerékpár- és közlekedésbiztonsági versenyek
– családi versenyek a KAFIK szervezésében
– kézmûvesfoglalkozások az Általános Iskola pedagógusaival
– állatsímogatás, lovaglás
10.00–10.30 – az óvodások és iskolások mûsora, 
10.30–11.00 – kangoo bemutató az óvoda teraszán
11.00–11.30 – Gecserné Varró Erika csapatának bemutatója
11.30–12.00 – roma népi mûsor
12.00–12.30 – a kispályás sporteredmények hirdetése
12.30–14.00 – Jó ebédhez szól a nóta
14.00–14.30 – helyi és környéki motorosok bevonulása
14.30–15.00 – Mazsorettjeink mûsora
15.00–15.10 – Magyarkakucsi köszöntô
15.15–15.45 – Magyarnóta mûsor – énekel Bognár Gyula Artisjus Díjas 

elôadómûvész
15.45–16.15 – zumba és oktatása
16.15–17.15 – Magyar néptáncos mûsor és népi táncház

17.15-17.45 – Eredményhirdetés: sütô-, fôzô- és borverseny
18.00–19.00 – Sztárvendégünk, Pál Dénes mûsora

19.00–19.30 – Tombolahúzás
19.30–20.30 – Sztárvendégünk, a CsiniBabák mûsora

21.00–24.00 – Bál a Kálvin Zenekarral, sötétedéskor tábortûz gyújtása

A nap folyamán: 

– megtekinthetô kiállítások a Polgármesteri Hivatalban és a Kökörcsi Óvodában
– a szombat délutáni órákban kocsikázás a faluban
– szabadtéri vásár és ugrálóvár, állatsimogatás, lovaglás a gyermekeknek

Szép napot, tartalmas szórakozást, 

jó baráti együttlétet kívánunk mindenkinek!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A falunappal kapcsolatos
közérdekû hírek, felhívások:

– Az idei versenyen is két kategóriá-
ban lehet a borokat indítani. Egyik ka-
tegória lenne a Kakucson termelt
szôlôkbôl készült boroké, a másikban
pedig azok a borok versenyeznének
egymással, amelyeket messzirôl hozott
szôlôbôl készítettek. Annak érdekében,
hogy a borokat a legjobb minôségi álla-
potában tudjuk elbírálni, kérjük, hogy
azokat pénteken készítsék elô. 

A nedûket pénteken 19-20 óráig

Klauz Dénes várja az óvodában.

– Szeretettel várjuk a fôzôversenyre

nevezôket az idén is! Kérjük, hogy az
ételek 13 órára legyenek készen, és az
óvoda kijelölt termébe hozzák. A zsûri
pontozni fogja az esztétikus tálalást is!

– Sütemény versenyünkre is vár-

juk a finomságokat. A sütemények
gyûjtése az óvoda kijelölt termében
lesz.

– Az óvodai kiállításra ebben az év-
ben maketteket várunk a falunap heté-

ben, melyeket az óvoda nyitva tartása-
kor vesznek át. 

A kiállított tárgyakat a falunapot kö-
vetô héten vihetik vissza a tulajdono-
sok.

– Szombaton, a nap folyamán az
egészségügyi sátorban a területi Vörö-
kereszt tart bemutatót, valamint a helyi
képviselôik hívják, várják a kakucsiakat
egy szûrô vizsgálatra. Kérjük, éljenek
ezzel a lehetôséggel minél többen!

– Megkérjük tisztelt Támogatóin-

kat, hogy a falunap segítségére felaján-
lott anyagi támogatásukat a Kulturális
és Társadalmi Bizottság elnökéhez,
Tóth Istvánnéhoz juttassák el.

Telefonszáma: 06-20-413-2424

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!

Örömhír
Dr. Csonka Csabáné, Kakucs 2005.

évi díszpolgára 2015. június 10-én, Bu-
dapesten aranydiplomát vehetett át
több évtizedes pedagógiai munkássága
elismeréseként.

Volt kakucsi diákjai nevében is szere-
tettel gratulálunk a méltán megérdemelt

elismeréshez, és kívánunk további erôt, egészséget, tartalmas
nyugdíjas éveket, sok örömet családja körében!

Kakucs Kulturális és Társadalmi Bizottsága

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak,

a jövônek élünk, a szépért, s jóért,
amit tehetünk!”

(Széchenyi István)

FFFF aaaa llll uuuu nnnn aaaa pppp iiii     kkkk éééé zzzz mmmm ûûûû vvvv eeee ssss ssss éééé gggg
––––     2222 0000 1111 4444

FFFF aaaa llll uuuu nnnn aaaa pppp iiii     éééé llll eeee tttt kkkk éééé pppp     ––––     2222 0000 1111 4444
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Tavaszi programok a Kökörcsin Óvodában
A húsvéti készülôdés hagyomány az óvodánkban. Már idôben

el kezdünk készülni rá, a fiúknak locsolóverset tanítanak az óvó
nénik és sokat beszélgetünk a húsvéti népszokásokról. Tojást fes-
tünk, ajándékot készítünk. Az óvodában is megtartjuk a locsolko-
dás napját, ünneplôbe öltözünk és a fiúk kölnivel meglocsolják a
kislányokat és a felnôtteket a csoportjukban. A locsolkodást a lá-
nyok csoki tojással, csoki nyuszival és virággal hálálják meg. 

A másik esemény az óvoda tornatermében megtartott A suszter
manói címû bábelôadás volt. Az elôadást nagyon élvezték a gye-
rekek, lekötötte ôket, csendben figyelték a színészeket. A kézzel
festett díszlet látványosabbá tette a mesét. Az óvodásokon kívül
az iskolások is részt vehettek ezen a programon. 

Május 16-án a családi nap került megrendezésre, ahol a Csiga
és a Pillangó csoport zenére táncos koreográfiát adott elô. Az apu-
kák palacsintát sütöttek, finom gulyáslevest készítettek ebédre a
vendégeknek. A mozogni vágyók lovagolhattak, ugráló várazhat-
tak és még sportversenyeken is részt vehettek. Ezen kívül kézmû-
veskedni is lehetett Királyfalvi Erzsikével és az óvó nénikkel. Jól
sikerült ez a nap és az idô is kedvezett nekünk.     

Az évzárók május 19-tôl 21-ig zajlottak le. Minden csoport
mûsorral készült erre a napra. Az egész évben tanult versekbôl,
dalokból, körjátékokból tartottak elôadást. A gyerekek ügyesen
adtak számot arról, mi mindent tanultak egész évben. 

Május végén a Pillangó csoport meghívást kapott Kati nénihez,

Várszegi Vivien mamájához egy kis állatsimogatásra. A Fecske
utcában valóságos állatkert található, ahol láthattunk oroszlánfejû
nyuszit, tengerimalacot, néma kacsát, libát, szürke hattyút, birkát,
igás lovat, pónit, gyöngytyúkot, malacot, kutyát és papagájt. A
gyerekek a sok látnivaló miatt azt sem tudták, hogy hová nézze-
nek. Sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.     

Május 30-a a nagycsoportosok nagy napja. Búcsút vettek az
óvodától, társaiktól, óvó néniktôl és dadus néniktôl. Kívánunk ne-
kik jó tanulást az elkövetkezendô évekre.

Adamicza Zoltánné Mariann óvó néni

A Kökörcsin Óvoda Gyermeknapja
Ezen a napon minden kisebb-nagyobb

településen játékos programokat szervez-
nek a gyerkôcök számára. Idén, mint már
évek óta rendszeresen, a Kakucsi Kökör-
csin Óvoda ismételten megrendezte gyer-
meknapi mulatságát. A kibôvült óvoda
megújult udvarán napsütéses idôben, re-
mek hangulatban telt ez a vidám nap. 

Ügyességi versennyel, kedves mûsorral
készültek az óvoda csemetéi és munkatár-
sai. A kézmûves foglalkozás
az idei évben is nagy sikert
aratott. Tizenegy órakor a Vi-
lágszép kecskebékáról mesélt
nekünk a Mosolybirodalom
szereplô gárdája. A lovas
rendôrök már másodjára tet-
tek eleget az óvoda meghívá-
sának, hogy megörvendeztes-
sék a gyerkôcök hadát. Az
idei palettát színesítette Tóth
Vanessza mazsorett bemuta-
tója. Az elmaradhatatlan ke-
rékpáros ügyességi verseny,
az ugrálóvár, az arcfestés és
az apukák lelkes palacsinta-
sütése nélkül nem is lett volna
igazi a „kökörcsines” gyer-

meknap. Ebédidôben finom gulyással le-
hetett az éhséget csillapítani, és nyalánk-
ság gyanánt fagylaltot lehetett enni az ad-
digra már igencsak kifáradt siserahadnak.

Nagy örömet okozott valamennyiünk-
nek, hogy nem csupán a gyermekek, de a
felnôttek is jó hangulatban, kellemesen
érezték magukat. Számos kisgyermekes
család is bepillantást nyert az óvodai élet
mosolygós pillanataiba, és így lehetôségük

nyílt ismerkedni az óvó nénikkel, a dadus
nénikkel és a leendô kispajtásokkal.

E kedves nap megkoronázásaként idén
elôször „óvodai utcabált” rendezett a
szülôk és gyermekeik számára a Kökör-
csin Óvoda minden kedves munkatársa.
Természetesen a bál a Kálvin Zenekar nél-
kül nem is lett volna ennyire jó hangulatú
mulatság. 

Utólag visszagondolva úgy hisszük,
hogy mindannyiunk szá-
mára egy nagyon vidám
hangulatú napot köszönhe-
tünk minden kedves gyer-
meknek, felnôttnek, kicsi-
nek, nagynak, részt-
vevônek és szervezônek.
Mindenki munkáját és oda-
figyelését köszönjük, és
kérjük, hogy az immáron
hagyománnyá nôtt óvodai
gyermeknapot a jövôben is
ilyen lelkesedéssel és jó-
kedvvel folytassák!

Takácsné 
Kucsák Erzsébet 

nagycsoportos anyuka



„Szállj el, messze szállj,
ne tartson vissza semmi,
Szállj el, messze szállj, 
El kell innen menni!”

Idejöttél énekelni….   ideje most útra kelni!!!!!

Az Alma együttes szép dalával búcsúztak el a Süni csoporto-
sok 2015. május 30-án szombaton  az óvodától.

Szeptembertôl már nem találkozunk, megkezdôdik az iskola.
Egy egészen más világ. A betû és számok világa. Négy évvel
ezelôtt kicsit sírósan, félszegen léptetek be az óvoda ajtaján. Va-
jon milyen lesz itt?? Mi is izgultunk, vajon hogyan fogadtok el
bennünket. Evelin dadus érzékenysége, szeretete megkönnyítette
munkámat, amiért köszönet neki!  A sok apró kisgyermekbôl má-
ra iskolába készülôdô nagycsoportos lett. Nagyon jó kis közösség
kovácsolódott össze a négy év alatt. Igaz a csoport összetétele
nem volt éppen ideális (20-fiú, 10-lány). Úgy gondolom ennek el-
lenére is remek kis csapat voltunk. A sok munka megtanította ne-
künk, hogy jóban-rosszban legyünk egymás segítôi. Tartsunk ki
egymás mellett. Rengeteg szeretetet kaptunk a gyerekektôl, amit
próbáltunk viszonozni. Egy ölelés, egy simogatás mindig jól esett
mindenkinek. Fontos feladat volt az évek során, hogy a gyerekek
sokféle tevékenységgel, tapasztalattal gazdagodjanak. Többféle
ismeretet sajátítsanak el a mindennapok során. Rengeteg élmény,
játék, móka, kacagás, tánc és tanulás van a hátunk mögött. Az
évek alatt mindjobban kinyílt a minket körülvevô világ. Remé-
lem, nem felejtitek el a sok közös szereplést és a sok örömet, amit
szereplés után éreztünk. Megismertük egymást, észrevettük, ha
valaki örült vagy szomorkodott.

