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„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál 
több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” (Babits Mihály)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kakucsi Ünneplők!
A mi nemzedékünknek megadatott, hogy a történelmet 

tagoló évezredek egyikéből átléphettünk a másikba, megün-
nepelhettük államiságunk ezeréves múltját.

Immár 1021 esztendeje, hogy első királyunk, Szent Ist-
ván megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben 
egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény 
Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennma-
radását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. 
Magyarország ma is Szent István államalapító művén nyug-
szik. 

István király műve nyomán virágzó állam alakult ki a 
Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok so-
rán, feltartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult 
a keresztény világ fejlődéséhez. Az eltelt bő ezer év alatt 
kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlen, egyéni kultú-
ránkat, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az eu-
rópai nemzetek sokszínű közösségének. A magyar állam és 
a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni 
gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált 
alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven ke-
resztül betöltött. 

A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése 
tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő 
támadásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a hódoltsá-
gok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is 
megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító 
birodalmakat. 

Mit jelent nekünk ez az ünnep? 
Magyarországot. Magyarország városait, csendes falva-

it, kanyargó folyóit, zöld-üvegtükrű tavait, alacsony-szép 
hegyeit, apátságait, vihar verte templomait. Még mindig 
gyönyörűséges ez az ország – és működik. Szétszaggatták 
földjét, de fénylő búzatáblái ragyognak, kifosztották, de 
szorgos kezek újjáépítették, rég nincs tengere, de nem vált 
sivataggá. 

Nagy bátorság kellett alapítani egy országot. Erős kőpil-
lérekre építeni, hogy megmaradjon világviharokban. Nép-
mentéssel, a hit által. Szigorral, vasmarokkal, a kereszt jelé-
vel, csak hogy szét ne hulljunk, mint oldott kéve.

Amíg őrizzük és vállaljuk ezt az ünnepet, Szent István 
szellemi és politikai hagyatékát, van esély, van remény, 
hogy még sokáig tart számunkra a kegyelmi idő. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István királyunk öröksége bevésődött az őt követő 

A 2021. augusztus 20-i Szent István-napi 
ünnepségünkre tekintünk vissza

2021. augusztus 20-án megemlékeztünk államalapító Szent István királyunkról, valamint hagyományunk szerint e napon 
adtuk át az Kakucs Község Kiváló Vállalkozója és a Kakucs Község Díszpolgára címeket is. Lapunkban elsőként Pánczél 
Károly ünnepi beszédét, majd a kitüntetettek méltatását olvashatják.

magyarság ösztöneibe, tudatába és lelkébe, az az örökség 
mindig egyesíti a földrajzi térben és a történelmi időben szük-
ségszerűen elkülönült magyarok nemzedékeit Vereckétől az 
Al-Dunáig, az Őrvidéktől Csángóföldig.

Az 1241-es tatárjárást túlélő magyarok, a Mohács után 
szétszakadó ország alávetettségbe süllyedő magyarjai, a 
nemzeti önrendelkezés visszaállításáért küzdő kurucok 
vagy az 1848-as forradalom magyarjai, az első világháború 
lövészárkaiba vezényelt magyarok, a Trianonban megcson-
kított, halálraítélten is újjászülető és megmaradó ország és 
nemzet magyarjai, az 1956-ban az istentelen és embertelen 
idegen túlerővel szemben puszta kézzel harcba szálló ma-
gyarok, az összeomló kommunizmus romjai alól 1990-ben 
kimenekülő és új életet, új rendet kereső magyarok, akik 
számára a Szent István által megteremtett valóságból, a 
független-keresztény magyar államból, államalapító király 
örökségéből merítettünk vigaszt, példát, erőt és célt ahhoz, 
hogy ismét valósággá építsük az eszméinket.

Kedves Kakucsiak!
Független, szabad, keresztény Magyarország.
Szent István trónra lépésétől a napjainkig eltelt 1021 esz-

tendőben a magyar nemzet mindösszesen 579 esztendőt él-
hetett egy önrendelkező magyar állam keretei között, míg 
442 esztendőt, idegen fennhatóság alatt vergődve, vagy ön-
rendelkezési jogától megfosztott, alárendelt állam keretein 
belül volt kénytelen megélni.

442 év alárendeltségben, 442 nyomós érv amellett, hogy 
mi, mai magyarok a XXI. században is oltalmazzuk Szent 
István királyunk örökségét: önrendelkező nemzeti államun-
kat és keresztény hitünket.

Napjainkban Európában politikai és eszmei küzdelem 
zajlik az európai nemzetek államfenntartói képességének 

 Pánczél Károly és dr. Kendéné Toma Mária 
Kakucsolóinktól átveszi a megszentelt ünnepi kenyeret
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Pánczél Károly és Maczák János, az egyháztanács elnöke 
megkoszorúzta Szent István király szobrát

A díjazott  méltatását, amelyet polgármesterünk írt, 
Spanyielné Elek Györgyi olvasta fel 

aláásása, az európai társadalmak szétzilálása és az európai 
államok felszámolása érdekében. A világban vannak erőcso-
portok, amelyek elég erősnek érzik magukat arra, hogy alá-
rendeljék saját érdekeiknek Európát. Azok az erők, amelyek 
az elmúlt évtizedekben a szabadság jelszavát hangoztatva, 
mindent megtettek annak felszámolásáért. Azok az erők, 
akik a népakarat által meghatározott közjó helyett a magán-
érdeküket akarják érvényesíteni. Most az Európai Egyesült 
Államok jelszavát tűzve zászlajukra indulnak rohamra az 
európai nemzeti államok ellen. 

A küzdelem az európai erőforrások megszerzéséért zajlik, 
azon erőforrásokért, amelyek fölött jelenleg még az európai 
nemzeti államok polgárai által demokratikusan megválasz-
tott kormányok rendelkeznek. 

Az Unió nemzeti kormányainak összesített költségveté-
se évi több mint 7 ezer milliárd euró. Az arctalan és nem 
számonkérhető spekulánsok, az Európai Egyesült Államok 
paravánja mögött kívánják mindezt birtokolni.

Az európai erőforrásokért folytatott politikai küzdelem 
ideológiai eszköze az európai emberek nemi, családi és nem-
zeti azonosságtudatának gyengítése, a tolerancia és szolida-
ritás számonkérésével a bűntudat mesterséges felkeltése az 
európai emberekben annak céljából, hogy könnyebben bele-
törődjenek az európai civilizáció rendjének felszámolásába 
és az európai ember számára alárendeltséget eredményező 
új rend kialakításába. 

Szent István mai magyar népe azonban nem kíván lemon-
dani államáról, hitéről és azonosságtudatáról. 

2022 tavaszán is majd arról döntünk, hogyan folytatjuk 
a magyar állam építését, hogy az képes legyen szolgálni és 
megvédeni a nemzetet. Olyan gazdaságot építünk, ami nem 
a pénzügyi spekulációkon, hanem értékteremtő munkán 
alapul, arról döntöttünk, hogy megerősítjük magyar azonos-
ságtudatunkat, keresztény kultúránkat és nemzeti összetar-
tozásunkat, segítjük a nemzeti tagállamok együttműködésén 
alapuló Európai Uniót abban, hogy Európa ne csak verseny-
képes legyen, hanem az európai embereké is maradjon.

Kedves Ünneplők!
Az előttünk álló idők nehéz próbáiban való helytálláshoz 

adjon a Jóisten bölcsességet, erőt és szövetséges európai 
sorstársakat Szent István magyar követőinek!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!”

Köszönjük az augusztus 20-ai díszkenyereket, kis cipókat a Kakucsi Friss Pékségnek!

Kakucs Község Kiváló Vállalkozása díj - 2021 
A Tamás és Zsolt Kft. megalapítója, Lovas István, csak-

nem 40 éve él Kakucson feleségével, Nagy Évával, aki a he-
lyi általános iskola tanítója. Két fi a felnőtt, családos ember. 
A munkájával együtt járó nehézségek, problémák megoldá-
sában családja a legnagyobb támasz, és egyben élete büsz-
kesége. Életét öt imádott unokája teszi teljessé.

A cég alapítója iskolái elvégzése után a Hídépítő Vállalat-
nál kezdett dolgozni, ahol hamar megismerték pontos, lelki-
ismeretes munkáját, és ezért küldték Debrecenbe. Itt ismerte 
meg a magas- és hídépítési szakma szépségeit és nehézsége-
it – és úgy döntött, ezt szeretné a jövőben foglalkozásául.

Szüleit korán elvesztette, és az utánuk maradt örökségé-
ből vásárolta meg első daruját, és alapította meg a fi airól 
elnevezett vállalkozását, a Tamás és Zsolt Kft-t. Felesége 
és családja állandó segítőtársai voltak a vállalkozás sikerre 
vitelében. A megterhelő munka mellett családjára mindig 
szakított időt, s fi ait is e szellemben nevelte.

A vállalkozás sikere a szakmai hírnév nyomán növeke-
dett, és így egyre több alkalmazottat tudott foglalkoztatni. 
Telephelyét a Tsz-központban építette fel, bővítve a vállal-
kozást, létrehozott egy gépjármű vizsgáztató-bázist, amely 
ma is az autósok rendelkezésére áll.

A megbízható és pontos munka meghozta az eredményét, 
már nemcsak az ország területén, hanem határainkon túl is 

keresték a céggel az együttműködést. A Tamás és Zsolt Kft. 
széles körben elismert vállalkozássá fejlődött, és eredmé-
nyeit több díjjal is jutalmazták.

A 2008-ra kialakult gazdasági válság megrengette, és kér-
désessé tette a vállalkozás jövőjét, de a család összefogásá-
val, bár nehézségek között, de megmaradt a cég. 

A családi vállalkozásokra jellemzően, a szoros köteléké-
nek köszönheti, hogy túlélte a vállalkozás a kétezres évek-
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ben kialakult gazdasági válságot. Mostanra nagy hírnevet 
szerzett bel- és külföldön egyaránt.

Hasonló profi lú vállalkozások rendszeresen konzultál-
nak a cég vezetőivel, és kérnek tőlük szakmai tanácsokat. 
Jó kapcsolatot ápolnak a német Liebherr céggel, melynek 
igazgatója többször Kakucson is felkeresi a vezetőket.

Nigériában, a nagykövete kérésére, véleményezést kértek 
a vállalkozás vezetőitől egy lehetséges beruházásról, mely 
együttműködés végül a biztonság hiánya miatt nem jöhetett 
létre. 

 2007-ben létrehozták és megnyitották a KakucsRinget, 
mely ma már Európa-szerte ismert a technikai sportok ked-
velői körében. Éves programjában autók, motorok mutat-
koznak be, vagy próbálják ki a pálya adottságait az autó- és 
motorsport hazai és külföldi szerelmesei. 

A KakucsRing ad évek óta helyet a Kárpát-medencei 
gasztronómia egyik legnagyobb ünnepének, a Kakucsi Böl-
lérfesztiválnak.

