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Karácsony jön – polgármesteri ünnepi köszöntő
Advent első vasárnapján mindannyian várjuk a gyertya
lángjának fellobbanását. Megállunk és elgondolkodunk
az elmúlt esztendőn, a világ és az életünk alakulásán.
Ez az év olyan megpróbáltatásokat hozott országnak,
világnak, amire nem volt példa már egy évszázada.
A járványok, betegségek végigkísérik az emberiség
történetét – de a mi kényelemben, egészségben felnőtt
generációnk az, amelyiknek nincsenek emlékei ilyen veszélyről, és nem is tudja, hogyan kell viselkedni ebben a
helyzetben. A korlát nélküli életre biztatott, egyéni jogait
hangoztató világ nem érti, hogy most nem a személyiségi
jogok az elsők, hanem a közösség – és saját – egészsége
megőrzésének ideje jött el. Amikor nem az „én” számít,
hanem a „mi”. Fel kell adnunk dédelgetett, vélt jogainkat
egy időre azért, hogy a járvány utáni világban minél többen találkozhassunk, és élhessük azt az életet, amit nem
fenyeget mások felelőtlensége.
Igen, most ilyen karácsony érkezik. Nem a boltok
megrohanása, a vendégjárás és az ajándékozás lesz a középpontban. Még nem tudjuk, hányan gyűlhetünk össze
a karácsonyi asztal mellett. Gondoljunk azokra, akik betegek és egyedül fekszenek, szeretteik ﬁgyelme nélkül
a kórházi ágyon, azokra, akiket itthon zárt karanténba a
betegség.
Most látjuk igazán, hogy nem az ajándék mennyisége,
hanem az együtt tölthető idő minősége az igazi ajándék
mindenkinek.
Az advent ma különös jelentőséggel bír. Várakozunk a
karácsonyi csodára, és a világgal együtt várjuk a láthatatlan ellenség legyőzését.
Jobban tudunk magunkra, családunk tagjaira, kedves
barátainkra, közösségünkre ﬁgyelni, mint valaha. Aggódunk értük, és megnyílik bennünk az együttérzés, a szeretet és a segítőkészség mások iránt.
Mi magunk lélekben és cselekvéseinkben is jobbak
leszünk, nem keseredhetünk el azért, mert szükség van
ránk.

Nincs más út karácsony felé haladva, mint egymásra
támaszkodva, jó testvéreknek látni a közösséget, amelyben élünk, és adnunk kell a szeretetünkből mindazoknak,
akik abban most a legnagyobb szükséget szenvednek.
Az aprócska, rebbenő gyertyaláng fényesebben világít
rá legnagyobb értékeinkre: szüleinkre, gyermekeinkre,
unokáinkra és személyes kapcsolatainkra.
A karácsonyi gyertyaláng fényében őszintén remélem, jövő ilyenkor boldogan és felszabadultan készülünk
együtt az ünnepekre!

Tájházi kopogtató
(A címlapon Királyfalvi Erzsébet munkái láthatóak)

Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
egészséggel áldott új esztendőt kíván
Kakucs Önkormányzata nevében:
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Mária jegyző
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Kedves Olvasóm!
Kedves Barátaim!

retteink sírjait. Egy abádszalóki csemetekertből 2000 darab
facsemetét rendeltünk a temető új részének bekerítésére. Jut
belőle a szabadtéri edzőterem és a játszótér köré is.
A Bethlen Gábor alapítványnál a testvértelepülési pályázaton „Két püspökség – egy nemzet” címmel 1.950.000 Ftot nyertünk. (Vác és Nagyvárad két püspökváros bemutatása
volt a cél.) A járvány miatt kérvényeztem az Alapítványnál,
hogy az egész összeget jövő évre helyezzék át. A jövő év is
bizonytalan a vírus miatt, még nem tudjuk, mikor valósulhat
meg ez a program. Elmúlt egy esztendő anélkül, hogy láttuk
volna a Partiumban lévő magyarkakucsi barátainkat!
A Felső-Homokhátság által kiírt „Élhető terek” pályázaton kb. 1.900.000 forint értékű hangosító berendezést
nyertünk. Leszállították és beüzemelték a BOSE rendszert,
ami valóban magas színvonalú.
Pánczél Károly képviselő úr megkeresett még tavasszal,
hogy hamarosan kezdik építeni a szabadtéri „C” típusú
sportparkot. A járvány miatt csak júniusban tudtuk átadni a munkaterületet. Augusztus végére teljesen befejezték a
15.000.000 forintos beruházást. Az átadó ünnepségen sok
érdeklődő jelent meg, és birtokba is vették a különböző testépítő eszközöket. Magánfelajánlásokból négy pad övezi a
helyet. Köszönet az együttműködésért!
Az Ekrik István Sportpályán lévő régi klubház bővítésére
a KSE TAO pályázaton vett részt. Az elnyert pénzzel, valamint Benkő Tamás, az MLSZ Pest Megyei igazgatója és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr hathatós segítségével tető alá került az épületrész. Felavatása gálamérkőzéssel zárult, ahol a helyi játékosok mellett fűre lépett Benkő
Tamás és Pánczél Károly is.
A Fecske utca útburkolatának felújítására pályázaton vettünk részt.
A kivitelezés költsége 26.000.000 forint. Az önerő:
7.000.000 forint. Gyors elbírálásban nyertünk, és ha kedvez
az időjárás, még az idén megvalósulhat a beruházás.
Pest megye Közgyűlése pályázatot írt ki bölcsőde építésre. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy községünkbe sok újszülött érkezik, ezért elindultunk ezen a
pályázaton. Az elbírálás után 90.000.000 forintot nyert a településünk új, kétcsoportos, minibölcsőde létrehozására. A
meglévő katolikus bölcsőde is megmarad, és mellette épül
meg az új.
Minden évben úgy dönt a testület, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica pályázathoz. A felsőoktatásban tanulókat
10 hónapon át 3-5.000 Ft/hó összeggel támogatjuk.
2.700.000 forint értékű keményfát nyertünk a szociális
tűzifapályázaton (saját erő 270.000 forint). A fa megérkezett, és azoknak a rászoruló családoknak, ahol nem tudják
felvágni a fát, mi vágjuk fel. Az idei évben a szűkös anyagiak miatt nem tudjuk mindenki számára felvágva eljuttatni
a téli tüzelőt.
Saját erőből létesítettünk egy játszóteret a szabadtéri
edzőterem mellé, melyet drótkötélpályával egészítettünk ki.
A pályát 100 kilós súlyig felnőttek is használhatják.
A járvány kezdetén a rászoruló családoknak 330.000 forint értékben higiéniai csomagot juttattunk el a PEMEROSZ
közreműködésével.

Közeleg a karácsony és minden család a bajok mellett
arra is gondol, hogy mit tehet a fa alá a többiek örömére.
Így van ez a faluval is.
A járvány átrendezte a nyári és őszi elképzeléseinket –
is.
Másként gondoltuk az évet – és egészen másként történt
minden. Azért mindezek ellenére nem lesz üres a község karácsonyfája sem. Az alább olvasható beszámolót az elmaradt
közmeghallgatásra állítottam össze.
Amikor a március tizenötödikei ünnepet nem tartottuk
meg, még nem gondoltuk, hogy minden rendezvényünket
törölnünk kell ebben az évben.
Akkor még nagyon ismeretlen volt a vírus természete, és
még optimistán készültünk az őszi programjainkra.
A veszélyhelyzet alatt a polgármestereket felhatalmazza
a törvény a döntések meghozatalára. Amikor ez a törvény
megszületett, még nem volt általános az interneten keresztüli kapcsolattartás. Mivel a Képviselő-testület tagjai mind
rendelkeznek állandó internethozzáféréssel, természetes volt
számomra, hogy minden döntés előtt levélben tájékoztattam
a képviselőtársaimat, kikérve a véleményüket minden alkalommal.
Köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy minden döntésben részt vettek, és segítették a munkámat.
A Polgármesteri Hivatal ügyintézőire sok teher hárult a
járvánnyal kapcsolatosan. Kiváló szakmai tudásuk segítségével a legváratlanabb helyzetekben is jó és gyors döntéseket
hoztak, szem előtt tartva mindig a lakosság és az érintettek
érdekeit. A mai napig Farkasné Szabó Mária jegyzőaszszonnyal és a hivatali szakemberek segítségével biztosítjuk
a falu működését.
Köszönöm a munkatársaim segítségét, szakmai tudásukat
és hogy a bajok ellenére is jó hangulatot teremtettek a Hivatalban!
A januári hónapban elhozhattuk a Magyar Falu Programban nyert traktort a hozzátartozó kiegészítő eszközökkel. A legnagyobb segítségünkre a fűkasza volt a nyári
allergén növények nyírásában. A nagyméretű utánfutót ebben a hónapban bizonyosan sokat használjuk, mert a szociális tűzifa pályázaton nyert 141 erdei m3 fát fuvarozunk
majd vele.
A Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázaton is elindultunk – 4.940.355 forintot nyertünk. Bővülhet az óvoda játszóeszközeinek száma. Szükség is van rá, mert 112 kisgyermek jár a gyönyörű
óvodánkba.
Ugyancsak a Magyar Falu Program pályázatán nyertünk a temetőkerítés felújításához 4.972.276 forintot.
Jövő tavasszal indulhatnak a munkálatok. A tervekben egy
második nagy- és kiskapu beszerelése szerepel, szemben a
temető már meglévő hátsó kapujával. Elkészültével a Temető utca felől kapun keresztül lehet majd megközelíteni sze2
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A nyár végén Molnár Lászlóné Marika tartalmas csomagot állított össze Önkormányzatunk megbízásából, ismét
330.000 forint értékben.
A járvány elhatalmasodása miatt októberben 550.000 forint értékben, ugyanazokhoz családokhoz juttattunk el Dr.
Sárosi Nándor gyógyszerész által összeállított vitamincsomagot. A fenti juttatásokat a Kakucsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai vitték ki, Rupa János elnök vezetésével minden családhoz.
A rendezvényeink sorra elmaradtak.
A 100 éves trianoni diktátumról emlékeztünk meg először közösen. Este fellobbant Kakucson is az összetartozás
máglyája, mint szerte a Kárpát-medencében.
Minden évben részt veszünk a Magyarok Kenyere

