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Önkormányzati hírek
Dr. Kendéné Toma Mária ünnepi beszéde március 15-én

169 éve már, hogy azon a bizonyos március tizenötödikei na-
pon elhangzott a Pilvax kávéházban Petőfi  gyújtó hatású versének 
első sora: „Talpra magyar, hí a haza”.

Ez az első kiadvány 1848-ban, melyet aznap cenzúrázatlanul 
nyomtattak ki, ráadásul nemcsak magyar, hanem a város „idegen 
ajkú polgártársai iránti tekintetből” német nyelven is. 

A nemzeti öntudatunkat megalapozó, lelkesedést, hitet ébresztő 
vers, röplapként jelent meg, melyre Petőfi  Sándor, kézírással ve-
tette ezeket a szavakat: „a magyar szabadság első lélekzete.”

Ez a lélegzet a mai napig kitart, mélyen megérint, és megbor-
zongat mindenkit, aki hallja a vers sorait. 

Olyan ünnep bevezetője, melyet minden család magáénak érez, 
kis gyermekektől a nagyszülőkig, már több mint másfél százada. 
Örömmel tűzzük ki a kokárdát, fényesítjük ismereteinket arról 
a dicsőséges 517 napról, mely a ragyogó kezdettől a túlerővel 
kikényszerített fegyverletételig tartott.

Olyan kis nemzet, és kicsiny falu, mint amilyenek vagyunk, 
csak együtt ünnepelheti az önmaga által teremtett legfontosabb 
ünnepét, mely másfél évszázadon át szoros kötelékkel fonta egy-
be, és őrizte meg tagjait a világ minden táján. 

A szívünk fölött nemzetiszín kokárda, szívünkben hála a hő-
sök iránt, akik a szabadságunkért fegyverrel vívták győzedelmes 
harcukat.

Neves és névtelen hősöket hagyott ránk az a forrongó március. 
Miénk lett a legszebb XIX. századi forradalom Európában, amely-
hez sikeres, művelt közösség adta az arisztokrata államférfi t, a pa-
raszti származású költőt, írót, a polgári származású tudóst.

Ismert és ismeretlen honvédek vére festette pirosra földünket, 
gyászoló anyák, feleségek fehér keszkenői évtizedekig, szavak 
nélkül is rájuk emlékeztettek, és a mártírok sírján kiserkenő zöld 
fű jelezte a reményt, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló. 

Ma is elfutja szemünket a könny, páratlan vitézeink áldozataira 
emlékezve, akik a magyar szabadságért, hazájukért, szüleikért, fa-
lujukért ragadtak fegyvert. 

Lelkükben izzott a szent cél: a szabad Magyarország.
Szerencsések vagyunk, számunkra természetes a szabadság – 

forradalmak, háborúk, katonák vére által nyerték el elődeink. 
Ma a szabadság azt jelenti: szabad és kell tanulnunk, hogy javá-

ra váljunk a tágabb hazának, szabad és kell törődnünk egymással, 
hogy igazi társaivá váljunk községünk lakóinak, szabad és kell vi-
gyázni erre a szabadságra, hogy megtanulják gyermekeink és uno-
káink, hogy ennél drágább kincse egy nemzetnek – nincs. 

A „Mit kíván a magyar nemzet” 12 pontja előtt olvasható, az 
örökérvényű összefoglalás:

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Kívánhatnék-e ezen a gyönyörű tavaszi napon országunknak, 

és benne minden kakucsi polgártársamnak többet, mint amit ez a 
három szó jelent?

A Képviselő-testület 2017-ben „Kakucsért Érdemérem” Díjjal 
Hegyiné Kovács Margitot tüntette ki

Hegyiné Kovács Margit 1954-ben Kakucson született. Itt végez-
te általános iskolai tanulmányait is, majd a budapesti Semmelweis 
Egészségügyi Szakközépiskola tanulója volt. 

Első munkahelye a Kőbányai Gyógyszergyár 
volt, ahol a végzettségének megfelelő munkakör-
ben dolgozott. Már akkor érezte, hogy nem ez a 
megfelelő hivatás számára.

1972  novemberében lehetősége nyílt Kaku-
cson munkát vállalnia. Óvónőként helyezkedett 
el az óvodában. Munkatársai közül Feczesin 
Miklósné Anci óvó nénit említeném meg, akitől 
a szakma csínját-bínját elsajátította. Rövid idő 
alatt kiderült, ez a megfelelő pálya számára, így 
elvégezte a Kecskeméti Óvónőképző Intézet le-
velező tagozatát és hivatalosan is óvónő lett. 40 
évig, mint óvódapedagógus, lelkiismeretesen 
nevelte, fejlesztette a község óvodáskorú gyer-
mekeit. Több száz gyermek került ki keze alól, 
akik felkészülten kezdhették meg iskolai tanulmányaikat. Mindig 
igyekezett a nehezen kezelhető, hátrányos helyzetű, vagy éppen 
sérült gyermekeknek az óvodai beilleszkedésben. Soha nem uta-

sított el senkit, megpróbált ezeknek a gyermekeknek megfelelő 
intézményt találni az óvoda után.

Több, mint 10 évig vezetőként igyekezett meg-
teremteni a legideálisabb óvodát, ahol gyermek, 
szülő, dolgozó egyaránt megtalálta számítását. 
Jótékonysági bálokat szervezett, hogy folyama-
tosan építse, szépítse az óvoda épületét, udvarát. 
Jó kapcsolatot ápolt a község vállalkozóival, 
amely gyümölcsöző volt az óvoda számára.

Élete nagy részét az intézmény családiasabbá 
tételére, a munkakörülmények jobbá tételére tet-
te fel. Minden pedagógusban, dajkában meglátta 
a jót, a fejleszthetőt. Esélyt adott mindenkinek, 
hogy megmutassa: igen, jól döntött, hogy ezt a 
pályát, hivatást választotta.

Munkája mellett, 1994-től 2010-ig, a helyi 
képviselő-testület tagjaként, aktívan részt vállalt 
a falu mindennapi életében. 12 évig a Népjóléti 

Bizottság elnökeként segített az itt élő emberek szociális helyze-
tének jobbá tételében. Az óvoda dolgozóival közösen részt vett 
minden rendezvényen, eseményen.
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5 éve megérdemelt nyugdíjas éveit tölti szerető családja köré-

ben. 
Mindig izgő-mozgó volt, így most sem tétlenkedik. Összefogja 

a hasonló korú nyugdíjasokat, hogy a szürke hétköznapokat szí-
nesebben éljék meg. Megalakította a Kakucsi Vidám Csajok cso-
portját, aktívan bevonva őket a község kulturális rendezvényeinek 
lebonyolításába.

Amikor arról beszélünk, hogy milyen módon lehet a falu éle-

tében részt vállalni, akkor tudnunk kell, hogy ez mennyi energiá-
val, idővel jár, melyet a családunktól, önmagunktól vonunk meg, 
köszönetet sem várva és sok esetben nem is kapva. Margit ezzel 
sohasem törődött. 

Úgy gondolom, nála méltó helyre kerül a Kakucsért Érdem-
érem.

Spanyielné Elek Györgyi képviselő

Simon Tamás 1986. december 8-án született Budapesten.
Szülei tősgyökeres kakucsi lakosok, így általános iskolai ta-

nulmányait itt, Kakucson végezte. Középiskolás éveit a budapesti 
Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépis-
kolában töltötte, ahol sikeres érettségi vizsgát 
tett, majd magasépítő-technikus képesítést 
szerzett.

Édesapja 6 éves korában vitte ki öccsével, 
Ádámmal együtt a kakucsi focipályára, ahol 
a fi úk egyből megszerették ezt a játékot. Két 
évvel később Tamás már a serdülő csapat 
tagja lett, akiknek edzője Miták József volt. 
Utolsó serdülő bajnokságán – 14 évesen – a 
kakucsi csapat ezüstérmet nyert, de ekkor 
már az ifi  csapat tagjaként is játszott. 

Ekkor kapott meghívást az U14-es körzeti 
válogatottba, ahol egy bajnokság alkalmával 
ezüstérmesek lettek. E csapat tagja volt akko-
riban – többek között – Feczesin Róbert is. 16 
éves korában a remek edzők – mint Prohászka 
Csaba és Balogh János – segítségével hamar 
a felnőtt csapatban játszott.

18 évesen még 1 szezonra visszakerült az ifi be, ahol bronzére-
mig jutottak a bajnokság során.

A következő bajnoki idényt ismét az első csapatban játszotta, 
ahol a bal oldali középpályás poszton rúgta a bőrt. Ez idő alatt a 

rutinosabb játékosoktól rengeteg tapasztalatot szerzett, mint pl. az 
egykori NB1-es játékos Kiss Istvántól, aki mára a Sportegyesület 
elnöke.

Hosszú évek alatt kitartó munkával, alázattal és küzdeni akarás-
sal Tamás a csapat oszlopos tagja lett, és mára 
a csapat kapitánya is. Edzője Kovács Róbert.

A jelenlegi felnőtt csapattal sajnos még 
nem tudtak semmilyen érmet szerezni, de 
valamennyi játékos bízik abban, hogy az idei 
szezonban sikerül dobogós helyezést elérniük. 
Ehhez van egy remek közösségük – többség-
ben helyi játékossal – és egy erősen ösztön-
ző vezetőségük, akik ebben az évben Tamást 
terjesztették fel „Az év sportolója” címre. Ön-
kormányzatunk ezt a felterjesztést ellenszava-
zat nélkül elfogadta. 

Tamás ezúton is szeretné megköszönni a 
régi és a mostani edzőinek a bizalmat és fárad-
ságos tanítást, amivel idáig eljuthatott. Köszöni 
a község vezetőinek, hogy ezzel a címmel is 
elismerik eddigi sportolói pályafutását. 

Reményeink szerint ez a díj arra is ösztönzi őt, hogy a további-
akban is számíthassunk eredményes sportolói, majd a közeljövő-
ben akár edzői munkájára is. 

Hajrá, Kakucs!
   Horváth Zoltán képviselő

A Képviselő-testület 2017-ben „Az év sportolója” Díjjal 
Simon Tamást tüntette ki

Az Önkormányzat hírei
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete 

által 2017. január-március hónapokban hozott határozatok lénye-
gét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség 
van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu weblapon.

I. ülés: 2017. január 20.

1/2017. képviselő-testületi határozat:
Javaslattétel a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biz-

tosítása Péteriben, Csévharaszton és Kakucson településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére

2/2017. képviselő-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás költség-

vetéséhez történő hozzájárulásról
3/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha intézményvezetői 

megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről
4/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról

5/2017. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről
6/2017. képviselő-testületi határozat:
A Polgármester illetményének és költségtérítésének megál-

lapításáról
7/2017. képviselő-testületi határozat:
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány 2017. évi 

támogatásáról
8/2017. képviselő-testületi határozat:
Belterületi utak felújítására vonatkozóan vállalkozások fel-

kérése ajánlattételre

II. ülés: 2017. február 13.

1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról 

szóló 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
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3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017. képviselő-testületi határozat:
Az ÖKOVÍZ Nonprofi t Kft.-vel kötött Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról
10/2017. képviselő-testületi határozat:
Elvi döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálko-

dási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról
11/2017. képviselő-testületi határozat:
Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás megkereséséről
12/2017. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha vezetőjének továb-

bi megbízásáról
13/2017. képviselő-testületi határozat:
A Települési Egészségterv elfogadásáról
14/2017. képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról
15/2017. képviselő-testületi határozat:
A MAG Televízió megbízásáról közösségi felvételek készíté-

sére
16/2017. képviselő-testületi határozat:
Az RTL-Klub televízió együttműködési ajánlatáról
17/2017. képviselő-testületi határozat:
A VI. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi Böllérfesztivál 

költségeihez való hozzájárulásról
18/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó belső ellenőr-

zési stratégiai tervéről
19/2017. képviselő-testületi határozat:
Hegyiné Kovács Margit
„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban való részesíté-

séről
20/2017. képviselő-testületi határozat:
Simon Tamás „Az év Sportolója” Kitüntető Díjban való ré-

szesítéséről

III. ülés: 2017. február 23.

21/2017. képviselő-testületi határozat:
Belterületi utak felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos 

határozat módosításáról
22/2017. képviselő-testületi határozat:
Pályázat kiírásáról civil szervezetek számára
23/2017. képviselő-testületi határozat:
Óvodai felvételi körzethatár meghatározásáról

IV. ülés: 2017. március 27.

4/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet
Kakucs község településfejlesztési, településrendezési és tele-

pülésképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabá-
lyairól

5/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-

lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

6/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet
a Közszolgálati Köztisztviselők Napjának meghatározásáról
7/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról
24/2017. képviselő-testületi határozat:

A Dabasi Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolójának 
elfogadásáról

25/2017. képviselő-testületi határozat:
A Dabasi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának el-

fogadásáról
26/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotásának 

elhatározásáról
27/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére vál-

lalkozás felkéréséről
28/2017. képviselő-testületi határozat:
A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Ren-

delet megalkotásának elhatározásáról
29/2017. képviselő-testületi határozat:
A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Ren-

delet elkészítésére vállalkozás felkéréséről
30/2017. képviselő-testületi határozat:
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletter-

vezetről
31/2017. képviselő-testületi határozat:
A Polgármesteri Hivatal és a Kökörcsin Óvoda és Konyha 

együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról
32/2017. képviselő-testületi határozat:
Az Óvoda 2017/18. nevelési évére vonatkozóan a beiratko-

zás időpontjának meghatározásáról
33/2017. képviselő-testületi határozat:
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
34/2017. képviselő-testületi határozat:
A községi temetőben lévő vadgesztenyefák injektálásáról
35/2017. képviselő-testületi határozat:
A Duna World Televízió együttműködési ajánlatáról
36/2017. képviselő-testületi határozat:
Médiaszolgáltatók lehetséges együttműködési ajánlatával 

kapcsolatban
37/2017. képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzati telefonok használatára vonatkozó sza-

bályzat módosításáról
38/2017. képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati tulajdonú Kft. alkalmazottai részére bér-

emelés igénylése központi forrásból
39/2017. képviselő-testületi határozat:
A könyvtár udvarának felújításáról
40/2017. képviselő-testületi határozat:
Döntés egy helyi lakos ingatlaneladási javaslata tárgyában 

Rendeletmódosítás
A Képviselő-testület a 2017. március 27-ei ülésén módosította 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormány-
zati rendelet 6. §-át a következők szerint:

 „6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást valósít meg az, aki a helyi közterületek használatáról 
és a közterületek rendjéről szóló, helyi önkormányzati rendeletben 
foglalt előírásokat megszegi, továbbá, aki

a) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterüle-
ten tárolja vagy helyezi el,

b) a közterületet szennyezi, a közterületen lévő berendezési és 
felszerelési tárgyat, emlékhelyet megrongálja, beszennyezi, azon 
szemetet, elhasznált tárgyat eldob, elszór, valamint a keletkezett 
szennyezést nem szünteti meg,
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c) a település játszóterein, asztalainál, padjainál szeszesitalt fo-

gyaszt, dohányzik, étkezik,
d) a település játszóterein lévő asztalokat és padokat nem a ját-

szótéren tartózkodó gyermeke, vagy más, a felügyeletére bízott 
gyermek felügyelete érdekében veszi igénybe, 

e) játszótéren 6 éven aluli gyerekeket felügyelet nélkül hagy,
f) 14 éven felüli létére a település játszóterein a játszóeszközö-

ket saját maga szórakoztatására használja, 
g) a közparkokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, 

kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől 
eltérő módon vagy céllal használja,

h) mások pihenését zavarja,
i) kutyát póráz nélkül vezet, vagy futtat,
j) lovát meghatározott közösségi eseményeken kívül, engedély 

nélkül a közterületeken, árkokon át ugratja, a közparkokban sé-
táltatja,

k) lovával, fogatával meghatározott közösségi eseményeken kí-
vül, engedély nélkül a futballpálya játékterére hajt, 

l) a község buszmegállóinak padjait, a buszmegállók környe-
zetét, nem azok rendeltetésének megfelelően, a közösségi közle-
kedést szolgáló autóbuszra történő várakozásra, hanem napközbe-
ni ott-tartózkodásra használja, ideértve, ha 24 óra leforgása alatt 
összesen, több mint egy óra időtartamban tartózkodik ugyanazon 
buszmegállóban elhelyezett padokon, vagy azok 5 méteres körze-
tében,

m) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít, a 
közhasználat elől elzár,

n) a Kakucsi Polgármesteri Hivatal ingatlanterületét - a Fő ut-
cai szervizút és Monori út mentén - körülölelő gépjárműparkolót 
munkanapokon 7 óra és 18 óra között a gépjárműve parkoltatásá-
ra használja, kivéve, ha a járműhasználó a parkoló használatának 
időpontjában

na) a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Polgármesteri Hi-
vatalban székelő államigazgatási szervnél ügyféli minőségében 
tartózkodik, 

nb) önkormányzati, önkormányzati intézményi, és más helyi 
intézményi vezető, alkalmazott, 

nc) önkormányzati képviselő, bizottsági tag, nemzetiségi ön-

kormányzati képviselő, helyi társadalmi szervezet képviselője,
nd) állami és önkormányzati szervezet képviselője, 
ne) az Önkormányzattal és intézményeivel munkakapcsolatban 

lévő gazdasági társaság képviselője,
nf) az Önkormányzat és intézményeinek vezetői által a Polgár-

mesteri Hivatalba meghívott személy.”

Kérjük a fenti rendelkezések betartását! A közösségi együttélés 
szabályainak megszegőivel szemben eljárást kezdeményezünk. A 
bírság mértéke 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.

   Polgármesteri Hivatal

Újszülöttek látogatása!
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 

október 24. napjával módosította a települési támogatásról és az 
egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányza-
ti rendeletét. A módosítás alapján 2016. november 1. napjától az 
Önkormányzat a gyermekek születésekor közigazgatási területén 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülő(ke)t, nevelő(ke)t - 
legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig, egy alkalom-
mal - gyermekenként 20.000 Ft névértékű, utalvány formájában, 
gyógyszertárban beváltható, babaápolási termékeket tartalmazó 
egységcsomaggal támogatja.

A gyermek szülei, nevelői részére - legkésőbb a gyermek 6 hó-
napos koráig - a polgármester és a jegyző személyesen adja át az 
utalványt.

Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester Asszony és Farkasné 
Szabó Mária Jegyző Asszony március hónap folyamán az alábbi 
gyermekeket és szüleit köszöntötte:

Botlik Gábor és Krizsa Edina gyermekét, Gábort
Golda Gábor és Fajt Mária gyermekét, Máriát
Győrfi  Imre Lajos és Hajas Hajnalka gyermekét, Gabriellát
Kala Gábor és Lakatos Andrea gyermekét, Letícia Mirjamot
Kovács Attila és Jasper Kitti gyermekét, Sárát

Botlik Gábor Győrfi  Gabriella

Kala Letícia Mirjam

Kovács Sára

Golda Mária Lehoczki Elinor
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Lehoczki Gábor és 

Ter-Mikaeljan Karina 
gyermekét, Elinort

Radóczi Ákos és 
Kocsis Erika gyer-
mekét, Hannát

Raffael Márk és 
Kovács Anikó Niko-
letta gyermekét, Re-
bekát.

Az Újság Szer-
kesztősége részéről 
is nagyon sok bol-
dogságot és jó egész-
séget kívánunk a szü-
lőknek és újszülött 
gyermekeiknek!

(A fényképeket a 
helyszíneken a Jegy-
ző Asszony készítet-
te.)

Kerti hulladékok elégetése
Tisztelt Kakucsi Lakosok!
Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a helyi rendelet alapján a 

kerti hulladék égetése minden héten pénteken és szombaton 
engedélyezett.

Égetést kizárólag 09-18 óra között szabad végezni, szélcsen-
des időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete 
mellett.

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kialakított 

tűzrakóhelyen lehet égetni.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 

illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, egyéb műanyag, gumi, fes-
ték, állati maradványok, veszélyes hulladék, stb.).

A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét 
erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés, stb.) hatása 
ne álljon fenn, az égetés tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék ége-
tésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetve a tűz, biztonsággal eloltható. 

A hatóságilag elrendelt általános, országos tűzgyújtási tilalom 
alól a rendelet nem ad felmentést. 

A rendeletben foglaltak megsértőjével szemben 5.000 forinttól 
150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Polgármesteri Hivatal

Közterületek tisztán tartása!
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló önkormányzati 
rendelet 16. §-a az alábbiakról szerint rendelkezik:

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, 
albérlő, szívességi használó, stb.) köteles gondoskodni.  Az ingat-
lan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és zöldsáv teljes terü-
letének, a beépítetlen telekrész tisztántartásáról és gyommente-
sítéséről, a fű rendszeres lekaszálásáról, a nyílt árok folyamatos 
rendben tartásáról,

b) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bok-
rok megfelelő nyeséséről.

A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztán 
tartásáról a használó, illetve a létesítményt üzemeltető köteles 
gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti tevékeny-
ségből származik-e, vagy sem. 

Aki a fenti előírásokat nem tartja be, a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezménye-
iről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendeletben foglalta-
kat szegi meg és közigazgatási eljárás indítható ellene. A közösségi 
együttélés szabályainak megszegőivel szemben eljárást kezdemé-
nyezünk. A bírság mértéke 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.

Polgármesteri Hivatal

Parlagfű és egyéb allergén gyomok!
Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles az ingatlanán 

a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani!

A parlagfű és más allergén gyomok irtásának ellenőrzése min-
den év június 30-át követően történik. Az ellenőrzési jogosultsága 
belterületen a jegyzőnek, míg külterületen a megyei kormányhiva-
tal növény-és talajvédelmi igazgatóságnak van. 

Parlagfű szennyezettség esetén, belterületen a kényszerkaszá-
lást a jegyző rendeli el, viszont a növényvédelmi bírság kisza-
bására a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága jogosult. A védekezési kötelezettség elmulasztóival 
szemben a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki. A 
növényvédelmi bírság alapösszege 15.000 Ft. A bírság mértéké-
nek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függ. Egyéb 
allergén gyomnövény esetében 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő 
eljárási bírság szabható ki.

Kérjük, hogy amennyiben június 30-át követően belterüle-
ten szennyezettséget észlelnek, azt a Polgármesteri Hivatalban a 
29/576-040-es telefonszámon, vagy a hivatal.hatosag@gmail.com 
e-mail címen jelezzék.

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Földhiva-
talának telefonos elérhetősége: 06-29-361-134, 06-29-362-380.

Együttműködésüket és a jogszabályokban foglaltak betartását 
előre is köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Zöldhulladékgyűjtő zsákok kihelyezése
A napokban küldtük meg Önöknek külön szórólapon a követke-

ző tájékoztatást, azonban – annak érdekében, hogy biztosan min-
denkihez eljusson – beillesztettük ide, az újság lapjai közé is:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatást ellátó ÖKOVÍZ Kft. elhelyezett Önkormányzatunknál 
ingatlanonként 4-4 db, zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot, 
melyekben levágott füvet, lágyszárú növényt, lehullott falevelet, 
kerti gyomnövényt lehet elhelyezni.

A 4 db zsák a Polgármesteri Hivatalban vehető át, ügyfélfoga-
dási időben, hétfőn 8-18, szerdán 8-16, pénteken 8-12 óra között. 

(Szomszéd, rokon is elviheti az őt megbízó ismerős, családtag 
zsákját.)

Radóczi Hanna

Kovács Rebeka
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A zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7 

óráig lehet az ingatlanok elé kihelyezni.
A szolgáltató a májusi gyűjtés alkalmával 2 

db lebomló cserezsákot fog elhelyezni mind-
azok postaládájában, akik akkor kihelyeztek 
zöldhulladékkal telt, lebomló zsákokat.

Lehetőség lesz a településen a többlet 
zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges, további 
lebomló zsákok térítés ellenében történő be-
szerzésére is, melynek részleteiről a szolgál-
tatótól a későbbiekben kapnak tájékoztatást.

Polgármesteri Hivatal

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési naptár  
 Április Május Június Július Augusztus 
Zöldhulladék 20 18 15 20 17 
Újrahasznosítható 
hulladék 27 25 29 27 31 

 Szeptember Október November December 
Zöldhulladék 21 19 16 - 
Újrahasznosítható 
hulladék 28 26 30 28 

 

Az Önkormányzat képviseletében Dr. Kendéné Toma Mária 
polgármester asszony és Tóth Istvánné, a Kulturális Bizottság el-
nöke köszöntötte otthonukban a 90. életévüket betöltött nyugdí-
jasainkat, Csordás Sándornét és Kiss Pálnét, és egyben elvitték 
Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő díszoklevelét is az ünnepel-
teknek.

Kívánunk nekik a családjuk körében eltöltött békés, boldog és 
egészséggel áldott éveket! 

Fogadják tőlünk Abraham Lincoln gondolatát: „A legvégén 
nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy 
mennyi élet volt éveidben.”

90 évesek köszöntése

Köszönetet mondunk a 2017. évi tüdőszűrés adminisztrációját 
végző kakucsi asszonyoknak és az asszisztenseknek a mellékelt 
fotóval.

„Sok emberrel találkozol életedben,
de csak a barátaid azok, akik örömmel töltik el szívedet.
Ha magaddal törődsz, használd a fejed.
Ha másokkal törődsz, „gondolkozz” a szíveddel.
Az okos emberek megbeszélik gondolataikat.
Az átlagemberek megbeszélik az eseményeket.
A rossz emberek kibeszélik az embereket.
Aki pénzt veszít, sokat veszít.
Aki elveszt egy barátot, még többet veszt.
De az, aki elveszti hitét, mindent elveszt!”

(Márai Sándor)

Képünkön Kucsákné Juliska, Pallagi Enikő és Marosi Szilvia 
asszisztensek, Békiné Ági, valamint Gombárné Elvira látható
(Fotó: Tóthné)

Csordás 
Sánorné 
köszöntése

Kiss Pálné is otthonában fogadott bennünket
 (Fotók: Tóthné)

KÖSZÖNET
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Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóm!
A közelmúltban, lakossági bejelentésre hivatkozva, több televí-

ziós csatorna keresett meg a vezetékes víz minőségével kapcsola-
tosan. 

Három kérdésre kértek tőlem választ, melyet a megadott idő-
pont előtt elküldtem a szerkesztő számára. 

A riportot látva, úgy érzem, meg kell osztanom Önökkel, mit 
válaszoltam. Így Önök is tisztában lehetnek a részletekkel. Alább 
olvasható az RTL Klub TV-nek írt levelem, melyet később változat-
lan formájában továbbítottam a TV2 később jelentkező szerkesztő-
jének a Tények műsorához, szíves felhasználás végett.

Kérem Önöket, hogy nézzék meg kertjükben a locsoláshoz szol-
gáló vízórát, nem hibásodott-e meg a hosszú tél alatt. Ugyanis sok 
helyen elfagyott, megrepedt a cső, és nagy mennyiségű víz folyt el. 
Ez vízkivételnek számít, és hasonló módon felkavarja a csövekben 
kiülepedett vas- és mangánrészeket, mint a tűzoltók vízkivétele. 
Emellett az elfolyó víz, magas vízszámlát okoz a tulajdonosoknak. 

Köszönöm megértésüket!
Tisztelettel üdvözli Önöket: Dr. Kendéné Toma Mária polgár-

mester

Tisztelt Bíró László Úr!
Levelét kézhez vettem. 
Szakmai választ részletesen az ivóvízhálózat működtetőjétől 

(DAKÖV Kft.) kapok. Amint megérkezik, továbbítom. 
Első kérdésük:
1. Miért fordul elő a probléma?
A probléma nem most kezdődött, hanem még a korábbi, 2006-

8-as években. Ettől az időtől fokozatosan megnövekedett a község 
létszáma. A vízvezeték rendszerére a rákötések száma azóta is nő. 
A meglévő két kút képes ellátni a kívánt vízmennyiséggel a lakos-
ságot. 

A rendszer működésében a vas- és mangántalanító kapacitásá-
nak elégtelensége okozta az első rendellenességeket. 

A település vízellátását biztosító kútból magas vas- és mangán-
tartalmú vizet nyer ki az üzemeltető. Ebből a vízből a hálózat-
ba jutás előtt egy erre a célra felszerelt berendezéssel vonjuk ki a 
vas- és mangántartalom nagy részét.  A település fejlődésével és az 
ezzel növekvő vízfelhasználással együtt a berendezés kapacitása 
mára már nem elegendő, így jelenleg az ivóvíznek kicsit keve-
sebb, mint 70%-a kerül vas- és mangántalanításra. A fennmaradó 
mennyiség kezelés nélkül kerül a hálózatba. 

A vízben lévő vas- és mangántartalom a vezetékekben kiülep-
szik, jellemzően az év nagy részében nem okoz elszíneződési prob-
lémát. A kiülepedés miatt (is) a DAKÖV Kft. tavasszal és ősszel 
hálózatmosatást végez, ezzel kitisztítva a vízvezetékeket.

Köztes időszakban jellemzően a víz színének változása akkor 
fordul elő, ha lökésszerűen, nagy mennyiségű vízvételezés van, 
pl. a tűzoltóság oltóvizet vételez tűzcsapról gyakorlat során vagy 
tűzoltáskor, vagy nyári csúcsfogyasztáskor megnő a vízsebesség 
a csőhálózat egyes részein.