A Tamás és Zsolt vállalkozás Kakucs község életében 

fontos szereppel bír. A község és intézményei mindig szá-
míthatnak rá. Nincs az a beruházás, legyen az épületfelújítás, 
bontás, tereprendezés, szállítás, útfelújítás vagy váratlan 
helyzetekben gyors technikai segítség, melyben - fennállása 
óta - ne venne részt a vállalkozást.

A futballklub hosszú ideje a támogatottjai között van.
A vállalkozás segíti az egyházat, gépeit, alkalmazottait 

mindig rendelkezésére bocsájtja.
Mindig bizodalommal fordulhatunk a céghez, amikor 

szakértelemre, kivitelezésre vagy gyors segítségre van szük-
ség, és a község úthálózatának folyamatos fejlesztéséből 
minden évben kiveszi a részét.

A cég jelmondata:
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és 

tudni, hogy annak értéke is van?” /Katherine Graham/
Szívből gratulálunk a Tamás és Zsolt Kft. eddig elért 

eredményeihez, melyek meghozták neki a „Kakucs Község 
Kiváló Vállalkozása” megérdemelt díjat!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Lovas István átveszi a díjat vezetőinktől A cég és a család nevében mondott  köszönetet az ünnepelt

Kakucs Község Díszpolgára - 2021
Dr. Kende Károly címzetes főorvos Budapesten szü-

letett. Édesapja, akkor még gyógyíthatatlan betegségben 
hagyta el, mikor ő még hatéves volt.  

Ekkor határozta el, hogy orvos lesz, hogy segíthessen az 
embereken, és gyógyíthassa őket. Édesanyja egyedül nevel-
te fel. 

Iskoláit kitűnő eredménnyel végezte el, és 1973-ban sum-
ma cum laude diplomázott a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. 

A Szent Rókus Kórházban végezte el a belgyógyász szak-
vizsgához szükséges ötéves orvosi képzést. 

Belgyógyász gyakorlata során többször helyettesített a 
Dabasi Járásban. 

Amikor Dr. Kurdi Jenő, az akkori kakucsi körzeti or-
vos 1978 májusában nyugdíjba ment, Dr. Bodó Ágnes 
főorvosasszony kérésére és javaslatára 1978. június elsején, 
belgyógyászként, feleségével és két gyermekével Kakucsra 
költöztek. 

Továbbra is együttműködött a Szent Rókus Kórház 

gasztroenterológiai osztályával, és segítségükkel speciális 
rákszűrést szervezett a faluban. 

Később megszervezték a dabasi központi ügyeletet, mely-
nek keretében a Dabasi Járás déli részén lévő falvakra fel-
váltva ügyeltek a körzeti orvosok.

Amikor gyermekorvos nélkül maradt a falu, Kende dok-
tor a felnőtt háziorvosi praxis mellett 5 éven át töltötte be a 
gyermekorvosi/iskolaorvosi tisztet. 

Az egészségügy átalakításakor háziorvostanból, majd pe-
dig üzemorvostanból is szakvizsgát tett. 

A szakmai kihívásokra mindig felkészült, egész életét a 
hivatásának szentelte, szabadidejét a szakma tanulmányozá-
sára fordította és fordítja ma is. 

Amikor felcsillant a lehetőség arra, hogy a négy falu, 
Inárcs, Kakucs, Újhartyán és Újlengyel kiválhat a dabasi 
ügyeleti rendszerből, elindítója és tevékeny résztvevője volt 
a megszervezésének. 

Az a szilárd vélemény hajtotta, mely szerint az orvosnak 
a legközelebb kell lennie a betegekhez, ezért halk szavú, tü-
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relmes, mindig meg-
egyezésre törekvő 
személyisége ellené-
re, a cél érdekében 
vállalta a konfrontá-
ciót feletteseivel és 
barátaival is. 

A négy község 
orvosai összefogtak 
és megalapították 
Újhartyán székhely-
lyel a háziorvosi 
ügyeletet, mely a mai 

napig is a négy falu fenntartásában működik. 
2005-ben minden támogatás nélkül megépített egy kor-

szerű, modern informatikai eszközökkel felszerelt felnőtt 
háziorvosi rendelőt, szabaddá téve így a korábbi rendelőt, 
ahol fi ókgyógyszertár nyílhatott, és az orvosi lakást, mely-
nek helyén most bölcsőde működhet. 

Megfeszített munkával dolgozott a COVID-19 járvány 
megfékezése érdekében, az elmúlt hónapokban csak a va-
sárnap volt az egyetlen szabadnapja. 

Munkája során az egész ember érdekli, nem csak a beteg-
ség maga. Ezért fordult a holisztikus szemlélet felé. Nyitott 
volt a gyógyítás más formáira is. 

Elvégezte a Boiron homeopátiás képzést, kínai akupunk-
túrából oklevelet szerzett. 

Két leánygyermeket neveltek fel feleségével, Dr. Kendéné 
Toma Máriával, aki 2002 óta a községi önkormányzat tagja, 
2014 óta pedig polgármestere Kakucsnak. 

Idősebb lányuk, Antónia McNamara, háziorvosként dol-
gozik egy amerikai kórház sürgősségi osztályán. 

Kisebbik lányuk, Dr. Kende Anikó, vezető tudományos 
kutató egy nagy, nemzetközi kutatóközpontban, Angliában. 

Megalakulása óta tagja az Ablak Kakucsra Egyesületnek. 
Részt vesz a község, az egyház ünnepein és eseményein, 

Pánczél Károly országgyűlési képviselő és dr. Jasper Andor 
alpolgármester adta át a díjat

Doktor úr megköszönte a megti sztelő kitüntetést
(Fotók: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Kloczka Mihály képviselő méltatja a 
doktor úr életútját

melyek működéséhez rendszeres támogatással járul hozzá. 
Élete legnagyobb részét, 43 évet, Kakucson élte le, és fe-

leségével együtt ma is itt él. 
A hivatása számára nem munka, terhes kötelesség, hanem 

életre szóló szolgálat, az emberek egészségéért való tenni 
akarás, a gyógyítás és a betegségek megelőzése az élete. 

Ma is azért dolgozik, hogy páciensei minél tovább élhes-
senek a legjobb egészségben. 

A díszpolgári cím adományozása egy életpálya, egy telje-
sítményekben gazdag munkásság elismerése.

Dr. Kende Károly címzetes főorvos példamutató életé-
vel, 48 éve tartó orvosi munkásságával méltán érdemeli ki 
Kakucs Község Díszpolgára címét. 

Kloczka Mihály képviselő

Dr. Kende Károly az alábbi 
szavakkal köszönte meg díját:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Meghatott, hogy az Önkormányzat egyhangúan úgy dön-

tött, nekem adományozza ezt a megtisztelő címet. A díszpol-
gári cím kötelez. A kakucsi közösség bizalmát és szeretetét 
jelenti számomra, melyet szívből köszönök!

Bár nem itt születtem, életemből 43 évet töltöttem eddig 
itt. 

A község, ahová olyan régen érkeztem, befogadott, és az ak-
kor még fi atalokból édesanyák és édesapák, majd nagyszülők 
lettek, az idősebbekből pedig nagyszülők és dédszülők. 

Megismertük egymást és megbízunk egymásban. 
Része lehettem a családok örömének és bánatának – eskü-

vő, születés egyfelől, betegség és halál másfelől. Sok barát-
ság született közöttünk, mert az odafi gyelésre, együttérzésre 
törekedtem munkám során.

Hálás vagyok munkatársaimnak, akikkel több, mint har-
minc éve változatlan felállásban dolgozunk együtt – remé-
lem,  még sokáig. Mariannak az esküvőjén ott voltunk, Anién 
ugyan nem – mostanra  mindkét  lány  nagymama lett.

Köszönet illeti családomat, hogy 43 éve elviselik  furcsa 
munkabeosztásomat, és megértették, hogy  sokszor nélkülem 
kellett tölteniük az ünnepeket, mert én éppen Dabason ügyel-
tem.

Amint itt körülnézek, szinte mindenkit ismerek. Családom 
részévé vált a falu, és köszönöm, hogy én is része lehetek a 
falu közösségének.  
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Magyarkakucson jártunk!
Kedves Polgármester Úr! Tiszteletes Úr! Főgondnok úr!

100 év óta először történt meg, hogy egy soha nem látott 
járvány elvágta az embereket egymástól, családok, munka-
társak, gyerekek-nagyszülők és országok lettek magányossá 
több mint egy esztendeig.

Önök majdnem két évtizede meginvitálják az elmúlt évek 
alatt messze földre szakadt rokonokat, ismerősöket. Aniszi 
Kálmánnak köszönhetően megtaláltak minket, a magyaror-
szági Kakucsot 2003-ban, így lettünk mi is részesei a kakucsi 
közösségnek. 

Szívmelengető találkozások, szorosra fűződött barát-
ságok, sok közös kulturális, történelmi emlék tarkítja azt 
a hímes mezőt, melyet a szívünkben őrzünk. Ez a kedves 
falu – magyar és román lakosaival – befogadott minket, és 
mi ezt a szeretetteljes fogadtatást nem győzzük köszönni a 
református és ortodox egyházközség vezetőinek. Önök nél-
kül nem láthattuk volna gyönyörű, ékszerdoboz Árpád-ko-
ri templomukat, melyben évszázadok óta dicsérik magyar 
nyelven az Urat. Sosem tudtuk volna meg, hogy a magyar–
román együttélés ilyen békés is lehet ebben a Körösök által 
évezredek óta öntözött földön. Mesék és hitek, történelmi 
korok és szenvedélyek hatják át a falakat, és az itt élők lelke 
ebben a végtelennek tűnő emlékezetnek a hatására lett acé-
los, nyitott, vendégszerető és állhatatos. 

A hit mindenen átsegít, még ha az úton a kövek néha aka-
dályoznak is, de aki itt él, tudja, hogy a reményteli holnap 
csak azoktól függ, akik ebben a parányi falucskában laknak, 
és Önök boldogan mennek a nehezített úton is a közösség 
fennmaradása érdekében.

Töretlen, tiszteletre méltó teljesítmény évszázadokon ke-
resztül. Köszönet érte minden itt élőnek! Amit hozzátehe-
tünk a további sikerekért szerény eszközeinkkel, arra mindig 
számíthatnak! Őszintén remélem, a jövő nem lesz ilyen szo-
morú, mint az elmúlt egy év!

Hálásak vagyunk a hölgyek, urak közös munkájáért, ami-
vel minket és vendégeiket fogadnak minden alkalommal!

Önök nélkül nincs jövő, és hisszük, nem ürül ki Szent Ist-
ván templomából a magyar ének, és sokáig, sokak zenghetik 
szívből:

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel.”

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Az ünnepségen Spanyielné Elek Györgyi olvasta fel 
polgármesterünk köszöntőjét

Ezen a nyáron végre nem volt 
magányos a Tájház!

