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Meghívó
a 2014. augusztus 20-án, szerdán megrendezendô 
Szent István-napi megemlékezésünkre.
9.00 órától ünnepi szentmise a templomunk melletti ligetben,
majd ezt követôen a díszpolgári cím átadása.
A 2014. évi díjazottunk: Csernák Jánosné tanárnô.
Az ünnepség után a díszpolgár tiszteletére állófogadás 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Mindenkit szeretettel várunk!

A falunap közösségei

„„FFoohháásszzkkooddoomm::  aa  ssoorrss  eezz  oorrsszzáággoott,,  ss  nnééppéétt

VVééddjjee,,  --  ppookkoollsszzeelleekk  mmeeggiinntt  mmeegg  nnee  ttééppjjéékk!!

SSôôtt  ee  nnéépp  lláátthhaassssaa  vvííggaabbbbnnaakk  aa  ssoorrssáátt  ––

LLeeggyyeenn  iitttt  eeggyy  vvééggrree  mmééllttóóbbbb  eemmbbeerrssééggrree,,

DDoollggooss  bbéékkeessssééggrree  vviirrrraaddtt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg!!””

TToommppaa  LLáásszzllóó::  FFoohháásszzkkooddááss……  ((rréésszzlleett))



Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület sátra

FFaalluunnaappii  ssááttoorrssoorr

Juhász István baráti társasága

A JSP’97 Kft. vidám csapata

A Kakucsi Fiatalok családi körben, baráti hangulatban

A Kavicsok erôs Sziklákkal

A Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület önkormányzati felkérésre
fôzött a falunapra látogatóknak. Köszönjük a finom tarhonyás pörköltet!

A FALUNAP KÖZÖSSÉGEI



Amikor két ember, két
közösség, amelyek egy-
másról sem tudtak, ráadá-
sul ellenséges politikai ha-
talmak sokáig el is vágták
ôket egymástól, és csak
egy szerencsés véletlen
folytán találtak egymásra,
és látják, hogy ôk egy gyö-
kerûek, egy nagy családba
tartoznak, ugyanazon nem-
zet fiai, akik keresik a ta-
lálkozásokat, mert örömet
szereznek vele egymásnak
– ezt nevezik igazi barát-
ságnak. 

Mi, magyarkakucsiak,
úgy érezzük, hogy Önök-
ben nemcsak nemzettestvé-
reinkre, hanem igazi bará-
tainkra is találtunk. Mert az
élet azt bizonyítja, hogy az
igazi barátok akkor is szeretik, segítik,
gyámolítják egymást, ha történetesen a
másikat esetleg bántják. 

Nos, kedves anyaországi kakucsi bará-
taink, ti errôl tanúságot tettetek, tesztek
hosszú évek óta. Ezért minden ilyen baráti
együttlét ünnep nekünk. 

Erre a barátságra mi, magyarkakucsiak

is érdemesek akarunk len-
ni, és úgy gondoljuk, hogy
szerény lehetôségeinkkel
élve, ez sikerült is. A két
Kakucs igaz barátsága köl-
csönös, mélyülô és idôálló.
És jól érezzük magunkat
benne. Jól érezzük magun-
kat itt, mert tudjuk, hogy
testvérek, igazi barátok kö-
zé jöttünk, olyan emberek
közé, akik megnyílnak
elôttünk, és mi is teljes
ôszinteséggel megnyílunk
barátaink elôtt, és ebben a
szeretetben kölcsönösen
gazdagodunk. 

Az igazi barátság a leg-
szebb emberi példa, mert
önzetlen. Aki igazi barát,
nem azért ad, hogy kapjon.
Nem vár ellenszolgáltatást.

De éppen azért, mert nem vár, annál többet
kap. Az igazi barátság folt nélküli szeretet,
patyolattiszta. 

Legnagyobb költônk, Petôfi Sándor sze-
rint a barátság nappal láthatatlan, éjjel ra-
gyog, mint a fénysugár.

Kedves Barátaink! Az életben sok min-
den van, ami fontos. De a barátság az,
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Barabás Imrének, magyarkakucsi barátunknak a falunapunkon elhangzott beszéde

Kedves Kakucsiak!
A falunapunk szponzorai voltak, akiknek ön-

kormányzatunk, valamint a Társadalmi és Kul-
turális Bizottság nevében köszönetet mon-
dunk: Lovas István és Nagy József vállakozók-
nak, valamint Sallai Pálnak a magyarkakucsi
vendégek szállásadójának. 

A tombolát szervezô KAVICSOK köszönetet
mondanak: Bábel László, Balogh Anikó, Balogh
János, Bartuszek Éva, Beliczki Györgyné, Cser-
nák Andrea, Csernák Ferenc, ifj. Csernák István,
Csiszárik Pál, Csiszárik Péter, DAKÖV Kft., Dori-
né Csiszárik Henrietta, dr Körtvélyessy Zsolt,
Erôs Fitnesz, Fajth Csaba, Fajth Éva, Fajth Já-
nos, Faragó és Fia, Farkasné Csernák Szilvia,
Farkasné Szabó Mária, Gálik Miklós, Gedai Vik-
tória (Inárcsi gyógyszertár), Golda Gábor, KA-
FIK, Kakucsi-Csernák Zoltán, Kaldeneckerné
Hemler Eszter, Kaldi-Ker Kft, ifj. Kálvin János,
Katica virágüzlet, Kiss ABC, Kiss Judit, Kiss Már-
ta, Kloczka Mihály, Kovács Antal, Kovács Attila,
Kucsera Ibolya, Maczák János, Mihály András,
Molnár Lászlóné, Nagy József, Nagy Zsuzsan-
na, dr. Nardai Richárd, Park ABC, Pelikán Eme-
se, Prohászka Csaba, Radics Zsolt, Sakál-tanya,
Sallai Pál, Sashegyi Gergô, Sinka Kft, Surman
Edina, Szele Éva, Takács József, Tarka-Barka
bolt, Tóthné Stégner Éva, Tündi virágüzlet, Varró
és Varró Kft.

amihez másik fél is kell. Ez a másik fél pe-
dig Ti vagytok, Önök, mindnyájan, akiket
szívünk melegével köszöntünk. 

Köszönjük a szíves vendéglátást, és sze-
retettel várjuk mi is kedves mindnyájukat
egy hónap múlva, Magyarkakucson, július
26-án.
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V. ülés: 2014. április 15.

4/2014. (IV. 16.) önkormányzati rende-
let: 

Kakucs Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról

42/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Óvoda pedagógus-státuszkereté-

nek megemelésérôl
43/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2013.

évre szóló belsô ellenôrzési jelentés elfo-
gadásáról

44/2014. képviselô-testületi határozat:
A 2013. évben lefolytatott belsô el-

lenôrzés megállapítására készített Intéz-
kedési Terv jóváhagyásáról

45/2014. képviselô-testületi határozat:
A 2013. évi önkormányzati közbeszer-

zésekrôl szóló statisztikai összegezés el-
fogadásáról

46/2014. képviselô-testületi határozat:
A 2014. évi közbeszerzési terv elfoga-

dásáról
47/2014. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Társulás Társulási Megáll-
apodásával kapcsolatban tett törvényes-
ségi észrevétel elfogadásáról

48/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Általános Iskola „Határtalanul”

Programban való részvétele támogatá-
sáról

VI. ülés: 2014. június 12.

49/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistérsé-

gi Társulás – módosított Társulási Meg-
állapodásának elfogadásáról

50/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2013. évi gyermek-

védelmi beszámolójának elfogadásáról
51/2014. képviselô-testületi határozat:
Nyári napközis szolgáltatás igénybe-

vételérôl
52/2014. képviselô-testületi határozat:
A Falunap költségeire betervezett

összeg megemelésérôl
53/2014. képviselô-testületi határozat:
A Mazsorett csoport pénzügyi támo-

gatásáról
54/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Egészségház részleges belsô és

külsô felújításáról
Zárt ülés keretében:
55/2014. képviselô-testületi határozat:
Kitüntetô díjak odaítélésével kapcso-

latban döntés titkos szavazásról
56/2014. képviselô-testületi határozat:
Beliczki Györgyné „Kakucsért Érde-

mérem” Kitüntetô Díjban való részesí-
tésérôl

57/2014. képviselô-testületi határozat:
Kucsák Istvánné „Kakucsért Érde-

mérem” Kitüntetô Díjban való részesí-
tésérôl

58/2014. képviselô-testületi határozat:
Tóth Mihályné „Kakucsért Érdemé-

rem” Kitüntetô Díjban való részesíté-
sérôl

59/2014. képviselô-testületi határozat:
Csernák Jánosné „Kakucs Díszpolgá-

ra” Kitüntetô Díjban való részesítésérôl
60/2014. képviselô-testületi határozat:
„Kakucs Díszpolgára” Kitüntetô Díj-

jal kapcsolatos döntés

VII. ülés: 2014. július 3.

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet:
Az anyakönyvi esemény engedélyezé-

sének szabályairól és a házasságkötés-
hez kapcsolódó többletszolgáltatásért fi-
zetendô díjakról 

61/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszá-

molójának elfogadásáról
62/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Óvodába és a Konyhába új ajtó és

szagelszívó berendezés beépítésérôl
63/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Egészségház felújításával kapcso-

latban további munkálatok elvégzéséhez
való hozzájárulásról

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a ren-
deletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu internetes oldalon a „le-
tölthetô dokumentumok” között.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

(Az ünnepségen Oláh József képviselô 
olvasta fel az általa felterjesztett méltatás

szövegét.)

Beliczki Györgyné Marika 50 munkával
eltelt évet jubilál az idén, hiszen 1964-ben
kezdett el dolgozni. Elôször a budapesti
konzervgyárba járt, majd onnan a lôrinci
vattagyárba került. 

1979 szeptemberétôl dolgozik Kaku-
cson, szülôfalujában. Hivatalsegédként, hi-

vatali kézbesítôként, azaz mindenesként he-
lyezkedett el az akkori kakucsi tanácshá-
zán. Közel 40 év óta számíthatunk erre a
munkájára, melyet teljes odaadással végez
mind a mai napig. Munkakörének köszön-
hetôen nincs olyan lakója és szeglete a falu-
nak, akit, és amit ô nem ismerne, igazi kö-
zösségi ember. Fiatalos, temperamentumos
személyiség, aktív közéleti szereplô. Töb-
ben azt mondják rá, hogy ô a község, illetve
a Polgármesteri Hivatal háziasszonya.

Marika ez alatt a 36 év alatt aktív részt-
vevôje volt a község ünnepeinek, rendez-
vényeinek is. Munkaidején túl mindig ren-
geteg társadalmi munkát vállalt: együtt
fôzött a nyugdíjasokkal a falunapokon, a
szüreti felvonulásokon, a kórustalálkozó-
kon; a révfülöpi táborozásokon konyha-
lányként dolgozott. 

Mindannyiunk örömére - a Kakucs az
Otthonunk Közhasznú Egyesület tagja-
ként, a tagok segítségével - a község park-

Falunapunkon a községért végzett áldozatos munkájuk jutalmá-
ul az idén három hölgy vehette át a „KAKUCSÉRT ÉRDEMÉR-
MET”. 2012-ben, a díj alapításának évében a Kakucsi Népdal-
kör és Borvirág Együttes, 2013-ban a Kálvin Zenekar tagjai
örülhettek ennek a megtisztelô díjnak. Az alábbiakban ismertet-
jük a 2014. évi három díjazottunk méltatását, melyet önkor-
mányzatunk döntése alapján falunapunk délutánján vehettek át
a község vezetôjétôl, Szalay István polgármester úrtól. (Fotóin-
kat Balla Zoltánnak köszönhetjük.)

A díjazottak közös fotója

Beliczki Györgyné laudációja
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jába virágokat és fát ültet; illetve használt-
ruhákat gyûjt, hogy a rászorultak között
azt az Egyesület nevében kioszthassa.
Nem lehet tôle olyan közmunkát kérni,
amit ne teljesítene. 

Szabadidejében verset farag, azzal kö-
szönti kollégáit, és részt vett már olyan
pályázaton, ahol elismerô oklevéllel jutal-
mazták ôt ezekért a kis költeményekért.
Gondolatait megosztja községi lapjaink-
ban az olvasókkal is, hiszen mind a La-
pozgató, mind a Kalapka állandó cikkíró-
ja. Igaz, hogy 2004 óta nyugdíjas, de a fia-

talokat megszégyenítô energiával végzi
napi teendôit mindmáig. Marika aktív
közéleti szerepet tölt be, és munkájával
kiérdemelte, hogy a faluért végzett közel
négy évtizednyi áldozatos munkájáért a
„Kakucsért Érdemérem” rangos címben
részesüljön.

Szeretettel gratulálunk ehhez a nemes
kitüntetéshez, és azt kívánjuk neki, hogy
erôben, egészségben éljen közöttünk még
sokáig, valamint azt kívánjuk magunknak,
hogy közösségért végzett munkájára még
sok-sok éven át számíthassunk. 

Kucsák Istvánné laudációja

Tóth Mihályné laudációja

(Az egészségügyben dolgozók, 
Barta Kornélia védônô és 

dr. Kende Károly háziorvos által 
összeállított méltatást védônônk olvasta

fel ünnepségünkön.)

20 éve is elmúlt már, mikor elôször ta-
lálkoztunk az orvosi rendelôben. Ott ült a
Tolnay doktornô asszisztenseként, írta a
papírokat, fejelte a recepteket, a beutaló-
kat. Aztán ugrott és bekötözte a sebeket.
Végigsimított a beteg kobakokon, lázat
mért a síró csecsemônek, nyugtatta a két-
ségbeesett szülôket. Mindenhol ott állt,
ahol valaki elesett volt, ahol valakinek se-
gítségre volt szüksége. 

10 évvel ezelôtt is ott ült a gyermekor-
vos mellett, és lelkesen nyomkodta a szá-
mítógép klaviatúráját, írta a gyermekek

panaszait, a vizsgálatok eredményét. Az
orvos már nem ugyanaz volt mellette, de
az ô kitartása, empátiája mit sem változott.

A Vöröskereszt is felismerte, hogy mi-
lyen fáradhatatlan munkatársat talált ben-
ne. Árulta a Vöröskeresztes bélyegeket
éveken keresztül. Akkor is mikor már egy-
re nehezebben lehetett eladni, mert már
nem nagyon jutott erre pénz. 

Aztán egy alkalommal megkerestek
bennünket, hogy volna valamennyi élelmi-
szer csomag, amit szét lehetne osztani a
falu lakói között, ha volna hozzá kedvünk.
Nagyon örült neki, eszébe sem jutott, hogy
nemet mondjon. Igaz, akkor még nem tud-
tuk, hogy ez mivel jár. Több alkalommal is
jött csomag, és mindig az motiválta – a
rossz tapasztalatok ellenére –, hogy van,
akinek ez feltétlenül szükséges, aki leg-
alább addig nem éhezik, amíg a csomag-
ból van. 

Egy napon Dunakilitibôl érkezett meg-
hívó. A Vöröskereszt küldte. A munkáját
akarták megköszönni a Vöröskeresztért ér-
demérem arany fokozatával.

Június óta már nem ül ott az orvos mel-
lett. Nyugdíjba ment. Azóta is rendületle-
nül rója a falut, gondozza az idôs rászorult
betegeket. Mindenkihez van egy kedves
szava. Rég elfelejtett minden mondatot,
mivel esetleg valaki megbántotta. A Vö-
röskereszt csomagjait ugyanolyan szívvel-
lélekkel osztja szét, mint aktív korában. 

Juliska ilyen, Önzetlen természetét
megtagadni ma sem tudja: mindent máso-
kért megtenni, ô csak utána következik. 

Némiképp hivatalosabb stílusban követ-
kezzenek a tények:

Kucsák Istvánné, Juliska 1972. szep-
tember 20-ával kezdett dolgozni a gyer-
mekorvosi rendelôben asszisztensként.
Ez alatt kb. hat orvos segítsége volt. ô
mindegyikkel türelemmel, empátiával,
szeretettel dolgozott együtt, hiszen min-
dig a beteg gyermek érdeke volt a legfon-
tosabb. 

30 éve a helyi Vöröskereszt titkára. A
Magyar Vöröskereszt a „Vöröskeresztes
Munkáért” kitüntetés arany fokozatá-
val” köszönte meg önzetlen munkáját.
(Kiemelkedô munkájáért korábban meg-
kapta ennek a kitüntetésnek a bronz és
ezüst fokozatát is.)

Gyerekek tucatjait készítette fel cse-
csemôápolási vetélkedôkre, és sok éven át
mindig Kakucs hozta el az aranyérmet az
ilyen vetélkedôkrôl. Sokakat ô orientált az
egészségügyi pálya megszeretésére, vá-
lasztására. Múlhatatlan érdemei vannak az
egészségkultúra terjesztésében.

Most, hogy nyugdíjas lett, mi, a munka-
társai terjesztjük fel Juliskát a „Kakucs Ér-
demérem” kitüntetésre, amit a fent leírtak
alapján nagyon-nagyon megérdemelt, s re-
méljük, hogy sokáig viseli büszkén ezt a
kissé megkésett elismerést.

(Az ünnepségen Csernák Jánosné olvasta
fel a jegyzô által összeállított méltatást)

Tóth Mihályné (Tóth Marika) az érettsé-
gi után – 1974 nyarától – az Inárcs-Kaku-
csi Közös Tanács székhelyén, Inárcson
kezdett el dolgozni köztisztviselôként,
majd onnan 1986-ban áthelyezték Kakucs-
ra kirendeltségvezetônek. 

Miután a rendszerváltáskor Kakucs is
önálló Önkormányzat lett, Marika itt szol-
gált tovább a Hivatalban mint igazgatási
ügyintézô. 

Az elmúlt 40 év alatt, szabadidejét nem
sajnálva, számtalan esküvôn ellátta az

anyakönyvezési, esketési feladatokat,
kulcsfontosságú szerepet betöltve a frissen
házasulók örömünnepén. A kedves, figyel-
mes anyakönyvvezetô elôtt több mint ezer
pár mondta ki a boldogító igent. 

Munkája azonban nemcsak az esküvôk
levezetésébôl áll, hanem mint igazgatási,
szociális, hatósági, népességnyilvántartási
ügyintézô, 40 éve segíti a kakucsi lakosok
mindennapi életét.

Radnóti után szabadon ô is elmondhatja,
hogy „itthon vagyok. S ha néha lábamhoz
térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is
tudom, tudom, hogy merre mennek, kik
mennek az uton”...
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A választási eljárások lebonyolításában
mindig számíthatunk szakértelmére.

A hivatal közremûködésével megvaló-
suló rendezvényeken aktívan közremûkö-
dik, vidám, közvetlen természetével, szí-
vesen segíti a hozzá forduló embereket, le-
gyen szó bármilyen kérésrôl.

Munkája során folyamatosan igyekszik
megfelelni a lakosság igényeinek, minden
tôle telhetôt megtesz településünk fejlôdé-
se érdekében. 

Hivatali kötelességeit lelkiismeretesen,

pontosan, az Önkormányzat érdekeinek
magas szintû szolgálatával teljesíti. 

Munkatársaival, embertársaival mindig
példaértékû a kapcsolata, magatartása. 

A hivatalban senki sem dolgozott még
ennyi ideig, mint ô, hiszen munkábaállása
óta ez az elsô munkahelye. Mint rangidôs,
az igazgatási csoportban dolgozó köztiszt-
viselôk legtöbbjével ô ismertette meg a
közigazgatás rejtelmeit, több évtizedes ta-
pasztalatával folyamatosan segíti az új
dolgozók betanulását.

Néhány hete bejelentette, hogy még az
idén, ôsztôl igénybe kívánja venni a nôk
40 éves nyugdíjba vonulásának lehetôsé-
gét. 

Ezúton is megköszönjük neki a hosszú
éveken keresztül végzett, felelôsségteljes
munkáját, hiányozni fog majd a precízsé-
ge, figyelmessége, kedvessége. 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit a meg-
érdemelt pihenéssel töltse szeretett család-
ja körében!