A „sárgás-barna víz” kiülepítés után nem okoz sem egész-
ségügyi, sem műszaki problémát, általában pár óra alatt kiürül a 
rendszerből. Az üledékes víz független labor által is bevizsgálásra 
került, a fentieket ők is megerősítették.

Ilyen jellegű probléma szinte minden olyan településen előfor-
dul, ahol műanyag csőhálózaton keresztül juttatják el a fogyasztó-
hoz a vizet. Lehet ez kis település, de akár a főváros is.

2. kérdés: „Az önkormányzat mit tett a probléma megszüntetése 
érdekében?”

A község Képviselő-testülete már az első lakossági panaszokat 
testületi ülés keretében tárgyalta meg, és elhatározta a vastalanító 
beépítését. 

Idézet a 2009.02.16-ai jegyzőkönyvből:
Kihagyva a kihagyandók....
„Maczák János képviselő:
A DAKÖV Kft. a 2009. évre vonatkozóan a vezetékes ivóvíz-

hálózat felújítási munkáira 7.730.000,-Ft költségre vonatkozó ki-
mutatást terjesztett elő, míg a szennyvízcsatorna-hálózat felújítá-
sára 4.365.000,-Ft-ot. 

A fenntartási munkákra vonatkozó árajánlatot a Pénzügyi El-
lenőrző Bizottság megtárgyalta és az alábbiakat javasolja elfoga-
dásra a Képviselő-testület felé.

Az ivóvízhálózatnál:
a vastalanító átalakítására 6.000.000,-Ft-ot, ill.
az irányítástechnika beállítására 320.000,-Ft-ot.
A szennyvízcsatorna hálózatnál:
a Ságvári utcai átemelő átszerelésére 530.000,-Ft-ot, 
a Dózsa György utca átemelő átalakítására 760.000,-Ft-ot, ill.
a Gizella utcába 1 db átemelő szivattyú megvásárolására 

325.000,-Ft-ot.
A Bizottság mindösszesen 7.935.000,-Ft-ot javasol a testület-

nek a 2009. évi költségvetésbe betervezni.”
„Szalay István polgármester:
Felkérem a képviselőket, hogy szavazzanak a fentiekről.”
„A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellenében 1 tartózko-

dás mellett az alábbi határozatot hozta:
17./2009. (02. 16.) Kt. Határozat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAKÖV 

Kft. 2009. évre vonatkozó fenntartási munkáival kapcsolatban úgy 
döntött, hogy 7.935.000,-Ft-ot különít el a 2009. évi költségvetés-
ben a felújítási kiadások között az alábbiak szerint:

Az ivóvízhálózatnál:
a vastalanító átalakítására 6.000.000,-Ft-ot, ill.
az irányítástechnika beállítására 320.000,-Ft-ot.
A szennyvízcsatorna hálózatnál:
a Ságvári utcai átemelő átszerelésére 530.000,-Ft-ot, 
a Dózsa György utca átemelő átalakítására 760.000,-Ft-ot, ill.
a Gizella utcába 1 db átemelő szivattyú megvásárolására 

325.000,-Ft-ot.
Határidő:azonnal és folyamatos
Felelős: Szalay István polgármester”

A megállapított összeg szerepel az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében: 6 320 000,- Ft, mely sohasem került kifi zetésre, 
bár az üzemeltető ezt kérte.

2010-ben visszatért a Képviselő-testület a hiányosságra:
Jegyzőkönyvi kivonat, kihagyva a kihagyandók…
„Szalay István polgármester:
Javaslom, hogy 2011-ben az ivóvízhálózaton, szennyvízcsa-

torna-hálózaton, valamint műtárgyakon tervezett fenntartási mun-
kákról most ne döntsenek, hanem majd évközben tárgyaljanak róla 
újra.” 

„A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi hatá-
rozatot hozta:

155/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz-

hálózaton, szennyvízcsatorna-hálózaton, valamint műtárgyakon 
tervezett fenntartási munkák 2011. évi díjairól egy későbbi testü-
leti ülésen fog dönteni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Szalay István polgármester”

A későbbiekben nem került a Képviselő-testület elé döntésre a 
kérdés. 

2014 októberében választottak meg polgármesterré. 
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Kivonat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséből: 

  2010. évi terv Ft-ban 2011. évi terv Ft-ban 
VI. Felújítási célú kiadások      53 377 000         19 931 000     
…..   
5. Egészségház infrastrukturális felújítása (saját erő)        4 430 000     
6. Hulladéklerakó rekultivációja (saját erő)         4 501 000     
7. Ivóvízhálózat felújítás - - 
8. Szennyvízcsatorna-hálózat felújítás    
9. Szennyvíztisztítótelep felújítás        1 563 000       
…..   
 

2015. év első problémái 
között jelentkeztek a lakók a 
vízminőségromlással kapcsola-
tosan. Elvitték bevizsgáltatni a 
vízmintákat a szakhatósághoz, 
ahol ismételten megállapították, 
hogy a vízben vas és mangán 
emelkedett mennyiségben van, 
kiülepítés után a víz fogyaszt-
ható. 

Az új Képviselő-testület 
egyik első pályázati elhatározá-
sa volt a vízbázis korszerűsítése, 
kibővítése, és ellátása a szüksé-
ges és elégséges szűrőkapacitással. 

Előkészítésünk során derült fény arra, hogy a község nem ren-
delkezik ivóvízellátóbázissal. A Földhivatalnál 25 évig nem ke-
rült bejegyzésre a megépült glóbusz, és az azt kiszolgáló épület. A 
helyén, a térképeken üres, osztatlan közös tulajdonú szántóterüle-
tet jelöltek, azon bejegyzett vízmű-telep nem volt található.

2015 szeptemberében elindítottuk a vízmű-telep területének 
a rendezési ügyét a valós állapotnak megfelelően, azaz a terület 
megosztását, művelésből való kivonását, va-
lamint a vízműtelep területének a bővítését. 
A terület bővítését ekkor már tudatosan azért 
tettük, mert bővíteni és fejleszteni kívánjuk 
a meglévő vízmű-telepet. Fenti eljárás 2016. 
december 14-én ért véget a hivatalos földhi-
vatali végzéssel, így az addig rendelkezésre 
álló pályázatot – „természetesen” – lekéstük, 
mivel hivatalosan bejegyzett vízmű-teleppel 
addig nem rendelkeztünk.

A működtető „DAKÖV Kft.” a jogos la-
kossági észrevételekre tekintettel, pályázaton 
kívül is elindította a vas- és mangántalanító 
berendezés cseréjének tervét. 

A DAKÖV Kft. által fi zetendő bérleti díj 
terhére és egyéb önkormányzati források be-
vonásával a kapacitásbővítéssel kapcsolatban 
már 2016-ban megindult az előkészítés, terve-
zés, tervek engedélyeztetése. A szakhatósági 
engedélyezési eljárás befejeztével kezdhetjük 
meg a beruházás elindítását, amelynek befeje-
zése az Önkormányzat lehetőségeit fi gyelem-
be véve a jövő évre várható.

Amint újabb pályázatot írnak ki a vízbázis 
korszerűsítésére, beadjuk pályázatunkat. 

3. „Mikorra szűnhet meg a probléma?”
Természetesen azonnal, amint a szükséges 

bővítési és beépítési munkálatok befejeződ-
nek. 

Tudom – és megértem –, hogy a lakosság 
számára ezek a tények nem mérvadóak, hiszen 
a huszonegyedik században teljesen természe-
tes, hogy a vízcsapot megnyitva tiszta ivóvíz 
folyik a pohárba. 

Mégis a türelmüket kérem, hogy az elma-
radt, jogilag tisztázatlan helyzet normalizálása 
után, a leggyorsabb pozitív változást okozó 
berendezések beszerelése megtörténhessen.

Mindezt most csak a község lakói által be-
fi zetett adókból tudjuk elvégezni, pályázati 
segítség nélkül. Látva a problémát, az az első, 

hogy törvényes keretek között a helyzeten a lehető legrövidebb 
úton változtatni tudjunk. 

Tisztelt Uram!
Remélem, részletes válaszom bizonyos mértékig magyarázza a 

helyzet jelenlegi állását. 
Kívánok Önöknek a közösség érdekében végzett munkájukhoz 

sok sikert a jövőben is!
Tisztelettel üdvözli Önt: 

dr. Kendéné Toma Mária polgármester

��������	������������������	����

�������������������

������

�� !"�#���$�	��!"����%#���&"���'���(���

��������	����������	�������	�������������	�������
��������������������������

)�$�	�*�+�  ,-�������	�.�)��/#�������"� !&0 1!"�234���(��5#�6

7	��"�8"

��(/��9+

�&"���0��&" 8+���������

�&" 8�0��&",8+������������������	���������������������

�&",8�0� �" 8+������� !�	������������������

������������������������������"�#����������	���������	�������������������

 �" 8�0� �",8+�$������������������������������

 �",8�0�  "��+�%�����

  "���0�  "4�+��������������	���������&��������

  "4��0� �"��+����!�������"�	����������&�������������������

 �"���0� �"4�+�����	�������	������������'����

 �"4��:� 4"��+�(�����������	�������

(�������#��������	����������������������	�������������������
�����������)������!������������� ������*+���� ����,-�..������/

;���$����(�����<=�����	��(�������"=��(	�/"5�



10

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 2. szám

A VI. Kakucsi Nemzetközi Böllérfesztivál versenyének eredményei

Legjobb fogó pálinka:
1. Sári Vadkanok
2. Liebner Kerti Legények
3. Parlamenti Véres csapata

Forralt bor:
1. Torkos Csütörtök csapata
2. Parlamenti Véres csapata
3. Nemes Ócsa Felvidék

Különdíj:
1. Leghagyományosabb csapat: Zsíros Zsiványok
2. Leghumorosabb csapat: Kóbor Betyárok
3. Leghagyományosabb húsfeldolgozás: 
    Bugaci Pásztorkonyha
Fajt István különdíja 30 000 Ft: KAFIK csapata

Egyéb kategória:
1. Ceglédbercel
2. Nemes Ócsa Felvidék
3. Bugaci Pásztorkonyha

Töltött káposzta:
1. Liebner Kerti Legények
2. Törökfalu Délvidék
3. Fényszarui Ló Barát Egyesület

Sült kolbász:
1. Csantavér Délvidék
2. Búcs Felvidék
3. KAFIK csapata

Nagy munkában Az Önkormányzat sátrában is serény kezek készítették az ebédet

A Zsíros Zsiványok udvarának bejáratánál A KAFIK sátrában füttyösen folyt a munka

A KAFIK fi atalasszonyainak dalos, kínáló köre

Sült hurka:
1. Sári Húsbolt
2. Ceglédbercel
3. Kóbor Betyárok

Szabadtűzi Lovagrend külön díja:
Törökbecse Délvidék

Sütemény:
1. Rohoznik - Nádasfő - Felvidék
2. Nagy Györgyné (Kakucs)
3. Liebner Kerti Legények 

Vándorkupa szakmai fődíj + Szabadszállásra meghívás: 
Ceglédbercel

Böllér király: Torkos Csütörtök csapatából 
Csiszárik Péter Pál

Sütemény vándor kupa: Rohoznik - Nádasfő - Felvidék
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Köszönet
A Liebner Kerti Legények csapata, amely a versenyben első helyezettek lettek a töltött káposzta versenyében, 20 rászoruló kakucsi 
családnak ajánlott fel a győztes ételből, melyeket hétfőn személyesen ki is vittek a helyi Karitász által megadott címekre. Köszönjük 
önzetlen adományukat az érintett családok nevében is!

Szeretettel gratulálunk valamennyi győztesnek, kiváltképpen a kakucsiaknak!

Az eredményhirdetésre várva

Akik mindenhol nótás kedvet teremtettek

Gyerekszáj
Az alábbi mondatokat logopédusunktól, Balázsné Manyi 

nénitől kaptuk, aki összegyűjti a legötletesebb, leghumo-
rosabb emberpalánta szólásokat, kifejezéseket. Örömmel 
osztjuk meg őket olvasóinkkal!

Én vagyok a pénzgyűjtő bolt néni!
Lebántottam a hibiszkuszról a bimbót.
Tégem szeret. (Az engem szeret - helyett.)
Elműködött az elem.
Hová lett a templom, apa? Elködözte az idő?
Vérzik a füled, apa? Tapasztaljuk be!
Mit eszel? – A kukoricának a pattogását.
Megférek köztetek? (Az elférek köztetek? helyett.)
Apa, te hősizom vagy!
Elmegyünk egy esküvőre, és én egy fi úval összetáncolok.
Ördög vigye el a fenét!
A fi úk nem látósak. (Nem vesznek észre semmit.)
(Az esti kakaó meleg lett.) Rakjuk ki az éjszakába 

hidegelni!

Öreg a szám, mert félretévesztettem.
Magamnak is van családgyűrűm. (Felhúzta anyja jegy-

gyűrűjét.)
Anya a legjobb családvédő.
A pecsenye az egy édesség, ami a boszorkányoknak 

való.
Kidughatom a karácsonyfát? (Kihúzhatja az égőt?)
Anya, ott van a kívánságcsillag. (Az esthajnalcsillag.)
Apa azért megy dolgozni, hogy pénzt szerezzen ne-

kem.

Kifejezések: cipőcsuszoló = lábtörlő, csakintani = ka-
csintani, kivetkőzünk = levetkőzünk, fetyelészni = lefetyel-
ni, levérlik = vérvétel, szamáli = szalámi, csípős gumi = 
befőttesgumi, lekapír = krepp-papír, röncsház = romos, 
régi ház, homo eptiás gyógyszer = homeopátiás, élénk ka-
tona = ólomkatona, kicsinítani = kicsinosítani, turmológép 
= turmixgép, fagyos medve = jegesmedve, telelaktam = jól-
laktam, kifl is néni vagy pékségesek = eladó a pékségben, 
mentolin = mentol, fi angoló = triangulum, tomhal = tonhal, 
űrgömb = bolygó, kenektor = konnektor
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Tóth János és Buncsák Anita lánya, Hédi
Maros Zoltán és Zsobrák Andrea fi a, Zalán

Lehoczki Gábor és Ter-Mikaelian Karina lánya, Elinor
Kovács Attila és Jasper Kitti lánya, Sára
Botlik Gábor és Krizsa Edina fi a, Gábor

Kala Gábor és Lakatos Andrea lánya, Leticia Mirjam
Győrfi  Imre Lajos és Hajas Hajnalka lánya, Gabriella
Raffael Márk és Kovács Anikó Nikolett lánya, Rebeka

Golda Gábor és Fajt Mária lánya, Mária
Gecser János és Lakatos Szabina lánya, 

Dzsenifer Viktória
Riesz Péter és Vitéz Ilona fi a, Sándor Botond

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:
Kovács Attila (Örkény) és Jasper Kitti (Kakucs)

Gavló Gergő (Kakucs) és Szondi Anikó Magdolna (Kakucs)
Jasper Máté (Kakucs) és Ecsedi Brigitta (Kakucs)
Bodrogközi Gábor (Dabas) és Salamon Adrienn 

(Kisdorog)
Szeretettel gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halottaink:

Kálvin Istvánné (szül: Erős Terézia), élt: 91 évet
Tóth József, élt: 77 évet
Elek György, élt: 80 évet

Farkas Mátyás Péter, élt: 62 évet
Pelikán János, élt: 89 évet

Feczesin Miklós, élt: 83 évet
Ordasi János, élt: 68 évet

Kovács Jánosné (szül: Rácz Mária), élt: 78 évet
Pelikán Pálné (szül: Kohut Mária), élt: 85 évet

Alstätler Józsefné (szül: Kőnig Borgála), élt: 91 évet
Bata Sándor, élt: 61 évet

Geicz István János, élt: 61 évet
Lilik János, élt: 81 évet

Bartalos Imréné (szül: Rizmajer Ilona) élt: 71 évet.