Az évek során nagyon sok segítséget kaptunk a szülôktôl. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak ne-

kik a segítségükért, együttmûködésükért, amit a gyerekek érdeké-
ben tettek. Bármikor számíthattam rájuk. Partnerek voltak, akik-
nek fontos volt az ôszinteség. Szülôi értekezleten mindig sokan
részt vettek. Érdeklôdôek voltak, adtak a véleményemre, tanácsa-
imra. Kívánom, hogy az iskolábn is maradjanak ilyen kitartóak,
segítôkészek. Segítsék gyermeküket a lehetô legjobban!

Kedves Óvodásaim!

Remélem jó szívvel emlékeztek majd az együtt töltött óvodás
évekre. A sok –sok játékra, mulatságra, kirándulásra, farsangi kar-
neválra, fellépésre, amit együtt éltünk át. Játsszatok sokat, gyûjt-
setek új élményeket a nyári szünidô alatt. Sok sikert az iskolához!

Szeretettel gondolok rátok: 
Heni óvó néni
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Kicsit szorongva vártuk a május 16-át.
Az elmúlt évek tapasztalata szerint a csalá-
di nap egyet jelentett a rossz idôvel.

Szerencsére az idén másként alakult. Az
idôjárás kellemes volt, nem volt akadálya a
szabadtéri programnak. Az óvoda udvara
igazi élményparkká változott. Reggeli tor-
nával kezdtük a napot, melyet a Csiga és a
Pillangó csoportosok mutattak be. Az óvó
nénik és dadus nénik kézmûves foglalko-
zást tartottak és sorversenyeket rendeztek.
A gyerekek kerékpáros ügyességi verse-
nyen próbálhatták ki magukat, sôt, fát is

ültettek. Most is nagy kedvenc volt az ug-
rálóvár. Az ovisok megnézhettek egy szín-
darabot is. Rendôrlovak érkeztek Buda-
pestrôl. Késôbb póni-lovagolni is lehetett.
Ebédig ide-oda cikáztunk egyik helyszíntôl
a másikig. Az apukák egész délelôtt pala-

csintát sütöttek. Az ebédet és a finom fa-
gyit a szülôk önzetlen, áldozatos munkájá-
nak és felajánlásának köszönhettük.

Miután megtöltöttük pocakunkat, fárad-
tan, de élményekkel feltöltôdve tértünk ha-
za. 

Este visszamentünk az oviba, az elôre
meghirdetett batyus
bálba. Igazi parti
hangulat fogadott
minket. Jó kis buli
vette kezdetét. A ka-
kucsi Kálvin Zene-
kar megállás nélkül
húzta a talpalávalót.
Együtt táncolt gyer-
mek és felnôtt.

A családi nap re-
mek volt. Mi szülôk
is betekinthettünk

gyermekeink varázslatos, óvodai életébe.
Együtt lenni gyermekeinkkel nagy aján-
dék! Az élmények együttes átélése elmé-
lyíti a kapcsolatokat.

Biztos vagyok benne, hogy ez után a
nap után sok család lett „gazdagabb”.  

Goldáné Fajt Mária 
Pillangó csoportos szülô

Családi nap az óvodában

BALLAGÁS A KÖKÖRCSIN ÓVODÁBAN
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Búcsúzunk
2015. május 30.-án az óvodától nem

csak a nagycsoportosok búcsúztak el, ha-
nem Greman Lászlóné Éva óvó néni is. 40
év lelkiismeretes, kitartó munka után,
hosszú pihenését kezdi meg Éva. Biztos
vagyok benne, hogy nagyon nehezek lesz-
nek elsô otthon töltött napjai. Hiányozni

fog a nyüzsgés, a jóízû nevetések a kollé-
gákkal, a sok mese, dalos játék. Egyszóval
minden, ami 40 éven keresztül körülvette.

Kedves Éva!
Nézd az érem másik oldalát. Rengeteg

idôt tölthetsz családod, unokáid körében,
aki épp úgy, mint az ovisok, szívesen hall-
gatják majd meséidet, mondókáidat. 

Amikor pedig unatkozol, nem leszünk
messze. Mindig szívesen látunk az óvodá-
ban.

Az óvoda valamennyi dolgozója nevé-
ben kívánok Neked hosszú, boldog nyug-
díjas éveket és hozzá nagyon jó egészsé-
get!

„Élj soká! és legyen élted, 
mint derûs nap, tiszta, víg, 

mely piros hajnalból támad, s ismét
abban áldozik.” (Arany János)

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô
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Megtörtént a beiratkozás a 2015/2016-os nevelési évre. 
33 gyermeket írattak be óvodánkba, melybôl 29 fô kis-

csoportos korú, 4 fô már betöltöttel 5. életévét. Egy gyer-
mek inárcsi, a többiek helyi lakosok. 

Minden gyermeket akadály nélkül felvettünk a Kökör-
csin óvoda lakói közé. Természetesen azok a gyermekek
is felvételt nyertek, akiknek a szülei nem dolgoznak, vagy
kisebb gyermeket nevelnek otthon. Sajnos sok tévhit ke-
ringett ezzel kapcsolatba a faluban, de a beíratás során
tisztáztuk ezeket. 

Sok a tavaszi születésû (2016-ban tölti 3. évét), így a
2.5 évesek is bekerülhetnek késô ôsszel az oviba, ha meg-
felelnek a törvény által elôírt követelményeknek. 

Az új gyermekek szüleinek minden év júniusában is-
merkedô szülôi értekezletet tartunk, melyen minden fon-
tos információt megtudhatnak az óvodakezdéssel kapcso-
latban. 

Várjuk az idei évben is a leendô szülôket 2015. június
29-én hétfôn délután 17 órára az óvodába megtartandó is-
merkedô szülôi értekezletre!

Nyári zárás az óvodában: 2015. augusztus 3-tól au-
gusztus 23-ig.

Kezdés 2015. augusztus 24. hétfô.
Jó pihenést kívánok szülônek, gyermeknek és minden

óvodai dolgozónak egyaránt!
Spanyielné Elek Györgyi intézményvezetô

Gyermekszáj
Logopédusunk, Balázs Györgyné Ma-

nyika – felbuzdulva egy korábbi lapunk-
ban megjelentetett szógyûjtemény sikerén
– ismét küldött nekünk nyelvi csemegéket,
melyeket a gyermekektôl gyûjtött. Kíván-
juk, hogy olvasásukkor leljenek Önök is
annyi örömet bennük, mint amennyit ne-
künk, szerkesztôknek szereztek ezek a szó-
játékok.

A Hófehérke meséje nyomán: 
Hófehérke = hableány, Vidor = Vigyor,

Morgó = Mirgi vagy Morci, Szende = Szé-
gyi, Szundi = Álmi.

Más szópárok: 
limonádé = limoládé, kémény = füs-

tönc, kévéfôzô = fôzôkázé, paradicsom le-
ves = pabadicsom leves, vaddisznó =
kvaddisznó, zománc = románc, fülbevaló
= fülbelomb.

Tanári kérés: - Mondd az ellentétét!
hízik = soványlik, eldug = kidug, érdes

= érdemtelen, irigy = kárörvendô, gyáva =
hernyó, széles = tágas, gömbölyû = négy-
zetrács, dagály = kabát, elkér = kikér, tarka
= barka, dicsér = dicsértelen, engedékeny
= (nem tudják, magyarázom: mint a tan-
árok, egyik engedékeny, másik:.. A vá-
lasz:) szívtelen, kegyetlen, könyörtelen,
szívetlen.

Mondások:
Mit szólok hozzá, kaptam egy csillagot!
Látom a harangszót (a templomot).
A lányokat meg kell védni, az biztos!
Tomika kapik jutalmat?
A papám is járt nyugdíjba.
Gyere el a napra (a falunapra)! 
Balázs Györgyné logopédus
Az utolsó mondattal mi is azonosu-

lunk: kérjük Önöket, minél többen jöj-

jenek el a napra!

„Repülnek az évek,/Én is öregszem/Óvodás éveim/Vége felé értem.”

Visszaemlékezés az elmúlt 40 évre…
Egy pálya útja véget ért.
Nagyon sok emlék, gyermekkacaj elevenedik fel bennem. A régi gyerekek

felnôttek, szülôvé váltak, ismerem ôket, jó rájuk visszaemlékezni. Örülök, hogy
szülôfalumban végezhettem életem legszebb hivatását, a kisgyerekek nevelését, sok-
oldalú fejlesztését. Alaptermészetembôl
adódóan a szülôkkel közvetlen volt min-
dig a kapcsolatom. Hivatásom során meg-
éltem több nevelési programot és három
vezetôváltást. Az új feladatoknak és elvá-
rásoknak igyekeztem mindig eleget tenni,
azokat a legjobb tudásom szerint elvégez-
ni. Én mindig a gyerekek között éreztem
jól magam. A gyerekek feltétel nélküli
szeretete átsegítetett az olykor nehezebb
napokon is. 

Pedagógiai pályafutásom lépcsôfokai: 
Pályakezdô óvónôként kerültem Ka-

kucsra, - 1981 februárjában- Feczesinné
Anci óvó néni befogadásával. Megtanul-
tam tôle az óvodai nevelés egyik legfon-
tosabb elvét: határozottság, rendszeres-
ség, következetesség. Ez akkor hiányzott
még belôlem, mára az egyik nevelési elvem lett. Igyekeztem az ô szellemiségét foly-
tatni, majd a Tevékenységközpontú nevelési program pedagógiai értékeit – Hegyiné
Margit óvónô irányításával közösen végezte csapatunk. Sokat foglalkoztunk azzal a
gondolattal, hogy a kisgyermek kiszolgáltatottságából adódóan minden olyan felté-
telt megteremtsünk, amely testi, lelki, értelmi fejlôdését segíti és gyermeki méltósá-
gát nem sérti. Majd Spanyielné Györgyi óvónô vezetésével alkalmazkodva az új ki-
hívásokhoz, társadalmi változásokhoz, kibôvítve a szülôkkel történô szorosabb
együttmûködéssel- végeztük óvodai- pedagógiai tevékenységünket. Nagy megtisz-
teltetés volt számomra, hogy munkámat elismerték- 2011-ben Tanácsosi címben ré-
szesített a Képviselô testület. 

Köszönöm az elmúlt 40 évet, az utat, amelyet az óvodás gyermekekért tehettem.
„Óvodai évek…, elmúlt, mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,/mert szívek ôrzik, nem szavak.”

Üdvözlettel: Greman Lászlóné Éva óvónô

Néhány szó az óvodai beíratásról
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Az Általános Iskola hírei

Az idei tanévben átrendezôdtek a versenyzési lehetôségek az
elôzô tanévekhez képest. A némi átmeneti bizonytalanság ellenére
is igyekeztünk megragadni minden olyan lehetôséget, amely al-
kalmas arra, hogy tanítványink tehetségét kibontakoztassuk, meg-
mutassuk. Nem kis sikerrel jártunk. Köszönjük minden közremû-
ködônk személyes támogatását, akik közvetve, vagy közvetlenül
hozzájárultak e szép teljesítmény eléréséhez.

1. KLIK tankerületi verseny – Állatok Világnapja, Tatár-

szentgyörgy: III.hely

A csapat tagjai: 3. osztály-Dinnyés Tímea, Károly Lili, Purcsel
Lili, Faragó Tamás; 4. osztály-Kálvin Izabella, Zalavári Dorina,
Szûcs Bencze,Varga Ádám

2. KLIK tankerületi Szépíró-és helyesíró verseny, Tatár-

szentgyörgy: III.hely – Bencze Nikolett 8. osztály
3. KLIK tankerületi alsós mesemondó verseny, Hernád: I.

hely: Harazin Beáta 2. osztály; KÜLÖNDÍJ: Kleineisel Flóra 2.
osztály, Tóth Vanessza 3. osztály

4. Dabas Térségi Terematlétika, Ócsa:

I. hely: Kala Sándor 7. osztály – síkfutás
V. hely: Krizsán Hanna 3. osztály – helybôl távolugrás
V. hely: Varga Ádám 4. osztály – síkfutás
5. Kistérségi vers- és prózamondó verseny, Dabas:

III. hely: Harazin Beáta 2. osztály
6. Országos természetismereti tanulmányi verseny, Buda-

pest: IX. hely-Kocsis Domonkos 3. osztály
7. Magyar Vöröskereszt Csecsemôápolási versenye, Újhar-

tyán: Két csapat:  III.hely és IV.hely. Csapattagok: Babai Berna-
dett, Bencze Nikolett, Gavló Blanka, Lukatsik Panna, Pöppl Bar-
bara, Takács Tímea 8. osztályos tanulók. Felkészítô: Brabantiné
Barta Kornélia védônô

8. Pest megyei matematika verseny, Budapest: IV.hely-Ha-
razin Beáta 2. osztályos tanuló, Horváth Csaba 2. osztályos tanuló

9. Örkényi Karéj Fesztivál, néptánc: KÜLÖNDÍJ. A „Hon-
véd Banda” tagjai: Fehér Bence, Gavló Petra, Kálvin Izabella, La-
katos László, Simon Anna, Svébis Jázmin, Tógyer Zoltán, Varga

Ádám, Zalavári Dorina, Zrínyi Zoltán, Zsitva Zoltán és Zsitva
Zsolt 4. osztályos tanulók.

