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A mazsorettekről a záró oldalon olvashatnak
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A 2022. augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségünkre tekintünk vissza

Az esős időben templomunkban emlékeztünk meg Szent István államalapító
királyunkról

„Elvégeztük, elvégeztük az aratást” – énekelték a népdalosok és a Kakucsolók is

Az ünnepségen Kleineisel Flóra
Simon István: Nem elég című

versét szavalta Szent István szobrunk a koszorúzás előtt

Az emlékműnél Nagy Balázs jegyző és 
Maczák János, az egyháztanács elnöke 

helyezte el az ünnepi koszorút

A megszentelt kenyeret Önkormányza-
tunk nevében Dr. Jasper Andor alpolgár-

mester vette át a fi atal népdalosoktól

A községi műsort Spanyielné 
Elek Györgyi, a Kulturális Bizottság 

elnöke vezette le
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Kedves Barátaim! Püspök Úr! Polgármester Úr! Tiszte-
letes Úr!

Örömmel fogadtuk el a meghívásukat, és készülődés köz-
ben abban reménykedtünk, hogy semmi rossz nem történt az 
alatt az egy év alatt, míg nem jártunk itt. 

Köszönettel tartozunk Mert Marin polgármester úrnak, 
hogy júliusban aláírhattuk a testvértelepülési együttműkö-
dési megállapodást. Hosszú ideje dolgozunk együtt, és min-
dig jó viszony volt közöttünk. Engedje meg, hogy az aláírás 
emlékére átadjam Önnek azt az emlékplakettet, amely em-
lékezteti majd mind a három települést erre a kiemelkedő 
alkalomra. Az emlékplakett mását Barabás Imre főgondnok 
úrnak adom át azért a hihetetlen erőfeszítéséért, hogy már 
közel húsz éve szervezi meg az elszármazottak találkozóját, 
összegyűjtve mindenkit, hogy senki el ne vesszen. Ezen az 
eseményen a magyarországi Kakucs küldöttsége már 17. al-
kalommal vesz részt. 

Lélekemelő itt állni az Árpád-kori kis templom mellett, 
amelynek falai közel ezer év alatt tanúi voltak oly sok öröm-
nek, esküvésnek, bánatnak, tragédiának. 

Járvány sújtotta évek vannak mögöttünk, ez a templom 
sok ilyet látott már, de nekünk ez az első egy évszázad óta. 
Ki hitte volna, hogy minderre még egy háború is kitör Euró-
pa sokat szenvedett földjén, közvetlenül a szomszédunkban. 
Reményeink vannak és imáink, hogy ne legyen több ilyen 
megpróbáltatás. 

Öröm idetartozni arra a rövid időre is, amit évente egy-
szer-kétszer együtt tölthetünk. Barátságunk egyre értéke-
sebb, és ma az emberi kapcsolatok és a törődő közösségek 
a legfontosabbak a világon. A gyűjtögető ember bennünk él, 
és a polcainkon ezek az értékek kerülnek a díszhelyre. 

Az elmúlt, bajjal teli évek megtanítottak arra, hogy lel-
künk értékét becsüljük a legtöbbre.

A kinti ünnepség elöljárói az istentiszteletet követő 
megemlékezésen, köztük Dr. Kendéné Toma Mária 

és alpolgármesterünk, Dr. Jasper Andor

Községünket a fi atalok egyesülete, a KAFIK képviselte
(fotók: Nagy Pál)

Magyarkakucson jártunk!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester köszöntője 2022. július 31-én

Ami örökre velünk marad az a tudás, a nyelv, a szeretet, 
a mesék, a szépséges tájak képe, hangulata, illatok, ízek – jó 
érzések, találkozások, barátságok, együtt elmondott imák. 
Ez mind a miénk.  Mindannyiunké, akikkel együtt vagyunk 
– legyünk románok vagy magyarok. A barátság nem ismer 
nemzetiséget, csak jó szándékot és kölcsönösséget. 

Békés, egészséggel teli jelent és jövőt kívánok 
mindannyiunknak!

Köszönöm azt a szeretetet, amivel a mai vendéglátást ké-
szítették számunkra!

Ugyanilyen szeretettel várjuk Önöket az őszi fesztivá-
lunkra. 

Márai Sándor szavaival búcsúzom: 
„A végén nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami 

a szívünkben marad.”
Isten áldása legyen mindnyájunkon!

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXXII. évfolyam 3. száma

A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap évente négyszer jelenik meg
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: Farkasné Szabó Mária, Dr. Ökrös Dóra,
Tóth Istvánné és Varró Jánosné

A szerkesztők külsős munkatársa: Kakucsi-Csernák Zoltán, Nagy Balázs, 
Spanyielné Elek Györgyi és Szarvas-Varró Ágnes

Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas.
Felelős kiadó: Bálint Ferenc

Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas
Tel./fax: 29/365-564

ISSN szám: 2060-601X

Megkérjük Önöket, hogy a 2022 decemberi Lapozgatóba írásaikat 
2022. november 29-ig küldjék el szerkesztőségünkbe, 

a könyvtárba. 
A szöveget wordben, a képeket külön, jpg-formátumban. 
A képek felbontása minimum 1 MB legyen! Köszönjük!

e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com
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A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri 
a frissen diplomázott vagy az újabb diplomát szerzett kakucsi 

fi ataljainkat, hogy bemutatkozó írásukat juttassák el 
a könyvtárba Tóthnéhoz: kakucs.konyvtar@gmail.com

 Nagyon szeretnénk megismertetni őket a Lapozgató következő 
kiadásában. 

Leadási határidő: november 29.

Fogadják Barabás Imre főgondnok köszöntőjét, 
amely fesztiválunk megnyitóján hangzott el!

Tisztelt Kakucsi Barátaink!
Amióta a két Kakucs testvérkapcsolatra lépett, közel 

húsz esztendeje, minden évben nálunk odahaza, Erdélyben, 
vagy, ahogy még mondani szokták, Biharországban, és itt az 
anyaországban, a Pest megyei Kakucson kétszer ünnepeljük 
örömmel ezt a nagyszerű alkalmat. Most is ezzel a boldog 
érzéssel érkeztünk ide, Önökhöz, megköszönve szíves foga-
dásukat, hogy együttlétünk során elteljünk a testvéri szeretet 
érzésével. Mert bár tudjuk, hogy országhatár választja el a 
két települést, ám abban is biztosak vagyunk, hogy elvá-
laszthatatlanul összetartozunk, szétszakíthatatlan testvérek 
vagyunk. 

És milyen szerencse, az eltelt közel két évtized alatt 
kapcsolataink csorbítatlanok voltak, fokozatosan és folya-
matosan mélyültek, gazdagodtak, színesedtek. Bizony úgy 
érezzük, hogy mióta egy nagyobb családba tartozunk, mi is 
erősebbek és bizakodók vagyunk. Bizakodók vagyunk, mert 
tagadhatatlanul érezzük az élet számos területén a sokoldalú 
segítségüket. A jelentős anyagi támogatás mellett a lelki se-
gítségüket is. És most már hivatalosan is gazdagabbá váltak 
kapcsolataink. 