Emléküket megőrizzük!
 

Az anyakönyvi hírekben a halottaink és
a házasságot kötöttek összeállítója: 
Horváth Renáta anyakönyvvezető, 

az újszülötteké Barta Kornélia védőnő.

A Polgárőrség hírei
Az elmúlt időszakban településünkön a helyi Polgárőrség tagjai 

mindennap, különböző időpontokban saját gépjárműveikkel jár-
őröztek. Az év elején az alábbi számottevő eseményeknél intéz-
kedtünk:

2017.01.07-én és 8-án, hétvégén a jelentős hidegre 
való tekintettel nappal is több alkalommal láttunk el 
szolgálatot, melynek során a parkból több alkalom-
mal lettek ittas személyek hazairányítva. 

2017.01.08-án az Arany János utcában a pincetűz-
nél jelen voltunk, segítettük a tűzoltók munkáját.

2015.01.15-én a doni hősök emlékére rendezett 
rendezvénynél a Monori utcát lezártuk, a forgalmat 
eltereltük, és a helyszínt biztosítottuk 3 fővel. 

Ezen a napon segédkeztünk egy közlekedési bal-
esetnél a felek tájékoztatásában. 

2017.01.26-án éjszaka a szolgálatos járőr a Hold 
utcában egy árokba csúszott személyautó kimentésé-
ben segédkezett. A balesetben személyi sérülés nem 
történt. 

Ezen az éjjelen egy láthatóan ittas kerékpárost kísért haza jár-
őrünk a Fő utcáról, balesetmegelőzés céljából. 

2017.02.04-én, szombaton a tornateremnél megtartott óvodai 
farsang ideje alatt a polgárőrök több alkalommal ellenőrizték a 
parkoló területét, ahol rendellenességet nem tapasztaltak.

2017.02.10-én, pénteken a tornateremnél megtartott iskolai 

farsang alkalmával a polgárőrök több alakalommal ellenőrizték a 
parkoló területét, ahol rendellenességet nem tapasztaltak. 

2017.02.11-én éjszaka a Fecske utcában zenés rendezvényt 
tartottak, melynek során az utcában az átlagosnál nagyobb volt a 
forgalom.

2017.02.19-én 20 óra 40 perckor egy fekete terepjáró az al-
mással szemközti szántóföldről közeledett az al-
más irányába, majd miután meglátta a szolgálatos 
polgárőr gépjárművét, visszafordult. Azt követően 
kb. 10 perc elteltével a Fecske utcából kanyarodott 
ki a Fő út irányába, és onnan Újhartyán irányába 
fordult, és elhajtott. 

2017.02.28-án, kedden a Kakucsi Polgárőr 
Egyesület megtartotta éves közgyűlését, melynek 
során egyesületünk 17 főről 32 főre gyarapodott. 

Az éjszakai járőrözéskor rendszeresen összeta-
lálkozunk a Dabasi Rendőrkapitányság járőreivel, 
akikkel jó kapcsolatot ápolunk, és észrevételein-
ket, tapasztalatainkat megosztjuk egymással. A 
szolgálatot ellátó polgárőrök többnyire éjszaka 
járőröznek, tevékenységüket minden alkalommal 

járőrnaplóba rögzítik. 
Kérem, segítsék a polgárőrök munkáját észrevételeikkel, beje-

lentéseikkel. 
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését, akik tenni szeretné-

nek településünk közbiztonságáért. 
Csernák István, 

a Polgárőr Egyesület elnöke
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Ok és okozat történelmünkben

Doni megem-
l é k e z é s ü n k ö n 
2017. január 15-
én jelen voltak a 
Dabasi Kovács 
Sámuel Tüzérala-
pítvány képvise-
lői Papst József 
úr vezetésével, 
aki maga is a 
történelmi Vitézi 
Rend tagja.

A történel-
mi Vitézi Rend 
Közép-Magyar-
országi Keleti 
Törzsszékétől ko-
szorút helyezett el emlékművünknél GYIMESI ANDRÁS VRNT 
(Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozata) vitéz hadnagya.

Megtiszteltetésnek vettük szolgálatukat!

Málenkij robotosainkról és a második világháború hadifog-
lyairól 2008-ban adott ki az akkor még működő Kakucsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat egy emlékkönyvet, melyben egyen-
ként is megemlékezünk a kakucsi málenkij robotosokról, az el-
hurcoltakról.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett 
februárban hozzánk meghívás, hogy tartsunk velük egy budaörsi 
útra, ahol egy vagonkiállítással búcsúzik Pest megyében az az 
emlékév sorozat, melyet 2014-ben, az elhurcolás 70. évfordulóján 
hoztak létre.

„E sokáig elhallgatott, tragikus eseményeknek a nemzeti emlé-
kezetbe való beemelése, de legfőképpen az elhurcolásban elhuny-
takra és szenvedettekre való méltó megemlékezés-sorozat létreho-
zása érdekében – a Magyar Országgyűlés 41/2012. (V. 25.) OGY 
határozatának eleget téve – több szervezet és magánszemély 2013. 
április 27-én létrehozta a „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-

2015 nevű civil kezdeményezést. 70 éve annak, hogy a hazánk 
földjére lépő szovjet fegyveres szervek mintegy 300 ezer polgá-
ri lakost hurcoltak el – többnyire „málenkij robot”, vagyis kicsi 
munka ürügyén – a korabeli, 14,7 milliós Magyarországról több 
éves szovjetunióbeli kényszermunkára. Több mint egyharmaduk 
nem élte túl a megpróbáltatásokat.”

A málenkij robot kemény fi zikai munkát jelentett (romeltaka-
rítás, építkezés, bányászat), melyre módszeresen válogattak össze 
férfi akat és nőket egyaránt, akik aztán akár öt évig is kényszermun-
kát végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. Az elhurcoltakról az 
itthon maradottak csak elvétve jutottak információhoz, legalább 
egyharmaduk odaveszett. A hazatérők a kommunista magyar kor-
mányoktól semmiféle segítséget sem kaptak, és évtizedekig hall-
gatásra voltak kényszerítve. A téma a kommunizmus idején tabu 
volt, csak a kilencvenes évektől kapott nyilvánosságot, a részletek 
feltárása mind a mai napig tart.

A málenkij robot a a zsidónak minősített magyarok kiirtá-
sa és a 2. magyar hadsereg Don-kanyari pusztulása mellett a 
második világháború három legnagyobb magyar tragédiájá-
nak egyike.

Tóth Istvánné

Emlékezés a doni hősökre, 
valamint az elhurcolt „malenkij robotosokra”

Április
8-án, szombaton szemétszedés. Felelős: KAFIK
14-17. a húsvét ünnepe. Felelős: Egyháztanács

22-én, szombaton katolikus bál. Felelős: Egyháztanács
29-én, szombaton Tájházak napja. Felelős: Ablak Kakucsra

30-án májfa-állítás. 
Felelős: KAFIK. Helye: Tájház és Liebner-emlékpark

Május
6-án, szombaton a Kakucs Népdalkör és Borvirág Együttes 

30 éves jubiláló műsora
Felelős: Ablak Kakucsra

6-án, szombaton a KAOKE 7. születésnapja
14-én, vasárnap elsőáldozás. Felelős: Egyháztanács

21-én, vasárnap 17 órakor: Mária-kápolnabúcsú
Felelős: Egyháztanács

20-án, szombaton óvodai családi- és gyereknap
Felelős: Kökörcsin Óvoda

Június
3-án, szombaton óvodai ballagás

Felelős: Kökörcsin Óvoda
4-én: Trianon emléknap (pünkösdkor)

Felelős: KAFIK
17-én, szombaton általános iskolai ballagás

Felelős: K.Á.I.
18-án, vasárnap Úrnap
Felelős: Egyháztanács

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017 második negyedévének községi programjai:

Az ünnepséget követően készült fotó

Fajt Antalné és Tóth Istvánné a budaörsi vagonkiállítást 
tekintették meg február 7-én az újhartyáni delegációval 

(Fotó: Lauter Antal)
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A 2017 évi falunapunk programterve
Június 23-án, pénteken:

17 órától: Alim Adilov festőművész kiállításának ünnepélyes megnyitója a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében. A kiállítás szervezője: Sztana Károly. 
A kiállítást megnyitja: dr. Kendéné Toma Mária polgármester
19 órától: Fut a falu! Verseny a sportpálya mellett. Szervezői: Horváth Zoltán és Tóth Katalin.
A délutáni órákban a falunapi főzősátrak helyeinek elfoglalása

Június 24-én, szombaton:

7 órától:  A főző-, sütő- és árusítóhelyek elfoglalása
9 órakor:  A borverseny zsűrijét fogadjuk az óvodában 
9.30-13.00 óráig:  Kézműves foglalkozások, Vöröskereszt-bemutató a színpadon
 Kispályás mérkőzések
 Sportbemutatók: zumba, karate
10.30-11.30 óráig:  Óvodások és iskolások műsora
10.30-16.00 óráig:  Ugrálóvár, népi játékok
11.30-12.00 óráig:  Pap Rita gyermekműsora
12.00-13.00 óráig:  Jó ebédhez szól a nóta
13.00-15.00 óráig:  Utazó Planetárium
13.30-14.00 óráig:  Sport eredményhirdetések, a futballozók „legjeinek” jutalmazása 
14.00-14.30 óráig  a Mazsorettek műsora
14.30-16.00 óráig:  Köszöntjük magyarkakucsi barátainkat. 
 Eredményhirdetések (főző-, sütő-, borverseny)
16.00-16.30 óráig:  a Mazsorettek műsora
16.30-17.00 óráig:  Mészáros Árpád & Hegyi Balázs operett műsora
17.00-18.00 óráig: tombolahúzás
18.00-19.00 óráig:  sztárvendégünk: Wolf Kati!
19.00-19.30 óráig:  a színpadon a fi atalok kedvence: a Young G.!
20.00-23.30 óráig:  nosztalgiadiszkó Szurival
 A diszkó szünetében Szent Iván-éji tűzugrás

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Felhívás a Lakosság részére:
- Az idei versenyen is két kategóriában lehet a borokat indítani. Egyik kategória lenne a Kakucson termelt szőlőkből készült 
boroké, a másikban pedig azok a borok versenyeznének egymással, amelyeket messziről hozott szőlőből készítettek. Annak érde-
kében, hogy a borokat a legjobb minőségi állapotában tudjuk elbírálni, kérjük, hogy azokat csütörtökön készítsék elő. A nedűket 
pénteken 19-20 óráig Klauz Dénes várja az óvodában.
- Főző- és baráti társaságok jelentkezését várjuk 2017. június 18-ig, vasárnapig. A helyük kijelölésére pénteken, az esti órák-
ban (19 órától) kerül sor a sportpályán a már hagyományosnak tekintett egyesületi sátrak mellett.
- Szeretettel várjuk a főzőversenybe nevezőket az idén is! Kérjük, hogy az ételek szombaton 13 órára legyenek készen, és az 
óvoda konyhájára hozzák. A zsűri pontozni fogja az esztétikus tálalást is!
- Süteményversenyünkre elsősorban gyümölcsös süteményeket várunk. Az egyéb sütemények egy másik versenykategóriában 
indulnak majd. Gyűjtésük szintén az óvoda konyháján lesz.
- A nap folyamán a gyerekek részére játszóteret alakítunk ki a pálya ligetes részén. Itt lesz (felállítva) az ingyenes ugrálóvár, 
valamint népi játszótér, és egyéb népi műsorelemeket is megtekinthetnek majd. 
- Simogatást tűrő állataikat szeretettel fogadjuk falunapunkon a kicsik örömére (cica, kutyus, bárány, kecske stb.).
- Megkérjük tisztelt Támogatóinkat, hogy a falunap segítségére felajánlott anyagi támogatásukat a Kulturális és Társadalmi 
Bizottság elnökéhez, Tóth Istvánnéhoz juttassák el. Telefonszáma: 06-20-413-2424.
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A Kökörcsin Óvoda hírei

Farsang a Kökörcsin óvodában
A farsang az óvodáskorú gyermekek egyik legkedveltebb idő-

szaka. Az ovisok január eleje óta izgatottan várták, hogy valaki 
más bőrébe bújhassanak, ezért az oviban egy egész hetet szántunk 
ennek megünneplésére. 

Az első napon a farsangi hagyományokról meséltünk, arról, 
hogy régen hogyan ünnepeltek az emberek. A zord tél elűzéséhez a 
különböző maskarákat, a tavasz felébresztéséhez zajos mulatságo-
kat hívtak segítségül. Képeket vetítettünk a mohácsi busójárásról 
is, a monda felelevenítésével, megmagyarázásával, hiszen ezek a 
maszkok ijesztőek a legtöbb kisgyermek számára.

A következő napon minden csoport farsangi álarcot, szemüve-
get díszített különféle technikákkal.

Szerdán az óvodások többsége felvehette kedvenc jelmezét, 
belebújhatott az általa kiválasztott mesehős szerepébe. A fi úknál 
Batman, Pókember, Vasember volt az idei sláger és megjelent né-
hány nindzsa is. A lányok békésebb jelmezeket öltöttek, királylá-
nyok, tündérek, pillangók voltak és akadt köztük jó pár Anna és 
Elza – a legújabb kedvenc mese főszereplői. Az állatos jelmezek 
idén kisebbségben voltak, de találkozhattunk aranyos cicákkal, 
katicákkal és egy félelmetes sárkánygyíkkal is! Ezen a napon tré-
fás ügyességi vetélkedőket tartottunk a csoportokban.

Pénteken következett a szintén nagyon várt pizsamás nap. Ezen 
a napon mindenki pizsiben jöhetett óvodába. Délelőtt bemutattuk 
a többi csoportnak a szombati táncunkat, majd együtt jártuk el a 
táncot az aulában. Lakomáztunk a szülők által behozott fi nom sü-
teményekből.

Hóemberek – Katica csoport

Vagány srácok – Pillangó csoport

A muzsika hangja – Süni és Maci nagycsoportHupikék Törpikék – Csiga csoport

FARSANG
Az idei évben is farsangoztunk az óvodában.  Ez számomra 

azért is emlékezetes, mert mint „óvodás szülő” utoljára vehettem 
részt ezen a családias hangulatú jótékonysági rendezvényen. 

