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XXIX. évfolyam

Kakucs 235 éves település

Reményik Sándor:

Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És - nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, De benne van az élet.

Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító
Szent István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország fővédőszentjének
tiszteletére tartott – főünnepe.
A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent
István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. A rendszerváltás után, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította.
Kakucsi ünnepségünket 2019. augusztus 20-án, kedden 9 órától
a Szent Kereszt-templom melletti ligetben, rossz idő esetén a templomban tartjuk meg,
amelynek keretében átadjuk a Kakucs Község Kiváló Vállalkozása díjat is.
Ünnepségünkre szeretettel és tisztelettel hívjuk községünk minden lakosát!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
(Fotó: Klauz Dénes)

Farkasné Szabó Mária jegyző
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Magyarkakucson jártunk 2019. július 6-7-én
Dr. Kendéné Toma Mária
polgármester
ünnepi köszöntője
„Tisztelt Ünneplő Gyülekezet, Főgondnok Úr, Tiszteletes Asszonyok,
Elnök Úr, Polgármester Úr! Kedves
Barátaim!
15 esztendő telt el már azóta, hogy az Önök kedves invitálására először járt küldöttségünk itt, ennek a sokat látott, Árpádkori
templomnak a cintermében.
Hiszem, hogy elődeink, akik évszázadok alatt itt éltek és haltak,
derűvel és elégedetten kísérik azt az utat, amelyet együtt jártunk
be a mai napig. A kezdeti ismeretséget fokozatosan díszítettük fel
egymásról tudással, egymás megbecsülésével, egymás jobb megértésével - és mély barátsággá varázsoltuk át az elmúlt évek alatt.
Az idő megmutatta, hogy nem a véletlen műve a kapcsolatunk.
Olyan ez a kapocs, mint egy Isten adta ajándék, és mindegyikőnk
felelőssége megtartani ezt az értéket, amit az élet nekünk adott,
hogy éljünk vele okosan. Ezen munkálkodnunk kell napról napra,
mert a barátságot is gondozni kell.
Megéri a törődést, mert Önökkel együtt lett szélesebb a tudásunk. Oly sok mindent láthattunk mi is az erdélyi, partiumi
templomokból, istentiszteletekből, épületekből, népviseletekből,
és hiszem, hogy sikerült sok újat mutatnunk a magyarkakucsi barátainknak Magyarország történelmi helyeiből, szépségeiből és
értékeiből. Részt vehettek Úrnapi körmeneten, hallgathatták a va-

sárnapi szentmiséket, együtt ismerhettük meg egymás felekezeti
sajátosságait.
Könnyebben tehetjük ezt ma már azért, mert a Bethlen Gábor
Alap pályázataival pénzügyi segítséget is kapunk, mely lehetővé
teszi, hogy magyar nyelvünket, irodalmunkat, az ezeréves közös
múltunkat, történelmünket, építészeti és hitbéli emlékeinket közösen fedezhessük fel, és jobban megismerhessük.
Köszönettel tartozunk azért az áradó szeretetért, amellyel
15 éve mindig fogadnak minket, azért az összefogásért, amivel
Magyarkakucs református lakói szívvel-lélekkel készülnek arra,
hogy az Elszármazottak találkozóját méltóképpen ünnepelhessék.
Tudom, hogy sokan sokat tesznek azért, hogy éljen ez a kis közösség a Kőrösök mentén.
Köszönetet kell mondanom a meghívásért, a vendéglátásért, és
azért, hogy láthatjuk egymást évente többször is!
Áldassék a sok kéz és lélek, akiknek mindezt köszönhetjük!
Kívánok Önöknek sok sikert és örömöt!
Isten áldása legyen Önökön!”

A kastély nagytermében
Csoportkép a nagykárolyi kastély előtt

A delegációnk dalosai énekszóval köszöntötték
a vendéglátókat

Ady Endre emlékműve előtt
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Magyarkakucs 2019

A tasnádszarvadi református templomban

A Kakucsi Karitászcsoport
tagjaként én is meghívást kaptam az idén Magyarkakucsra.
Azért esett ránk a választás, mert
csoportunk várta vacsorával a
magyarkakucsiakat a mi falunapunkon. Nagy izgalommal készültem az útra, hiszen én még
sohasem jártam a testvértelepülésünkön. Arra is nagyon
kíváncsi voltam, hogy az ottani asszonyok miféle szakácsok.
Utunk első napján Nagykárollyal és környékével ismerkedtünk, a Károlyi-kastéllyal és a várossal, az Adymúzeummal és a tasnádszarvadi református templommal
és gyülekezeti házzal. Az utolsóként említett helyszínen ﬁnom fánkkal és hájas süteménnyel kedveskedett a
magyarkakucsi lelkésznő férje, Dénes Béla. Egybehangzó
véleményünk szerint ügyes szakácsok a vendéglátó aszszonyok is!
Én először jártam a testvértelepülésünkön, ezért minden új volt számomra. A sok élmény közül válogatva nekem a legnagyobb élmény volt bejárni a hatalmas, régi

bútorokkal berendezett főúri kastélyt, de Ady Endre kis,
nádtetős, mestergerendás szülőháza úgyszintén nagyon
tetszett. A Polgármester Asszony az Ady-emlékmű előtt
csoportképet is készített rólunk. A vasárnapi istentisztelet
utáni ünnepségen a mi is elhelyeztük koszorúnkat a hősi
emlékműnél. Az ízletes ebéd után, a sok jóérzésű és barátságos ember között, jókedvű dalolás és tánc közben gyorsan elszállt az idő. De még volt egy program: Király-hágó
útba ejtésével egy rövid vásárlás. Én még ezt a gyönyörű
tájat soha nem láttam élőben, a mostani út tehát egy régi
álmom beteljesülése volt!
Ezt a két napot legszebb emlékeim közt őrzöm ezután. Itt köszönöm meg Polgármester Asszonynak, hogy a
delegáció résztvevője lehettem!
Forgács Jánosné Karitász-tag

Testvértelepülésünk templomában
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Falunap 2019

Színes forgatag – a háttérben egyeztetés a nap konferanszával,
Czakó Rolanddal

Vásári kavalkád

Az óvoda néptáncosai
A Kökörcsin Óvoda középsős csoportja

A fellépésre készülnek az ötödikes lányok

A Kakucsolók

Az iskola tanárai is tartottak kézműves foglalkozást
a tájházi kollégák mellett

Falunap 2019

A gyermekeknek játszóteret alakítottunk ki
4
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Falunap 2019

A magyarkakucsi vendégeink sátrában

A regisztrált kakucsi lakosok tombolasorsoláson
értékes műszaki eszközöket nyerhettek

A KAFIK sátra

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői

Angliában és Amerikában élő vendégek, azaz
polgármesterünk családtagjai is kilátogattak
rendezvényünkre

Baráti együttlétben telt a nap
A falunap szponzorai voltak: CSÓGOR-BAU Kft., Faragó Pál
családja, Füstcsőmester Kft., INKA Kft., JSP 97 Kft., Nagy József, Nagy Pál, Pátria Takarékszövetkezet, Sashegyi Gergő K&H
Biztosító, Sinka Kft., Spanyielné Elek Györgyi, Tóth Istvánné

A Mazsorettek délutáni bemutatói nagy sikert arattak
5

(Fotók: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Juhász István baráti társasága
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Falunapi kiállítások
A Polgármesteri Hivatal dísztermében
Walter Gábor emlékére Sztana Károly
rendezett emlékkiállítást, amelyet dr.
Kendéné Toma Mária az alábbi gondolatokkal nyitott meg:

(Fotók: Klauz Dénes)

„Kedves Érdeklődő Látogatók! Kedves
Barátaim!
Alig hiszem, hogy 12 éve már első találkozásomnak Walter Gábor festményeivel.
Emlékszem, amint a képek láttán megsajdult a szívem, milyen törékenyek a mi
szülőföldünk, az Alföld, még meglévő emlékei. Láttam a vásznon, a múló idő rontó
nyomát a roskadt tetőkön, szélnek nem volt
ott akadálya.
Tanyák megfáradt agyagát fecsérlő feledés lepte be úgy, ahogy a képen aranyló ködök sejtelmes leple borult a messzeségbe
vesző világra. Ahol a fák mögött megbúvó
apró tanya porló meszének nesze a zaj, és
sötét árnyéknak dől a kerítés, benne találva
a támaszt, és napszítta mezőkön pipacsok
ragyogása mutatja, merre az út a Tiszára.
Kacéran táncol az úton a por, száll hajladozó derekára mezei virágnak, súlya alatt
roskad a fű, megadva magát a kései nyárnak – szénává szédül, táplálékul a télnek.
Így ér körbe az élet.
Szemünk előtt a tárlat, melynek sok keretében, csak az Ő ecsetében rejlő színekből született a varázslat. Az Ő ecsetjétől tud

csak a Nap csusszanni szirmán a virágnak,
fodrán a vizeknek úgy, hogy érzed melegét
a sugárnak, és hidegét rohanó vizek árjának.
Nézd, mire képes: tört ablaküveg keze
által lesz ékszere a háznak.
Elmerülünk a zene hangulatában, zongora s dobszó dübög hátul a fejben, alakítod, sajgó szíved ütemére – a képzelet,
az, ami a dallamot lelked megnyugvására
ajánlja. Árván pihen a félig érett gyümölcs,
a kékben-feketében játszó leplen, idejekorán letépve, súlyával tartja a vásznat, le ne
essen.
Emlékezünk harsogó színekben tobzódó, vörösen kacagó virágra, szellő fútta,
suttogó estékre a sikátor macskakövén,
néma kapualjra, mely őrzi a titkot a mediterrán nyárban, és hűsölni hívja a megfáradt vándort.
Adria kékje az égen idézi a felhőtlen
szép napokat, derűs gondtalan élet képe
csábítón csalogat.
Szavával már nem, csak képpel üzen, mi
előtt most épp állsz, torkod összeszorulva
– és tudod, mindezeket okulásul Tőle kaptad.
Walter Gábor nem az Alföld szülötte, de
gyermekkorától Kecskeméten nevelkedett,
és örökre eljegyezte magát a tájjal.
Itt megtalált mindent, széles rónát, kanyargó folyót, erdőt, mezőt, tanyát, falut,

várost - és színeket, amelyek szinte csak itt
találhatóak, köszönhetően az égbolt tájra
boruló lencséjének. Bár kitekintett határainkon is túlra, járt tengerek partjától, a
magas hegyekben megbúvó tengerszemekig mindenfelé a világban, de igazán itt, az
Alföldön volt otthon.
Azt festette, amit látott – és úgy, ahogy
csak Ő látta. Így adta át nekünk a pusztát,
Tiszát és lankás dombokat - tanított minket
az Ő szemével látni, megérezni az Ő gondolatait, amiket színekbe álmodva alakított
képpé. Olyan képekké, melyek hírnevet és
megbecsülést szereztek számára az ország
kiállítótermeiben, közintézményeiben, és
az ország határain túl, messzi vidékeken.
Megtalálhatóak a képei Magyarországon, Kanadában, Svájcban, Ausztriában,
Németországban és Svédországban.
Walterné Laczlavik Zsuzsa hozzájárult
a képek kakucsi kiállításához. Köszönjük
Önnek!
Reményik Sándor: Festesz tovább versének utolsó szakaszával zárom a kiállítás
megnyitását.
„Éj volt és hó és hold és zuzmara
És reszketett a hold a zuzmarán.
A hóra félénk árnyékot vetett
A fák gally-keze imára kulcsolva.
Gyémántporos, kristályezüstös táj...:
Olyan volt, mintha Te festetted volna.”