Mindig szívesen, örömmel jövünk, hogy együtt legyünk. 
Most viszont, hogy egy kicsit megváltozott, gazdagodott 

a találkozás programja, engedjék meg, hogy vígságra felhí-
vó néhány soros versikével fejezzem be üdvözlő, köszönő 
szavainkat:

„Jó dolog a pálinka
Attól leszel kicsit dinka
Ez ám nem egy sajtolt lőre
Ki ne loccsantsd ám a kőre.”
Örüljünk hát egymásnak, ennek a kedves újra találkozás-

nak!
Barabás Imre főgondnok

Magyarkakucsi barátainkat a 
pálinkafesztiválon fogadtuk

A találkozás és barátság emlékére Dan Dorel festőművész 
alkotását ajándékozták magyarkakucsi barátaink Önkormány-

zatunknak

Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)

Újszülöttek:
Simon Petra és Berki Péter lánya, Kamilla

Jasper Kitti és Kovács Attila fi a, Attila
Nagy Nikolett és Petricsák Krisztián lánya, Nia

Tóth Krisztina és Surányi Zsolt lánya, Ékes Kincső
Pető Bianka és Marosfalvi Viktor fi a, Nimród

Klemensz Georgina és Papp Richárd fi a, Zétény
Tóth Kitti és Kaszonyi Mátyás fi a, Bence

Ficsúr Dóra Erzsébet és Szabó Zsolt Attila fi a, Balázs
Gáspár Éva és Kolompár Kálmán lánya, Éva Szófi a

Ziegler Adrienn Diána és Pintér Iván fi a, Iván
Petrik Rebeka Zsófi a és Németh Roland lánya, Vanda

Nagy Rózsa és Dósa Attila fi a, Dominik
Schmidt Anna és Siwek Dávid fi a, Domján

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Helyi illetőségű személyek ebben az időszakban 
nem kötöttek házasságot.

Elhaláloztak:
Zsigár Roland (2019-2022)

Beliczki Sándorné /Raczki Anna/ (1940-2022)
Elek Györgyné /Liszkai Rozália Mária/ (1937-2022)

Horváth Gyuláné /Ill Éva/ (1961-2022)
Stégner József (1960-2022)

Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot kötöttek 
névsorát összeállította: Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezető. 

Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték 
édesanyánkat, Elek Györgyné, Liszkai Rozália Mári-
át utolsó útjára. Sírjára virágot hoztak, vagy bármilyen 
módon gondoltak rá temetése napján. Szeretteik



5

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 3. szám

VIII. ülés: 2022. augusztus 22.

48/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A Fő utca 22. szám alatti szolgálati lakás felújítására vo-

natkozóan kivitelezési szerződés megkötéséről
49/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A Fő utca 22. szám alatti szolgálati lakás felújítására vo-

natkozóan műszaki ellenőri szerződés megkötéséről 
50/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A polgármesteri hivatalba és az egészségházba történő 

klímaberendezések telepítéséről 51/2022. (VIII. 22.) Hatá-
rozat:

Minibölcsőde építéséhez kapcsolódóan a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására vállalkozás megbízásáról 

52/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A Fő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítésére verseny-

tárgyalás kiírásáról
53/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A közműves vízszolgáltatás korlátozására irányuló „Ak-

ció”-terv elfogadásáról 
54/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus pénzügyi támoga-

tásáról 
55/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A II. Nemzeti Kakucsi Gulyás- és Sörfesztivál megren-

dezéséhez helyszín biztosításáról 56/2022. (VIII. 22.) Ha-
tározat:

A Sportpálya épületére kihelyezendő emléktábla átadó 
ünnepségéhez való hozzájárulásról

57/2022. (VIII. 22.) Határozat:
A Temető utca 12. szám alatti, kedvezményes vételárú la-

kótelek értékesítéséről

IX. ülés: 2022. szeptember 19.

8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésé-

ről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

58/2022. (IX. 19.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha beszámolójának 

elfogadásáról
59/2022. (IX. 19.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha új Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
60/2022. (IX. 19.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha új Házirendjének 

jóváhagyásáról
61/2022. (IX. 19.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2022/2023. évi 

munkatervének véleményezéséről
62/2022. (IX. 19.) Határozat:
Az Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás 

biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség 
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban való részvétel tárgyában

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

63/2022. (IX. 19.) Határozat:
Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesz-

tési tervének jóváhagyásáról
64/2022. (IX. 19.) Határozat:
Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer gördülő 

fejlesztési tervének jóváhagyásáról
65/2022. (IX. 19.) Határozat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszerhez történő csatlakozásról
66/2022. (IX. 19.) Határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részé-

re bankgarancia meghosszabbításához készfi zető kezesség 
vállalásáról

67/2022. (IX. 19.) Határozat:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyó-

számlahiteléhez készfi zető kezesség vállalásáról
68/2022. (IX. 19.) Határozat:
A köztemetőre vonatkozó éves díjak felülvizsgálatáról

Tisztelt Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 

2022. október 1. és 2022. november 28. között teljeskörű 
nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) 
tart Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0 óra-
kor fennálló állapot alapulvételével a természetes szemé-
lyekről és a lakásokról.

Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és 
egységes módszertani alapon végrehajtott adatfelvétel kiter-
jed minden személyre és lakásra. Az adatszolgáltatás társa-
dalmi érdek, közös ügy, hiszen a népszámlálásból kinyert 
adatok a mindennapokat, mindenki jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, helyi fejlesztések alapjául 
szolgálnak. A népszámlálás révén pontos és részletes képet 
kaphatunk Magyarország népességének nagyságáról, de-
mográfi ai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottsá-
gáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összeté-
teléről, valamint élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás helyi előkészítéséért és az adatfelvétel 
végrehajtásáért a települési jegyzők felelnek, a KSH szak-
mai felügyelete és támogatása mellett.

Magyarország történetének 2022 októberében és novem-
berében esedékes, 16. népszámlálásán jelentős változás a 
korábbi népszámlálások lebonyolításához képest, hogy a 
korábbiaktól eltérően ezen a népszámláláson már nem lesz 
papíralapú kérdőív-kitöltés. A lakosság kizárólag online 
(interneten) vagy a számlálóbiztosok közreműködésével, 
személyes interjúk keretében, táblagép (tablet) segítsé-
gével tölthetik ki a kérdőíveket.

Az adatszolgáltatás három módon valósulhat meg:
• 2022. október 1. és október 16. között: internetes ön-

kitöltési időszak (az adatszolgáltatók által önállóan, online 
(interneten) kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 
2022. október 16. éjfélig fogadja el!)

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022.
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• 2022. október 17. és november 20. között: számláló-

biztosok általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok köré-
ben, akik nem töltötték ki online a kérdőívet)
• 2022. november 21. és november 28. között: pótössze-

írási időszak a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (azon 
kimaradt lakosok körében, akik az előző két lehetőség közül 
egyikkel sem éltek).

Személyi kérdőívet kell kitölteni 
♦ minden magyar állampolgárról, aki október 1-jén Ma-

gyarországon él;
♦ azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ide-

ig külföldön tartózkodnak;
♦ a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskérdőív kitöltésével a la-
káskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén 
minden 
♦ lakás,
♦ lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
♦ közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény 
összeírása megtörténik.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartás-
ban körülbelül 30 percet vesz igénybe. 

A népszámlálás keretében történő adatszolgáltatás a 
jogszabályi rendelkezések értelmében minden magyar 
állampolgár számára kötelező, kivéve az anyanyelvre és 
nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdéseket, a vallás és az 
egészségügyi állapotra, fogyatékosságra irányuló adatkört.