Lázasan készültünk a gyerekekkel együtt a délutáni programra. 
Ennek eredményeképpen nagyon vidám és színvonalas műsorok-
kal teli délutánt tölthettünk együtt. Láthattunk hóembereket, Hu-
pikék Törpikéket, vagány fi úkat, lányokat, és Mary Poppins gyer-
mekeit is, akik esernyős táncukkal megkoronázták az előadásokat. 
Nagy sikert aratott kis mazsorettjeink tánca is. Megcsodálhattuk 
szép, új kalocsai mintás ruhájukat. 

Majd mi, szülők a jól begyakorolt ördögtáncunkkal próbáltunk 
mosolyt csalni az arcokra. Megköszönjük Györgyi óvó néninek, 
hogy minden évben áldozatos, fáradhatatlan munkájával össze-
fogja és betanítja ezeket a remek kis műsorokat. 

Szeretnék bíztatni minden óvodás és leendő óvodás szülőt, 

A szombati farsang az iskola tornatermében szintén nagy él-
mény volt a gyermekeknek. Szerencsére nagyon sokan eljöttek 
megnézni az ovisok műsorát, amit minden csoport ügyesen, bát-
ran adott elő. A gyermekek nagyon élvezték a tapsot, örültek a 
sikerüknek.

A mazsorettek, tornások és az óvodai dolgozók (néhány szülő-
vel kiegészülve) műsora után egy kis tánc következett. A gyerme-
kek fi gyelmét azonban hamarosan a tombola-ajándékok vonták el. 
Ezután már csak a legkitartóbbak maradtak egy kicsit táncolni. 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta óvó néni
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Mary Poppins – Süni és Maci nagycsoport A báli bevételből vásárolt fejlesztőjátékok

Új babakonyha a Pillangó csoportban

hogy vegyen részt ezeken a rendezvényeken, mert ezek az évek 
olyan gyorsan elszállnak, de a szép emlékek megmaradnak. Jóleső 
érzéssel gondolunk a próbákra, amelyek összehozzák a társaságot, 
és sok nevetést, örömet okoznak a fárasztó hétköznapokon. 

Varróné Elek Anita szmk elnök

Kedves Támogatóink!
Egy intézmény fenntartása nem kis terhet ró az önkormányzat-

ra, még akkor is, ha az alapellátáshoz szükséges pénzt az állam 
fi nanszírozza. Ahhoz, hogy mindig frissítsük játékállományunkat, 
könyveinket, szépítsük udvarunkat, gondozzuk a növényeket, egy-
re több pénzre van szükség. A jótékonysági bál bevételét tudjuk 
ezekre az „apróságokra” fordítani.

Köszönjük, a község vállalkozóinak, a szülőknek, baráta-
inknak önzetlen segítségét, melyre évről évre számíthat óvo-
dánk.

Ablak Kakucsra, Adamicza Zoltánné, BAHAMAS, Bábel 
László, BBTK Bt. (Bartuszek Zsolt), Beliczki Györgyné, Benkó 
Attila, Bor Imre, Bundik Kornélia, Csernák Attila (kőműves), 
Csernák Ferenc (hentes), Csernák Ferencné, Csernák Istvánné, 
Csernák Jánosné, Csernák Nikoletta, Csiszárik Pál, Csiszárik Pé-
ter, Csuka Mónika, DAKÖV Kft., Deák Ferenc, Deák Udvarház, 
Dénes Áron, Diákönkormányzat, Doriné Cs. Henriett, Dr. Ken-
de Károly, Dr. Kendéné Toma Mária, Dr. Körtvélyessy Zsolt, Dr. 
Zöldi Tamás, Dream-Team, Eisberg Kft., Erős Edina, Erős Fitness, 
Etidruck-Packwerk Nyomda Kft., Fajth Éva, Faragó és Fia Kft., 
Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Mária, Gál Tamás, 
Geratix Kft., Gogolák Mária, Golda Gábor, Halmi Pál, Hegyi Ist-
ván, Herman Attila, Horváth Ildikó, Horváth Zoltán, Hörömpő Ist-
ván, Ifj. Csernák István, Ifj. Kálvin János, Ifj. Molnár László, Iker 
és Tsa Kft., Inka 21 MgKft., Janicsek Józsefné, Jilk Zsolt, JSP 97 
Kft., Juhász Gábor, KAFIK, Kajáry János, Kakucs Község Önkor-
mányzata, Kakucs S. E., Kakucsi Csernák Zoltán, Kaldi-Ker Kft., 
Kálvin Zenekar, KAOKE, Kardos Károly, Kári - Ker Kft., Katica 
Virágüzlet, Kiss ABC, Kohut Zsuzsanna, Konczikné Kaldeneker 
Rozália, Konyha dolgozói, Kovács Kálmán, Lucky Lemon Kft., 
Maczák János, Mazsorett csoport, Méhész János, Mihály Erika, 
Molnár Lászlóné, Mráz Istvánné, Nagy Jánosné, Nagy József, 
Nagy Pál, Nagy Zsuzsanna, Ordasi Jánosné, Perutek István, Pesti 
Ákos, Polgárőr Egyesület, Prohászka Csaba, Puncs Bazár, Rapcsák 
Éva, Sallai Pál, Sallai Pálné, Simon Ildikó, Sashegyi Gergő K&H, 
Simor Gabriella, Sinkó-Fajt Zsuzsanna, Spanyiel István, Szabó Ta-
más, Szamosi Tímea, Szántó Béla, Szele Éva, Szépségpark (Halmi 
Diána), Sztana Károly, Sztanyó Ibolya, Takarékszövetkezet, Tóth 
Istvánné, Trikkal Lajos, Varróné Elek Anita, az óvoda valamennyi 
dolgozója, valamint minden szülő, aki tombolaajándékot hozott.

Köszönjük a szülők és a dolgozók férjeinek segítségét az 
asztalok, székek pakolásában:

Békési Attila, Benkó Attila, Czeglédiné Szára Márta, Csernák 
Andrea, Csernák István, Dénes Áron, Dr. Zöldi Tamás, Elek János, 
Fajth Zoltán, Hegedűs Károly, Horváth Zoltán,

Horváth Zoltánné, Huszár Géza, Juhász Gábor, Kardos Ká-
roly, Kohan Zoltán, Kovács Kálmán, Mikolics Árpád, Nagy Pál, 
Rapcsák János, Sinkó-Fajt Zsuzsanna, Spanyiel István, Szabó Ta-
más, Szeleczki Mihály, Szűcs Zsolt, Takács József, Tóth Csaba, 
Varró László, Varróné Elek Anita.

Spanyielné Elek Györgyi intézményvezető

BÁBELŐADÁS AZ ÓVODÁBAN
A farsangot a Furfangos Paraván bábcsoport előadásával zár-

tuk. Az óvodások egyik alapmeséjéhez tartozik az elgurulni szere-
tő, rakoncátlan sütemény: A vajaspánkó.

Az előadó a mese kezdete előtt barátságos, közvetlen hangula-
tot teremtett a gyerekekkel. Beszélgetett velük, megszólaltatta a 
furulyát, és megtapsoltatta őket.

A gyerekek számára nem volt ismeretlen a történet.  A legkiseb-
bek, a Katica csoportosok is el tudták énekelni vajaspánkó erede-
tét, mivel a csoportban az óvónénik már mesélték ezt a mesét.  

A bábelőadás alatt újra beleélhették magukat a cselekménybe, 
segítettek a medvének, és izgultak vajaspánkóért, amikor bujkált 
a farkas elől. Az előadás végén varázsigével kitapsolták a bábokat 
a paraván mögül, így egy kis ideig felpróbálhatták a történet sze-
replőinek fi guráit. 

Kohanné Kloczka Marietta óvó néni
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A „KATONÁS” ÜNNEP
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc célja a füg-

getlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremté-
se volt Magyarországon. Európa számos városában forradalmak 
törtek ki, mely hatott országunkra is. Lehetőséget teremtett ahhoz, 
hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megva-
lósulhassanak. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett. 

Az óvodában, a játékosság elvét követve, számos tevékenysé-
gen keresztül alakítjuk a gyermekek hazánkhoz fűződő pozitív vi-
szonyát. Képeskönyvek és videók nézegetése közben a gyerekek 
megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetük-
kel, a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel, történelmi 
nagyjainkkal, hőseinkkel: Kossuth Lajos, Petőfi  Sándor, Gábor 
Áron nevével, tetteivel.  

Beszélgetések alkalmával felidéztük a már meglévő ismeretei-
ket a témáról és új fogalmakat is tanulhattak. Játékidőben gyako-
rolták a menetelést, vívást, zászlókat, kokárdákat készítettek, várat 
építettek a szőnyegen, majd ágyúval támadták azt. A kokárda és 
zászlókészítés közben megbeszéltük a nemzeti színek jelentését. 

A hazafi as versek, katonadalok kapcsán is megismerkedhettek 
tágabb környezetük, hazánk múltjával. 

Március 14-én az óvoda apraja-nagyja az intézmény aulájában 
közösen megemlékezett e jeles ünnepről. Elmondták a gyerekek 
egymásnak a tanult verset, éneket, majd meghallgattuk a Him-
nuszt. 

Az ünnepség után a Kökörcsin Óvoda nagy- és középső csopor-
tosai elsétáltak a Hősi Emlékműhöz, és kitűzték a nemzeti színű 
zászlókat, tulipánokat.  

Nemzeti ünnepünk minden gyermek számára pozitív élményt 
adott a színes tevékenységek által. 

Kohanné Kloczka Marietta óvó néni

Ünnepségünkön a Maci csoport tagjai

Műsort adott a Süni csoport is

Előttünk álló programok:
-  Március 14.: Ünnepi megemlékezés.
- Március 20.: A két nagycsoportnak szülői értekez-
let. Vendég Marton Ilona igazgató asszony.
- Március 22.: Víz Világnapja. A PalintaTársulat ta-
vaszi műsora.
- Április 07.: Nyílt nap (09:00 – 11:30)! Húsvéti ké-
szülődés.
- Április 12.: Locsolónap! 
- Április 28.: Májusfadíszítés az óvoda előtti téren.
- Május 02. (kedd): Nyugdíjas Anyák Napja.
- Május 02 – 05.: Óvodai beíratás hete.
- Május 20.: Családi nap. Este UTCABÁL!
- Június 03.: Ballagás.

Április 7-i nyílt napunkra és május 20-ai családi 
napunkra szeretettel várjuk a leendő óvodásokat 
és szüleiket is, akik szeretnék közelebbről megis-
merni óvodánkat, dolgozóit, programját.

ÓVODAI BEÍRATÁS
A 2017/2018-as nevelési évre 

a Kakucsi Kökörcsin Óvodába 
(2366 Kakucs, Székesi út 3.)

2017. május 2-ától - május 5-éig lehet beíratni 
a gyermekeket.

2017. május 02-án (kedden) 08:00-16:00 óráig
2017. május 03-án (szerdán) 08:00-17:00 óráig

2017. május 04-én (csütörtökön) 08:00-16:00 óráig
2017. május 05-én (pénteken) 08:00-12:00 óráig

Kötelező beíratni minden gyermeket, 
aki 2017. augusztus 31-ig tölti 3. életévét.

Kötelező beíratni minden gyermeket, 
aki 2017. augusztus 31-ig tölti 5. életévét.

Beíratható az a gyermek is, 
aki 2018. május 31-ig tölti 3. életévét. 

A beíratásra a szülők hozzák magukkal: 
a gyermek személyi azonosítóját 

(ennek hiányában a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát) a gyermek lakcímkártyáját,

a gyermek TAJ-kártyáját,
a szülő személyi azonosítóját és lakcímkártyáját,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát,
a gyermek oltási könyvét abban az esetben, 

ha nem a helyi védőnőhöz tartozik.
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ELSŐ OSZTÁLYOSOK 
BEÍRATÁSA

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, leendő ta-
nítványaink szüleit!

Ideje:  2017. április 20-án (csütörtök) 8.00-19.00 között
          2017. április 21-én (péntek)      8.00-18.00 között

Helye:  Kakucsi Általános Iskola
 2366 Kakucs, Hősök tere 7.     (iskolatitkárnál)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. Születési anyakönyvi kivonat
2. Lakcímkártya
3. Óvodai szakvélemény
4.TAJ kártya
5. Szülők elérhetősége /telefon/
6. Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról  
(A jelenleg érvényeset, megújítás után újra.)
7. Nagycsaládos: családi pótlék igazolás (utolsó havi szel-
vény)
8. Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 
szakértői vélemény
9. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye.
10. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 
 (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügye-
let gyakorlása előírásai az irányadóak. (Ezt mi adjuk.)
11. Önkéntes biztosítási díj (Választás alapján)
12. Diákigazolványhoz: Okmányirodából hozott fényképes 
igazolás (ingyenes)                           
13. Nyilatkozat Hit-és erkölcstanról, Etika (erkölcstan) 
választásról (Ezt mi adjuk.)
14. Nyilatkozat étkezés támogatásáról (Ezt mi adjuk.)

Tájékoztatom Önöket, hogy a beiratkozás csak akkor tör-
ténhet meg, ha a beiratkozóra vonatkozó valamennyi doku-
mentum rendelkezésünkre áll a beiratkozás pillanatában.

Marton Ilona intézményvezető

A Kakucsi Általános Iskola hírei
Milyen a jó iskola?

Áprilisban közel százezer gyermeket íratnak be az isko-
láinkba. Szüleiknek el kellett dönteniük, hogy a választható 
lehetőségek közül – már ha van választás - melyik intézmény 
mellett teszik le a voksukat. Szakemberek szerint a lényeg 
nem az iskola, hanem a jó tanító.

Az általános iskolai beíratkozás pontos idejét a fenntartó 
határozza meg, így csaknem minden iskolában ugyanaz a nap 
lesz. A szabad iskolaválasztás jogával élve - bizonyos korlá-
tok között - a szülők dönthetik el, hova íratják a gyermeküket. 
Minden szülő a legjobbat akarja nekik, a kérdés: mi alapján 
ítélhetik meg egy iskoláról, hogy az jó lesz-e a gyermeküknek 
vagy sem.

Mindenekelőtt azt kell persze eldönteniük, hogy egyálta-
lán menjen-e a gyermek iskolába? A tankötelezettség alsó 
határa elég rugalmas hazánkban. A törvény szerint - amennyi-

ben iskolaérett a gyermek - már hatodik születésnapja előtt 
is mehet iskolába, ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy 
valaki csak nyolcévesen kezdje meg tanulmányait. Indokolt 
esetben igen nagy szüksége van a kisgyermeknek arra, hogy 
időt nyerjen fejletlen részképességeinek kiteljesítéséhez, te-
hát egy évvel később kezdje meg iskolai tanulmányait. Az in-
dokolatlan visszatartás azonban kifejezetten káros lehet, mert 
csökkenti az iskolára érett gyermek optimális fejlődésének 
lehetőségeit, unatkozik az óvodában, már nem partnerek szá-
mára a játszótársak, érdektelenek a felkínált foglalkozások.