Zenei közreműködőnk Jasper Andor szaxofonművész volt

Polgármester asszonyunk a megnyitón

A Bárdos Lajos Kamarakórus énekelt a megnyitó
műsorában

Walter Gábor özvegye köszöntötte a rendezőt,
a közreműködőket
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ki, mely így mind a felnövekvő ifjúság, mind a felnőtt lakosság
helyismeretének és identitástudatának gazdagításához hozzá fog
járulni.
Talán a zenei aláfestést vettem volna halkabbra, hogy jobban
hallható legyen a kísérőszöveg, bár a zenei rész is jól illeszkedik
az egészhez.
Még egyszer gratulálok, remélem, egyszer majd személyesen is
szót válthatunk róla.
Kérem, adja át válaszomat Évának is, és még egyszer fogadják
gratulációmat.
Baráti üdvözlettel: Czagányi László”

Kiállítás az óvodában
A Kökörcsin Óvodában megrendezett falunapi térképkiállítás és
helytörténeti ﬁlm kapcsán érkezett az alkotóhoz, Kakucsi-Csernák
Zoltánhoz az alábbi levél:
„Kedves Zoltán!
Örülök, s megtiszteltetésnek veszem, hogy ezt az „igaz történetet” részemre is elküldte (mert, hogy valóban az!). Csak gratulálni tudok hozzá, hiszen a frappáns tömörséggel megszerkesztett
áttekintést egy ugyancsak jól szerkesztett képanyaggal egészítette

Katonai térkép 1869–1887-ből

Falunapi beszámolók
Versenyeredmények a falunapon
A falunap főzőversenyének eredményei:
Pörkölt kategória
hely: Roma Önkormányzat „Marhapörkölt”
hely: Faragó Kft. „Vacsi vaddisznópörkölt”
hely: Polgárőrség Kakucs „Sertéspörkölt”
hely: Kavicsok „Sertéspörkölt”
Egytálételek reform ízei kategória
Különdíjas: JSP 97 Kft. „Savanyú káposztás babgulyás”
Különdíjas: Juhász SZEPI Bt. „Az év édesvízi halkavalkádja”
Zsűriztek: Szabó Tamás, Csiszárik Imréné, Csiszárik Lászlóné,
Kucsera Attila

A főzőverseny első helyezettje veszi át a díjat

A falunap sütőversenyének eredményei:
Gyümölcsös sütemények kategória
hely: Csiszárik Lászlóné „Ribizlis szelet”
hely: Kucsera Istvánné „Epres-túrós szelet”
Nem gyümölcsös sütemények kategória
hely: Csernák Istvánné „Gesztenyekocka”
hely: Csernák Istvánné „Lúdláb”
Különdíjas: Konyhás lányok „Croiassant”
Zsűriztek: Sinkó-Fajt Zsuzsanna, Bábel Lászlóné, Tóth Pálné

A nem gyümölcsös sütemények kategóriájának
első helyezettje
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A falunapi kispályás mérkőzés eredménye:
Kakucs KSE
Kerekes Team
KÖFI (Kakucsi Öreg Fiúk)
Legjobb játékos: Fábri Ádám-Kerekes Team
Legjobb kapus: Kohuth István-KÖFI
A focisták díjkiosztásán készült fotó

A Fut a falu győztesei:
Becski Tamás
Kozsnyák Tamás
Gavló Csaba
A Kakucs 235 éves szellemi totó győztese
Csiszárik Lászlóné, a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
vezetője lett!
Szeretettel gratulálunk minden kategória győztesének!

Csiszárik Lászlóné több díjat is átvehetett ezen a napon

A falunapi tombola szervezői
a KAVICSOK voltak
Számunkra az idei falunap is hangulatosan és jól telt. A
tombola szervezésével, gyűjtésével kicsit több dolgunk volt,
de azt is élvezettel csináltuk. Még egyelőre bírtuk energiával. Élveztük a főzőcskézést, az előkészületeket, ami már
pénteken kezdődött a sátorállítással és annak berendezésével. Nekünk ez is egy jó buli. Ezúton köszönjük Kelemen
Karcsinak a segítségét, aki már évek óta gondoskodik a
sátrunkról. Köszönjük a támogatóknak, akiknek (vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek) a rengeteg tombolát
köszönhetjük. Reméljük, hogy az elkövetkező években is
ilyen tevékenyen részt tudunk venni a falu rendezvényein.
A következő projektünk a Velencei-tó körülbiciklizése.
Ez meg is történt. Június 6-án, ideális időben, nagyon jó
hangulatban zajlott. Sem a biciklikkel, sem velünk nem történt semmi baj. Jól bírtuk a gyűrődést, és nagyon élveztük
az egész napot. Nagyon jó program saját határaink ellenőrzésére. Olyan jól sikerült, hogy már a Balaton körbetekerése
is szóba jött. Remélem, lesz alkalmunk megvalósítani, és
bírjuk erővel.
Hegyiné Kovács Margit

A községi májfaállításon

A falunapi tombola főszervezőiként

Pihenés közben

Biciklitúrán a Velencei-tónál
8
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FALUNAPI TÁMOGATÓINK: Bartuszek Tüzép, Beliczki Györgyné, Csernák Andrea, Csernák
István, Csiszárik Lászlóné, Csiszárik Pál, Csiszárik Péter Pál, Csógor-Bau Kft., Füstcső Kft., Doriné
Csiszárik Henrietta, Dream Team, ETIDRUCK Kft., Fajt Antalné, Fajt Csaba, Fajt János, Faragó és
Fia Kft., Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Mária, Gálik Miklós, Gálikné Kaldenecker Ágnes,
Golda Gábor, Hörömpő István, INKA Kft., JSP97’ Kft., KAFIK, Kakucsi-Csernák Zoltán, Kakucsi
Egyházközség, Kakucsi Pékség, Kaldi-Ker., Kálvin János (ifj.), Karina Nails, Katica Virág, KAVICSOK, Dr. Kende Károly, Dr. Kendéné Toma Mária, Kiss ABC, Kiss Jutka, Kloczka Mihály, Kovács
Attila, Dr. Körtvélyessy Zsolt, Kucsera Attila, Kucsera László váll., Ledniczky Bea, Liszkai Jánosné,
Lovas István, Maczák János, Mihály Menyhértné, Misák Istvánné, Molnár Lászlóné, Nagy József,
Nagy Ingatlan, Nagy Zsuzsanna, Park ABC, Pátria Takarékszövetkezet, Polgárőrség, Prohászka Csaba, Raczki Mártonné, Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház, Sakál Tanya, Sallai Pál, Sinka
ABC, Sportcentrum (Trikkal Lajos), Szele Éva, Tóthné Stégner Éva, Tündi Virág, Újhartyáni Gyógyszertár, Varró Tamás, Varró és Varró Kft.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete
által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére
lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.
hu weblapon.

A Kakucsi Dream Team Egyesület pénzügyi támogatásáról
29/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
30/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pénzügyi támogatásáról
31/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
támogatásáról
32/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
33/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Római Katolikus Egyházközség pénzügyi támogatásáról
34/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásáról
35/2019. képviselő-testületi határozat:
A KUDO Hungary Sportegyesület pénzügyi támogatásáról
36/2019. képviselő-testületi határozat:
Lovasoktatás pénzügyi támogatásáról

IV. ülés: 2019. április 23.
6/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
72019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
20/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról
21/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról
22/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2018. évre szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
23/2019. képviselő-testületi határozat:
A Szavazatszámláló Bizottságok új tagjának, póttagjainak
megválasztásáról
24/2019. képviselő-testületi határozat:
A köztemetőre vonatkozó éves díjak felülvizsgálatáról
25/2019. képviselő-testületi határozat:
Belterületi útépítéshez többlettámogatás igényléséről
26/2019. képviselő-testületi határozat:
„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”
támogatására kiírt pályázaton való részvételről
27/2019. képviselő-testületi határozat:
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pénzügyi támogatásáról
28/2019. képviselő-testületi határozat:

V. ülés: 2019. május 23.
37/2019. képviselő-testületi határozat:
A DAKÖV Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
38/2019. képviselő-testületi határozat:
A 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló
elfogadásáról
39/2019. képviselő-testületi határozat:
A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2018. évi költségvetési
beszámolójának elfogadásáról
40/2019. képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton való részvételről
9
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41/2019. képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről
42/2019. képviselő-testületi határozat:
A szennyvíztisztító telep területe felének Újhartyán részére történő értékesítéséről
43/2019. képviselő-testületi határozat:
A Dabasi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
44/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 4/3. hrsz-ú ingatlan közterületté történő nyilvánításáról
45/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 4/3. hrsz-ú ingatlanon történő átjárás biztosításáról

57/2019. képviselő-testületi határozat:
A Varró és Varró Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” kitüntető díjban való
részesítéséről

Tájékoztató

a Temető utcai telkek kedvezményes
áron történő értékesítéséről
A Képviselő-testület a 2019. július 11-ei ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat a Kakucs, Temető utcában lévő, összesen 11 db önkormányzati tulajdonú,
beépítetlen lakótelket kedvezményes, bruttó 500.000
Ft/ingatlan áron értékesíti a rászoruló, halmozottan
hátrányos helyzetben lévő, helyi lakos magánszemélyek részére.
A vételár nem tartalmazza az ingatlanok előtti utcafronton kiépíttetett elektromos hálózathoz, valamint
vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózathoz
való csatlakozás díjait. A ﬁzetendő közműcsatlakozási
díjak a vevőt terhelik.
Ezen, kedvezményes vételárú lakótelkek megvásárlása iránti kérelmet Kakucs Község Önkormányzata
részére kell benyújtani. A kérelmeket a szociális és
falufejlesztési ügyekért felelős bizottságok egyedileg
tárgyalják majd meg, és e bizottságok tesznek javaslatot a Képviselő-testület elé azok elfogadására vagy
elutasítására.
A nevezett 11 db telek megvásárlásának részletes
feltételeiről, az arra való jogosultsági előírásokról a
Polgármesteri Hivatalban személyesen Halmi Pálné
szociális ügyintézőnél, vagy telefonon, a 06-29-576034-es számon érdeklődhetnek.
Farkasné Szabó Mária jegyző

VI. ülés: 2019. június 4.
46/2019. képviselő-testületi határozat:
Varga Ádám általános iskolai tanuló Rónay György Díjban való részesítéséről
47/2019. képviselő-testületi határozat:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítéséről a helyi közutak felújításához, kiépítéséhez kapcsolódóan
VII. ülés: 2019. június 27.
8/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet:
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
48/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs, 796/11. hrsz-ú ingatlan tulajdonba adásáról
(telepfelszámolási program keretében)
49/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs, 123. hrsz-ú ingatlan tulajdonba adásáról
(telepfelszámolási program keretében)
50/2019. képviselő-testületi határozat:
A Táborfalva, 162. hrsz-ú ingatlan tulajdonba adásáról
(telepfelszámolási program keretében)
51/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 036/40. hrsz-ú ingatlan megosztásáról

Igazgatási szünet

VIII. ülés: 2019. július 11.
52/2019. képviselő-testületi határozat:
Belterületi utak felújításához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás eredményéről
53/2019. képviselő-testületi határozat:
A Temető utcai telkek kedvezményes áron történő értékesítéséről
54/2019. képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton való részvételről szóló 40/2019. (05. 23.)
KT. Határozat módosításáról
55/2019. képviselő-testületi határozat:
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő elkülönítéséről
56/2019. képviselő-testületi határozat:
A Kakucs 894/15. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
a Polgármesteri Hivatalban a nyári
igazgatási szünet időtartama 2019. július
22-től - augusztus 23-ig tart, mely alatt
az ügyfélfogadás - ügyelet tartása mellett
- az alábbiak szerint történik:
hétfőn 12.00-től - 18.00 óráig,
szerdán 9.00-től - 15.00 óráig,
pénteken 9.00-től - 12.00 óráig.
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Napelem-park Kakucson!
Az alábbiakban közöljük Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony beszédét, mely az M5-ös autópálya túloldalán lévő, önkormányzati tulajdonú területen létesült Napelem-park 2019. április 24-ei átadásakor hangzott el:
„Szeretettel köszöntöm a megjelenteket az elkészült
Kakucs I. és Kakucs II. Napelem-park átadásán!
Külön köszöntöm Pánczél Károly országgyűlési képviselő urat, a kivitelezésben résztvevőket, jegyző asszonyt és a
Képviselő-testület megjelent tagjait!
ma évről-évre növekszik, különösen azóta, amióta a négyes
főközlekedési útvonal teherforgalmát a kiépített 405-ösként
ismert útra terelték. De itt vezet a Régi országút, és kicsit
távolabb az 5-ös főút, melyek mind nagy forgalmat bonyolítanak le.
Ezért sem mindegy, milyen ipari tevékenységet engedünk
be a község területére.
Az MVM Hungarowind Kft. keresett meg bennünket
naperőmű telepítési szándékkal. Ez a zöld-energiát szolgáltató ipari létesítmény garancia arra, hogy az építéssel járó
szükséges gép- és autóforgalom után már elenyésző terhelést jelent a környezetre a megvalósult beruházás. A közvetlenül mellettünk lévő erdők állat- és növényvilága, valamint
Kakucs lakosságának életminősége nem romlik a napelemparkok következtében.
Azzal, hogy az ország elkötelezte magát nemzetközi szerződésekben a megújuló energiatermelés százalékos növelése
mellett, Kakucs is belépett azon települések sorába, melyek
a kötelezettségvállalás teljesítésében részt vesznek.
Köszönjük a tervezők, kivitelezők hathatós segítségét,
melynek eredményeként ma együtt ünnepelhetünk!”
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Elérkezett végre az a nap, amikor egy hosszadalmas,
eljárásokkal teli folyamat végén itt állhatunk az elkészült
Kakucs I. és Kakucs II. naperőművek mellett.
A község Képviselő-testülete közösen – és jól – döntött,
melynek értelmében a falu szélirányában lévő területekre
olyan környezetbarát ipar telepítése mellett tette le a voksát, amelynek eredménye nem a levegő súlyos szennyezése,
vagy a zajterhelés növelése.
Kakucs körül sok főközlekedési út fut, és ezek zaj- és
levegőszennyezése számottevő. Az M5 autópálya forgal-

ő

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA KAKUCS KÖZSÉG MINDEN
NYUGDÍJAS KORÚ LAKOSÁT
2019. SZEPTEMBER 28-ÁN, SZOMBATON, 12 ÓRÁRA,
A „SZÉCSI PÁL ÖRÖKZÖLD DALLAMAI” CÍMŰ MŰSORRA
ÉS EGY BARÁTI EBÉDRE.
(Terveink szerint a rendezvényt a könyvtár hátsó udvarán, egy nagysátorban tartjuk meg.)
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Víziközmű átadási ünnepség