10. OKTKT „Közösen a környezetért” rajzpályázat, Da-

bas: KÜLÖNDÍJ: Roskó Anna 2. osztály 
Marton Ilona intézményvezetô 

és Lovas Istvánné munkaközösség-vezetô

A  2014/2015-ÖS TANÉV TANULMÁNYI ÉS KULTURÁLIS EREDMÉNYEI

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULMÁNYI
VERSENYÉNEK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE

2. osztály: I. Harazin Beáta, Tóth Gábor Dániel, II. Roskó An-
na, III.Kleineisel Flóra, Konczik Janka.

3. I. Birki Anna Ilona, II. Krizsán Hanna Dorina, III.Károly
Lili.

4. osztály: I. Szücs Bence, II. Tógyer Zoltán Martin, III. Kál-
vin Izabella Ágnes.

5. osztály: I. Tóth Sára, II. Vetési Martin.
6. osztály: I. Csap Lili, II. Simon Barbara.
7. osztály: I. Konczik Lili és Jókuthy Ajtony, II. Simon Anna,

III. Zalavári Máté.
8. osztály: I. Takács Tímea, II. Pöppl Barbara, III. Bencze Ni-

kolett.
Gratulálunk minden tanítványunknak, akik kiváló teljesítmé-

nyeikkel példát mutatnak – kitartásban, erôfeszítésben – osztály-
társaik számára! 

Marton Ilona intézményvezetô

Rajzpályázat
Roskó Anna 2. osztályos tanuló az Ország Közepe Többcé-

lú Kistérségi Társulás által „Közösen a környezetért!”címmel
meghirdetett rajzpályázaton különdíjban részesült. Anna és
felkészítô tanára Klauzné Keresztes Ágota elismerô okleve-
leiket Kôszegi Zoltán polgármester úrtól, a Társulás elnökétôl
vehették át az ünnepélyes díjátadón Dabason. 

E szép eredményhez mindkettôjüknek szívbôl gratulálunk!
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Dabasi Futónap
Ebben az évben május utolsó va-

sárnapján vettünk részt az immár 12.
alkalommal megrendezett Dabasi Fu-
tónapon. 

Az elmúlt évektôl eltérôen a nagy
meleg nem nehezítette meg dolgun-
kat, így könnyebben szeltük azt a
3000 métert.  A szervezôk idén is ki-
tettek magukért: arcfestés, kocsiká-
zás, póló, valamint különbözô ízesí-
tésû innivalók várták a futókat. 

A szomorkás, borongós, de futás-
hoz remek idô meghozta az elsô igazi
nagy eredményt is a kakucsiaknak.
Becski Tamás, korosztályában elsô
helyezést ért el. Gratulálunk neki, va-
lamint köszönjük a szülôk támogatá-
sát is, akik kivették részüket ezen az
eseményen. 

Lelkes, kis csapattal indultunk, és
remek eredményekkel zártuk a napot.
Így legyen jövôre is!

Tóth Kata tanító 

Tavaszi ünnepség régen és ma

Reményi József, a doni fotós képe az egykori március
15-ei kakucsi ünnepségrôl

Az idei március 15-ei ünnepség szereplôi. 
Ennyit változott a világ!

ERDÔVIDÉKET JÁRVA – HATÁRTALANUL
Teljesíthetetlen az a vállalkozás, amely

arra törekszik, hogy visszaadjam azt az ér-
zést, mely Erdôvidéken barangolva – és
Barót városában élve – rabul ejtett ben-
nünket. Ezért nem törekszem a teljességre,
csak néhány olyan gondolatot osztok meg
az olvasóval, amely nekünk, kakucsiaknak
mindenképpen újat, egyedit, szokatlant,
szépet és jót, felejthetetlen élményt jelen-
tett.

Az Alföldrôl érkezve – síkvidéki em-
bernek – szemet gyönyörködtetô a termé-
szeti látvány: a hegyvidéki táj, a patakok
csörgedezése, a barlangok rejtelmei, a for-
rásvizek szomjoltó hatásai. Aki az Orbán
Balázs barlangban végig küzdötte az utat,
az igen nagy fegyelemrôl, kitartásról és
akaratról tett tanúbizonyságot. Márpedig
mindannyian megtettük. A jutalom sem
maradt el, mert megtapasztalhattuk a
csend és a sötétség hatalmát. Egyszerre
volt félelmetes és meg- nyugtató, elgon-
dolkodtató – hol is van a helyünk a nagy-

világban? No és azt is hamarosan megta-
nultuk a magunk kárán – a síksághoz szo-
kott emberként –, hogy nem érdemes zseb-
re tett kézzel járkálni.

A természet részeként csodálhattuk meg
a zöld fûben messzirôl fehérlô juhnyája-
kat, szarvasmarha csordákat, melyek ná-
lunk már ritkaság számban vannak. Több
tanítványunk most látott elôször életében
ilyet, most láthatták, hogyan találnak haza
a tehenek a saját udvarukba. No és a gó-
lyák csapata! Ennyi gólyát egy réten még
jó magam sem láttam, jelenlétük százas
számrendben mérhetô. Igazán nem is talál-
tunk helyes kifejezést ekkora tömegû gó-
lyára, biológia szakosként ma is tovább
foglalkoztat a megfelelô kifejezés megta-
lálása.

S ha már a kifejezéseknél vagyunk – a
fülnek kedves, ízes szavak, nyugodt hang-
lejtések, a bölcs gondolatok még ma is itt
csengnek a fülünkben. Megható hallani,
hogy tanítványaink mesélés közben ho-

gyan idézik fel ezeket a számukra sokat
mondó gondolatokat.

A kint eltöltött egy hét alatt – a sok kihí-
vás és erôfeszítés ellenére is – valami
nagy-nagy nyugalom töltött el bennünket.
Ez alól akkor sem mentesültünk, amikor
beléptünk a Gaál Mózes Általános Iskola
kapuján. Hozzánk képest ôk csendes szi-
getek. Itt még nem láthatók a rohanás ér-
zékelhetô nyomai – bár biztosan terheltek
az ô napjaik is. Rácsodálkoztunk, hogy a
baróti iskolában 1-10-ig osztályoznak, és
hogy 50 percesek az órák. A találkozása-
ink kapcsán igaz barátságok születtek kol-
légák és tanulók között egyaránt.

A történelmi emlékhelyek felkeresése, a
múzeumok varázslatai mind-mind élmény
közelbe hozták tanítványainkat elôdeink
hôsi tetteihez. Megható élmény volt, hogy
ismerôs nemzetiszínû szalagokat fedez-
tünk fel, melyet a Dabasi Tankerület intéz-
ményei helyeztek el elôttünk, szintén a
Határtalanul program keretében.
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Kakucsi lévén a legnagyobb felfedezést
számunkra mégiscsak az nyújtotta, hogy
Barót városában több család viseli a Ka-
kucs nevet, sôt, azt is megtudtuk, hogy a
környékben volt kakucsi malom is. Vala-
mennyien, történészek is keresik a Kakucs
név eredetét, hitelt érdemlô válasz azon-
ban még nem született. 

Ami az utolsó elôtti este történt, az fe-
lülírhatatlan. A színházba érkezvén hamar
rájöttünk, hogy most nem az történik, ami-
re gondoltunk. Azt hittük, hogy néptánc-
színházba megyünk, de már két perc után
rájöttünk, hogy sokkal komolyabb elôadás
részesei vagyunk. A Marosi Nemzeti Szín-
ház elôadásában olyan megemlékezô mû-
sort láttunk a doni-hôsök emlékére, hogy
még ma is a hatása alatt vagyunk. Egy-
szerre volt megrendítô, fergeteges, kifino-
mult, tiszteletteljes és méltó az elhunytak
emlékéhez. A darab anyának, pedagógus-

nak és gyereknek egyaránt üzent. Aznap
este lecsendesedtünk, könnyel a szemük-
ben szó nélkül is értettük egymást. Re-
ménykedünk abban, hogy ez a darab Da-
basra is, Gyóni Géza szülôföldjére is meg-
hívást kap, hiszen a „Csak egy éjszakára”
címû verse az elôadás fô üzenete.

Sorolhatnám még a lélegzetelállító pil-
lanatokat, de e lap hasábjain most nem áll
módomban. Annyi bizonyos, hogy mind-
annyian más emberként tértünk haza. Gaz-
dagabbak lettünk lélekben. Ez olyan gaz-
dagság, ami nem pénzzel mérhetô. Külde-
tésünk célja éppen ez volt.

Ezúton mondok köszönetet a házigaz-
dák minden szeretetéért, az idegenvezetôk
csodatevéséért, a baróti iskola tanulóinak
és osztályfônöküknek. Bár név szerint nem
kívánok sorrendiséget felállítani – mert
mindenki a szívünkbe költözött –, de úgy
tisztességes, ha a Gyuri nevet megemlí-

tem. (Ezt tanítványaimnak is megígértem).
Pajer György volt a barangolásunk lelke,
mi voltunk a test. S amikor a kettô egy-
másra talál, akkor nagy dolgokra vagyunk
képesek. Velünk is ez történt. 

Köszönjük Kakucs Község Önkor-
mányzatának nagylelkû támogatását.

Köszönünk minden jó szándékot, emlé-
keink között szeretettel ôrizzük a kirándu-
lás minden percét.

Marton Ilona, a Kakucsi Általános 
Iskola intézményvezetôje

2015. május utolsó hetében a Kakucsi
Általános Iskola és az Újlengyeli Általános
Iskola 7. osztályos tanulói – a Határtalanul
program segítségével – egy hetet tölthetett
el Erdélyben.

Vasárnap reggel nagy-nagy izgalommal
indultunk útnak. Hosszú utat tettünk meg a
határig, ahol kisebb bonyodalom miatt vá-
rakoznunk kellett, de délután már átléphet-
tük a határt. Utunkba esett Nagyvárad, Ki-
rályhágó, a csodálatos Tordai hasadék, Ko-
lozsvár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely
és Farkaslaka is. Éjfélre értünk Barótra, a
Derzsi Panzióba. Nagyon kedvesen, „va-
csorával” fogadtak bennünket. Mindenki
kényelmesen elhelyezkedett, nem volt gond
az alvással.

A várva-várt hét nagyon mozgalmasan
telt. Esténként egy helyi étteremben vacso-
ráztunk, ahol nagyon finom vacsorákat
kaptunk. Hétfôn lovas szekerekkel 26 km-
es utat jártunk be a Vargyas-szorosban, tú-
ráztunk a csodálatos kispatak mentén, át-
keltünk ingó hidakon, de a legnagyobb ki-
hívás az Orbán Balázs-barlangtúra volt.
Senki nem adta fel, egyszerre volt félelme-
tes és megnyugtató. Itt sikerült igazán meg-
tudni, hogy mi a csend!

Kedden ellátogattunk a baróti Gaál Mó-
zes Általános Iskolába, ahol megismerked-
tünk a helyi hetedikesekkel. Két órát töltöt-
tünk az iskolában, és hamar rájöttünk, hogy
egész mások a szokások, mint nálunk. Pél-
dául a jegyek 1-10-ig vannak, a tanórák pe-
dig 50 percesek. Itt a földrajz tanárnô be-
mutatta a város földrajzát és környezetét.
Majd jöttek az egymást érô programok,
ahol mindannyian nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Különleges és megható volt az uni-
tárius istentisztelet. Kisbaconon lenyûgö-
zött bennünket Benedek Elek szülôháza és
a kis vízimalom. Megnéztük a bódvai vas-
hámort, és felkerestünk egy gyönyörû bor-
vízforrást is, ahol jót ittunk, és palackoz-
tunk is a tiszta gyógyforrás vizébôl.