Ha a „menjen vagy maradjon” kérdés az előbbi javára dőlt 
el, következik a második kérdés: melyik iskolát válasszuk? 
Ranschburg Jenő pszichológus a fn.hu (internetes honlap) 
kérdésére korábban elmondta, hogy ő arra szokta felhívni 
a szülők fi gyelmét, hogy elsősorban ne iskolát, hanem pe-
dagógust, tanítót válasszanak. Ha a szülők ismerik a saját 
gyereküket, akkor tudják azt is, milyen típusú tanító néni tud 
hatni rá. Van gyerek, akinek szigor, következetesség és el-
lentmondást nem tűrő hang kell. A másiknak pedig pont az 
ellenkőzője: lágyság, engedékenység, anyáskodás.

A pszichológus arra is felhívta a fi gyelmet, káros az a 
trend, amely azt mutatja, hogy bizonyos körökben státus-
szimbólummá vált a gyerekek sokféle különórára já-
ratása. A túl sok – és a gyerek érdeklődését és teherbírását 
fi gyelmen kívül hagyó – különóra ugyanis a kisdiák szabad 
játékidejéből vesz el, és hajszolttá teszi a napirendjét, fokozza 
az iskolába lépéssel amúgy is együtt járó fi zikai és pszichés 
megterhelést. Ranschburg Jenő épp ezért nem értett egyet ez-
zel a tendenciával. 

Mindezzel Vekerdy Tamás is egyetért. A gyermekpszicho-
lógus ugyanakkor arra is felhívta a fi gyelmet, hogy azokban 
az iskolákban, ahova szeretnek járni a gyerekek, az ered-
ményeik is jobbak lesznek. Vekerdy Tamás szerint a fő kér-
dés az, hogy egy iskolának mi a fontos: a tananyag – aminek 
a 75 százalékát a mérések szerint az eminensek is garantáltan 
elfelejtik öt év alatt – vagy a gyermek. Az előbbit preferálót 
tananyagközpontú, az utóbbit gyermekközpontú iskolának 
nevezi a szakirodalom. 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának docen-
se, Kereszty Zsuzsa arra is felhívta a szülők fi gyelmét, hogy 
ha, a tanító azzal büszkélkedik, hogy az ő elsősei már 
karácsonyra írnak, akkor semmiképp ne írassuk oda a 
gyereket. Meg lehet ezt tanítani a gyerekek egy részének, 
de nagyon nagy ára lesz később az értelmetlen hajszának. A 
PISA-mérések is azt bizonyítják, hogy azok az országok a 
sikeresek, ahol hosszú az alapozó időszak. Finnországban 7 
évesen mennek iskolába a gyerekek, és a 3. évfolyam végére 
(9 éves korra) kell tudniuk írni-olvasni.

Ranschburg Jenő arra is felhívta a szülők fi gyelmét, hogy 
ne az „étlapot” nézzék – hogy, mondjuk az angolon, spanyo-
lon kívül még hol oktatnak más idegen nyelvet – hanem a 
pedagógust, a tanítót keressék, miközben informálódnak 
az iskoláról. /Forrás: 24.hu válogatás/              

Kedves Szülők!
Reményeim szerint bölcsen döntenek.

Marton Ilona igazgatónő
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Összefoglaló táblázat: 
Intézmény Szerkezet 

(év) 
Feladat/szerezhető végzettség 

Gimnázium 8+4; 6+6; 
4+8 

érettségire, felsőoktatási intézményben való 
továbbtanulásra készít fel 

Szakgimnázium 4+1 érettségi + technikusi végzettség 
Szakközépiskola 3+2 szakmunkás-bizonyítvány + érettségi 
Szakiskola 2+2 2 év közismereti oktatás + 2 év szakképző évfolyam; az 

intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat készít fel a 
szakmai vizsgára, emellett a munkába álláshoz, 
életkezdéshez szükséges ismereteket nyújt. 

   
 

2016. szeptember 1. óta új fogalmak vannak jelen a köznevelés 
szakszókincsében, bár bizonyára eltelik némi idő, míg ezeket meg-
felelően értelmezik szülők, pedagó-
gusok és továbbtanulni szándékozók. 
Az Országgyűlés a 2015. május 27-i 
ülésnapján elfogadta a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és az azokkal ösz-
szefüggő tárgyú törvények módosítá-
sát. A változtatásokat az országgyű-
lési képviselők 112 igen szavazattal, 
59 nem ellenében fogadták el. A tör-
vénymódosítással 25 éves korig meg-
hosszabbították a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban való részvétel lehetőségét (eddig 21 éves kor), 
egyben lehetővé tették, hogy az első szakképesítést bárki, korra 
való tekintet nélkül, a felnőttoktatás nappali munkarendje szerinti 
képzésben szerezze meg.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében álljon itt néhány gon-
dolat a változások lényegéről, az új intézményfajtákról:

Szakgimnázium: szakgimnáziumok lettek az új típusú szak-
középiskolák, ahol a 9-12. évfolyamon az egységes kerettanterv 
szerinti közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakor-
lati oktatás folyik. A diákok a 12. év végén szakmai érettségit 
tesznek, majd még egy év tanulás után technikusi képesítést sze-
rezhetnek. 

Szakközépiskola: az eddig szakiskolaként ismert intézmények-
ből szakközépiskolák lettek, ahol 3 év után a diákok szakmunkás-

bizonyítványt szereznek, majd plusz 2 év vállalásával érettségi 
vizsgát tehetnek.

Szakiskola: speciális intézmény: sajátos nevelési igényű gyer-
mekek szakmai vizsgára való felkészítése, továbbá a munkába ál-
láshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadása az intézmény 
feladata.

Nyolcadikosaink közül 4 tanuló gimnáziumban, 7 tanuló szak-
gimnáziumban, 4 tanuló szakközépiskolában szeretne továbbta-
nulni. 

Eredményeik alapján reális esély van arra, hogy mindenki a kí-
vánt intézményben folytassa tanulmányait.   

Kubikné Kis Judit, a Kakucsi Általános Iskola pedagógusa

Továbbtanulás

Kecskeméten jártunk
A közeli Kecskeméten a 

Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary, közismertebb nevén 
a Mercedes-gyár gyárlátogatási 
lehetőséget kínál az érdeklődők-
nek.

Ezt kihasználva 20 általános is-
kolás tanuló és néhány érdeklődő 
felnőtt 2017. március 1-jén részt 
vett a „Produktion Exklusiv” el-
nevezésű 2 órás programon.

Először a gyár történetét be-
mutató kisfi lmet vetítették, majd 
kezdődhetett a várva várt gyári 
séta, melynek első állomása a 

présüzem. Hatalmas fémtekercsekből készülnek itt az autók ka-
rosszériájának elemei. Ezeket aztán a Németországban, egy-egy 
ember által összeszerelt motorokkal „házasítják”, azaz ettől a fá-
zistól kezdve beszélhetünk már autóról.

A gyártás következő lépését, az autók fényezését – érthető 
okokból – nem tekinthettük meg; vezetőnk számítógépes model-
len mutatta be a festék- és lakkrétegek felvitelét.

Testközelből láthattuk az autókat a 250 pontból álló ellenőrzés 
során, ahol nem a robotoké, hanem elsősorban az emberi érzék-
szerveké a főszerep.

Természetesen a legmegkapóbb és mindenki számára a legér-
dekesebb pillanat, amikor a gyártósor végén szebbnél szebb autók 
gördülnek le a szalagról, és teszik meg első néhány száz méterüket 
a tesztpályán.

Az egész gyártási folyamatra a szervezettség, a pontosság, a 
környezettudatosság a jellemző.

Diákjaink ámulva nézték a robotok munkáját, a vezető nélküli 
targoncákat, a fejünk felett mozgatott alkatrészeket és autókat.

A gyerekeknek nyújtott élményeken túl a gyárlátogatás moti-
vációs céllal, a tanulók előtt álló továbbtanulás és iskolaválasztás 
megkönnyítésének szándékával került be iskolánk programjába. 
Szeretnénk, ha a kecskeméti gyárlátogatás hagyománnyá is vál-
na, és más gyárlátogatási lehetőségekkel is bővülnének tanulóink 
lehetőségei.

Diákjaink írták:
„Főleg az utolsó művelet tetszett. Az lett volna még az igazi, ha 

beülhettünk volna a kész autóba.”  Tógyer Zoltán, 6. o.
„Érdekes voltak a különféle jelzések, amik a megrendelők hol-

létére utalnak.” Hemela Elizabet, 7. o.
„Nekem nagyon tetszett a gyár, mert láthattam, mennyi alkat-

részből, milyen munkaállomásokon készülnek az autók, és izga-
tottan vártam a végeredményt: felbőg-e a motor a gyártósor vé-
gén?” Nagy Luca, 7. o.

„Nagyon szépek voltak az autók. A gyártás folyamatáról min-
dent megtudtunk.” Becski Rita, 7.o.

„A gyárban a fejlett technológia tetszett a leginkább, és az, hogy 
kétpercenként jön le kész autó a szalagról.” Varga Ádám, 6. o.

„Nagyon tetszett, hogy egyedi gyártás zajlik. Olyan dolgokat is 
megtudtam, amit álmomban sem gondoltam volna. Még ahhoz is 
kedvet kaptam, hogy a gyárban dolgozzak majd. Szívesen elmen-
nék máskor is.” Zrínyi Zoltán, 6.o.

„A legjobban a gyárat bemutató kisfi lm és a robotok tetszettek. 
Nagyon jól éreztem magam, máskor is elmennék.” 
Gavló Petra, 6.o.

Kubikné Kis Judit, a Kakucsi Általános Iskola pedagógusa, 
a program szervezője

 



20

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 2. szám

Országos Diákparlament
2017. február 3-5-ig került megrendezésre az Országos Di-

ákparlament Székesfehérváron, melynek résztvevője lehettem.  
Pénteken nagy izgalommal indultam útnak a Déli pályaudvarra, 
ahonnan indult a vonat. Kicsit izgultam, mert még nem utaztam 
egyedül, de szerencsére csatlakozott hozzám a vonaton a szom-
széd község, Inárcs delegáltja, akit én már korábbról ismertem. 

Megérkezésünket követően a székesfehérvári kísérő tanárok 
tájékoztattak bennünket a három nap ránk váró eseményeiről. A 

székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes 
Kollégiumban szállásoltak el minket. 
A bejelentkezés után megajándékoz-
tak bennünket egy kis csomaggal, 
amiben toll, jegyzetfüzet, kulcstar-
tó volt. Ezt követően a Vörösmarty 
Színházban megkezdődött az első 
plenáris ülés, melyen tájékoztattak 
minket az előttünk álló napok fontos 
megbeszélnivalóiról. 

Másnap elkezdődtek a szekció-
ülések, melyen a diákokat, a közok-
tatást érintő feladatok megvitatása 
történt. A fontos megbeszélni valók 
mellett jutott idő a város neveze-

tességeinek felfedezésére, mely „Ismerd meg Fehérvárt!” címet 
kapta. A városnézést követően ellátogattunk a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolába, ahol színes programok vártak ránk (moldvai 
táncház, graffi ti bemutató és Pixa előadó műsora). 

A program utolsó napján sor került a záró plenáris ülésre, ahol 
az Országos Diákparlament munkája összegzéseként a különböző 
szekciók javaslatairól szavaztunk, mely 50 pontból álló Ajánlás-
ban csúcsosodott ki. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasz-
talatait, a megyei fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhang-
zottakat.

Köszönöm a felkészítő tanáromnak, Nagy Jánosné Erzsike né-
ninek, Marton Ilona igazgatónőnek és a szüleimnek a lehetőséget, 
hogy eljuthattam erre a fontos eseményre. Nagyon jól éreztem ma-
gam, és sok élménnyel, tapasztalattal lettem gazdagabb.

Nagy Luca 7. oszt tanuló, diákönkormányzati képviselő

Korcsolyázni voltunk…
A téli sportágak megismerése céljából teremtettük meg a le-

hetőséget, hogy tanulóink kötetlen program keretében, remek 
körülmények között próbálhassák ki ezt a szezonális sportágat.  
Gondos tájékozódást követően esett választásunk a Kecskeméti 
Műjégpályára, mely kiváló lehetőséget biztosít a kezdők és profi k 
számára egyaránt. Iskolánk 20 fős csapata a helyszínre érkezve 
birtokba vette a pályát. Voltak, akik egészen rutinos módon siklot-
tak a jégen, de túlnyomó részt képzetlenek, ám annál elszántabbak 
voltak fi ataljaink. Némi segítség és bátorítás után kb. félóra el-
teltével szinte mindenki elsajátította a korcsolyázás alapjait, míg 
ügyesebb tanulóink bonyolultabb technikai elemeket tanulhattak 
meg a pályán csúszó gyakorlott sportolóktól.  Az ott töltött idő 
nagyon hamar elszaladt, a gyerekek szomorúan nyugtázták, hogy 
már indulnunk is kell haza. A pályáról lefelé sétával már is érke-
zett e kérdés: „mikor jövünk legközelebb?”. Véleményem szerint 
ez a rövidke mondat a legjobb visszajelzés kirándulásunk sikerét 
tekintve. Bebizonyosodott, hogy télen, akár a zord időjárás ellené-
re is tudunk kitűnő szabadtéri programot szervezni. 

Kocsis Gábor testnevelő tanár

Kocsis Gábor tanár úr a kakucsi csapattal

Új helyen kezdtem az iskolát!
Fink Csenge Aida vagyok, 11 éves, testvérem, Fink Zoltán Ad-

rián, 13 éves.
2016 őszén érkeztünk Dombóvárról Kakucsra. A költözés előtt 

tettünk egy iskolalátogatást. Személyesen találkoztunk az igazgató 
nénivel, Marton Ilonával, aki nagyon kedvesen fogadott bennün-
ket. Beszélgettünk, kérdéseket tett fel, amire boldogan, de kicsit 
izgulva válaszoltunk. Az őszi szünet után már el is kezdtük az első 
napot az új iskolánkban, Kakucson. 

Reggel izgatottan indultunk, rengeteg kérdés kavargott ben-
nünk. Hogy fogunk beilleszkedni? Hogy fogadnak az iskolában az 
új osztálytársak? Mit szólnak? Mit kérdeznek? Gyorsan találunk-e 
barátot, barátnőt? 