Az Európai Parlamenti választások
kakucsi eredményei:

Választó polgárok száma: 2240
A választáson megjelentek száma: 611
A leadott szavazatok pártokra osztva:

MSZP: 44, SMS: 3, FIDESZ-KDNP: 371, 
A HAZA NEM ELADÓ: 3, JOBBIK: 97, 

LMP: 19, EGYÜTT PM: 32, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 42

Vandálok Kakucson
Kis falunkban ismét vandálok garázdál-

kodnak.
Sajnos megint tönkretettek egy kis fát,

amit most ültettek a nyolcadikosok a te-
metô parkolójában.

Nem tudom, milyen indíttatásból törde-
lik ki a fiatal facsemetéket, mert szerintem
normális ember nem tesz ilyet. Remél-
hetôleg meg tudjuk menteni az eltört fákat,
de nagy reményeket nem fûzünk hozzá.

Nagyon szépen kérem az illetôket, ha
jót nem tudnak csinálni, akkor rosszat ne
tegyenek! Jó lenne már, ha nem kellene
ilyen elkeserítô cikkeket írni a kakucsi új-
ságokba.

Mihály Józsefné kakucsi lakos

Társadalmi és Kulturális Bizottság által 
tervezett év végi programok

Szeptember

1-jén, hétfôn: új tanév kezdése. Felelôs: Marton Ilona

Október

11-én, szombaton: szüreti felvonulás. Felelôs: Tóth Istvánné
Helye: községünk utcái, sportcsarnok
13-22-ig TÖK JÓ HÉT. Felelôs: Marton Ilona
22-én, szerdán: ünnepi megemlékezés. Felelôs: TKB
az október 23-ai ünnep elôestéjén. Helye: templomunk, 
hôsi emlékmû, sportcsarnok, utcáink, tereink
?-án: 20 éves a CKÖ! Felelôs: Oláh József

November

29-én, szombaton: iskolai jótékonysági bál – Útravaló
Felelôs: Általános Iskola
Helye: sportcsarnok

December

1-jén, hétfôn: községi nyugdíjasok napja. 
Felelôs: Polgármesteri Hivatal. Helye: sportcsarnok
13-án, szombaton: adventi vásár. Felelôs: TKB
Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér
14-én, vasárnap: adventi koncert. Felelôs: TKB
Helye: Szent Kereszt Templom, Polgármesteri Hivatal

(TKB = Társadalmi és Kulturális Bizottság)

A civil szervezetek 2014. év végi
rendezvényeinek tervezete

Szeptember
20-án, szombaton az elsô kakucsi lekvár és párlat fesztivál

Felelôs: civil egyesületeink
Október

5-én, vasárnap: a lengyel emlékmûnél megemlékezés
Felelôs: Ablak Kakucsra KE

A változtatás jogát fenntartjuk!
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Évzárás az óvodában
Tavaly azt mondtam, hogy nagyon

nehéz év áll mögöttünk. Akkor még azt
gondoltam, hogy az idén még helyünk
sem lesz, ahol ballagjunk. sikerült ezt is
megoldanunk! Köszönet érte a munká-
soknak, közmunkásoknak! 

Az elmúlt hetekben kaptunk hideget-
meleget, örömöt-bánatot talán annyit,
mint eddigi éveink során még soha. De
amikor megtartottuk az anyák napját, az
évzárót, egy szülinapot, a sok mosoly-
gós gyermektekintet mindent elfeledte-
tett velünk. Tudtuk, hogy jól csináltuk,
és ezért érdemes dolgozni. 

Büszke vagyok rá, és ezért elmon-
dom Önöknek, hogy az óvoda minden
dolgozója (óvó néni, dadus néni, kony-
hás néni, takarító néni) színvonalas és
lelkiismeretes munkát végzett az év fo-
lyamán. Nekik köszönhetôen óvodánk
kiemelkedik a környezô óvodák közül
családiasságával, sokszínûségével, vi-
dámságával, valamint a dolgozók felké-
szültségével. Egyre keresettebb lett in-
tézményünk. 

Bizonyára mindenki észrevette, hogy
óvodánk ismét bôvül. A bôvítésen kívül
újrafestettük intézményünket. Vidá-
mabb, harmonikusabb színeket kaptak a
csoportszobák. Reméljük, hogy ôszre
már minden a helyére kerül, és a meg-
szokott kerékvágásban kezdjük az új
nevelési évet. Óvodánk továbbra is
négy csoporttal fog mûködni.

Köszönjük a szülôk megértését, hogy
a nyár folyamán egy-két alkalommal
ebéd után hazavitték gyermeküket,
hogy zavartalanul folyhasson a munka.

Köszönöm a lelkes anyukák munká-
ját, akik sokat segítettek a festés utáni
takarítási munkákban. 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

Egy kellemes élményt szeretnék meg-
osztani Önökkel. 

1954. június 22-én a budapesti II. kerü-
leti állami óvónôképzô intézetben szerzett
diplomát Feczesin Miklósné, született
Kaldenecker Anna. Egy diploma meg-
szerzése a mai világban is nagy kihívás. 60
évvel ezelôtt, még nehezebb volt tanulni
és dolgozni egyszerre. Anci óvó néni az
elsôk között volt, aki Kakucson óvodás
korú gyermekekkel kezdett foglalkozni.
Közel 40 évig, ebbôl 29 évig helyben ne-
velte, óvta, szerette a gyermekeket. Közü-
lünk is sokakat ô indított el az óvónôi pá-
lyán. Mint vezetô mindent megtett a gyer-
mekekért, szülôkért, dolgozókért. A falu
minden lakója számíthatott segítségére.
Nyugdíjas éveiben, családja rendezése
mellett, a Kakucsi Bárdos Lajos Kamara-
kórus tagja lett, hogy a falu rendezvényeit
énekével színesítse. 

Az évek
után járó
arany és gyé-
mánt diplo-
mát az az in-
tézmény adja
ki, ahol a ta-
n u l m á n y a i
folytak. Saj-
nos, már
megszûnt a
budapesti is-
kola, sôt az
utódiskola is.
Ezért úgy
gondoltuk, mi magunk készítünk maradan-
dó oklevelet. 

Betegsége miatt ezt nem tudtuk a balla-
gáson átadni Anci néninek, de amint fel-
épül, hazatérése után bepótoljuk. 

Spanyielné

Az idén megrendezésre kerülô falunapot
is sok szervezés elôzte meg. Az óvoda he-
lyiségei szinte egész nap rendelkezésre áll-
tak. Itt kerültek zsûrizésre az elôzô nap be-
érkezett borok, illetve a napközben fôzött,
sütött ételek, sütemények. Baba-mama
szoba várta a legkisebbeket. Tornater-
münkben az idén kézimunkákat (varrás,
horgolás), különleges gyertyákat, egyéb
dísztárgyakat, fotókat láthattak az ér-
deklôdôk. Ezúton is köszönjük mindazok-
nak, akik munkáikkal, gyûjteményeikkel
gazdagították a kiállítást. Aki bejött óvo-
dánkba, az méltán csodálhatta ezeket a
szép tárgyakat.

Szombat délelôtt 10 órakor óvodásaink
mûsorát láthatták az érdeklôdôk. A Csiga-
csoportosok, illetve a Pillangó-csoporto-
sok zenés, táncos mûsorral örvendeztették

meg a kedves nézôket és szüleiket. A kéz-
mûves sátorban óvodánk óvónôi várták a
kíváncsi, kreatívkodásra vágyó gyermeke-
ket és szüleiket. Sok felkínált lehetôség
közül lehetett választani. Lehetett gyur-
mázni fôzött gyurmából, ékszereket készí-
teni hôre száradó gyurmából, papírforgó-
kat, bébiételes üvegeket dekorálni, pet-pa-
lackból színes papírcsíkok ragasztásával
kiskosarat készíteni. 

Rengeteg gyermek és szülô, megláto-
gatta kreatív kis sátrunkat, és együtt önfe-
ledten alkottak, játszottak. Reméljük, alko-
tókedvük jövôre is megmarad.

Nagy Henrietta óvodapedagógus

(Képeket a falunapi színes oldalakon mel-
lékeltünk – szerk.)

Az óvodai ballagáson Balázs Györgyné logopédus kolléga mel-
lett ültem, aki mosolyogva mesélte, mennyi találó, humoros „be-
mondása” van a foglalkozásain egy-egy nebulónak. Leírnád,
hogy közölhessük? – kértem ôt, és ígéretéhez híven Manyika meg-
tette ezt. Köszönjük!

Legyenek mosolygó perceik, míg olvassák ezeket az aranymon-
dásokat!

– Hideg, rongyos vizet tettek a kezemre – (borogatást)
– Feltörte a magyart – (töri a magyar nyelvet)
– Olyan jó volt az óvodában, hogy ez hihetetelen!
– A kutyámat el kell kötni, mert megeszi a kakast.
– Apáddal gyakoroltam otthon. (az apámmal helyett)
– Úr Isten, sokan vannak egy kicsit!
– Nálunk jön a Zoli bácsi.
– Tomika nem hozta a Manyikát. (Tamás nem hozta el a logo-

pédiai füzetet.)

– Te mikor jössz fogászatra? Gyere, húzd ki a fogadat a fogá-
szaton!

– Elromlott a nyelvem, nem fereg.
– Azt sem tudom, hogyan kell felgyorsítani a nyelvem.
– Hány óra múlt most lassan 5 perccel?
– Olyan fáradt vagyok az iskolában, ki vagyok belôle a

szuszból.

Szóalkotások:
dezsimon=demizson, vimalos=villamos, varagáj=varjú vagy pa-
pagáj, buksztárca=buksza vagy pénztárca, zsámli=zsámoly vagy
sámli, nyiszolófog=metszôfog, építômûves=kômûves, tarjája=ta-
réja, sörény=sövény, piszek=piszke, antibitkum=antibiotikum,
persenyô=serpenyô, vezsekô=zsebkendô, tikorka=cukorka, nok-
ti=zokni, pimázsa=pizsama.

(Lejegyezte: Tóthné)

Gyermekszájmondások

Az óvoda GYÉMÁNTDIPLOMÁSA!

Falunapi kiállítás, falunapi kézmûveskedés
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2014. május 31-én 39 tanköteles gyer-
mek ballagott el az óvodából. Ebbôl a lét-
számból 31 gyerkôc járt a csoportomba, a
többséggel négy évet töltöttünk együtt.
Pünkösd elôtt egy héttel, egy óvodásoknak
összeállított pünkösdi köszöntôvel lezár-
tuk óvodás éveinket.

Nagy lelkesedéssel és izgalommal ké-
szültünk erre a napra. Május hónapban el-
kezdôdött az építkezés és mi azon izgul-
tunk, hogy elkészüljön az a hely ahol az ün-
nepség lesz, valamint az idôjárás is kedvez-
zen számunkra. Ballagás elôtt két nappal
átadták a fedett épületet, így még próbálhat-
tunk is rajta. A készülôdés napjaiban Pol-
gármester Úr és Jegyzô Asszony is meglá-
togatta a ballagó csoportot. Néhány kedves
gondolat és kellemes beszéd után közösen
elültettük az ilyenkor szokásos kis fát. Eb-
ben az évben az év fáját- juharfát- ültettünk.
A faültetés közben megbeszéltük, hogy aki
fát ültet az remél, a fa ültetése pedig
jövôképet ad. Mindenki kapott ajándékot és
többen elmondták, hogy miért szerettek
óvodába járni, miért volt jó itt lenni.

Másnap a pillangó csoportosok is meg-
ajándékoztak bennünket, ceruzatartót és
órarendet kapott mindenki. A ballagás nap-
ján–Takács Erzsike- kisegítô dadusunktól
is kaptunk ajándékot, amit ezúton is na-
gyon köszönünk Neki. A gyerekek örültek
a sok-sok ajándéknak, ám ekkor kezdett
tudatosulni bennük, hogy már nem jönnek
ide többet, várja ôket egy új, izgalmas, ám

nehezebb világ! Kö-
szönjük szépen az
óvónôknek, dadusok-
nak, takarítónknak,
szülôknek, hogy az ün-
nepi mûsorunkhoz
ilyen csodálatosan fel-
díszítették óvodánkat!

Ez a nap felejthetet-
len marad számomra
is, mivel ezzel a cso-
porttal az utolsó balla-
gási mûsoromat állít-
hattam össze, utoljára élhettem át a balla-
gási ünnepség izgalmas, ám felemelô pil-
lanatait. Emlékezetes marad ez a ballagás
Betty dadusunk számára is, aki velem el-
lentétben élete elsô ballagásán lett túl.
Örülök, hogy Betty dadussal együtt óvhat-
tunk, nevelgettünk Benneteket. Fiatalos
lendülete, odaadó gyermekszeretete, a cso-
port „anyás ringatója”, mindig segítôkész,
ügyes keze felejthetetlen marad minden
gyerek számára. Az elmúlt négy év alatt
mindig arra törekedtem, hogy minden gye-
rekben megtaláljam azt a pozitív értékeket,
amikre építeni lehet majd. Pedagógiai hit-
vallásom, Janus, lengyel pedagógust idéz-
ve: „Aki itt belépsz, mindig törekedj arra,
hogy nap, mint nap több legyél”.

Végül útravalóul minden kedves elbal-
lagott óvodásomnak K. László Szilvia: Ta-
risznyába való c. költeményét szeretném
idézni: 

„Lehet szegény, aki gazdag,
s lehet gazdag a szegény,
csak az fontos, milyen kincs ül
bent, a szíved rejtekén.
Ha megtanulsz mosolyogni,
észreveszed, ami szép,
rádöbbensz majd, amit te adsz,
mások azt nyújtják feléd.
Gyûjts magadnak igazgyöngyöt,
rakj el minden szép mesét,
ne hagyd, hogy a kedved rontsa
buta, bántó, rossz beszéd!
Ülj le néhány gondolattal,
hallgasd, hogyan hegedül,
mert ha veled van a fejed,
soha nem vagy egyedül!”

Greman Lászlóné: Éva óvó néni

Óvodai ballagás 2014 májusában
„Billegünk, ballagunk, mindent körbe járunk

Itt vagyunk, meg ott vagyunk
Ez volt a mi házunk

Megszerettünk Óvoda, nem felejtünk el soha.”

Gremanné Éva óvó néni pünkösdölôt tanított ballagó
csoportjának

2014 áprilisától

Újszülöttek: 
Simor Gabriella és Horváth Tibor lánya 
Zsófia Celina
Kádár Krisztina és Hajdú Bálint lánya 
Panka
Király Piroska és Zélity Károly fia 
István
Molnár Georgina és Szeleczki Mihály lánya
Petra
Nagy Lilla és Simon Tamás fia 
Tamás
Szeretettel köszöntjük községünk 
legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek: 

Brendea Gavrila (Kakucs) Zsiros Rozália (Kakucs)
Jávorszi Attila (Tokodaltáró) Böôr Anita (Tokodaltáró)
Zsolnai Sándor (Kakucs) Szücs Rozália (Kakucs)
Molnár Attila (Pétervására) Komjáti Zsuzsa (Kakucs)

Bodi Péter Sándor (Kakucs)- Spanyiel Brigitta (Kakucs)
Kovács Zsolt (Kakucs) Liska Edina Dóra (Dabas)
Szabó Dávid (Kakucs) Faragó Fruzsina (Budapest VIII.)

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Halottaink:

Golarits Józsefné (Svébis Mária) élt: 86 évet
Kiss Lajos élt: 81 évet
Stégner Józsefné (Légrádi Mária) élt: 79 évet
Nagy Milán élt: 21 évet
Tógyer Zoltán József élt: 53 évet
Bimbó Jánosné (Velikovszki Aranka) élt: 57 évet
Horváth Józsefné (Erôs Mária) élt: 83 évet

Emléküket megôrizzük!

AAAAnnnnyyyyaaaakkkköööönnnnyyyyvvvviiii     hhhhíííírrrreeeekkkk

Családunk nevében szeretném megköszönni minden kedves ro-
konnak, barátnak és ismerôsnek, akik szeretett halottunk, Stégner
Józsefné, született Légrádi Mária temetési szertartását Szent Ke-
reszt Templomunkban jelenlétükkel megtisztelték, egy-egy szál vi-
rágot hoztak Édesanyánknak, és osztoztak családunk fájdalmában. 

A Stégner testvérek

Paulik Adrienn és
Mihály András fia:

András Imre, született
2014. 06. 14-én



Tisztelt ünneplô közönség! Kedves ballagó Lányok és Fiúk!
Íme, itt a nagy pillanat, amit már annyira vártatok. A sokat han-

goztatott óhaj: csak egyszer legyen vége! Most bizonyára ti is ér-
zitek a pillanat súlyát, mert már kezditek elhinni, hogy tétje van. 

A bölcs emberek azt mondják: „Az élet olyan, mint a malomkô:
vagy leôröl, vagy kicsiszol-azon múlik, hogy milyen anyagból
vagy”.

A bölcs hasonlattal egyetértek kedves gyerekek, mert a kérdés
valóban az, hogy leôröl, vagy kicsiszol-e benneteket a következô
életszakasz. Az utóbbit kívánom nektek útravalóul: csiszolódja-

tok, nemesedjetek és
célba értek. Ez le-
gyen a köszönet és a
hála mindazoknak,
akik törôdnek vele-
tek és gondoskodnak
rólatok: elsôsorban
szüleiteknek és
nagyszüleiteknek.

Tanáraitoknak és
természetesen osz-
tályfônökötöknek ,
Nemes Mária ta-
nárnônek. Véssétek
szívetekbe azokat a
mondatokat, amelye-
ket ô az Úravaló es-
ten mondott Nektek.
Egytôl-egyig hiteles
és bölcs tanácsokkal
látott el benneteket.

Kedves Vendége-
ink, Munkatársa-
im!

Kedves Tanítványaim! 
Tizenhét éve vagyok intézményvezetô, s még sosem voltam

olyan helyzetben, hogy a ballagó diákokkal együtt az osz-
tályfônök kolléganôt is elballagtatom. Most ezt is meg kell ten-
nem.

Kedves Tanárnô!
Amit értünk és a tanítványaidért tettél, azt nagyon köszönöm.

Amiért tetted, az nagyon emberi. Ahogyan tetted, az nagyon
egyedi. A mai átlagos világban te nem az átlagot képviseled. Nyílt
vagy és ôszinte. Mindig a nehezebb utat járod. Elveid vannak. Kis
iskolánkba behoztad az egész világot, a jó humort, a pillanat által
generált „ütôs”tréfát. Egy szóból és tekintetbôl is értettük egy-

mást. Ami nagyon fontos, hogy a gyerekek is értették és értékel-
ték. A jó szándékodat, a cinkosságodat és a barátságodat.

Barát voltál mindig, és az is maradsz. És bátor is vagy! Tíz év
után mertél lépni, amit sokan nem képesek megtenni. Köszönünk
minden jó pillanatot, sikerüljön megvalósítani minden álmod!

Marton Ilona  intézményvezetô
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A nyolcadikosok szerenádja

Könyvosztás a tanévzáró ünnepélyen Svébis Vanessza a ballagási mûsorban

Nemes Mária, a ballagók
osztályfônöke

Kakucs Község Önkormányzata SVÉBIS

VANESSZA nyolcadik osztályos tanulót kima-

gasló tanulmányi munkájáért és közösségi mun-

kájáért könyvjutalomban részesítette.

Marton Ilona intézményvezetô
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Az idei tanévben hangsúlyos szerepet kapott – mindennapi tevé-
kenységünk mellett- a tehetséggondozás minden mûveltségi terü-
leten. A céltudatos tervezésnek köszönhetôen valamennyi tan-
tárgyban 87 tanuló versenyzett. Legeredményesebb tanítványaink
akár öt-hat szaktárgyban is megmérették tudásszintjüket. Termé-
szetesen azok teljesítettek a legjobban, akik nemcsak a mennyi-
ségre, hanem a minôségre is törekedtek. Gratulálunk legeredmé-
nyesebb tanítványainknak!