A következőkben közöljük Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony beszédét, mely a víziközmű bővítésének
és a vastalanító műtárgy próbaüzemének lezárásakor, a
vízműtelepen megtartott átadóünnepség keretében, 2019.
május 9-én hangzott el:

„Szeretettel köszöntöm körünkben Jasper Lórántot, a
DAKÖV Kft. ügyvezetőjét, a Képviselő-testület megjelent
tagjait, a jegyző asszonyt, és a meghívott vendégeket a kibővített, felújított, vastalanítóval felszerelt víziközmű átadási
ünnepségén!
Köszönöm mindenkinek a megjelenését ezen a kissé esőre álló napon!
Hosszú évek teltek el úgy, hogy az ivóvíz minőségével
állandó problémája volt Kakucs lakóinak. Településünk
környékén az Ős-Duna medre az évmilliók alatt szabadon
vándorolt és hozta a nyugati hegyekből a különböző ásványi anyagokat, köztük a vasat is. Ezért az itt fúrt kutakban
nagyobb mennyiségű a vastartalom, mint más területeken.
Ezt a jelenséget minden itt élő, vagy évtizedekkel ezelőtt
ideköltözött lakos ismerte, és megértette.
Amíg a község számára létesített vízmű kapacitása elegendő volt a korábbi népesség ivóvízigényének kiszolgálására,
addig ez a vastartalom nem jelentett különösebb problémát.
Azáltal, hogy megnőtt a lakosság száma, és már majdnem
mindenki rákötött a vezetékes vízhálózatra, a megemelkedett vízkivétel mennyiségének tisztítására nem volt elegendő a meglévő vastalanító.
Amikor pályázni szerettünk volna az ivóvíz minőségének
javítására, kiderült, hogy a víziközmű nem létezik hivatalosan, osztatlan közös tulajdonú szántó volt a helyén bejegyezve a földhivatalnál. A hosszú procedúra, amivel megszereztük az engedélyeket, valóssá tettük a víziközművet,
hosszú időbe került. A pályázatot addigra lezárták.
Ezért kerestük a DAKÖV Kft. vezetésével közösen a
megoldást.
Végül 2018-ban elindult az átépítés és bővítés, modernizálás. Ennek eredményeként állunk most itt, és örömmel
adhatjuk át a kibővített, nagyobb vízhozamot biztosító, valamint vas-mangántalanítóval ellátott víziközművünket. Segítségével a vízminőség javulása szemmel láthatóvá válik.
Reméljük, ez a minőség megmarad hosszú időn keresztül
a lakosság megelégedésére!”

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET

a 2019. szeptember 21-én (szombaton)
a Polgármesteri Hivatal melletti téren
megtartandó

VI. KAKUCSI PÁLINKA-, LEKVÁR- ÉS MÉZFESZTIVÁLRA
melynek programját az alábbiak szerint tervezzük:
14.00 órától: a rendezvény megnyitása, majd azt követően:
 az utcazenészek egri fesztiválján első helyezést nyert
zenekar műsora
 gyermekműsor
 a Mazsorettek műsora
 az óvodások, iskolások előadása,
 kézműves foglalkozás (óvónők, Királyfalvi Zsóka)
16.00 órától :
 a pálinkaverseny eredményhirdetése,
 a legdíszesebb sátor eredményhirdetése
A pálinkaversenyre benevezni 2 dl, üvegben tárolt pálinkával lehet.
Kérjük, hogy a versenypálinkát juttassák el községünk könyvtárába
a rendezvény előtti héten pénteken,13-án délután 17 órától 20 óráig!
Kérjük, hozzanak kínálós pálinkát, esetleg mustot is!
Ezen a napon - civil felajánlásban - birkapölköltre is hivatalosak
a rendezvényre kilátogatók.

Kakucs Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
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Községi rendezvények terve 2019. év végéig:
Szeptember
2-án, hétfőn - új tanév kezdése
7-én, szombaton - családi nap a Vadászháznál
15-én, vasárnap - búcsú
21-én, szombaton - VI. pálinkafesztivál
28-án, szombaton - az idősek világnapja

Október
… Szombaton - szüreti felvonulás
(pontos időpont még nem ismert)
Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok
23-án, szerdán - ünnepi megemlékezés
Helye: Templomunk, Hősi Emlékmű

Felelős: Általános Iskola
Felelős: Egyháztanács
Felelős: Egyházközség
Felelős: Ablak Kakucsra
Felelős: Polgármesteri Hivatal

Felelős: Kulturális Bizottság
Felelős: Kulturális Bizottság

November
9-én, szombaton - Márton-napi vigasságok
Felelős: Ablak Kakucsra
a Tájházban
… Szombaton - Iskolai jótékonysági bál – Útravaló
(pontos időpont még nem ismert)
Felelős: Általános Iskola
… Hétfőn - községi nyugdíjasok napja
Felelős: Polgármesteri Hivatal
(pontos időpont és helyszín még nem ismert)
December
1-jén, vasárnap - adventi vásár
Helye: Szent Kereszt tér
15-én, vasárnap - adventi koncert
Helye: Szent Kereszt-templom

Felelős: Kulturális Bizottság
Felelős: Kulturális Bizottság

Egyéb adventi rendezvény
Adventi ünnepség az óvodában, az iskolában
Szent Család-járás
Advent a Tájházban
Betlehemezés

Felelős: Óvoda, Ált. Iskola
Felelős: Rózsafüzér Társulat
Felelős: Ablak Kakucsra
Felelős: Egyházközség

Január 12-én új évi koncert

Felelős: Kulturális Bizottság

(A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.)
13

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám

A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Családi nap a Kökörcsin Óvodában
Május közepén már hagyomány, hogy nagyszabású családi- és gyermeknap kerül megrendezésre az óvodánkban.
Idén is színes programokkal vártuk a családokat, érdeklődőket.
A délelőttöt óvodánk gyermekeinek színes műsora nyitotta meg.
A Csiga csoportosok gumimacis tánca után a Pillangó
csoportosok tavasztündér hívogató tánca következett.
A balettosok, illetve Maca néni tornászai is megmutatták,
mit tanultak ebben a nevelési évben.
A műsorok után mindenki kedvére barangolhatott az óvoda udvarán, ahol különböző helyszíneken játékok, bemutatók közül lehetett válogatni.
Lehetőség volt kézműveskedni, sportjátékokat játszani az
óvó nénikkel. Volt csillámtetoválás és arcfestés is.
Az idén ellátogattak hozzánk a dabasi Rendőrkapitányságról, hogy népszerűsítsék a rendőri hivatást.
A gyerekek játékos formában megismerkedhettek a rendőrök mindennapi életével.
A programok között szerepelt a rendőrautó, a rendőrmotor bemutatása, baleset-megelőzési feladatok megoldása,
ujjlenyomatvétel.
Aki bátor volt, az az előzőleg megépített Kresz-pályán
megmutathatta, milyen ügyes.
A délelőtt folyamán még rendelkezésre állt a Kakucsi
Polgárőrség autója, illetve a Dabasi Mentőállomás egyik
mentőautója is.
Gálik Józsi bácsi kisállat-simogatója is nagy sikert aratott
a gyerekek körében.
Amíg a szülők és a gyerekek szórakoztak, a dolgos kezű
apukák, anyukák gulyáslevest és palacsintát, gofrit készítettek felajánlásból.
A ﬁnom ebéd után, aki szeretett volna, az még fagyizhatott
is.
Kora délután véget ért a tartalmas nap. Azt hiszem, mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot a nap folyamán.

A gyerekeket elnézve, nem unatkoztak ezen a napon
sem.
A kora esti órákban megnyitotta kapuit az utcabál. Sokan
visszalátogattak még egy kis beszélgetésre, táncolásra. Családok, felnőttek, gyerekek együtt töltötték az estét.
Azt gondolom, hogy családi napunk minden évben színes
és tartalmas.
Mindenki hozzá tesz egy kicsit, és így kerek egész.
Hálás köszönet a felajánlóknak, a segítő szándékú embereknek, akik szívükön viselik az óvodánk sorsát.
Nagy Henrietta óvodapedagógus
Felajánlók, segítők:
Faragó Tamás, Horváth Zoltán, Juhász-Hegyi Gábor, Kálvin Zenekar, Nagy Pál,
Rosta László, Szabó Tamás, Tóth Zoltán, Tóthné Vágány Ildikó, Tóthné Zsolnai Melinda, Varró Tamás (Inárcs),
Varróné Elek Anita, Vasas Zoltán (vállalkozó)

Billegünk és ballagunk...

A Süni csoport iskolába készül
Nem is olyan régen azt mondtam, hogy egy szempillantás
és elérkezik az idő, amikor nagycsoportosok leszünk, és elbúcsúzunk az óvodától. Most elérkezett ez az idő! Egészen
aprócskán jöttek a gyerekek 3 éve a Katica csoportba. Fátyolos szemű anyukák, apukák ölelgették őket az ajtóban. Türelmesen kivártuk a szívszorító pillanatot, anya és gyermeke
elválásának pillanatát. Majd hirtelen mi lettünk, Rózsika dadus nénivel a pótanyák a gyerekek részére. Minden könny
felszárítói, vigasztaló, izgalmas játékokat mutató, néha dorgáló, nevettető nevelők. A világ – arra a néhány órára, amíg
apa és anya nem érkezett meg. Eközben nagy büszkeség és
boldogág volt számunkra, hogy a családok a legféltettebb
kincsüket, a gyermeküket ránk bízták!
Volt, aki bátran fedezte fel a csoportszobát, volt, aki ezt
biztatásra tette. Idővel mindenki megtalálta a helyét a csoportban. Az évek múlásával kialakultak a baráti kötődések,
játszó csoportok. Minden gyermek külön kis világegyetem
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KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám

Ballagás az óvodából

lett. Nincs közöttük két egyforma. Valóságos csoda látni fejlődésüket, növekedésüket. Látni, ahogy egyre ügyesebbek,
önállóbbak lesznek. Bűbájos történeteket mesélnek, bátrak,
kezdeményezőkészek lesznek.
Az idő múlásával megismertük egymást. Minden kisgyermeknek tudom, mi a kedvenc játéka, meséje, mikor van
rossz kedve, mivel lehet mosolyt csalni az arcára. A gyerekek is tudják, mivel nevettethetnek meg, és mivel hozhatnak
ki a sodromból. Szoros kapcsolat ez. Nem is gondoljuk, milyen szoros!
Nagyon jó kis csoporttá kovácsolódtunk össze a három
év alatt. Fontos feladat volt az évek során, hogy a gyerekek
sokféle tapasztalattal, tevékenységgel, élménnyel gazdagodjanak. Többféle ismeretet sajátítsanak el a mindennapok során. Rengeteg élmény, móka, kacagás, tánc és tanulás van a
hátunk mögött. Az évek alatt mindjobban kinyílt a minket
körülvevő világ. Remélem, nem felejtitek el a sok közös
szereplést, az élményeket, amit közösen szereztünk.
Most egyik szemem sír, a másik nevet. A csoportból 10
gyermek szeptembertől iskolába fog járni. Sír, hiszen nagyon
fogtok hiányozni, de tudom, hogy fel fogjátok magatokat találni az iskola világában. Megismeritek az új szabályokat,
szokásokat. A másik szemem nevet, mert eljutottatok idáig!
11 kisgyermek még egy évet itt marad velem játszani,
ügyesedni, iskolára felkészülni.
Kedves Szülők!
Szeretném mindenkinek megköszönni a belénk vetett
bizalmat. A sok segítséget, mellyel a csoportunkat és óvodánkat segítették. Köszönöm, hogy egy csónakban eveztünk, hogy közösek voltak a céljaink, hogy partnerek voltak,
akiknek fontos volt az őszinteség! Jól esett, hogy adtak a
véleményemre, elfogadták tanácsaimat. Kívánom, hogy az
iskolába is maradjanak ilyen kitartóak, segítőkészek. Segítsék gyermeküket a lehető legjobban!
Kedves Óvodásaim!
Remélem, jó szívvel emlékeztek majd óvodás éveitekre. Megőrzitek az emlékeket. De nem is ez a legfontosabb.
Ahogy Shakespeare mondta: „Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit szeretünk, azt nem
felejtjük el!”
Játsszatok sokat, szerezzetek új élményeket a nyári szünidő alatt! Sok sikert az iskolában!
Szeretettel gondolok rátok: Heni óvó néni