Beértünk az iskolába. Minden szempár ránk tapadt. Az osztály-
társaim halkan sugdolóztak. Nagyon izgultunk. A folyosón vára-
koztunk. Egyszer csak belépett Kocsis Gábor tanár úr, akit akkor 
még nem ismertünk. Kedvesen kérdezett, és nyugalomra intett, 
hogy nemsokára jön az igazgató néni.  Eközben megjött Nagy 
Jánosné tanárnő, az 5. osztály osztályfőnöke. Kedves, mosolygós 
arccal beszélt hozzánk. Bevezetett az osztályba, bemutatott az osz-
tálytársaknak, akik barátságosan fogadtak. Mindenki körém gyűlt 
és beszélgettünk. Megnyugodtam és feloldódtam. A nap végére 
már sok barátot és barátnőt szereztem. A pedagógusok is nagyon 
kedvesek és segítőkészek.

Szeretünk a kakucsi iskolába járni, jól érezzük magunkat a kö-
zösségben. 

Fink Csenge Aida

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2017. március 7-én 5. osztályommal az ócsai Egressy Gábor 

Szabadidőközpontban megnéztük Arany János Toldiját. Ismerve 
elbeszélő költeményünk régies, népies nyelvezetét, kíváncsian 
vártam, milyen színpadi előadás készült belőle, leköti-e majd ta-
nulóink fi gyelmét. A rendező igyekezett a mű eredeti tartalmát hu-
moros jelenetekkel gazdagítani gyerekeink legnagyobb örömére, 
mert a színpadi mű így még élvezhetőbbé vált számukra. 

Az előadás végén megbeszéltük a történetet, ki hogyan értet-
te meg a látottakat, s felhívtam fi gyelmüket, hogy a nevetséges 
jeleneteket jövőre ne keressék irodalom könyvükben. Az előadás 
látványos volt, tanulóink jól szórakoztak, miközben előzetesen 
megismerhették Toldi Miklós történetét. 

A Toldi megtekintésével egyben tisztelegtünk a 200 éve szüle-
tett költőfejedelem, Arany János előtt.

Nagy Jánosné 5.-es osztályfőnök
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FARSANG 2017
„Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.”

A hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre került az 
iskolai farsangi mulatság. Február 10-én, pénteken igazán nagy-
szerű, fergeteges hangulatú rendezvényt tartottunk a Tornacsar-
nokban.

A farsangot iskolánkban nagy készülődés előzte meg. A gyere-
kek nevelőikkel együtt több héten keresztül próbáltak, gyakorol-
ták produkcióikat. 

Bálunkat az 1. osztályosok Virágtánca nyitotta meg, majd a 2. 
osztályosok Örömtánca következett. A 3. a osztályosok megidéz-
ték fociválogatottunk tavalyi sikerét, a fi úk focistáknak, a lányok 
pom-pom lányoknak öltöztek be. A 3. b-sek fi úcsapata kismoto-
rokon száguldozva próbálta meghódítani a Barbie-knek öltözött 
lányokat. Az alsó tagozatosak produkcióját a 4. osztály ördögtánca 
zárta.

A felső tagozatosak közül az 5. osztályosok margarétáknak 
öltöztek be és zenei egyvelegre táncoltak. A 6. és 7. osztályosok 
csoportja megidézte a nyár hangulatát, még cápával is ijesztgették 
a közönséget. A 8. osztályosok pedig visszamentek az időben és a 
TV Maciból ismert számra adták elő produkciójukat. Az osztályok 
műsora után a szülők – nevelők közös tánca következett. Vám-
pírok, boszorkányok elevenedtek meg a Gangnam Style zenéjé-
re. Nagyon köszönjük a szülőknek és a tánc betanítójának, Nagy 
Jánosné Erzsikének, hogy minden évben megörvendeztetnek min-
ket ezzel az élménnyel. A műsorszámoknak ezzel még nem lett 
vége, a mazsorettes lányok csoportjai színvonalas bemutatót tar-
tottak.

A büfé felelősei a 7. osztályosok voltak
Az est sikeréhez szorosan hozzájárult, hogy a szülők nagyon 

sok tombolatárgyat, illetve süteményt küldtek be. Támogatásukat 
ezúton is köszönjük.

Szép délutánt töltöttünk együtt, remélem mindenki számára fe-
lejthetetlen élményt nyújtott ez a pár óra. Köszönöm mindenkinek, 
aki munkájával hozzájárult a farsangi bál sikeréhez.

Volfné Németh Noémi mkv

Tombolahúzás

A szülők és tanárok produkciója is nagy sikert aratott
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Egyesületi hírek

PROGRAMAJÁNLÓ
Kedves Kakucsiak!

Örüljünk, hiszen…
„Tavasz van, gyönyörű tavasz…!”
Ilyenkor a természet a legszebb arcát mutatja. Virágba borul-

nak a fák, a bokrok, nyílnak a szebbnél szebb tavaszi virágok! 
Tavaszi szél fújdogál, virágillat, madárcsicsergés mindenütt. 
Már nem gondolunk a hideg télre, élvezzük a napsütést, szívesen 
dolgozgatunk a kertben, vagy éppen kirándulni megyünk.

A kakucsi Tájház is megnyitja kapuit,
időpont: 2017. április 29. szombat, 10 óra.
Az idei megnyitóra – a második születésnapra – egy különle-

ges programmal készülünk.  
Középpontban: a kézimunka és a népviselet 
Szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy mit is rejt a táj-

házi sublótunk. Előkerülnek majd a régi, szebbnél szebb kézi-
munkák, hímzések. Szeretnénk, ha minél többen hoznák el saját, 
vagy a nagyszülőktől örökölt szép kézimunkáikat. (Gyűjtés a 
könyvtárban.)

Igazi meglepetésnek, kiemelt programnak szánjuk, egy, a nép-
művészetéről, viseletéről ismert tájegység bemutatását. A három 
matyó település (Mezőkövesd, Tard, Szentistván) közül TARD 
lesz a vendégünk. Megismerhetjük a híres tardi keresztszemes 
hímzést, a „matyó rózsát”, a „cipés-madaras”mintát, megtudhat-
juk milyen is a tardi bunkós kendő, meg a kövesdi hímzett surc. 
Bemutatjuk hagyományőrző népviseletüket. 

Színes tablókon böngészhetünk a csodálatos motívumok kö-
zött.  

A kiállításhoz kapcsolódóan megcsodálhatjuk DABI ROZÁ-
LIA hímző, gyöngyfűző szépséges munkáit is, aki a Pest-Bu-
dai Kézműves és Népművészeti Egyesület képviseletében lesz 
a vendégünk.

A program összeállításánál a gyerekekről sem feledkeztünk 
meg, hiszen itt lesz velünk Kárpáti Krisztina mesemondó. Egész 
nap sokféle kézműves foglalkozás közül választhatnak, valamit 
lesz megint állatsimogató és egy igazi meglepetés: a Pipícs sü-
tés!

Kedves vendégeinket fi nom ebéddel kínáljuk!
A programok ingyenesek!
Arra kérjük a gyerekeket, unokákat, hogy erre a különleges 

alkalomra karolják meg a nagymamákat és kísérjék el a kakucsi 
Tájházba, hiszen a sok kézimunka az ő fi atalkorukat is felidézi 
majd, - mert:

„Utolsó szent örökségünk ez,
Amit senki tőlünk el nem vehet:
Népművészetünk ősi titka,
Isten adta, tündér ihlette,
Ember álmodta örökség ez,
Melynek egyetlen tulajdonosa
A magyar, bárhol éljen is”

(Wass Albert)

Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a szervezők!

A találkozás reményében üdvözlettel: Királyfalvi Erzsébet

Kérjük, ne feledjék,
hogy az idei esztendőben is rendelkezhetünk 

jövedelemadónk egy részéről. 
Annak 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 

pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. 
Kérjük, támogassa az egyházak társadalmi 

szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A Református Egyház technikai száma: 0066
*****************

Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövőnkért 
Közhasznú Egyesület

adószáma: 18271508-1-13
A 2017. évi felajánlásokat is Tájházunk és környeze-
tének szépítésére, programjaihoz használjuk fel.

A KAFIK Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület 
adószáma: 18516490-1-13

Kakucs fi atalos, lendületes közéletéért!

A KAOKE Kakucs az Otthonunk Közhasznú 
Egyesület adószáma: 18148587-1-13

A tisztább, virágosabb, otthonosabb Kakucsért!

Köszönjük, hogy segítenek bennünket!

Szeretettel meghívunk mindenkit a 
Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület

megalakulásának hetedik évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő

2016. május 6-i

születésnapi partinkra,
amelyet 20 órai kezdettel tartunk a Sakáltanya 

különtermében.
Cím: Kakucs, Fő u. 223. (bejárat a Csíkosi u. felől)

Ünnepeljen velünk!
Az élő zenét idén is a Varga Duó biztosítja.

Tombola idén sem lesz, de Büfé idén is!
Táncoljunk át az éjszakát!

A belépődíj 0 Ft!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

KAOKE
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A 2017. évi 1. lapunk rejtvényének helyes megfejtése János 
evangéliumából volt: „…és az Ige Testté lett, és lakozott kö-
zöttünk”.

Megfejtői: Beliczki Györgyné, Bogár Zoltánné, Csernák 
Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Fajth Pálné, Hollenbergerné Bencze 
Anikó, Katona Sándorné, Keresztes Jánosné, Klauzné Keresz-
tes Ágota, Kondri Győző, Kovács István (Rákóczi u. 8.), Majer 
Ferencné (Újhartyán), Nagy Lászlóné, Szaller György.

Szeretettel gratulálunk nekik! Megérdemelt jutalmukat átvehet-
ték könyvtárunkban.

Bízunk abban, hogy az alábbi rejtvényünk is sikerélményhez 
juttatja majd olvasóinkat.

A helyes megfejtést (a megszokott feltételekkel, azaz személye-
sen kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a rejtvénnyel) 2017. 
április közepétől várjuk. Az első 15 helyes megfejtő jutalma egy 
tábla csokoládé és egy szabadon választott könyv lesz.

AZ ÚJ TAVASZRA
„Az új tavasz játékos ujja

Rügyet sodort az ághegyen.”

A Tóth Árpád idézet harmadik és negyedik sorát a rejtvény
vízszintes 1. és függőleges 
12. sorában olvashatják.

Vízszintes: 
1. Az idézet harmadik 

sora. 12. Játszótéri eszköz. 
13. Időegység. 14. Nehéz 
súly, Arany János szavával. 
15. Indíték. 16. Színmű sze-
replője. 18. Szóösszetétel 
előtagjaként kővel való kap-
csolatot jelöl. 20. A germáni-
um vegyjele. 21. Népvándor-
lás kori germán népcsoport. 
23. Az USA egyik szövetségi 
állama. 25.A króm és a kén 
vegyjele. 26. Flandriai fo-
lyócska. 28. Egykori, neves 
labdarúgónk (Zoltán) 29. Ne-
ves zenetörténész volt (Kál-
mán) 30. Téli nyakbavaló. 
32. Vonatkozó névmás. 33. 
Ida, becézve. 34. Kötözniva-
ló! 37. Szántóeszköz része. 
39. Sértetlen. 40. Kelta nép-
törzs. 41. Világűr, régiesen. 
42. Rakodni kezd! 43. Vala-
mihez szorosan simuló. 46. 
Arra a helyre szúr. 48. Japán 
város az Izu félszigeten. 49. A 
hét vezér egyike. 51. Hordó-
mérték. 52. Városka az USA 
Új-Mexikó államában.  54. 
Rakás. 56. Kívánság. 58. Is-
mert szó a Halotti beszédből. 
59. Ostorféle. 61. Szoknya. 

62. Részben elzár! 63. Skót nemzeti viselet. 64. Erről a tokajiról 
azt tartják: a királyok bora, a borok királya. 66. A bárium vegyjele. 
67. Fiatal tyúk. 69. ... right! 71. Az ... tizenkilenc, a másik egy 
híján húsz.

Függőleges:
1. Csúszós. 2. A mangán vegyjele. 3. Valamely időtől fogva. 

4. Becézett Salamon. 5. Talajművelő eszköz. 6. Ellenérték. 7. 
Dunamenti kikötőváros Romániában. 8. ... Troll; H. Heine elbe-
szélő költeménye. 9. Előtagként valaminek az új voltát jelenti. 
10. Eger határai! 11. A torok kéményseprője! 12. Az idézet ne-
gyedik sora. 17. ... mars! 19. Fohász. 22. Tornaóra, az iskolások 
szavával. 24. Gyalogos katona. 25. Nem szép, sőt! 27. Cibáló. 29. 
Erre a helyre tevő. 31. Távközlési berendezés. 33. Japán grafi kus 
(Masuo). 35. Belga fürdőhely Liége-től délre. 36. Mint előtag 
földdel való kapcsolatot jelöl. 37. Rába ...; győri futballklub. 38. 
Az izmokban rejlik. 44. Ferde tornyáról nevezetes olasz város. 45. 
Afrikai köztársaság, fővárosa Bamako. 47. Katar fővárosa. 49. Az 
az idő, ami alatt valami végbemegy. 50. A kelleténél többnek tart. 
53. Osijek magyar neve. 54. Víziállat. 55. Valamitől eltérő. 57. 
Ritka férfi név. 59. Öbölnek is nevet adó német kikötőváros. 60. 
Fémtömegcikk. 63. Cseh fi zetőeszköz, röv. 65. Olyan módon. 68. 
Ámon ...; egyiptomi főisten. 70. Libra, röv. 72. Részben elnyer!

 Mezey László  
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A közművelődés hírei
A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

nyitva tartása és állandó közösségei
A könyvtár nyitva tartása:

hétfő, kedd, szerda: 9-19 óráig, csütörtök: 14-17 óráig, 
péntek: 9-14 és 17-19 óráig

Állandó foglalkozások:
Hétfő:

12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub 
a klubteremben,

Hó/1 alkalom 18 órától: KAOKE, díszgalambászok gyűlései 
a klubban,

Kedd:
10-12 óráig varrótanfolyam Tóth Ferencné vezetésében,

13.00-16.00 óráig a falugazdász, Oláh Szilvia fogadóórái,
Hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület összejövetele 

az esti órákban,
Szerda:

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

a könyvtárban,
Csütörtök:

17.00-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus a könyvtárban,
Hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok 

(KAVICSOK) a klubban,
Péntek:

8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban, 
15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban,

Szombat:
10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egyesület 

szervezésében a könyvtárban, kéthetenként missziós szolgálat 
a klubban

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot 
örömmel támogatunk.

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

Új hír: a felnőtteknek óránként 200 Ft 
az internethasználat. Diákoknak ingyenes.

Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a Kakucsi 
Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a lapokat túlnyo-
mórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.

Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a puzzle 
a legkeresettebbek. Szeretnénk közzétenni: csak válogatott doku-
mentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek gyűjtőkörünkbe ille-
nek. Ezeket hálásan megköszönjük!  

Itt is felhívjuk az olvasók fi gyelmét a könyvtári kölcsönzés 
határidejének pontos betartására. Telefonhívással legalább két 
alkalommal meg tudják hosszabbítani a kölcsönzést. Kérjük, élje-
nek vele! Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsön-
zés határideje! Adjunk minél kevesebb munkát a felszólításokat 
társadalmi munkában (!) postázó Ordasiné Teréz néninek!