2. osztály: I. Krizsán Hanna, II. Kocsis Domonkos, III. Purcsel Lili

3. osztály: I. (nincs helyezett), II. Kálvin Izabella, III. Szücs Bence

4. osztály: I. Kleineisel Kata, II. Klauz Virág, Szlivka Bence, III. Kiss Virág

5. osztály: I. Csap Lili, II. Simon Barbara, III. (nincs helyezett)

6. osztály: I. Simon Lívia, II. Konczik Lili, III. Jókuthy Ajtony

7. osztály: I. Takács Tímea, II. Pöppl Barbara, III. Babai Bernadett

8. osztály: I. Maczák Marcell, II. Svébis Vanessza, III. (nincs helyezett)

A boldog gyôztesek az alsóban Maczák Marcell átveszi az elsô helyezésért járó jutalmat

A felsôsök a tanulmányi verseny eredményére várva Bepillantás a biológia szaktárgyi versenybe

A 2013/14-es tanév összesített tanulmányi verseny eredménye

A 2014/15-ös TANÉV RENDJE
Elsô tanítási nap: 2014.szeptember 01. /hétfô/

Tankönyvosztás
Utolsó tanítási nap: 2015.június 13. /péntek/

Tanítási napok száma: 181 nap

ÔSZI SZÜNET:
2014.október 27-tôl október 31-ig. 

Szünet elôtti utolsó tanítási nap 
október 22 /szerda/. 

Szünet utáni elsô tanítási nap 
november 03 /hétfô/.

TÉLI SZÜNET:
2014.december 22-tôl 2015.január 02-ig. 

Szünet elôtti utolsó tanítási nap
december 19 /péntek/. 

Szünet utáni elsô tanítási nap 
2015.január 05/hétfô/.

TAVASZI SZÜNET:
2015.április 02-tôl 2015. április 07-ig. 

Szünet elôtti utolsó tanítási nap április 01 /szerda/. 
Szünet utáni elsô tanítási nap április 08 /szerda/.

Munkaszüneti napok körüli munkarend

2014.október 18. szombat – MUNKANAP. 
2014.október 24. péntek – PIHENÔNAP

2014.december 13. szombat – MUNKANAP. 
2014.december24. szerda – PIHENÔNAP

/A változtatás jogát fenntartjuk./
Marton Ilona intézményvezetô
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A papírgyûjtés öröme
Az üvegkészítés rejtelmeit bemutató elôadást tanulóink

nagy figyelemmel követték

A „Pali konyhán” a szülôk finom palacsintával,
gulyáslevessel várták a gyerekeket A KIN-napokat összmûvészeti bemutatóval zárták

Köszönet
Sok-sok szeretettel köszönjük a

szülôk támogatását, segítségét, amivel
évrôl-évre megszervezik-megrendezik
a „Pali-konyhát”. Köszönjük a fôszer-
vezôknek, Nagy Pálnak, Mihályné Ró-
zsikának, Gavlóné Csicsa Katalinnak a
szervezést, az apukáknak, az anyukák-
nak a támogatást és a sok-sok pala-
csintát.

Külön köszönjük Nagy Józsi bácsi-
ék rendszeres nagylelkû támogatását,
amivel segítik iskolánkat. Köszönjük a
Daköv Kft-nek, Lovas Istvánnak, Bar-
tuszek Györgynek és Opóczki
Györgynek a támogatását, amivel a
KIN-napokra széppé tették iskolánk
bejáratát. 

Reméljük, a hónap változatos, sok-
színû programjai közül mindenki talált
kedvére való elfoglaltságot.

Deák Ildikó 
intézményvezetô-helyettes

Képekkel emlékezünk a Kakucsi Iskolai Napokról

Pedagógus
napi elismerés

Pedagógus napon - mely Da-
bason került megrendezésre
– Kálvin Jánosné taní-
tónô a KLIK Dabasi Tankerü-
letének igazgatójától több
évtizedes, sikeres pedagógi-
ai tevékenységéért Elis-
merô Oklevélben része-
sült. Büszkék vagyunk kolle-
ganônk szakmai elismerésé-
re, további munkájához jó
egészséget és sok örömöt, vi-
dámságot kívánunk!

Az iskolavezetés 
és a kollégák
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Versenyeredmények:
A csecsemôápolási verseny körzeti fordulóján III. helyezést

értek el: Horváth Boglárka 6. o., Oroszi Boglárka 7. o., Pucsinsz-
ki István 7. o.

Köszönjük Brabantiné Bartha Kornéliának, Nelli néninek
(védônônknek) a felkészítéshez nyújtott segítségét!

A Körny-ész napokon a papír és pet-palack gyûjtésben 1.
helyezett: az alsóban: 2. osztály 1130 kg , a felsôben: 6.osztály
786kg

A Föld Napja fotopályázaton Kovács Kitti 8. o. különdíjban
részesült. Felkészítô tanára: Klauz Dénes.

„Az én iskolám” c. Pest megyei mûvészeti verseny eredmé-
nyei: Mesevár szakkör: Kálvin Jánosné vezetésével. Harazin Be-
áta 1. oszt., Kleineisel Flóra 1. oszt. Kálvin Izabella 3. oszt., Klei-
neisel Kata 4. oszt., Tóth Sára 4. oszt., ·Kincses Almárium szak-
kör: Deák Ildikó vezetésével. Takács Tímea 7. oszt., Pöppl Barba-
ra 7. oszt., Gavló Blanka 7. o., Konczik Lili 6. o., Simon Lívia 6.
o., Csap Lili 5. o., Varga Vivien 5. o. Fotószakkör tagjai Klauz
Dénes vezetésével.

A versenyen részt vett diákok oklevélben részesültek, a munká-
ik kiállításra kerültek Budapesten.

Az Apáczai Kiadó Komplex tanulmányi versenyén az or-
szágos döntôben 4. helyezett lett a 4. osztályos Kristály csapat.

Kálvin Jánosné vezetésével Kleineisel Kata, Klauz Virág, Szlivka
Bence tanulók versenyeztek.

Budapest birkózó bajnokság 2014. Felkészítô tanár: Kocsis
Gábor. II. helyezett: Kloczka László (69 kg). II. helyezett: Klocz-
ka István (76 kg).

Ócsai Terematlétikai Kupa eredményei: 1. helyezett 50m fu-
tás: Matyi Balázs. 2. helyezett 50m futás: Kala Sándor. 3. helye-
zett távolugrás: Horváth Boglárka. 4. helyezett 900 m futás: Tó-
gyer Balázs. 5. helyezett 900 m futás: Kovács Dávid. 6. helyezett
900 m futás: Csiszárik Henrietta.

Az örkényi Karéj fesztiválon a Csillagszemûek néptánc cso-
portunk III. helyezést ért el. Tagok a 3. osztályból: Gavló Petra,
Horváth Eszter, Kálvin Izabella, Simon Anna, Svébis Jázmin, Za-
lavári Dorina, Szücs Bence, Varga Ádám, Tógyer Zoltán. 4. osz-
tályból: Fogarassy László, Gavló Csaba, Szlivka Bence. Felké-
szítô tanár: Nagy Jánosné.

2014. május 13-án, Albertirsán Megyei Atlétika Versenyt ren-
deztek, iskolánk is képviseltette magát. Három tehetséges diá-
kunk jutott be a döntôbe. Felkészítô tanár: Kocsis Gábor.

Matyi Balázs 8. osztályos: 300 m futás lll. helyezett, 100 m fu-
tás V. helyezett. Kala Sándor 6. osztályos: 60 m futás IV. helyezé-
sével továbbjutott az országos döntôbe! Horváth Boglárka 6. osz-
tály távolugrásból ért el szép eredményt.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Deák Ildikó intézményvezetô-helyettes

Bemutató óra
„Legalább annyira kell törôdnünk az-

zal, hogy hogyan tanítunk, mint amennyire
korábban azzal törôdtünk, hogy mit taní-
tunk.” John Bruer: Iskolák a gondolatért

KLIK Dabasi Tankerületének Alsó tago-
zatos munkaközössége felkérte iskolánkat,
hogy április 29-én bemutató órát szervez-
zünk a környezô iskolák munkaközösség
vezetôi és tanítói számára, aminek nagy
örömmel tettünk eleget. A Mûvészeti fesz-
tivál kiállítását és iskolánkat röviden be-
mutatva Lovas Istvánné, a helyi munkakö-
zösség vezetônk fogadta és kalauzolta a
vendégeket.

A 2. osztályban Szarvas-Varró Ágnes ta-

nító vezetésével matematika, a 3. osztály-
ban Serfelné Szaller Edit tanító vezetésé-
vel egy magyar óra munkájába pillanthat-
tak be az érdeklôdôk. A kor innovatív le-
hetôségeit kihasználva, mindkét tanítási
óra kooperatív-tevékenykedtetô módszer
elônyét és hatékonyságát mutatta be. 

A játékos feladatokon keresztül az alap
kompetenciák fejlesztésén túl az együtt-
mûködésen alapuló lehetôségeket kihasz-
nálva, egymást segítve dolgoztak a gyere-
kek. A „tanításról” a „tanítás és tanulásra”,
majd a következô lépésként a ” tanulásra ”
összpontosítottak. A ”mit tanuljunk” mel-
lett a „hogyanokra” helyezték a hangsúlyt
a tanítóink. A tanulási képesség fejleszté-
sével, a teljesítmény arányos növelésével
hathatós ösztönzést biztosítottak az élve-
zetes és izgalmas tanulás számára. A gye-

rekek nagyon jól teljesítettek, az órán akt-
ívan, játékosan vetették bele magukat az
élvezetes és nehéz feladatok sorába, ami a
nem más volt, mint az” önálló tanulás”. 

A tanítóink nagy szakértelemmel, a
módszer magas szintû alkalmazásával ki-
vívták a vezetôk és a kollégák elismerését.
Konkrét felkéréséket kaptak, a környezô
iskolák „jó gyakorlati” bemutató óráihoz,
a módszer alkalmazásának és lehetôségei-
nek mélyebb bemutatására.

Nagy büszkeség volt számunkra a sok
dicséret és a kollegáinkat méltató elismerô
szó. Gratulálunk a pedagógusok színvona-
las és magas szintû munkájához, a pedagó-
giai tevékenységükhöz pedig további sok
örömöt és sikeres alkotó munkát kívá-
nunk!

Deák Ildikó intézményvezetô- helyettes

1. és 2. osztályosok kirándulása Szentendrén
Igazi kirándulóidôvel köszöntött ránk május 29-e, az 1. és 2.

osztályosok kirándulásának napja, aminek úticélja Szentendrén a
Skanzen volt.

Elemózsiával megrakott hátizsákunk súlyán már a buszról lesz-
állva könnyítettünk, mert az utazás során már többen sóvárogva
gondoltak a szülôk által bekészített finomságokra. Így jóllakottan,
az utazás fáradalmait kipihenve léptünk be az „idôutazásba”.

Elmúlt idôk házai között sétálhattunk, amiket tájegységenként
rendeztek utcákba. Megtudtuk, hogy a különbözô helyeken felfe-
dezett, arra a bizonyos tájra jellemzô épületeket a skanzen megvá-
sárolt, ott lebontották, majd itt építették újra az eredeti állapotuk-
ban. Furcsa volt, hogy csak úgy besétálhattunk egy-egy udvarba,
benézhettünk a házak minden zugába a pincétôl a padlásig. Nem
hagytuk ki a magtárak, istállók, kamrák megtekintését sem, de va-
lamennyi kút mélyére is be kellett kukkantanunk. Volt ház,
amelyhez veteményeskert is tartozott, s többen felfedezték benne
az otthon is termesztett növényeket. Sajnáltuk, hogy a régi iskola
épületébe nem mehettünk be, mert éppen „tanítás” folyt. Egy má-
sik iskolás csoport már korábban lefoglalta ezt a programot, és ar-
ra jártunkkor éppen szünet volt az udvaron, s végignéztük a

csengôszó utáni sorakozójukat. Bárcsak a mi iskolánkban is ilyen
gyorsan és fegyelmezetten történne mindez!

Minket egy cipósütési foglalkozással vártak az egyik házban.
Mindenkinek része lehetett a dagasztóteknôben történô gyúrás-
ban, mindenki maga formázta saját cipóját. Míg pihentettük, rin-
gattuk is az ölünkben. Segítettünk a fagyûjtésben a kemence befû-
téséhez. Milyen öröm volt kezünkbe kapni a még meleg, jó illatú
friss cipót, amit mi készítettünk!

A néni – aki mindebben segített – megdicsért minket: a 2. osz-
tályosoknak kiemelte a fegyelmezettségét, ügyességét, az 1. osz-
tályosoknak a dalos kedvét, a sok mondókát, amit kenyérsütés
közben elmondtak.

Más házakban is folyt a munka: pl. kukoricamorzsolás, lekvár-
készítés. Többeknek ezek a tevékenységek otthonról már is-
merôsnek tûntek.

Egy filmforgatás szemtanúi is lehettünk egészen közelrôl. A
korabeli ruhákba öltözött szereplôk jobban olvadtak a környezet-
be, mint a mi kirándulócsoportunk. Az is érdekes volt, hogy a fel-
vételt készítô kamerát sínen gurították. Ilyet még nem sokan lát-
tunk!
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A szatócsboltban többen elsô vásárlásukat bonyolíthatták le.
Nehéz volt egyeztetni a portékák árát a zsebpénz összegével.
Egyik elsôs kétségbeesett, hogy a nyalóka 300 Ft, neki meg
„csak” 1000 Ft-ja van. Volt, aki annak örült, hogy sikerült elkölte-
nie az összes pénzét. Nem igazán illett a képbe, de fagyit is lehe-
tett kapni sokak örömére.

Ennyi séta után jól esett jármûre szállnunk: kisvonattal jártuk

be a skanzen egész területét, boldogan integetve a sétáló látoga-
tóknak.

A vonatozás után Szentendrének is búcsút intettünk. A buszon
még felelevenítettük a nap eseményeit, vidáman telt a hazaút.
Többen elmondták, hogy ez volt a legjobb kirándulásuk.

Az osztályfônökök: 
Lovasné Nagy Éva és Szarvas-Varró Ágnes

Melyik az a hely Magyarországon, ahol visszarepülhetünk az
idôben és betekinthetünk nemzeti múltunk egy-egy részletébe úgy,
hogy egy percig sem unatkozunk, és feledhetetlen élményekkel
gazdagodunk? A megfejtés: az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti

Emlékpark.
A 3. és 4. osztályosok ezt a helyet választották májusi tanulmá-

nyi osztálykirándulásunk úticéljává.

Már megérkezésünk után röviddel látványos lovasbemutatón
vettünk részt, amelyen ízelítôt kaptunk ôseinkegyedülálló harc-
modoráról, lovaglási és idôtöltési szokásairól. A végén még lova-
kat is simogathattunk.

Az árnyas szoborparkban minden királyunk és kiemelkedô tör-
ténelmi személyiségünk szobra elôtt elidôztünk egy keveset, és
tiszteletünket kifejezve felidéztük a róluk tanultakat.

Különleges érzés volt a tankönyveken kívül találkozni nagyja-
inkkal, és újra átélni az iskolai élményeinket.

A Csete jurtákban maketten is láthattuk történelmünk egy-egy
sorsfordító eseményét, még egy óriás mamutfenyô korongját is
megcsodáltuk. Gondolatban összehasonlítottuk a mi százéves
tölgyfánkkal. Nagyság tekintetében a mamutfenyô gyôzött.

A skanzenben betekinthettünk egy öreg tanyasi iskolába, meg-
kerestük Kakucsot a térképen, majd gólyalábaztunk egy kicsit a
hûs lombok alatt.

Összetalálkoztunk egy 30-as évek korabeli csendôrrel, aki
örömmel válaszolt érdeklôdô kérdéseinkre, és még szívesen le is
fényképezkedett velünk.

Az 1700-as évekbeli szélmalom megmászása többek számára
kicsit félelmetes élmény volt, de a dombról legurulás annál móká-
sabbra sikerült.

Részt vettünk az Árpád népe címû múzeumpedagógiai foglal-
kozáson, amire egy jurtában került sor. A vállalkozó kedvûek
íjászkodhattak is.

Egy kis fagyizás és Szer monostorának megtekintése után kö-
vetkezett a nap fénypontja: teljes nagyságában a Feszty-körkép,
amit eddig csak az olvasókönyvünkbôl ismertünk.

Mindannyian meghatódva, lenyûgözve jártuk körbe ezt a hatal-
mas, lenyûgözô, csodálatos alkotást.

Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a tartalmas, felejthetet-
len élménynek. Külön öröm számunkra, hogy iskolánk vezetôi is
megtiszteltek minket jelenlétükkel.

Jó szívvel ajánljuk ezt a programot azoknak a Kedves Olvasók-
nak, akik szeretnek kirándulni, és fontosnak tartják nemzeti érté-
keink megismerését!

Babi és Edit tanító nénik

ÓPUSZTASZERI ÉLMÉNYEK
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Nagy Jánosné a kirándulásról

Felsô tagozatosok tanulmányi kirándulása
2014. május 31-én, szombaton felsôs

osztályinkkal (5.-6.-7.) Esztergomba ki-
rándultunk. Délelôtti programként az Ér-
seki Székesegyház megtekintését tervez-
tük. Már a bejáratnál mindenkit lenyûgö-
zött a bazilika hatalmas oszlopsora,
lépcsôje, ahol azonnal lefényképezked-
tünk. Utána csodálattal néztük meg a
templom belsejét, szobrait és freskóit is.
Megilletôdve álltunk a világ legnagyobb,
egyetlen vászonra festett oltárképénél,
melyen Michelangelo „Mária mennybevi-

tele” címû festményét nézhettük meg.
Székesegyházi sétánk során az altemp-
lomban, kincstárban sok érdekességet
nézhettünk meg híres történelmi, egyházi
személyekrôl és tárgyaikról. Többek közt
így tekinthettük meg az altemplomban
Esztergom fôpapjainak temetkezési he-
lyét, ahol tisztelettel álltunk meg Mind-
szenty bíboros sírja elôtt is. Majd kis bü-
fézés után sokaknak nem kis gondot oko-
zott a felmenetel 100 méter magasra, a
Kupolakilátóba, melynek látványa minden

fáradságot feledtetett. Mivel az esztergo-
mi strandfürdô bezárt, így a Mária Valéria
hídon kis vonattal átmentünk Párkányba, s
így Szlovákiában a Vadas Termálban fü-
rödhettünk. 

A rossz idô ellenére jól sikerült az idei
kirándulás is. Kollégáimmal: Noémi ta-
nárnôvel, Dénes tanár úrral örömmel áll-
apítottuk meg, hogy gyerekeink sok új is-
merettel, élménnyel gazdagodtak, és jó
hangulatban térhettek haza. 

Nagy Jánosné 6.-os osztályfônök

Az utolsó héten megadtam a lehetôséget negyedikes tanítvá-
nyaimnak, hogy ha szeretnék, kipróbálhatják magukat a tanítás-
ban. Nem is gondoltam, milyen nagy sikere lett az ötletemnek.
Minden órára volt jelentkezô, még a matekra is! Le a kalappal a
tanulóim elôtt, akik nagy gonddal, sok jó ötlettel készültek fel az
órákra. Erre a hétre újra diák lehettem, amit nagyon élveztem, bár
én is írtam dolgozatot, feleltem a táblánál, rajzoltam, vagy amit
éppen kellett, azt csináltam.

Nem volt egy perc lazítás sem, jól megdolgoztattak minket a
kistanítók. Dicséret illeti mind! Tükörbe néztem, és tetszett, amit
láttam benne.

Kleineisel Kata írása
Amióta az eszemet tudom, mindig tanító néni szeretnék lenni.