Május 25-én szombaton, 19 Maci csoportos kisgyermek
kaphatta meg tarisznyáját a Kökörcsin óvodában.
Dalokkal, versekkel búcsúztak el az óvó néniktől, dadus
néniktől. Életük egyik szakasza lezárult, amire reméljük,
szép emlékként gondolnak majd vissza.
Az együtt töltött közös programok, fellépések, jó érzéssel töltöttek el bennünket, ha a szereplések jól sikerültek.
Ilyenek voltak: a pálinka fesztivál, az adventi műsor, a far-

sang, a családi nap. Ezek az ünnepek mind-mind erősítették
a gyermekekben az együvé tartozást, az alkalmazkodást, az
egymás segítését.
A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodtak az évek
során: zenés előadásokat, bábelőadásokat, meséket hallgathattak meg az óvoda tornatermében. Sokszor volt vendég a
Gézengúz együttes, a Palinta társulat és Mikola Péter.
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A foglalkozásokon játszva tanultak, okosodtak, fejlődtek,
és a megszeppent háromévesekből komoly, iskolaérett nagycsoportosokká nevelődtek.
Életükben elkezdődik egy másik nagy szakasz.
Belépnek a betűk és számok világába.
Nehéz, de szép munka vár mindenkire, gyerekre, szülőre
egyaránt. Ehhez kívánok mindenkinek jó tanulást, sikert és
kitartást.
Útravalóul K. László Szilvia: Tarisznyába való versét
idézném:
„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.”
Adamicza Zoltánné (Marianna óvó néni) óvodapedagógus

Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása a
pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történik.
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a
módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.
A Helyi Óvodai Pedagógiai Programnak megfelelően
végeztük munkánkat az év folyamán. Nagy hangsúlyt fektettünk gyermekeink neveltségi szintjének növelésére. Különös tekintettel a családi szokásokra, az eltérő kultúrákra
és ennek megfelelően a gyermekek egyéni szükségleteire,
fejlesztésére.
Mivel elsősorban nevelési intézmény vagyunk, fontosnak
tartjuk, hogy az óvodában töltött 3 év alatt a gyerekek megtanulják a társadalmi együttélés szabályait, a közösségi szokásokat, az érintkezési szabályokat. Nagy gondot fordítunk
a szokások kialakítására, rögzítésére.
Ez mellett az iskolára való felkészítés is fő feladata az
óvodának. Ebben fejlesztőink is segítségünkre vannak.
A gyermek elsődleges szükséglete ebben a korban a játék.
Ennek megfelelően fejlesztettük játékukat az év folyamán.
Minden korcsoportnak megvan a jellemző játéka.
3-4 évesek
A kiscsoportban szinte folyamatos volt a beszoktatás az
év végéig. Sokan költöztek Kakucsra év közben, akik óvodánkat választották gyermekük számára, így elhúzódott a
kiscsoportosok beszoktatása. A beszoktatás tervszerűen, játékos formában történt.
A kicsiket először megtanítjuk együtt játszani, pár percig
nyugodtan ülni, odaﬁgyelni a másik gyermekre. Fontos az
asztali és a szőnyegen való játék kialakítása. Ők még sokat
rohannak, mindent meg akarnak ismerni. Ezt a felületes játékot kell tovább fejlesztenünk a 3-4 éveseknél.
4-5 évesek
A középsősök már összeszokottabbak, kisebb csoportokban játszanak. Igénylik a szerepjátékokat. A lányok szeretnek a babakonyhában, babaszobában tevékenykedni. A ﬁúk
ebben a korban az autókkal játszanak szívesen, autópályát
építenek, ezért ezekre nagy hangsúlyt fektettünk, hogy elegendő játékszert biztosítsunk. Figyeltünk rá, hogy egy-egy
játék összeépíthető, bővíthető legyen.
6-7 évesek
A nagycsoportosok játékigénye már eltér a többi gyermekétől. Az asztalnál való kézműves játékok kötötték le a
lányokat leginkább. A ﬁúk az apróbb legókkal szerettek a
legjobban játszani. Ebben a korban kialakul a szabályjáték,
melyet a koruknak megfelelően el kell sajátítaniuk. Természetesen nem minden gyermek számára érthető minden szabály. Ezeknél a gyermekeknél könnyebben előfordult konfliktus, néha veszekedésbe torkollott a szabályok ﬁgyelmen
kívül hagyása. A közlekedési játék és a társasjáték is kedvence a hatéves korosztálynak.
Mindezt megpróbáltuk családias légkörben véghezvinni.
Az otthon hangulata, melegsége tekint vissza a gyermekekre
a falakról, munkákról, dolgozókról. Pedagógusaink és dajkáink különösen érzékenyek a családias légkör kialakítására
és fenntartására. A szülők is partnerek voltak ezen törekvéseinkben.

Vége a szorgalmi időnek a Kakucsi
Kökörcsin Óvodában
A nevelési programból fakadó, általános érvényű főbb
feladataink mellett a következő kiemelt feladataink voltak
az év folyamán:
– az óvodai napirend olyan kialakítása, melyek a szülők
igényeinek a legjobban megfelelnek,
– a gyermekek magatartási és önállósági fegyelmének
erősítése,
– problémák megbeszélése a szülőkkel, a szülőkkel való
szoros együttműködés a gyermek beilleszkedése érdekében,
– a játék fejlesztő hatásának érvényesítése a nap folyamán,
– a foglalkozási tervek elkészítése és ellenőrzése folyamatosan.
A tervek megvalósítása: az intézmény működését irányító
éves tervek és a beszámolók viszonya, egymásra épülésének
gyakorlata.
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott,
amelyben megjelennek az aktuális célok elemei (Pedagógiai
Program, Éves munkaterv).
A következő éves munkatervet az előző év gyengeségeire, erősségeire alapozzuk.
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AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI, JELES NAPJAI
A nevelési év folyamán számos rendezvényt szerveztünk óvodánkban és számos községi megmozduláson vettünk részt.
Óvodánkra bármikor számíthat az önkormányzat. Pedagógusaink mindig színvonalas műsorokat állítanak össze, melyben
a gyermekek is örömöt lelnek. A falu életében egy kis közösség, színfolt vagyunk.

Szeptember 23.
Október 04.
December 16.
Március 22.
Április 22.

A takarítás világnapja
Nagytakarítás az óvoda épületén kívül és belül.
Az állatok világnapja
Állatsimogatás és bemutató az óvoda udvarán.
Madárkarácsony
Madárkalács készítése, elhelyezése a kiválasztott fára.
Madáretetők kihelyezése, felkötése.
A víz világnapja
A víz fontosságának tudatosítása. Élhetünk-e víz nélkül?
Takarékoskodjunk a vízzel!
A Föld napja
Szép környezet kialakítása, virágok, bokrok, facsemeték ültetése.
Értékeink megóvása.

Ünnepségek, szokások, hagyományok,
rendezvények
Szüreti mulatság hete

Jelképek, programok
Must készítése, gyümölcsök kóstolása,
szüreti szöszmötölés - nyílt nap,
részvétel a községi szüreti felvonuláson.
Ajándékkészítés, dalok, versek, zenés
előadás a Palinta társulat közreműködésével.

Mikulás ünnepség megszervezése a
bölcsődéseknek és az óvodásoknak.
A község közalkalmazott nyugdíjasainak
köszöntése.
Adventi készülődés
Adventi forgatagon való részvétel

Adventi koszorú, naptár készítése.
Apró ajándékok készítése és a forgatagon
való árusítás.
Gyermekek előadása.
Búzaültetés.
Ünnepi ruhába öltöztettük az óvodát.
Nagycsoportosok adventi műsora.
Szülők és gyermekek részére
szeretetvendégség.
Kiszebáb készítése, jelmezes felvonulás,
jótékonysági bál.
Zászlók, kokárdák készítése, elhelyezése az
emlékműnél, megemlékezés az óvodában.
Tojásfestés, locsolkodás hagyományának
ápolása.
A szülők betekintése a csoportok életébe.
A Föld világnapja alkalmából tartottuk
tavaszi nyíltnapunkat.
Szülőkkel közös főzés, palacsintasütés,
kézműves foglalkozás, előadás.

Luca nap
Karácsonyi készülődés
Adventi gyertyagyújtás az óvodában
Farsangi mulatság
Március 15.
Húsvét
Nyílt napok
Családi nap
Évzárók és ballagás megszervezése

Nyílt keretek között.

Úgy érzem, hatékony, színvonalas munka folyik óvodánkban.
A hozzánk beíratott gyermekek nem váltanak óvodát. Sőt, évközben a környékbeli településekről is áthozzák a gyermekeket. A mai
világban fontos, hogy a gyermekek helyben maradjanak, hiszen ők
jelentik a falu jövőjét.

A nyár az önfeledt játéké a nagy melegben. Gyermekre, pedagógusra egyaránt ráfér a pihenés, hogy az új nevelési évet frissen,
kipihenten tudjuk kezdeni.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető
17

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám

Az Általános Iskola hírei
Tanévzáró beszéd – 2018/19

Az ezt követő időszak igencsak mozgalmas volt iskolánk
életében:
– 7. és nyolcadik osztályos tanulóink a dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium Öveges-laborjában jártak, ahol biológia, ﬁzika, kémiaórákat tartottak a kollégák.
– Áprilisban 7. osztályos tanulóinkhoz pályaválasztási
szakemberek érkeztek kétszer is, akik különféle szakmacsoportokról tartottak színvonalas előadást.
– A tavaszi szünet 40 tanulónknak 3 nappal meghosszabbodott egy horvátországi utazás kapcsán. Intézményünk a
„Határtalanul” program keretein belül 2.400.000 Ft-ot nyert
erre az útra. Köszönöm kollégáim munkáját, akik 4 napon
át éjjel-nappal felügyeltek a tanulókra.
– Szintén áprilisi esemény, hogy 5. és 6. osztályosaink
Budapestre utaztak, ahol a „Bűvösvölgy” elnevezésű médiaértés- és oktatóközpontban vettek részt egy egész napos
programon; a média, az internet és a sajtó világával ismerkedtek.
– Májusban túra helyett alsósaink kisvonattal utaztak
Dabasra, felsőseinknek iskolarendőrünk tartott hasznos előadást drogprevenció és internethasználat témakörökben. A
lelkes szülői csapat ezúttal is vállalta, hogy jóllakatja az éhes
szájakat. Köszönjük a ﬁnom gulyást és a palacsintát.
– Májusban zajlottak az iskolai tanulmányi versenyek is.
– És eljött végre a június, az osztálykirándulások ideje:
Szentendre, Visegrád, Lajosmizse…változatos helyek, sok
élmény, megérdemelt pihenés.
– Új elem az idei tanévtől: arra érdemes – elsősorban kitűnő – tanulóinkat egynapos kirándulással jutalmazzuk. Idén
Esztergom volt az úti cél. A programban pedig városnézés,
csapatépítés, sárkányhajózás szerepelt. Ezzel a programmal
az iskolai hagyományok palettáját szeretnénk színesíteni.

A következőkben ismertetjük Kubikné Kis Judit intézményvezető asszony tanévzáró beszédét:
„Őszinte tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt van most
velünk, együtt örül sikereinknek, jelenlétével megtiszteli és
bátorítja búcsúzó nyolcadikosainkat.
Szívből üdvözlöm dr. Kendéné Toma Mária polgármester
asszonyt és Nagy Pál alpolgármester urat.
Üdvözlöm kollégáimat, az iskola összes dolgozóját, akiknek hálás szívvel köszönöm az előkészületekben való segítséget, szeretettel köszöntöm a szülőket, tanulóinkat, az ünnepelteket és ünneplőket egyaránt.
Rendhagyó tanévzáró és ballagási ünnepély a mai; a szokásoktól eltérően az udvaron vagyunk kénytelenek ünnepelni, hiszen tornatermünk baleset- és életveszélyes. Reméljük,
a következő tanévben tanulóink és a falu lakói ismét birtokba vehetik a közösségi térként is funkcionáló tornatermet.
Hogy ez mihamarabb megtörténhessen, szívesen fogadunk
bármilyen segítséget.
185 tanítási napot tudhatunk magunk mögött – minden
sikerével, kudarcával, örömével, bánatával, élményeivel
együtt. De összességében – nagy örömömre – ugyanazt
mondhatom el, mint az előző tanév végén: a mérleg nyelve
az idén is jócskán pozitív irányba mozdult el, bár a feltételek
jóval kedvezőtlenebbek voltak, mint tavaly.
Eseményekben azonban az idén is bővelkedtünk.
– Szeptemberben a tanévkezdés izgalmait 44 tanulónk a
szakmák Európa-bajnokságán, majd a méz-, lekvár- és pálinkafesztiválon pihenhette ki.
– Megkaptuk az „Örökös Ökoiskola” címet, mely Marton
Ilona címzetes igazgató asszony többéves munkájának eredménye – szívből köszönjük ez ügyben végzett színvonalas
munkáját.
– Októberben következett a szokásos tök jó hét a túrával,
akadályversennyel, a kedves szülők ﬁnom főztjével, amit
ezúton is nagyon köszönünk. Együtt ünnepeltük október 23át koszorúzás és rövid műsor keretei között.
– Novemberben – a megszokottnál egy héttel előbb – tartottuk jótékonysági bálunkat és nyolcadikosainknak a hagyományos bakancstűzést;
– Decemberben tanulóink a községi adventi vásáron szerepeltek műsorukkal, majd érkezett hozzánk a Mikulás. A
karácsonyra az osztályok osztálykarácsony keretei között
készültek; apró meglepetésekkel ajándékozták meg egymást.
– A januárt a központi felvételi vizsgák és a félévi értesítők tették igazán izgalmassá.
– Februárban megtartottuk szokásos farsangi mulatságunkat.
– Márciusban a falu lakóival emlékeztünk meg az 184849-es forradalom- és szabadságharcról.