kikért imádkoznunk, hogy mihamarabb hazatérhessenek
családjaikhoz.
A nyár időszaka alatt biztosítottuk az ebédet azoknak a
gyerekeknek, akiknek a szülei ezt kérték. A konyha az egész
járványos időszakban dolgozott, és dolgozik – köszönjük a
munkájukat!
A „Kakucsért Érdemérem” átadását, az augusztus huszadiki ünnepélyre tettük át. Ebben az évben a kitüntető
címet Horváth István nyugdíjas pedagógusnak ítélte oda a
Testület sportszervezési, pedagógiai és közéleti tevékenységéért. Ezen az ünnepen avattuk fel a község védőszentjének,
Szent Istvánnak a mellszobrát, Rizmajer Róbert szobrászművész nagyon szép, bronz alkotását.
Ettől az esztendőtől minden 65 év feletti lakosunkat a
karácsony közeledte alkalmából 4.000 forinttal támogatja
az Önkormányzat. Az idei juttatás már eljutott minden érintetthez.
Az október 23-i műsort nem tarthattuk meg. Ezért újító
megoldást választottunk. Kakucsi-Csernák Zoltán képviselőtársam ﬁlmre vette a teljes műsort, és kiegészítve korabeli ﬁlmhíradókkal, azt az interneten lehetett megtekinteni.
Köszönjük szépen a megindító összeállítást!
A babalátogatásokat folytattuk, a mostani járványos
helyzetben, szabadtéren találkoztunk a babákkal és szüleikkel.
A Budapest Fejlesztési Központ tájékoztatott – és a véleményünket kérte – a Kőbánya-Kispest – LajosmizseKecskemét vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban. Valóban
elhatározták, hogy a vonalat korszerűsítik, villamosítják,
Gyálig 15 perces követési gyakoriságot szeretnének. Gyáltól
Lajosmizse-Kecskemét irányában 30 perces követési gyakoriságot terveznek. A közbeszerzések után kezdik el a vonal
felújítását.
Kérésem volt, hogy a buszok Újhartyán-Kakucs irányból
és irányba, ismét menjenek ki az Inárcs-Kakucs vasútállomásra, és várják meg a vonatcsatlakozást mind a két irányból. Amint válasz érkezik, tájékoztatom Önöket.
A lakosság számára fontos kérdéssel keresett meg a Magyar Posta Zrt. és a Takarékbank Zrt. képviselője. Kakucs
is beleesett abba a programba, melynek kapcsán a jövőben a
két szolgáltatást egy épületben nyújtják majd. Az év végén a
Magyar Posta elvégzi azokat az informatikai fejlesztéseket a
kakucsi Takarékbank ﬁóképületében, melynek segítségével
a kétféle szolgáltatást a két cég munkatársai önállóan nyújtják majd az ügyfeleknek. Ez a megoldás a lakosság számára
is egyszerűsíti az ügyintézést. A jövőben várhatóak közös
termékek, valamint digitális fejlesztés is.
Ebben az akadályokkal teli esztendőben, közös összefogással, a kistérség, Pest megye és a Kormányzat által kiírt
pályázatok nyújtotta lehetőségekkel sikerült Kakucsnak a
felsorolt eredményeket elérni.
Azt remélem, a jövő esztendőben, kevesebb akadály gördül elénk, és a nagyobb beruházásaink zökkenőmentesen
teljesülnek!
Kívánok minden Kakucson élő lakótársunknak sikereket
és jó egészséget a következő esztendőben!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Program Pest megyei Búzagyűjtő napján, melyet a Nemzeti Agrárkamara rendez. Szívmelengető látni, ahogy Pest
megye településeiről érkeznek a búzával a gazdák. Kakucsi
búza is került a Kárpát-medencében adományozott búzából
őrölt lisztbe. Hálásak vagyunk a gazdáknak, akik egész évben dolgoznak azért, hogy legyen kenyér az asztalunkon!
Átutaltuk az államnak a gépkocsi súlyadó teljes összegét
a járvány kezeléséhez szükséges anyagi bázis biztosítása érdekében. Mi sem tudjuk, hogy mekkora bevételkiesése lesz
a községnek – az idei és a jövő évi iparűzési bevételünk is
bizonytalan mértékű lesz – ezért a költségvetésünket erősen
csökkenteni kell.
A járvány első hullámában, a „Maradj otthon” felhívást
komolyan vették az emberek, és ezzel nagyban gátolták a
vírus terjedését – mely akkor Kakucson nem is tudott gyökeret verni. Márciustól szeptember végéig összesen három
betegünk volt, akik a kötelező karantén 14 napja alatt itthon
meg is gyógyultak. Október 1-től november 25-ig 38 fertőzött volt a faluban, akik nagy része kevés tünettel otthonában
gyógyult. Látható, hogy sajnos, Kakucs is követte a második
hullámban az országos, illetve világtrendet. Nekünk is van
3
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a www.kakucs.hu weblapon.
re bankgarancia meghosszabbításához készﬁzető kezesség
vállalásáról
46/2020. képviselő-testületi határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyószámlahiteléhez készﬁzető kezesség vállalásáról
47/2020. képviselő-testületi határozat:
Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról
48/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 84/1. hrsz-ú út (a Fecske utcát a Liliom utcával
összekötő út) aszfaltburkolattal történő kiépítéséről

2020. szeptember 14.
10/2020. (IX. 15.) önkormányzati rendelet:
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
34/2020. képviselő-testületi határozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
35/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha beszámolójának
elfogadásáról
36/2020. képviselő-testületi határozat:
Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
37/2020. képviselő-testületi határozat:
Kakucs közműves szennyvízcsatorna- rendszer gördülő
fejlesztési tervének jóváhagyásáról

2020. november 26.
14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet:
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet:
a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet:
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020. október 12.
11/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet:
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet:
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól
és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért ﬁzetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
38/2020. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha Alapító Okiratának 1/2020. számú módosításáról
39/2020. képviselő-testületi határozat:
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával
kapcsolatos vélemény kialakításáról

Tisztelt Ügyfeleink!
A Kakucsi Polgármesteri Hivatalban a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt a személyes ügyfélfogadás rendjét
megváltoztatjuk.
Csökkenteni kívánjuk a személyes ügyintézést, a járvány
terjedésének megelőzése érdekében.
Kérjük Önöket,
EGYEZTESSENEK ELŐRE IDŐPONTOKAT!
Időpontfoglalásra telefonon (06-29/576-030) van lehetőség.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, szerda, péntek.
Kedden és csütörtökön a Hivatal zárva tart.

2020. november 9.
13/2020. (XI. 09.) önkormányzati rendelet:
a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
40/2020. képviselő-testületi határozat:
Folyószámlahitel-keret igényléséről
41/2020. képviselő-testületi határozat:
A 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízásáról
42/2020. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
43/2020. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2021-2024. évi stratégiai ellenőrzési
tervéről
44/2020. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2021. évi munkatervéről
45/2020. képviselő-testületi határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részé-

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal épületébe belépni csak kézfertőtlenítés után, maszk használatával, a
szociális védőtávolság megtartásával lehetséges.
Az ügyintézésben az előadó kollégák személyesen segítenek az előtérben elhelyezett asztalnál mindenkinek.
Kérjük Önöket, hogy a szükséges ügyek intézésekor tartsák be a fent leírtakat!
A maszk viselésével egymásra és magunkra is vigyázunk!
Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!
A Polgármesteri Hivatal dolgozói
4
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2021. január 1-től tilos az avar és
kerti hulladékok égetése

Tájékoztató a lakossági
zajterhelés helyi szabályairól

A környezetvédelmi szabályok változása miatt - a levegő
minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme érdekében - jövő év elejétől az önkormányzatok nem engedélyezhetik a kerti zöldhulladékok égetését.
Megszűnik az a rendelkezés, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet
alapján a tilalom az egész országban.
A levegő nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.
A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében
Kakucs Község Önkormányzata 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 2/2018. (I. 23.) önkormányzati
rendeletének 8. és 9. §-ait, melyek az avar és kerti hulladékok kezeléséről, égetéséről rendelkeznek.
Adódik a kérdés, hogy mit kezdjen az ember a kertjében
hétről hétre keletkező, éves szinten akár több köbméter menynyiséget is meghaladó zöldhulladékkal. Az egyik megoldás
a komposztálás, másik a zöldhulladék elszállíttatása.
A biológiailag lebomló hulladék a komposztálás útján értékes növényi tápanyaggá alakul. A komposzttal kezelt területen fejlődő növények nemcsak szebbek, hanem jobban
is teremnek. Egy komposzthalom gondozása nem igényel
sokkal több időt, mint a zöldhulladék elégetése. Aki ennek
ellenére nem akar a komposztálással vesződni, elszállíttathatja a keletkező zöldhulladékát a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében.
Ha valaki a környezetünkben január elseje után avart vagy
zöldhulladékot éget, akkor első lépésként érdemes személyesen megbeszélni vele a problémát. Ha ez nem jár sikerrel
és a szomszéd továbbra is illegálisan éget, bejelentést lehet
tenni az illetékes kormányhivatal járási hivatalában, ahol
a panaszt a környezetvédelmi hatóság kivizsgálja. Érdemes
lefotózni vagy videózni az esetet, és így jelezni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést
jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell írásban
bejelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ezirányú
tevékenység végzése.
A jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az
elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10.000,- forinttól 3.000.000,forintig terjedő bírságot szabhat ki.
A jogszabályváltozásból eredő kérdések felmerülése esetén készséggel rendelkezésre áll a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 06/29-610-010 telefonszámon.
A fenti szabályozások értelmében Kakucs község belterületén is TILOS az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetése 2021. január 1-jétől!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.
Polgármesteri Hivatal

A környezetvédelemről szóló 2/2018. (I. 23.) helyi önkormányzati rendelet 26. §-a alapján:
(1) A település belterületén tilos – akár emberi hanggal, akár hangszerrel, akár más technikai eszközökkel,
gépjárművekkel történő – a lakosság nyugalmát panaszra
okot adó módon zavaró, indokolatlanul keltett zaj.
A csendháborítás tényét „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban:
Szab. Tv.) 195. §-a szabályozza.
(2) Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj
okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.
(3) A település belterületén tilos este 22 óra és reggel
6 óra között
a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben
a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon megzavarni,
zajkeltő munkák (géppel történő fűnyírás, betonkeverés, fűrészelés, kapálás, kaszálás, stb.) végzése.
(4) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy
az eb a tulajdonos szomszédságában, környezetében
lakóknak a nyugalmát ne zavarja.
(5) Tűzijáték és egyéb pirotechnikai termékek felhasználása a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet által előírt
engedélyek alapján valósítható meg.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és az előírások betartását!
Polgármesteri Hivatal

Kutak bejelentése
A Lapozgató 2. számában írtunk a kutak bejelentésének szabályairól és tájékoztattuk Önöket, hogy az eljárás lefolytatásának végső határidejét meghosszabbították
2023. december 31-éig.
Feltételezhetően további határidő meghosszabbítás
már nem lesz, biztosan be kell majd jelenteni a kútjainkat, mert a vízkészletek és vízkivételek felmérése és
jelentése uniós kötelezettsége Államunknak.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy községünk lakosai
ez év őszétől már elkezdték bejelenteni kútjaikat. A Hivatal részéről fel vagyunk készülve a kérelmek befogadására és a szükséges határozatok meghozatalára.
Ügyintéző: Láncos Gyöngyi, telefonszáma: 06-29576-040.
Az eddig benyújtott tervdokumentációkat Jasper
Lóránt okleveles gépészmérnök, helyi lakos készítette
el, aki ez ügyben elérhető a 06-70-31-51-701-es telefonszámon.
Polgármesteri Hivatal
5
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Újszülöttek
látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket
vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft
névértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító utalvánnyal támogatja a települési támogatásról és az egyéb
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában foglaltak
szerint.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó Mária jegyző az előző újság megjelenése óta a
következő újszülötteket köszöntötte
otthonukban:

Fülöp Kristóf

Kulcsár Zente Attila

Bokor András

Déri Vendel

Geissler Kornél

Gondos Liza

Az Önkormányzat és a Lapozgató
Szerkesztősége részéről nagyon sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk
a szülőknek és újszülött gyermekeiknek!