Abban az esetben, ha a számlálóbiztos megtagadó vá-
laszt kap és a kérdőív kitöltése sikertelenül zárul, a megyei 
kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a 
megtagadó ellen és közigazgatási bírsággal is sújthatja az 
adatszolgáltatás megtagadása miatt, melynek nagysága sze-
mélyenként 200.000.-Ft is lehet.

A népszámlálást megelőzően a KSH a népszámlálás rész-
leteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) kizárólag papír 
alapon, postai úton felkérő levelet küldött valamennyi 
magyarországi címre.

A felkérő levél nem névre szól, csak az ingatlan címe 
(házszámig) szerepel a címzésben. Kérjük, hogy a felkérő 
levelet feltétlenül őrizzék meg!

A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos infor-
mációk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, en-
nek segítségével tudja minden háztartás október 1. és 16. 
között önállóan, interneten, a belepes.nepszamlalas2022.
hu weboldalon keresztül kitölteni a kérdőívet. Az 
online kitöltéshez ügyfélkapu-regisztráció nem, kizárólag 
interneteléréssel rendelkező eszköz szükséges.

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten törekedjenek a 
kérdőívek interneten történő kitöltésére, ennek kereté-
ben a fi atalabb hozzátartozók a településünkön segítsék 
az idősebb, az internet világában kevésbé jártas rokona-
ikat az online kérdőív kitöltésében.

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi sze-
mélyi kérdőívet kell kitöltenie, ahányan az adott ingat-
lanban élnek. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén 
0 órakor fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban 
álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki 

kell tölteni az arra a címre érkezett felkérő levél alapján.
Abban az esetben nem keresi fel a lakást személyesen a 

számlálóbiztos, ha az online kitöltött kérdőívben a kötelező-
en kitöltendő kérdésekre maradéktalanul válaszolnak. A ki-
töltés végeztével egy kitöltést igazoló kódot kapnak, mely 
igazolja, hogy megtörtént az online válaszadás. Ekkor te-
kinthető a kérdőív online kitöltése sikeresnek.

Mindazok, akik október 1. és 16. között online kitöltik 
a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek 
részt. Ehhez nem kell mást tenniük, mint a kérdőív online 
beküldését követően regisztrálni a nyereményjátékra. A 
KSH az online kitöltés időszaka alatt (október 1-16. között) 
naponta 5 db, egyenként 100.000 Ft értékű, általános fel-
használású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő 
és nyereményjátékra regisztrált háztartások között, ezzel is 
motiválva a lakosságot arra, hogy népszámlálási kérdőívek 
interneten keresztül történő kitöltését részesítsék előnyben.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik 
ki interneten sikeresen a kérdőívet, a számlálóbiztosok sze-
mélyesen keresik fel október 17. és november 20. között, 
mely során táblagép (tablet) segítségével az érintettek kikér-
dezése útján veszik fel a fentebb már részletezett adatokat.

A számlálóbiztosok a KSH által kiadott számlálóbiztosi 
igazolványt fognak felmutatni, amikor valakit személyesen, 
otthonában keresnek fel, ezzel igazolják, hogy engedéllyel, 
hivatalos ügyben járnak el. Emellett a számlálóbiztos a 
személyazonosságát fényképes személyazonosító okmány 
bemutatásával igazolja.

Annak érdekében, hogy a számlálóbiztosok minden 
érintett címet ellenőrizni tudjanak, valamint a kérdő-
ívet nem online módon kitöltő háztartásba eljussanak, 
kérjük, minden lakos gondoskodjon arról, hogy a háza 
falán vagy a kerítésén jól látható módon kint legyen a 
házszám.

Akik sem online, sem számlálóbiztos által november 
20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, no-
vember 21. és 28. között a helyi népszámlálási felelősnél 
jelentkezve pótösszeírás során a Kakucsi Polgármesteri 
Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) tehetnek ennek ele-
get.

A kitöltött kérdőívek a beküldést követően a KSH erre a 
célra létrehozott szerverére kerülnek. A kérdőíveken rögzí-
tett adatokat a beküldést követően titkosítják és fokozottan 
védett környezetben tárolják. A KSH minden adatot bizal-
masan kezel, a válaszadók személyes adatait a hazai és az 
európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok ren-
delkezéseinek betartásával védi. Az adatokat csak statiszti-
kai célból, összesített formában lehet nyilvánosságra hozni. 
A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozat aláírásával vál-
lalják, hogy a kapott válaszokat, illetve a tudomásukra jutott 
egyéb információkat bizalmasan kezelik, azokat más sze-
mélynek nem adják át, valamint az elektronikus kérdőívek-
ről vagy azok egyes részleteiről másolatot, fotót, feljegyzést 
nem készítenek, az adatszolgáltatóval folytatott beszélgetést 
semmilyen eszközzel nem rögzítik.

A népszámlálásról bővebb információt az alábbi elér-
hetőségeken találnak:
♦ https://nepszamlalas2022.hu/ weboldalon,
♦ ingyenesen hívható központi telefonszám: +36/80-080-

143,
♦ e-mail cím: kapcsolat@nepszamlalas2022.hu.

Nagy Balázs jegyző, helyi népszámlálási felelős
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TÁJÉKOZTATÓ 
A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó 
földgázár-kedvezmény igénybevételéről és az 
igénybevétel céljából kérelmezhető hatósági 

bizonyítvány kiadásáról

Tisztelt Lakosok!
2022. szeptember 9-én a Magyar Közlöny 146. számá-

ban megjelent a családi fogyasztói közösségekre, valamint 
a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló 
tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezeté-
se érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.) módosításáról a 345/2022. (IX. 9.) 
számú Korm. rendelet, amely új hatáskört és feladatkört ad 
a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás 
rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági 
fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel el-
számolt földgázmennyiséget.

A R. 7/A. § (1) bekezdése szerint ha a társasháznak, la-
kásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, 
de legfeljebb négy önálló, országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás 
rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egy-
ség) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továb-
biakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági 
bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számá-
ról.

Az OTÉK 105. § alapján:
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgá-

ló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (la-
kószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), 
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyo-
zó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, 
szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, 
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kiala-
kítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek foly-
tatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását 

tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszek-
rény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berende-
zés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szer-
számoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen termé-
szetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartóz-
kodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű 
helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszer-
zést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó be-
rendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás leg-
alább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 

16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés 
szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étke-
ző funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos 
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg min-
den helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, 
természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az OTÉK 1. számú, „Fogalommeghatározások” elne-
vezésű mellékletének 95. pontja szerint önálló rendeltetési 
egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkal-
mas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból 
vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló be-
járata van.

A fentiek alapján a kedvezményt azok a családi fogyasz-
tói közösségek vehetik igénybe, akik olyan – társasháznak 
vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, 
ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanon stb. élnek, 
ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló), az 
OTÉK fenti rendelkezései szerinti lakás rendeltetési egység 
található, de az ingatlan csak egy közös gázórával rendel-
kezik.