Az idei nyár nagy forrósággal köszöntött ránk. Emiatt, 
és egyéb körülmények miatt nem szerveztünk kézműves 
tábort a Tájházban.  Azt sem szerettük volna, ha teljesen 
kimaradnak a kézműves programok, hiszen a szülők is, 
a gyerekek is már nagyon várták. Ezért július hónapban 
„Kézműves délutánok a Tájházban” címmel hirdettük 
meg a tájházi foglalkozásokat. Délutánonként benépesült 
az udvar, minden nap más-más kézműves technikával 
ismerkedtek a gyerekek, szülők egyaránt. Szép és hasz-
nos dolgokat alkottak, de volt bőven játék, evés-ivás, 
móka, kacagás. Örültünk, hogy nemcsak a „régi táboro-
sok” jöttek el, hanem nagyon sok új gyerek, szülő töltött 
kellemes, hasznos délutánokat a Tájházban. Köszönet a 
szülőknek, akik mindig hoztak valami fi nomságot a gye-
rekeknek.

Szeptemberben ismét benépesült a Tájház udvara. Egy 
budapesti alapítványi iskola ötven diákja és négy tanára 
látogatott el hozzánk. Egy egésznapos program keretében 
ismerkedtek a régi mesterségekkel, a falusi életformával, 
az őszi gazdasági munkákkal. Egy „igazi gazdasági ud-
vart” varázsoltunk nekik, ahol kukoricát fosztottak, mor-
zsoltak, daráltak, szüreteltek, szőlőt préseltek. Kecskés 
Jani bácsival vesszőseprűt készítettek. A programokhoz 
kapcsolódtak a kézműves foglalkozások is, és azt is 
megtudhatták, hogy mivel játszottak régen a gyerekek. 
Éva nénivel szüreti dalokat és táncokat tanultak. Meg-
kóstolhatták a kukoricalisztből készült puliszkát és a fi -
nom kakucsi almát. Nagy élmény volt a hagyományos 
kukoricapattogatás is. Ezt a vidám, hasznosan töltött na-
pot lovaskocsikázás zárta. Ezúton is köszönjük Pálinkás 
Bencének. Külön köszönet a sok segítségért Máriásiné 
Irénkének és kedves férjének, akik nélkül a programok 
nem lettek volna ilyen sikeresek. 

Alig csendesedett el az udvar, máris újabb gyereksereg 
érkezett a Tájházba. Nagy Jánosné tanár néni két osztá-
lya csodálta meg a Tájházat. Ők is szívesen morzsoltak, 
daráltak, préseltek szőlőt, játszottak. Jó lett volna velük 
még több időt tölteni, de siettek vissza az iskolába. Más-
kor is szívesen látjuk őket!

Büszkén adunk hírt arról, hogy – felhívásunkra – eb-
ben az évben is nagyon sok szép kézimunkával, konyhai 
eszközzel, értékes bútorral gazdagodott a Tájház. Minden 
kedves adományozónak hálás köszönetünket fejezzük ki. 
Károly Józsefné Ildikó családja gyönyörű, nagy értéket 
képviselő textíliákat, kézimunkákat ajándékozott a Táj-
házunknak. Reményeink szerint, ezeket majd egy kiállí-
tás keretében fogjuk megmutatni az érdeklődőknek. 

Terveink szerint az idei „Márton-napi libanapot” no-
vember 6-án, szombaton tartjuk, amelyre mindenkit sze-
retettel várunk!

Tájházi üdvözlettel: Királyfalvi Erzsébet
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2021. június 14-ei döntések:
33/2021. (VI. 14.) Határozat:
A Temető utcai, kedvezményes árú telkek értékesítési fel-

tételeinek módosításáról
34/2021. (VI. 14.) Határozat:
A Temető utca 20. szám alatti, kedvezményes vételárú la-

kótelek értékesítéséről
2021. július 7-ei döntések:
15/2021. (VII. 08.) önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról 

szóló 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról

35/2021. (VII. 07.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha Alapító Okiratá-

nak 1/2021. számú módosításáról
36/2021. (VII. 07.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha új Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
37/2021. (VII. 07.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. általi új egészségház 

megvalósítása érdekében pályázat benyújtásához történő 
hozzájárulásról 

38/2021. (VII. 07.) Határozat:
A Magyar Állam tulajdonát képező kakucsi ingatlan in-

gyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről
39/2021. (VII. 07.) Határozat:
A Kakucsi Gulyás- és Sörfesztivál megrendezéséhez 

helyszín biztosításáról 
40/2021. (VII. 07.) Határozat:
Kakucs Község Önkormányzata új Közbeszerzési Sza-

bályzatának megalkotásáról
41/2021. (VII. 07.) Határozat:
A 2021. évi közbeszerzési terv 1. módosításáról 
42/2021. (VII. 07.) Határozat:
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019. azonosítószámú 

pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lefolyta-
tására vállalkozás megbízásáról

2021. augusztus 23-ai döntések:
43/2021. (VIII. 23.) Határozat:
A szociális célú tűzifavásárlás támogatására pályázat be-

nyújtásáról
44/2021. (VIII. 23.) Határozat:
A Kakucs Temető utcában lévő egyik szociális célú telek 

kedvezményes áron történő értékesítése tárgyában
2021. szeptember 20-ai döntések:
16/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésé-

ről szóló 11/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
Kakucs község településképének védelméről szóló 

18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
45/2021. (IX. 20.) Határozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszerhez történő csatlakozásról
46/2021. (IX. 20.) Határozat:

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha beszámolójának 
elfogadásáról

47/2021. (IX. 20.) Határozat:
Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesz-

tési tervének jóváhagyásáról
48/2021. (IX. 20.) Határozat:
Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer gördülő 

fejlesztési tervének jóváhagyásáról
2021. október 11-ei döntések:
18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályza-

táról
19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
49/2021. (X. 11.) Határozat:
Folyószámla-hitelkeret igényléséről
50/2021. (X. 11.) Határozat:
A Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
51/2021. (X. 11.) Határozat:
A Rónay György utca és a Gizella utca egy-egy szakasza 

aszfaltburkolatának felújításáról
52/2021. (X. 11.) Határozat:
A Kakucs 036/33. hrsz-ú ingatlan megosztásáról
53/2021. (X. 11.) Határozat:
A Kakucs 036/51. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
54/2021. (X. 11.) Határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részé-

re bankgarancia meghosszabbításához készfi zető kezesség 
vállalásáról

55/2021. (X. 11.) Határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyó-

számlahiteléhez készfi zető kezesség vállalásáról
56/2021. (X. 11.) Határozat:
A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállal-

kozás megbízásáról
57/2021. (X. 11.) Határozat:
Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
58/2021. (X. 11.) Határozat:
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával 

kapcsolatos vélemény kialakításáról

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

A Hivatal dolgozói a pálinkafeszti vál sztár fellépőjével, 
Vastag Csabával
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SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TŰZIFA-TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy – 2021. 
november 03-ától – a 2021. évi szociális célú 
tűzifatámogatásra való jogosultság érdekében kérel-
met nyújthat be a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba az a 
szociálisan rászoruló személy,

– aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, vagy 
tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és 

– akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg 
♦ a családban élők esetében az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 200%-át, azaz az 57.000 
Ft-ot,
♦ egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenko-

ri legkisebb összegének 300%-át, azaz a 85.500 Ft-ot, és
♦ aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 

rendelkezik.

Tekintve, hogy a kiutalható tűzifakeret véges, a tá-
mogatás elbírálása során előnyben részesülnek:  

a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak ter-
mészetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a 
települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

A természetbeni támogatásra történő jogosultság el-
bírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy 
háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, 
családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a 
szükséges igazolásokat mellékelni.

A szociális célú tűzifatámogatás háztartásonként 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
háztartásban élők számától, vagyis az eljárás során egy 
háztartásból csak egy személy igényelheti a tűzifát.

A kérelemnyomtatvány átvehető a Kakucsi Polgármes-
teri Hivatalban Halmi Pálné szociális ügyintézőnél.  /Tel.:  
576-034/ 

A kérelem benyújtási határideje: 2022. január 11. 
       Polgármesteri Hivatal 

Gratulálunk!
A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) szervezésében zajló  Országos Víziközmű Konferencián Dr. Jasper Andor, 
Kakucs alpolgármestere vehette át a Vízmű Panoráma Év Cikke díját a „Víz és Tudomány” kategóriában. Aki el szeretné 
olvasni írását, az a   http://www.maviz.org/system/fi les/vizmu_panorama_-_2020per1_web.pdf?fbclid=IwAR0ka92AP
Uta2mk2br3NXH2FFwfXRpEHD6xpzh-b3UavvK-f36B2HxZPbHI oldalon megteheti
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Az újságot szerkesztette: 
Farkasné Szabó Mária, dr. Ökrös Dóra,
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Megkérjük Önöket, hogy a 2021. decemberi 
Lapozgatónkba írásaikat 2021. november 29-ig 
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Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t
egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, baba-
ápolási termékek vásárlására jogosító utalvánnyal támogatja a 
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet 19.§-ában foglaltak szerint.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó 
Mária jegyző 2021 szeptemberében a következő újszülötteket 
köszöntötte otthonukban:

Balázs Csongor és Flőrich Nikoletta kislányát: Bellát
Balogh Viktor és Nagy Piroska kisfi át: Eriket     
Barati Ottó és Takács Nikolett kisfi át: Ottót
Horváth Péter és Kaldenecker Petra kisfi át: Dánielt   
Molnár László és Harsányi Mónika kislányát: Maját     
Rutterschmid Rajmund és Szente Viktória kisfi át: Alexandert

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

Újszülöttek látogatása

Balázs Bella Balogh Erik

Barati  Ott ó

Molnár Maja Rutt erschmid Alexander

Horváth Dániel
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FESZTIVÁLOK 2021 őszén

A főszervező, Hörömpő István a 
Dabas Rádió pavilonjában Balogh 

Ferenc rádióssal

A FIDESZ kakucsi szervezeténél is főtt  a fi nom gulyás, 
amelyből mindenki kaphatott 

A Nemzeti  Agrárgazdasági Kamara logója alatti   csapat 
készíti  az ebédre valót

A Neff a Ranch képviselői a feszti válon

Áru- és programbőség fogadta a 
feszti vál látogatóit

Mazsorett jeink bevonulása szereplésük színhelyére

Juhász Szepi Rt. sátránál

NEMZETI GULYÁS- ÉS SÖRFESZTIVÁL KAKUCSON – szeptember 4-én
Röpke képes beszámoló (Fotó: Tóthné)
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Gazdag termékválaszték várta az érdeklődőket Az Amazon Mazsorett ek sátrában

A nap folyamán felléptek: MC Ha-
ver, Sihell Fery, Old Boys együttes, 
Örökség (régi Kormorán) együttes.

A rendezőség magyar rekord kere-
tében 1400 adag bográcsgulyást fő-
zött, amelyet szétosztottak a fesztivál-

ra látogatók között, a készlet erejéig. 
A főzésben Bede Róbert sztárséf és 
Szőke András humorista segédkezett. 
Kakucsi főzőcsapatok voltak: a Fidesz 
helyi szervezete, Juhász István baráti 
köre és a Neff a Ranch,

Együttműködő szakmai partnerek 
voltak: Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, Szerencsejáték Service Zrt., Ag-
rárminisztérium, Nemzeti Vidék Háló-
zat, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

VII. Pálinka-Lekvár-Mézfesztivál – szeptember 25-én
Beszámoló a pálinkák versenyéről

A pálinkaversenyre – meglepetésünkre – 25 versenymű 
érkezett. 