Szerdán ismét voltunk az iskolában, ahol
testnevelés órán vettünk részt. A fiúk fociz-
tak, a lányok kézilabdáztak és a végén ze-
nére tornáztunk. Ezt is nagyon élveztük, hi-
szen nagy-nagy drukkolás volt a nézôtéren.
Kimentünk a baróti piacra is, ahol volt egy
kis szabadabb program. Délután pedig ellá-
togattunk a helyi Erdészeti Múzeumba,
majd három gyönyörû templomba. Este a
helyi táncszínházban néztünk meg egy
elôadást, ahol néptáncra számítottunk, de
pillanatok alatt rájöttünk, hogy sokkal ko-
molyabb dologról van szó. Néma csöndben
hallgattuk a zenét, és lenyûgözött bennün-
ket a tánc, ami a Don-kanyar áldozatainak
állított emléket. A megrendítô elôadás so-
kakat meg is ríkatott.

Csütörtökön Sepsiszentgyörgyre utaz-
tunk, ahol a Gábor Áron és a Vadász Múze-
umban voltunk. Elhelyeztük mindenhol a

nemzeti színû szalagjainkat. Jó volt látni,
hogy már sok-sok magyar járt itt elôttünk.

A múzeumlátogatások után Nyergestetôn
megemlékeztünk az 1848-as elhunytakról,
ahol elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot
is.

Pénteken reggel Bálványosra indultunk,
ahol messzirôl néztük a bálványosi várro-
mot. Késôbb az Apor lányok feredôjéhez és
a Büdösbarlanghoz mentünk. Ez egy na-
gyon különleges természeti jelenség, nem
felejtjük el a szappanbuborékok játékát. A
Tündértó maradványának 16 gyöngysze-
mébôl kettôt néztünk meg, majd a Szent
Anna-tónál megpihentünk. Hazatérve a
panzióba, egy versenytesztet töltöttünk ki,
ahol kiderült, hogy egész jól emlékezünk a
hét eseményeire. Eredményhirdetés után el-
búcsúztunk az idegenvezetônktôl, Pájer
Györgytôl – Gyuritól – és a helyi gyere-
kektôl is. Mindenki meghatottan, sokan sír-
va köszöntek el egymástól. Este még egy
utolsót sétálhattunk a városban, nehéz volt
búcsút venni. Másnap reggel indultunk ha-
za. Korondon és Királyhágónál ismét pi-
henôt tartottunk. Az út nagyon hamar eltelt,
és este 8 körül mindenki épségben hazaért
szülei nagy örömére.

Ezen a héten rengeteg érdekességet lát-
tunk és sok barátot szereztünk. Köszönjük
szüleinknek, hogy elmehettünk. Köszönjük
Kakucs Község Képviselô-testületének,
hogy támogatta kirándulásunkat. Nagyon
hálásak vagyunk Marton Ilona igazga-
tónônknek, amiért egész héten törôdött ve-
lünk és vigyázott ránk. Ez az egy hét életre
szóló élményt jelentett nekünk, felejthetet-
len emlék marad az életünkben.

Konczik Lili és Csiszárik Henriette, 
a Kakucsi Általános Iskola 

7. osztályos tanulói

Barangolás Erdôvidéken – Határtalanul 2015.
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KOOP (ÉS) JÁTÉK 
Módszertani modul

A TÁMOP-3,1,4B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” c.
projekt Módszertani Innováció modul nyertes pályázatunk elsô sza-
kasza befejezôdött. 

A tanév során 9 alkalommal tartottunk bemutató órákat, melyen a
résztvevô pedagógusok megismerhették, megtanulhatták az általunk
használt tanítási-tanulási módszereket, játékokat. Örömmel tölt el
bennünket, hogy ez által a kistérség leglátogatottabb mentoráló in-
tézményévé váltunk, hiszen alkalmanként 20-30 pedagógus vett
részt ezeken az órákon.

Ezúton mondunk köszönetet iskolánk vezetôségének, minden
pedagógus Kollégánknak, technikai munkatársunknak azért az ön-
zetlen segítségért, támogatásért, mely által zökkenômentesen tudtuk
lebonyolítani ezeket a nem kis horderejû szakmai rendezvényeket.

A sok pozitív visszajelzés – és a három iskolával megkötött
szerzôdés – is bizonyítja, hogy elértük a kitûzött célt, bemutattuk és
népszerûsítettük a számunkra fontos és eredményesnek vélt mód-
szereket, játékokat.

A következô tanévtôl a kistérség három iskolájában segítjük és fi-
gyelemmel kísérjük bemutatott módszerünk bevezetését, alkalma-
zását, mint mentoráló pedagógusok. 

Serfelné Szaller Edit és Szarvas-Varró Ágnes

„Nagyon jó volt, amikor idegen helyekrôl, idegen tanár nénik és
bácsik jöttek hozzánk. Mindannyian izgultunk. Vártuk a vendége-
ket. Amikor megérkeztek, akkor voltam a legizgatottabb. Egyszer
az egyik alkalommal az igazgató nénink pont mellettem ült. Nagyon
örültem, hogy iskolánk fônöke ülhetett mellém. De nem csak ez a
nap volt jó, mindegyik látogatás tetszett nekem. Jó volt, amikor ját-
szottunk, amikor tanultunk, egy rossz élményt se tudok mondani.”

Jilk Dániel 3. osztályos

Csicsergô Túra
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Idén 2015. május 8-án került sor iskolánk hagyományos tava-
szi kirándulására, amely a keresztségben a Csicsergô Túra nevet
kapta.

Mint fonalra felfûzött gyöngyszemek indult el azon a verôfé-
nyes reggelen az alsós és felsôs osztályok sora célállomásunkra, a
Gulyakúthoz. Gulya sincs, kút sincs már, de felszabadult idôtöltés
annál inkább a víz és az erdei állatok jegyében összeállított aka-
dályversenyeken, ahol állomásról állomásra szereztek pontokat az
osztályok. 

Közben az erdei tisztáson már mint láthatatlan manók, szorgos-
kodtak, szakácskodtak a szülôk, hogy meleg ebédet szervírozhas-
sanak a sok gyaloglástól és jó levegôtôl éhes gyermekeknek és
felnôtteknek.

Közben magasra ért a nap. Vállalkozó kedvû diákok az erdô
hûs rengetegébe indultak felfedezôkörutat tenni. Útközben régi
vagy nem is annyira régi idôk tanújaként szolgáló nyúl- és róka-
koponyára bukkantak. Végtére is, a természet jegyében zajlik a
túra...

Páran szívesen felkeresték volna egy régi parasztház földbe
mélyedt romjait valahol az erdôben, dehát hol van tôlünk az a „fe-
kete folt”...

Ebéd után sem lett az iskola apraja-nagyjából „tikkadt szöcske-
nyáj”, ugyanis a kötélhúzó versenyben izmok feszültek izmok el-
len, s a verseny már-már eldöntetlennek mutatkozott, mikor a kö-
tél egyik oldalán beszállt az igazgató néni is húzni.

Azonban minden vidámság véget ér egyszer, s eljött a sátorfa
szedésének ideje (szó szerint értendô, hisz a szakácsaink fedetlen
oldalú sátor alatt kevergették a varázsitalt, a gulyást és kerekítet-
ték a palacsintákat). A jólesô fáradtságtól némileg elpilledve, de
az akadályversenyeken gyôztes csapatok annál büszkébben vág-
tak neki a visszaútnak, amely hol erdôkön, hol mezôkön, hol au-
tópályák magaslatából vezetett vissza a falu szívébe.

Ismét csendes lett a tisztás, magára hagyatva évszázadok emlé-
kezetével. Meg-megerôsödô, pusztára emlékeztetô tücsökciripe-
lés zengte el a túra emlékét.

Marton Réka Zsófia tanárnô

Az alsósok osztálykirándulása
„Aki sokat jár erdobe, megtanul összhangban él-

ni környezetével, türelmesebb lesz, következéskép-
pen toleránsabb a másik emberrel.”

Ez a gondolat adta az ötletet az alsós (1. 2. és 3.
osztály) tanulmányi kirándulás helyszínének: utunk
a Kecskemét-Hetényegyháza melletti Vackor Vár
Erdei Iskolába vezetett. Többeknek a mesebeli pi-
sze mackót juttatja eszébe a név, de megtudhattuk:
a valódi névadó nem o, hanem a Nyíri erdonek ezen
a területén élo vadkörtefák, minek termését „vac-
kor” néven is szokás említeni. Az „erdei iskola” fo-
galma sem volt egyértelmu kis kirándulóink számá-
ra. Úgy gondolták, itt is ugyanúgy folyik a tanulás,
mint a mi iskolánkban: írni, olvasni, számolni ta-
nulnak a gyerekek –, csak éppen az erdo közepén.
Késobb világossá vált, hogy ennek az iskolának
bárki a tanulójává válhat, aki ide ellátogat, a „tan-
anyag” pedig maga az erdo. Ebbol sokat meg is ta-
nultunk a nap végére!

Egy akadályversenyen vettek részt osztályaink –
más csapatokkal versengve –, ahol a tudásunk,
ügyességünk pontszámokban tükrözodött. Minden
állomáson valami újat, érdekeset is hallottunk álla-
tokról, növényekrol, de örültünk, ha mi is hozzá-
szólhattunk már megszerzett ismereteink alapján.
Iskolánk Csicsergo túrájának élményeit idézték fel
az erdei akadályverseny feladatai. Talán ez is hoz-
zájárult csapataink elokelo helyezéséhez. Vala-
mennyi osztályunk dobogós lett, és egy-egy szép
könyvet kaptunk jutalmul osztályonként, ami mi
másról is szólna, mint az erdo élolényeirol.

A délutáni programba a „tanuláson” kívül a játék
is belefért: a nagyobbak íjászkodtak, az elsosök ál-
latok, növények képére „vadásztak” az erdoben. El-
játszottuk néhány kedvenc népi játékunkat, és
örömmel vettük birtokunkba a játszóteret.

Kissé fáradtan, de sok ismerettel és élménnyel
gazdagodva tértünk haza.

Bábel Lászlóné tanító néni

A búcsú osztálykirándulás
Négy év egy ember életében igen rövid idôszak. A negyedik osztály életé-

nek maradandó, emlékezetes szakaszát júniusban egy felejthetetlen osztályki-
rándulással koronázta meg.

Visegrád, Dobogókô tanulmányaink és szívünk meghatározó részei, me-
lyekrôl évrôl évre egyre többet tudtunk meg, s általuk egyre közelebb kerül-
tünk múltunk igaz történelméhez. Már régen elhatároztuk, hogy közös utunk
végén ide együtt fogunk elmenni.

A királyok városában, a Kispalotajátékok színes forgatagában kipróbáltuk
a számunkra érdekes
középkori mestersége-
ket, harcászati eszközö-
ket. Míg a fiúk csatáz-
tak, a lányokkal korabe-
li táncokat tanultunk. 

Mindannyiunkat le-
nyûgözött a fergeteges
lovas kopjatörés, s egy
izzasztó séta után az
Öreg Toronyban (mai
nevén Salamon-torony)
látványos, vicces soly-
mász bemutató és lova-
gi torna részesei let-
tünk. 

A buszba visszaülve
egytôl egyig izgatottan
vártuk legfontosabb úti-
célunkat: Dobogókôt. A
nap csúcspontján, a vár-
va várt különleges he-
lyen kicsit elcsendesed-
tünk. Éreztük, hogy egy
csodálatos idôszak vé-
géhez közeledünk.

Gyönyörködtünk a Dunakanyar lenyûgözô panorámájában, néhányan még
„harcoltak” a Visegrádon szerzett kardjaikkal, majd estefelé fájó szívvel in-
dultunk haza, mert az otthoniak már vártak ránk.