Felhívom szíves fi gyelmüket arra, hogy a hatósági bizo-
nyítvány kiállításához és a kedvezmény igénybevételéhez 
nem elegendő pusztán, ha több generáció él együtt egy la-
káscélú épületben (lakóházban, háztartásban), a hatósági 
bizonyítvány kiállításához és a kedvezmény igénybevétel-
éhez ugyanis több (legfeljebb négy) önálló, az OTÉK fenti 
rendelkezéseinek megfelelő lakás rendeltetési egységnek kell 
lennie az ingatlanon az ahhoz tartozó, fentebb előírt helyi-
ségekkel és az egyes generációknak ezekben az önálló lakás 
rendeltetési egységekben kell élniük.

Például, ha adott egy lakóház egy földgázmérő órával, 4 
szobával, 1 konyhával és 1 fürdővel, amiben lakik a nagy-
mama, szülők, valamint a fi atalok kisgyermekkel külön-kü-
lön szobában, akkor erre a lakóházra a tárgyi kedvezményt 
jogszerűen nem vehetik igénybe, hiszen a lakáscélú épület 
nem tagozódik több önálló lakás rendeltetési egységre.

Értelemszerűen a hatósági bizonyítvány kiállítása nem 
releváns abban az esetben, ha bár több, különálló lakás ren-
deltetési egység található az ingatlanon, de mindegyik egy-
ség földgázfelhasználás szempontjából külön mérőórával 
rendelkezik.

Hatósági bizonyítvány akkor sem állítható ki, ha több, 
különálló lakás rendeltetési egység található az ingatlanon, 
de ezekből kizárólag egy rendeltetési egység esetén valósul 
meg, hogy földgázzal fűtik, a többi egységet pedig más mó-
don (pl. fatüzeléssel).

Például, ha adott egy földgázzal fűtött lakóház, amely 
egy önálló lakás rendeltetési egységnek minősül (ebben egy 
házaspár lakik), valamint egy másik, önálló lakás rendel-
tetési egységnek minősülő lakáscélú épület is található az 
ingatlanon (ebben a házaspár egyik szülője lakik), de ezen, 
szülő által lakott épületet nem földgázzal, hanem például fá-
val fűtik, akkor a kedvezmény ebben az esetben nem vehető 
igénybe.

Az OTÉK 105. §-ában és az 1. számú melléklet 95. pont-
jában foglaltakat együtt értelmezve megállapítható, hogy 
önálló lakás rendeltetési egységnek abban az esetben mi-
nősülnek az épületrészek (helyiségcsoportok), amennyiben 
köztük közvetlen kapcsolat nincs, vagyis nem rendelkeznek 
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egymásba nyíló helyiségekkel, nincsenek összenyitva, nem 
járhatóak át egyikből a másikba. Azon, a lakás előírásainak 
egyébként megfelelő épületrészek, amelyek egymásba nyíló 
helyiségekkel rendelkeznek (átjárhatóak egyikből a másik-
ba) akkor sem tekinthetőek önálló lakásoknak, ha egyébként 
rendelkeznek bejárattal a szabadból vagy közös közlekedő-
ből. Közös közlekedőnél mintaként a panelházakban lévő 
közös folyósokat kell alapul venni, amelyből az egyes, önálló 
lakások nyílnak.

Például, ha adott egy földgázzal fűtött lakóház, melynek 
a földszintjén a szülők, az emeletén a gyermekük lakik a 
családjával, a földszinten és az emeleten is külön kialakí-
tásra kerültek a lakás rendeltetési egységhez szükséges he-
lyiségek (földszinten és az emeleten is külön lakó-, főző-, 
egészségügyi-, közlekedő- és tárolóhelyiségek találhatóak), 
azonban az emeletre az ott lakók a földszintről nyíló lépcsőn 
tudnak feljutni (vagyis átjárható a két épületrész), ebben az 
esetben a tárgyi épületrészek nem minősülnek a földgázár-
kedvezmény igénybevételéhez szükséges önálló lakás ren-
deltetési egységnek, hatósági bizonyítványt tárgyi épületré-
szekre kiadni nem lehet.

A R. nem azonosítja a kérelmező személyét, de mivel 
azt a szolgáltatóval szerződésben álló lakossági fogyasztó 
nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, ezért célszerű 
annak kérnie a hatósági bizonyítványt, akinek a nevére 
az ingatlanra vonatkozó gázszámla szól.

A kérelem benyújtásához ajánlott formanyomtatvány 
elektronikus verziója letölthető Kakucs Község Önkor-
mányzatának www.kakucs.hu elérési című hivatalos hon-
lapjának főoldaláról a „Kakucs hírei” elnevezésű rovatban 
e témakörben közzétett hírből, valamint a Hivatal => Doku-
mentumok => Ügyintézéshez szükséges dokumentumok ro-
vatból. A formanyomtatvány papír alapon is beszerezhe-
tő a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (2366 Kakucs, Fő 
utca 20.). A hivatkozott formanyomtatvány használata nem 
kötelező, a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
kötetlen formában is előterjeszthető.

A kérelmeket illetékmentesen be lehet nyújtani egyrészt 
papír alapon személyesen a Kakucsi Polgármesteri Hivatal-
ban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 
8:00-tól 17:30-ig, szerda: 8:00-tól 15:30-ig, péntek: 8:00-tól 
11:30-ig), illetőleg postai úton, másrészt elektronikus úton 
Általános Célú Elektronikus Kéreleműrlap (E-papír) szol-
gáltatás igénybevételével a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
fejlécben megtalálható hivatali kapujára megküldve.

Az ügyintézési határidő 8 nap.
A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot 

igazolja, ezért kérelem benyújtása esetén az eljáró hatóság 
ügyintézői helyszíni szemle során ellenőrzik a kérelemben 
foglaltak fennállását. 

A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban megha-
tározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára 
vonatkozó korlátozást nem veszi fi gyelembe és a hatósági 
bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használa-
tát vélelmezi.

Az eljárás során a jegyző vizsgálatán kívül álló körül-
mény:
 a kérelmezett ingatlanon az egymástól elkülönülő la-

kóterekben lakók közötti rokoni kapcsolat;
 a lakcímnyilvántartás adatai;

 a használatbavételi engedély;
 helyi építési szabályzatnak való megfelelés;
 a lakás lakottsága;
 a lakás helyiségeinek belmagassága;
 az, hogy a kérelmező más ingatlanon kapott-e már ked-

vezményt (a támogatás a fogyasztói helyhez kötődik, nem a 
tulajdonos személyéhez);
 nem kizáró ok, ha vállalkozás van bejelentve az 

(egyébként lakáscélú) ingatlanba (lakhatás összeegyeztethe-
tősége).

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően 
– fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizo-
nyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság 
felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot, azaz a kor-
mányhivatalokat jelölte ki. 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan 
lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a 
hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellen-
őrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha a 
hatósági ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a ható-
sági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen 
kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon 
belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasz-
náló jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többlet-
mennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési 
egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a 
jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt föld-
gázmennyiséget a R. 5. § (2) bekezdése szerinti verseny-
piaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő 
egységáron kell a felhasználóval elszámolni. 