Néhány szó személyi és tárgyi feltételekről:
A szakos ellátottság biztosított, minden órát a megfelelő
képesítéssel, szakkal rendelkező kolléga tud ellátni. Álláshirdetéseinkre folyamatosak a jelentkezések, az állásinterjúk zajlanak.
Tárgyi feltételeink örvendetesen alakultak. Már csak a
tornatermünk hiányzik, és akkor még jobban tudnánk örülni….
Tanulmányi munkánk:
Tanulóink többségéről elmondható, hogy becsülettel
helytálltak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 14 kitűnő
tanuló alsó tagozaton, 9 pedig felsőben.
A bukások száma 6, ami az összlétszám 3,4%-a. Minden
bukás felső tagozaton történt. Tanulóink javítóvizsgát tehetnek előreláthatólag augusztus 29-én, amiről külön értesítést
küldünk.
A tanulmányi munka eredményességét és minőségét
nagymértékben befolyásolják a hiányzások. Kérem a kedves
szülőket, hogy fokozott ﬁgyelemmel kísérjék a mulasztott
órák számának alakulását, mert a túl sok hiányzás – még ha
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igazolt is – a tanulmányi eredmény rovására megy, és osztályozóvizsga elrendelésére kényszerülünk.
Eredményeink (csak a legkiemelkedőbbeket említem,
nagy tapsot csak a végén kérünk):
Sport: Czeglédi Emese – diákolimpia, birkózás, I. helyezett, Helyes Erik – diákolimpia, birkózás, szabad- és kötöttfogás egyaránt V. helyezett
Tanulmányi versenyek:
„Föld Napja” dabasi járási környezetvédelmi vetélkedő,
II. helyezés (csapattagok: Tógyer Zoltán, Varga Ádám, Zrínyi Zoltán 8. osztályos tanulók);
Fotópályázat a Táncsics Mihály Gimnáziumban, Jilk
Jázmin, Vidra Szidónia III. hely, Czeglédi Emese, Varró
Emma – különdíjasok;
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában megrendezett
„Föld Napja” körzeti verseny: Baranyi Kerubina,
Czeglédi Emese, Varró Emma- I. hely
S végül, de nem utolsósorban: gratulálunk Bábel
Lászlóné tanító néninek, aki pedagógusnap alkalmából, kimagasló oktató-nevelő munkája elismeréseként a Monori
Tankerületi Központ elismerő oklevelét vehette át.”

A mai nap lélekemelő eseménye
- nyolcadikosaink ballagása

Ismeretlen útra léptek, de úgy gondolom, kellőképpen fel
vagytok vértezve mind tudásotokat, mind pedig a támogató
szándékot illetően.
Szüleitekre mindig számíthattok, ezt ne feledjétek. A sok
tanács közül pedig mindig az övéké legyen az, amit elfogadtok, hiszen ők akarják a legjobbat nektek.
Persze tartsatok meg minket is emlékezetetekben. Várunk
vissza benneteket, ha kell, támogató segítségünkre mindig
számíthattok.
Legyetek bátrak, kitartóak, szorgalmasak, állhatatosak,
becsületesek, emberségesek egész életetekben.
Nektek és szüleiteknek ehhez kívánok intézményünk
minden dolgozója és diáktársaitok nevében is sok sikert, jó
egészséget.
Ezekkel a gondolatokkal a 2018/19-es tanévet befejezettnek nyilvánítom.
Kubikné Kis Judit igazgatónő

iskola.ballagas2.jpg

Kedves búcsúzó nyolcadikosok!
Életetek fordulópontjához érkeztetek. Meghozni kényszerültetek a továbbtanulás kapcsán az első nagy döntést, ami
egész életetekre, pályátokra kihat majd.

Évzáró és ballagás
2019. június 15-én
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emlékszem arra, amikor először léptem át iskolám kapuját,
és arra, hogy milyen érzések játszódtak le bennem. Az óvoda óta nagy utat tettünk meg, ami nem is tűnt fel egészen
mostanáig. Kiskori képeinket nézegetve szembesülünk azzal a ténnyel, hogy mennyit is változtunk az idők során. Karinthy Frigyes szerint: „Azért mérjük rosszul az időt, mert
ehhez egyetlen mértékegységet használunk csupán: az átélés
sebességét. Pedig Einstein óta jól tudjuk, hogy az idő relatív.
Hiszen a hossza nem az átélés sebességétől függ, hanem az
átélt élmények minőségétől. A Kakucsi Általános Iskolában
számos csodát éltünk meg az elmúlt 8 év alatt, hiszen nem
titok, hogy voltak nehéz pillanataink, sőt válságos időszakaink egyénileg és osztályszinten is.” (Svébis Jázmin)
„Kedves diáktársaink és szüleink!
Elsősorban a hetedikesekhez szeretnék szólni. Köszönjük,
hogy feldíszítettétek iskolánkat! Tudom, mennyire furcsa
érzés, hogy ez most a ti feladatotok volt. Most kéne annak
a sablon szövegnek jönnie, hogy ahogy mi elballagunk, ti
lesztek a nagyok, és nemsokára rajtatok a sor. Ami valójában igaz is, hisz észre fogjátok venni, hogy milyen gyorsan
elmegy az év, hogy mennyi minden fog történni veletek. Az
a sok ﬁgyelmeztetés, hogy mi minden lesz veletek, hirtelen
eljön. Emlékszem, hogy nekünk mennyiszer mondták, hogy
mindjárt itt az általános vége, meg hogy majd visszasírjuk
ezt az iskolát. Igazuk is volt. Ebben az évben tudatosult bennem, hogy hiába volt az, hogy semmi kedvem iskolába jönni, és hiába utálkoztam annyit, hogy futnunk kell tesin, vagy
dolgozatokat kell írnunk ﬁzikán, vagy hogy mennyi leckét
kapunk matekon: valahogy mégis élveztem.” (Simon Anna)

A 2019. évi ballagáson Varga
Ádám vehette át nyolc év kiváló
tanulmányai eredményeképpen
a Rónay György-díjat.
Az Önkormányzat és a Lapozgató szerkesztősége részéről is
szeretettel gratulálunk, és további
szép sikereket kívánunk Ádámnak!

Rendhagyó ballagási ünnepség
a Kakucsi Általános Iskolában
A megszokottaktól eltérően idén szabadtéri helyre kényszerült iskolánk egyik fő rendezvénye, a nyolcadikos búcsúztató és egyben évzáró ünnepség.
A tornaterem jelenlegi állapota miatt még az utolsó pillanatokban is próbáltunk megfelelő és egyben méltó helyszínt
találni iskolánk berkein belül. A visszajelzések alapján ez
sikerült is, bár nagyban függtünk a változatos időjárásunk
hóbortjától, ami végül kegyes volt hozzánk, így zavartalanul
zajlott a ballagási ünnepségünk.
Tizennégy tanulónak sikerült általános iskolai kötelezettségeit teljesíteni és tovább lépni a következő iskolafokozatra. Kimondottan szép eredményekkel büszkélkedhetnek
jelen nyolcadikosaink. Többen könyvjutalomban részesültek nyolcéves munkájuk elismeréseképpen. Majd kiosztásra
került az Önkormányzat legmagasabb ide illő kitüntetése, a
Rónay-díj, melyet idén Varga Ádám vehetett át. Sajnálatos
módon ketten javítóvizsgára kényszerülnek, ők augusztus
végén pótolhatják hiányosságukat. Gratulálunk minden elballagott nyolcadikosunknak, kívánunk sok erőt és kitartást
céljaik eléréséhez.
Kocsis Gábor ballagtató osztályfőnök

A tantestület szavazása alapján az év pedagógusa:

Bábel Lászlóné tanító néni lett!

Kitüntetettünk méltatása
Bábel Lászlóné tanító
mindeddig első és egyetlen
munkahelye 1986. augusztus 15-e óta: a Kakucsi Általános Iskola.
Gyöngyike tanító néni
pályafutása közel 33 éve
alatt nemzedékek sorát tanította, nevelte. Mindennapi
feladatai mellett a tanítási
órákon kívül is sokat foglalkozott iskolánk tanulóival.
Személye testesíti meg a
múlt és a modern jelenkor
harmonikus jelenlétét intézményünkben: néptáncot oktatva őrzi a tradíciókat, Zöldike
szakkört alapítva oktatja-neveli a jövő nemzedékét a környezettudatos életmódra.
A pedagógushivatás és a gyerekek iránt tanúsított szakmai
alázata és szeretete, szerénysége, pontos, precíz munkavégzése, megbízhatósága, kollegialitása méltán predesztinálja
őt a Tankerület és kollégái elismerésére.

Részletek a nyolcadikososok
búcsúbeszédéiből
„Kedves tanáraink, diáktársaink és jelenlévők!
Szeretettel köszöntök mindenkit a 8. osztály nevében.
Immár eltelt 8 év. Bevallom, hihetetlen számomra, de boldogsággal tölt el, hogy ez a nap elérkezett, hiszen a vég tulajdonképpen egy új kezdet. Csak úgy suhan az idő! Tisztán
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mennyit is adunk lelkiekben, nem tudunk
eléggé hálásak lenni
azoknak, akik több
évtizedes,
hosszú,
fáradságos munkával éltették, éltetik
intézményünk célkitűzéseit, szolgálták,
szolgálják kis falunk
szülőit és gyermekeit. A fáradságos napok során kell, hogy
megálljunk egy pillanatra – kerek évforduló kapcsán – hogy
érezzék, munkájukat
nagyra értékeljük!
Jubilálóink
Az idei tanévben
több évtizedes pedagógiai vagy azt támogató tevékenységéért az alábbi Kollégák vehették át az iskolánk által alapított
jubileumi emblémát egy-egy szép virág kíséretében:

Június tájékán minden évben egy kicsit
nagyobb
ﬁgyelem
irányul a pedagógusokra, hiszen a pedagógusnap ekkor van.
Idén kicsit tovább is
tart az „ünneplés”, a
média még a napokban is a pedagógusokat méltatja. Lehet,
hogy ez már nem is
ünneplés?!
Hanem
kétségbeesett üzenet,
hogy baj van?
Kár lenne tagadni, hogy több ezer
pedagógus hiányzik
Bábel Lászlóné átveszi elismerő
a magyar nevelés és
oklevelét tankerületünk igazgató oktatás rendszeréből,
asszonyától
melynek gyermekeink látják kárát. A
jövő ifjúsága nem pedagógusként képzeli el a jövőjét, mert
pontosan tudja: mennyi türelem, mennyi kitartás, milyen hatalmas lelki erő kell ahhoz, hogy a jóra és rosszra egyaránt
fogékony kisdiákból igaz ember váljék.
Megértésre, bölcsességre, szaktudásra épp úgy szüksége van, mint kitartásra, konok, és egyben meg nem alkuvó jóindulatra. No és persze szükség van olyan emberekre
– legyen az pedagógus, vagy iskolatitkár –, akik mindezt
évtizedeken át gyakorolják. Az a méltányos és igazán tisztességtudó eljárás, ha méltatjuk azokat, akiknek segítségével
eredményt érünk el. Becsüljük meg őket nagyon, mert bár-

Kubikné Kis Judit mesterpedagógus-intézményvezető
30 év
Szarvas-Varró Ágnes intézményvezető-helyettes
30 év
Kucsera Jánosné iskolatitkár
40 év
Kollégáink kitartó, hűséges munkáját nagyra értékeljük!
A nevelőtestület és tanítványaink nevében köszönjük az értünk, értük tett fáradozást, további sikeres, egészségben töltött iskolai éveket kívánunk.
Marton Ilona címzetes igazgató

Az ünnepeltekkel a Kakucsi Általános Iskola nevelőtestülete
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Nyugdíjasunk búcsúztatása a ballagáson