Ezt a napot is bezártuk a szívünk titkos kamrájába. Idônként majd elôhív-
juk, és szeretettel fogunk rá visszagondolni.

SerfelnéSzaller Edit osztályfônök
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Csokoládé Múzeumban jártunk

A tanév utolsó hetében a diákbizottsági tagokkal ellátogattunk
a XVI. kerületi Csokoládé Múzeum Praliné programjára. Már a
csodálatos épület s a szökôkúttal, szobrokkal díszített park is sej-
tette velünk, hogy egy rendkívüli, impozáns helyen járunk, ezért
türelmetlenül vártuk az elôttünk lévô csoport kijövetelét. 

Az elôszobában egy kedves hölgy ismertette a múzeum rövid
történetét, s már rövid idôn belül kóstolhattunk is, mert a csoki-
szökôkútban marcipángolyót mártogattunk. Ahogy teremrôl-te-
remre haladtunk, egyre többet tudhattunk meg a csokoládégyártás
történetérôl, s közben mindvégig különleges csokidarabokat, -go-
lyókat ízlelhettünk meg. Mindenkit lenyûgözött a helyiségek gyö-
nyörû bútorzata, festménye, de fôleg a világ minden tájáról össze-
gyûjtött bonbonos dobozok. 

Nekem az a szoba tetszett legjobban, ahol minden – régi, egye-
di bonbonos dobozokkal díszített – falrészen a csokikészítés egy-
egy mozzanatát jelenítették meg. Ezek között ráismertem gyer-
mekkorom Macskanyelvére vagy a trüffel csokikkal teli Száz-
szorszép bonbonra, mely most is kapható igen borsos áron. 

Tanítványaimmal saját magunk is készíthettünk csokit. Míg
vártuk, hogy megszilárduljanak, addig forró csokit kortyolgatva
kis oktató filmet néztünk meg, s ismeretet szereztünk az egészsé-
ges 70%-os étcsoki fogyasztásról. Kísérônk a bemutató után
visszakérdezett a látottakról, s a jól felelô gyerekeket megjutal-
mazta. Programunk végén mindenki vásárolhatott a kedvenc
édességébôl.

Ajánlom mindenkinek a múzeum megtekintését, mert az odalá-
togató – mi magunk vagyunk ennek tanúi – különleges élmény-
ben részesül.

Nagy Jánosné diákbizottság vezetô

Szeretett Tanítványaim!
Németh László mondta, hogy: „csak tíz

évvel az iskola elvégzése után kezd kide-
rülni, milyen volt az iskola – és benne a ta-
nár. A tanár nem is tudja – fogalma sincs
arról, hogy mikor hat igazán növendékére
egy gesztussal, egy szóval, egy odavetett
tréfás félmondattal.”

Nagyon régen, fiatal tanár koromban ol-
vastam ezeket a gondolatokat. Most újra
eszembe jutottak a híres tanár szavai. Úgy
érzem, talán nekünk üzen a múltból a je-
lenbe. A jelen tele van felszínességgel, la-
zasággal, nyaralási hangulattal. A sok fele-

lés és dolgozat után alig vártátok már a
„szabad” életet. Kell ezen csodálkozni?
Nem kell!

Most azt gondoljátok, megszabadulta-
tok minden kötöttségtôl. A nyári szünet
azonban csak néhány pillanat, és lesznek
új kötelességek, új megpróbáltatások, új
küzdelmek. A kakucsi iskola fénye most
elhalványul, régi osztályfônökötök hangja
elhalkul számotokra. Néhány évnek sem
kell eltelni, és gyermekkori iskolátok fé-
nye egyre erôsebb lesz, talán ôszes hajú
osztályfônökötök szavai is eszetekbe jut-
nak. Tudatára ébredtek majd, hogy itt
mennyire biztonságban voltatok. A faluban
mindenki rátok vigyázott; szeretô szülei-

tek, tanáraitok, járókelôk az utcán – a nap
minden percében. A jövôben, sok év múl-
va, a szülôi háztól távol, ki vigyáz majd rá-
tok?

Az emberek. Mert mindenhol vannak
jóemberek. Bárhova kerültök, mindenütt
szeressétek embertársaitokat! A szeretet
ereje hatalmas, minden akadályt elhárít és
cserébe ti is szeretetet fogtok kapni. Ez
lesz a ti erôtök, ez mindannyiunk jövôjé-
nek titka. Nagy titok ez. Engedjétek, hogy
ez a titok felfedje önmagát! 

Ne feledjétek, vissza lehet szerezni
mindent: országot, szerelmet, vagyont és
hitet – de az idôt soha!

Osztályfônökötök: Dénes tanár úr

Hír a 2015-ben elballagott kitüntetett nyolcadik osztályosokról
A 2014/2015-ös tanévben ballagó tanulók nyolc éves tanulmá-

nyi- és közösségi munkáját értékelve, az elért pontszámuk isme-
retében – 218,5 pont és 182,6 pont közötti értékek – az idei ta-
névben a tantestület nem javasolta a Rónay-díj átadását. Az elôzô
évek pontszámai tükrében – volt 427, de átlagban 280-320 pont
is – a díj megbecsülése és értéke e döntés meghozatalára késztet-
te ôket.

Az alábbi tanulókat javasolta a tantestület arra, hogy munká-

juk elismeréseként könyvjutalomban részesüljenek:

Takács Tímea, Bencze Nikolett, Babai Bernadett és Pöppl

Barbara.

A tantestület a 2014/2015-ös tanévben kiemelkedô sporttevé-
kenysége és jó tanulmányi eredménye elismeréseként egy tanulót,
Vozár Sándort javasolta a cím elnyerésére az alábbi indokklással:

Javasolt tanuló 7 év alatt olyan magasra küzdötte fel magát a
bírkózás sportágban, hogy ma már országos versenyek gyôztese,
helyezettje. Mind ez mellett tanulmányaiban is példát mutat kor-
társai számára. Sporttevékenységét a továbbiakban is élsportoló-
ként kívánja folytatni.
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Takács Tímea Bencze Nikolett Babai Bernadett Pöppl Barbara Vozár Sándor

Negyvenéves általános iskolai osztálytalálkozó (1975-2015.)
1975-ben 35 fôvel ballagtunk el a Ka-

kucsi Általános Iskolából, és most 40 év
elteltével, 2015. június 6-án huszan jöt-
tünk össze, hogy emlékezzünk azokra a
szép idôkre. Sajnos, akik nem lehettek
már velünk, az osztályfônökünk, Sashe-
gyi János tanár úr és 6 elhunyt osztálytár-
sunk: Maczák Magdolna, Nagyváradi
Ibolya, Csiszárik László, Erôs János, Ku-
zsof József és Liszkai István. A te-
metôben tiszteletünket tettük korán eltá-
vozott tanárunknál és társainknál. Nyu-
godjanak békében!

A többiek igazolatlanul távolmaradtak. 
Izgatottan léptünk be az iskolába, volt,

akivel 40 éve nem találkoztunk.  Átölelve
köszöntöttük egymást, majd mikor a te-
rembe beléptünk, mindenki szeme
könnyes lett a meghatódottságtól.  Marton
Ilona igazgatónô táblára írt kedves kö-
szöntôje fogadott bennünket, és néhai osz-

tályfônökünkre emlé-
kezve nagyon szép és
finom tortát kaptunk
tôle. Hálásan köszön-
jük!    

Elfogadta meghívá-
sunkat az elsô osztá-
lyos tanítónk, Molnár-
né Marika néni és a
felsôben oroszt taní-
tónk, Varró Jánosné
Pintér Mariann ta-
nárnô. Az ô vezetésük-
kel 17.00 órakor
kezdôdött az osz-
tályfônöki óra, ahol
sok szép és kevésbé
szép emléket is feli-
déztünk. Sok idô a 40
év! Megtudtunk titko-
kat, élményeket, jót,

rosszat egyaránt. Sokan már nagymamák,
nagypapák lettek.

E kivételes nap a Bújócska ven-

déglôben folytatódott finom vacsorával, a
lányok saját kezûleg sütött süteményeivel,
élôzenével, tánccal, kellemes beszélgeté-
sekkel. Botlik Zsuzsi a tablónk képével

díszített tortát hozott, melyet lánya ké-

szített. Az est folyamán Horváth István
testnevelô tanárunk is megtisztelt bennün-
ket. A helyszín és a vacsora elkészítésével
nagy segítségünkre volt Sallai Pál. Ezúton
is köszönet neki. 

Mindenki hálásan köszönte meg a szer-
vezést, és a búcsúzás egymástól úgy szólt:
5 év múlva találkozzunk!

A szervezôk: 
Csiszárik Judit, Rádi Olga, Róth József
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Egyesületi hírek

Emlékezetes nap egyesületünk, az Ablak Kakucsra Közhasz-

nú Egyesület számára a 2015. március 28-ai, szombati nap, ami-
kor 14 órai kezdettel ünnepélyes keretek között megnyitottuk Táj-
házunkat, mely korábban Hornyák Elek bácsi családjának tulajdo-
na volt.

A megnyitóról az alábbiakat olvashatjuk Kocsir Anikó, a Felsô-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkatársának megfo-
galmazásában:

„Idén valósult meg az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és
Jövônkért Egyesület 2013-ban a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesz-
tési Egyesülethez beadott pályázati terve. A Kakucsi Tájház átadó-
ját 2015. március 28-án tartottuk.

A projekt célja volt a település központjában álló, arra jellemzô
stílusban épült, lakatlan, rossz mûszaki állapotú ház felújítása, és
tájházként mûködtetése.

A ház egyik utolsó eleme a hagyományos kakucsi építkezési
szokásoknak. A nyeregtetôs, vert falú lakóház, már a II. világhábo-
rú idején is állt. Egészében véve az alföldi, vagy közép-magyar la-
kóház elemei ismerhetôek fel az épületegyüttesen. Az egyesület
céljai összhangban voltak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában is
megjelenô térségi célkitûzésekkel: a helyi adottságon alapuló ér-
tékmegôrzô turizmus fejlesztésével, az épített örökség védelmével.

A megnyitó ünnepség Pánczél Károly, országgyûlési képviselô
beszédével indult, aki elmondta, hogy az új létesítmény a helytörté-
neti gyûjteménynek ad otthont. A LEADER forrásokkal a vidéki
életminôség javulását támogatják, hiszen „vidéken is van élet és
van érték”, amit meg kell tudnunk ôrizni. A Tájház nem csak egy
múzeum, ami a tradicionális népi értékeket mutatja be, és a mába
helyezi azokat, hanem egy élô közösségi tér ifjúsági élettel, mû-
ködô civil szervezetekkel. 

Rácz Judit, a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezet vezetôje az egyesület elnökségének nevében meg-
köszönte, hogy Kakucson is ilyen jó, közösségi céllal használták
fel a LEADER forrásokat. Elmondta, hogy a fejlesztési területün-

kön több településen is siker-
rel pályáztak a 2007-2013-as
Európai Uniós ciklusban vi-
dékfejlesztési támogatások ke-
retein belül közösségi színtér
kialakítására is. Kakucson ko-
rábban a könyvtár is pályázati
forrásból újult meg a Falume-
gújítás jogcímben, illetve a
Deák Udvarház turisztikai te-
vékenységére vállalkozási cé-
lú fejlesztést valósított meg. 

Dr. Kendéné Toma Mária,
a település polgármestere a pá-
lyázat benyújtásakor még az
Ablak Kakucsra Hagyomá-
nyainkért és Jövônkért Egye-
sület titkáraként vett részt a
projektben. Külön szívügye volt, hogy a község azon részén is kia-
lakuljon egy közösségi tér, ahol a tájház áll. Megköszönte a szám-
talan közremûködô segítségét, akik végig jelen voltak az ötlettôl, a
pályázati folyamaton át, az építkezési feladatokon keresztül, a he-
lyi értékek gyûjtéséig, és kifejezte bizodalmát abban, hogy a sok
közös munkát, sok közös, jó hangulatú program, hagyományôrzô
esemény követi majd a megszépült, új funkciót nyerô tájházban.