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt bün-
tetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával a lakossági 
fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, 
valamint az egyetemes szolgáltató a jogszabályban megha-
tározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtá-
sát követő hónap elsejétől, időarányosan alkalmazza.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. weboldalán 
közzétett tájékoztató szerint a jegyző által kiállított hatósági 
bizonyítványt, illetve az ehhez kapcsolódó – az MVM Next 
honlapjáról letölthető – nyomtatványt kell benyújtani az 
MVM Next részére. A minél gyorsabb ügyintézés érdeké-
ben javasolt a dokumentumokat a csaladikozosseg@mvm.
hu e-mail-címre küldeni, de a dokumentumok benyújthatók 
ügyfélszolgálati irodáikon személyesen időpontfoglalást kö-
vetően, vagy postai úton is.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban az MVM Next rész-
letes, számos kérdésre választ adó tájékoztató weboldalt ál-
lított össze, amely elérhető az mvmnext.hu/lakossagirezsi 
címen.

A tárgyi témakörrel kapcsolatban további felvilágosí-
tás a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (2366 Kakucs, 
Fő utca 20.) Láncos Gyöngyitől és Tóthné Vágány Ildi-
kótól kérhető személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő: 
8:00-tól 17:30-ig, szerda: 8:00-tól 15:30-ig, péntek: 8:00-tól 
11:30-ig), valamint a +36-29/576-040-es telefonszámon.

Nagy Balázs jegyző
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Tisztelt Lakosok!
A Kormány által meghirdetett tűzifaprogram keretében 

háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárol-
ható, a tárgyi mennyiségbe beleszámít az állami erdőgaz-
daságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. 
Van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve 
részletekben történő vásárlásra is. A program keretében ma-
gyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárol-
hatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával.

A programban hengeres tűzifaként keménylombos, lágy-
lombos és fenyő tűzifa vásárolható az egyes állami erdőgaz-
daságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint, 
melynek egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó 
ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:
keménylombos 30 000 Ft, 

lágylombos 19 000 Ft, 
fenyő 19 000 Ft.

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az át-
vételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig 
történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak 
kell gondoskodnia.

A befi zetőhelyeken történik a fa megrendelése és az egy-
séges, maximált ár befi zetése. A program keretében vásárolt 
tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erdőgazdaságok által 
meghatározott helyen és módon vehetik át.

Kakucs község a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Fa-
ipari Zrt. (honlapcím: www.nefag.hu) működési területéhez 
tartozik, a társaság községünk tekintetében releváns értéke-
sítési (megrendelési, befi zetési) helyének elérhetőségei:

Értékesítési 
hely: Címe: Telefonos elérhetősége: E-mail címe:

Monori 
Erdészet

2200 Monor, Petőfi  
Sándor utca 17.

+36-30/250-5635
(a telefonszám hétfőtől 

csütörtökig 8 órától 14 óráig, 
pénteken 8 órától 12 óráig 

hívható)

monor@nefag.hu

Kakucs Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR CSALÁDOK 
RÉSZÉRE MEGHIRDETETT HATÓSÁGI ÁRAS 

TŰZIFAPROGRAMMAL KAPCSOLATBAN

Falunk kezdő mazsorettcsoportját 2000 februárjában Jasper Ló-
ránt, az akkori alpolgármester felkérésére alakítottuk. Vezetőjük 
Nagy Jánosné lett. A 16 fős formáció a vezető által koreografált 
táncokkal, a kakucsi Kálvin fúvószenekar kíséretében színesítette 
a község rendezvényeit. 

Engedjék meg, hogy jelképesen megköszönjük az 
alapítótagoknak, akik ma már édesanyák, valamint a Kálvin zene-
karnak ezt a sok-sok évi munkát. 

Ők és még sokan mások voltak az elsők, akik elkezdték a 
mazsorettet Kakucson. Végigvonultak számos szüreti felvonulá-
son, falunapon, és Magyarkakucson is képviselték községünket. 
Hű kisérőik a Kálvin zenekar tagjai voltak. Azután egyik napról 
a másikra férjhez mentek, gyermekeket szültek, és véget ért az 
úgynevezett utcai mazsorett. 

Szerencsére voltak követőik, akik már országos és európai 
szintű versenyeket nyertek, de az igazi első megmozdulás nekik 
köszönhető. 

Nekem, személy szerint is szívügyem volt a mazsorett, hiszen 
mindkét lányom és férjem (mint zenész) is együtt szerepelt ben-
ne. 

Most méltó helyen szeretnénk megköszönni sok éves munkáju-
kat. Tudom, hogy ez a pár próba a családnak is köszönhető, hiszen 
1-2-3 gyermekes anyákról van szó. 

Erzsike tanárnővel együtt köszönetet mondunk minden ala-
pító tagnak, aki elvállalta, hogy ismét táncra perdül, és feleleve-
níti a régi hagyományokat, és azoknak is, akik már nem laknak 
Kakucson, de sok évig táncoltak együtt a most fellépőkkel.

Spanyielné Elek Györgyi

Az első mazsorettek
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30 éves a DAKÖV Kft.
2022. szeptember 2-án ünnepelhettük a DAKÖV Dabas 

és Környéke Vízügyi Kft. fennállásának 30 éves jubileumát. 
Az egész napos, baráti hangulatú, több mint 400 fős szabad-
téri rendezvénynek a Wellis Sportpark adott otthont. 

Finom ételekkel, 
DAKÖV-ös kötődésű 
zenekarok és zenészek 
színvonalas koncertjei-
vel, helyi sportegyesü-
letek látványos fellépé-
seivel, valamint vidám, 
játékos vetélkedőkkel 
igyekeztünk mindany-
nyiunk számára emlé-
kezetessé tenni ezt a 
neves napot, ami kivá-
ló lehetőséget nyújtott 
arra, hogy az alkalom-
hoz illően a Társaság 
eddigi legnagyobb vo-
lumenű rendezvényét 
valósíthassuk meg. 

A változatos, jó hangulatú talpalávalóról a Böllér Brass, 
a Groupensax, a Friday Band, a Kálvin Zenekar, a The 
Bluesberry Band és a nagy sikerű, kizárólag kollégákból 
álló DAKÖV Band gondoskodott. A műsort az akrobatikus 
sport környékbeli képviselői, a Kakucsi Mazsorettek, a TOP 
Fitness és a Rebel Rúdsport színes, lendületes produkciói 
színesítették.

Munkavállalóinkon túl meghívottjaink között szerepeltek 
főbb beszállítóink képviselői, tulajdonos önkormányzata-
ink polgármesterei, alapítóink, felügyelőbizottsági tagjaink, 
társszolgáltatóink, valamint a Magyar Víziközmű Szövetség 
vezetői. 

A nyitóbeszédek alkalmával visszatekintettünk a DAKÖV 
Kft. történetére, működésére, amely 1992-ben, mindösz-
sze 70 fős állományi létszámmal indult és a kezdetekben 
hozzávetőlegesen csupán 800 millió forintos árbevételt ért 
el. Ekkor Dabason kívül Alsónémedi, Bugyi, Örkény és 
Táborfalva községek tartoztak az ellátási területhez, majd 
csatlakozott Kakucs és Hernád is. A víziközmű-szolgáltatást 

újra szabályozó törvény érvénybe lépésével 2012-ben meg-
kezdődött a 8 éven át tartó integráció, aminek hatására egy 
nagy üzemeltető, tovább fejlődő, a törvényi előírásoknak 
megfelelő, strukturálisan is megújult szervezet került kiala-
kításra, melynek jelenleg 64 önkormányzat a tulajdonosa. 
A 2010-ben kibővített dabasi irodaházban kialakított szék-
helyen 2014 óta működő központi szervezettel, a Dabasi-, 
Bagi- és Monori Üzemigazgatósággal, valamint a Ráckevei- 
és Abonyi Üzemmérnökségekkel, 488 fős átlagétszámmal 
látja el közműszolgáltatási feladatait a Társaság. Árbevéte-
lünk 2021-ben majd 6 milliárd 250 millió Ft volt. Büszkén 
mondhatjuk el, hogy a DAKÖV Kft. a 30 év alatt folyamato-
san növekedett, fejlődött, biztosítva mára mintegy 228 ezer 
főnek a színvonalas víz- és szennyvízszolgáltatást.