Málinger Sztella

Pekola Marcell

Tiba Marcell

Vásáreczki Kira

Béres Liza

Béres László és Takács Mariann
gyermeke: Liza
Bokor Csaba és Szabó Angéla
gyermeke: András
Déri Dániel és Torma Hédi Liliána
gyermeke: Vendel
Fülöp István és Szucsányi
Krisztina gyermeke: Kristóf
Geissler Gábor és Molnár Brigitta
gyermeke: Kornél
Gondos Attila és Berecz Katalin
gyermeke: Liza
Kulcsár Mihály és Csernák Edina
gyermeke: Zente Attila
Málinger Krisztián és Szabó
Szabina Kitti gyermeke: Sztella
Pekola Norbert és Molnár Nikolett
gyermeke: Marcell
Tiba Csaba és Borsi Anita
gyermeke: Marcell
Vásáreczki Gábor és Székely
Andrea gyermeke: Kira
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Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)
Házasságot kötöttek:

Rupa János (Kakucs) – Lakatos Rita Melinda (Kakucs) 2020.10.09.
Kovács Tibor Gergő (Ócsa) – Forgács Bernadett (Kakucs)
- 2020.10.10.
Bak Máté (Kakucs) – Jáger Beáta (Gyál) - 2020.10.28.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!
Újszülöttek:

(Királyfalvi Erzsébet munkája)

Borbás Brigitta és Frittman Gábor lánya, Zorka
Serfel Alexandra és Stiebel Gábor lánya, Hanna
Szabó Szabina és Málinger Krisztián lánya, Sztella
Kovács Orsolya és Radics Richárd lánya, Eliána
Hajas Hajnalka és Győrﬁ Imre Lajos ﬁa, Ádám
Radics Borbála ﬁa, Dominik Nolen
Szabó Jessica és Mihály Ferenc lánya, Bodza
Pethő Bianka és Marosfalvi Viktor lánya, Luca
Vincze Vivien és Mészáros Róbert lánya, Flóra
Novák Barbara és Bánszki Zoltán ﬁa, Áron
Faragó Dóra és Csiszárik Péter Pál ﬁa, Zalán
Kocsis Erika és Radóczi Ákos lánya, Nadin
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXX. évfolyam 4. száma
A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap.
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
A lap évente négyszer jelenik meg.
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné.
Az újságot szerkesztette: Farkasné Szabó Mária,
dr. Ökrös Dóra,
Tóth Istvánné és Varró Jánosné.
A szerkesztők külsős munkatársai: Kakucsi-Csernák Zoltán,
Klauz Dénes és Spanyielné Elek Györgyi.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt.Dabas.
Felelős kiadó: Bálint Ferenc.
Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas.
Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X

Elhaláloztak:

Köszönjük mindenkinek, aki édesanyánk, Golarits
Ferencné temetésén megjelent. Osztozott gyászunkban, sírjára virágot, koszorút helyezett!
A Golarits és a Csiszárik család

Kloczka Istvánné sz: Nagy Erzsébet Kornélia /1945-2020./
Plavetz Mátyásné sz: Kohut Mária /1934-2020./
Horvát Imre /1955-2020./
Zsíros Istvánné sz: Kucsera Rozália /1944-2020./
Steiner Sándor /1948-2020./
Turcsán Jánosné sz: Zsiros Mária Magdolna /1945-2020./
Vozár Sándor /1965-2020./
Bódi János István /1955-2020./
Erdélyi János /1937-2020./
Pálinkás János /1955-2020./
Botlikné Szekeres Katalin /1963-2020./
Spanyiel István /1964-2020./
Klemencz György (1963-2020.)
Csorba Andrásné sz: Lehel Ilona (1926-2020.)
Emléküket megőrizzük!

Fájó szívvel búcsúzunk
barátunktól,
Spanyiel Istvántól, aki
zenéjével, énekével tette szebbé ünnepeinket.
A veszteség oly friss
még, hogy fel sem foghatjuk.
Nincsenek is szavaink, csak a könnyünk hull.
„Egy hangszer voltam az Isten kezében,
Ki játszott rajtam néhány dallamot …
(Juhász Gyula)
A Lapozgató szerkesztősége

Az anyakönyvi hírekben a halottak és az új házasok névsorát összeállította: Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.
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Békét csak a jóság és önzetlenség teremt
nos vezetésével -, valamint a PEMEROSZ - Oláh József
vezetésével a Kakucs Község Önkormányzata által összeállított csomagokat személyesen vitték el a rászorulóknak.

Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi,
hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi,
hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.
(Szabó Magda)

Köszönöm mindenkinek, akik akár csak jó szóval biztattak minket munkánkban!
A járvány súlyos károkat okoz, még szükségünk lesz az
egymás iránti jóságra!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Községünk lakói nagyszerűen vizsgáztak a járvány okozta kihívások idején. Örömmel láttuk, hogy kérni sem kellett,
és a legnehezebb hetekben önként jöttek felajánlani a munkájukat, idejüket, pénzüket, azért, mert érezték, a bajban
össze kell fogni. Büszke voltam rá, hogy a mi közösségünk
az elsők között tette lehetővé, hogy húsvétra minden házhoz
eljussanak a mosható, fertőtleníthető maszkok.
Akkor még nem tudtuk, mi vár ránk ebben az esztendőben. Azt tudtuk, hogy az egészség a legfontosabb, és ezért
a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal dolgozói minden szükséges lépést, intézkedést megtettek.
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan megmutatta Kakucs lakossága a közösségért érzett felelősséget. Azok is nagyban
segítettek, akik betartották az óvintézkedéseket, a korlátozások miatt nem zúgolódtak, és ezzel lehetővé tették, hogy a
járvány első hulláma nem érte el Kakucsot.

Kedves Olvasóink!
Az idei esztendő kezdetén bizakodóan tekintettünk a
jövőbe: ígéretes évet jövendölt a községi rendezvénytervezet programsorozata. A távoli országok járványügyi
hírei ekkor még nem szegték kedvünket. Aztán március
végére a korábbi elképzeléseink és reményeink mind jobban szertefoszlottak…
Hogyan végezhető a szerkesztőségi munka a koronavírus-járvány idején, bezártságban? – tanakodtunk magunkban is, és egymás közt is. Majd az élet lassanként
erre a dilemmára is válaszolt.
A korlátozások hatására az otthonról végzett munka általánossá vált a Lapozgató készítésénél is, és ez bizony alaposan megnehezítette a szerkesztők életét. Minél inkább
eldurvult a járványhelyzet, annál inkább elbúcsúzhattunk
a megszokott újságszerkesztéstől. Csak hébe-hóba, rövid
időre, maszkot viselve találkozhattunk, új digitális technikákat kellett elsajátítanunk, és a híranyagot is nehezebben
tudtuk begyűjteni. A szokatlan helyzet nyilván több hibalehetőséget generált, amiért ezúton is elnézést kérünk.
Minden nehézség ellenére reménykedünk azonban,
hogy a következő év már szabadabb légkört, nagyobb
mozgásteret biztosít mindnyájunk számára.
Hálával tartozunk külsős munkatársainknak, akik
a nehéz időszakban is hűségesen mellettünk álltak, és
végezték önkéntes tevékenységüket.
Köszönjük Olvasóink érdeklődését és ﬁgyelmét, tévedéseink megértő kezelését!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészséggel teljes, derűs új évet kívánunk mindnyájunknak!
A szerkesztőbizottság tagjai

Álljon itt azok neve, akik az első perctől a közösség számára önzetlenül biztosították a legfontosabb védekezési eszközöket:
Ovis Textil Babzsák Fotelek és Óvodai Ágyneműk vállalkozás tagjai:
Kiss Attila – alapanyagok biztosítása,
Kohut Zsuzsanna Kakucs, Rezeda u. 6. – szabás-varrás.
Királyfalvi Erzsébet – alapanyagok biztosítása, varrás.
Szarka Tünde /Virágbolt/ Kakucs – szabás, varrás.
Marton Ilona – szabás, varrás.
Takácsné Jakab Erika – alapanyagok biztosítása, szabás, varrás.
Kovácsné Gergely Mariann – szabás, varrás.
Lőrincz Mónika – varrás.
Erős Krisztina – alapanyag biztosítása.
Orgoványi Éva és lánya – szabás-varrás.
Kovács Róbert a Sakáltanya Étel&Italfutár tulajdonosa
szállította az ebédet azoknak, akik varrták a község lakói
számára a maszkokat.
Deák Udvarház –– húsvéti csülök-csomaggal ajándékozta meg a szabó-varró hölgyeket.
Kriszt Imre – ózongenerátoros fertőtlenítést végzett a
közösségi épületekben.
Steiner Sándor és felesége – 100.000 forint készpénztámogatást ajánlott fel a rászorulók higiéniai csomagjainak
összeállításához.
(Őszinte sajnálatunkra, az adományozó azóta elhunyt.
Őszinte részvétünk a velünk maradt özvegynek.)
Az óvoda minden dolgozója részt vett a maszkok sterilizálásában, csomagolásában és a lakossághoz való eljuttatásában.
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Rupa Já-

Megkérjük Önöket, hogy a 2021 húsvétjára
megjelenő Lapozgatónkba írásaikat
2021. március 1-ig küldjék el szerkesztőségünkbe,
a könyvtárba.
A szöveget wordben, a képeket külön, jpgformátumban. Köszönjük!
e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
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Köztisztviselő nyugállományba vonulása
A Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézője, Dinnyés Jánosné (Jenei Tünde) 43
év közszolgálati, azon belül is 30 év hivatali
munka után ez évben nyugállományba vonult.
E tény egyszerre szomorú és örömteli dolog az életünkben. Szomorú, mert ennyi év
után megválunk Tőle, de örömteli is, mert a
hosszú évek minden viszontagsága ellenére,
egészségben teheti meg ezt a lépést.
Tisztviselőnek lenni nem könnyű dolog.
Szigorú szabályok fogják keretbe az itt dolgozók munkáját, amit a tágabb közösség
érdekében végeznek. Az adóügyekkel foglalkozónak sokszor hálátlan szerep jut, mert
Dinnyés Jánosné
egyaránt ismernie kell az állami, a helyi rendelkezéseket, és képesnek kell lennie a
legkülönfélébb emberekhez a saját nyelvükön szólni. Ezen a nehezített terepen állt
helyt az eltelt hosszú évek alatt Dinnyésné Tünde is. Köszönet érte!
A sok változással teli időszak alatt Tünde mindig megfelelt a kapott feladatoknak,
és azokat a legnagyobb körültekintéssel látta el. Munkáját hozzáértés, precizitás jellemezte. Hiányozni fog a sokéves tapasztalata, kitartása, munkához való hozzáállása.
Kedves Tünde! Amikor majd a Hivatal felé vezet az utad, kérjük, látogass be volt
munkahelyedre, ide hozzánk, mert abban biztos lehetsz, hogy mindenkor nagy szeretettel és tisztelettel fogunk fogadni! Kérjük, tarts meg minket jó emlékeid között!
A búcsú mindig kettős érzelem, elválás a régitől, és indulás egy új felé. Hisszük,
hogy újabb kapuk nyílnak ki Előtted, miközben e mostani is csak jelképesen csukódik be mögötted.
A költő szavait idézve: „Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet
nyújt neked,
fogadd el a tényt, hogy az előtted álló ösvény új irányba vezet.”
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében kívánjuk, hogy boldog és
egészséges, hosszú nyugdíjas éveket tölts szeretett Családod körében, és kívánjuk,
hogy a régóta dédelgetett álmaid mihamarabb valóra váljanak!