Mindig ezt játszom a babáimmal és a testvéreimmel is. Most, ne-
gyedik év végén lehetôségem volt arra, hogy taníthattuk osztály-

társainkat is. Az utolsó hét minden órájára volt jelentkezô. Én egy
matek és egy nyelvtanórát kértem. Mint a többi osztálytársam, én
is sok játékos, érdekes feladattal készültem. Megtudtuk, milyen
nehéz ennyi gyerek figyelmét lekötni. Mégis nagyon élveztük és
soha nem felejtjük el ezeket a napokat.

Klauz Virág írása
Nagy élmény volt az nekem, amikor a tanév utolsó hetében mi

gyerekek lehettünk a tanárok.
Én szövegértés dolgozatot állítottam össze, írattam és javítot-

tam. Jól sikerült!
Rajzórát is tartottam. Ott összekevert állatokat kellett rajzolni.

Ezek kicsit furcsára, egyben gyönyörûre sikeredtek.
Így megtudtam, hogy olykor milyen nehéz a tanároknak. De

van, amikor a tanítás nagyon jó dolog!
Kálvin Jánosné, a 4. o. osztályfônöke

Kistanítók – avagy egy tökéletes tükör
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Nem csak a nyolcadikos osztályfônök ballagtat, ballagtatunk mi
is, alsós osztályfônökök. Nekünk sem könnyebb, sôt mi a négy év
alatt sokkal több idôt tudunk együtt tölteni tanítványinkkal, mint
felsôs kollégáink. Az életkori sajátosságokat is figyelembe véve
így mélyebb a kötôdés itt az alsóban. Ez a búcsú mindig nehéz, ne-
héz volt most is. Már túl voltunk mindenen – évzáró, bizonyítvá-
nyosztás, mégis úgy gondoltuk mi, volt negyedikesek, hogy az el-
múlt négy évet megkoronázzuk még egy együtt töltött nappal. 

Június 20-án, pénteken 9 órakor traktorral indultunk a vadász-
házhoz. Ezúton szeretnénk megköszönni a vadásztársaság minden
tagjának, hogy biztosították számunkra ezt a helyet. Ez a hely már
adja a lehetôségeket: jól felszerelt konyha, hatalmas ebédlô, pi-
henô szobák, mosdók, és ami a legfontosabb – egy hatalmas, gyö-
nyörû udvar fôzô-sütôhellyel. Amint kiértünk, felraktuk az ebé-
det, majd két csapatot alkottunk, s készülôdtünk a számháborúra.
Zászlókat, számkártyákat készítettünk, s elkezdôdött a harc.
Szülôk, gyerekek együtt harcoltuk végig a háborút, majd követke-
zett a ráadás. Íjakat, nyílvesszôket készítettünk, s gyakoroltuk a

célba lövést. Meglátogatott minket Pálinkás Tibi is lovaskocsijá-
val, így még meglepetésként bejártuk a környéket vele. Köszönet
neki is! Estefelé tüzet raktunk, szalonnát sütögettünk, jókat be-
szélgettünk. Már jócskán sötétedett, mikor felkerekedtünk, s ha-
zatraktoroztunk. Bátran állíthatom, hogy aki ott volt, egész életé-
ben emlékezni fog erre az élményekkel teli, érzelmekkel gazdag
együttlétre, s az elmúlt négy évre.

Kálvin Jánosné tanítónô

Klauz Virág így emlékezik: Életem egyik legjobb osztálykirán-
dulása volt akkor. Traktorral mentünk a vadászházhoz. Ott ját-
szottunk és sokat számháborúztunk. Nagyon finom ebédet ettünk,
aztán kézmûveskedtünk. Még egy nagyon jót lovaskocsizhattunk
is együtt.

Estefelé tüzet raktunk és szalonnát meg kenyeret sütögettünk,
ami nagyon vicces volt, mivel némelyikünknek nagyon odasült a
kenyér. Haza is traktorral jöttünk. Mikor leszálltunk, mindenki ér-
zékeny búcsút vett mindenkitôl és elindultunk haza.

Ez volt az egyik legjobb napom!
Kleineisel Kata írása: Már a nyári szünetben voltunk, mégis,

néhány tanuló kivételével, mindenki eljött a megbeszélt napon a
sportpálya elé. A legtöbben traktorral, de néhányan biciklivel men-
tünk ki a vadászházhoz, ahol egy csodálatos napot töltöttünk el.
Minden pillanatban történt valami: fôztünk, számháborúztunk, tú-
ráztunk, íjakat, nyílvesszôket készítettünk, célba lôttünk, rôzsét
gyûjtöttünk, tüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, lovaskocsiztunk,
jókat nevettünk. Szerintem ezt a napot sem fogjuk soha elfelejteni.

Indulás a traktorral Szalonnasütögetés

Alapanyaggyûjtés az ijászkodáshoz Pálinkás Tibi meglepetése

Búcsúzás – avagy egy tökéletes nap
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Zöldike életjel
Örömmel adjuk hírül a Kedves Olvasóknak, hogy a 2013/14-es

tanévben is sok kakucsi kisiskolás öregbítette a Zöldikék hírne-
vét. Büszkék vagyunk rá, hogy sikerült gyermekeink mindennap-
jainak részévé tenni a természet szeretetét, védelmét. 

Ma már alapvetô igényük a szabad levegôn való tartózkodás,

túrázás, önfeledt játék, a természet szépségeire való érzékenység.
Valljuk, hogy pozitív példamutatással tudatos, a környezetért és
önmagukért felelôs felnövô nemzedéket tudunk nevelni.

Ezúton köszönjük a KAFIK-nak, hogy május 10-én mi is csat-
lakozhattunk a TE SZEDD! mozgalomhoz, és hozzájárulhattunk
falunk környékének tisztává varázsolásához.

Külön köszönet a kedves vendéglátásért, a finom ebédért és a
gyerekek meglepetés ajándékáért!

Tavasszal szokásunkhoz híven az Öreg Tölgyfát is megláto-
gattuk.

Devecseri Gábor: Kocsányos tölgy
címû versével búcsúzunk a nyári szünetre. 

Háromszáz éve álltam már itt magányosan,
mikor mellém állították ezt a távírópóznát.
Azóta táviratozom. Szüntelenül, minden
évszakban, most is a hóban, tavasszal is
a zöldek, ôsszel is a rozsdaszínek között.
Éjjel-nappal. Ne zavarj. Föladom a táviratot.
Mindig csak ugyanazt. Sürgôs. Mindenkinek
tudni kell. Szövege rövid, de fontos: Élek.

Szeptemberben újra találkozunk!
Szarvas-Varró Ágnes és Serfelné Szaller Edit tanító nénik

Nyári napközi
„A játék az …
gömbölyû és gyönyörû,
csodaszép és csodajó( …)
Játszom két színes szememmel
a két kedves, pici kézzel …”

/Kosztolányi Dezsô/

Az idei nyári napközi – mint eddig
minden évben – kiemelkedô népszerû-
ségnek örvendett.

Változatos programok várták iskolá-
sainkat, melyek között mindenki meg-
találta a számára kedvére valót. A gye-
rekek képességei, készségei sokoldalú-
an fejlôdtek, miközben nap mint nap
együtt játszottak, sportoltak, foglala-
toskodtak, tevékenykedtek.

A fényképeken a 2014. július 9-10-i
agyagozásról és csuhézásról látható
ízelítô, valamint egy kirándulásról.

Szarvas-Varró Ágnes 
és Serfelné Szaller Edit tanító nénikA Széleseken is kirándultak, a gázlónál

Agyagozás közbenA napközisek csuhébabákat is készítettek
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Révfülöpi üdvözlet a Lapozgató olvasóinak: 
Nagy Jánosné tanárnô és a kakucsi gyerekek

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 
HÉTFÔ: 8–17. KEDD: –

SZERDA: 8–15.30. CSÜTÖRTÖK: –
PÉNTEK: 8–11.30. Ebédidô: 12.00–12.30 

Háziorvos:
Dr. Kende Károly
hétfô: 8–12., 
kedd: 12.30–16., 
szerda: 8–12.,
csütörtök: 8–12., 
péntek: 8–12.
Sürgôs esetben a mentôk

hívhatók bármikor a 104-es telefonszámon.
Ügyelet16 órától másnap reggel 7 óráig 
az újhartyáni egészségházban van:
2367 Újhartyán, Fô u. 26. 
Mobil: 06-30-244 2212

Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Vágány Valéria

hétfô: 8–12., kedd: 12–16., szerda: 8–12., 
csütörtök: 8–12., péntek: 8–12.
Tanácsadás: csütörtök: 8–16.

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

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

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

A fogorvosi rendelés:
Dr. Farkas József Attila

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

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

kedden: 12-15 óráig
Védônô:

Barta Kornélia
Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

Kakucsi Posta nyitvatartása: 

Hétfô: 8.00-18.00-ig,
Kedd: 8.00-14.00-ig,

Szerda: 8.00-16.00-ig,
Csütörtök: 8.00-16.00-ig,

Péntek: 8.00-16.00-ig,
Ebédidô: 12.00-12.30-ig.

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

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:

Örkényi Takarékszövetkezet Kakucsi Kirendeltségének nyitvatartása:

Pénztári órák: Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Kedd: 7:30-14:00-ig, 7:30-14:30-ig.
Szerda: 7:30-17:00-ig. 7:30-17:30-ig.
Csütörtök: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Péntek: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Ebédidô: 12:00-12:30-ig
Telefon: 29/376-068. Cím: 2366 Kakucs, Sastelep 1.

A Kakucs községi Polgárôrség 
telefonszáma: 06-20-9-150-683.

2014. július 7-tôl a Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatalának
Újhartyáni Kirendeltsége a Faluházban 

fogadja az ügyfeleket keddenként 
8.00 - 16.30 óra között.

Nyitvatartás:
Hétfôtôl péntekig: 8.00 órától – 20.00 óráig

Elérhetôségek: 
Cím: Dabas, Szent János u. 120-122.

E-mail: okmanyiroda@dabas.hu
Általános információ: 06 (29) 564-200

Általános információ és idôpontfoglalás: 
06 (29) 564-211

Irodavezetô: 06 (29) 564-203
Jármûigazgatási ügyek: 06 (29) 564-214, 

06 (29) 564-205, 06 (29) 564-206, 
06 (29) 564-207

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: 
06 (29) 564-206

Útlevél, személyi igazolvány, 
vezetôi engedély, parkolási igazolvány, 

lakcímváltozás és 
lakcímigazolvány ügyek: 

06 (29) 564-213, 06 (29) 564-212, 
06 (29) 564-200 

Fax: 06/29/564-208

Okmányiroda - Dabas
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Számunkra különleges mûvészeti ág ra-
gyogó darabjait látjuk ma. ôsi gyökerei a
messzi múltig nyúlnak vissza. Az ókori
Keletig - minden titkok feszegetôjéig.
Évezredekkel ezelôtt kíváncsi alkotók kí-
sérleteztek uralkodóik elkápráztatásával.
Kipróbáltak mindent, és ki tudja, miként
akadtak az olvasztott, színezett üveg titkai-
ra, miként jutottak el a sugárzó színek ke-
retbe foglalt világáig? Nem tudjuk. 

De azt igen, hogy törek-
vésük sikeres volt. Tanú
erre a történelem meg-
annyi, hasonló technikával
készült, máig ismert da-
rabja.

Mezopotámiából Egyip-
tomon át Bizáncig jutott el
a tûzzománc technikája.
Ott tökéletesedett, és a ke-
reskedelem segítségével
terjedt el Európa más terü-
leteire Kelettôl, Nyugatig. 

Került a lustán folyó
üvegbôl agyagtéglára, ék-
szerre, lószerszámra, kard-
markolatra, koronára,
kegytárgyakra, díszes do-
bozokra.

Kevesen tudják, aki be-
lekezd ebbe a mûvészi ki-
fejezési formába, annak
számtalan tudományág
részleteit kell ismerni ahhoz, hogy a szí-
nek és formák, árnyalatok és részletek ki-
váltsák a szemlélôbôl az elismerést, az áhí-
tatot.

Tudni kell, milyen hôfokon olvad az
üveg, milyen hôt bír el, érték- és alakvesz-
tés nélkül, a kiválasztott fém. 

De azt is tudni kell, milyen töménység-
ben használható az üveget színezô anyag –
mert a mûveken látható szépség és ragyo-
gás változatossága sokszor méregtartalmú
adalékokat kíván. 

Csak kiváló mûvész tudja, egyetlen da-
rabot is hányszor kell kemencék mélyén
égetni, majd csiszolni újra, meg újra, hogy
az a szín köszönjön vissza az alkotásról,
amit a teremtô képzelet szeretne. 

A mûvész lelkében lobogva lángoló sze-
retet bírja rá az azsúrképen megrebbenô
fényt, szôje színek selymét szemünkbe, fa-
kó világunkba. 

Égkék selymén ezernyi csillag közt búj-
nak meg a Zodiákus jegyei – kutatják a tá-
voli jövendô még ismeretlen pillanatait.
Kettészelt csigaház rejti magában tágabb
hazánkat, a spirálkarú Tejút galaxist. Ki-

rálykék pompában uralja az ôt megilletô
helyet a Holdistennô.

Égi mérlegen teszik próbára gyarló lel-
künk értékeit.

Különleges pasztellszínekben, gyöngy-
házfényû, olvadt arany, ezüst, bronz bújik
meg, és vonz, vonz megállíthatatlanul.

A madárdal hallatán koboldok lejtenek
táncot az erdô mélyén, fák tövében. Pillan-
gó ül tárt szárnyakkal – ne üssünk zajt,

még elrepül!
Másutt a csodaszarvas, sokágú, súlyos

fejdíszével óvja a szent fa pompás testét, a
fa smaragdszín koronájával rejti cserében
ôt. 

Madarak dala zengi be az erdôt, füvek,
virágok boldogan ringanak. 

A szecesszió formavilágától, népünk
motívumain át az ikonok kötött képi érté-
kéig felcsillannak elôttünk legértékesebb
kincseink.

Igazi varázslat ez. Homokból, porokból
kevert, szórt, festett anyag – és amit a tûz
heve, és az ihlet áldása formál belôle, cso-
dálatra készteti a nézôt. 

ôsi motívumkincsünkbôl épülô képek
meséket mondanak és bíztatnak bennün-
ket.

Csak így, ilyen színesen, gyökereinkbôl
táplálkozva lehet szabadon élni.

Zárjuk be szívünkben a zaklatott vilá-
gunkra nyíló ajtajainkat, és nyissuk ki a
békére éhezô ablakainkat. Hagyjuk, a szín,
a kép, a felfénylô gondolat itassa át a lel-
künket! 

Itt és most - nem különbözünk. Nem

számít, mit gondolunk e falakon kívül a
világ dolgairól. Csak az a fontos, ami a lel-
künkbe költözik.

Angyal szárnya érint meg bennünket. 
Ezt a lélektôl lélekig ható ajándékot

hozta el nekünk két kiváló mûvésznô,
Czóbel Marianna és Körös Sára.

Palettájuk színes kincsével festették tele
az elmúlt perceket, s teszik ezt mindazzal
az idôvel, mit majd a mûvekre áldozunk. 

Czóbel Marianna Kaposvár elkötele-
zettje. Itt végezte a tanítóképzô fôiskolát,
majd Pécsett a tanárképzô fôiskolán szer-
zett rajz szakos diplomát. 

A tûzzománcozás alapjaival egy debre-
ceni nyári alkotótelepen ismerkedett meg.

Ezután több alkotótáborban, mûvészte-
lepen csiszolta a tudását. A
Kecskeméti Nemzetközi
Zománcmûvészeti Alkotó-
mûhely által szervezett
szimpóziumok állandó
résztvevôje. 

Itt ismerkedett meg Turi
Endre, a mûvésztelep ve-
zetôjének irányításával, a
domború felületeken alkal-
mazott rekeszzománc tech-
nikával. Ugyanitt számos
más zománckészítési tech-
nika titkainak lett ismerôje. 

Tûzzománc képein meg-
elevenedik a szakrális múlt,
az egyetemes keresztény
kultúra. Visszanyúl a hon-
foglalás-kori motívum-
kincshez is. Kedveli a sze-
cessziót a hajlékony lendü-
letes vonalvezetés miatt. 

Kôrös Sára Kecskemé-
ten született. Felsôfokú tanulmányait Sze-
geden végezte. A Tanárképzô Fôiskolán
szerezte meg biológia és rajz szakos diplo-
máját. 1998-ig Lajosmizsén tanított. Turi
Endre 1985-ben ismertette meg vele a tûz-
zománc technikát. 

Rajzai és illusztráció jelentek meg La-
josmizsén az Általános Iskola kiadványai-
ban, illetôleg az Apáczai Kiadó tanköny-
veiben. 

Tûzzománc szakkört alakított gyerme-
keknek, késôbb felnôtteknek is. Tanulmá-
nyait fokozatosan bôvítette

Több diplomát szerzett: az ELTE Böl-
csészettudományi karon, kulturális mene-
dzseri szakon elvégezte a mozgóképkultú-
ra és médiaismeret kurzust, a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetem vizuális kom-
munikáció szakán diplomázott 2008-ban.

Isten adjon mind a kettôjüknek erôt, és
jó egészséget, az eljövendô évek alkotó
munkájához!

Kívánjuk, ne hagyja el Önöket a teremtô
ihlet, hogy még számtalan kiállításon vará-
zsolhassanak el bennünket!

Isten hozta Önöket nálunk!

Tûz, te gyönyörû…
Alábbiakban közöljük dr. Kendéné Toma Máriának a falunapi tûzzo-

mánc-kiállítás megnyitóján elhangzott beszédét, mely 2014. június 14-én
hangzott el Polgármesteri Hivatalunk dísztermében. 

A mûsor zenei közremûködôi Farkas-Barabás Szabolcs gitár- és Zsíros
Réka fuvolamûvészek voltak. Verset mondott: Maczák Ibolya (PhD).

Zsíros Réka és Farkas-Barabás Szabolcs a könyvtár költészet-
napi mûsorában is zenélt
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Zeneszóra várnak a Csiga csoportosok

A büszke szülôk sokasága

A Pillangó csoport bemutatója falunapunkon

Lovasné Nagy Éva tanító néni elsôseivel hagyományôrzô pünkösdöt
adott elô

Meghívtuk falunapunk mûsorába az iskola tavaszi fesztiváljáról 
a harmadik osztályosok „dobos” táncát is, melyet a délelôtt konferansza,

Serfelné Szaller Edit tanított be

A hatodik osztályos Horváth Bogi és Konczik Lili ebben az évben is szépen
énekelt és zenélt nekünk

A nagysátor elôtti téren Fajth Éva ügyes mozgású zumbásai mutatták be 
tudásukat

Nagy Jánosné tanárnô magyar néptáncos csapata is sikert aratott a nézôk
körében

FALUNAPI KÉPES VISSZATEKINTÉS
A kakucsi gyermekeké volt délelôtt a színpad

(fotók: Balla Zoltán, Geicz István, Klauz Dénes, Major Jánosné)
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A Kökörcsin Óvoda tornaszobájában kézimunka és gyertyakiállítást
szerveztek a dolgozók

Ki lehetett próbálni a lovaglást is

A kicsik nagy öröme, az ugrálóvár volt

A Kakucsi Fiatalok (KAFIK) ügyességi versenyt szervezett
A kispályás foci két szervezôjére, Balogh János és Oláh József képviselô

urakra figyelnek a csapatok

Válogatás a falunap délelôttjének
egyéb programjaiból
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Szomora Zsolt és zenekara

A tiszakécskei Boróka citerazenekar, melynek tagja Horváth Kitti, kakucsi
származású zenész is

A Beat Lavers táncosai nagy sikert arattak a fiatalok körében

Falunapunkon bemutatkoztak a Magyar testvérek, akik vendégmûvészt is
hoztak magukkal (Gináról cikk a … oldalon)

Vastag Tamás rövid mûsorában megtáncoltatta a közönséget

A helyi német nemzetiségi önkormányzat vendégei a szigetújfalui táncosok
voltak

AAAAzzzz    eeeesssstttt     sssszzzzttttáááárrrrvvvveeeennnnddddééééggggeeee,,,,

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó    ÁÁÁÁddddáááámmmm

hhhhaaaarrrrmmmmoooonnnniiiikkkkáááássss----éééénnnneeeekkkkeeeessss

mmmméééégggg    aaaa    ttttáááábbbboooorrrrttttüüüüzzzzüüüünnnnkkkknnnnééééllll

iiiissss    sssszzzzóóóórrrraaaakkkkoooozzzzttttaaaattttooootttttttt

bbbbeeeennnnnnnnüüüünnnnkkkkeeeetttt

A báli zenét a Kálvin Zenekar szolgáltatta, köszönet érte!