A meglepetés a bírálat során is folytatódott. 
A pálinkákat a frisstől a legidősebb évjáratig rakjuk sorba. 

Így megváltoznak a sorszámok. Az üvegen csak a pálinka 
nevezési sorszáma áll, és az, hogy milyen gyümölcsből ké-
szült. Azt, hogy ki készítette, csak a verseny végén tudjuk 
meg, amikor kibontjuk a lezárt borítékot, amiben a papíro-
kon már szerepel a sorszám mellett a pálinka versenyezte-
tője is. 

A bírálók a bírálólapon szereplő pontszámot adhatják az 
egyes jellemzőkre. Összesítjük a pontszámot, majd egy kö-
zös exceltáblázatba írjuk be az eredményeket. A matemati-
kát a táblázat végzi el, összeadja pálinkákra adott számokat, 
majd a végösszeget minden egyes tételnél külön elosztja a 
bírálók számával. Így kapjuk meg a végeredményt, amiből 
már könnyen beazonosítható, hogy melyik minősítésnek fe-
lel meg az adott pálinka. Vagyis nincs első-második-harma-
dik helyezett, hanem aki megérdemli, az megkapja az arany, 
ezüst és bronz minősítést. Természetesen van különbség a 
minősítésen belül is – a pontszámok mutatják meg. 

Az idei esztendőben nem vitt el minden gyümölcsöt a 
fagy. Tavaly nem voltunk ilyen szerencsések. 

A 25 pálinka mindegyike minősítést érdemelt. Voltak ré-
gebbiek, amelyeknek jót tett az idő – jó helyen, helyesen tá-
rolták, és az idei évre, zamataikat kerekítve mutatkoztak be. 
Voltak friss, idei pálinkák, amelyek megmutatták, milyen 
sok illat, zamat van bennünk, de amelyeknek még szüksé-
gük van egy-két év pihenésre.

Örömmel vettük, hogy nem hoztak be „ágyas”, mézes 
pálinkákat. Ezek a később hozzáadott gyümölcsöktől elszí-

neződnek, a méztől zavarossá válnak, és az ízükben a cukor 
vagy aszalt gyümölcs aromái dominálnak. Ha a család sze-
reti, helye van az ünnepi vacsoránál, de versenyre alkalmat-
lanok. 

Úgy láttuk, hogy egyre több tapasztalattal, tanulmánnyal 
rendelkeznek a mi pálinkafőzőink is, kihasználták a járvány 
okozta „csendet”, és sokat tanultak a pálinkafőzésről. 

Régi, szakértő bírálótársaim voltak: Deák Ferenc, Fajt 
István, Jasper Lóránt, Kálvin János. Köszönöm a kitartó 
munkájukat, amelyek segítségével felállíthattuk a végered-
ményt. 

Gratulálunk minden résztvevőnek, és kívánunk gyü-
mölcsben gazdag, egészséggel teli új esztendőt! Izgatottan 
várjuk a jövő esztendő italait!

A bírálóbizottság nevében: Dr. Kendéné Toma Mária, a 
bizottság elnöke

Az Ablak Kakucsra Egyesületet a népdalkör asszonyai 
képviselték
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Képek a pálinkafesztiválról
(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Az egyházi sátornál fi nom sültekkel kínálták a látogatókat A KAFIK fi ataljai palacsintát sütött ek a fi nom lekvárokhoz

A Kakucsolók népdalcsokra nyitott a meg a műsort A Szent Ferenc Állatott hon Alapítványa kutyusait hozta el
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A Karitász tagjai süteménnyel kedveskedtek a 
magyarkakucsi vendégeknek is

Az Amazon Mazsorett  Egyesület színvonalas táncaiban 
gyönyörködhett ünk ezen a napon is

Jó volt újra találkozni!
Igazán áldottnak érezhettük magunkat az utolsó szeptem-

beri hétvégén: 
nyár az őszben –, ez lehetett ennek az időszaknak a mot-

tója. Szombaton, a Pálinkafesztivál programjain egyfe-
lől házigazdaként, másrészt barátként láttuk vendégül a 
magyarkakucsi delegáció tagjait, vasárnap pedig elkísértük 
őket Vácra: egy kis városnézésre, kiemelten pedig a Váci 
Püspökség látogatására. 

A két nap folyamán sok 
kellemes élményben volt 
részünk; az erről készült 
beszámolót Oroszi Ibolya 
Mihalyovna összeállítá-
sában közöljük.

„Isten adta azt a taní-
tást, hogy aki másokat fel-
üdít, az maga is felüdül. 
Valóban felüdülés volt a 
két nap, amit a Partiumból 
érkezett magyarkakucsi 
vendégekkel töltöttünk. 
A vendéglátásunk a 
kakucsi Pálinka-Lekvár-
Mézfesztivál napjára 
esett. Imádkoztunk a szép 
időért, és ez a kívánsá-
gunk teljesült is.  Jó volt látni, hogy az emberek maradékta-
lanul élvezték az együtt töltött kellemes perceket. 

Lelkesen vártuk a vendégek megérkezését szombaton. 
Üdvözlésük után az iskola sátránál megkezdődött a lekvár-
kóstolás. Úgy éreztük: ember legyen a talpán, aki a sok íz 
közül ki tudja választani a legfi nomabbat.  A Hősök terén a 
gyermekfoglalkozások zajlottak: a kisebbeknek a körhinta, 
a nagyobbaknak a kézműves foglalkozás kínált szórakozási 
lehetőséget.

Az óvodások és a kakucsi mazsorettek színvonalas mű-
sora nagy tetszést aratott, a Répa, Retek, Mogyoró Együt-
tes koncertje is jól elszórakoztatta a nézőket, kiemelten a 
kicsinyeket. A közönség hangulata a tetőfokra hágott, ami-

kor megérkezett a nap díszvendége, Vastag Csaba énekes. 
Vendégeinkkel együtt énekeltük az ismert számokat, mivel 
a művész úr ügyesen bevont bennünket az éneklésbe és a 
táncba.

A fesztivál kiemelt programja volt a pálinkaverseny. A 
megérdemelt oklevelek tulajdonosait nagy taps köszöntötte.

Ez a nap a vendéglátásról is szólt.  Az Önkormányzaton 
kívül néhány vállalkozó látta vendégül vacsorára a testvér-
településünk delegációját, a Kakucsi Karitász pedig fi nom 
süteményeivel kedveskedett nekik.

Vasárnap kissé izgatot-
tan, de nagyon jó hangu-
latban indultunk Vácra. 
A városnézéshez kisvo-
nat állt rendelkezésünkre, 
amit igazán értékeltünk, 
hiszen nem kellett sokat 
gyalogolnunk. Gyönyörű 
műemléképületek között, 
keskeny utcákon haladva 
hallgattuk az idegenvezető 
magyarázatát. Úgy érez-
tük, mint ha időutazáson 
lettünk volna. Részletes 
ismertetést kaptunk Vác 
történelmi múltjáról és je-
lenlegi fejlődéséről.

A bőséges és fi nom 
ebéd után a Püspöki palo-
tába vezetett utunk, ahol 

a csodás termek, berendezések ismertetését egy igen nagy 
tudású úr végezte. Figyelmesen hallgattuk magyarázatát, 
különösen a jelenre vonatkozó érdekességeket. 

Még egy röpke beszélgetés, búcsúajándék, ezt követő-
en pedig már csak a fájó búcsúzkodás következett abban a 
reményben, hogy jövőre újra találkozunk. Ha Isten is úgy 
akarja!”

E fórumon is köszönjük a mindkét nap szervezőinek a 
fáradságos munkáját! Nekik is és a magyarkakucsi vendé-
geinknek is jó erőt, egészséget, derűs napokat, hónapokat 
kívánunk, hogy egy év múlva ismét találkozhassunk közös 
rendezvényeinken!

Kakucsi Karitász

A magyarkakucsi delegáció a helyi program előtt  Dabas városát 
tekintett e meg
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Óvodánk őszi híreiből

Mire újságunk megjelenik, sok-sok programon túl leszünk 
már, de még rengeteg mindent terveztünk az idei évre.
• Szeptember 20-án, hétfőn a Gézengúz Együttes látoga-

tott el óvodánkba, ahol egy igazi őszi, szüreti hangulatú mű-
sort mutattak be a gyerekek legnagyobb örömére.
• Szeptember 25-én részt vettünk a Pálinka-Lekvár-

Mézfesztiválon. Az óvodát a Süni középső csoport képvi-
selte. Az óvó nénik kézművesfoglalkozást tartottak a gye-
rekeknek.
• Október 2-án Csiga és Maci nagycsoportosaink képvi-

selték óvodánkat a szüreti felvonuláson. Az óvoda dolgozói 
a vendéglátásban segédkeztek. A fi nom estebédet Nagy Pál-
nak köszönhettük.
• Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából kutyu-

sok, lovak, teknősök voltak az óvodában, amelyeket a gye-
rekek megnézhettek közelebbről, megsimogathatták az ál-
latokat.
• Október 5-én délelőtt, a meleg napsütéses időben a 

dabasi kisvonattal jártuk körbe Kakucsot. Nagyon élvezték 
a gyerekek.
• Terveink között szerepel az őszi Szöszmötölős napok 

megtartása október 18-a és 22-e között. Reméljük, nem lesz 
sok hiányzó azon a héten. 
• November 28-án tartjuk a községi Adventi forgatagot, 

melyen szintén két csoport képviseli óvodánkat, a Süni kö-
zépső és a Pillangó kis-középső csoport.
• December 14-17-e között lesz az Adventi gyertyagyújtás 

az óvodában, ahol a nagycsoportosok adnak műsort a többi 
csoportnak és a szülőknek, majd vendégül látunk mindenkit 
süteménnyel és teával.
• Reméljük, a járványhelyzet nem fog közbeszólni, és 

megvalósíthatjuk terveinket nyílt keretek között, mert jó a 
szülőkkel együtt ünnepelni.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

A dabasi kisvonatt al Kakucs utcáit járták be

A zeneszó minden gyermeket leköt

Megy a gőzös…A Gézengúz Együtt es műsorán
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A feszti vál színpadán a Süni csoport

Kézműveskedés a pálinkafeszti válon

Bemutatkozom:
Andristyák Eszter vagyok, Dabason élek. 
Szerettem volna óvónőként dolgozni, ezért 2018 szep-

temberében elkezdtem Kecskeméten a Károli Gáspár 
Egyetemen a pedagógiai szakot. 

2019. július 01-jétől lehetőségem nyílt pedagógiai asz-
szisztensként elhelyezkedni a Kakucsi Kökörcsin Óvo-
dában. Megtetszett az óvodai légkör, ezért a sikeres ál-
lamvizsgám után örömmel fogadtam el a 2021. augusztus 
1-jétől felajánlott óvodapedagógus állást. Ennek köszön-
hetően jelenleg a Süni (középső) csoportba járó gyerme-
kek óvó nénije vagyok. 