Bódi Irén:
Az idő vonatán
című versével búcsúzunk Tőled:
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.

Tünde – a Polgármesteri Hivatal dolgozói körében, köszöntése alkalmával
9
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Online-megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseinek tiszteletére
ismerjük: a felkelők tömege a világ elismerését kivívó hőstetteket hajtott végbe, jócskán felpörgette a történelem menetét, de végül mégis elvérzett a hazánkra uszított gigantikus
szovjet hadsereg elleni egyenlőtlen küzdelemben.
A valós történelem mindenki számára lehet tanítómester.
A legutóbbi mintegy hat évtizednek azonban még mindig
vannak homályos részei, a lezáratlan múlt árnyai még ma is
kísértenek. A mai feladatunk ezért az emlékezés mellett az
emlékeztetés is egyben.
Magunkért, a családunkért és a nemzetünkért. Egy élhetőbb Jelenért és a megálmodott Holnapért.
Adjunk hát egy percet a Múltnak, és emlékezzünk!
Ebben kíván segítséget nyújtani a kakucsi Kulturális Bizottság ﬁlmre álmodott műsora.
(A ﬁlmet megtekinthetik a www.kakucs.hu > média > videók oldalon.)
Kérjük, fogadják szeretettel!

Nemzeti ünnepünk alkalmából köszöntjük Kakucs község
lakosságát: emlékezve az 1956-os forradalom eseményeire,
és tisztelegve a hősök emléke előtt.
64 év telt el azóta, hogy bátor elődeink, megelégelve a
megalázott, jogfosztott helyzetüket, tüntetni indultak, egy
élhetőbb sors reményében. A tüntetésből rövid idő után forradalom, majd szabadságharc lett, amelynek végkimenetelét

Köszönetet mondunk az emlékműsor összeállításáért
Csernák Jánosné tanárnőnek, a ﬁlm elkészítéséért
Kakucsi-Csernák Zoltánnak, valamint valamennyi
kakucsi szereplőnek!

Az óvodások ünnepi díszbe öltöztették emlékművünket

Koszorúzás az ünnep előestéjén hősi emlékművünknél

A koszorúzás zenei közreműködője a Kálvin Zenekar volt

Nyugdíjasaink nevében koszorúztak

Önkormányzatunk képviselői

Az óvoda és a KAFIK megbízottjai az ünnepségben
10
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A FIDESZ helyi képviselői

Önkormányzatunk halottak
napi megemlékezése
A halottak napján Önkormányzatunk minden évben
megemlékezik a posztumusz díszpolgárjainkról mind
a helyi, mind a távolabbi helységekben.
A Kakucson nyugvó posztumusz díszpolgáraink:
Balla Ferenc igazgató, Balla Ferencné gyerekorvos, Bartl János plébános, Fajt József mezőgazdász,
Feczesin Miklósné óvodavezető, Horváth Márton tanár, Kamarás Ferenc kántor-tanító, Kamarás Ferencné
tanító, Légrádi Henrik bíró, Schulcz István tanár és
Vincze Dezső plébános. A kitüntetésük után elhunyt
díszpolgáraink: Ekrik István sportvezető, Golarits
Ferencné klubvezető és Kálvin János zenész. Elhunyt
polgáraink sírjára Dr. Kendéné Toma Mária polgármester helyezte el a tisztelet koszorúit.
Győrben Nits Márta karnagy, Budapesten Rónay
György író és Kottász Béla jegyző alussza örök álmát.
Képünkön a kispesti temetőben nyugvó volt kakucsi
jegyző, Kottász Béla sírját láthatjuk. Köszönjük a távoli helységekben a díszpolgáraink hozzátartozóinak
- Győrben dr. Szalayné Nits Zsuzsanna (testvér), Pesten Véghné Reményi Mária (unoka), valamint a Rónay
György Könyvtár vezetőjének -, hogy segítettek eljuttatni a megemlékezés koszorúit ezekhez a sírhelyekhez.
Tóthné

Sportegyesületünk legﬁatalabb és érett korosztályának
képviselői voltak

Az Ablak Kakucsra Egyesület nevében helyezték el az
ünnepi koszorút

A KSE ﬁataljai nevében is koszorúztak
11
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Őszi szöszmötölés az óvodában

12
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révén a játék, az együttes tevékenység végzése, a munkatanulás elemeit sajátítja el a gyermek. A játék alatt, a cselekvések közben alakul ki a másik gyermek iránti bizalom,
elismerés. Az óvoda és a család hatásai találkoznak, egymást
erősítik, ez vezet a gyermek harmonikus fejlődéséhez.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az óvodai évek alatt maradjon partner a szülő, mert a segítsége nélkül nem tudjuk
kellő mértékben megismerni a gyermekét. Ha az információk hiányosak, nehéz dolga van az óvó néninek, mert nem
tudja a maga szintjéhez mérten a következő szintre segíteni
a gyermeket.
Befejezésképpen kívánom minden szülőnek, hogy minél
több értékes időt töltsenek gyermekükkel, hiszen olyan hamar elröppennek a kisgyermekévek.
Szép és egészséggel teljes karácsonyi ünnepeket kívánok!
Nagy Henrietta óvodapedagógus

Beszoktatás az óvodában a
vírushelyzet idején
A 2020-as év minden tekintetben más, mint az eddigiek.
Az egész világot sújtó járvány mindannyiunk életére hatással van. A koronavírus okán, az iskolákhoz hasonlóan, az
óvodákban is szigorú intézkedéseket vezettek be a gyerekek
és szüleik, illetve a dolgozók védelme érdekében. A beszoktatás fontossága emellett sem törpül el.
Június végén tartottuk az ismerkedős szülői értekezletet
a Katica csoportnak, amelyen a szülők tájékoztatást kaptak
az óvodába lépés, illetve az óvodaérettség feltételeiről. Az
újonnan érkező gyerekek beszoktatása előtt még augusztusban lezajlottak a családlátogatások, amelyeket a szülők kérhettek. Óvodánkban kellő óvatossággal és körültekintéssel
jártunk el, illetve járunk el a beszoktatást illetően. Intézményünket kizárólag egészséges, tünetet nem mutató gyermekek látogathatják.
A módszertani ajánlás szerinti, szülővel történő, fokozatos beszoktatás gyakorlatát alkalmazzuk. A beszoktatásra érkező szülő részére kötelező a maszk viselése, lábzsák vagy
váltópapucs használata, illetve alapos kézmosás és kézfertőtlenítés. Az őszi időszakban próbáltunk minél több időt a
szabad levegőn, az udvaron tölteni. A fertőtlenítő takarítások minden nap megvalósulnak, naponta többször fertőtlenítenek a dajkáink, illetve takarítónőnk levegőtisztítóval is
ügyel a csoportjaink tisztaságára.
A beszoktatás a nevelés egyik eszköze-módszere, amelylyel megkönnyebbíthetjük a kisgyermek beilleszkedését az
új közösségbe, az új társak csoportjába. A beszoktatás ideje több napig, de ha a gyermek igényli, egy-két hétig is eltarthat. A gyermek édesanyjával egy-két napig ismerkedik
az óvodai közösséggel, majd édesanyja nélkül fokozatosan
több időt tölt az óvodai csoportban. A befogadás már a bemutatkozáskor elkezdődik. Amikor az óvó néni tudomásul
veszi leendő óvodásának egyéni tulajdonságait – külső jegyek, viselkedési megnyilvánulások –, tehát elfogadja, befogadja az újonnan érkezőt.
A beszoktatás majd akkor kezdődik el, ha a gyermek
megszokta az idegen környezetet, személyeket, tárgyakat,
tevékenységeket, az óvodai életformát, ha már nem jelent
riadalmat számára mindez. Közben szépen, lassan hozzuk
tudomására, mit kérünk, mit várunk el tőle.
A csoport mindeközben éli az óvodai mindennapjait. A
gyermek látja, hallja mi történik körülötte, csak még neki
nem kell „kötelezően” együttműködnie, részt vennie benne.
Szemlélődik.
Az Alapprogram megfogalmazza, hogy a „gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az
óvodák kiegészítő szerepet játszanak”. Igaz ez akkor is,
ha a családok nem élnek ezzel a joggal, és a kötelességek pedig nem szerepelnek a mindennapok feladataiban. A család
nagyon fontos! A gyermek óvodába lépéskor (vagy esetleg
bölcsödébe lépéskor) válik el először a családjától. Természetesen nem mindegy, hogy hogyan, mert ez meghatározza
a későbbi óvodai életét. Az óvodában a kortárskapcsolatok

Kökörcsin hírek

– beszámoló az elmúlt őszi
hónapokról
Szeptemberben teljes létszámmal kezdtük el a 2020/2021.
nevelési évet. A járványhelyzet miatt a szülők csak a bejáratig kísérhetik gyermekeiket. A gyerekek ezt nagyon jól
kezelik. Októberben belépett életünkbe a kötelező lázmérés. Ez sem okozott gondot. Nagyon aranyosak voltak a kicsik, azt hitték fényképezzük őket, és még mosolyogtak is
kezdetben. Sajnos intézményünket sem kerülte el a vírus,
de minden esetben az ÁNTSZ előírásainak megfelelően
jártunk el.
Közben nem állt meg az élet. Sok közös programról le
kellett mondanunk, de amit szabadtéren megtarthattunk, azt
nem halasztottuk el.
Szeptember végén bábelőadás volt a teraszon: Az aranyszóló pintyőke c. népmesét nézték meg a gyermekek, mely
nagy sikert aratott.
A zene világnapja alkalmából megismerkedtek a gyerekek a húros és fúvós hangszerekkel, melyet igazi hozzáértő zenészek mutattak be. Köszönjük ifj. Kálvin Jánosnak,
Vágner Gábornak és Svorcz Álmosnak az érdekes bemutatót, előadást.
Az állatok világnapja alkalmából egy utazó pedagógus
hozta el hozzánk Tüskéshátú barátait. Nemcsak állatsimogatás volt, hanem érdekes előadást is hallhattak a gyerekek a
teknősökről, valamint a leopárdgekkóról.
A nagycsoportosok októberberben fogászati szűrésen vettek részt.
A szüreti felvonulás elmaradt, de a gyerekek az óvodában
igazi szüreti bált tartottak. Bemutatták műsoraikat, mustot
készítettek, kóstoltak, és közös tánc is volt az udvaron.
Novemberben igazi levéleső volt az ovi udvarán, melyet a
gyerekek élvezettel gereblyéztek, sepregettek, hancúroztak
benne.
November utolsó hetében részt vettünk egy közös tesz13
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telésen, melyen minden óvodai és konyhai dolgozó negatív
lett. Reméljük, ez így is marad!
Elkezdődtek a téli ünnepekre való készülődések is. Sajnos, novemberben már pár gyermeket otthon fogtak a járvány miatt, melyet megértünk. Szerencsére a karácsonyi
fotózást is előre tudtuk hozni, hogy ebben az évben sem
maradjon el.
Most még csak várjuk és tervezzük a Mikulást, aki majd
az óvoda udvarára fog ellátogatni, és apró ajándékkal lepi
meg a gyerekeket. Sajnos az élet mindent felülírhat, így ez
még csak terv. Az óvó nénik mindent megtesznek, hogy a
gyerekek részesei lehessenek a hagyományoknak, ünnepeknek.
Reméljük, ez jövőre másként fog történni, és a szülőkkel
közösen tudunk majd mindennek örülni, nemcsak képeken
keresztül kísérik az óvodában történteket, hanem részesei is
lehetnek gyermekeik fejlődésének, óvodai életének. Addig
is legyen kitartásuk, meséljenek sokat, beszélgessenek a közelgő gyönyörű ünnepről.
„Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk, más vidéken,
néhány pásztor nyájat őrzött kinn a sötét éji réten,
mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be azt az estét,
s Angyal szállt alá a rétre. Nézték a pásztorok félve,
megrettenve, megigézve. És az Angyal akkor így szólt:
Ne féljetek, emberek! Nagy örömet hirdetek,
mert kisgyermek született Betlehemben.
Ő az, akit vártatok, kit mindenki áhított.
Békét oszt közöttetek, s a világ királya lesz: Jézus a neve.