A köszöntés pillanataiban Kucsera Jánosné iskolatitkár

Pályafutásom első éve Kakucson

többet ér ezen a pályán, és a mai napig hálás vagyok és köszönetet mondok nekik azért, hogy önzetlenül megosztják
ezt velem.
Hihetetlen volt látni, hogy mekkora lendülettel és odaadással készítették fel a gyerekeket akár a farsangi előadásra, vagy épp a március 15-ei ünnepélyre. Örökre szóló
élményeket kaptam a gyerekektől a mindennapok forgatagában, a kirándulások, a sportnapok alkalmával is. Csodálattal
nézem, hogy minden egyes tanár-tanító – kortól és nemtől
függetlenül – mennyire szomjazik a tudásra, szabadidejét
nem sajnálva, energiáját nem kímélve, mindezt azért, hogy a
legjobb tudásukat tudják nyújtani a gyerekeknek.
Jelenleg a pedagóguspálya egyik legszebb, de egyben
legfelelősségteljesebb feladatát bízták rám: ősztől osztályfőnök leszek. Ez minden pedagógus leghőbb vágya! Az ősz
számomra – remélem – ismét egy nagy álom beteljesülését
hozza. Igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes
legyen az osztályfőnökváltás, és továbbra is szívesen jöjjenek iskolába a gyerekek. Társaikkal jól érezzék magukat,
okosodjanak, fejlődjenek. Fontosnak tartom a szülőkkel
való jó kapcsolattartást, hiszen csak közösen érhetünk el sikereket. Szeretettel várok minden kisdiákot iskolánk közösségébe és a leendő osztályomba.
Szeretem a gyerekeket, a világukat, a nyíló értelmüket.
Azt, hogy taníthatom, nevelhetem őket; eközben én is rengeteget tanulok tőlük, és lélekben, érzéseimben egyre gazdagabb leszek. Hiszek abban, hogy a kapcsolatunk alatt „tanultak” hosszú időre szólnak számukra, és úgy érzem, életük
meghatározó része lehettem, és leszek a továbbiakban is.
Számomra a tanári pálya nemcsak egy munka, hanem elhivatottság. Táborozások, kirándulások, jó hangulatú beszélgetések, a csoda, hogy egy pici elsősből olvasni, számolni
tudó negyedikes lesz, igen, ez tart engem az iskolában. Szép
hivatás ez!
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani az intézményvezetőnek, a helyettesnek, kollégáimnak és a szülőknek, amiért bíztak-bíznak bennem, támogatnak, és továbbra is ebben
a remek csapatban dolgozhatom.
Egy idézettel zárom a bemutatkozásomat:
„A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak
kell!” (Erich Kästner)

Batuska Zita vagyok, Budapesten 1979. 05. 28-án születtem.
Dabas-Gyónon élek szerető családommal. Két gyermekünk van. A
nagyobbik leányom – Lotti – ősszel
kezdi a negyedik osztályt, a kisebbik – Debóra – pedig az óvodát.
Általános iskolai tanulmányaimat
Sáriban kezdtem, majd a ballagás
után a Kossuth Zsuzsanna Szakmunkások Szakközépiskolájában
tanultam szakmát, majd később ugyanitt érettségi vizsgát
tettem. Ezután a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezetőés Továbbképző Intézetében számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítést szereztem, majd 2011-ben a Kecskeméti Főiskola tanító szakán okleveles tanító diplomámat
vehettem át.
Gyermekkorom egyik nagy álma teljesült, amikor 2018
őszén Kubikné Kis Judit intézményvezetőnek köszönhetően
a Kakucsi Általános Iskolában tanítóként kezdhettem el pedagógiai pályafutásomat.
Felejthetetlen élmény marad számomra az a nap, amikor
először léptem át az iskola kapuját. Hatalmas nagy épület,
amelynek már csak a látványa is tiszteletet kíván! Rendezett,
tiszta környezet, barátságos fogadtatás, és mindenekelőtt
a gyerekek tisztelettudó viselkedése, a kíváncsi, fürkésző
szemek, hogy vajon ki lehet „ő”, akit az intézményvezető
kísérget.
Akkor még nem tudta egyikünk sem, hogy ősszel újra találkozunk. Továbbhaladtunk, majd megláttam a kisebb épületet, és már akkor magával ragadott az a tény, hogy az alsó
tagozat kicsit elkülönülve, mégis szorosan a felső tagozattal
működik együtt. Majd halkan belestünk az osztályokba, ahol
a tanítás már javában folyt.
Augusztusban találkozhattam a kollégákkal, de már az
első értekezleten kedvesen és segítőkészen fogadtak. És eljött a várva várt szeptember harmadika! Nem is tudom, ki
izgult jobban! Az elsősök? Vagy inkább én? És ekkor éreztem először a kollégák szeretetét, támogatását, láttam meg
szakmai felkészültségüket, a gyerekek és a pálya iránti elkötelezettségüket és soha el nem fogyó türelmüket. Már az első
nap nyilvánvalóvá vált, hogy az ő tapasztalatuk mindennél
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Határtalanul – a pedagógus szemszögéből
Történelmi és kulturális kincsek nyomában. A Kakucsi
Általános Iskola 6.,7., és 8. osztályos diákjai a „Határtalanul!” program keretén belül Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével április 23-tól négy felejthetetlen
napot töltött Horvátországban. Nyertes pályázatunk címe: A
magyarság Európában – horvátországi diaszpóra.
Ennek szellemében a kiutazást megelőző két hétben előkészítő órákat tartottunk tanulóinknak. Ezeken a rendhagyó
órákon az utazó diákjaink játékos formában ismerkedtek meg
a két ország csaknem ezeréves kapcsolatával. Csoportokban
adatokat gyűjtöttek és feldolgozták közös történelmünk nagyjait, kiemelve a Zrínyiek, Frangepánok,
Erdődyek jelentőségét a magyar történelemben, valamint
a külhoni magyarság helyzetét is feltérképezték. Énekekkel, versekkel,
PPt-vel készültek a
megemlékezésekre.
(A PowerPoint-bemutatókban szereplő szöveg, kép, alakzat, táblázat, Smart
Art-ábra és más objektum variálható.
Szerk.)
A négynapos utazás során számos,
nevezetes magyar
vonatkozású horvát
településre látogattunk el.
Jártunk
Zágrábban, megkoszorúztuk Baross Gábor emléktábláját
a ﬁumei kikötőben, sétáltunk Tersatto várában és Varasd
barokk belvárosában. Felső-Zrínyifalván pedig megemlékeztünk Zrínyi Miklós költő és hadvezér tragikus haláláról.
Felkerestük a Kopácsi Rét Nemzeti Parkot, Európa egyik
leggazdagabb élővilágával rendelkező rezervátumát.
A kirándulás kiemelt célja volt a magyar kapcsolatok ápolása, illetve a magyarságtudat elmélyítése.
Tanulóink nagyon jól érezték magukat, a kulturális programok mellett a terület sajátosságából fakadóan motiváltak

lettek a határon túli magyarság megismerésére, a nemzeti összetartozás élményét pedig megtapasztalhatták saját
bőrükön is. A változatos programnak köszönhetően az ismeretszerzés mellett számos fontos attitűdformáló hatása is
volt a tanulmányútnak.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Fazekas Zoltánné tanárnő
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Horvátországi napló
Izgatottan vártuk, hogy buszra szállhassunk és ellátogassunk a „Határtalanul” program keretében Horvátországba.
1. NAP: Amikor oda érünk tettünk egy nagy sétát a Kopácsi Rét Nemzeti Parkban. Elképesztő kilátást és kisﬁlmet tekinthettünk meg! A Dráván átkelve megérkeztünk Eszékre.
A városban megtekintettük „Fityó elgázolja a tankot” című
szobrot. Kiskőszegen megnéztük a Duna fölé magasló Julka
nevű partizánnő szobrát. Elmentünk Pélmonostorra, a szálláshelyre, ahol lepakoltunk és indultunk vacsorázni.
2. NAP: Városnéző kirándulásra indultunk Zágrábba.
Megtekinthettük a Káptalan-dombon emelt székesegyházat.
Átsétáltunk Felsővárosba (Gradac), ott találtuk a Jellasics
teret, valamint a Szent Márk teret, rajta Szent Márk templomát, amelynek a tetején csillogott a cserépből kirakott Horvátország és Zágráb címer.
3. NAP: Ellátogattunk a Fiuméhez tartozó Tersattoba. A
tersattói Mária búcsújáró templom kápolnája a magyar hadihajók emlékét őrzi. A magyar időkben épült a piac, a színház
és egyéb híres épület, pl.: Kormányzói Palota és Adria-palota. Felkerestük a magyar kikötőben a magyar feliratú bójákat.
Megkoszorúztuk Baross Gábor emléktábláját. Lungomare,
a hírességek sétánya, ami 12 km hosszan húzódik. Felkerestük a Hotel Palence Bellevue-t, ami Markusovszky Lajos
1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt.
4. NAP: Vasad mintegy 200 évig volt Horvátország fővárosa. Itt találtuk a megyeházat, a Draskovics-palotát, a székesegyházat és a gyönyörű városházát is. Felső-Zrínyifalván
megkoszorúztuk Zrínyi obeliszkét. Csáktornya a Zrínyiek
„sasfészke” volt. Tettünk egy sétát a csáktornyai várnál. Este
érkeztünk Kakucsra, ahol a szülők boldogan fogadtak.
Köszönjük a „Határtalanul” program szervezőjének,
igazgató néninek és kísérő tanárainknak – Fazekas Zoltánné,
Nagy Jánosné tanár néniknek és Kocsis Gábor tanár bácsinak – ezt a felejthetetlen és örömteli utazást Horvátországba.
Konczik Janka 6. o. tanuló

dagon felszerelt stúdiókban voltak a foglalkozások. Kicsit
csodálkoztunk a világszínvonalú körülmények láttán. Kérdésünkre az intézményvezető elmondta, hogy a különböző
médiumokra kiszabott bírságokat csak ilyen célra engedi
felhasználni a törvényhozás. Így aztán mindenre jut bőségesen.
A gyerekek – Marica néni, Zita néni és jómagam vezetésével – hatalmas ovációval fogadták a programokat. A ﬁlmes
foglalkozás során megtapasztalhatták, hogyan áll össze egy
ﬁlm, és kipróbálhatták magukat a legfontosabb szerepkörökben. A történetet maguk találták ki, majd a szereposztás,
a párbeszédek felvázolása és a jelmezek kiválasztása után
kezdődhetett a forgatás.
A hangokkal foglalkozó programokon találkozhattak
azokkal az eszközökkel, amelyekkel az igazi rádiósok is
dolgoznak. Saját rádióműsort készíthettek. Az oktatók beszélgettek a gyerekekkel a rádiózás szakmai dolgairól, majd
tanulóink kiválaszthatták maguk közül a rádiós műsorvezetőt, a meghívott interjúalanyt, a szerkesztőt, és saját maguk
határozták meg a műsorban elhangzó zenéket is.
A központban készített tanulói alkotásokat később megkaptuk, és – sok nevetés közepette – informatika órán újra
átélhettük az élményeket.
Az élvezetes és nagyon olcsó kirándulás igazgató asszony
szemfülességének köszönhető. A programra online felületen
lehetett jelentkezni, egy szűk regisztrációs időszakban. A
megfelelő percben kellett néhány megfelelő kattintás, ezzel
beelőzve persze más lassú iskolákat. Köszönet a gyorsaságért! Reméljük, legközelebb is sikerül!
Klauz Dénes tanár

Látogatás a Bűvösvölgy Médiaértés –
Oktató Központban
A Bűvösvölgyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre azért, hogy támogassa a gyerekeket a média
tudatos és biztonságos használatában. Az intézet Budapesten, a Hűvösvölgyben található, ezzel kapcsolatosan kapta
a nevét.
A Bűvösvölgy célja, hogy a központba látogató gyerekek
játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulják meg, hogyan
hat rájuk a média. Ebben egyedülálló eszközpark és képzett
médiaértés-oktatók segítik őket. Ezeken a foglalkozásokon
a diákok megismerkednek a média hatásmechanizmusaival,
és elsajátítják a tudatos médiahasználat alapjait. A program
igazodik a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott törekvésekhez.
Gyönyörűen parkosított környezetben, kényelmes, gaz-

Időutazás a Dunakanyarban

24

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám
Iskolánk ötödik évfolyamos tanulói osztálykirándulásuk keretében Visegrád látnivalóival ismerkedett meg. A
kispalotajátékok keretén belül pedig betekintést nyertek a
középkori emberek életébe. Kipróbálhatták a kopjatörést,
íjászatot, csatacsillag-hajítást, megtapasztalták milyen játékokkal játszottak a középkori gyerekek, korabelei recepteket kóstolhattak, reneszánsz táncot tanulhattak. A kézműves
foglakozásokon gyertyát öntöttek és agyagoztak. A solymász- és haditorna-bemutató keretén belül pedig betekintést
nyertek a középkori lovagok életébe. A kirándulás nagyon
jól sikerült, melyhez természetesen hozzájárult a délutáni
bobozás és mivel nagyon megéheztünk hazafelé útba ejtettünk egy Mekit is.
Fazekas Zoltánné tanárnő
Élményekkel gazdagon érkeztünk haza a késő esti órákban.
KÖSZÖNJÜK! SZUPER VOLT!
„Mert mindennap más, de a legértékesebb, ha elégedettek, és jókedvűek vagyunk!”
Lovas Istvánné munkaközösség-vezető

A 4. osztályosok a szigethalmi Emese-parkban Szarvas-Varró
Ágnes tanító nénivel

Esztergomban jártunk…
Ebben a tanévben új kezdeményezés, hogy tanulók szorgalmas tanulói, munkájuk elismeréseként kirándulás kaptak
ajándékba.
Reggel ragyogó napsütésben elindultunk, hogy megismerjük Esztergomot. Odaérve a várost felfedező programon
vettünk részt három csoportban. Ezt követően a Bazilika
megismerése volt a cél. A hűs templomból újra ki a szabadba, ahol sportversenyeken vettek részt a gyerekek. Teljesítményük elismerésére okleveleket kaptak.
A nap fénypontja a Duna vizén sikló sárkányhajózás.
Mindenki nagy izgalommal várta, mert még soha nem volt
részünk benne.
A túra után beültünk egy kellemes hűsítőre a móló egyik
éttermébe. Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, mert bebizonyították, hogy mindenütt megállják a helyüket!