Királyfalvi Erzsébet, a tájház szakmai vezetôje kiemelte, hogy
az épület megújítása és berendezése összehozta a helyieket, hogy a
munkálatok alatt mindig volt valaki, aki „csak úgy” meglátogatta
ôket, és soha senki nem jött üres kézzel. Talán emiatt még inkább
úgy élhetjük meg, hogy a Tájház mindenki háza lett, hogy itt min-
dig mindenkit szívesen látnak, hogy bárkinek az elképzeléseit meg
tudják valósítani, ha közösségi programról van szó. Végül megkö-
szönte, hogy mindenki többet tett a fejlesztésért, mint amennyit
ígért. 

Végül Tóth Péter Domonkos nyugalmazott prépost atya megál-
dotta az épületet.

Nagyon jó hangulatban telt a program, a kicsi ház a nap végére
igazán nyüzsgô központja lett a településnek. Jó volt látni a való-
ságban a LEADER fejlesztésekre jellemzô helyi együttmûködése-
ket, hogy minden generáció képviseltette magát, hogy a nagy-
szülôket az unokák is elkísérték, hogy a kiállított tárgyak között
mindenki felismerte az általa gyûjtöttet és büszkén mutathatta a
többieknek. 

A pályázati folyamatokat Maczák János az Ablak Kakucsra
Egyesület egyik aktivistája irányította, mi szeretnénk neki külön is
gratulálni és megköszönni a folyamatos jelenlétet, a rengeteg mun-
kát, odafigyelést, és a munkaszervezetünkkel való kapcsolattartást! 

Kívánjuk, hogy jó programoknak, sok nevetésnek, generációk
találkozásainak adjon otthont a Kakucsi Tájház!”

A fenti beszámolót azzal egészíteném ki, hogy az ünnepség ven-
déglátásában a finom gulyáslevest a Kakucsi Fiatalok Kakucsért
Egyesület tagságának, a sok-sok süteményt, az itókákat pedig az
egyesületünk tagjainak köszönhettük. 

A megnyitó mûsorában a Kökörcsin Óvoda gyermekei és a Ka-

ABLAK KAKUCSRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Tájházat avattunk Kakucson!

A szalagvágással megnyílt a nagyközönség elôtt
Kakucs Tájháza



kucsi Népdalkör és
Borvirág Együttes
szerepeltek. A Tájház
avatása tiszteletére
egyesületünk diófát
ültetett az udvaron,
amelyet Tóth Péter
Domonkos atya –
akárcsak az épületet
– felszentelt. A faül-
tetésben közremû-
ködtek a Borvirág
Együttes tagjai.

Tájház-avatónkat
felvette, majd közve-
títette a Dabas Tele-
vízió.

Köszönetünket fe-
jezzük ki Gálik Jó-
zsef, helyi állattulaj-
donosnak, aki ezen a

napon azzal kedveskedett a gyerekeknek, hogy a ház hátsó udvarán
állatsímogató karámokat telepített a kicsik örömére.

Örömmel számolunk be arról is, hogy a felavatott Tájházba az
ötletgazda és programfelelôs Királyfalvi Erzsébet a megnyitó óta
máris életet vitt az anyák napi elôkészületek, valamint a ház udva-
rának szépítése programjaival. A húsvéti tojásfestésre a rossz idô

miatt könyvtárunk
klubhelyiségében ke-
rült sor, és mint azt a
melléklet képek bi-
zonyítják, Zsóka és
segítôi – köztük test-
vére, Ágnes – igen jó
hangulatú foglalko-
zásokat tartottak. 

Azt szeretnénk, ha
a jövôben Tájházunk
Kakucs kulturális
életét meghatározó,
élô helyszíne legyen.
Az eddigi érdeklôdés
azt bizonyítja, hogy
ez így lesz. Kérjük,
látogassanak el minél
többen rendezvénye-
inkre, szeretettel vár-
juk önöket.

Nyitva tartásunk: hétvégeken a hirdetett programokra várjuk a
látogatókat, valamint elôzetes bejelentkezés alapján nyitjuk az épü-
letet, hogy állandó kiállításunkat megtekintsék. Telefonszám: 06-
20-413-2424.

Tóth Istvánné, 
az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület elnöke
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A KAFIK vendéglátói

A diófa felszentelése Állatsimogatás

A megnyitó verses, dalos szereplôi



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2015. JÚLIUS22

A KAFIK HÍREI KÉPEKBEN

Szemétszedés
Fô támogatóink voltak: Kakucs Önkormányzata mel-

lett a Bújócska vendégház, Csiszárik Pál, Faragó és Fia
Kft., Jasper Lóránt, Kakucsi Lovasegyesület, ifj. Kálvin
János, Nagy József, NHSZ Dabas hulladékgazdálko-
dók. 

Köszönetet mondunk minden résztvevônek, közöttük
az újhartyáni Civilekért Egyesület tagjainak, a Zöldike
szakkörnek és Klauz Dénesnek, fotósunknak.

AA lleellkkeess  ccssaappaatt

Veresegyházi László póni fogatán  indultak
a határba az aprók és a szülôk

A nyolcadikosok fônöke – ezen a
napon – Herman Attila lett

Ügyes asszonyaink – Csernák Istvánné,
Liszkai Jánosné és Mihály Józsefné – finom

ebéddel várta a szemétszedôket

A képviselôk csoportjához csatlakoztak gyermekek és felnôttek –
volt elég munka

Pálinkás Tibor fogata vitte az alsós tagozatosokat és a tanító
néniket

A KAFIK komoly gépparkot is szervezett az akcióra
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Májfaállítás 2015.

A fiatalok által kivágott májfát Tájházunknál fogadtuk, majd onnan
indultunk a Liebner történelmi emlékparkhoz

A nehéz fát és a felvonulást kísérô Kálvin Zenekart Pálinkás Tibor
fogata fuvarozta

A májfaállítás embert próbáló pillanatképe A sikeres májfaállítók egy csapata (Fotók: Ulicska József)
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KözmûvelôdésKözmûvelôdés

Állandó foglalkozások:

hétfô:

12-14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub a klubban
hó/1 alkalom: 18 órától KAOKE, Díszgalambászok, 

Ablak Kakucsra KE gyûlései a klubban
kedd:

nincs kötött foglalkozás
szerda:

16-18 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes 

a könyvtárban
csütörtök:

15.30-17.30 óráig Alkotó Mûhely gyerekeknek a klubban
17-20 óráig Bárdos Lajos Kamarakórus próbája a könyvtárban

hó/2 alkalom 18-20 óráig 
– Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a klubban

péntek:

8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban 
szombat:

10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra KE szervezésében 
a könyvtárban

A könyvtár nyári nyitva tartása: 

júliusban csak délután 14-19 óráig,
augusztusban csak délelôtt 9-14 óráig tartunk nyitva.

Szabadnap: a csütörtök
Szeptembertôl: hétfô, kedd, szerda és péntek: 9-19 óráig, 

csütörtökön 14-17 óráig leszünk nyitva.

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836,

(új): 06-29-576-280 és 06-29-576-281.

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

A falu tervezett programjai 2015. július 1-tôl szeptember 30-ig:

Július

10-11. péntek-szombat: Falunap – Felelôs: KTB
Augusztus

20-án, csütörtökön: Szent István ünnepe – Felelôs: KTB
Helye: Szent Kereszt-templom tere

Kispályás labdarúgó bajnokság és sportbál 
– Felelôs: Sportbizottság

Helyszín: kakucsi Sportpálya
Szeptember

1-jén új tanév kezdése – Felelôs: K.Á.I.
13-án, vasárnap búcsú – Felelôs: Egyházközség

19-én, szombaton II. pálinkafesztivál – Felelôs: Ablak Kakucsra
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Intézményünk színházbérleteket szervez 

a 2015/16-os évadra az alábbi színházakba:

Kecskeméti Katona József Színház
Felnôtt bérlet: 10.000 Ft, 8.000Ft, 7.000Ft

(Pedagógusoknak 20% kedvezmény!)
Diák/nyugdíjas bérlet: 7.000 Ft, 6.000 Ft, 5.000 Ft

A felnôtt bérlet elôadásai (5+2), melyet vasárnapra kérünk:

Barta Lajos: Szerelem – színjáték, Tolcsvay-Müller: Isten pénze
– musical, Camoletti: Boeing, boeing – vígjáték, 

Beaumarchais: Figaró házassága – zenés vígjáték, 
Shakespeare: Hamlet – tragédia

+ 1 táncszínházi elôadás
+ 1 alap helyáras kisszínházi elôadás

A Fôvárosi Operett Színház 

Csajos

Fame - A Hírnév ára - január 19. kedd 19:00
Szép nyári nap - február 3. szerda 19:00

Marie Antoinette - április 7. csütörtök 19:00
A chicagói hercegnô - május 27. péntek 19:00

Bérletárak:

VIP páholy: 32.000 Ft, Emelt zs.: 25.500 Ft, I. kat.: 22.000 Ft,
II. kat.: 19.200 Ft, III. kat.: 9.800 Ft, IV. kat.: 5.600 Ft 

Kérem, hogy 2015. július 15-éig, a falunapot követô szerdáig 
jelezzék bérletvásárlási szándékukat azzal, hogy a kiválasztott

bérlet árát behozzák könyvtárunkba.
Köszönöm: Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Szabadidôs foglalkozás a könyvtárban Egy énekkari próba után új vezetônkkel, Emôdi Györgyivel

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva tartása és állandó közösségei
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Zenés Kávéházak

Tisztít és felemel
Zsíros Réka és Farkas-Barabás Szabolcs 

önálló koncertje 2015. március 31-én

Ki ne hallott volna már a zene sokféle jótékony hatásáról? So-
kan történeteket is tudnának regélni e témában. Nekem is van me-
sélni valóm ez ügyben. Életem legsötétebb napján ugyanis épp a
jól megválasztott, szívhez szóló zene révén éltem át olyasfajta ka-
tarzist, mint eddig még soha. (Ez úton is köszönetet mondok érte
a Kálvin Zenekarnak.)

A jó zene tisztít és felemel. Ennek jegyében egyfajta „lelki
gyorstisztítást” ígért lakóhelyünkön húsvét hetében a Parlan Duo

koncertje. Bár a fellépô mûvészeket – Zsíros Rékát (fuvolatanár)
és Farkas-Barabás Szabolcsot (gitártanár) – jól ismerik Kaku-
cson, a nagyböjtre való tekintettel sokan nem tartották illendônek
a rendezvény látogatását.

A nagyhét és a zene vajon összeegyeztethetôk-e? – magam is
errôl dilemmáztam. A katolikus sajtóban kutakodva aztán válasz-
ra leltem. Az Új Ember 2008. 10. 8-i számában olvasható, hogy
Liszt Ferenc éppen egy nagyhéten tartotta nyilvános jótékonysági
hangversenyét 1864. március 21-én. A rendezvényt a katolikus
egyházfô, IX. Pius pápa is megtisztelte jelenlétével. Napjainkban
szintén találkozhatunk egyházzenei programokkal a nagyhét ide-
jén: ezeket lelki elôkészítésre szánja az egyház. (Természetesen
nem mulatós, víg eseményekre kell gondolnunk!)

A Parlan Duo  március 31-én, kedden Kakucson adott koncert-
je  egy kistérségi rendezvénysorozat egyik állomása volt, amely

egyúttal jó „elôvizsgaként”’ is szolgált egy külföldi szereplés
elôtt. Az ifjú mûvészek ugyanis évek óta meghívott fellépôi a Ter-
ra Siculorum Nemzetközi Klasszikusgitár Fesztiválnak. Ezúttal a
fuvolára és gitárra komponált zenemûvek közül igyekeztek úgy
válogatni, hogy a közönség széles körének igényeit kielégítsék. A
mûsorban J. S. Bach, F Doppler, M Tadic,és C. Dimor egy-egy
mûve hangzott el. A tehetséges zenész páros játékát bôséges taps-
sal, elismerô szavakkal méltatta a közönség! Reméljük, másutt is
hasonló sikereket érnek el!  

(Mint azóta kiderült, valóban nagy tetszést aratott Erdélyben is
a két ifjú mûvész. Ide vonatkozó hír, hogy még a testvér telepü-
lésbeli magyarkakucsiak is szurkoltak értük.)