A zene és az állatok világnapjáról
is megemlékeztek

Az óvoda dolgozói nevében áldott ünnepeket kívánok
mindenkinek.
Spanyielné Györgyi óvó néni

Óvodánk által szervezett kulturális
megmozdulások képekben
Az Ákombákom Bábszínház
előadásán készült fotók
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Tanévkezdés – egy nem éppen hagyományos évben
relmetlenek társaikhoz, sőt a felnőttekhez is. Az iskolában
próbáljuk egy kicsi lelassítani, türelemre bíztatni őket.
Az idei év furcsaságai közé tartozik, hogy a szülőkkel
való kapcsolattartás is csak online, illetve telefonon történhet. Nincs mód a személyes találkozásra. Elmaradnak a szülői értekezletek, a nyílt órák, ahol az anyukák, apukák kis
betekintést nyerhetnének gyermekük iskolai életébe.
Most hozzájuk szólnék. Kérem, hogy sokat beszélgessenek csemetéikkel, legyen közös program az iskolába
készülés, a bepakolás, a ceruzák hegyezése, a napi dolgok
megbeszélése stb.! Az ISKOLA-SZÜLŐ-GYERMEK hármas egysége nagyon fontos az iskolai előmenetel tekintetében. Még így messziről is működjünk együtt! Csak az Önök
segítségével, támogatásával tudunk hatékonyan dolgozni.
Ne feledjék, minden gyermek egy csoda, egyszeri és egyéni! Ranschburg Jenő szavaival biztatom a kedves szülőket:
„Használj ki minden percet, amit gyermekeddel tölthetsz, és
ha bosszús vagy fáradt vagy, arra gondolj, a vele töltött idő
a legértékesebb. Ezekből a pillanatokból táplálkozik a kapcsolatotok és később az emlékeitek is.”
Szeretettel kívánok mindannyiunknak meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és egy átlagosabb, hagyományosabb új
évet!
Kolozsi Piroska Erika osztályfőnök
és Goldáné Fajt Mária tanító

2020 minden tekintetben embert próbáló, átlagosnak nem
mondható év. A nyár folyamán izgatottan vártuk a híreket,
vajon a szokásos módon nyithat-e meg szeptemberben iskolánk kapuja, vagy a tavasszal bevezetett digitális oktatást
kell folytatnunk? Mi, elsős tanító nénik semmiképpen nem
szerettük volna az utóbbi lehetőséget. Szerencsére átlagosan
kezdhettük meg a tanévet, persze az előírt szabályok betartásával. Gyermekeinknek nem jelentett gondot a kézfertőtlenítés, az átlagosnál több kézmosás és a lázmérés sem.
Elsőseink más helyzetben kerültek az iskolába, mint a korábbi tanévekben. A tavaszi karantén miatt nem volt lehetőségük tanító nénijükkel megismerkedni, és szeretett óvó nénijükkel sem tölthették óvodás éveik utolsó hónapjait. Mély
szakadék tátongott az óvoda és az iskola között.
A szociális, társas kapcsolatok hiánya, a bezártság negatívan hatott kis életükre. Az első időkben úgy éreztük
magunkat, mintha millió ugrabugráló kis bolhát kéne öszszegyűjtenünk. De észrevétlenül megtörtént a csoda, és a
gyermekek lélekben is iskolások lettek. Az iskolai, tanórai
szabályok betartását folyamatosan gyakoroljuk. Nagyon sokat beszélgetünk, hogy ne csak osztály, de osztályközösség
is legyünk.
Az osztálylétszám 26. Sokan vagyunk, sokféle személyiség. Előfordulnak viselkedési, magatartási problémák is. Mai
felgyorsult világunk hozadéka, hogy sajnos a gyermekek tü-

Változatos programok – kicsit másképp
Az esztendő vége és a karácsony közelsége akkor is ünnepbe öltözteti a lelkünket, ha a vírussal kapcsolatos hírek
kisé borongósak. Gyakran ismételjük a „csakazértis” derűs
hozzáállást, hogy „Ezen is túljutunk!” és „Vigyázzunk magunkra… De akkor sem hagyjuk ellopni az örömöt iskolánk
életből!”
2020. szeptember 1-jén, az ünnepélyes tanévnyitóval, az
új szabályok ismertetésével és betartásával kezdetét vette az
új tanév.
A tanulás mellett továbbra is változatos programokat szerveztünk, csak kicsit másképp.
Íme, néhány kiemelt esemény az előző hónapokból!
Októberben megtartottuk szokásos őszi túránkat, és fájó
szívvel emlegettük a szülők által készített gulyáslevest és
palacsintát, ami most a járványhelyzetre való tekintettel elmaradt.
A diákönkormányzat szervezésében papírt gyűjtöttünk,
faliújságot díszítettünk, kézműveskedtünk – szigorúan osztálykeretben.
Ünnepeltünk: október 6-i és 23-i megemlékezésünkre
csak zárt kapuk mögött kerülhetett sor, az iskolarádión keresztül, a hetedik és hatodik osztályok szereplésével.
Miután fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, ezt is átszerveztük: a szülői értekezleteinket „sporto-

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról október 6-án
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Iskolánk képviselői koszorút helyeztek el az 1956-os
forradalom és szabadságharc ünnepének előestéjén a
községi ünnepségen

Hírek, információk a Kakucsi
Általános Iskolából

san” a falu sportpályáján tartottuk meg, míg a fogadóórákhoz a technika vívmányát hívtuk segítségül, és online vettük
fel a kapcsolatot a gyermekük iránt érdeklődő apukákkal és
anyukákkal. A KRÉTA e-napló felületén azóta is folyamatos
a kapcsolattartás.
Nagyon szeretünk iskolába járni, de közben természetesen
folyamatosan készítjük fel diákjainkat az online oktatásra.
Folytatjuk az elmúlt tanévben elkezdett adventi gyertyagyújtás hagyományát, melynek keretén belül a karácsonyi
ünnepkört dolgozzák fel iskolánk felső tagozatos tanulói és
az énekkar.
A Mikulás is bekopogott az ablakunkon… és – ahogy
szokott – készül a mézeskalács ﬁnomság is.
Sok tekintetben egy „más” évnek a végéhez közeledünk.
Őszintébben kívánunk egymásnak boldog, békés új esztendőt, jó egészséget – ezeket az értékeket most becsüljük csak
igazán!
Fazekas Zoltánné tanárnő

Kedves Olvasók!
A kialakult helyzet sajnos iskolai életünk megszokott
rutinját is felülírta. Sok, tanórán kívüli színes programról kellett lemondanunk egészségünk védelme érdekében.
Természetesen igyekeztünk a szűkre szabott keretek
között megvalósítani, amire lehetőségünk volt: október
23-i ünnepség, továbbképzés, online fogadóóra.
Intézményünk szűkös eseménynaptára az év hátralévő részében az alábbiak szerint alakul:

Készül a mikulásváró,
adventi főfalunk

– KIEMELT FIGYELMET kap a középfokú beiskolázás: nyolcadikosainknak december 4-ig kell jelentkezniük az írásbeli felvételire;
– a felvételi napja: 2021. január 23., szombat;
– az I. félév 2021. január 22-ig tart;
– az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat,

Az elkészült mű!

Adventi koszorúnk
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– tanulóinkat január 4-én várjuk ismételten.
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése
alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021.
április 15-16-án kell beíratni.
Ugyanezen időpontig várjuk hatodikosaink jelentkezését is a németoktatásra.
Jó egészséget, áldott, békés,
szép karácsonyt kívánok diákjaink és munkatársaim nevében
minden kedves Olvasónak!
Kubikné Kis Judit
intézményvezető

A Szentcsalád iskolánk főbejáratánál (fotó: Kovács Csaba)

Bemutatkozom

kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért
tanulmányi eredményekről;
– természetesen a Mikulás is jönni fog;
– diákjaink december 16-ig járnak iskolába: ezen a
napon az ebéddel befejeződik az idei évre a tanulás;
napközi, tanszoba nem lesz;
– sajnos a megszokott osztálykarácsonyok hangulatától az idén el kell tekintenünk – ajándékozás nem
lesz, étel-ital sem hozható be az intézménybe;
– hagyományos bálunk is elmaradt, de nyolcadikosainknak a bakancstűzést az utolsó napon megtartjuk
szigorúan iskolai keretek között;

Sipos Henrietta vagyok, a Kakucsi Általános Iskola alsós
pedagógusi csapatát erősítem 2020. november 2-ától. Szolnokon születtem 1985-ben, Tószegen nevelkedtem fel, jelenleg pedig gyermekeimmel Albertirsán élek lassan 1 éve.
Gyermekkori álmom vált
valóra, mikor 2003-ban
felvételt nyertem a Jászberényi Szent István Egyetem
Tanítóképző Főiskola tanító szakára, testnevelés és
sport műveltségterületre.
A diplomám megszerzését követően 2007-ben az
élet mégis úgy hozta, hogy
nem tudtam elhelyezkedni
tanítóként, így a vállalkozói szférában kezdtem el
kibontani szárnyaimat. Immáron 13 éve ennek. Ez alatt az idő alatt született 2 csodálatos gyermekem, Vivien (12) és Benett (7).
Az elmúlt egy hónap alatt nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a kollégákkal és a gyerekekkel egyaránt. Jelenleg a 4.
osztály napközis csoportját vezetem. Ezen kívül a délelőtti
órákban rajzot és technikát tanítok 1-4. osztályig.
Nagyon szeretem a kertív tevékenységeket. Az eddigi
rendezvényszervezői munkám során megszerzett tapasztalatommal és tudásommal szeretnék az iskolai rendezvények
szervezéséhez és lebonyolításához is hozzájárulni.
Ez a pálya számomra is egy hivatás, melyet szívvel lélekkel végzek. Boldog vagyok, hogy egy nagyszerű pedagógusi kar tagja lehetek.