Örömmel köszöntöttük legrégebbi, érdemes és 25 éves 
munkaviszonnyal rendelkező dolgozóinkat. Ugyan egyre 
kevésbé jellemző sajnos, hogy generációk dolgoznak együtt 
a vízműveknél, mégis szerencsére a mai napig jelentős azon 
munkavállalóink száma, akik akár 30-40 vagy több éve is 
hozzájárulnak értékes munkájukkal Társaságunk tevékeny-
ségéhez.

Működési nehézségeink, a napjainkban az energiaszektort 
érintő változások és a vízágazat újabb szervezeti átalakítása 
körüli bizonytalanság ellenére továbbra is optimistán tekin-
tünk a jövő felé. Hisszük, hogy a vizek országában a vízkincs 
fontossága és védelme felértékelődik, amiért mi magunk is 
teszünk. Bízunk abban is, hogy a víziközmű-szolgáltatás és 
a vízműves szakma mielőbb elnyeri méltó megbecsülését, 
hogy még hosszú évekig mi folyjunk a csapból!

Bábel Melinda

Jasper Lóránt ügyvezető igazgató

Kitüntetett dolgozóink köszöntése. Képünkön Jasper Géza több 
évtizedes munkáját köszönik meg.

A kakucsi Amazon Mazsorett Egyesület táncosai A DAKÖV Band
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Berki Kamilla

Erdősi Hanna

Kovács Attila

Surányi Ékes Kincső

Varró-Geicz Fruzsina

Vass Richárd FülöpKohári-Deák Emili

Horváth Alfréd

Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t, nevelő(ke)t egy al-

kalommal, gyermekenként 20.000 Ft névértékű, babaápolási termékek 
vásárlására jogosító utalvánnyal támogatja a települési támogatásról és 
az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában 
foglaltak szerint.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Halmi Pálné vezető-főtaná-
csos 2022 szeptemberében a következő újszülötteket köszöntötte ottho-
nukban: 

1. Berki Péter és Simon Petra kislányát: Kamillát
2. Erdősi László és Kozma Anita kislányát: Hannát  
3. Horváth Ádám és Ranga Petra kisfi át: Alfrédot 
4. Kohári Csaba és Deák Tünde kislányát: Emilit   
5. Kovács Attila és Jasper Kitti kisfi át: Attilát           
6. Petricsák Krisztián és Nagy Nikolett kislányát: Niát 
7. Surányi Zsolt és Tóth Krisztina kislányát: Ékes Kincsőt 
8. Varró Ferenc János és Geicz Györgyi Julianna kislányát: Fruzsinát
9. Vass Koppány Csaba és Bognár Barbara kisfi át: Richárd Fülöpöt

Az Önkormányzat és 
a Lapozgató 
Szerkesztősége 

részéről nagyon sok 
boldogságot és jó 

egészséget kívánunk a 
szülőknek és újszülött 

gyermekeiknek!
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Gulyásfesztivál képekben - 2022. szeptember 17-én, a kakucsi búcsú előtti szombaton

A II. Gulyásfesztivál helyszíne a kakucsi búcsú vidámparkja 
mögötti önkormányzati terület volt

A hideg, esős időben helytállt a FIDESZ kakucsi szervezetének 
csapata is

Színpadon a Böllér Brass Band!

A fesztivál főszervezője, Hörömpő István a Dabasi Rádió 
munkatársával, Balogh Ferenccel

FESZTIVÁLOK 2022 őszén

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm vendégeinket – a 
távolabbról érkezetteket és a helyi érdeklődőket egyaránt. 
Külön is köszöntöm Buday Mihály festőművészt és kedves 
feleségét, Ibolya asszonyt.

Az immár 95 éves kakucsi Szent Kereszt-templomunkban 
vagyunk, Buday Mihály festőművész kiállításának megnyi-
tóján. Köszönjük 
Kelemen Zoltán 
atyának, hogy 
ezt lehetővé tet-
te számunkra.

Külön öröm 
és megtisztelte-
tés, hogy a ki-
állítást szervező 
Sztana Károly 
olyan neves 
előadóművészt hívott a megnyitó műsorába, mint (vitéz) 
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondót, akit feleségével, 
Júlia asszonnyal együtt köszöntünk körünkben.

Ilyen kiállításmegnyitó Kakucson még nem volt! 
Hiszen ezen a szakrális helyszínen csak egy művel van 

jelen a festő, egy alkotással, amely mint „cseppben a tenger” 
arra hivatott, hogy bemutassa a művészt, illetve, hogy kíván-
csivá tegyen bennünket, és vágyjunk arra, hogy megismer-
jük a többi festményét is, amelyeket a templomi ünnepséget 
követően a Polgármesteri Hivatalban tekinthetünk meg.

Köszöntésünket követően ismerkedjünk meg dr. Kendéné 
Toma Mária, polgármesterünk segítségével a festőművész-
szel, kérjük, mutassa be nekünk az alkotót és műveit!

Tisztelettel felkérem őt, hogy nyissa meg Buday Mihály 
festőművész kiállítását!

Tóth Istvánné

Buday Mihály festőművész kiállítása 
szeptember 23-án
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Dús szépségekkel megáldott, hajdan 
gyönyörű világunk ragyogó színei egy-
re fakulnak, szívünknek üzenő meséink 
tengere apad, szavaink dallamát sietősen 
kopogó ütemek fedik el, fátyol takarja 
lelkünkben a másokhoz vezető utakat. 
Kapni, csak kapni akar ez a század már 
és feledni kezdi a mosoly hatalmas ere-
jét, a gyógyító jó szó adományát, mely 
talán még bennünk is ott él valahol. 

Hinnéd, nincs már a világon erő, mi 
az emberi léleknek örömet adhat. 

De tévedsz, mert nem számoltál a mű-
vészet bűvös hatalmával. 

Lásd, hogy hozza elénk ősi idők mito-
lógiáját, hitünk gyökerét, lepattintja ab-
roncsát a közönynek, újfajta szabadság 
tölti be lényünk. Művei által találunk rá 
a vágyott feloldozásra és modern időnk 
talmi csillogását valódi értékekre vált-
hatjuk fel. 

Eddig siettünk, és semmit sem lát-
tunk, rabjai lettünk az idő kerekének, 
futottunk előle, pedig bennünk van az 
idő – s mi észre sem vettük, hogy annyi 
belőle a miénk csupán, amennyi nekünk 
rendeltetett és az a legjobb pillanat, 
amiben éppen élünk. Nem futni előle, 
de élnünk kell benne és látni, mit ajánl, 
mert az idők mélyén ott van minden és 
mindenki, mi előttünk született. 