A nap sztárvendégei
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A magyarkakucsi delegációt a KAVICSOK fogadták sátrukban finom
ebéddel

Falunapunk kakucsi sztárjai a Mazsorettek voltak, akik új ruhájukban
remekeltek

Borversenyünk döntnökei: Fajt István, Golda László, dr. Kendéné Toma
Mária, Kosztolányi Zoltán

A beküldött süteményeket bírálta: Csiszárik Lászlóné, Herman Józsefné,
Sinkó-Fajt Zsuzsanna és Konczikné Kaldenecker Rózsika

Az ételeket Kucsák Beáta, Nagy Pál, Kucsera Attila és Csiszárik Imréné
zsûrizték

Konyhásaink, akik egész nap helytálltak a repi ételek elkészítésével: 
Sinkó-Fajt Zsuzsanna, Oláhné Mónika, Lukatsikné Zsuzsa, 

Némethné Krisztina és Konczikné Rózsika

Falunapunk tomboláját az idén a KAVICSOK szervezték Mosolygós arcok a kispályás foci eredményeinek ismertetésekor
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Borverseny:
Másutt termelt szôlôbôl készült borok versenyében:

Oklevél: Csernák Attila (Albertirsa) – Rajnai Rizling
Ezüst oklevél: Kálvin-Csiszárik pincészet (Ceglédbercel) – Chardonnay,

Cserszegi Fûszeres
Arany oklevél: Tóth Pál (Ceglédbercel) – Chardonnay
Arany oklevél: Juhász István (Novaj) – Királylányka
Arany oklevél: Kálvin-Csiszárik pincészet (Kakucs) 

– Cserszegi Fûszeres 
Arany oklevél: Jasper Lóránt (Balatonakali) – Olaszrizling, Juhfark, 

Sauvignon Blanc Cuvée
Nagy arany oklevél: Farkas Roland-Fucskó Lajos (Balatonakali) 

– Olaszrizling
Nagy arany oklevél: Juhász István (Novaj) – Zweigelt

A Kakucson termett szôlôbôl készült borok versenyében:
Bronz oklevél: Zelei Levente – Otello

Ezüst oklevél: id. Zsíros József – Zalagyöngye, Kunleány, Irsai Olivér
Ezüst oklevél: Forgács Frigyes – Mézes

Ezüst oklevél: Zelei Levente – Otelló
Arany oklevél: Kálvin-Csiszárik pincészet – Otelló

Arany oklevél: Forgács Frigyes – Szlanka

Fotópályázat:
A kiírásnak megfelelô fotó nem érkezett. 

Elismerésben részesült: Nagy Júlia és Balla Zoltán.
A „Kakucs a fotós szemével” pályázatot jövôre is szeretnénk elindítani,
és reménykedünk, hogy a pályázati kiírás témájában kapunk képeket.

Kérjük, máris készüljenek!

A meghirdetett gyümölcsös sütemények kategóriája:
Elsô helyezett: Eperhabos piskóta – Fajt Mihályné

Második helyezett: Lekváros piskóta – Varró Tiborné
Harmadik helyezett: Rumos-meggyes sütemény – Kaldenecker Petra

Oklevéllel jutalmazott egyéb sütemények kategóriája:
Elsô helyezett: Emeletes varázs – Major Jánosné 

Második helyezett: Marlenka – Tóth Pálné
Harmadik helyezett: Cimet krofni – KAFIK

A fôzôverseny díjazottjai:
Elsô helyezett: Gulyásleves – KAFIK

Második helyezett: Káposztás bab vegyes hússal – JSP’97 KFT
Harmadik helyezett: Marhapörkölt tarhonyával - KAOKE

A kispályás foci eredményei: (csak ha megküldi, akkor közöljük!!!)

Falunapi versenyeredmények:

FIGYELEM!

MEGRENDEZZÜK AZ ELSÔ KAKUCSI LEKVÁR-
ÉS PÁLINKAKÓSTOLÓ FESZTIVÁLT!

A szokásos falunapi borverseny mellett az idei évben új hagyományt 
szeretnénk teremteni, hogy programjaink minél színesebbek legyenek. 

Amennyiben kellô érdeklôdô és jelentkezô akad, megnyitja kapuit 
az elsô Pálinka utca 2014. szeptember 20-án, szombaton délután.

Helyszín: a könyvtár és park közötti szerviz út.
Várjuk a helyi, illetve környezô településeken lakók saját készítésû

lekvárjait és párlatait a Pálinka utcán kóstolásra. 
Az italok mellé sajt-, sütemény árusokat, henteseket is várunk.

A jelentkezéseket szeptember 10-ig várjuk személyesen a könyvtárban
és az óvodában, illetve telefonon a következô számokon:

könyvtár 376 – 836 (Tóth Istvánné), 
óvoda 376 -077 (Spanyielné Elek Györgyi).

A kínálóknak asztalt biztosítunk, amennyiben idôben jelentkeznek.

Szeretettel várunk mindenki!

Az Inárcsi Nagycsaládosok Egyesületének felhívása:
Kedves fogyatékos gyermekeket, fiatal felnôtteket nevelô szülôk!

Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a régióban élô fogyatékos gyermekeket, fiatal felnôtteket nevelô szülôkkel. Hosszú távú célunk,
hogy a lehetô legtöbb területen könnyíteni tudjuk az Önök terheit, és szebbé, tartalmasabbá tegyük gyermekeik életét. Ehhez elsô

lépésben szeretnénk felvenni Önökkel a kapcsolatot.
Kérem, hogy mielôbb keressenek meg az alábbi e-mail címen vagy telefonon.

e-mail cím: sarkerenator@gmail.com. Telefon: 0670 205 1004

KAKUCSI LAPOZGATÓ

XXIV. évfolyam 2. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított

idôszakos lap. Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
A lap évente 3 alkalommal jelenik meg: 

húsvétra, augusztus 20-ra és karácsonyra.
Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, 
Kucsera Helga, Tóth Istvánné, Varró Jánosné. 

A szerkesztôk munkatársa: Farkasné Szabó Mária, 
Horváth Renáta és Kucseráné Bartuszek Judit. 

A képek legtöbbjét Klauz Dénes készítette.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas. 

Felelôs kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas.

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

Megkérjük kedves Olvasóinkat, hogy írásaikat a
2014 decemberében megjelenô Lapozgatónkba
legkésôbb 2014. december 1-jéig juttassák el e-
mail címünkre (kakucs.konyvtar@gmail.com),
vagy személyesen hozzák el szerkesztôségünkbe, a
Rónay György Könyvtár és Közösségi Házba (Fô
u. 24.), úgy, hogy 1-jén nyomdába kerül az anyag. 
Köszönjük!
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KÖZMÛVELÔDÉS
A kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház

nyitvatartása, állandó közösségei
Könyvtárunk nyitva: 

hétfô, kedd, szerda, péntek: 9-19 óráig, csütörtök: 14-17 óráig.

Állandó foglalkozások:
hétfô: 8–12 óráig a klubban falugazdászunk várja a falu gazdáit
12–14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub foglalkozása
hó/1 alkalom: KAOKE, Díszgalambászok, Ablak Kakucsra KE

gyûlései
kedd: délután jelenleg nincsenek kötött foglalkozások

szerda: 19-21 óráig népdalköri foglalkozás a könyvtárban
csütörtök: 14.45-16.45 Alkotó Mûhely a klubban

17-19.30 énekkari foglalkozás a könyvtárban
18-20 óráig hó/2 alkalom KAVICSOK a klubban
péntek: 16.00-18.00 Alkotó Mûhely a klubban

szombat: 10-15 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra KE 
szervezésében

– 2013 óta teret adunk a Foresee Kutatócsoport interjúinak,
akik közvélemény kutatást végeznek, de igény szerint itt tárgyal-
nak önkormányzatunk gyermekszolgálatosai is.

– 2014 tavaszától klubunkban hétfônként 8-12 óráig a falugaz-
dász tartja fogadóóráit.

– Elôzetes egyeztetést követôen: a könyvtárhasználati ismere-
tek bôvítésére, rendhagyó órák tartására, az olvasás megszerette-
tése céljából könyvtárunkba szeretettel hívjuk, várjuk nevelési-
oktatási intézményeinkbôl a pedagógusok által kísért gyermek-
csoportokat.

– Hétvégén, pénteken a fiataloknak programokat (pld. sakk-,
malomverseny, játszóház, filmvetítés) szervezünk, de a szórako-
zás mellett a házi feladatok megoldásában is szívesen segítjük a
tanulókat. Forduljanak hozzánk bizalommal!

– Könyvtárunk ad otthont a Kakucsi Lapozgató, valamint a
Hírfüzér szerkesztôségének is.

Összegezve: továbbra is szeretnénk, ha közösségeinket, a köz-
séget szolgáló térként fogadnák el a jelenleg még önálló intézmé-
nyi státusszal nem bíró Rónay György Könyvtár- és Közösségi
Házat!

A könyvtárban és a klubban fogadott rendezvények április-
tól augusztusig

– április 4-én a klubban a díszgalambászok díjkiosztó ünnepsé-
get szerveztek

– április 12-én a költészet napjáról emlékeztünk meg verses, gi-
táros mûsorunkkal

– június 6-án a Kavicsok szervezésében baráti pünkösdi össze-
jövetel volt a klubban a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub és a
Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival

– június 16-ától 20-áig a klubban bibliatörténeti kiállítást fo-
gadtunk

– június 17-én dr. Reisinger János tartott elôadást Rónay
György íróról könyvtárunkban

– július 24-én a Penny Market dolgozókat toborzó elôadását fo-
gadta klubszobánk

A Költészet napján rendezett mûsor szereplôi

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836, (új): 06-29-576-
280 és -281.

Új e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

I. Budapesti Nemzeti Színház – 4 elôadásra
JÁSZAI MARI bérlet:

Johanna a máglyán, Boldogságlabirintus, + 1 db szabadon vá-
lasztott nagyszínpadi és 1 db szabadon választott stúdió elôadás

I. kategória zsöllye közép 8900 Ft
II. kategória balkon közép 7800 Ft
III. kategória karzat közép 6500 Ft

A választható elôadások listája: 

NAGYSZÍNPAD

Vitéz lélek, Johanna a máglyán, Ahogy tetszik, János vitéz,
Operett, Szentivánéji álom, A fehér felhô, A nagyúr, Körhinta,
Don Quijote, Segítsd a királyt!, Egerek (a Minden egér szereti a
sajtot c. mese alapján), továbbá az évad folyamán érkezô vendég-
játékok

STÚDIÓSZÍNPADOK

(Gobbi Hilda Színpad, Kaszás Attila Terem, Nagyszínpad –
rendhagyó nézôtér)

Boldogságlabirintus, Fodrásznô, The Complete Works of Willi-
am Shakespeare, Ballada a két sebzett hattyúról, Tudod, hogy
nincs bocsánat, A föltámadás szomorúsága, Három nôvér, Egyfel-
vonásos komédiák, Szarvassá változott fiú, Mesés férfiak szár-
nyakkal, Tóték, Árnyország, Zoltán újratemetve, Éjjeli menedék-
hely, A helység kalapácsa, Ingyenélôk, Brand, Családi kérdés –
Befejezetlen szimfónia, továbbá az évad folyamán érkezô ven-
dégjátékok.

II. Kecskeméti Katona József Színház – 7 elôadásra
Felnôtt bérlet: 9900Ft, 7900 Ft, 6300Ft
(Pedagógusoknak 20% kedvezmény!)

Diák/nyugdíjas bérlet: 6800 Ft, 5800 Ft, 4800 Ft

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház vezetése az alábbi három színház 
közül kíván az egyikbe bérleteket váltani az érdeklôdés függvényében 30 fôre:
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A falunapot felvezetô hét elsô napján
Grabarits Ágnes bibliagyûjteményét, kiál-
lításának megnyitóját fogadta intézmé-
nyünk. Hogy egyáltalán létezik egy ilyen
kiállítás és a hozzá kapcsolódó elôadás, azt
Kriszt házaspárnak köszönhettük. Az ô
ajánlására fogadtuk ezt a – reményeink
szerint – érdeklôdésre méltó rendezvényt.

Klubtermünk megszépült a püspöklila
drapériákon ízlésesen, szakszerûen elren-
dezett értékes bibliák látványától. Ágnes
csupán másfél éve gyûjti a számára érde-
kes bibiliákat, s ilyen rövid idô alatt is
annyiféle szent irat gyûlt össze szenved-
élyének köszönhetôen, hogy a hely adta
lehetôségek miatt csak a töredékét tudta
elhozni hozzánk. 

De micsoda érdekességeket! Papiruszra,
majd pergamentre rótt, gyönyörû illusztrá-
ciókkal ellátott ótestamentumi szövegekbe
pillanthattunk a kiállítás felvezetô részé-
ben. Az arámi, a héber, a zsidó nyelven írt

szent szövegek mellett a magyarra fordí-
tott bibliák – melyeknek középkori nyel-
vezete igazi csemege a nyelvészetet sze-
retôknek – külön fejezetet kaptak a kiállí-
táson belül. Így láthattuk a Vizsolyi Biblia
másolata mellett az ôsnyomtatványok kö-
zé sorolható régi magyar nyelvû bibliafor-
dításokat is.

A világ összes nyelvére lefordították
már a Könyvek Könyvét, tehát bôséges az

a termés, amelynek összegyûjtését Ágnes
felvállalta. Kíváncsiságból, tudásvágyból,
a Biblia tiszteletébôl. Köszönettel tarto-
zunk azoknak a megszállott gyûjtôknek,
akik szenvedélyükkel rávilágítanak a világ
szépségeire, értékeire, és könyvtárosként
külön köszönöm Áginak, hogy a könyv-
nek, mint kulturális kincsünknek, öröksé-
günknek adja vissza a becsületét ezzel az
értékes gyûjteményével. Nem kis teljesít-
mény ez a technika uralta világunkban! 

Végezetül: Grabarits Ágnesnek jó erôt
kívánunk kutatásához, az újabb és újabb
bibliák gyûjtéséhez, az értékes ismereteket
átadó elôadásai megtartásához. 

Üzenem: az érdeklôdôk köszönik az
ajándékul felajánlott bibliákat. Reméljük,
hogy egyre gazdagodóbb lélekkel forgat-
ják majd azokat.

Hálával a kiállítás lehetôségért: 

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Felnôtt bérlet elôadásai:

Molnár Ferenc: Liliom külvárosi legenda
Zerkovitz Béla - Szilágyi László: Csókos asszony operett

Georges Feydeau: Balfék bohózat
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde mesés játék

Johann Nestroy: A talizmán komédia
+ 1 tánszínházi elôadás

+ 1 alap helyáras kisszínházi elôadás

Kisszínházi elôadások

· Réczei Tamás: Színházi vándorok zenés játék - alaphelyáras,
választható

· Déry Tibor: Az óriáscsecsemô játék az emberrôl - alaphelyá-
ras, választható

· Tirso de Molina: Hol szoknya, hol nadrág vígjáték - alaphe-
lyáras, választható

· Jurij Poljakov: Párcsere komédia felnôtteknek (16 éven felüli-
eknek ajánlott) alaphelyáras, választható

· Szente-Bolba-Galambos: Csoportterápia mjuzikelkámedi

Táncszínházi elôadások

· Vivaldi-Max Richter: A négy évszak - táncszínház
· Bizet - Scsedrin: Carmen – balett

III. A Fôvárosi Operett Színház 
(két bérletébôl választhatnak)

Szerelem bérlet
Elôadások: hétköznap 19.00

Elfújta a szél - 2015. február 3. (kedd)
A Bajadér - 2015. május 7. (csütörtök)

Csínom Palkó - 2015. június 5. (péntek)
Bérletárak: I. kat.: 15.000 Ft, II. kat.: 12.600 Ft, III. kat.: 11.300

Ft, IV. kat.: 5.900 Ft, V. kat.: 3.000 Ft

Huszka Jenô bérlet
Elôadások: vasárnap 19.00

A Bajadér - 2014. november 16.
Mágnás Miska - 2015. március 8.

Én és a kisöcsém - 2015. április 19.
Csínom Palkó - 2015. május 17.

Bérletárak: I. kat.: 16.500 Ft, II. kat.: 12.500 Ft, III. kat.: 11.000
Ft, IV. kat.: 6.500 Ft, V. kat.: 3.600 Ft

Jelentkezési határidô a bérlet típusának 

és értékének megjelölésével: 

2014. szeptember 15.

Bibliatörténeti kiállítás Kakucson 2014. június 16-20-ig 
a Rónay György Könyvtár és Közösségi Házban

Részlet a kiállításból

Színházbérleteseink az elmúlt színházi évadban
Kecskemétre jártak

A könyvtárunkban megvásárolható könyvek: 

Rónay György: A nábob halála, 
Képek és képzelgések, – 820 Ft/db, 

Liebner emlékkönyv – 2000 Ft,
Az éló Rónay (szerk. Reisinger János) – 1000 Ft, 

Juci néni süteményes könyve – 2000 Ft, 
Kakucsi Csernák Zoltán albuma – 1000 Ft.

Kakucsi régi képeslapok – 100 Ft/db.
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Az élô Rónay
Helybeli lakosként ki ne tudná elvezetni a Rónay utcába vagy a

Rónay György Könyvtárba a Kakucsra érkezô idegeneket? Alkal-
mi idegenvezetôként azonban tudnánk-e mesélni lakóhelyünk hí-
res szülöttérôl, Kakucs 2003. évi posztumusz díszpolgáráról, Ró-
nay Györgyrôl? Ki-ki saját ismeretanyagát is tesztelhette e témá-
ban a falunapi rendezvénysorozat irodalmi estjén.

Dr. Reisinger János elôadása egyfelôl irodalmi ismereteink
bôvítésére, másrészt általános mûveltségünk gyarapítására is le-
hetôséget teremtett. A bibliakutató irodalomtörténész esszégyûjte-
ményt jelentetett meg a József Attila- és Baumgarten-díjas költô-
író születésének centenáriumára. A baráti tisztelgés jegyében az-
zal a szándékkal állította össze ezt a kötetet, hogy a Rónay-életmû
ismét az ôt megilletô helyre kerüljön a magyar irodalomban.
„Nem titkolt célom volt, hogy a fiatalabb nemzedékek számára is
élôvé tegyem ennek az életmûnek máig ható üzenetét. Bárcsak na-
gyobb hála és tisztelet lerovására is képesek lennénk…” (Részlet
Az élô Rónay c. könyvbôl)

Az irodalmi est kezdetén könyvtárosunk közremûködésével
megismerkedhettünk – ha eddig nem tettük volna meg – könyvtá-
runk gazdag Rónay-anyagával és a 36 évvel ezelôtt elhunyt költô
életútjával. 

Az irodalomtörté-
nész Rónayt, a ma-
gyar irodalom sokol-
dalú képviselôjét – a
költôt, írót, mûfordí-
tót, mûkritikust,
szerkesztôt –
elsôsorban a keresz-
tény mûvész aspek-
tusából mutatta be. A
legnagyobb tisztelet
hangján szólt úgy az
irodalomtörténész
elôdjérôl, mint az
atyai jó barátjáról,
akinek alkotásai a je-
lenben is hasznos fo-
gódzókat biztosíthat-
nak nekünk. A mûe-
lemzések és az
elôadó személyes él-
ményei egyaránt azt
kívánták bizonyítani,
hogy Rónay György
emberi nagysága
példa értékû: olyan
emberé, aki szem-
élyes életében és írói
munkásságában is
Krisztust helyezte a
középpontba. Az esszégyûjteményében ezt így fogalmazta meg
Reisinger János: „A hétköznapi életben körültekintés és messze-
menô jóság jellemezte, amiért is a hozzá közel állók hol „Angyal-
nak”, hol „Jóistennek” nevezték. ” 

A „rendhagyó irodalomóra” után lehetôség nyílt könyvvásár-
lásra, kötetlen beszélgetésre, és a résztvevôk emlékként egy-egy
értékes Biblia-kötetet is kaptak. 