Iskolánk Mikulása és krampuszai
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI

Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft), Az
élő Rónay (1.000Ft),
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft),
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft),
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv
(2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográﬁája (2.000Ft),
Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 1928-2018. Emlékkönyv – (2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft)
Képeslapok Kakucsról (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
(1.000Ft)

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és
Közösségi Ház nyitva tartása
A könyvtár nyitva tartása a karantén idején is:
hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig,
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig.
A könyveket a könyvtári ajtóban átvesszük, a kért köteteket ugyanitt átadjuk.
Amennyiben kérdéseik lennének, azokat feltehetik kollégáinknak a
06-29-376-836 vonalas telefonszámon, de hívhatják
Tóthnét a 06-20-413-2424 mobilon is.
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Egy volt képviselő kérése

Az állandó foglalkozások a karantén ideje alatt
szünetelnek!

Közelednek az év végi ünnepek. Sokan házaikat csillogó díszbe öltöztetik, és bár az ünnep fényeit beárnyékolja
a betegségtől való félelem, mégis él mindannyiunkban a
remény, hogy szép karácsonyunk és sokkal boldogabb új
esztendőnk lesz.
Járva Kakucs utcáit elszomorít az, hogy többen csak az
ablakok, a házfalak és tetők ragyogásra ﬁgyelnek, de az
otthonuk előtti, melletti járdák és árkok tisztaságára nem.
Talpam alatt őszi levelek, letört ágak ropognak, pedig lassan a tél fogja hinteni hóporát, és akkor ezek az elhanyagolt
útszakaszok még csúszósabbak, balesetveszélyesebbek
lesznek.
Kérem, legyen gondunk ezeknek a tereknek a takarítására is. Nosza, elő a seprűt, a lapátot, a taligát, és zsákjainkba rakva hordjuk el az ősz elsárgult, már-már rothadó
emlékét!
Köszöntsük utcáinkon is teljes tisztaságban az ÜNNEPET!
Tóthné

Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a
lapokat jelenleg a hivatalos nyitva tartáson túl, illetve otthon
szerkesztjük.
Továbbra is szeretném közzétenni: könyvtárunk nem a
megunt könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak válogatott
dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe illenek. Ezeket hálásan megköszönjük!
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes
telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hoszszabbítani a kölcsönzést (376-836). Kérem, éljenek vele!
Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés
határideje!
Könyvtárunkban megvásárolható helytörténeti kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála, valamint Képek és képzelgések (1000Ft/kötet)
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EGYESÜLETI HÍREK
A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Az egyesületünk minden tagjának különböző szabadidős
programokat is nyújt, amelyeket felajánlások révén kapunk. Ilyenek például a gokártozás, a paintballozás lehetősége, a karácsonyi buli stb. Ezeket
az alkalmakat külön is megköszönjük szponzorainknak.
Egyesületünkbe mindig van felvétel.
S hogy miért jelentkezzen/jelentkezzél polgárőrnek? Egy jó hangulatú csapat részese lehet/lehetsz,
valamint érezheti/érezheted, hogy tettünk valamit
az emberekért, a közbiztonságáért.
Maczák Marcell egyesületi tag

Tisztelt Kakucsiak!
Maczák Marcell vagyok, kakucsi lakos. A polgárőri tevékenységemet 2019 augusztusában kezdtem el édesapámmal együtt, Nagy Pál egyesületi
tag, képviselő meghívására. Az első szolgálat előtt
a helyi polgárőrség elnöke, Csernák István részletesen elmagyarázott mindent, mit, hogyan kell
csinálni a polgárőri szolgálatban.
Ez egy önkéntes alapú vállalás, amiből úgy
érezheti az ember, hogy valamit tesz a közösségért, az itt élő kakucsi emberekért. Alapvetően havonta egy
alkalommal napi 5 óra ügyeletet vállalunk édesapámmal
(természetesen lehet több órát is kint lenni).
Sokszor ugyan nem történik semmi különösebb esemény,
de ha igen, akkor készségesen állunk a bajba jutottak rendelkezésére. Feladatkörünkbe tartozik a helyszínbiztosítás a
helyi rendezvényeken és a sajnálatos balesetek idején.

A Kakucsi Polgárőrség Elnöke: Csernák István
A Polgárőrség Elnökének Elérhetősége:
06-70-453-27-70, polgarorseg.kakucs@gmail.com
Polgárőrség 24 órában hívható az alábbi telefonszámon:
06-20-915-06-83

A Kakucsi Polgárőrség Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ)
I. A polgárőri feladatok a szolgálatba lépés során
1. Az aktuális polgárőr vállalja, hogy szolgálatba lépésének kezdetekor a polgárőr-szekrényben elhelyezett tárgyakat
a kitűzött lista alapján (szolgálati napló, elemlámpa, rádió,
sárga villogó, mágneses matricák, szolgálati telefon, láthatósági mellény) magához veszi. A saját járművére a sárga
villogót és a mágneses matricákat felhelyezi.
2. Köteles a szolgálati telefonon a Dabasi Rendőrkapitányságra bejelentkezni a 06-29/370-207-es telefonszámon.
A telefonban adja meg nevét, a vele együtt lévő személyek
számát, a szolgálat ellátásához használt jármű típusát, rendszámát. Közölje a telefonba, hogy mikortól-meddig lát el
szolgálatot Kakucs településen.
3. A polgárőr vállalja, hogy minimálisan 5 órás szolgálatot lát el alkalmanként.
4. A polgárőr Kakucs illetékességi területén lát el szolgálatot. Részére útvonal-, kilométerigény nincs meghatározva. Szolgálata ellátása során törekedjen arra, hogy
a településen lévő frekventált helyeken (iskola, óvoda,
orvosirendelő, polgármesteri hivatal, buszmegállók) sűrűbben megjelenjen.
5. Szolgálat ellátása során észlelt bűncselekményeket haladéktalanul jelezze a Rendőrségnek a szolgálati telefonon.
Amennyiben lehetősége van, a bűncselekmény elkövetőjét
tartsa a helyszínen a Rendőrhatóság kiérkezéséig. A településen észlelt jogsértő magatartásokat észlelve hívja fel a jogsértő ﬁgyelmét a cselekmény abbahagyására.
6. A szolgálati telefonra érkező bejelentésekre a legjobb
tudása szerint intézkedjen (helyszínre vonulás, tanácsadás,
tájékoztatás, hatóság értesítése).

megtett kilométert, – a szolgálati idejének kezdetét, végét,
– a szolgálatban eltöltött ideje alatti észrevételeit, – a tett
intézkedéseit.
A szolgálati naplót ezt követően aláírásával hitelesíti.
2. A szolgálat befejezésekor a telefont kapcsolja ki. A felvett tárgyakat a polgárőr-szekrénybe tegye vissza, a szekrényt zárja be.
III. egyéb
1. A polgárőr szolgálatát lelkiismeretének megfelelően
látja el.
2. A rábízott tárgyakról köteles gondoskodni, azok megrongálódása, elvesztése esetén értesítse az elnökségi tagok
valamelyikét.
3. A szolgálat ellátása során a polgárőr a saját járművében
keletkezett kárért saját maga felelős. Ez esetben a Polgárőr
Egyesülettől anyagi követeléssel nem élhet.
4. A településen élő polgárőr mindennapjai során törekedjen arra, hogy a település közbiztonságát növelje, a Polgárőrség munkáját segítse.

II. A polgárőr feladata szolgálat befejezésekor.
1. A szolgálatot ellátó polgárőr a szolgálat befejezése során a szolgálati naplóba jegyezze be:
– a nevét, – a vele együtt szolgálatot teljesítők nevét, – a
szolgálat ellátásához használt jármű típusát, rendszámát, – a
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Tájházi hírek az Ablak Kakucsra Egyesülettől
Kedves Kakucsiak!
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…” – a Tájház udvarán is!
Bizony elmúlt a tavasz, a nyár, lassan vége az ősznek, és beköszönt a
tél a titokzatos adventi időszakkal, és
megmelengeti majd a szívünket. Reménykedjünk! Most mindenki számára a nagy kérdés, hogy a várva várt
meghitt ünnepen, karácsonykor együtt
lehetünk-e szeretteinkkel, barátainkkal
egészségben, örömben, ahogy annyi
éven át ez természetes volt számunkra.
Sajnos, most ez nem így van, hiszen
nem a megszokott rend szerint éljük a
mindennapjainkat. A március óta tartó
járvány, a szigorú óvintézkedések felülírtak mindent.
Amikor felkérést kaptam, hogy írjak
cikket a Kakucsi Lapoztatóba, nagy gondban voltam. Miről írjak? – hiszen egyetlen tájházi programot sem tudtunk
megtartani.
Elmaradt a húsvéti tojásfestés, a kézműves foglalkozás.
Időrendben ezt követte volna a hagyományos „Tájházak kerékpárnyeregből” biciklis program, amely eddig is sokat jelentett a települések tájházainak népszerűsítésében. Ami talán

a legszomorúbb, hogy április 25-én, a Tájházak Napján nem
tudtuk megünnepelni a mi Tájházunk 5. születésnapját! Nagyon sajnálom, mert készültünk rá, igazi
meglepetésprogramot állítottunk össze.
Ezt most nem szeretném elárulni, mert
bízom benne, hogy jövőre bepótolhatjuk,
maradjon addig titokban. Anyák napjára
is minden gyermek csak otthon tudott
ajándékot készíteni Édesanyjának. Bizakodtunk, hogy a nyári kézműves tábort
meg tudjuk tartani, de sajnos a szigorú
szabályoknak, óvintézkedéseknek nem
tudtunk volna megfelelni. Nem mertük
a gyerekek és saját magunk egészségét
kockára tenni. Bizony hiába varrtam, tömögettem a libákat, hogy Márton-napra
elkészüljenek, ez a programunk is meghiúsult. Úgy gondolom a jelen helyzetben, hogy az idén mézeskalácsot sem
tudok sütni a gyerekekkel. Amit ígérhetek: megint szépen
feldíszítem az udvaron álló méltóságteljes nagy fenyőfát, és
a megszokott helyén áll majd a betlehem is.
Azért örömteli dolgok is történtek. Ocskó Veronikának
köszönhetően budapesti vendégek látogatták meg a Tájházunkat nyáron. Vera barátai, kolléganői ápolónőként az
Országos Idegtudományi Intézet Gyermek-idegsebészetén

Ocskó Veronika ápolónő hozta el kórházi munkatársait,
hogy megmutassa nekik Kakucs Tájházát. Egyben itt is
megköszönjük adományát, támogatását!

Készül a kemence, de az avató jövőre lesz
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dolgoznak.
Nagy
érdeklődéssel szemlélték meg a szép
tárgyainkat, és dicsérték a berendezést. A vendéglátás
mellett
mindenki
egy-egy kézzel készített maszkot kapott
ajándékba,
amint ez a fotón is
látható. Kakucs virágoskertje
előtt
fényképezkedtünk
Tájházunk udvarán.
Folyamatosan bővül, gyarapodik tárJuci néni hagyatékából kaptuk,
gyi gyűjteményünk.
amelyért hálásak vagyunk az egész Gyakran
kapunk
családnak
értesítést, hogy elfogadnánk-e
terítőt, porcelánt, bútort stb. Így volt ez most ősszel is, amikor
Golarits Juci néni hagyatékából válogathattunk nagyon sok
szép tárgyat, amelyet ezúton is köszönünk a családnak és
természetesen a „cipekedőknek” (Herman házaspár), akik
segítettek a szállításban, valamint – de nem utolsó sorban – a
budapesti „mosogató barátnőimnek”, akikkel a hurcolkodást
követően rendet varázsoltunk Tájházunkban!
Másik fontos hírünk, hogy megkezdődött a kemence felújítása. Ami ebben a rossz, hogy a járványos időszak miatt a
munkálatok abba is maradtak, így a tervezett kemenceavató
ünnepségünk is.