Andristyák Eszter óvodapedagógus

Október 1. – a zene világnapja
Az óvodai élet mindennapjaiban, a tevékenységek sorá-

ban fontos szerepet tölt be a zenei nevelés. Az érzelmeken 
keresztül hat a gyermekekre, fogékonnyá teszi őket a szép 
befogadására, formálja ízlésüket, kihat egész személyisé-
gükre. Mindezek mellett fejleszti gondolkodásukat, emléke-
zetüket, képzeletüket, zenei alkotókedvüket. 

Leginkább mégis akkor hat rájuk a legjobban, ha élménye-
ket kapcsolunk a zenéhez. Ennek megvalósításához kértünk 
segítséget a Kálvin zenekar két tagjától Dr. Jasper Andortól 
és Kálvin Jánostól.  Október elsején, pénteken elhozták az 
óvodába a fúvósok családjának öt tagját és be is mutatták a 
gyermekeknek. 

A mély hangú szaxofon „nagymama” mellett megismer-

hettük a szaxofonok „királyát” és „királynőjét”, valamint a 
klarinétot is. Meghallgathattuk mindegyik hangját, az elját-
szott dalokat együtt énekelhettük a hangszerekkel. Egy szü-
reti dalt pedig meg is tanítottak a gyerekek a zenészekkel. 
Erre a bemutatóra biztosan sokáig fognak emlékezni az ovi-
sok.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden ké-
sőbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, 
és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatvá-
nyozza.” Kodály Zoltán

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta óvodapedagógus
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„Szüretelünk, énekelünk, láttál-e már ennél szebbet?” 
– harsogták jókedvűen nagycsoportos gyermekeink a verset 
és csujogatót a szüreti felvonuláson, amely nagy érdeklődést 
keltett idén községünkben.

Örömmel és nagy izgalommal készült heteken át a két 
nagycsoport – Maci és Csiga csoport – erre a nagy ese-
ményre, ahol bemutathatták ennyi ember előtt közös táncu-
kat.

Az elmúlt évben a pandémia miatt minden közösségi ün-

nepség, megmozdulás elmaradt, de ez a nevelési év szeren-
csésen indult.

Három helyszínen lépett fel a két csoport. Első helyen a 
Csiga csoport egyedül, a focipálya előtt együtt lépett fel a két 

nagycsoport, majd lovaskocsikra 
ülve tovább kocsikáztunk a har-
madik megállóhelyre, a Gizella 
utca végére. Ott a Maci csoport 
táncolt.

Nagyon élvezték a gyerekek 
a lovaskocsikázást, a sok díszes 
szekeret, kocsit, a különféle ze-
néket, melyeket a Kálvin zenekar 
biztosított számunkra.

Az egész hetünket átszőtte a 
szüret hagyományának felidézé-
se, ápolása, hangulatának megte-
remtése. Sokat énekeltünk, tán-
coltunk. 

Pénteken a zene világnapját 
ünnepeltük. Ez alkalomból két 
vendég látogatott óvodánkba – 
Dr. Jasper Andor és Kálvin János 
-, és bemutatták, megszólaltatták 
fúvós hangszereiket a gyerekek 

nagy örömére.
Jó hangulatú közös éneklésen vehettünk részt. Ezután a 

két nagycsoport bemutatta szüreti táncát a kis- és középső 
csoportos gyerekeknek és óvó néniknek.

Sok örömben volt részünk ezen a héten.
Gremanné Nagy Henrietta Maci csoportos óvó néni

Óvodánkban is megtartottuk az Állatok világnapját. Mari-
ka óvó néni már hetekkel ezelőtt szervezkedett, hogy milyen 
állatokat tudunk behozatni az oviba. Voltak kinti és benti ál-
latok egyaránt. 

A hüllőket (teknős, kígyó, gekko) bent nézték és simo-
gatták a gyerekek, mivel kint elég hűvös volt számukra az 
idő. Sok érdekes dolgot tudtunk meg ezekről az állatokról, 
tartásukról.

Az udvaron a Szent Ferenc Állatmenhelyről érkezett ku-

tyusok várták a gyerekeket. Egyik ovisunk anyukája bemu-
tatót is tartott.

A hátsó nagyudvarban mindenféle háziállat jelen volt: 
kecske, tyúk, kiskacsa, nyuszi, valamint cica.

Közben lovaglás is volt az óvoda mögötti területen.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy szinte minden 

állatot megfoghattak. Persze ehhez „bátorságra” is szükség 
volt. 

Jók ezek az ember-állat közeli programok, hiszen sok 

Október 4. – az Állatok világnapja
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gyermek nem találkozik 
otthonában vagy a környe-
zetében kutyuson vagy ci-
cán kívül más állattal. Az 
idő is kedvező volt, sokat 
lehettek a gyerekek a sza-
badban.

Köszönjük min-
den állattartónak, 
aki az ovisokra 
szánta idejét. Vár-
juk őket legköze-
lebb is!

Györgyi 
óvó néni

A beszoktatásra nagy hangsúlyt fektetünk a kiscsoportban, hi-
szen ezek a kicsi, 3 éves gyerekek még nagyon törékenyek.

Vannak, akik otthonról jönnek, ahol minden róluk szól, hiszen 
„anya” szinte csak velük foglalkozik. Nekik ez nehezebb időszak. 
Akik bölcsődéből jönnek, azoknak már könnyebb az elválás.

Az első szülői értekezleten meg szoktuk beszélni a szülőkkel, 
ki igényel családlátogatást, hiszen ez jó alkalom arra, hogy meg-
ismerjen bennünket a szülő és a gyerkőc is. Ne úgy jöjjenek be 
első nap, mintha idegenek lennénk egymás számára.

Az idei évben 24 kicsi gyerek érkezett hozzánk, ebből 16-an 
bölcsődéből jöttek.

A befogadás folyamatosan zajlott a szülőkkel együttműködve. 
Első nap a szülők bent voltak a gyermekükkel, aztán fokozatosan 
hagyták őket itt az óvodában.

Mára már a reggeli elválás anyától, apától egyre könnyeb-
ben, gördülékenyebben megy. A csoportba érkező gyerekek 
rögtön választanak játéktevékenységet, vagy elfogadják az ál-
talunk felkínált lehetőséget. Egyre önállóbbak, ügyesebbek, ak-
tívabbak. Jobban fi gyelnek a felnőtt hangjára, ha segítségre van 
szükségük, bizalommal fordulnak hozzánk. 

A csoport nagy része kiegyensúlyozott, a játékidőre, illetve az 
egész napra jellemző a nyugodt, derűs légkör.

Kiscsoportban még meg szoktuk engedni, hogy cumival alud-
janak, hiszen az megnyugtatja a kicsiket.

Úgy érzem, jó kis csoport lesz belőlünk. Ebben segítségemre 
van Erika dadus és Zsóka néni (pedagógiai asszisztens) is.

Roskóné Erős Mária óvodapedagógus

Beszoktatás a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Katica csoportjában

A Maci és Csiga csoport közös tánccal fejezték be 
szüreti műsorukat

2021. november 6-án (szombaton) a tájházi 
Márton-napon is bemutatják szüreti táncukat

a gyerekek.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
Révfülöpi tábor

Augusztus 5-én buszra szálltunk és elindultunk Révfülöp-
re. Az idén bugyisi és újlengyeli gyerekekkel táborozhattunk 
együtt. Rengeteg nagyszerű programon vehettünk részt! Vol-
tunk vitorlázni, eközben gyönyörű kilátás nyílt a Balatonra, 
és sok mindent megtudhattunk a hajóról is. Elmentünk a rév-
fülöpi kilátóba, fürödhettünk a Balatonban. Részt vehettünk 
akadályversenyen, esti túrán. Az egynapos kiránduláson át-
hajóztunk Balatonboglárra, ahol felmehettünk a Gömbkilá-
tóba, és a bobpályát is kipróbálhattuk. 

Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm Erzsi néninek, 
hogy mi, tizedikesek, volt tanítványai is ott lehettünk! Ha 
lesz rá lehetőség, jövőre is szívesen mennénk!

Tóth Vanessza

Az egri kirándulás
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2021. szeptember 23-án a 6. osztállyal Egerbe utaztunk.
Első állomásunk Eger vára volt, ahol a viaszszobor-ki-

állításon megismerhették a tanulók az Egri Csillagok című 
regény főszereplőit. A Panoptikum után részt vettünk egy 
fantasztikus fegyverbemutatón és egy kis előadáson a Hő-
sök termében. Hatalmas érdeklődéssel jártuk be a kiállítá-
sokat a várban.

Ezután következett az Egri Termálfürdő, melyben önfe-
ledten pancsolhatott mindenki. Az elmaradt kirándulások 
után végre egy élményekkel teli napot tölthetett együtt az 
osztály.

Kirándulásunkat egy fi nom fagyival zártuk.

Interaktív hon- és népismereti 
óra a kakucsi Tájházban

Szeptember egyik hétfői napján az 5. és a 6. osztály a Táj-
házunkat tekintette meg, ahol Zsóka néni nagy szeretettel 
mutatta be a régi hasz-
nálati tárgyakat a tiszta-
szobától a kamráig.   

Már az udvar is csá-
bító volt, mert sok min-
dent ki lehetett próbál-
ni a régi eszközökből, 
játékokból. Többek 
közt: a gyerekek kuko-
ricát daráltak, teknőből 
fahalacskákat horgász-
tak, kézi mérleggel kis 
zsák terményeket mér-
tek, célba dobtak, szőt-
tek. Zsóka néni még ku-
koricát is pattogtatott az 
osztályoknak. Mégis a 
legjobban a szőlőprése-
lés tetszett nekik, mert 
azonnal látták munká-
juk eredményét, s kap-
hattak kis csebrekben 
az édes mustból. 

Kedves vendéglátónknak megköszöntük, hogy a tanuló 
szüreti tananyagot a gyakorlatban sajátíthatták el, s talán sok 
mindent megjegyezve, jókedvvel mentek az iskolába.

Nagy Jánosné

Zsóka néni hagyományos módon 
patt ogtatott  nekünk kukoricát

Ki az ügyesebb? Népi kirakó játék az asztalnál
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A szövés fortélyaival ismerkedtünk

A legjobban a szőlőpréselés tetszett 

Iskolánk képviseletében a 
VII. Pálinka-Lekvár-Mézfesztiválon

A lekvárverseny eredménye
Nagy örömünkre, az idén ismét kóstoltathattuk az anyu-

kák és a nagymamák fi nom lekvárjait. Mindenkinek nagyon 
köszönjük a beküldött fi nomságokat, s mivel tényleg jóízűek 
voltak, több első, második, harmadik helyezést adtunk ki.