Óvón beburkol, ha hagyjuk, gazda-

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester kiállításmegnyitó beszéde:

A Kende házaspár a kiállítást szervező 
Sztana Károllyal

Buday Mihály egy szép festményt adott át 
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester-

nek, amellyel megköszönte a kiállítás 
lehetőségét

A templomi megnyitó után az érdeklődők 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

tekinthették meg a festményeket 

A műsorban Tolcsvay Béla Kossuth-díjas 
énekmondót fogadtuk

gít, az időben lapuló időtlen bölcsesség 
páratlan gyöngyeit gurítja elénk. Átra-
gyog a gömbök selymes fényén, amit 
kínál – válasszunk vigyázva, mert amit 
merítünk, azzá leszünk. 

Megtörni az ördögi rohanást csak a 
művész tudja, színeivel zúzva szét az 
átkot, mi eddig sűrű hályogot borított 
szemünkre. Évezredek kincsének ara-
nyát villantja vaksi szemünkbe, látni 
kezdünk újra. Szép Afroditének szomo-
rú mosolyában ott ül a vágy. Ragyogó 
lángot vet a fényre rubintja, aranyának 
súlya szorosan tartja büszke fejét. Párat-
lan ékszere, férje adománya bizonyítja, 
hogy nem kapható szerelem aranyért.

Nem határ a szépséget övező keret, 
teret enged a fantáziának. A fény lánya, 
Éósz hozza gyors fogatán az éjszakát le-
győző sugarakat, szórja a világon szerte 
szét – belesajdul a szív a napzuhatagba. 
Visszavetülnek és az arc már maga a 
fény. Minden világok nagy ajándéka a 
hajnal – ragyogása hervadhatatlan. És 
Janus is visszatekint az időre mosolyog-
va, mert ami elmúlt, az már az övé, és jó 
hogy övé volt, de tekintete komoran für-
készi a jövőt, ami vár rá, az ismeretlent. 
Világunk színe, fonákja telve van jóval 
és rosszal, fordíthatjuk bárhogy, úgy a 
miénk, ahogy mögöttünk van. Csende-
sen szemléled a múltat, a jövőt 
és a jelent, mint valamely ka-
pun át az időt, melyen jönnek, 
mennek ismeretlen világok és 
gondolatok.

Karcsú alakot takar a hű-
ség kék színű palástja, szegve 
a méltóság veretes vörösével. 
Hunyt szemmel meditálhatsz 
vagy álmodhatsz aranyidőkről, 
míg a világ végének tornyához 
el nem érsz elmormolva egy 
halk fohászt. 

Emlékeinket, mik napra nap 
lüktetnek fejünkben, az elme 

újra, meg újra, szebbé írja, így teszi a 
kellemeset ragyogóvá, fénysugarát el-
véve a rosszról. Visszatekintve példa 
múltunknak hagyatéka, magunk építjük 
az átjáró kapuját, hogy életünk része le-
hessen az emlékek birodalma. 

Szívünknek így nyújt élesebb képet 
a jóról, és a gondnak redőit arcunkról 
lesodorja. 

A megállíthatatlan kozmikus idő 
kutatója és ábrázolója itt van velünk. 
Neki köszönhetjük, hogy a ritkán al-
kalmazott színekkel, ikonként lefestett 
tulajdonságokkal, álmokkal, örömök-
kel és bánatokkal, hittel és szeretettel 
szembesülhetünk és gyönyörködhe-
tünk páratlan tehetségében. Különleges 
látásmódja teszi lehetővé, hogy a mito-
lógia, a biblia motívumai felejthetetlen 
színvilággal jelenhetnek meg a képein. 
Lehetünk szomorúak vagy boldogok, 
amikor először látjuk a képeket, biz-
tosan rezonálnak a lelkünkkel. Elűzik 
a gondokat, és pozitív gondolatokat 
ébresztenek bennünk. Nagy tehetség 
ez, amivel kevesen rendelkeznek. 

Aki pedig mindezt megmutatja ne-
künk, nem más, mint Buday Mihály fes-
tőművész. Délvidéken, Jugoszláviában 
született, de ma már itthon van közöt-
tünk. Zalaegerszegen tanít, táborokat 
szervez és gondozza, segíti a fi atalo-
kat a művészi egyéniség megtalálásá-
ban. Kiállításai voltak Jugoszláviában, 
Magyarországon, Németországban, az 
Egyesült Államokban sok-sok helyszí-
nen. Örülünk, hogy most Kakucs is he-
lyet adhat páratlan művészetének!

Kívánunk neki képekben, témákban 
gazdag jövőt és jó egészséget családja 
és barátai körében!

Buday Mihály! Isten hozta nálunk!
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2022. szeptember 24.

VIII. PÁLINKA-, LEKVÁR- ÉS MÉZFESZTIVÁL KÉPEKBEN
Sátrak sora

A sátrak felállítását köszönjük Kelemen Imre karbantartónak és 
munkatársainak!

Köszönjük valamennyi civil szervezetnek, hogy velünk voltak 
ezen a délutánon! Kínálták a maguk készítette pálinkát, lekvárt, 
süteményt, palacsintát, de kóstolhattak mézet is egy-egy sátornál. 

Az Önkormányzat bográcsaiban a Nagy Pál képviselő úr irányítá-
sával főzött fi nom ételek is elfogytak. 

Jó volt így együtt lenni!
Legközelebb az adventi forgatagban várunk minden kedves ér-

deklődőt!

A Karitász és a nyugdíjasok egy sátorban voltak aktív részesei a 
rendezvénynek

Az Ablak Kakucsra népi ruhában várta az érdeklődőket

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége A Kakucsi Általános Iskola lekvárversenyt hirdetett ebben az évben is

A nyugdíjasok mellé társultak a KAVICSOK
A KAFIK sátra mellett gulyáslevest főztek, de fi nom 

palacsintával is kedveskedtek a látogatóknak

Önkormányzatunk képviselői

Balról a magyarkakucsi vendégeket várták a megterített 
asztalok
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A pálinkafesztivál 
kakucsi szereplői

A műsor főrendezője: 
Spanyielné Elek Györgyi

A mazsorettek felvonulásával kezdődött kulturális műsorunk

A Kálvin Zenekar és Nagy Jánosné

A Kakucsolók

A Kökörcsin Óvoda Pillangó csoportja

A Kökörcsin Óvoda Süni csoportja

Az alapító Kakucsi Mazsorettek

Az Amazon Mazsorettek

A vendégül fogadott dabasi hipp-hopp csapatban több kakucsi 
fi atal is táncol
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Királyfakvi Zsóka és Milner Angéla a Tájházat képviselve 
kézműveskedtek

A Kökörcsin óvoda pedagógusai csillámtetoválással kedvesked-
tek a gyerekeknek

Ujjé, a ligetben nagyszerű! - körhinta a plébánia előtti téren Nagy Pál kuktáival fi nom marhapörköltet főzött magyarkakucsi 
barátainknak

A Palinta együttes 
gyermekműsorával 
szórakoztatott 
bennünket

Heincz Gábor Biga, 
a délután sztárvendége 

a KAVICSOK 
képviselőivel

A Szent Ferenc Állatmenhely dolgozói az idén is sikeres 
állatsimogatót szerveztek

Tájházi játszóház a templomkertben Zsóka
néni szervezésében

A pálinkafesztivál gazdag programkínálatából
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Meghirdettük 2022-ben is a házi pálinkák versenyét. A ta-
valyi évben meglepett bennünket a részvételi arány, hiszen 
közel harminc minta érkezett. 