Iskolánk legjobbjai Esztergomban kirándultak
Az iskolai pedagógiai programunkban új elemként szerepel az egész tanévben jól teljesítő tanulók jutalom napja,
melyre az idén június 1-jén került sor. Ezen a városfelfedező
kiránduláson 27 tanítványunk és 3 pedagógusunk vett részt.
Találkozási helyünk a programszervezőkkel Európa egyik
legnagyobb bazilikája előtt volt, ahol 3 csapatot alkotva várost megismerő túrára mentünk. Kis kártyát kapott minden
csapat, melyen 27 kérdésre kellett megtalálnunk a megfelelő
választ. Sikeresen teljesítettünk, s az eredményhirdetés után
bent, a bazilikában hasonlóképpen Múltfürkésző kvízjátékkal folytatódott az ismerkedés. Délután az Erzsébet parkban
ügyességi játékokban versenyeztek tanítványaink, amelyet
tanáraink is kipróbáltak. A nap csúcspontja a sárkányhajózás
volt, amely a Nautica Yachkikötőből indult. Nagy élmény
volt az evezés, amelyet fagyizás követett.
A kirándulás során mindenki kellemesen elfáradt, szép élményekkel, új ismeretekkel gazdagodva tértünk haza.
Nagy Jánosné Diák Önkormányzat vezető
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Aktualitások, tudnivalók a
2019/2020-as tanév I. félévére vonatkozóan
 augusztus 28-án elsőseinknek 9 órától körülbelül délig „iskolanyitogató” Lovas Istvánné tanító nénivel;
 pótvizsgák: az augusztus 26-i héten; értesítést fognak kapni az érintettek;
 a tanítási év 2019. szeptember 2-án kezdődik és
2020. június 15-ig tart;
 tanévnyitó ünnepély: 2019.szeptember 2-án (reggel
8 óra);
 tanévnyitó után osztályfőnöki órák: tankönyvosztás,
órarend, házirend, balesetvédelem; ebéd, napközi van
már ezen a napon is, de felsős tanszoba még nincs;
 szeptember 6-án és 9-én (továbbképzési napok) az
iskola zárva – ezeken a napokon sem tanítás, sem felügyelet nincs;
 őszi szünet: 2019. október 28-31.; szünet utáni első
tanítási nap: 2019. november 4., hétfő;
 hagyományos jótékonysági bálunk: szervezés alatt;
2020. november 27., szerda – Bűvösvölgy (4.,5.osztály)
 2020. december 6-ig: jelentkezés a központi írásbeli
felvételi vizsgára;
 téli szünet: 2019.december 20-tól 2020.január 3-ig; a
szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6., hétfő;
 az I. félév 2020. január 24-ig tart; félévi értesítők:
2020. január 31-ig;
 2020. január 18.: központi írásbeli felvételi vizsga
nyolcadikosainknak.

Révfülöpi táborozás
a Baji József Üdülőtáborban
A táborozásunk időszaka július 4-11-ig tartott, amely forró nyárral kezdődött, majd kevésbé jó idővel folytatódott.
Az idén tanítványaink a bugyisi és az újlengyeli gyerekekkel
táborozhattak. Programjaink bőséghalmazából az időjárásnak megfelelően választottunk, így minden napra sikerült
érdekes elfoglaltságokat biztosítani tanulóink számára.
Emlékezetes élmények közé tartozik többek közt: első táborozóink beavatása, Révfülöp felfedezése, az esti bátorságpróba, a miniszínház előadása, a vitorlázás, a sétahajózás,
a balatoni lubickolás. A csúcs az egynapos kirándulásunk
volt, melyet Balatonfüredről a kerékpárúton Tihanyig gyalog tettünk meg. A zöld túravonalon felmentünk a barátlakásokhoz, ahol felelevenítettük a 8 millió évvel ezelőtti földtörténeti eseményeket. Tovább haladva az Apátság irányába,
pazar látvány fogadott minket! Végül Aszófőn szálltunk vonatra. A nap végén fáradtan, de büszkén tudhattuk magunkénak a 20 km-es utat.
Az utolsó este értékeltük a kiválóan teljesítő csapatokat,
egyéneket, majd a discóhajón fergeteges tánccal búcsúztunk
el a Balatontól.
Hazafelé még megálltunk Balatonfüreden bobozni, majd
a három iskola összekovácsolódott diákjai megható, baráti
ölelés után felszálltak a buszra.
Ezek után mi mást is üzenhetnék?
Táborba vágyó gyerekek, ha tetszett, jövőre ugyanitt veletek!
Nagy Jánosné táboroztató nevelő

Sikerekben, élményekben gazdag tanévet kívánva:
Kubikné Kis Judit intézményvezető
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
TÁRSASJÁTÉK
- Együtt hozzuk létre a csodát!

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

Bérletvásárlás a Kecskeméti Katona József Színház
2019/2020-as évadára

A könyvtár nyitva tartása szeptembertől
a könyvtáros nyugdíjazása miatt szervezés alatt áll!
Kérjük, kövessék az intézmény hirdetőtábláját!

A bérlet hat alkalomra szól.
A kötött előadások:
John Kander-Fred Ebb-Bob Fosse: CHICAGO (musical)
Schwajda György: Ballada a 301-es parcella bolondjáról
(példázat)
László Miklós-Mohácsi testvérek:
Illatszertár (romantikus komédia)
Anna Karenina (táncszínházi eladás)
Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére
Választható (hatodik) kisszínházi előadások:
Eugene O’Neill: Amerikai Elektra (tragédia)
Elzbieta Chowaniec: Gardénia (színmű)
Szigligeti Ede: Liliomﬁ (zenés népszínmű)
Andrew Bergman: Társasjáték New Yorkban
Bérletárak:
helyár:
helyár:
helyár:

Felnőtt:
13.500 Ft
11.000 Ft
9.000 Ft

Állandó foglalkozások:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái minden páratlan számú héten
12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
a klubteremben
Hó/1 alkalom 18 órától: a díszgalambászok gyűlései a
klubban
Kedd: hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület öszszejövetele az esti órákban
Szerda: 19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág
Együttes a könyvtárban
Csütörtök: 18.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus a könyvtárban, hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi
Vidám Csajok (KAVICSOK) a klubban
Péntek: 15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a
könyvtárban, ﬁatal romák köre a klubban
Szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra
Egyesület szervezésében a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot örömmel támogatunk.

Diák és nyugdíjas:
10.125 Ft
8.250 Ft
6.750 Ft

A bérletek árát 2019. szeptember 1-től kérem majd beﬁzetni.
Az első úton szedem majd az útiköltség 50%-át,
azaz 5.000 Ft-ot.

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

Szeretettel várom új bérleteseinket!
Jelentkezni 2019. augusztus 31-ig lehet a
06-20-413-2424-es telefonszámon.
Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a
lapokat túlnyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szerkesztjük.
Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a
puzzle a legkeresettebbek. Itt is szeretném közzétenni:
könyvtárunk nem a megunt könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak válogatott dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe illenek. Ezeket hálásan
megköszönjük!
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas,
ingyenes telefonhívással legalább két alkalommal meg
tudják hosszabbítani a kölcsönzést. (376-836) Kérem, éljenek vele! Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt
a kölcsönzés határideje! Adjunk minél kevesebb munkát
a felszólításokat társadalmi munkában (!) postázó Ordasi
Jánosné Teréz néninek!
Továbbra is szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy
könyvtárunk az 1900-as évek kakucsi képeiből tervezi egy
képes-tematikus könyv kiadását. Lényegében egy múltmentő albumra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a
fotók, amelyek a korábbi generációknak, eseményeknek
állítanak emléket. Lenne fejezete a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az esküvőknek, az utcaképeknek, a helyi
szokásoknak is.
Tóthné

A kecskeméti színházbérletesek a 2018/19. évad utolsó
előadása előtt
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40 éves szolgálatáért jubileumi gyűrűt vehetett
át községünk könyvtáros-tanára, Tóth Istvánné
Szeretettel gratulálunk!
A Hírfüzér és a Lapozgató, valamint a helytörténeti könyvek szerkesztői
munkái mellett népdalos és -táncos büszkeségei:

Képünkön a Pest Megyei Népművelők Egyesületének
elnöknőjével, Tapodi Katalinnal és annak munkatársával,
Gazdik Istvánnal

Kakucsi Rózsák és Legények

Kakucsolók

Könyvtárunkban kölcsönözhető és
megvásárolható helytörténeti kiadványok:
Gyöngyök

Regények: Rónay György: A nábob halála,
valamint Képek és képzelgések (1000 Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000 Ft),
Az élő Rónay (1.000 Ft),
Az ismeretlen Rónay György (2.000 Ft),
Kovács Veronika: Nagykakucs monográﬁája (2.000 Ft),
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft),
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv
(2.000 Ft)
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018 –
(2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000 Ft)
Verseskönyv: Horváth Ferenc: Az életnek egyetlen értelme
(1.000 Ft)
Képeslapok Kakucsról (100 Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes (1.000 Ft)

Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
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A kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus két ünnepe

Kórustagunk, Klauzné Keresztes Ágota és szerkesztőtársunk, Klauz Dénes leányának templomi esküvőjén

Új kórusvezetőnk, Zsótér Gabriella újhartyáni
bérmálkozásán

Új kórusvezetőnk bemutatkozó írása
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi
tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely
átsegíti sok bajon.”
(Kodály Zoltán)

2018 szeptemberében nagy örömmel
és szeretettel fogadtam a kakucsi Bárdos
Lajos Kamarakórus
megkeresését.
Az eltelt kevéske
időben színvonalas
és meghitt szerepléseink voltak, és sok
szép elismerést kaptunk.
Mindig nagyon jó
érzés csütörtökönként betoppannom a
kakucsi könyvtárterembe úgy, hogy hallom az énekkarom
lelkes készülődését.
Szeretném, hogy ez a szorgalmas művészi tevékenységünk hosszú időszakot ölelne fel.

Gyerekkorom óta művészeti pályára készültem, zenetanár szerettem volna lenni. Ezért szüleim, a Bakáts téri Zenei
Általános Iskolába írattak be. Minden nap volt énekórám,
kórustag voltam és csellózni tanultam. Életem legboldogabb
időszaka volt.
1977-ben sikeres felvételi vizsgát tettem a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola gordonka tanszakán. A gordonka tanulmányaim mellett, részt vettem Ugrin
Gábor karnagy karvezető kurzusán is.
1982-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskola hallgatója,
majd 1985-ben ének-zene szakkollégiumi oklevéllel tanító
lettem.
1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen énekzene tanári oklevelet, majd 2000-ben szolfézs tanári oklevelet is szereztem.
Olyan kiváló karnagyoktól tanulhattam, mint Ugrin Gábor, Mohainé Katanics Mária, Mindszenty Zsuzsanna és Erdős Ákos.
Híres kórusokban nőhettem fel: Bakáts téri Zenei Általános Iskola gyermekkara, Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola leánykara, Ifjú Zenebarátok kórusa
(Jeuness kórus), Szilágyi Erzsébet Női Kar.
Gyermekkórusaim vannak a Nyáregyházi Nyári Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a dabasi
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolában.
2007-ben megalapítottuk az énekelni kedvelő barátaimmal a Nyáregyházi Zenebarátok kamarakórusát, mely 5 évig
sikeresen működött.
2017-ben ismét alakítottunk egy kis kórust ugyanitt, ahol
baráti körben, együtt énekelünk.
Jelenleg a dabasi Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolában, a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában, az örkényi Cziffra György Alapfokú
Művészeti Iskola újlengyeli kihelyezett tagozatán tanítok
szolfézs-zeneelmélet tantárgyat.

Zsótér Gabriella karvezető
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Könyvbemutató közösségi házunkban

A KAFIK képes hírei

Intézményünkben két alkalommal is fogadtuk a könyv
szerzőjét, Oláh Józsefet (közismerten: Pölit), aki szívesen
és örömmel fogadta
el meghívásunkat. A
hallgatóság ﬁgyelemmel hallgatta Józsi
felolvasását, majd elbeszélgettek, elkalandoztak a múlt kisebbségi világában, ahol a
szegénységet, a mellőzést, a megalázást
sokszor feledtette a
szeretettel átszőtt szülői gondoskodás, a humor, az egymást segítő
barátságok.
Szeretettel ajánljuk
olvasásra a kis kötetet,
amelyből a hallgatóság
és könyvtárunk is kapott tiszteletpéldányokat.
Gratulálunk a szerzőnek, aki ígérte, hogy rövidesen újabb
kötettel gazdagítja a kisebbségi sorsokat megörökítő alkotások sorát.
Tóthné Éva

A Szedd magad! akció lelkes csapata
A szemétszedés szponzorai voltak: Csiszárik Péter Pál,
Fajt András KMB, Faragó Környezetvédelmi Kft, Friss
Pékség Kakucs, JSP 97’ Kft., Kakucs Község Önkormányzata, Kakucsi Általános Iskola – Zöldikék, Kakucsi
Polgárőr Egyesület, Nagy József, Neffa Ranch, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Sallai Pálné, Surman Kereskedőház Kft.