I.  EPER – Pálinkás Bence 8. o.
 BODZA – Fajt Koppány 2. o.
 BIRS – Tóth Gergő 7.o.
II.  ÁFONYA – Birki Bettina 2. o. – Gálik Alexandra 6. o.
 BARACK – Pintér Máté 2.o.
 AKÁCMÉZES SZILVA – Fehér Ádám 4. o.
III.  TOBI KEDVENC EPERLEKVÁRJA 
 – Czeglédi Andor 2. o.
 BARACK – Pál Réka 8. o.
 SZŐLŐ-BARACK-KÖRTE – Kohut Jázmin 6. o.

Jutalmul üvegből ajándékkészletet kaptak.
A megmaradt lekvárokból tettünk el az ÖKO-túra pala-

csinta töltelékéhez, a többit szünetekben kenyéren kóstol-
hatták a gyerekek. 

Nagy Jánosné DÖK vezető

A KAKUCSI TÁJHÁZBAN
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SULIZSÁK
Örökös ÖKO-iskolaként fontosnak tartjuk környezetünk 

védelmét, igyekszünk erre tanítani diákjainkat, s rajtuk ke-
resztül a családokat is. Mindig részt veszünk a falunkban 
rendezett Te szedd! szemétgyűjtési akcióban, és sok-sok 
éve rendezünk évente két alkalommal papírgyűjtést. Szep-
temberben a Sulizsák program keretein belül ruhagyűjtési 
napot rendeztünk az iskolában, ahová a családok behozhat-
ták az otthon és környezetükben már nem használt, a prog-
ram előírásainak megfelelő ruhákat, kiegészítőket, cipőket. 
Tanulóink igény szerint kaptak gyűjtőzsákot, de elfogad-
tuk az 50-60 literes szemeteszsákban behozott ruhákat is. 
A környezettudatos magatartásra nevelés mellett öröm szá-
munkra, hogy pénzt is gyűjtöttünk, mert az összegyűjtött 
holmik után kilogrammonként 50 Ft-ot kapott iskolánk. A 
pénz a Szülői Munkaközösség számláját gyarapította, hi-
szen nagy részben ők adományozták, zsákolták, szállították 
a ruhákat. Köszönjük az így összegyűlt 1300 kg használt ru-
hát, melyért a kapott összeg már megérkezett a számlára. 
További felhasználásáról a szülők, pedagógusok, gyerekek 
együtt döntenek.

Szarvas-Varró Ágnes igazgatóhelyettes

Diáksport Nap a Kakucsi 
Általános Iskolában

Az idén 2021. szeptember 24-én rendezték meg a Magyar 
Diáksport Napját. 

2006-ban az MDSZ (Magyar Diáksport Szövetség) által 
elindított kezdeményezés az elmúlt években európai szin-
tűvé vált, és ma már több mint 40 országban szervezik meg 
szeptember végén az Európai Diáksport Napját, ami évről-
évre a testmozgással és az egészségtudatos életvezetéssel 
összefüggő fókusztémákat dolgoz fel. 

A Kakucsi Általános Iskolában a gyerekek egy nagysze-
rű délelőttön vehettek részt, amely a sport jegyében zajlott. 
Egy közös, zenés bemelegítő gimnasztikával indítottuk a na-
pot. Több helyszínen és számos versenyszámban mérettet-
hették meg magukat egyéni és csoportos formában egyaránt. 
A kiemelkedő teljesítményű diákok okleveles elismerésben 
részesültek.  

Sipos Henrietta tanító

MEGHÍVÓ
Márton-napi vigadalomra

Mindenkit nagy szeretettel várunk a kakucsi 
Tájházba, 2021. november 6-án, 

szombaton délelőtt 10 órára.
Program: 
Köszöntő

A Kakucsoló kislányok vidám „libás” műsora
11 órától: PALINTA EGYÜTTES zenés műsora

12 órától: ebéd 
(ludaskása savanyúsággal, sült tök, forralt bor, tea)

Egész nap: 
kézművesfoglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek.

(liba-lámpás, libás fejdíszkészítés, libatömés, liba-süti 
sütés Zsóka nénivel)

Délután: lámpás felvonulás
Kérjük, jöjjenek minél többen hagyományőrző 

rendezvényünkre, ahol a meleg kemence mellett jókat 
lehet majd beszélgetni is!

Rendező: Ablak Kakucsra Egyesület



22

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2021. 3. szám

Megéri tanulni!
A kemény munka meghozta gyümölcsét, ugyanis az előző 

év tanulmányi eredménye alapján 16 kitűnő bizonyítvánnyal 
rendelkező kakucsi diák szeptember 24-én egy fantasztikus 
kiránduláson vett részt.

Korán reggel nagy izgalommal szálltunk fel a buszra, 
mellyel első úticélunk Budapesten az Aréna Pláza mozija 
volt. Egy érdekes ismeretterjesztő fi lmet néztünk meg az űr-
utazásról 3D-ben. A Szemtől szemben című fi lm a Hubble 
űrteleszkóp megmentéséről szólt, mely mindenkinek, kicsi-
nek és nagynak is elnyerte a tetszését. A fi lm után egy kedves 
hölgy tartott nekünk egy kis túrát Budapest belvárosában. A 
séta alatt megnéztük a Duna aktuális vízszintjét, megmértük 
különböző természetben található anyagok hőmérsékletét, 
valamint az éghajlatváltozásról is beszélgettünk.

A kisebbek örömére egy játszótéren is megálltunk, amit 
nagyon élveztek. A napot a Parlament előtti téren zártuk, 
ahol megcsodáltuk az Országházat és egy közös képet is ké-
szítettünk. 

Összegezve egy csodálatos napot töltöttünk együtt, sok 
érdekes dolgot tanultunk és láttunk. Köszönjük az egész na-
pos türelmet és odafi gyelést Szarvas-Varró Ágnes és Lovas 
Istvánné Éva tanárnőknek. Nagyon jól éreztük magunkat!

Pál Réka 8. osztályos tanuló

Újra az iskolában!
2021. október 8-án, pénteken újra visszatérhettünk mi, 

szülők az iskolába. Minden ősszel megrendezik az iskola 
keretein belül az akadályversenyt, amit a gyerekek és mi, 
felnőttek is nagyon várunk. Idén annyi különbséggel, hogy a 
gyerekek nem tudtak 
kimenni az erdőbe, 
így az osztályokban 
maradtak.  Sajnos ez 
a rendezvény tavaly 
elmaradt a járvány-
nak köszönhetően. 

Az időjárás rend-
kívül kegyes volt 
hozzánk, hiszen a 
hét elején esett az 
eső, de péntekre na-
gyon szép időnk lett. 
Nagyon sokan jöt-
tünk össze szülők, 
hogy a gyerekeknek 
kedvezhessünk egy 
kis gulyáslevessel, illetve az elmaradhatatlan palacsintával, 
amit mind a gyerekek, mind a szorgos apukák nagyon vár-
tak. Osztályonként tekertük a palacsintákat: kakaós és lek-
város közül válogathattak. Szeretném megköszönni Nagy 
Pálnak a gulyásleves elkészítését, a zöldségféléket Nagy 
Csaba ajánlotta fel az iskolának, illetve a többi alapanyagot 
a Kiss ABC hozzájárulásával szereztük be. Szeretném meg-
köszönni a szülőknek is áldozatos munkájukat.

Bátran állíthatom, hogy egy csodálatos napot töltöttünk 
együtt. Találkozzunk jövőre újra, ugyanitt!

Csernák Andrea SZMK elnök

Veszélyes hulladék- és papírgyűjtés
Örökös ÖKO-iskola lévén kiemelt feladatunknak tekint-

jük környezetünk védelmét, ezért a szeptemberi SULIZSÁK-
ruhagyűjtés mellett megszerveztük a veszélyes hulladék- és 
papírgyűjtést is.

A papírgyűjtés 2021. október 11-12-én volt, amelyen 
6952 kg papírt gyűjtöttünk. Büszke vagyok az osztályomra, 
mert 2300 kg papírbehozatallal ismételten megnyertük az 
osztályok közötti versenyt.

A veszélyes hulladékot 2021. október 13-án vettük át, 
melyet köszönhetünk a Faragó és Fia KFT.-nek, akik 2017-
ben elnyerték az Év Vállalkozói díjat is.

Reméljük, sok családot sikerült megszabadítani a felesle-
gessé vált hulladékoktól.

Nagy Jánosné DÖK vezető
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI

A Liebner-sarok kialakításakor Királyfalvi Zsóka, 
Máriásiné Rácz Irén és Milner Angéla segített ek

Kavicsok a sörfeszti válon

80. születésnapján köszöntött e vezetőjét, Csiszárik 
Lászlónét a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub

A KAVICSOK HÍREI
Az idei év első fele úgy telt el, mint bárki másnak. A ta-

gokkal csak telefonon keresztül beszélgettünk, érdeklődtünk 
egymás felől.

Rájöttünk, hogy mennyire hiányzik az együtt töltött idő, a 
közösségi élet. Alig vártuk, hogy megnyíljon az élet a klub 
számára is. Szerencsére többségünk átvészelte a betegsé-
get, de sajnos nem 
mindenki. Volt, aki 
súlyosan megbete-
gedett.

Amint lehetőség 
nyílott az újrakez-
désre, belevetettük  
magunkat az aktív 
klubéletbe. Már 
nem kéthetente, 
hanem hetente ta-
lálkozunk. Renge-
teget beszélgetünk, 
megpróbáljuk be-
hozni az elmara-
dottakat.  

Lehetőség adó-
dott augusztusban 
öt napot eltölteni 
Erdélyben. Az újlengyeli Vatyai Hagyományőrző szerve-
zet szervezésében mentünk (szinte minden klubtag) Erdély 
szakrális helyeire. (Gyimesek, Hargita, Csík, ezeréves ha-
tár). Sok szép helyen jártunk, megcsodálhattuk Farkaslakán 
a kopjafákat (az újlengyeliek  állítottak is), a székelykapu 
múzeumot, Székelyszentléleken az óriási Krisztus-szobrot 
és még sorolhatnám a sok szép helyet. Megtapasztaltuk az 
igazi székely vendéglátást.     Ezúton is köszönjük az egye-
sületnek a lehetőséget, nagyon jól  éreztük magunkat velük. 
Sok jó emberrel ismerkedtünk meg.

Közülünk a nyáron többen sokat kirándultak, túráztak, 
ahogy szoktak. Újdonság a klub életében, hogy néhányan 
részt veszünk a szeniorok táncában. Ez is adott plusz progra-
mot: voltunk Balatonfüreden, ahol országos találkozó volt, 
és rekordfelállításban vettünk részt. A Hartyánfeszten is fel-
léptünk, szeptember 25-én pedig Dabason. Ajánlom minden  
60 év felettinek ezt a fajta szórakozást, rendkívül jó agy-
karbantartó.

Szeptember elején a szokásos őszi wellnessen voltunk 
Zalakaroson, ahol – mint mindig – nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Ilyenkor nem vagyunk összenőve, mert mindenki 
olyan programokra megy, amelyek érdeklik (biciklizés, für-
dés, bortúra).

Sajnos idén elmaradtak a nagyobb biciklitúráink a nyári 
nagy hőség miatt. Ez a fajta sport nagyon hiányzott, amit 
lehet, hogy még be tudunk pótolni ősszel.  