A koncert programjába szervesen illeszkedett Tóthné Stégner
Éva zenetörténeti ismertetôje.  Könyvtárosunk az est zenei kalau-
zaként – a mûsorszámok és a szerzôik ismertetésével – a közön-
ség zenei élményét kívánta mélyíteni. Hálásan köszönjük fárado-
zását!

Csernák Jánosné Csiszárik Mária

„Muck Ferenc – jazzszaxofon elôadó-

mûvész 1982-ben szerez diplomát a Liszt

Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola klarinét

szakán és a Jazz tanszak szaxofon sza-

kán.

Díjai:

· 2003 Gramy díj
· 1990-1994 Az év legjobb popszaxofo-
nosa

· 1992 fesztiválgyôzelem saját dalával,
a Besenyô Blues Banddel (Öreg jár-
gány szívatóval indul)

· 1992 MRTon díj (legjobb együttes:
Besenyô Blues Band)

· 1991 MRTon díj (legjobb jazz szólista)
· 1990 Emerton Díj

Az oktatásban eddig eltöltött 21 év alatt
olyan iskolákban tanított, mint például a
Hang Szín Tér, Bodajk (szaxofon), a szé-
kesfehérvári Dr. Lauschmann Gyula Zene-
mûvészeti Jazz Szakközépiskola (szaxo-
fon), és a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola Jazz Tanszak (klarinét).

Több száz lemezen és koncerten szere-
pelt többek között az LGT-vel, Tankcsap-
dával, Hungáriával. 1986-’89 között Pege
Aladár együttesével nemzetközi jazz fesz-
tiválok szereplôje, szólistaként fellép EBu
fesztiválokon Strassbourgban, Bécsben,
Grazban, Helsinkiben és Tallinnban. 1989-
ig a Rockszínház tagja, 1991-tôl a RABB
együttes szaxofonosa, 1995-tôl a Mucks-
how zenekar vezetôje. 1997-2000 között a
Djabe zenekarban is játszott.

A nemzetközi jazz fesztiválok részt-
vevôje Pege Aladár együttesével 1986-tól
1989-ig, valamint szólistaként EBU feszti-
válokon Strassbourg, Bécs, Graz, Helsin-
ki, Tallin, stb.” (internet)

Kakucsi tanítványai: ifj. Kálvin János
és Jasper Andor. Mellettük a zenés esten

közremûködött még Serfel Gábor újhar-
tyáni zenész is.

Köszönjük Muck Ferencnek a maradan-
dó zenei és filmes élményt. Jasper Andor-
nak pedig azt, hogy zenés közremûködése
mellett az est interjús beszélgetésének a ri-
portere is volt.

Andor jóvoltából a következô zenés ká-
véházunk tervezett vendége Tátrai Tibor
Liszt Ferenc-díjas magyar gitármûvész,
zeneszerzô lesz. Várjuk a találkozást, és
reméljük, hasonló maradandó maradandó
élményben lehet részünk itt, Kakucson.

Községünk Kulturális 
és Társadalmi Bizottsága

Zenés Kávéházunk vendége volt május 8-án MUCK FERENC!

A mûvész tanítványaival
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A nyugdíjasok híreibôlA nyugdíjasok híreibôl

Nem unatkoztunk az idei tavaszon sem.
Programunk volt bôven a kétheti összejö-
veteleinken kívül.

Márciusban Pesten voltunk színházban.
Nekünk már az utazás is kész szórakozás. 

Alig vártuk, hogy jó idô legyen, és
elôvehessük a kerékpárokat egy kis túrá-
záshoz. Kibicikliztünk a Deák Vendégház-
hoz. Ildi végigvezetett és megvendégelt
bennünket. Kellemes két órát töltöttünk
ebben a szép vendégházban, amely – re-
méljük – Kakucs hírnevét öregbíti majd a
jövôben.

Mindnyájan szeretünk fürdeni, termé-

szetesen az sem maradhatott ki progra-
munkból. Cegléden voltunk, majd késôbb
Kerekdombon két napot töltöttünk. T. Pá-
lék nyaralójában. Jól kifürödtük magun-
kat.

Májusban az idén ismét vendégül látott
bennünket a Halvány Öszirózsa Nyugdí-
jasklub. Nagyon jól éreztük magunkat, és
már várjuk az augusztusi összejövetelt,
ahol mi leszünk a vendéglátók.

Az Ócsai Napok keretén belül szerve-
zett Éles Trió koncertjén voltuk, melynek
szereplôje volt Tóth Vera is. Érdekes volt,
mert mindenki más fellépôt várt. De végül

megbeszéltük, hogy nem is volt rossz ez a
zene, hisz jól szórakoztunk ezen a blues
koncerten.

A Kavicsok asszonyaival a fentiek mel-
lett természetesen részt vettünk a község
által szervezett rendezvényeken is.

Most jön a nyár, amikor a klubnapokon
kívül nem szervezünk külön programokat,
mert a legtöbbünket lekötnek az unokák,
akikre nyáron vigyázunk.

Kívánunk mindenkinek kellemes pihe-
nést a nyár folyamán, a nagyiknak meg
tartalmas elfoglaltságot az unokákkal.

Hegyiné

HÍREK A KAVICSOK TAVASZI PROGRAMJAIRÓL

A közös baráti találkozón készült kép a könyvtár udvarán A Kavicsok a Deák vendégházban

Egészségügy
A Vöröskereszt több éve minden évben megrendezi a cse-

csemôgondozási versenyt. Minden évben képviseli csapat isko-
lánkat a területi megmérettetésen. Maga a verseny felmenô rend-
szerû, kezdôdik a területivel, ahol az elsô a megyei döntôbe jut, és
ennek az elsô helyezettje az országos döntôbe kerül. Rendszerint
jó eredményt érünk el.

Az idei évben, ugyanúgy ahogy 2012-ben is, miután megnyer-
tük az Üllôn rendezett megyei döntôt, eljutottunk az országos

döntôig ifjúsági kategóriában.

Nagyszabású keretek között rendezték meg ezt a megmérette-
tést Budapesten. Az Egészségügyi Fôiskola körülbelül két éve
gyönyörûen felujított épületében voltunk. Az iskolás és az ifjúsági
kategóriában is a 16-16 megye képviseltette magát.

A verseny 11 órakor kezdôdött, akkor az épületben már csak a
versenyzôk maradhattak, nekünk kisérôknek külön programot
szervezett a Vöröskereszt. A Budai Várban a Sziklakórházat néz-
tük meg. Közben a gyerekek, köztük a mi három lányunk: Rap-

csák Fanni, Szita Éva és Laczkó Cintia izzadtak a melegben a
verseny helyszínén. 16 állomás volt, ezek között voltak játékosak,
de jórészük igen komoly tudást igényelt.

6 óra körül ért véget a verseny, vacsora következett, és az ered-
ményhirdetés este nyolckor volt. A szervezôk fergeteges hangula-
tot csináltak, még a 16. helyezett is úgy érezhette, hogy a gyôzte-
sek között van. Nekünk a 6. helyet sikerült megszerezni 398

ponttal, ami nagyon szép eredmény, hiszen a verseny igen szoros
volt, még a 16. és az 1. helyezett között sem volt 50 pont a kü-
lönbség.

Köszönöm a lányoknak, hogy végigjárták velem a felkészülés
nehéz és rögös útját, hiszen nem kötött minket össze egy iskola,
ôk középiskolásként teljesen önszántukból döntöttek úgy, hogy
részt vesznek velem ezen a versenyen. A többi kísérô meg is je-
gyezte: „Hogyan sikerült összefogni a középiskola segítsége nél-
kül ezeket a tiniket?”. 

Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon örültünk az eredmény-
nek. Megbeszéltük, hogy két év múlva felnôtt kategóriában is in-
dulunk.

Barta Kornélia védônô

Szerkesztôségünk nevében is sok szeretettel gratulálunk az orszá-
gos 6. helyezéshez a felkészítô védônônek, Nellinek és a három
hûséges tanítványának!

Kedves – felsô tanulmányaikat befejezô – fiatalok!
A szeptemberben megjelenô lapban szeretnénk 

bemutatni minden kakucsi friss diplomást. 
Kérjük, küldjék el írásaikat, fotójukat 

könyvtárunkba, szerkesztôségünknek. (Fô u. 24.)
Határidô: augusztus 30.

Köszönjük!
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Egyházi hírekEgyházi hírek

A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata

Szentjánosbogárkák…

Három éve már, hogy hálózatunk napközijeiben gondozóink
szeretettel fogadják a gyermekeket. A három év alatt két napközi-
vel bôvültünk, melybôl kettô Kakucson található. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert eljött az ideje a
bôvítésnek. Mivel mi nem bölcsôde vagyunk, hanem családi nap-
közi, ahol 1-3 éves gyermekeket gondozunk, így a felvehetô lét-
számunk maximum hét gyermek. Hatalmas különbség van a
bölcsôdei intézmény és a családi napközi ellátás között, mivel ná-
lunk a gyermekek családi-
as körülmények között
tölthetik mindennapjaikat,
amíg szüleik dolgoznak.
Ezeknek az apróságoknak
még sok-sok szeretetre és
törôdésre van szükségük,
amelyet könnyebb meg-
osztani, ha csupán hét
gyermekre vigyáz két fe-
lelôs gondozó. Nagy volt
az igény arra, hogy elindít-
suk második napközinket,
amely Magvetô néven fog
megnyílni ez év szeptem-
ber 1-jén. 

Az Önkormányzattól
bérelt épület szerencsére
alkalmas két napközi indí-
tására, így nem kell köl-
töznünk. Az épület akkor lett felújítva, mikor elsô napközink in-
dult, és azóta is kitûnô állapotban fogadja az érdeklôdôket, me-
lyért köszönettel tartozunk az önkormányzatnak. Mivel új napkö-
zit indítunk, ezért ismét lezajlott az engedélyeztetés folyamata,
mely során a kormányhivatal, az ÁNTSZ, és a tûzoltóság vizsgál-
ta napközijeinket, és mindent rendben talált.

Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek,

akik hozzánk járnak, megtanuljanak játszani. Manapság elterjedt
az a tévhit, mely szerint csak akkor tudunk színvonalat nyújtani,
ha drága, márkás és lehetôleg minél több játékot biztosítunk a
gyermekeknek. Pedig ez nem igaz! Habár az udvari játékaink kö-
zött megtalálható csúszda, házikó, homokozó, libikóka, kismoto-
rok, amin a gyerekek szeretnek játszani, de mégis a játékos mon-
dókák, a sétálás vagy az állatok hangjának utánzása köti le legin-
kább figyelmüket. Hétköznapjainkban a gondozók különbözô
foglalkozásokkal teszik színessé a gyermekek délelôttjeit. Feste-

nek, báboznak, gyurmáz-
nak, felkészülnek a külön-
bözô ünnepekre.

Május 22-én családi
napot tartottunk, ahová
meghívtuk új jelent-
kezôinket is. A délután fo-
lyamán Hermann Marika
mesés-bábos elôadást tar-
tott a gyerekeknek, akik
az elôadást követôen
játszhattak is Marika me-
sefiguráival. A szülôkkel
közösen tenyérlenyomatot
készítettünk, melyet de-
korációként a falra akasz-
tottunk. Ezentúl minden
hozzánk járó gyermek te-
nyérlenyomata meg lesz
rajta örökítve. A délutánt

arcfestéssel, gyurmázással színesítettük. A szülôk és gondozóink
által készített sok-sok csemegét szívesen fogyasztották a gyere-
kek, és ezalatt szüleik beszélgethettek. 

Bízom benne, hogy intézményeink továbbra is sikeresek lesz-
nek, és még sok-sok családi délutánt és kirándulást szervezhetünk
a gyermekeknek és szüleiknek.

Méhész-Spanyiel Lili koordinátor

Lili mellett a mesemondó, Hermann Marika Apraja-nagyja figyeli a mesemondót
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XXV. évfolyam 2. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat

által alapított idôszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap 2015-tôl évente 
4 alkalommal jelenik meg.

Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: 

Klauz Dénes, Kucsera Helga, 
Tóth Istvánné, Varró Jánosné.