A ﬁnom ebédet Csernák Istvánné, Liszkai Jánosné és
Mihály Józsefné főzték
A roma lobogóval a háttérben

A nyugdíjasklubban

44 köbméter szemetet gyűjtöttek össze ezen a napon!
30

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján, június 4-én

A ﬁatalok szervezésében, az Ablak Kakucsra Egyesület és a Kálvin Zenekar közreműködésével ünnepeltünk a nemzeti
összetartozás napján

A községi májfaállítás 2019. június 30-án, kedden a KAFIK szervezésében

Az indulás pillanataiban

A községi májfa felállítása emberes feladat!

A Csapat

A baráti együttlét helyszíne a Liebner-kerti
Vendégház volt, ahol Sallai Pál ﬁnom vacsorával várta a
májfaállítókat

A májfaállítás szponzorai: Angyal Pál (Inárcs), Kakucsi Polgárőr Egyesület, Kálvin Zenekar, ifj. Kálvin János családja,
KAVICSOK, Kleineisel Attila családja, Neffa Ranch, Pálinkás Bence, Pálinkás Tibor, Práth Péter (Inárcs), Sallai Pál,
Varró és Varró Kft., Zsolnai Tamás
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Képes beszámoló Tájházunk rendezvényeinkről

Udvarunkon díszítettük kis májfánkat a Kavicsok és a
ﬁatalok közreműködésével

Ünnepi díszben Tájházunk

Kakucsiak a Tájházak kerékpárról kistérségi
rendezvényen

Tájházunk mellől indult a menet a községi májfa
állításhoz

Minden látogató egy kis virágot ragasztott fácskánkra –
innen tudhattuk, hányan látogattak el hozzánk a kerékpárosok napján

A KAFIK utánpótlás csapata segített a tájházi májfa
kivágásánál

A Kavicsok képviselői a kerékpáros napon
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Tájházak napja 2019. április 27-én

„Fűben, fában van az orvosság!” – a gyógynövényeket
ismertető táblák Zsóka néni alkotásai

Gálik József ismét elhozta simogatást tűrő kisállatait a
gyerekek örömére

A Kökörcsin Óvoda néptáncosainak játékfűzése nyitotta a
kulturális műsort

A Kakucsolók csipet csapata pünkösdi dalokat énekelt

Tódor Tünde „füvesasszony” tartott bemutatóval
egybekötött előadást a gyógynövényekről

Zsóka néni kollégája, Milner Angéla néni is bekapcsolódott a kézműves foglalkozás vezetésébe

A ﬁnom ebédet Csernák Istvánné, Mihály Józsefné,
Nagy Pál és Liszkai Jánosné főzte ezen a napon

Az ebédet követően Rizmajer Bence és Riesz Péter
gitárosok zenéltek nekünk
33

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2019. 3. szám

A Tájházak napja programjának szponzorai voltak:
Dr. Kendéné Toma Mária, Gálik József, Nagy József, Nagy Pál, Királyfalvi Erzsébet,
Spanyielné Elek Györgyi és Tóth Istvánné

Egyéb programok Tájházunkban:

Kistérségi tájház vezetők továbbképzését fogadtuk június 18-án
„füvesasszonyunkkal”

Budapesti néptánctáboros gyerekek
látogattak el hozzánk június két
csütörtökén

Új adomány a Pálinkás család
ajándéka, a nagy fateknő

Polgárőrök hírei
A 2019 első féléve is tartalmasan telt a helyi polgárőrök
életében.
A februárban megrendezésre került óvodás jótékonysági
bálon a parkoló autókra felügyeltünk. A parkolót többször
visszatérően ellenőriztük, és ott esemény nem történt.
Március 15-én, a községi ünnepélyen öt fővel jelen voltunk. Az ünnepség helyszínét lezártuk, a forgalmat eltereltük.
Áprilisban a KAFIK által szervezett májfaállításon a
felvonulás útvonalát biztosítottuk két gépjárművel és négy
fővel. Még ebben a hónapban volt az húsvéti körmenet,
amelynek útvonalát biztosítottuk.

Május közepén egy közlekedési balesetnél segédkeztünk.
A következő megmozdulásunk a falunapon volt. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét sátrat állítottunk. A sátorban a
Kecskés János által készített ebédnek nagy sikere volt, amit
oklevéllel jutalmaztak. Ezúton is köszönjük Jánosnak a ﬁnom ebédet!
Júniusban volt még a trianoni megemlékezés, a kápolna
búcsú, és az úrnapi körmenet, ahol a rendezvények helyszíneit és útvonalait biztosítottuk.
Fent leírtakon kívül a polgárőrök napi szinten látják el
szolgálatukat, több esetben közösen a helyi körzeti megbízottal, akivel napi szinten jó kapcsolatot tartunk fent.

Az úrnapi körmenet biztosítása

Megbeszélés a Mária-kápolnánál
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Itt szeretném megragadni az alkalmat és büszkélkedni
azzal, hogy egyik polgárőrtársunk elismerésben részesült a
Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől.
Assenbrenner György, a legidősebb és jelenleg is aktív
polgárőr társunk arany fokozatú elismerést vehetett át az
elmúlt 20 évben a Kakucs közbiztonságáért tett munkájáért.
Gyuri bácsi a Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén 2019. május 25-én vehette át a rangos elismerést a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség elnökétől, Dr. Bilisics Pétertől.
Assenbrenner György polgárőr társunknak az egyesület
nevében szeretnénk megköszönni a munkáját, és egészségben, jó erőben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk neki és
feleségének!
Csernák István

A falunap csapata

30 év a civil közbiztonság szolgálatában
Harminc év sok idő. Ennyi év alatt rengeteg mindent
lehet jobbá, de lehet rosszabbá is tenni. Kakucs az elmúlt
harminc év alatt a közbiztonság tekintetében határozottan
jobbá lett, a járásban pedig kiváló eredményeket produkál
évről évre. De ezek a sikerek nem léteznének azon emberek nélkül, akik a mai polgárőr egyesületünket, annak
működését megteremtették és lefektették az alapjait. Azokat az alapokat, melyet több, az ország különböző részein
elhelyezkedő település akkor alakuló és ma már sikerrel
működő polgárőrsége vett működése alapjául, és másolta
le a kakucsi mintát.
Polgárőrségünk
alapítója,
mondhatni
szülője
Assenbrenner György, aki az idén a Pest Megyei Polgárőr
Szövetségtől kapott rangos kitüntetést, az Arany fokozatú
elismerést, amellyel Gyuri bácsi áldozatos, a civil közbiztonságáért tett munkásságát jutalmazta. Ezen felül a helyi
Polgárőr Egyesület is megajándékozta egy emléktáblával.
Polgárőreink és a polgárőrség egykori alapító tagjai, annak vezetői fejet hajtva tisztelegtek az előtt a jól végzett
munka előtt, amelyet Assenbrenner György teljesített és
tett a község és a közösség életének biztonságosabbá tételének érdekében.
Ezúton gratulálunk a megtisztelő, rangos kitüntetéshez, és az olvasóink nevében is köszönjük Assenbrenner

Györgynek a közbiztonság területén elvégzett kiváló munkáját. Kívánunk jó egészséget, erőt és kitartást jövőbeni
feladataihoz és a köz szolgálatához.
Kakucsi-Csernák Zoltán képviselő
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SPORT

Labdarúgás
Figyelem, ﬁgyelem!

Örömmel adjuk hírül, hogy a Kakucs KSE U14 csapata veretlenül lett ezüstérmes a csoportjában.
Felkészítő edző: Miták József
Szeretettel gratulálunk! Hajrá, Kakucs!
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A Kakucs KSE is
megtekintette a
Vasas új stadionjának
megnyitóját!
A
Vasas-Dunaszerdahely
mérkőzéssel és családi, interaktív programokkal nyílt meg
hivatalosan az új Illovszky Rudolf Stadion, melyen a Kakucs
KSE is képviseltette magát. A
rendezvény óriási élmény volt
mindannyiunk számára, szép

környezetben jó játékot és rangos eseményt láttunk, így
ez a nap nagyszerű csapatépítő programnak és örök emléknek bizonyult.
A Vasas SC videójában néhány másodperc erejéig játékosaink is feltűnnek!

Kakucs világbajnoka: Rutterschmid Rajmund!
A sportesemény neve, ahol a világbajnoki címet szerezte:
WAC World All-Styles Championship .
A helyszíne: Caldas
Da Rainha,
Portugália
volt.

Csernák Zoltán forgatott, a facebookon láthatják kedves olvasóink.
Nagy szeretettel és elismeréssel gratulálunk világbajnokunknak, és további szép sikereket kívánunk az olvasóink
nevében is!

Rajmund
világbajnoki
eredményei:
Gi földharc
100+ kg
1. hely
No-Gi földharc 100+
kg 1. hely
Önvédelem
mester
kategória
1. hely

Kakucson, a 2018. évi, Az év sportolója díj
átvételekor

A bajnokkal készült
tartalmas
interjút, melyet Kakucsi-

Versenytársaival Portugáliában
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
2019.04.13. Völgyi Norbert Gábor (Kakucs)
és Farkas Nikoletta Noémi (Inárcs)
2019.05.03. Farkas Andor József (Kakucs)
és Tóth Kitti (Kakucs)
2019.05.11. Gattyán Viktor (Ócsa)
Klauz Ágota (Kakucs)
2019.05.23. Kovács János István (Kakucs)
és Szabó Ildikó (Kakucs)
2019.06.07. Csongár Tamás (Kakucs)
és Horváth Andrea (Kakucs)
2019.06.08. Bánszki Zoltán (Kakucs)
és Novák Barbara (Kakucs)
2019.06.22. Horváth Péter (Kakucs)
és Kaldenecker Petra (Kakucs)
2019.07.06. Perutek István (Kakucs)
és Szabó Aletta Kitti (Kakucs)
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

Birkózás
Két kakucsi ifjú a Magyar
Bajnokságon állhatott dobogóra!

Újszülöttek:
Lakatos-Vencel Laura és Zsigár Roland ﬁa, Roland
Rupa Bettina és Ekrik Zoltán lánya, Csenge
Tóth Kitti és Farkas Andor lánya, Kimberli
Nagy Tímea és Papp Attila lánya, Mira
Nagy Noémi és Mikolics Árpád lánya, Miléna
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

A lányok mezőnyében nagy harcok közepette egyetlen legyőzőre talált súlycsoportjában Czeglédi Emese a
Kőbánya Sportklub által rendezett Diáklány Magyar Bajnokságon.
Emese értékes harmadik helyezést gyűjtött be, pontokat szerezve csapatának, büszkeséget önmagának és
településünknek. Kitartó és alázatos munkája meghozta
gyümölcsét, de ez a munka még korántsem ért véget, sőt
innentől fordul igazán komolyra. Célunk természetesen a
bajnoki cím elnyerése.
Helyes Erik a másik kiemelkedő sportolónk, aki kötött- és szabadfogásban magyar bajnoki bronzérmet szerzett Egerben és Szarvason. Erik első ellenfele mindkét
versenyen a mérleg volt, de tudatos diétával, megfelelő
edzésekkel és nem utolsósorban maximális szülői támogatással sikeresen hozta tervezett súlycsoportját. A bronzcsata nem volt könnyű, de rutinos és elszánt küzdelem
után Erik kezét emelték a magasba.

Elhaláloztak:
Rapcsák Györgyné
(született: Kiss Erzsébet) 1955-2019
Csiszárik Mihály 1945-2019
Csiszárik Imréné
(született: Csernák Magdolna) 1935-2019
Katona Sándor Istvánné
(született: Lilik Éva) 1944-2019
Kohút József 1957-2019
Kiss Lajosné
(született: Kálvin Katalin) 1937-2019
Szele György 1941-2019
Madarász Árpád 1944-2019
Emléküket megőrizzük!

Kocsis Gábor edző

Az anyakönyvi hírekben a halottainknak és a házasságot kötöttek névsorának összeállítója: Tóthné Vágány
Ildikó anyakönyvvezető.
Az újszülöttek névsorát szülői hozzájárulással Barta
Kornélia védőnőtől kaptuk.

Figyelem!
Templomunkban szeretnénk emléktáblát elhelyezni
az egykor itt szolgáló BARTALOS LAJOS
tisztelendő bácsi emlékére.
Aki szívesen hozzájárul a tábla költségeihez,
az keresse könyvtárosunkat.
Köszönettel: Tné Éva
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KÉPES
EGYHÁZI HÍREK

Az idei évtől Mária-kápolnánk búcsúját pünkösdhétfőn
tartjuk

Úrnapi sátorok

2019 elsőáldozói Beles Tünde hitoktató és Pető Gábor atya
mellett az első sorban: Kohut Jázmin, Szaller Orsolya,
Várszegi Vivien, Gálik Alexandra; a második sorban: Kálvin János, Golda Gréti, Kleineisel Márton, Nagy Kincső,
Faragó Andor és Csernák Csenge.

Stégner József házánál

Teréz néni köszöntése
az Egyházközségért végzett 50 éves
szolgálata alkalmából

A központi parkban álló Szent Keresztnél

Raczki Mártonné házánál

Az egyházközség úrnapi sátra
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