Jó hír, hogy könyvtárosunk szervezésében Rónay-szavalóver-
sennyel is kívánunk tisztelegni a költô emléke elôtt. Hogy az élô
Rónay ne a múlté, de folyamatosan a jelené legyen!

Ide kívánkozik a napokban megjelent örvendetes hír: 
Rónay Györgyöt 2014. június 14-én Budapest is díszpolgárai

sorába emelte.
Csernák Jánosné tanárnô

Dr. Reisinger János, Rónay György
munkatársa volt 3 évig, az író

haláláig

A Rónay-elôadás közönsége

Elôször a Nemzetközi Katona- és Bor-
fesztiválon jártunk, Abasáron. A Kárpát-
medencében és talán a világon egyedü-
lálló fesztivált minden évben megrende-
zik. Évrôl évre egyre több résztvevôvel:
hagyományôrzô dalkörök bemutatkozá-
sával, vásári forgataggal, nyitott pincék-
kel és gasztronómiai különlegességgel.

A meghirdetett fesztiválon a sok-sok
fellépô között a Kakucsi Népdalkôr és
Borvirág Együttes, valamint a Bárdos
Lajos Kamarakórus is szerepelt. Igye-
keztünk a felhívásnak megfelelô dalokat
választani. A népdalosok egy boros dal-

csokorral és egy katonadalt is tartalmazó
délvidéki összeállítással léptek fel..

A kamarakórus is a borfesztiválhoz
illô és a tavaszról szóló dalokat énekelt.
Majd közösen a két csoport az elsô vi-
lágháborúban résztvevô katonák tisztele-
tére elénekelte az „Isten áldja meg a ma-
gyart” címû éneket.

A szervezôk különféle érdekes ren-
dezvénnyel is készültek, hogy az idelá-
togatók jól érezzék magukat. Megismer-
kedtünk az elsô világháborúban harcolt
katonák ruházatával, fegyverével és régi
fényképekkel, plakátokkal, amelyek hû-

en ábrázolták az akkori életüket. Gon-
doskodtak arról is, hogy megismerjük a
települést, ehhez egy kisvonat állt a ren-
delkezésünkre. Itt idegenvezetô ismer-
tette a nevezetességeket, valamint fehív-
ta figyelmünket, hogy érdemes megláto-
gatni a pincéket, és megkóstolni híres
boraikat. Délután a közeli Gyöngyöstar-
jánban borkóstolón vettünk részt. Itt a
szôlôtermesztés, a bortárolás és borkeze-
lés titkaival ismertettek meg bennünket,
majd pincepörkölttel zártuk napunkat.

Következô héten kórustalálkozónk
Alsó-Gödön volt, a Szent István-temp-
lomban. A helyi GAUDE kórus hívott
meg bennünket. ôk 2000-ben szer-
vezôdtek gödi zeneszeretô polgárokból.
Karnagyuk a zenében igen jártas Utassy
Ferenc, aki nyolc évet töltött Izlandon,

„Mindenik embernek a lelkében dal van”
Június hónapban kórusunk két rendezvényre kapott meghívást: Aba-
sárra és Alsó-Gödre. Mindkét rendezvény kellemes emlékeket hagyott
bennünk, és úgy éreztük, a közönségnek is tetszett elôadásunk, ezt
tapsukkal is kifejezték.
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„Van az emberi szívnek egy halk szavú,
és elôkelô vendége néha, az Emlékezés”

(Bánáti Szohner Sándor)

Nincs olyan nap az életünkben, hogy valakire, valamire ne em-
lékeznénk. A jó emlékek mindig jó érzéssel, melegséggel töltik
meg a szívünket. Így lapozgattam én is a kakucsi vendégkönyvet,
emlékezve a szép ”Falutörténeti kiállításunkra”, melyet Kakucs
község fennállásának 225. évfordulója tiszteletére rendeztünk
2009 májusában. Micsoda erô és összefogás volt abban! Már ép-
pen öt éve ennek! Gyorsan szállnak az évek, de nem nyomtalanul.
A napokban Tóthné Stégner Éva keresett, hogy menjünk együtt
megnézni a „Tájházat”. Persze, boldogan mentem, és bevallom,
elérzékenyülve láttam, milyen jó ütemben halad az épület felújítá-
sa. A mesterek teszik a dolgukat, amiért köszönet Nekik! 

A 2009-es kiállítás Vendégkönyvének sok-sok kedves bejegy-
zése közül egy nagyon kedveset választottam felnôttôl-gyer-
mektôl:

Igen, Kedves Kakucsiak! Kell, és nagyon kell,
hogy megôrizzük a faluközösség tárgyi emlékeit,
és hogy ezek méltó helyükre kerüljenek. 

Köszönet az Ablak Kakucsra Hagyományain-
kért és Jövônkért Közhasznú Egyesületnek a si-
keres pályázatért, ez tudta elindítani „ügyünket”.
Jó szívvel kérek mindenkit, hogy lehetôségeihez
mérten, akár kétkezi munkával, régi tárgyak ado-
mányozásával, vagy anyagi támogatással segítse,
hogy folyamatosan épüljön, szépüljön, gazdagod-
jon a Tájház. 

Legyen megint példaértékû az összefogás ere-
je, hiszen ez a Tájház nem valakié, hanem a ka-
kucsiaké! (Ebben a házban éltek régen Hornyák
Elek bácsiék.)

Jó lenne majd újabb pályázatok útján további
forrásbôvítéshez jutni, hogy megvalósulhasson
mindaz, amit még nagyon szeretnénk!

Kelt, Kakucson 2014 júliusában
Üdvözlettel: Királyfalvi Erzsébet

Királyfalvi Erzsébet az épülô tájház pitvarában

és jelenleg Izland tiszteletbeli konzulja.
Diplomáciai munkájának köszönhetôen
a kórus sokszor szerepel bel- és külföl-
dön is. Külhoni elfoglaltsága miatt szó-
lamfelelôsök gyakorolnak a kórussal. A
rendkívüli élményt nyújtó elôadásuk
mély hatást tett ránk. A találkozó másik
vendége a Dunakeszi Máv Magyarság
Férfikara volt. A nagy multú kórus
1926-ban alakult. Az eltelt évtizedek-
ben számos sikert, eredményt értek el.
Vezetôjük Gyombola Bálint karnagy,
aki fiatalos lendülettel és lelkesedéssel
készíti fel tagjait az elôadásokra. Min-
den korosztály megtalálható a férfikar-
ban.

A találkozó bevezetô dala a férfikar és
mi kórusunk közös éneke „Csengô han-
gú ének szól” Praetorius mû volt, melyet
Nits Márta vezényelt. Már többször éne-
keltünk, csak mint nôi kar, de a férfihan-
gokkal egészen más színben hangzott ez
a mû. A választott egyházi énekek a kö-
zönség tetszését megnyerték. Befejezé-
sül, mindhárom énekkar közösen eléne-

kelte Kodály: Forr a világ címû dalát
Gyombolai Bálint vezényletével. 

A kórustagoknak ilyen találkozókon
az a legszebb pillanat, amikor közösen
énekel mindenki, hiszen Babits Mi-
hállyal együtt valljuk::

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek.” 

Varró Tiborné kórustag

Amikor az álmok valóra válnak… az bizony nagyon jó dolog

Kamarakórusunk a gödi Szent István-templomban
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NYUGDÍJASOK HÍREI

Pünkösdi vendéglátás a KAVICSOKNÁL
Klubunk június 7-én, a pünkösdöt megelôzô szombaton viszo-

nozta a nyugdíjas klub és a német nemzetiség farsangi meghívá-
sát. 

Már reggel izgatottan készülôdtünk a közösségi házban férje-
inkkel együtt, hogy vendégeink jól érezzék magukat. A „fi-
úk” fôztek az udvaron (milyen jó lenne egy fedett rész, mert jó kis
kerti partikat rendezhetnének a kakucsiak), mi pedig bent ké-
szülôdtünk. Szerencsére számíthatunk a férjekre, általában a mun-
ka nehezebb részét ôk vállalják. A régi készítôs lagzik hangulatát
éreztük: az üstben rotyogott az étel, közben jókat nevetgéltünk és
nosztalgiáztunk.

Szépen megterített asztaloknál vártuk vendégeinket. ôk is hoz-
tak süteményeket, mi is kitettünk magunkért, szerintem egy lako-
dalmat elláthattunk volna. Az egész délután nagyon jó hangulat-
ban telt. Együtt énekeltünk, jókat beszélgettünk. Ott volt közöt-
tünk Juci néni is, és azt kívánta, hogy mi is ilyen hosszú ideig le-

gyünk együtt, mint ôk, a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub tagjai.
Reméljük, így lesz.

Olyan jól sikerült a farsangi buli, ahol mi voltunk a vendégek
és a mostani (pünkösdi), ahol a KAVICSOK, azaz mi voltunk a
vendéglátók, hogy megbeszéltük: ebbôl hagyományt teremtünk,
és évente legalább kétszer összejövünk. Természetesen akár több-
ször is lehet, de fehér asztal mellett még jobban érezzük magun-
kat és hangulatosabb. 

Örülünk, hogy a falu elöljárói is megtiszteltek bennünket mind-
két alkalommal.

Ezúton szeretném megköszönni Nagy Józsefnek nagyvonalú
támogatását. Ennek a rendezvényünknek is ô volt az egyik szpon-
zora.

Reméljük, jövôre is ilyen jó hangulatú rendezvényrôl írhatok,
és mindenki ott lesz, aki az idén (vagy még többen is).

Hegyiné Kovács Margit, a klub vezetôje

A terem készen áll a vendégek fogadására A megterített asztalok mellett

A vendéglátás fôszakácsai: a férjek
A köszöntô virágcsokorba stílszerûen kavicsokat is

köttetett polgármesterünk

A mellékelt képek is bizonyítják, hogy egy jól sikerült sze-
métszedési akciót bonyolított le 2014. május 10-én, szombaton
a KAFIK Egyesülete a TE SZEDD mozgalom fôszervezésében.
Összesen 17 tonna sittet és szemetet gyûjtöttek össze a lelkes
környezetvédôk a falu közvetlen környékén. Elkeserítô ez a
szám, hiszen a lakosság felelôlen hozzáállását tükrözi. (Akinek
nem inge, nem veszi magára!)

Számomra a legszomorúbb élmény az volt, amikor a Székesi
úti kereszt közvetlen környékén, szinte a kereszt tövében talál-
tunk olyan kukatartalmat, ami a háztartási szemét minden fajtá-
ját tartalmazta. Igazi „élmény” volt begyûjteni, gondolhatják.

Nem sok jókívánság röppent fel a rendetlen szemetelôknek
címezve ezen a napon. 

Rajtunk múlik, hogy se a rossz tettek, se a rossz gondolatok
ne szennyezzék világunkat! 

(Tóthné S. Éva, az Ablak Kakucsra elnöke)
(A képeket Klauz Dénes tanár úr készítette.)

A KAFIK köszönetet mond az akció szponzorainak: Csi-
szárik Pál, Faragó és Fia, JSP 97’ Kft, ifj. Kálvin János, Nagy
József, NHSZ Dabas Kft, Sallai Pál, Zöldikék.

Köszönet a fôzôknek: Csernák Istvánné, Csiszárik Imréné,
Liszkai Jánosné, Major Jánosné, Mihály Józsefné. 

Sikeres TE SZEDD akció!
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Vedd fel a kesztyût, védd magad! – biztattak a
szervezôk, a segítô tanítók

Nem hittünk a szemünknek: ennyi szemét veszi körül a
falunkat?

Erôs munkagépekkel hordták konténerekbe fiataljaink,
segítôink a gyûjtött sittanyagot

Alig elindultunk, máris megteltek a zsákok

Utánfutónk rakománya 2 km után

A jól végzett takarítás jutalmaképpen tartalmas ebéddel
vártak vissza asszonyaink a templomkertben felállított

sátrakhoz

Indulásra kész a lelkes csapat



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2014. AUGUSZTUS30

FIATALOK OLDALA

A világon a 15-35 év közötti nôk 3%-a
szenved valamilyen étkezési rendellenes-
ségben. Kevésnek tûnik? Ez a szám, a vi-
lág lakosságát számításba véve, egész In-
donézia lakosságát jelenti, ami a harma-
dik legnépesebb ország a világon.

Mindenkinek szüksége van egy kis ver-
senyzésre, hiszen ez mozgatja elôre az em-
beri természetet. Mindig küzdeni kell vala-
miért. Harcolni a szerelemért, a boldogsá-
gért, a megélhetésért, mások mosolyáért,
vagy, ahogy éppen én tettem, egy országos
címért a miskolci Egészségügyi és Szoci-
ális Tudományos Diákkonferencia részt-
vevôjeként. Számomra hatalmas megtisz-
teltetés volt bejutni egy ilyen rangos ver-
senyre, és ott megmérettetni magamat
egy nemes cél érdekében.

Igaz, hogy egészségügyi szak-
középiskolába járok, de nem
igazán érdekel az egészség-
ügyi pályák világa. Mindig
is humán beállítottságú
voltam, a nyelvek és a tör-
ténelem érdekelt igazán.
Azonban amikor egyik
kedves tanárom egy pszi-
chológia óra keretében el-
mondta, hogy lehet erre a
versenyre jelentkezni, na-
gyon megörültem, hiszen
olyan témát is választhattam,
ami nagyon közel áll a szí-
vemhez: az étkezési rendellenes-
ségek és veszélyei.

A felkészülést már novemberben el
kellett kezdeni. Legalább egy nyolcoldalas
dokumentumot, egy tudományos dolgoza-
tot kellett megírnunk a választott témában.
Erre mindössze két hónapunk volt. Kuta-
tást végeztem az iskolában tanárokkal és
diákokkal, illetve az interneten, kérdôív
formájában. Meglehetôsen sok választ
kaptam, így bôven volt mivel dolgoznom.
Az embereket az étkezési szokásaikról
kérdeztem, illetve arról, hogy mennyit tud-
nak egy-egy étkezési rendellenességrôl.
Néhol meglepô válaszokat kaptam, így ez
még jobban megerôsített abban, hogy errôl
a témáról beszélnem kell. Megrögzött cé-
lom volt, hogy kijussak az országos ver-
senyre, hogy minél több embert tájékoztat-
hassak az étkezési rendellenességek veszé-
lyeirôl. Nem akartam nyerni, csak le-
hetôséget szerettem volna kapni, hogy egy
ilyen fontos, a mai világot, a fiatalokat mé-
lyen érintô problémáról beszélhessek.
Amikor megérkezett a levél, amiben fel-
tüntették a versenyben maradottakat, na-
gyon megörültem, hiszen az én StaySt-
rong-os jeligém is szerepelt a tizenöt má-

sik versenyzô neve között. Tanárnômmel
együtt tudtuk, hogy még rengeteg munka
áll elôttünk, hiszen a legfontosabb rész, a
zsûri meggyôzése következik. Minden
eszközt bevetettünk: segítséget kértünk a
minél színesebb elôadás elkészítéséhez a
rendszergazdáktól és az informatika tan-
ároktól, videót is készítettünk, ami megle-
hetôsen szívszorítóra sikeredett. Nagyon
fontos volt, hogy a kutatási eredményeim-
re nagy hangsúlyt fektessünk, mivel meg
kellett ôrizni a konferencia valódi, tudo-
mányos jellegét.

Az indulás elôtti napokban mindannyian
éreztük, hogy már teljesen készen állunk.
Ennél jobb elôadást nem is tudtunk volna

összerakni. Már csak nekem kellett
egy kicsit lélekben összeszedni

magam. Nagyon szerettem
volna jól teljesíteni.

A verseny Miskolcon
volt, és én rögtön, az elsô
nap sorra kerültem. Az
ötödik lehettem, ami
meglehetôsen szeren-
csésen alakult, hiszen
elkaptam egy nagyon
csúnya megfázást, ami a
második napra teljesen
ledöntött a lábamról.

Tudtam, hogy ez egy égi
jel, hiszen betegen bizto-

san nem tudtam volna maxi-
málisan teljesíteni. Az elôadá-

som után nagy volt a tapsvihar,
azt hiszem, bátran állíthatom, hogy

sikerült, amit elterveztem. Az emberek
meghallgattak, és ha volt legalább egy
olyan ember, akinek felkeltettem az ér-
deklôdését, már megérte ennyit dolgozni
ezen a projekten.

Az eredményhirdetés is bebizonyította
az utolsó napon, hogy valóban sikeres vol-
tam, ugyanis harmadik helyezéssel térhet-
tem haza. Kaptam néhány bátorító szót az
egészségügyben jártas nagy emberektôl,
ami kicsit megszerettette velem az egész-
ségügy világát.

Hazatérésünk után sokan kérdezték
tôlem, hogy miért ezt a témát választot-
tam. Nem volt nehéz kérdés. Nagyon sok
közöm volt az étkezési rendellenességek
világához. Magam is megtapasztalhattam,
hogy milyen rossz az, amikor az ember
függ az ételtôl. Arra szerettem volna rávi-
lágítani, hogy egy anorexiás, egy bulimiás
vagy egy kórosan elhízott ember élete mi-
lyen keservesen zajlik. Milyen rossz az,
amikor senki sem érti meg a beteg lelké-
ben lezajló gondolatokat. Mekkora küzde-
lem zajlik le a betegben, amikor egy szá-

munkra teljesen egyszerû napi feladattal,
az étkezéssel találkozik. Volt szerencsém
terápiás csoportok megfigyelésére is, ame-
lyek során nagyon sokat tanultam. Talál-
koztam híres emberekkel, tinikkel, akik
már gyermekkoruk óta szerepelnek a mé-
diában. ôk azt mondták, hogy ez az, ami
tönkretette az életüket.

Ezek hatására döntöttem úgy, hogy újra
alapítom azt a mozgalmat, ami egyszer el-
indult Amerikából, de sajnos nem hódítot-
ta meg Európát. A Love is Louderthant-
hePressureto be Perfect-(LLPP projekt),
magyarul: a szeretet erôsebb, mint a kész-
tetés a tökéletességre-, azért jött létre,
hogy segítse az étkezési rendellenességben
szenvedôket, a testi fogyatékossággal
küzdôket vagy éppen a kirekesztetteket,
hogy egymásra találjanak, és megértessék
problémájukat az emberiséggel. Egyelôre
egy népszerû közösségi oldalon lehet láj-
kolni minket, de szeretném, hogy ez a
mozgalom szervezetté alakuljon.

Te tudod, hogy mivel jár valójában az
anorexia? Tudnál segíteni egy anorexiás-
nak? Mit tennél, ha a közvetlen környeze-
tedben élne egy ilyen beteg? Fel vagy rá
készülve?

Többek között ilyen kérdésekre is vá-
laszt ad ez a mozgalom. 

Nagyon örülök, hogy ilyen helyezést ér-
tem el egy rangos versenyen. Ez is tovább
éltet, hogy küzdhessek egy ilyen nagy és
nemes cél érdekében.

„Az Emberért megyünk mi küzde-
lembe / Fegyverünk: tudás és szeretet;”
Juhász Gyula

Márton Andrea 13. A osztály, 
Bókay János Humán Szakközépiskola

Budapest

Versenyezni: egy kis adrenalin, egy kis élvezet, ami hozzátesz valamit
az emberek életéhez

Márton Andrea tanárnôjével és a
harmadik helyezést igazoló

oklevéllel
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2014. május 20-án a Karinthy Színház-
ban nagy élményben volt részem. Testvé-
rem, Magyar Georgina és osztálya gáláját
tekinthettük meg családommal. De ne fus-
sunk ennyire elôre. 