A szerkesztôk munkatársa: 
Farkasné Szabó Mária, 

Kucseráné Bartuszek Judit, 
Prohászka Petra, 

Spanyielné Elek Györgyi 
A képek legtöbbjét 

Klauz Dénes készítette.

Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt.
Dabas. Felelôs kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.

Dabas. Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X

Egy péntek délután nagy izgalommal készültünk a Szentjános-
bogár bölcsi családi napjára.

Nagy örömömre szolgált, milyen szép számmal gyûltek össze
kicsik és nagyok, hogy ezt a pár órát együtt tölthessék. Az apukák
vidáman autóztak, kirakóztak a szônyegen a gyerkôcökkel, míg
az anyukák felszabadultan beszélgettek. Olyanok is eljöttek, akik-
nek gyermeke majd csak szeptembertôl fog járni e remek kis kö-
zösségbe.

Vendég is érkezett: Hermann Marika meseíró, aki varázslatos
történeteivel az óvodások kedvence lett. Két könyve jelent meg,
amibôl folyamatosan mesélünk, de a gyermekeim is szívesen
hallgatják otthon esti mesének. (Címük: A bátor csigabiga és A rút
manó.)

Marika most mondókákkal készült és nyúlfarknyi mesékkel,

hiszen ezek a picurka bölcsisek még nem értik a hosszú meséket.
Bennünket, felnôtteket is megmozgatott kicsit a vendég egy kis
mondóka erejéig. Bábjait pedig szívesen vitték a kicsik játszani.

Ezek után lehetett gyurmázni, autózni, majd készítettünk a
gondozók segítségével egy nagy lepedôre tenyérnyomatokat.

Egy szép délutánt töltöttünk együtt olyan közegben, ahová nap
mint nap jó szívvel adjuk be a legapróbb, féltett kincsünket. Bát-
ran állíthatom, hogy a gyerekek szeretnek ide járni, megkapják
azokat az alapokat, amik az óvodához szükségesek!

Köszönjük az egyháznak és az önkormányzatnak, hogy biztosí-
tották számunkra ezt az intézményt. Ha ez nem lenne, talán nem
tudtunk volna újból munkába állni. Köszönet jár a gondozók oda-
adó munkájáért, mert nélkülük ez a nap nem jött volna létre!

Köszönettel: Roskóné Erôs Mária szülô

Szemünk fénye
Egy hétköznap délután kis családunk izgatottan készülôdött. Családi napra vol-

tunk hivatalosak a Szentjánosbogár Családi Napközi helyi Noé bárkája bölcsôdébe.
Kisebbik szemünk fénye elindult a nagy úton, amelynek elsô állomása községünk

egyházi családi bölcsôdéje. 
Remek kis rendezvényen vehettünk részt, mind a szülôknek, mind a gyerekeknek

maradandó élményben volt részük. Mint szülôk, sajnos néha hajlandóak vagyunk
kritikusabb szemmel mérni a dolgokat, ha a gyermekünkrôl van szó, de itt még a
röntgen szemünk is rendben talált mindent. Rendezett, tiszta környezettel és odaadó
dadusokkal találkoztunk, akiken látszott az elhivatottság, és ami mindennél fonto-
sabb, a gyermekszeretet.

A sok játék és hancúrozás mellett jutott idô egy kis baráti beszélgetésre is.
Itt szeretnék kitérni a mi felelôsségünkre is. Mint szülôknek, segítenünk kell a

bölcsi dolgozóinak munkáját. Ha csak egy diákmise erejéig is, vigyük el gyermeke-
inket a templomba, hogy érezzék a gyerekek a szüleik és a jó Isten szeretetét! Érez-
zék azt az utat, amit a családjuk szán nekik ebben a nagy rengetegben, amit életnek
hívnak.

Nyugodtan és jó érzésekkel tértünk haza, hiszen szemünk fénye egy olyan csalá-
di közösségbe került, amit mindig is szerettünk volna.

A jó Isten áldása legyen ezeken a gyerekeken, hiszen ôk adják községünk jelenét
és jövôjét.

Tisztelettel: egy büszke apuka, 
Horváth Zoltán

Remek családi nap!
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Háziorvos:

Dr. Kende Károly
hétfô: 8-12., kedd: 12.30-16., szerda: 8-12.,

csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.
Sürgôs esetben a mentôk hívhatók bármikor

a 104-es telefonszámon.
Ügyelet16 órától másnap reggel 7 óráig 

az újhartyáni egészségházban van:
2367 Újhartyán, Fô u. 26. 

Mobil: 06-30-244 2212

Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Vágány Valéria

hétfô: 8-12., kedd: 12-16., szerda: 8-12., 

csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.
Tanácsadás: csütörtök: 8-16.

Sürgôs esetben hívható 8-16 óráig: 
376-061 vagy 06-20-971-3300

16 órától másnap reggel 7 óráig hívható 
sürgôs esetben a központi ügyelet:

2367 Újhartyán, Fô u. 26. 
Mobil: 06-30-244 2212

A fogorvosi rendelés:
Dr. Farkas József Attila

hétfô: 13-18., kedd: 8-12., szerda:13-18., 
csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.

A kakucsi gyógyszertár nyitvatartása:
hétfô, szerda, csütörtök, péntek: 8-12 óráig

kedden: 12-15 óráig

Védônô:
Barta Kornélia

Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

Kakucsi Posta nyitvatartása: 
Hétfô: 8.00-18.00-ig,
Kedd: 8.00-14.00-ig,
Szerda: 8.00-16.00-ig,
Csütörtök: 8.00-16.00-ig,
Péntek : 8.00-16.00-ig,
Ebédidô: 12.00-12.30-ig.

Telefon: 29/376-063
Cím: 2366 Kakucs, Fô utca 74.

Örkényi Takarékszövetkezet Kakucsi 
Kirendeltségének nyitvatartása:
Pénztári órák: Ügyfélfogadási idô:

Hétfô:  7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Kedd: 7:30-14:00-ig, 7:30-14:30-ig.

Szerda: 7:30-17:00-ig. 7:30-17:30-ig.
Csütörtök: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.

Péntek: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Ebédidô: 12:00-12:30-ig.

Telefon: 29/376-068.
Cím: 2366 Kakucs, Sastelep 1.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:

Újszülöttek:

Horváth Katalin és Forgács Zoltán lánya – Miléna
Bimbó Ágnes és Kálvin János lánya – Kamilla Szófia

Székely Vivien és Prohászka Péter lánya – Dorka
Radics Magdolna és Lakatos György lánya – Ramóna Anna

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

(Házasságkötés nem volt az eltelt idôszakban

Halottaink: 2014 decemberétôl

Erôs József élt 83 évet
Serfel József élt 70 évet
Kovács János élt 77 évet
Szeiler Ambrus élt 12 napot
Tóth Antal élt 64 évet
Oláh Józsefné, sz. Radics Magdolna élt 59 évet
Kosiba Sándorné, sz. Csernák Erzsébet élt 86 évet.

Emléküket megôrizzük!

✟
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,

barátnak, szomszédnak és mindazoknak, 
akik szeretett halottunk 

Csiszárik Imréné Kucsera Julianna

temetésére eljöttek, utolsó útjára elkísérték 
a kakucsi temetôben, sírjára virágot, koszorút helyeztek 

és osztoztak mély gyászunkban! 
– A gyászoló család

Anyakönyvi hírek 2015. II. negyedévtôl

✟



A 2015. évi húsvéti lapunk kereszt-

rejtvényében a teljes rejtvény megfejté-

sét kértük.

A helyes megfejtôk: Beliczki György-
né, Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné,
Csiszárikné Máté Judit, Fodor Mariann,
Hollenbergerné Bencze Anikó, Katona
Sándorné, Keresztes Jánosné, Klauzné Ke-
resztes Ágota, Kovács István (Rákóczi u.
8.), Márkodi Margit, Surman Antalné (Gi-
zella u. 99.), Tóth Gábor és Zsíros Ágnes
voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérde-
melt jutalmukat, a finom Milka csokoládét
átvehették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a
megszokott feltételekkel, azaz személye-
sen kell behozni könyvtárunkba a Lapoz-
gatót a rejtvény megfejtésével) júliusban

várjuk. 
A jutalom ismét finom csokoládé lesz.

Vízszintes:

1. Az idézet harmadik sora. 12. Ját-
szótéri eszköz. 13. Idôegység. 14. Nehéz
súly, Arany János szavával. 15. Indíték.
16. Színmû szereplôje. 18. Szóösszetétel

elôtagjaként kôvel való kapcsolatot jelöl.
20. A germánium vegyjele. 21. Népván-
dorlás kori germán népcsoport. 23. Az
USA egyik szövetségi állama. 25.A króm
és a kén vegyjele. 26. Flandriai folyócska.
28. Egykori, neves labdarúgónk (Zoltán)
29. Neves zenetörténész volt (Kálmán) 30.
Téli nyakbavaló. 32. Vonatkozó névmás.
33. Ida, becézve. 34. Kötöznivaló! 37.
Szántóeszköz része. 39. Sértetlen. 40. Kel-
ta néptörzs. 41. Világûr, régiesen. 42. Ra-
kodni kezd! 43. Valamihez szorosan simu-
ló. 46. Arra a helyre szúr. 48. Japán város
az Izu félszigeten. 49. A hét vezér egyike.
51. Hordómérték. 52. Városka az USA Új-
Mexikó államában.  54. Rakás. 56. Kíván-
ság. 58. Ismert szó a Halotti beszédbôl. 59.
Ostorféle. 61. Szoknya. 62. Részben elzár!
63. Skót nemzeti viselet. 64. Errôl a tokaji-
ról azt tartják: a királyok bora, a borok ki-
rálya. 66. A bárium vegyjele. 67. Fiatal
tyúk. 69. ... right! 71. Az ... tizenkilenc, a
másik egy híján húsz.

Függôleges:

1. Csúszós. 2. A mangán vegyjele. 3.
Valamely idôtôl fogva. 4. Becézett Sala-
mon. 5. Talajmûvelô eszköz. 6. Ellenérték.
7. Dunamenti kikötôváros Romániában. 8.
... Troll; H. Heine elbeszélô költeménye. 9.

Elôtagként valaminek az új voltát jelenti.
10. Eger határai! 11. A torok kémény-
seprôje! 12. Az idézet negyedik sora. 17.
... mars! 19. Fohász. 22. Tornaóra, az isko-
lások szavával. 24. Gyalogos katona. 25.
Nem szép, sôt! 27. Cibáló. 29. Erre a hely-
re tevô. 31. Távközlési berendezés. 33. Ja-
pán grafikus (Masuo). 35. Belga fürdôhely
Liége-tôl délre. 36. Mint elôtag földdel va-
ló kapcsolatot jelöl. 37. Rába ...; gyôri fut-
ballklub. 38. Az izmokban rejlik. 44. Ferde
tornyáról nevezetes olasz város. 45. Afri-
kai köztársaság, fôvárosa Bamako. 47. Ka-
tar fôvárosa. 49. Az az idô, ami alatt vala-
mi végbemegy. 50. A kelleténél többnek
tart. 53. Osijek magyar neve. 54. Víziállat.
55. Valamitôl eltérô. 57. Ritka férfinév. 59.
Öbölnek is nevet adó német kikötôváros.
60. Fémtömegcikk. 63. Cseh fizetôeszköz,
röv. 65. Olyan módon. 68. Ámon ...;
egyiptomi fôisten. 70. Libra, röv. 72. Rész-
ben elnyer!

Mezey László  

„Az új tavasz játékos ujja
Rügyet sodort az ághegyen…”

A Tóth Árpád idézet harmadik és ne-
gyedik sorát a rejtvény vízszintes 1. és

függôleges 12. sorában olvashatják.
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A Mária-kápolnánk búcsúján

Úrnapi szolgálat

Tóth Péter Domonkos atya aranymiséjén

Magyar Gina
verssel
köszöntötte
Domonkos 
atyát

Vendégünk volt Budai Ilona népdalénekes

Az úrnapi körmenet felvonulása

A Kálvin Zenekar a kóruson foglalt helyet ezen az ünnepi szentmisén

A Bárdos Lajos
Kamarakórus az

aranymise
többszólamú énekes
közremûködôje volt

Az egyházi események képes összefoglalója
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