Reméljük, az elkövetkező időben nem leszünk ennyire 
korlátozva, és a falu rendezvényei is meg lesznek tartva, 
amelyeken részt tudunk venni. Mi mindent megteszünk, 
hogy így legyen, és ha mindenki vigyáz magára, remélem, 
megússzuk a járványt.

Hegyiné Kovács Margit klubvezető

Székelyszentléleken 
a Krisztus-szobornál
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Támogatás

A Magyar Labdarúgó Szövetség évek óta 
támogatást nyújt azoknak a polgárőr egyesü-
leteknek, amelyek segítik a megyei első vagy 
alacsonyabb osztályú labdarúgómérkőzések 
megrendezését.

A Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatósága javaslatára 2021-ben az Országos Polgárőr 
Szövetségen keresztül 60.000 Ft támogatásban részesítette a 
Kakucsi Polgárőr Egyesületet.

Köszönjük a támogatást!
Polgárőreink ott vannak a Pest megye délkeleti csoportja 

hazai mérkőzéseinek többségében, és jelenlétükkel biztosít-
ják azoknak a lebonyolítását.

          CSERNÁK ISTVÁN EGYESÜLETI ELNÖK A pálinkafeszti válon Vastag Csaba biztonságáért voltak 
felelősek

A szüreti  felvonulás őrzőikéntA gyerekek biztonságos átkelését segíti k a tanítási időben

EGÉSZSÉGÜGY
Kedves Olvasóm!
Kedves Barátaim!
Sok helyen leírták már, hogy ami eddig történt 2020 már-

ciusa óta, az példátlan a ma élők körében. Mert senki sem 
emlékszik arra a rettenetre, amely az első, és hihetetlen áldo-
zatokat követelő világháború után érte az egész emberiséget. 
A csatamezőkről 1918 tavaszától hazaérkezők vitték ma-
gukkal a szélrózsa minden irányába azt a vírust, amit akkor 
„spanyolnáthának” neveztek el. Kísértetiesen hasonlít visel-
kedésében, terjedésében a ma minket megtámadó vírushoz. 
Akkor azonban az embereknek még nem állt rendelkezésére 
az a tisztálkodási, fertőtlenítési arzenál, a kimagasló gyógy-
szerellátás és a kórházi ápolási lehetőség, ami a ma élőknek 
igen. 

A C-vitamint is csak az 1930-as évek elején fedezi fel 
Szent-Györgyi Albert. Ezért rettegtek az emberek a vírustól, 
és bármit megadtak volna, ha lett volna megoldás. Fokozta 
a tragédiát, hogy elsősorban a fi atalok között terjedt, és a la-
kosság színe-java esett áldozatul. Világszerte ötvenmillióra 
teszik a vírus által elvesztett életeket. Ez csak becslés, mert 
akkoriban a legfejlettebb országokban is nagyon kezdetle-
ges volt a nyilvántartás. 

Most annyiban más a helyzet, hogy tudunk védekezni a 
társas érintkezés során. Fertőtlenítünk, maszkot hordunk, 
nagyobb fi gyelmet fordítunk az egészségünk megerősítésé-
re. Egy óriási különbség azonban van a száz évvel ezelőtti 
és a mostani járvány között: végre rendelkezésre áll az oltás 
mindenki számára!

Mindegyik oltás biztonságos – és biztonságot ad annak, 
aki megkapta. Oltás nélkül oltalom nélkül marad az, aki el-
utasítja. Kiteszi magát a fertőzésnek, és a vírus, ami itt él 
közöttünk, azokat találja meg először, akiknek a szervezete 
nincs felvértezve a védelemmel. A mai adatok szerint egyre 
növekszik a megfertőzöttek és az elhunytak száma. 

Ha arra gondolunk, hogy mindazoknak, akik ma az életü-
kért küzdenek a kórházakban, lehetőségük lett volna február 
óta oltásra feliratkozni, akkor nagyon szomorúak vagyunk. 
Saját döntésük következtében lebegnek most élet és halál 
között. 

Az nem vigasz, hogy a környező országokban és nagy-
világban sokkal rosszabb a helyzet, több a beteg, több az 
elhunyt. Általában ott nem volt és még nincs elegendő oltás 
mindenki számára.

De mi, magyarok, megteremtettük a lehetőséget arra, 
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hogy minden honfi társunk, barátunk, rokonunk megkaphas-
sa az életet jelentő védelmet. 

Itt állunk, a járvány negyedik hullámában és látjuk, hogy 
Kakucson még nem érte el a beoltottak száma a 80%-ot, 
amely valódi védelmet jelent az egész lakosság számára. 

Olaszországban, ahol a legtöbb áldozatot szedte a jár-
vány, rettenetes körülmények között tavaly, ott megértették 
az emberek, hogy az oltás az egyetlen lehetőség az egész-
séges életre. Ott elérte a 80%-ot a lakosság beoltottsága, 
és ennek köszönhetően nem is emelkednek a fertőzés szá-
mai. 

Nekünk is ezt kellene elérni, hogy életünk ne legyen ve-
szélyben, hogy fi atal szeretteinket ne kelljen utolsó útjukra 
kísérnünk. 

Kérek mindenkit, aki még nem jelentkezett oltásra, tegye 
meg. Regisztráljon a megadott felületen. Ha ez gondot okoz-
na, a Polgármesteri Hivatal dolgozói szívesen nyújtanak se-
gítséget minden hozzájuk fordulónak.

Csak rajtunk múlik!
Jó egészséget, hosszú életet kívánok minden kedves Ol-

vasómnak!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

A doni fotós
Örömmel adjuk közzé, hogy a falunkhoz apósa, Kottász 

Béla révén kötődő doni fotósnak, Reményi Józsefnek egy-
kori lakóhelyén, Budapesten emléktáblát avattak. 

Reményi József fotókiállítását Kakucson is fogadtuk 2015 
februárjában. Akkor ismerkedtünk meg lányaival, Véghné 
Reményi Máriával és Varga Imréné Erzsébettel. Anyai 
nagyapjuk, Kottász Béla 2017. évi posztumusz díszpolgárrá 
avatásán öccsük, József is jelen volt.

Véghné Reményi Mária mindmáig pártfogolja, progra-
mokkal segíti a kakucsi nyugdíjasklubok életét. Erzsébetre 
mindenkor számíthatunk a régi fotók felújításában. Segítő 
barátainknak valljuk őket. 

Édesapjukról a XIII. kerületi Hírnök újságban így emlé-
kezik meg Dr. Mezei Bálint történész: „A Szabolcs megyei 
ötgyermekes családból származó Reményi József a máso-

dik világháború 
idején főhad-
nagyi rangban 
gazdasági tiszt-
ként szolgált a 
Magyar Vö-
röskereszt …
kórházvona-
tain, amelyek 
teljes ellátásá-
ért felelt. (Egy 
ilyen útján 
ismerte meg 
Kakucson fele-
ségét, Kottász 
Máriát.) Tizen-
hét alkalom-
mal járta meg 
a keleti frontot, 
közben pedig 
naplót vezetett, 
és sok száz fo-
tót készített.” 
Ezek a fotók 
„bemutatják a 

fronton dolgozó orvosok, ápolónők mindennapjait.”
Az ünnepségen Véghné Reményi Mária elmondta: édes-

apja több mint negyven évig lakott a Kresz Géza utcai ház-

A kakucsi kiállítás megnyitóján 2015-ben

Az emléktábla avatóján 2021. augusztus 31-én

2015-ben Mária bemutatt a édesapja fotóit

ban. Közvetlen ember volt, aki mindenkin segített. Gyerme-
keire a „gondolkozz és szeress” életfi lozófi áját örökítette. 
Bár őt is mindenki szerette, életében soha nem kapott elis-
merést. Ezért is fontos, hogy értékeljük az utókorra hagyott 
felbecsülhetetlen örökségét. (Forrás: XIII. kerületi Hírnök)

Az utókor ismerje meg ősei örökségét!
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AZ EGYHÁZ HÍREI

Mi jut eszünkbe először az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusról? 

Talán legelőször az, hogy Magyarországra látogatott eb-
ből az alkalomból Ferenc pápa, az elsőáldozás, valamint a 
fáklyás felvonulás. Valóban ez volt talán a rendezvénysoro-
zat csúcspontja, de egész héten sok érdekes program várta 
az érdeklődőket és nemcsak a Hungexpón, hanem délutá-
nonként a város 3 pontján is. A Szent István Bazilika előt-
ti téren, a Széll Kálmán- és az Örs vezér téren. Csütörtök 
délután a Széll Kálmán térre látogattam, hogy megnézzem, 
mi is zajlik egy missziós színpadon! A magával ragadó 
gospel hangverseny mellett ismert emberek tanúságtételeit 
hallhattuk (mint pl. Csókay András idegsebészt), emellett 2 
program között sem hagytak unatkozni, mert fi atalok tettek 
tanúságot, amíg a színpadot rendezték. Érdekes volt hallgat-
ni a különféle élethelyzetben lévő emberek történeteit: távol 
kerültek a hitüktől, ugyanakkor egy mélyponton túl hogyan 
találtak vissza Istenhez és ez miként változtatta meg gyöke-
resen életüket. Az este csúcspontja számomra az Eucharist 
Együttes koncertje volt, ahol nemcsak a jól ismert gitáros 
énekeket énekeltük közösen, hanem pár biztató szó, és útra-
való gondolatok is elhangzottak az együttes tagjaitól, ame-
lyek sokat jelentettek nekem. 

Jó érzés volt látni, ahogyan beesteledett, egyre jobban 
megtelt a tér hasonló keresztény emberekkel, illetve olya-
nokkal, akik valamilyen szinten nyitottak a hitre.

 Maczák Aletta

„Találkozz Jézussal Budapesten!” - olvashattuk a szó-
rólapokon. 83 év után újra Magyarországon volt a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus! A katolikus Világtalálko-
zó középpontjában az Oltáriszentség állt. A konferenciák és 
szentmisék mellett rengeteg program várta az érdeklődőket.

Az egész heti eseményeket a közmédia közvetítette, így 
bárki fi gyelemmel kísérhette pl. Áder János köztársasági el-
nök úr nagyhatású tanúságtételét. Aki személyesen is részt 
tudott venni valamelyik programon, sokszor csak a távoli 
kivetítőkön láthatott valamit. Mégis egészen más volt ott 
lenni, s megtapasztalni azt, micsoda tömegeket mozdít meg 
a keresztény szellemiség, s ennek részese vagyok én is.

Családommal úgy gondoltuk, hogy az ilyen világesemény 
nagyon ritka, ezért próbáltunk minél több helyen részt ven-
ni. Az Erkel színházi Csík zenekar koncertjén, a Szent I. téri 
keresztény könyvbemutatókon, ugyanitt az operettet és ci-
gányzenét népszerűsítő műsoron, a Mária útról szóló előadá-
son, a Parlament előtti Erdő Péter által celebrált szentmisén, 
majd a fáklyás felvonuláson, valamint a pápai szentmisén 
voltunk. Mindegyik nagyon tetszett, de az utóbbi kettő adott 
nekem a legtöbbet. 