Gina már kiskorától kezdve szeretett
szerepelni, számos versmondó versenyen
vett részt. Sokat köszönhet Csernák János-
nénak, aki elindította elsô versenyén, és
megszerettette vele a mûvészészeteket. Az
Ócsai Bolyai János Gimnázium és Keres-
kedelmi Szakközépiskolában töltött évei
alatt sem hanyagolta el a versmondást.
Részt vett az iskola színjátszó körében is,
melyet P. Petôcz András vezetett. 

Aztán ugorjunk egy kicsit az idôben.
Érettségi után, 2011-ben a Nemes Nagy
Ágnes Mûvészeti Szakközépiskola Szí-
nész II.-es képzést hírdetett, ahová testvé-
rem felvételt nyert Tóth Miklós (rendezô)
osztályába. Ez az iskola sokat segített sze-
mélyiségének fejlôdésében, és magabizto-
sabbá tette. Egyszer csak azon kaptam ma-
gam, hogy a Madách Színház nézôterén
ülök, és nôvéremet nézem, amint Koós

Rékával játszik egy színpadon. De a Kar-
inthy Színházban is szerepet kapott egy-
egy elôadásban, olyan színészekkel, mint
Bodrogi Gyula, Szabó P. Szilveszter, Gu-
bás Gabi, Bencze Ilona. 

Ezektôl a neves színészektôl tanulhatott,
és az évek során szerzett tapasztalatok és
élmények formálták azzá az emberré, akit
mi a május 20-ai, a színészképzô éveket
záró gálán láthattunk. Gina öt elôadásban
szerepelt azon a napon különbözô karakte-
rekben. Játszott például férfit, Brecht: Jó-
embert keresünk címû darabjában, majd
velencei nôt, Goldoni: Chioggiai csetepaté
címû elôadásában. Ez a darab nyerte el
leginkább az én tetszésemet, mert nagyon
jól megformált és vicces karaktereket lát-
hattam a színpadon. A gálán nem csak pró-
zai, hanem musical elôadást is láthattunk,
Webber: Macskák címû darabját, amely
mind ének és tánc tekintetében színvona-
las elôadás volt. 

Nagyon jól éreztük magunkat a család-
dal, jó volt látni, hogy a kislányból szí-
nésznô lett. A jôvôben sem szeretné elha-

nyagolni ezt a pályát, ezért barátaival egy
kis társulatot alapítanak, melynek célja,
hogy gyerekeknek készítsenek és adjanak
elô színdarabokat.

Örülök, hogy a nôvérem színésznôvé
válásának részese lehettem.

Magyar Alexandra

A kislányból színésznô lett

Magyar Georgina

Rappelés Kakucson
Mi a rappelés? „ A hip hop zene egyik fô jellemzôje, rímes, rit-

mikus, lírai, gyakran agresszív szöveg recitálása ritmikai ele-
mekbôl álló, gyakran diskjockey által készített zenei háttér elôtt.”
(Osiris idegen szavak szótára)

Falunapunkon – immár harmadik éve – fellépnek helyi rappelô
fiatalok, akiknek a szövegét a közönség idôsebb hallgatósága fel-
háborodással, meg nem értéssel fogadja. „Csúnyán beszélnek,
sokszor káromkodnak is, hogyan lehet, hogy ezt megengedik a
szervezôk?!”

A magunk védelmében írom, tudniuk kell: ezeket a szövegeket
elôzetesen bekérjük, és felhívjuk a fiúk figyelmét, hogy a nyom-
dafestéket nem tûrô kifejezéseiket ne fûzzék az elôadásba. Bi-
zony, ez nem sikerült eddig. Védelmükre (nem mentségükre)
azonban le kell írnom: ez a mûfaj némileg errôl is szól. A hétköz-
napi, vulgáris kifejezéseket beépítve éneklik ki magukból ezek a
gyerekek a dühüket, elkeseredésüket, világfájdalmukat. 

Rendezôi tanulság: késô este, amikor már csak felnôtt közönsé-
günk van, akkor kell, akkor lehet teret adni ennek az elôadásnak.
Mert a maguk módján – sokaknak tetszik vagy nem –tehetségesek
ezek a fiatalok. 

Végezetül felhívom a fiúk figyelmét, hogy a mûfajon belül
vannak olyan elôadók, akik az igazukat úgy mondják ki, hogy az
senkit nem botránkoztat meg. Gondolok itt Punnamy Massifra
vagy az Akkezdet Phiaira. Hallgassák ôket, tanuljanak tôlük! 

S hogy nem is olyan rosszak ezek a kakucsi szövegek sem (én
nem nevezném verseknek ôket), arra legyen itt példának Molnár
János (Mc Perec) egyik énekének részlete:

Mc Perec - YouTube Beats: Fájdalmas percek (részl.)

Az érzések azok, mik kitépik lelked,
méreg a testben, mi elárasztja szíved,
kéred az istent, hogy segítsen rajtad,
segítség nincsen, elhagytad magad,
az agyad lebomlik, rombolja az életed,
nincs társ, barát, ki vezetné a két kezed
szomorú a helyzet és siralmas a kezdet,
könnyeid hullnak minden fájdalmas percben,

néha térdre esve imádkozom az úrhoz,
mért nem segít, vagy tesz nyakamba hurkot,
fájdalom.....mi átjárja a testem,
úgy érzem, hogy kitépik a lelkem,
tettem rosszat, miért bûnhôdtem eleget,
azóta is a mai napig szenvedek,
gyógyszert is szedhetek, nem testi fájdalom,
lélekbôl, szívbôl jön, azt hittem álmodom,
egyre jobban éreztem, magam is kérdeztem,
az oka más nem lehet, keresd a szívedben,
éreztem, hogy sajog, belém hasított,
majd megôrülök, úgy érzem, meghalok,
lehet, nem fájna, ha nem lenne létem,
este a párnámon könnyeim sem értem,
nem hiszem, hogy valaha ezt is megértem,
csöppnyi boldogság, amit én kértem…

Molnár János és Farkas Csaba rappelôk falunapi
fellépésükön
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A stafétabot átadása
Az idei falunapunkon kérésemre konferanszunk bejelentette,

hogy a 2000-ben alakult mazsorett csoport vezetését át kívánom
adni Faragó Fruzsinak, aki már az utóbbi években bebizonyította,
hogy méltó a lányok vezetésére. Sokféle elfoglaltságom miatt an-
nak idején úgy szerveztem meg, vállaltam el a csoportalakítást,
hogy fôleg a falu kiemelt rendezvényeit színesítjük mûsorunkkal,
de azért több környékbeli településre is eljutottunk a Kálvin Ze-
nekar által kísért muszlinkendôs táncainkkal. Örömmel vettem tu-
domásul, hogy a jelenlegi lányok vágyik közt szerepel a megmé-
rettetés, a versenyzés is. 2011-tôl Fruzsi kezdeményezésére heti
rendszerességgel, modern zenére botforgatást, pomponos táncot
tanulnak Bittera Zsuzsa gyáli Európa bajnok mazsorett- tánc ok-
tatótól. Vele a sors már korábban, (2009-ben) is összehozott, hi-
szen az ô közvetítésével jutottam el a fehér csizmák készítôjéhez.

2014. május 24-én a 11 fôs kis csapat a tanárnô felkészítésével,

Kiskunlacházán a Mazsorettek Közép- magyarországi versenyén
3. helyezett lett. Ügyes bemutatkozásukhoz én is szívbôl gratulá-
lok, s a továbbiakban sok szép sikert kívánok a lányoknak és új
vezetôjüknek.

Nagy Jánosné tanárnô

Varró Jánosnénak, a trianoni megemlékezésünkön elhangzott beszédével
emlékezünk történelmi sorsfordulónkra: 1920. június 4-ére

Kedves Megemlékezôk!
Éppen egy esztendeje álltunk itt ennél az ágaitól megfosztott

csonka fánál, mely megcsonkított hazánkat jelképezi. És most új-
ra emlékezünk.

Immáron 94 éve annak, hogy a Párizs melletti Nagy Trianon-
kastélyban az I. világháborúban gyôztes hatalmak rákényszerítet-
ték hazánkra a gyalázatos békediktátumot, mellyel kapcsolatban
sokak fejében még napjainkban is nagy a zûrzavar és a homály.

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

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

A trianoni döntések Magyarország életképességét és nemzeti
létét is veszélybe sodorták.

A korábban hangoztatott igazságos elveket durván felrúgták, és
a békeszerzôdés semmi intézményes biztosítékot sem tartalmazott
a határon kívül került magyarok alapvetô nemzeti és polgári joga-
inak tekintetében. Ezen jogok megadása csupán az utódállamok
szándékán állt vagy bukott. Méltán fakadt ki Földes Béla a ma-
gyar Külügyi Társaság szakosztályelnöke 1928-ban:

„A Párizsban összegyûlt államférfiak Magyarországról annyit
sem tudtak, mint egy iskolás gyermeknek tudni kell. Valahogyan
úgy nézték Magyarországot, mint egy darab földet Afrika köze-
pén, mely alacsony gazdasági mûveltsége mellett majd ide-oda
kapcsolható, a hatalmasok kénye kedve szerint.”

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

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

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

Ezt az elkeseredettséget méltán fejezi ki József Attila „Nem,
nem soha”címû versének néhány sora: „Szép kincses Kolozs-
vár, Mátyás büszkesége,/Nem lehet, nem, soha! Oláhország
éke!

Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!/Magyar szél fog fújni a
Kárpátok felett!”

Ez a nap, június 4-e gyásznap nemzetünk történelmében.
Olyan gyászt jelent, amelyet méltón meggyászolni sem volt sza-
bad. Olyan veszteséget, amelyrôl sokáig beszélni sem volt sza-

bad. A kommunista diktatúra idején a történettudomány és az ok-
tatás is kettôt tehetett. Vagy a politika szolgálatába adta magát
vagy hallgatott. Nemzedékek nôttek fel, akik semmilyen vagy
hamis képet kaptak Trianonról Sôt, akadtak a közelmúltban
olyan politikai erôk, akiknek ármánykodása miatt 2004 decem-
ber 5-én külhoni testvéreinknek még egy lelki Trianont is el kel-
lett szenvedniük. Jókai Anna szavaival, olyan volt a nemzet lelki-
állapota, mint az 56-os zászló, amely belülrôl lyukas és csak a
szélek tartják össze.

A történelem ma lehetôséget kínál, hogy múltunkról igaz képet
kaphassunk, hogy feldolgozhassuk veszteségeinket és ma a nem-
zeti összetartozás napján kifejezhessük egy jelképes kézfogással
nemzeti összetartozásunkat határon túli testvéreinkkel. 
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Alábbiakban közöljük dr. Kendéné Toma
Mária képviselô asszonynak a 2014. május
29-én megtartott festménykiállítás megnyi-
tóján elhangzott beszédét: 

Szép nap a mai, mert újra összegyûlhet-
tünk egy kiállítás képeinek megcsodálásá-
ra. Az érdeklôdôket fogadó mûvek elôször
Kovács Attila festômûvész lelkében szület-
tek meg. 

Ismerjük ôt, Kakucson nôtt fel, itt fordult
érdeklôdve a képzômûvészet felé, majd lett
annak avatott mûvelôje. Másfél évvel
ezelôtt adott már számunkra mûvészi leckét
az alig elmúlt világ életképeibôl.

Elsô kiállítása óta rendre bôvül alkotásai-
nak sora. Tanúi lehetünk, amint ecsetjével a
rejtett szépségeket elénkbe tárja. Mindig
így tesz. Képein mindennapjaink megszo-
kott valóságát ragyogó színekbe öltözteti,
megláttatja az egyszerûség szépségét, meg-
hittségét, értékét. 

Rávezet arra, szeressük azt, ami körülöt-
tünk van, azt a világot, amiben élünk, azt a
jelent, aminek a tanúi vagyunk. Mert fon-
tos. Ezekbôl a pillanatokból tevôdik össze
az egész életünk. Miért is ne szeretnénk?

A karéj kenyér, az épp megszedett gom-
ba, mellette a fénylô, feszes héjú hagyma
sejtetni engedi: ízletes vacsora készül.

Asztalhoz invitál – jó szívvel osztva
meg, mit a kamra kínál.

Sarkokban ismerôs tárgyak – az asztalon
a jó ízû élet békés pillanatai.

Ajtók nyitódnak, néhol résnyire – titko-
kat sejtetve. Másutt szinte csak ôk – meg a
félfák - tartják a falakat már. Ház részei
voltak, melynek zugaiban valaha boldog,
zajos, békés és szomorú pillanatok töltötték
meg az idôt. Most pattanva szárad a megvé-
nült fa.

Az elmúlás csendesen, hallgatva vár, mi-
kor nyújthatja ki kezét a következô faldara-
bért. Lábához simítja, fûvel takarja – kíván-
csi szemek elôl. 

Így olvad fû-takarta halommá a fal, az
ablak, a kerítés – a hajlék. 

Mozdul a gondolat: láttam, éltem, jártam
én is ilyen helyen. 

S jól van ez így, míg el nem felejtjük, mi
volt elôttünk. Becsülni tudjuk általa azt,
ami ma a miénk. 

Más képeken ösvények vezetnek messzi
mezôre, erdôre. Gémeskút mutatja az utat a
szomjas vándoroknak, távolba nyúló réte-
ken át. Aranyszín száron dús kalászok ara-
tásra várnak. 

Öntudatos vizsla ôrzi az erdôszélen va-
dászok zsákmányát. Tó vizén villan a nap-
sugár. Kutató ujjakkal futja körül a tündér-
rózsa vízre borult leveleit, keresi a rést,
ahol megláthatná magát a víztükörben. Sí-
kos levelek közt bukkannak fel a bimbók és
virágok. Színeiket a víz megsokszorozza.
Felhôk gyûlnek esôtôl nehéz teherrel, s a
haragvó ég alatt tárt karú, árva kereszt kér
kegyelmet a világnak. Másutt havas, csu-
pasz ágak görbülnek, árnyékuk rácsot fest
az alattuk futó útra.

És mindenfelé arcok. Jól ismertek és is-
meretlenek. Mozdulatok, érzések, megélt
idôk vonalai tarkázta homlokok. Helyek,
barátok, ismerôsök, társaságok – akikre
szükség van, mert általuk nyer értelmet az
élet. 

Ilyen mûvekkel jött hozzánk Kovács At-
tila. Újra megmutatta nekünk, hogy az élet
értékes, kár lenne elszalasztani akárcsak
egy pillanatát is.

Köszönjük a bizalmat, amivel megtisz-
telte közösségünket, és bepillantást enged
újabb munkáiba, mely által a mi látásunk is
érzékenyebbé válik. 

Isten adjon erôt sok-sok új képhez!
Szívbôl kívánunk számtalan kiállítást,

megérdemelt sikert, jó egészséget és örö-
met az életben!

Kovács Attila újra megmutatta nekünk, hogy az élet értékes, 
kár lenne elszalasztani akárcsak egy pillanatát is

Csendélet

Az eddig használt, 1895. október 1-jén kia-
lakult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-
jétôl felváltotta az egységes rendszerû, az
egész országra kiterjedô elektronikus anya-
könyvezés, melynek részletes szabályait az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
tartalmazza. 

A törvény megalkotásának az volt a célja,
hogy a szakmai értékek megôrzése mellett egy
olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely közhite-
lességét, megbízhatóságát tekintve megfelel
elôdjének, de a technikai fejlôdés eredménye-
képpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb
ügyintézést tesz lehetôvé mind a polgárok, mind
a nyilvántartást vezetô hatóságok számára.

Az új rendszerben adattakarékossági és
célszerûségi okokból az adatok nyilvántartása
nem anyakönyvi események alapján, hanem
személyhez kötötten történik majd, így egyféle
anyakönyv váltja fel a jelenlegi négyféle (szüle-
tési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati,
halotti) anyakönyvet. Az elektronikus anya-
könyvi rendszerbe minden egyes adatot csak
egyszer szükséges felvinni, a következô ese-
mény bejegyzésekor azok már rendelkezésre
fognak állni. 

A továbbiakban egy adott személy vala-
mennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó
adatok egy helyen lesznek megtalálhatók. Az
elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen
gombnyomással elérhetôek lesznek egy adott
anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt
az országban, így nem kell majd utazni vagy
heteket, esetleg hónapokat várni a dokumentu-
mokra, ami jelentôs elônyt jelent az ügyinté-
zésben. Újdonság, hogy az anyakönyvbôl igé-
nyelhetô kivonat kiállítására a külképviselete-

ken is lehetôség nyílik majd.
Az elektronikus anyakönyv kötelezô adat-

tartalma lesz a származási hely, ami a születé-
si anyakönyvi kivonatban is szerepelni fog. Újí-
tás, hogy az elektronikus anyakönyvi nyilván-
tartás részévé válik az apai elismerô nyilatko-
zatok nyilvántartása. Az új rendszerben szük-
ségtelenné válik a házassági anyakönyv alá-
írása, pótlására bevezetik a házasságkötési la-
pot, ezzel megmarad az aláírás ünnepélyes
szertartása. 

A papír alapú anyakönyvek adattartalmának
digitalizálása folyamatosan történik. A törvény
meghatározza azokat az eseteket, amikor a
papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartal-
mát az elektronikus anyakönyvbe rögzíteni
kell. Ilyen eset például, ha a papír alapú anya-
könyvi bejegyzés adattartalmában változás kö-
vetkezik be, ekkor ugyanis az adott esemény
adatait be kell jegyezni az elektronikus anya-
könyvbe, és az adatváltozást már az elektroni-
kus bejegyzésen kell átvezetni. A digitalizálás
egy másik esete az anyakönyvi eseményekhez
kapcsolódik, így például a házasságkötés ese-
tén rögzíteni kell a házasulók papír alapú szü-
letési anyakönyvi bejegyzését. 

Az új struktúra az anyakönyvi eljárás je-
lentôs egyszerûsítését is jelenti, és ebben a
körben az erre irányuló jelentôs elôrelépések
egyike, hogy az állampolgárok az új rendszer-
ben az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás-
ból az országban bárhol igényelhetnek adatot,
illetve anyakönyvi kivonatot, ami jelentôs
elônyt jelent az ügyintézésben, tekintettel arra,
hogy ma az élet számos területén kell anya-
könyvi kivonattal igazolni bizonyos tényeket.

(jegyzô)

Elektronikussá váltak az anyakönyvi eljárások
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SPORT

LABDARÚGÁS
A falunapi focicsapatok tablója

Az inárcsiak csapata A mezükön is látszik: a JSP’97

Kakucsi Brazilok

Örkénybôl érkezett hozzánk a képen látható csapat

Öregfiúk

A tornagyôztes Dream Team
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Nosztalgiáztunk
Negyedik alkalommal, az idén május 31-én ismét megrendezte

a Kakucsi Sportegyesület a nosztalgia délutánt a kakucsi sportpá-
lyán. 

A sporteseményt egy ünnepség elôzte meg, melyen a „Kakucs
sportjáért” díjazottakat köszöntöttük. Ketten kaptak posztumusz
díjat: Stégner József, az egyesület egyik alapító játékosa, egykori
szponzora és Erôs Géza egykori futballista és szakosztályvezetô.
Mindkét díjazott családja elfogadta meghívásunkat: Géza felesé-
ge, két leánya és unokája, valamint a Stégner testvérek. Azt hi-
szem, ez a jelenlét mindennél többet mond. 

„Kakucs sportjáért” díjban részesültek még: Erôs József egyko-
ri sportoló, valamint a sportegyesület egykori elnöke, idôs Petrik
Árpád egykori sportoló, jelenleg edzô és Beliczki Sándor, egykori
játékos, a kakucsi sport támogatója, lelkes szurkoló. Azt hiszem,
jól döntött a sportegyesület vezetése, amikor ezeket a személye-
ket jelölte a díjakra. Itt szeretném megköszönni nekik, hogy ezt az
emlékezetes sportdélutánt megrendezték. 