Továbbra is szeretnénk a Lapozgatóban is hirdetni, hogy könyv-
tárunk az 1900-as évek kakucsi képeiből tervezi egy képes-tema-

Könyvtárunk díszei a Mazsorettek díjnyertes kupái

tikus könyvnek a kiadását. (Példaképünk ebben a színvonalas is-
kolai képeskönyv, a Képes Krónika). Lényegében egy múltmentő 
albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a fotók, amelyek 
a letűnt generációknak, eseményeknek állítanak emléket. Lenne 
fejezete a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az esküvőknek, az 
utcaképeknek, a helyi szokásoknak, a korosztályonkénti viseletek-
nek, az össznépi megmozdulásoknak, a tsz-ben eltöltött éveknek, a 
helyi történelmünket meghatározó pillanatoknak. Kérjük, segítsék 
könyvtári gyűjtő munkánkat! A fotókat scennerezés után vissza-
juttatjuk a tulajdonosoknak. Nagy segítség számunkra, ha ráírják 
a képek hátoldalára, hogy mikor készült a fotó, kiket ábrázol és 
milyen alkalomból készült a kép. Köszönjük! A délutáni nyitva 
tartási időben (14 órától 19 óráig) várom önöket.

-  Könyvtárosunk szívesen vállalja, hogy nyugdíjasainknak 
és a mozgássérülteknek házhoz visz kölcsönkönyveket. Kérjük, 
telefonon jelentkezzenek mindazok, akik igénylik ezt a szolgálta-
tást. 06-29-376-836, (új): 06-29-576-280, 06-29-576-281, mobil: 
06-20 413-2424

Czibóka István és Tóth Istvánné 

A kakucsi delegáció első sorában középen a darab főszereplője, 
Czakó Roland
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„Küldeté-
setek van” – 
amikor a pap 
mise végén e 
szavakkal en-
gedi útjára a 
híveket, akkor 
nem csupán 
egy szólamot 
h a n g o z t a t . 
Hiszen mind-
nyájunknak 

adott a Teremtő valamiféle és valahány 
talentumot, amellyel sáfárkodnunk kell 
ezen a földön. Ennek tudatában sokan ke-
ressük feladatunkat, helyünket a világban. 
Önmegvalósításunk gyakran igen sok ví-
vódással, gyötrelemmel teljes. 

Ez derült ki többek között Horváth 
Ferenc kakucsi költő Az életnek egyetlen 
értelme című verses kötetének közelmúlt-
ban rendezett bemutatóján. A szerző az 
alkotási folyamatról szólva megvallotta, 
hogy sok-sok vívódás, küzdelem eredmé-
nyeképpen születnek meg versei. Ezzel a 
hallgatóság egy része is nagyon egyetér-
tett, mondván: a hétköznapi munka termé-
kei is gyakran sok-sok küzdés, nehézség 
árán jönnek létre.

A könyvbemutatón elhangzott versek 
befogadását és megértését elősegítette 
Tóth Istvánné Stégner Éva könyvtáros-
szervező szakszerű magyarázata, a szerző 
önvallomása és néhány baráti hozzászó-
lás. 

Köszönöm a költőnek a műalkotásokat, 
mellyel az egyetemes művészetet, ezen 
belül a katolikus költészetet gazdagította. 
Köszönet a szerzőnek – mint embernek 

– a nagyon őszinte és alázatos megnyil-
vánulásáért, ahogyan a saját esendőségét 
vállalta, így is példát adva mindnyájunk-
nak emberségből és szeretetből. Végül pe-
dig köszönöm a dedikáció során bejegy-
zett – személyemnek szóló üzenetet –, 
amellyel teljes mértékben egyetértek. „De 
vívódnunk kell, mert így működik.” Igen, 
így működik nem csak a művészi tevé-
kenység, hanem maga az életünk is.

Egy korábbi interjúban Ferenc így 
vallott az írásairól: Ez „az önkifejezésem 
egyetlen lehetősége. De ma már tudom, 
hogy írásaim túlmutatnak önmagukon… 
Ma már törekvéseim vannak. Az olvasó-
imból a jobbik énüket kihozni. Eltalálni 
valamilyen módon a szívüket, behatolni az 
érzelemviláguk oly rétegeibe, ahol rejtett 
erők vannak. Mert tudom, hogy az olva-
sóim többsége is külön-külön szenved va-
lamiben. Ebben a mai nehéz korban egyre 
nagyobb szükség van az érző szívre.”

Kedves Feri! Küldetésed van neked is, 
mint mindnyájunknak. Vívódva-küzdve 
keresni az élet egyetlen értelmét. Kívá-
nom, hogy ez a küldetés sikerrel járjon!  

„Ha csak egyetlen szív is
Téged, ha megszeret
Már nem vagy egyedül
Többé…
Ha egyetlen szívet is…
De ha Te szeretsz
Már
Ő sincsen
Egyedül
Többé.
*
Egyetlen csillag sem éghet örökké,

A négyzet sem változhat körré.
De ha életnek egyetlen értelmét
Nem csak, hogy megérted,
Hanem meg is éled,
Már nem éltél hiába
Többé”

Isten áldását kívánom munkádra!    
Csernák Jánosné

(Mivel februári Hírfüzérünkben a fenti 
írás sok-sok nyomdai hibával jelent meg, 
ezért most újra közöljük, és elnézést ké-
rünk a cikk szerzőjétől. Tóth Istvánné, a 
Hírfüzér főszerk.)

A könyv könyvtárunkban megvásá-
rolható. Ára: 1000 Ft. A befolyó össze-
get egykori tanárunk sírjának felújítására 
ajánljuk. 

Horváth Ferenc: Az életnek egyetlen értelme

A téli ünnepi napok keretében került megrendezésre 
2017. február 16-án a Váci Madách Imre Művelődési Köz-
pontban  a Pódium Színház előadásában Brendon Thomas 
több mint 100 éves kosztümös vígjátéka: A Charley nénje.

A közönségkedvenc klasszikus vígjáték a XIX. sz vé-
gén íródott. Olyan jól bevált vígjátéki elemekkel tarkított, 
mint a kapzsiság kigúnyolása, a félreértés, a férfi  bújik női 
ruhába, a szembesítés, majd természetesen a nagyköríves 
happy end.

Talán ezért lehet kedvelt és szórakoztató ez a darab, mert 
követhető, egyszerű dramaturggal rendelkezik, kedvesek a 
karakterek, a zenei betétek pedig fülbemászóak. 

Kakucsról 15 fő lelkes színházrajongó indult el a fent 
említett napon, hogy ezt a remek vígjátékot megtekintse.

Számunkra azért is volt kedves ez a darab, mert Czakó 
Roland kakucsi színművész játszotta a főszerepet.

Fantasztikus élmény volt Roland előadása, azonosulása 
szerepköreivel. Hol férfi , hol női szerepei követték egy-
mást. Vídámságban bővelkedő szereposztása mindenkit 
megnevetetett.

Azt gondolom, hogy a jelenlévők számára mindenképp 
emlékezetes marad ez az este.

Innen kívánok Rolandnak sok sikert, hőn áhított sze-
repeket a jövőben!

Biztos vagyok benne, hogy még hallani fogunk róla!

Nagy Henrietta

Váci színházlátogatás
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Sport rovat

Vége a télnek!
Itt a tavasz, ébredezik a természet. A sport-, illetve futballsze-

retőknek ez egyet jelent a téli pihenő utáni futball-élet felpezsdü-
lésével. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt várták 
és várják, hogy a kemény tél elteltével újra birtokba vehessék a 
pályákat.

Az idei év első jelentősebb rendezvénye a legkisebbeket, az 
U7 és U9 korosztályos Bozsik-
programos gyerekeket érintette 
egy nagyszabású teremtorna for-
májában. Ugyan még nem sza-
badtéren – a március 5-i időpont 
az időjárás miatt rejtett magában 
veszélyeket –, de a dabasi OBO 
Aréna „parkettje” tökéletesen 
megfelelt az ifjú palánták szá-
mára. 

A kakucsi „kicsik” tisztes-
séggel helytálltak a rangos me-
zőnyben mindkét korcsoportban. 
Nagy élményként élték meg, 

hogy megmérkőzhettek első osztályú csapatokkal is, mint például 
a Ferencváros és a Vasas hasonló korú fi ataljaival. Példás közösség 
képviselte falunkat, élén a két edzővel: Fodor Józseffel és Miták 
Józseffel. Szakértelmüket és odaadó, áldozatkész munkájukat ez-
úton is köszönjük! Hasonlóképpen minden elismerést megérde-
melnek a gyerekeket kísérő szülők: lelkesedésük és folyamatos 
segítségük nélkül sokkal szegényebb lenne a kakucsi sportélet! 

Összességében: aki részt vett a tornán, bármilyen minőségben 
is, láthatóan jól szórakozott, s nagy élménnyel lett gazdagabb. Ezt 
látva csak egyet kívánhatunk: Jövőre veletek, ugyanitt!

KSE vezetősége

„A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük 
lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház 
felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás 
révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban 
nagyobb odafi gyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk.”

Ferenc pápa fenti gondolataival nyitotta meg a nagyböjtre fel-
készítő karitászos lelki nap elmélkedését Beer Miklós megyéspüs-
pökünk.  Beszédében azt hangsúlyozta, hogy mindennap új kihí-
vásokkal találjuk szembe magunkat, amelyekre válaszolva egyre 
közelebb kerülhetünk Istenhez, és egyre inkább hasonlóvá válha-
tunk Jézushoz. Ez a nagyböjt igazi célja. 

A püspök atya úgy jellemezte a karitatív munkát, hogy az szív-
ből eredő indíttatás, a mások bajának észrevételére és megsegíté-
sére. Arra biztatta a karitászosokat, hogy önként, mindennemű 
parancstól függetlenül tegyék a jót naponta, embertársaink 
javára.  

Kakucsi hívő keresztényként és karitászosként a nagyböjtre 
hangolódás sokféle módját élhettük és valósíthattuk meg. Egyéni 
és közös imáink, böjtjeink mellett, lehetőségeinkhez mérten, igye-
keztünk alkalmat teremteni az egymásra fi gyelésre is. Horváth 
Ferenc költőnk és Rizmajer Bence gitárosunk örömében osztoz-
hattunk a közelmúltban, helyi rendezvényeken.  Czakó Roland 
színészünk játékát élvezték a váci színházlátogatás kakucsi részt-
vevői. Cirkuszlátogatással egybekötött jótékonysági rendezvényen 
vett részt a külsős tagokkal kibővített Kakucsi Karitászcsoport, 
amelynek eredményeképpen daganatos gyermekek kaptak támo-
gatást. A nagyböjti élelmiszer-adományokkal a helyi rászorulókat 
segítettük. 

Nem lehet véletlen, hogy a Kakucsi Karitászcsoportunk tagjai 
éppen a nagyböjt idején kapták meg az igazolványokat. Hogy ez-
után – immár dokumentum birtokában – az elindult úton járva, 
egyre igazabb emberré válva, eljuthassunk a húsvét, a feltá-
madás igazi öröméhez!

KAKUCSI KARITÁSZCSOPORT

A gitárest fi atal művészei: Rizmajer Bence, Csiki Janka, Tomcic 
Roland és Riesz Péter

Hajrá, Kakucs!

A Magyar Nemzeti Cirkusz előadása elnyerte valamennyiünk 
tetszését

Felkészülés húsvétra, az Istennel való találkozásra

A kakucsi utánpótlás edzőivel egy kapuban
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A vendégek a Kavicsok voltak (fotó: Majoros Klárika)

Egy hétfői klubfoglalkozáson készült fotó Vendégünk volt Véghné Reményi Mária

A vendéglátó Őszirózsák

A nyugdíjasok híreiből
Röpke beszámoló a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub életéből

Februárban meghívást kaptunk az újlengyeli nyugdíjas csoporttól, valamint a dabas-szőlősi nyugdíjasoktól. A meghívásnak eleget 
tettünk. Újlengyelben a Muskátli vendéglőben fogadtak bennünket, ahol igazi farsangi hangulat alakult ki.

A dabas-szőlősiek megalakulásuknak 15 éves évfordulóját ünnepelték. Ide csak 5 személyt hívtak meg, mivel a klubhelyiségük kor-
látozott létszámot tudott befogadni. A kedves fogadtatás, a jó hangulat elfeledtette velünk, hogy a hétköznapokban fáj a lábunk, vagy 
szédülünk. Köszönjük a meghívást!

Március 13-án egy hétfői klubfoglalkozásunkra 
vártuk Véghné Reményi Máriát, aki előadást tartott 
a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének tevékeny-
ségéről. Mária ennek a szövetségnek egyben elnöke 
is. (Korábban az ő édesapjának, Reményi József-
nek, a kórházvonat fotósának képeiből láthattunk 
Kakucson kiállítást. Mária anyai nagyapja, Kottász 
Béla Kakucs jegyzője, anyai nagyapja Kakucs mal-
mának tulajdonosa volt, tehát családi szálakon erő-
sen kötődik falunkhoz.) Előadását követően úgy ha-
tároztunk, hogy belépünk ebbe a szövetségbe, hiszen 
Mária előadása arról győzött meg bennünket, hogy 
tagként a szövetség által szervezett tartalmas progra-
mokon vehetünk részt a jövőben.

Március 18-án mi hívtuk meg a fi atalabb kakucsi 
nyugdíjasokat, a Kavicsokat. Egy szép délutánt töl-
töttünk együtt. Úgy gondoljuk, hogy ez a délután is 
megerősítette barátságunkat. Örömmel vettük, hogy 
községünk vezetői is elfogadták meghívásunkat. Kívánjuk, hogy hosszú életű legyen ez az 
együttműködés!

Csiszárik Lászlóné klubvezető 
Köszöntöttük a 90 éves Ocskóné 

Annus nénit is

Látogatóban Strupka Istvánnénál



Köszönetet mondunk mindenkinek, akinek közreműködésével, áldozatos 
munkájával méltón ünnepelhettük a tavasz legszebb nemzeti ünnepét, március 15-ét!

Az iskolai ünnepségen készült fotón a gyerekek között ül a 
műsor összeállítója: Kálvin Jánosné tanító néni

Községi ünnepségünk zenei kísérője ezúttal is a Kálvin Zenekar 
volt

A szép műsor mellett köszönjük tanárainknak a terem ünnepi 
díszletét is!

A közönség soraiban

Simon Tamás „Az év sportolója”!
A „Kakucsért” érdemérmet 2017-ben Hegyiné Kovács Margit, 

óvodánk volt vezetője kapta

Örömünkre egyre többen koszorúzunk!

Az énekkart Nagy Jánosné tanította, bal szélen a műsorért fele-
lős Bábel Lászlóné tanító néni