Felemelő érzés volt a szombati mise után a 300 ezres tö-
meggel vonulni az utcákon az oltári szentség után az Or-

szágháztól a Hősök terére. A „boldog és szelíd sokaság” 
(Erdő Péter) együtt imádkozott, énekelt. (Az utcákon se-
gítségül kihangosítókon szólt a sokféle egyházi ének). A 
Győzelemről énekeljen című többször elhangzott, s mikor 
a refrén következett, mindenki magasba tartotta a fáklyát, s 
nagy átéléssel énekelte: „Krisztus kenyér s bor színében Úr 
s király a föld felett…” Elfáradva, de lelkileg feltöltődve, s a 
bíboros atya áldásával tértünk éjjel haza.

Maczák Jánosné

A pápai misén
Ebben a nehéz időszakban reményt, hitbeli megerősí-

tést kaptunk mindannyian, akik részt vettünk Ferenc pápa 
zárómiséjén a Hősök terén. Jó volt megtapasztalni, hogy a 
különböző helyekről érkező elsősorban katolikusok, de más 
felekezetű keresztények is milyen áhítattal imádkoztak és 
énekelték zárásként a himnuszokat.   

Nagy Jánosné

A szolgálatban csoda van
2020-ban, amikor a Passióra lehetett jelentkezni, még 

győzött a gyávaságom. Aztán ahogy láttam az előkészülete-
ket, már nagyon sajnáltam, hogy nem vehetek részt benne, 
így amikor szembejött velem a lehetőség, hogy a 83 év után 
újra Magyarországon megrendezett Eucharisztikus Kong-
resszuson önkénteskedhetek, azonnal megszületett bennem 
az elhatározás. 

Az első pillanattól fogva Isten áldása volt ezen a dönté-
sen. A hatalmas 
családi támo-
gatás mellett 
az akadályok 
megoldódása is 
gondviselés ál-
tali volt. A be-
osztásom szerint 
millió érdekes 
feladat várt rám! 
A nyitómisén 
például útbaiga-
zítást és mise-
ruhát szolgáltat-
tunk az együtt 

miséző papoknak. A Hungexpon a csodálatos előadások 
mellett „alázat órát vehettünk” a zarándokokkal együtt sor-
ban álló és étkező Erdő Péter bíborostól. 

Számomra a zárómisei nap volt a hét és hitem megszilár-
dításának csúcspontja. A feladatom szerint a regisztrációban 
segítettem nagyon távol a mise helyszínétől, de még ott is 

A 2021. szeptemberi pápalátogatás kakucsi segítőinek beszámolói
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borzongató volt, mikor megszólalt a hatalmas tömeg által 
zengő Boldogasszony Anyánk. Már ez is felemelő érzés 
volt, de ekkor már tudtam, hogy van esélyem bekerülni abba 
a csapatba, amelyik sorfalat állhat Ferenc pápának a repté-
ren a repülőgép felé vezető vörös szőnyegen. 

Szavakkal nehéz leírni az érzést, milyen volt átélni a talál-
kozást. Egyszerűen elképzelhetetlen. Annak ellenére, hogy a 
Szentatya ekkor már nagyjából 12 órája volt talpon, bátorí-
tott bennünket, viccelődött velünk, és kedvesen végig simí-
totta mindenki kezét, aki felé nyújtotta. 

Ferenc pápa fi atalos lelkületű, önzetlen, alázatos. Tökéle-
tesen megtestesíti azokat a gondolatokat, amikről prédikál. 
Megújuló tanítványi kapcsolatot kér tőlünk, amit nem sza-
vakkal teszünk, hanem kézzelfogható tettekkel. Olyanokkal, 
amelyek a másokért odaajándékozott szeretetről és a Jézus 
mellett hozott döntésekről szólnak. 

Ez életem egyik jó döntése volt, hiszen megint csoda tör-
tént: azért mentem, hogy adjak, és Isten ajándékozó, végte-
len szeretetét kaptam a sok mosolyban, a dicsérő szavakban, 
az élményben és főként a családom támogatásában. Most 
már biztosan tudom, hogy: „Minden forrásom belőled fa-
kad.” (Zsoltárok 87,7)

Kálvin Ágnes

Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)

Újszülöttek:
Szente Viktória és Rutterschmid Rajmund fi a: Alexander

Nagy Piroska és Balogh Viktor fi a: Erik
Turi Tünde és Radics Pál lánya: Mirella

Harsányi Mónika és Molnár László lánya: Maja
Takács Nikolett és Barati Ottó fi a: Ottó

Nógrádi Nikoletta és Kuru Gábor lánya: Hanna Léna
Kaldenecker Petra és Horváth Péter fi a: Dániel

Flőrich Nikoletta és Balázs Csongor lánya: Bella
Jáger Gréta Renáta és Gergő József lánya: Lara Nadett
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:

Tragizer Gábor (Kakucs) – Pridalkó Petra Katalin (Buda-
pest) 2021.07.03.

Lakatos József (Kakucs) – Nagy Ilona (Kakucs) 
2021.07.10.

Szabó Ernő (Kakucs) – Deák-Tamás Izabella (Kakucs) 
2021.07.23.

Sárközi Attila Csaba (Kakucs) – Vakherda Nóra (Kazinc-
barcika) 2021.07.24.

Sztanyó Szabolcs (Kakucs) – Doma Krisztina (Kakucs) 
2021.08.06.

Marschall Csaba (Újlengyel) – Béki Tünde (Kakucs) 
2021.08.07.

Márkus Dániel (Tata) – Oroszi Ibolya (Kakucs) 2021.08.09.
Czifra József (Kakucs) – Kalecz Barbara (Kakucs) 

2021.08.28.
Deák Péter (Tiszaörs) – Fazakas Enikő (Kakucs) 

2021.09.04. 
Zelei Levente (Kakucs) – Dori Mária (Kakucs) 2021.10.16.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 

Elhaláloztak:

Szabó Pál (1953-2021)
Kuli Mihályné /Kuzsof Mária/ (1940-2021)

Pergel Pál (1954-2021)
Strupka Istvánné /Surman Anna/ (1931-2021)

Lakatos Magdolna (1972-2021)
Rusinszki Györgyné /Pintér Katalin/ (1926-2021)
Bencze Mózesné /Raczki Erzsébet/ (1956-2021)

Keresztes János (1933-2021)
Keresztes Jánosné /Marosi Mária/ (1938-2021)
Fajt Józsefné /Konyicsák Rozália/ (1936-2021)

Csiszárik Istvánné /Kálvin Teréz Anna/ (1952-2021)
Bukodi János (1942-2021)

Nagy Lászlóné /Kovács Aranka Márta/ (1962-2021)
Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot kötöttek 
névsorát összeállította: Láncos Gyöngyi és Tóthné Vágány Ildikó 

anyakönyvvezetők. 
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

Köszönöm mindenkinek, akik férjem, Csernák Pál 
búcsúztatásán a kegyelet virágaival emlékének adóztak, 

fájdalmamban és a család gyászában osztoztak.
Csernák Pálné

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
KERESZTES JÁNOS és felsége, MAROSI MÁRIA 

temetésén részt vettek, mélységes fájdalmunkban őszinte 
részvéttel osztoztak, köszönet a vigasztaló szavakért, a 

szeretet virágaiért.
A gyászoló család
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www.nagyingatlan.hu

2370 Dabas
Bartók Béla út 90. Laguna üzletház

Helyi ingatlan eladás csak helyi ingatlanközvetítővel!                                             
Irodánk jogi képviseletet biztosít, hiteltanácsadásban is partnerek vagyunk és az 

energetikai tanúsítvány elkészítéséről is gondoskodunk.

Inárcson 4 szobás családi ház üzlethelyiséggel 385 
nm-es telekkel eladó!Az ingatlan a Község köz-
ponti részén helyezkedik el.A ház földszintjén ta-
lálható az üzlet,közvetlen utcafronti bejárattal,ami 
104nm-es,és terasz kapcsolatos,a tetőtér 69 nm-es, 
a pince 66 nm-es.
Nagy Pál 06 70 224 1279

31,75 millió Ft

45,9 millió Ft

49,5 millió Ft

Nagy Pál 
06 70 224 1279

Kecskés Zoltán 
06 70 77 22 430

Hegyi Zsuzsanna 
06 20 986 1678

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

68 millió Ft

Ócsán, központi elhelyezkedésű, új építésű iker-
házak eladóak. A lakások 60 nm alapterületűek, 
melyekben 2 szoba, fürdőszoba, nappali és konyha 
került kialakításra. Az udvar 220 nm. 

Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

39,9 millió Ft 

További ingatlanjainkat megtalálja a www.nagyingatlan.hu weboldalon

Az ön ingatlanszakértője: Az ön ingatlanszakértője:

www.nagyingatlan.hu

Az ön hitelügyintézője:

Inárcson nappali+2 szobás családi ház 1439nm-es 
telekkel eladó ! A ház teljes felújításon esett át,tető-
csere,nyílászárók,villanyvezetékek cseréje. Az tel-
ken továbbá,tárolók,ólak,és egy garázs található !

Nagy Pál 06 70 224 1279

39,5 millió Ft

Dabason, igényesen felújított családi ház várja új 
tDabason, csendes mellékutcában található mese-
ház várja új lakóit. Az új építésű családi ház beton 
alapon épült téglából, 15 cm gra�tszigeteléssel el-
látva. 
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

 52 millió Ft

32,9 millió Ft
Újlengyel egyik kedvelt utcájában 4 szobás családi 
ház eladó. A hasznos alapterület 98 nm. A lakás 
kialakítható 2 külön lakrészre is. A fűtést kon-
vektorok biztosítják, a nappaliban található egy 
nagy-méretű kandalló. 
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

38,5 millió Ft
Ócsán, aszfaltozott utcában eladó egy 2004-ben 
épült, könnyűszerkezetes ikerház utcafronti ré-
sze. Az ingatlan 75.5 nm alapterületű, 3 szoba, 
nappali, étkező, konyha és fürdő áll rendelkezés-
re, valamint a hozzá tartozó 300 nm udvar.
Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

Kakucs központjában, csendes, aszfaltos utcában 
eladó egy 77 nm hasznos alapterülettel rendelkező 
családi ház. Az ingatlanban 2 szoba, egy nappali, 
fürdőszoba, konyha, spejz található.

Kecskés Zoltán 06 70 77 22 430

30,9 millió Ft

Molnár Andrea
06 70 77 22 415

Az ön ingatlanközvetítője:

Kakucson csendes aszfaltozott utcában 92nm-es 
nappali+3 szobás új építésű ikerházak tároló kap-
csolattal eladók ! Az ingatlan széles utcafronttal 
rendelkezik ezért egymás mellett helyezkednek el.

Nagy Pál 06 70 224 1279

Dabason nappali+3 szobás 91 nm-es új építésű 
ikerház 400nm-es telekkel eladó ! A Házak garázs 
kapcsolatosak ( 18 nm ). Ezen felül egy 16 nm-es 
terasz tartozik hozzá.

Nagy Pál 06 70 224 1279