Utoljára a legjobb hír: folytatódhat a Tájház bővítése, amit
egy Ablak Kakucsra egyesületi sikeres és egy még elbírálás
alatt lévő pályázatunkkal tudunk 2021-ben megvalósítani.
A cél, hogy egy olyan nagytermet, foglalkoztatót tudjunk
kialakítani, ahol fogadhatjuk csoportjainkat az időjárási körülményektől függetlenül. Ide tervezünk mosdóhelyiségeket
és konyhát is. A megvalósításról részletesebben a következő
lapban számolunk be.
Kedves Olvasók!
Talán lélekben már mindenki készül a karácsonyra, bár a
gyerekek előbb még a Mikulást várják. Úgy gondolom, hogy
nagyban segíti a várakozást az alkotás öröme. Készítsenek
karácsonyfadíszeket, lakásdekorációt, adventi koszorút, üdvözlő kártyákat, süssenek ﬁnom süteményeket.
Vírusmentes, meghitt, szép karácsonyt és jó egészséget
kívánok Mindenkinek szeretettel! Királyfalvi Erzsébet, a
Tájház szakmai vezetője

Koszorúzás október 6-án
Az Ablak Kakucsra Egyesület a baráti Kavicsok képviselőivel közösen emlékezett nemzeti gyásznapunkon, 2020. október 6-án az aradi vértanukról a Liebneremlékoszlopnál. Hagyományainkhoz híven ezen a napon
helyeztek el koszorút a lengyel-magyar barátságot szimbolizáló emléktáblánál is. Hisszük, hogy hőseink áldozata
nem volt hiábavaló.
Áldott legyen a hősök emléke!

Minden adományt példás rendben elraktároztunk
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Egyházi hírek

Jubiláló házaspárok a 2020. november 15-ei szentmisénken.
Akik elfogadták meghívásunkat:
30 éve kötöttek szentségi házasságot: Szüle József és Kucsera Andrea.
40 éve kötöttek szentségi házasságot: Kucsera János és Bartuszek Judit,
valamint Kovács István és Zsíros Éva.
50 éve kötöttek szentségi házasságot: Misák József és Kemenczei Anna, Szaller György és
Zsíros Anna, Farkas Lénárd és Bobák Teréz.
Kelemen Zoltán atya mellett dr. Jasper Andor alpolgármester is köszöntötte a házaspárokat.

ADVENTI VÁRAKOZÁS
Ez az adventi várakozás eltér a szokásos és a hagyományos karácsony előtti készülődésünktől. Sajnos a koronavírus miatt átrendeződik az egész életünk. Bizonytalanságban
vagyunk és egyben félelemben, hogy milyen lesz az idei
karácsonyunk. A Szent Családban is valami hasonló érzés
lehetett, amikor szállást kerestek Betlehemben. Nem tudták, hogy mit hoz számunkra a holnap, és mit tartogat az
ismeretlen jövő. De azt tudták, hogy rábízhatják magukat
az Istenre.

Advent az „adventus” latin főnévből származik és eljövetelt, megérkezést, bekövetkezést, közeledést jelent. Az
advent ﬁgyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új
életet kell kezdenünk egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Advent egy benső örömöt jelent,
azok reményét, akik hisznek a megváltásban és remélnek
Jézus Krisztus dicsőségének beteljesedésében.
Az egyházi szóhasználatban az advent elsősorban a karácsonyt megelőző négy vasárnapot átívelő időszakra, az
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egyházi év kezdetére utal. Tartalmi jelentése többrétegű.
Felidézi az Ószövetséget, amelyben Isten kiválasztott népe
évezredeken át várakozott az emberiség megígért Megváltójának, Szabadítójának, Megmentőjének eljövetelére. Keresztény hitünk tanítása szerint ez a várakozási idő Krisztus
születésével már beteljesedett.
Advent – Úrjövet ideje – eljövetel. (adventus Domini).
Advent egy benső örömöt jelent, azok reményét, akik hisznek a megváltásban, és remélnek Jézus Krisztus dicsőségének beteljesedésében.
Mit ünneplünk adventben? Krisztus hármas eljövetelét
várjuk:
1. Az első adventre emlékezünk, ami több mint 2000 évvel ezelőtt volt. Jézus Krisztus test szerinti születésére emlékezünk. A világ, a zsidó nép és minden jóakaratú ember
várakozására. Ezt az eljövetelt várta a választott nép, ezt
hirdették a próféták. Ennek a messiási időnek volt nagy előhírnöke Izajás próféta.
2. Személyes életünk adventjét is ünnepeljük, Jézus Krisztussal való személyes találkozásunkat. Másodszor jön el az
Úr minden hívő emberhez egyénileg, amikor megjelenik a
személyes hitében és a hit szerinti keresztény életében. Ez
az eljövetel egy egész életen át tart, amikor egyre jobban
magunkra öltjük Jézus Krisztust.
„De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt,
hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint
amikor hívőkké lettünk: az éjszaka múlik, a nappal pedig
már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal
illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az
Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy
bűnös kívánságok ébredjenek benne.”. (Róm. 13, 11-14.)
Ez az eljövetel személyes találkozások sorozata Jézus
Krisztussal az egyházban, az egyház tanításaiban és szentségeiben. Ezeknek a találkozásoknak a betetőzése lesz az
üdvösség, amikor örökre együtt leszünk Urunkkal, és részesülünk dicsőségében.
3. Krisztus második, dicsőséges eljövetelét ünnepeljük,
várjuk adventben, aki az Atyától kapott küldetésének és hatalmának teljes ragyogásában lép elő: a számon kérő és ítélő
Úr a világtörténelem utolsó, egyetemes ünnepén, az ítélet
napján. Ez az eljövetel a jelenlegi emberiség üdvtörténetének a befejezését, az új ég és új föld születését jelenti.
Ez nem fenyegetés, nem ijesztő tanítás számunkra, hanem
Krisztus boldogító eljövetele. Minket akar boldoggá tenni,
vele fogunk győzni, vele leszünk a dicsőségben, ha követjük
Őt, ha tanítása szerint élünk.
Az Úr első eljövetele már megtörtént. Hogy a harmadik
eljövetel mikor lesz pontosan, azt senki sem tudja a földön.
Azt azonban tudjuk, hogy a harmadik eljövetelre felkészít a
második.
Mi tehát személyes életünk adventjét, várakozását is
megüljük. Pillanatnyilag ez számunkra a legfontosabb, hogy
méltó módon találkozhassunk az Istennel. Ha valakit várunk,

akkor óriási készülődésben vagyunk, örömteli izgalom lázában élünk. Adventben is ugyanezzel az örömteli izgatottsággal kell várakoznunk arra a Valakire, aki karácsonykor
különleges módon fog eljönni. Nem tétlen várakozás ez az
időszak: úgy várjuk Őt, annyira várjuk, hogy eléje megyünk,
mert találkozni akarunk Vele.
Isten a létünk, a személyiségünk legmélyén érint meg
bennünket. Ott akar velünk találkozni az adventi időben és
karácsonykor. Befogadjuk-e Őt? Isten a másik ember szavában is felénk közeledik. Észrevesszük-e Őt a másikban?
Isten az Egyházban, a testvéri közösségben is szól hozzánk.
Megköszönjük-e Neki? Az egyház jeleiben jön felénk: adventi koszorú, roráté stb. Élünk-e ezekkel a lehetőségekkel?
Ezek mind az Istennel való találkozásunk lehetőségei. Az
advent kis böjt is. Vállaltunk-e valami jócselekedetet (pl.:
pontosság, kevés tv nézés, nincs dohányzás, egyéb önmegtagadás, ﬁatalnak: roráté)?
Az adventi liturgia arra int bennünket, hogy készítsük elő
az Úr útját. Jézus 2000 évvel ezelőtt belépett a történelembe, és most 2020-ban az én életembe is be akar lépni, de az
út bennünk tele van akadályokkal. El kell egyengetnünk a
halmokat, el kell görgetnünk a sziklákat. Milyen akadályok
zárhatják el Jézus útját? A lelkünkből eredő minden olyan
vágy, amely nem egyezik Isten akaratával. A ragaszkodások,
amelyek gúzsba kötnek bennünket.
Milyen zseniális a szent liturgia, hogy az egyházi évet
Adventtel kezdi. A Szentlélek az Isten utáni vágyat keltegeti bennünk, hogy meggyógyítson. Ott kezdi, ahol a romlás kezdődött bennünk. Nem bűnbánattal, nem azzal, hogy
felismerjük. Ez kevés. Azt akarja, hogy vágyakozzunk utána. Semmi és senki sem hiányzik nekem, csak Te Istenem.
Te pedig azért hiányzol, mert nem eléggé vágyakozom rád.
Ezért adja ajkunkra az egyház adventben a zsoltáros szavát:
„Téged kereslek, utánad szomjazik az én lelkem!” (Zsolt
63,1)
Szépen fejezi ki ezt Szent Ágoston híres mondása: „Nyugtalan a mi szívünk Istenem, amíg Tebenned meg nem nyugszik.”
Advent tehát az Isten utáni vágynak, a gyógyításnak az
ideje. Jó, ha megkérdezem magamtól, hogy ebben az adventi időben vágyakozom-e Isten után?
Szent Pál apostol azt kívánja nekünk ebben a nyugtalan
és békétlen világban, hogy: „Gyarapítson titeket és gazdagítson az Úr a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt.”
(1 Tessz 3,12) Ez legyen a mi adventünk és karácsonyunk
is: növekedni akarjunk a szeretetben! Ha sikerül szeretetben
növekedünk az advent folyamán, akkor igazi lesz a karácsonyunk: Jézus megszületik bennünk, köztünk és a körülöttünk élők számára is.
Ha az adventi várakozásunk tevékeny, akkor valódi ünnep lesz számunkra a karácsony. Tevékenyen várakozzunk
tehát az Úrra, hogy adventi várakozásunk, készülődésünk
ünnep lehessen!
Ebben az időszakban legyünk készen, hogy megkapjuk
azt a kegyelmet, hogy igazán vágyakozhassunk az élő Isten
után!
Kelemen Zoltán plébániai kormányzó
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Képes visszatekintés a 2015. évi adventi forgatagra
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SPORT
Saját erőből létesítettünk egy játszóteret a szabadtéri edzőterem mellé, melyet drótkötélpályával egészítettünk ki. A
pályát 100 kilós súlyig felnőttek is használhatják. Éljünk a lehetőséggel, látogassuk gyakran!
Jó egészséget kívánok hozzá!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Készülőfélben

Az átadott játszótér

Véget ért az újjáalakult felnőtt csapatunk őszi idénye is
Volt vállalható és vállalhatatlan vereségünk, volt harcos
játékkal elért győzelem, utolsó pillanatban szerzett, illetve
elvesztett pont.
A közösség kezd kialakulni, de a jó játékkal még adósak
vagyunk.
Tudtuk, hogy nem egyszerű egy csapatot összerakni, és
pár hónap nem elég hozzá.
Mindazonáltal több pontra számítottunk, mint amennyit
sikerült megszerezni.
Télen újabb erősítések érkeznek, akik segíteni fogják a
gárdánkat.
A pályán kívülről is sokan támogatnak minket.
Boldizsár Sanyi és Juhász Gabi, akik a meccsek után látják
vendégül a csapatot. Kiss István elnök úr és Horváth Zoltán
Cene, akik mindent megtesznek a csapatért, pl. a munkába
indulás előtt is a pályát ápolják.
A szurkolóinktól még egy kis türelmet szeretnénk kérni.
Az edzéslátogatottságunk kielégítő, de sok munka vár
még ránk.
A kakucsi önkormányzatnak és
az egyesület vezetőinek köszönhetően a körülményeink adottak,
most rajtunk a sor,
hogy
bizonyítsunk!
Tavasszal (reméljük) már egy
sikeresebb arcát
fogja mutatni a
csapatunk!
Hajrá Kakucs!
Együtt erősek vagyunk!