Ezt követôen került sor egy kis focira is. Két csapat: Balog Ti-
bor és barátai, Kiss István és barátai között. Sajnos Balog Tibor –
mivel a fia betegeskedett – nem tudott eljönni nosztalgiamérkôzé-
sünkre. Innen is jobbulást kívánunk a fiatalembernek, és remél-
jük, Tibort jövôre ismét körünkben köszönthetjük.

Így az ô csapatát Kaldenecker Márton irányította. Az eredmény
5:2 lett a Balog Tibor barátai csapat javára. Azt hiszem, nem a vé-
geredmény a fontos. A lényeg, hogy jól érezték magukat a játéko-
sok, és a nézôk is élvezték a jó mérkôzést. 

Pályára lépett több NB I.-es futballista: Kiss István és az inárcsi

Farkas Krisztián. Szép megoldásokat láttunk tôlük. A játékosok
közül meg kell említenem Kohan Józsefet, hiszen ô volt a le-
gidôsebb játékos, aki pályára lépett. Nem látszott az idô múlása a
játékán. Példaértékû lehet a mai fiatalok számára. 

Külön öröm számomra, hogy polgármester úrral az élen eljöt-
tek a képviselôtársaim és a jegyzôasszony is. Itt szeretném meg-
köszönni Szalay István polgármesternek, hogy elkészítette a meg-
hívókat, az okleveleket, az emléktárgyakat is megcsináltatta, és
átadta a díjazottaknak. Minden résztvevô nevében köszönet azok-
nak, akik elkészítették a finom vacsorát. Név szerint Müller Évá-
nak, Beliczkiné Marikának és Vidráné Editnek. Sajnálom, hogy
nem voltunk többen, de remélem, hogy jövôre többen eljönnek
erre a nosztalgia sportrendezvényre.

Balogh János alpolgármester

A díjakat átadók, a díjazottak és a családtagok

Stégner József Erôs Géza
Aki lemaradt a közös fotóról:

Petrik Árpád
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Mint bizonyára sokan tudják, mindössze négy
ponttal vágtunk neki a tavaszi idénynek, kisebb-
fajta csoda kellett a bennmaradáshoz. Nos, ha
csoda nem is történt, de végül el lehet mondani,
hogy magabiztosan sikerült elérni a célunkat, hi-
szen végül a 11. helyen sikerült végeznünk, azaz
négy csapatot is sikerült megelôznünk. A képze-
letbeli tavaszi tabellán pedig a 4. helyet szerez-
tük meg, ami az utóbbi évek egyik legjobb félsze-
zonja volt.

És hogy mi volt a titka a sikernek? Hihetetlenül
jól sikerültek az új igazolásaink, szinte mindegyik
játékos erôsítést jelentett számunkra, és ahogy
ilyenkor lenni szokott, idônként a szerencse is
mellénk szegôdött, és a sérülések is elkerülték a
csapatot.

Természetesen a következô bajnokságra sze-
retnénk együtt tartani a gárdát, de már most
megkörnyékezték meghatározó focistáinkat, ami

nem csoda, lévén, hogy például kétszer is mi ad-
tuk a forduló játékosát a megyei focilapban, tehát
sokan felfigyeltek a jó eredményeinkre, és per-
sze ezzel együtt a játékosainkra is.

Ugye, azt szokták mondani, hogy nagyon ne-
héz egy jó csapatot összehozni, ennél csak egy
nehezebb van, egyben tartani, de a lehetôségek-
hez képest megpróbáljuk.

A bajnokságot Taksony csapata nyerte, Da-
bas-Gyón lett a második, ôk feljutottak a megyei
1. osztályba, kiesett a Délegyháza és a Ráckeve
csapata, de esetleges visszalépések esetén ez
még változhat.

Az új idény 08. 17-én kezdôdik, 08. 10-én, egy
héttel elôtte pedig kupamérkôzésünk lesz, sorso-
lás jelenleg még természetesen nincs.

Ifistáink a dícséretes 5. helyet szerezték meg,
ami elôrelépés a tavalyihoz képest.

Serdülôink szintén az 5. helyen végeztek, rá-

adásul mi adtuk a csoport gólkirályát: Lakatos
Venczel István, azaz “Pityuka” személyében.

Ezúton is köszönjük Petrik Árpád, Botlik Ti-
bor és Semsei Mihály edzôk munkáját.

Szeretném felhívni a kedves szülôk figyelmét,
hogy a következô szezontól elindítjuk Kakucson
is a Bozsik programot, ami azt jelenti, hogy há-
rom korcsoportban – u7, u9, u11 – várjuk a fociz-
ni akaró fiúkat és lányokat. Egyszerûbben: 6-tól
11 éves korig mindenki jöhet, fiúk és lányok is.

Jelentkezni Botlik Tibor edzônél –
06209289775 – vagy Faragó Erikánál lehet, ôk
kézségesen segítenek. Az edzések meg-
kezdôdése után a sportpályán várunk minden fo-
cizni akarót.

Köszönjük minden támogatónk és az önkor-
mányzat segítségét, és kellemes nyári pihenést
minden kedves olvasónak:

Ekrik István elnök

Június 7-én véget ért a megyei 2. osztályú felnôtt bajnokság 2013-2014-es évadja

BIRKÓZÁS
Megmérettetés, nemzetközi színtereken

Csallóközi Kupa Nemzetközi Szabadfogású Birkózó-
verseny 

Kakucs egyik kiváló birkózója lehetôséget kapott, hogy az itt-
honi versenyek után végre az országhatáron kívül is megmutat-
hassa tudása legjavát. Jeszenszki Máté sikeresen szerepelt már
Diákolimpián, Magyar bajnokságon, de eddig külföldi versenyre
nem volt lehetôség. Egészen mostanáig. Május elején meghívást

kaptunk Szlovákiába
egy nemzetközi sza-
badfogású birkózó-
versenyre. 

A dunaszerdahelyi
összecsapásra a ma-
gyar csapatokon kí-
vül meghívást kap-
tak német, osztrák,
román, horvát és len-
gyel csapatok is.
Tudtuk, hogy Máté-
nak nem lesz könnyû

dolga ebben a mezônyben, ezért a versenyt megelôzô hetekben a
megszokottnál több és nagyobb terhelésû edzéseket végeztünk. 

Elérkezett a verseny napja. Kora reggel autóba ültünk, és kb. 3
óra utazást követôen megérkeztünk a verseny helyszínére. Máté
kor és súlycsoportjában összesen 9 versenyzô mérlegelt. Az elsô

mérkôzés nehézségeit leküzdve a
kakucsi versenyzônk – átbillenve a
holtponton – remek formában bir-
kózott. Négy meccset vívott a nap
folyamán, két tus gyôzelmet szer-
zett, egy pontozásost, de sajnos a
mindent eldöntô mérkôzésen soros,
pontozásos vereséget szenvedett
egy román ellenféltôl. 

Máté várakozáson felüli teljesít-
ménye ezen a versenyen a második
helyre volt elég, ami kitûnô ered-
ménynek számít. Gratulálunk a
szép eredményhez, és szeretnénk
megköszönni a Kakucsi Önkor-
mányzat segítségét, amit ehhez az
úthoz adott.

Kocsis Gábor edzô

Edzôtábor Nápolyban
Jól sikerült versenyszezon után a nyári pihenés helyett ver-

senyzôink edzôtáborozással töltik a nyár nagy részét, készülve az
ôszi megmérettetésekre. 

Tavaly december elején edzôként vehettem részt Spanyolor-
szágban Pamplonában egy tíznapos felkészítô táborban, ahol cse-
re kapcsolatot kötöttünk olasz, spanyol és amerikai kollégákkal.
A kapcsolat lényege a szoros együttmûködés, közös táborozások
és versenyek szervezése. 

A nyár elsô nemzetközi tábora Nápolyban került megrendezés-
re, ahol – eredményei alapján – Jeszenszki Máté képviselte a ka-
kucsi szakosztályt az inárcsi, ócsai és gyáli birkózókkal együtt. A
Vezúv lába mellett fekvô városban közel 70 versenyzô töltött
együtt egy nehéz és küzdelmes hetet. Magas színvonal mellett, ki-
váló körülmények között zajlott a szakmai szempontból kimagas-
lóan hasznosnak mondható edzôtábor. 

Megtisztelô számunkra, hogy a birkózáson keresztül öregbít-
hettük Kakucs hírnevét a nemzetközi porondon. A cserekapcsolat
keretében nyár közepén látjuk vendégül a spanyol csapatot és
ôsszel érkeznek az olasz birkózók, majd jövôre jönnek az ameri-
kaiak. 

Reméljük, hosszútávú és sikeres kapcsolatot tudunk kialakítani
az említett csapatokkal, és bízunk abban, hogy a jövôben még sok
kakucsi birkózó vehet részt ezekben a táborokban. Ismételten sze-
retnénk megköszönni az Önkormányzat anyagi és erkölcsi segít-
ségét, mellyel hozzájárultak a nápolyi tábor sikérhez. 

Kocsis Gábor edzô

A Nápolyban versenyzô csapatEdzô és tanítványa

A dobogó második fokán: Jeszenszki Máté
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EGYHÁZI HÍREK

Petô Gábor vagyok. Püspökünk, Beer Miklós püspök úr, engem nevezett ki
plébániai kormányzónak Kakucsra és Inárcsra ez év június 1-tôl. A kinevezés
határozatlan idôre szól.

1975-ben születtem. A Pest megyei Kartalon nôttem fel, szüleim ma is ott él-
nek. 1995-ben érettségiztem Szegeden, az ottani piarista gimnáziumban.
1996-ban jelentkeztem papnak a váci egyházmegyébe. Egerben tanultam a te-
ológiát, és ott végeztem 2002-ben. Abban az évben szenteltek pappá Vácon.
Elsô szolgálati helyem káplánként Taksonyban és Dunaharasztin volt. 2005-
ben áthelyeztek Vecsésre, és 2006 augusztusáig ott folytattam szolgálatomat.
2006-ban megkértek, hogy utazzam ki az egyik tengerentúli magyar katolikus
közösséghez, mint magyar lelkész. A felkérést elfogadtam. Így kerültem ki
2006-ban az ausztráliai Melbourne-be. Ott szolgáltam ez év május végéig. 

Hazatérésem után kerültem ide Kakucsra és Inárcsra. Nagyon szép éveket
töltöttem kint, de mostanra eljött az idô a visszatérésre. Nagyon boldog va-
gyok, hogy Beer püspök úr ide helyezett engem, erre a két településre.

Petô Gábor atya falunapunkra is kilátogatott

Új lelkipásztorunk, Petô Gábor atya 
bemutatkozó írása

Hittanos Tábor Csobánkán
Idén a kakucsi és az inárcsi hittanos gyerekek Csobánkán tábo-

roztak az ott található cserkészparkban. A tábor megszervezését
két hitoktatónk, Beles Tünde és Németh Zsuzsanna szervezte. Az,
hogy egy szép hetet tölthettek együtt a gyerekek, nagyrészt nekik
volt köszönhetô. A hitoktatókon kívül elutazott még pár felnôtt,
illetve néhány fiatal is, hogy segítsenek mind a gyerekeknek,
mind pedig a szervezôknek. Magam is együtt töltöttem a hetet a
táborozókkal.

Július 30-án, hétfôn reggel indult a csoport busszal. Az elsô
program a budakeszi Vadaspark meglátogatása lett volna, de saj-
nos az esôs idô miatt ez kimaradt, így tovább kellett menni Cso-
bánkára, a szálláshelyre. Ott többágyas szobákba lettek beosztva
a gyerekek. Az est folyamán még meg kellett ejteni a csoportbe-
osztásokat, mert a tábor programja szerint a héten ezeknek a csa-
patoknak kellett megmérkôzniük egymással mind hittanos isme-
retekben, mind pedig ügyességi játékokban. A hét témája a Szent-
írásból lett véve, mégpedig József és testvéreinek története (Te-
remtés könyve 37,2-36; 39,1-46,7.

A csoportok nemcsak vetélkedtek egymással, hanem be is vol-
tak osztva különféle szolgálatokra, úgymint terítés a reggelihez,

ebédhez, vacsorához; oltár körüli szolgálat a szentmiséken, a reg-
geli ébresztô, illetve a reggeli és esti imák megszervezése. Minde-
zekben segítettek a felnôttek is. 

A napi program része volt a szentmise. A gyerekek lelkesen
énekeltek és szolgáltak az oltár körül. A szentmisék keretében el-
mondhatta mindenki, hogy kiért, és milyen szándékra szeretné
felajánlani a szentmisét. Szinte kivétel nélkül minden gyerek me-
gemlítette, hogy szeretne imádkozni a családjáért, a szegényekért
és a betegekért. Jó volt látni, hogy mennyire szívükön viselik a
bajban lévôk sorsát is.

Kedden és szerdán tulajdonképpen ugyanaz volt a napirend:
ébresztô, reggeli imádság, reggeli, napi feladatok megoldása,
ebéd, délután játék, kora este szentmise, utána vacsora, tisztálko-
dás, esti ima, majd lefekvés. Volt minden nap egy különleges fel-
adat táborozók számára. Ezt úgy hívják, hogy „ôrangyal játék”.
Minden reggel mindenkinek a neve bekerül egy kalapba, majd
mindenki húz egy nevet, amelyet nem árul el senkinek (ha a saját-
ját húzza, visszateszi és húz másikat). Azt a társunkat, akit kihúz-
tunk, segítenünk kell a nap folyamán. Este pedig próbáljuk kita-
lálni, hogy ki volt az ôrangyalom azon a napon.

Csütörtökön a reggeli után kirándulás volt a környéken. Elôzô
este esett valamennyi esô, de szerencsére nem volt sár bent az
erdôben. A túra jól sikerült. Mindenki kellemesen elfáradt.

Pénteken hasonló volt a napirend, mint kedden és szerdán. A
vetélkedô tovább ment, illetve délután játék volt ismét. A többi
csoportnak volt még lehetôsége egy kicsit beérni a toronymaga-
san vezetô „Szentlélek” nevû csoportot a heti vetélkedôben, de
úgy alakult, hogy ez a csoport behozhatatlan elônyre tett szert. A
többi csoport tagjait is dicséret illeti, mert lelkesen és becsülettel
küzdöttek.

Meg kell említenünk még Kati nénit és Rózsi nénit is (Inárcs),
akik fôztek a táborozókra ezen a héten. Továbbá ne feledkezzünk
meg azokról sem, akik adományaikkal támogatták a tábort (hús,
száraztészta, krumpli, cukor, fûszer, zöldség, gyümölcs, stb. és
pénzadomány). A Jóisten áldja meg ôket!

Azt hiszem, szép volt ez a hét. Jó volt megszervezve. És nem-
csak a gyerekek élvezték, hanem a felnôttek is jól érezték magu-
kat.

Petô Gábor atyaA csobánkai táborozók
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A 2014. évi húsvéti lapunk keresztrejtvé-
nyének megfejtései: A nagyi szaftos bél-
színtokánya, Szepi bácsi kedvence, ôrhegyi
ôrület.

A helyes megfejtôk: Beliczki Györgyné,
Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Csiszá-
rikné Máté Judit, Hollenbergerné Bencze Ani-
kó, Katona Sándorné, Kecskés Jánosné (Gi-
zella u.), Keresztes Jánosné, Klauzné Keresz-
tes Ágota, Kolozsi János, Kovács István (Rá-
kóczi u. 8.), Nagy Lászlóné, Szaller György,
Tóth Ferencné voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérdemelt
jutalmukat átvehették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a meg-
szokott feltételekkel, azaz személyesen kell
behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a rejtvény
megfejtésével) szeptemberben várjuk. A juta-
lom ismét mogyorós csokoládé lesz.

VÍZSZINTES

2. A „7 nap” címû lapban olvastuk (zárt
betû: E.) 7. Az elôzô sor folytatása (zárt be-
tûk: A. A. É.) 12. Számában növekvô 15. Bra-
zil férfinév 16. Huru társa 17. Errôl a helyrôl

19. Amerikai filmszínész (Franchot) 20. Fél
lánc! 21. Pórusos mûbôr 22. Kanyon része!
24. Római számok, összegük 1550 25. Súly-
arány rövidítve 26. A bizmut vegyjele 27. A
vízszintes 7. folytatása (zárt betû: T.)
29. Csahos 30. Salt … City 32. E napon
33. Olimpiai bajnok tornász (István) 35. Indu-
latszó 37. Dél-Amerikában honos, igen apró
madár 39. Állat németül 40. A tarokk kártya
egyik lapja 42. Mauna …, hawaii vulkán
43. Aggódik érte 44. Pecunia non … (A pénz-
nek nincs szaga) 45. A jambus is ez 47. Szin-
tén 48. Dúsgazdag ember 50. Római 501-es
51. Község Hajdú-Bihar megyében 52. Egy-
mást követô betûk 53. Tapadó 56. Szandál ré-
sze! 57. Az ezüst vegyjele 58. Jos kar-…
(amari fôváros) 60. Kicsinyítô képzô 61. A régi
északi germánok fôistene 63. Német helyeslés
64. A néhai Bozsik József beceneve 66. Érvé-
nyes, hatályos (jogi kifejezés) 68. Nôi név
70. A Yellowstone parkban eredô amerikai fo-
lyó 72. Az elektromágneses sugárzás erôssé-
gét az okozott felmelegedés általmérô készü-
lék 74. Hivatali helység75. Az állatöv egyik je-
gye (Ikrek)

FÜGGÔLEGES

1. Értelmi képesség 2. Csata 3. Mûködô vul-
kán a Fülöp-szigeteken 4. Kettôzve: sport fog-
adás 5. Pirosodik a gyümölcs 6. Vasúti szerel-
vény 8. Ezer gramm rövidítve 9. Tyúkanyó
“mondja” 10. Roskad, választékos szóval
11. Hatósági határozattal kapcsolatos 13. Öve-
zet 14. ô, táviratban 18. Melléknévképzô
21. Csúszós 23. Az oxigén és a neptúnium
vegyjele 25. Magas rangú személyek utaznak
rajta 26. Kékespiros bogyójú magyar szôlôfajta
28. Bela Crkva közelben torkollik a Dunába
31. Tova 34. … Dagover (amerikai filmszí-
nésznô) 36. A vízszintes 27. sor folytatása
38. Japán grafikus (Masuo) 41. Az állami válla-
lat rövidítése Németországban 43. Fûben-…
az orvosság 46. Hegyrôl a völgybe 49. Kocsi-
sülés 54. Gigaelektronvolt rövidítve 55. Francia
nôi név 57. Svájci folyó 59. Tüskés gyomnö-
vény 62. Öntôforma 63. Állítólagos havasi em-
ber 65. Kukac közepe! 67. Vércsoport68. Na-
gyon öreg 69. Fizimiska 71. Latin kötôszó
73. Személyes névmás

(forrás: http://szorako.hu/

KERESZTREJTVÉNY



Április 26-án rendeztük meg katolikus bálunkat Május 4-én gyermekeink templomunkban is köszöntötték az édesanyákat

Elsôáldozóink május
25-én hitoktatójuk és
tanítójuk elôtt: 

Szûcs Bence, 
Varga Ádám, 
Varga Vivien, 
Kálvin Izabella, 
Zalavári Dorina, 
Svébis Jázmin, 
Horváth Eszter, 
Gavló Petra, 
Barta Renáta

Úrnapi sátorkészíték a Stégner-háznál a falunap másnapján – ÉSZAK Az úrnapi körmenet második állomása a Pálinkás–Csernák család
összefogásával készült el – KELET

A harmadik sátor Raczki Mártonné házánál – DÉL
A negyedik állomás sátrát egyháztanácstagjaink hozzátartozói készítették

– NYUGAT

Egyházi képes krónika



Kakucsi Általános Iskola

Kökörcsin Óvoda

BALLAGÁS 2014.
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