A nyáron nagy átalakuláson esett át a felnőtt alakulatunk.
Bővült az edzői stábunk is. Kovács Robi mellé két új edző
is csatlakozott. A kakucsi illetőségű Riesz Péter és jó magam, Tóth Ferenc.
Elsődleges célunk az volt, hogy először is egy jó közösséget tudjunk kialakítani, amely kötődik a településünkhöz.
Ennek megléte már fél siker ezen a szinten.
A játékosállomány is változott. Kb. 70%-a kicserélődött.
Több helyi ﬁatal is vissza-, illetve átigazolt hozzánk.
Pl. Mihály Zsolti, Frühwirth Ignácz, Krizsán Levente,
Gavló Csabi és Pekker Norbi is újra itthon focizik.
A bajnoki rajt előtt Kovács Robi - sajnos egyéb elfoglaltság miatt - nem tudta tovább segíteni a csapatot. Négy évig
erősítette a kakucsi gárdát, ezúton is köszönjük az odaadó
munkáját!
Péter barátommal meglepett minket a IV. osztályú pontvadászat szintje.
Bevallhatjuk, hogy gyengébbnek gondoltuk az erőviszonyokat.

Tóth Ferenc
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Biztonságos téli ünnepek
Minden évben előfordulnak karácsonyfa vagy az adventi koszorú miatti tűzesetek. Néhány hasznos tanács,
hogyan lehet elkerülni, hogy az ünnepi hangulatból tragédia legyen.
A tűzesetekből származó tragédiák megelőzhetőek
füstriasztó érzékelő felszerelésével. Fontos, hogy az érzékelők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük. A
tűzvizsgálati statisztikák két keletkezési okot regisztrálnak: az elektromos áramot és a nyílt lángot. A csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát,
viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez,
vagy a papírdíszekhez – a felizzó, szikrát vető része meg
fogja gyújtani azokat, majd a fenyőfát! A viaszgyertya
használatát lehetőleg mellőzzük a karácsonyfán! Tűzvédelmi szempontból nem javasolt a fenyőfán elhelyezett
gyertyák meggyújtása. Pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. Használatuk tűzveszélyes, emellett hirtelen erős
zajt keltenek, ami ijedtséget, balesetet okozhat. A forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki
felvilágosítást adhat a termék használatáról, amelyeket a
balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell
tartani. A pirotechnikai eszközöket csak a meghatározott
időpontban
(szilveszterkor),
vagy külön engedély alapján lehet használni. A petárda
használata és birtoklása tiltott!
A fel nem használt, hibás vagy
lejárt szavatosságú, továbbá a
vevő által visszaadott tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza kell
szállítani, aki ezt köteles térítés
nélkül visszavenni.
•
A segítségkérés szabályai (Mit tegyünk, ha mégis
megtörténik a baj?)
•
A karácsonyfatűz rendkívüli gyorsasággal terjed, akár
egy perc alatt leéghet az egész
fa. Egy átlagos méretű helyiség
két-három perc alatt füsttel telítődhet és öt-tíz perc alatt teljesen kiéghet.
•
Tűzvédelmi szempontból jelentős előnyt jelent,
ha a lakásban van füstriasztó eszköz, tűzjelző berendezés, illetve tűzoltó készülék, ezek elősegítik a kezdeti tűz
eloltását. Amennyiben lehetséges, akadályozzuk meg,
hogy a tűz oxigénhez jusson, így a lángok nem terjednek tovább. Erre a célra alkalmas lehet a nem műszálas
anyagból készült takaró, pokróc.
•
Azonnal tárcsázzuk a 112-t, hívjuk a tűzoltókat!
•
A legfontosabb, hogy nem szabad kockáztatni

saját testi épségünket! Baj esetén az ember hajlamos a
kapkodásra, pánikra. Gondoljuk át a fentebb leírtakat, s
ezek tükrében tegyük meg a szükséges lépéseket családunk biztonsága érdekében!
•
Csillagszórókat tilos épületből kidobálni, mert
sérüléseket és károkat okozhatnak.
•
Az erkélyeken lehetőleg csak nem éghető anyagokat tároljanak, ezzel megelőzhetik a felelőtlen emberek által kidobált csillagszórók, pirotechnikai termékek
által okozott tűzeseteket mind az erkélyen, mind azon
keresztül a lakás területén.

Téli veszélyek az épített környezetben, szabadban tartózkodás során

Havas időben a tetőkről összefagyott hó, az ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a járdák és egyéb
közlekedők síkossá válhatnak.

A hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés, stb.).

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi
járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda
hiányában egy méter széles területsáv) hintéséről, sózásáról
a tulajdonos/használó köteles
gondoskodni.
 Az ingatlan tulajdonosa/
használója köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak
hótól, jégtől és más lefolyást
gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról gondoskodni, valamint a veszélyes, lelógó jégcsapokra (táblával, felirattal)
hívja fel a járókelők ﬁgyelmét,
hívjon segítséget a jégcsapok
biztonságos eltávolításához.
 Az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg
réteges öltözék viselése ajánlott.

Tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, meleg
italok fogyasztása javasolt.

Huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat, ujjakat, ami
élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét. A téli
sportoknál különös ﬁgyelemmel kell lenni arra, hogy csak
a kijelölt helyen szánkózzunk, korcsolyázzunk, síeljünk,
valamint mindig javasolt a védőfelszerelések (elsősorban
fejvédő sisak) használata.
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Ady Endre:

Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisﬁu vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Higgy abban, hogy

gondoskodni

EGYSZERŰ.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,

1883
Csúf karácsonyában.)

Higgy magadban.

Átfogó védelem

k
Megnyitottu
új irodánkat!



Életbiztosítások





Baleset- és egészségbiztosítások

Lakás- és vagyonbiztosítások



Gépjármû-biztosítások

Nyugdíjbiztosítások



Utasbiztosítás



Borsiczky Imre:

Karácsony – újév
Eljön a karácsony és a sok szép lapok,
Miket bizony több világrészből kapok,
S a könyv-ajándék, mit a hazai jóság
Küld: egytől-egyig megfogható valóság.
Majd az új esztendő is gyorsan beköszönt,
– Kapunk jókívánságot, akár egy özönt –
Imánkban hisszük: az Isten halhatatlan,
És a jövő, … a holnap … megfoghatatlan!

UNIQA Pont
Krisztné Gubi Csilla
2366 Kakucs, Fő utca 192/B
Tel.: +36 20/3444-348

el

Szeretett
Nyitva tartás:
hétfő: 9–14, kedd: 9–13,
várjuk!
szerda: 12–16,
csütörtök és péntek: 9–13 óráig
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www.nagyingatlan.hu
+HO\LLQJDWODQHODGiVFVDNKHO\LLQJDWODQN|]YHWtWĞYHO
Irodánk jogi képviseletet biztosít, hiteltanácsadásban is partnerek vagyunk és az
HQHUJHWLNDLWDQ~VtWYiQ\HONpV]tWpVpUĞOLVJRQGRVNRGXQN
44,9 millió Ft

23,9 millió Ft

Inárcson megvételre kínálok egy nappali + 3 szobás ikerházat. A házakhoz teljesen különálló telekrész áll rendelkezésre. Az épület tároló kapcsolatos.
Extrák: Megújuló Energia! További információért
keressen a megadott elérhetőségen.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Újlengyelben eladó egy 2 szobás családi ház,1827
nm-es telekkel. A házban található még egy konyha –étkező, előszoba, télikert, fürdőszoba,és egy
kamra. További információ:
Molnár Andrea 06 70 77 22 415

34,5 millió Ft

17,9 millió Ft

Kakucs központjában, 2 generációs családi ház
eladó. 2015 évben befejeződött az ingatlan teljes
felújítása, amikor is kicserélték a nyílászárókat, a
vízvezetékeket, elektromos hálózatot és a teljes tetőt. További információ:
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Inárcson, csendes, aszfaltozott utcában eladó egy
felújítandó családi ház. Az ingatlan összközműves. Az 58 nm alapterületen található 2 szoba, egy
konyha, egy előszoba, fürdő és kamra. A telek területe 2735 nm.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

35 millió Ft

39,5 millió Ft

Kakucson nappali + 2 szobás, 61 nm alapterületű
ikerház fél, 350 nm saját telekkel eladó!

Inárcs központjában új építésű, 94 nm hasznos
alapterületű ikerházak, 2021 második negyedévi
átadással eladók. Az épületek elektromos fűtéssel
lesznek szerelve.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Nagy Pál 06 70 224 1279

68 millió Ft

39,9 millió Ft

33 millió Ft

18,9 millió Ft

Dabas központi helyén nívós környezetben eladó
egy kertkapcsolatos ikerház első fele. A ház bruttó
121 nm. Az épület falazata 30-as okos klímatéglából készül 10 cm hőszigeteléssel. A tetőre antracit
cserép fedés kerül. További információ:
Hegyi Zsuzsanna 06 20 986 1678

Kakucson 88 nm-es nappali+3 szobás ikerház fél
404 nm-es különálló telekkel eladó! A Házak tároló kapcsolatosak. Extrák: Megújuló Energia! Várható átadás: 2021 Nyár
Nagy Pál 06 70 224 1279

Kakucson 2 szobás családi ház, 1093 nm-es telekkel eladó! A házban, igény esetén plusz még egy
szobát ki lehet alakítani. Ezen felül még egy boltíves boros pince és több tároló helység is a rendelkezésre áll.
Nagy Pál 06 70 224 1279

Ócsán, központi elhelyezkedésű, új építésű ikerházak eladóak. A lakások 60 nm alapterületűek,
melyekben 2 szoba, fürdőszoba, nappali és konyha
került kialakításra. Az udvar 220 nm.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

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

Nagy Pál
06 70 224 1279

Kecskés Zoltán
06 70 77 22 430

Az ön hitelügyintézője:

Hegyi Zsuzsanna
06 20 986 1678

2370 Dabas
Bartók Béla út 90. Laguna üzletház
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Az ön ingatlanközvetítője: Az ön ingatlanközvetítője:

Molnár Andrea
06 70 77 22 415

Tóth Adrienn
06 70 77 22 460
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