Az idei évben tíz mintával neveztek be. 
A kevés minta nem minőségi csökkenést jelent. Örömmel 

tapasztalta a zsűri, hogy korábbi javaslatait megfogadva, a 
pálinkát főzők a gyümölcs minőségére tették a hangsúlyt és 
nem a magas szeszfokra. 

A magyar pálinka azért kuriózum a világ égetett szeszei 

között, mert páratlan ízű gyümölcseinkből készítve, zamat-
ban gazdag itallá nemesedik. 

Éppen ezért nem illendő a pálinkát lehűteni, mert a hűtés 
elveszi a gyümölcs ízét, illatát, és semmiben sem különbö-
zik a gabonából készített, érdemtelenül drágán árult whiskey 
bármelyikétől. 

A benevezett párlatokat hatan bíráltuk el. Köszönöm a 
zsűrizésben résztvevők munkáját!

A végeredmény a következő:

Jasper Lóránt Meggy Nagy arany 24,83
Bandzi Antal Szilva Arany 23,83
Pekker Norbert Szilva Ezüst 20,66667 
Kelemen Imre (Dabas) Cseresznye Ezüst 20,66666
Pekkerné Kleineiszl Nikole�  Sárgabarack Ezüst  20,5
Jasper Lóránt Alma Bronz 19,83
Gavló Zoltán Sárgabarack Bronz 19,5
Bandzi Antal Zöld dió Bronz 18,16
Kancsár András (Újhartyán) Füge Bronz 17,66
Kelemen Imre (Dabas) Alma Bronz 16,16

Pálinkaverseny eredmények

Gratulálok a versenyen résztvevőknek!
Köszönöm szépen azoknak, akik megmérették a pálinkájukat.
Remélem, az idei gyümölcstermésből jövőre még szebb felhozatallal találkozunk!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Fotók a díjak átvételekor

Jasper Lóránt Bandzi Antal

Pekkerné Kleineiszl Nikolett Kelemen Imre Gavló Zoltán
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei

2022 augusztusában 2 hétre zárt be az óvoda, mely idő alatt 
nagytakarítást, fertőtlenítést és udvarrendezést végeztünk el. 
Augusztus 22-én nyitottunk újra, de a rendes hangos óvodai 
élet szeptember elsején indult el. 5 csoporttal kezdtük ismét a 
nevelési évet. Katica kiscsoportunkba még csak szoktatásra jár-
nak a gyerekek, bár mire a Lapozgató megjelenik, szinte teljes 
létszámmal lesznek ők is. Két középső és két nagycsoportunk 
van. Mindkét nagycsoportban alacsonyabb a létszám, így több 
idő jut az iskolai felkészítésre, valamint a felzárkózásra (akinek 
erre szüksége van). Minden csoportban képesített óvodapeda-
gógus a csoportvezető, valamint 3 csoportban óvodapedagógus 
a társóvónő is, két csoportban pedig pedagógiai asszisztens se-
gíti az óvónő munkáját. Mellettük minden csoportban képzett 

dajka is segít a mindennapi teendőkben. Minden szeptemberben 
a logopédus felméri a gyermekeket és heti 12 órában foglalko-
zik azokkal, akiknek valamilyen hanghibájuk van. Elsősorban a 
nagy és középső csoportos gyermekek fejlesztése folyik. Óvo-
dánkban sajátos nevelési igényű, valamint tanulási nehézséggel 
küzdő gyerekek is vannak. Velük gyógypedagógus foglalkozik 
heti 8-10 órában. Ez óriási segítség a szülőknek óvó néniknek 
egyaránt, hiszen a szakemberek elmondják, hogy napközben, 
illetve otthon, hogyan foglalkozzunk a gyerekekkel. Szerencsé-
re a pedagógusok fogékonyak az ilyen gyermekek fogadásá-
ra, ellátására. Az ősz hangulatos, színes évszak az óvodában. 
Rengeteg programon veszünk részt és az óvodában is sokféle 
tevékenységgel foglalkozunk.

Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok

Ismerkedés a mézzel, lekvárral, 1. 
nyáron készült befőzésekkel Fesztiválon való részvétel (09. 24.)

Szüreti felvonulás2. Must készítése, kézműves foglalkozások (10. 02.)

Adventi készülődés3. Adventi koszorú, naptár készítése (november utolsó 
hete)

Községi adventi vásáron szereplés4. Műsor, kézműves foglalkozás szervezése (advent első 
vasárnapja - 11. 27.)

Mikulás ünnepség megszervezése5. Ajándékkészítés, dalok, versek
(december első hete - 12. 06.)
Gézengúz együttes műsora (12. 07.)

Luca nap6. Búzaültetés, Lucázás (12. 13.)

Gyertyagyújtás az óvodában7. Fenyőfa díszítése az udvaron, karácsonyi dalok 
éneklése, szülők megvendégelése (12. 15.)

Évkezdés az óvodában

Első féléves programjaink:

Ősz szele zümmög.... a Kökörcsin Óvodában
Az ősz beköszöntével sok változás tapasztalható a termé-

szetben, illetve emberi környezetünkben. A természet cso-
dálatos színváltozásaival hívja fel magára a fi gyelmet ebben 
az időszakban.

Szeptemberben egy új tanévvel elindult óvodánk élete is. 
A kiscsoportban az új gyerekek beszoktatása folyamatosan 
történik. A középső és nagycsoportban elkezdődnek a kez-
deményezések, foglalkozások, felkészülések az óvodai és a 
község rendezvényeire. A szeptember, október néha még a 
november is - a meteorológiai ősz hónapjai - sétára, kirándu-
lásra, játékra, felfedezésre adnak lehetőséget. A csoportszo-
bákban lévő évszakfal tükrözi az adott évszak hangulatát, 
az évkörön belüli ünnep jellegzetességeit. A gyermekek nap 

mint nap találkoznak itt a mesevilággal, az ünnep tartalmával, 
a közös együttlétek élményeivel, emlékeivel. Programunk 
feladatul tűzte ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák 
és életviteli szokások közvetítését, melyek felkészítik gyer-
mekeinket arra, hogyan óvhatják meg természetes társas és 
társadalmi környezetüket. A környezeti nevelés sikere első-
sorban a gyermekeket nevelők hozzáállásán, attitűdjén, ne-
velési módszerein múlik.

Óvodánk gyermekei mindig kedves színfoltjai községünk 
rendezvényeinek. A szeptember 24-én, szombaton megren-
dezésre került VIII. Pálinka- Méz- és Lekvárfesztiválon a 
Pillangó és Süni középső csoport képviselte óvodánkat szín-
vonalas, táncos műsorával.  Az óvó nénik kézműves fog-
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Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok

Ismerkedés a mézzel, lekvárral, 1. 
nyáron készült befőzésekkel Fesztiválon való részvétel (09. 24.)

Szüreti felvonulás2. Must készítése, kézműves foglalkozások (10. 02.)

Adventi készülődés3. Adventi koszorú, naptár készítése (november utolsó 
hete)

Községi adventi vásáron szereplés4. Műsor, kézműves foglalkozás szervezése (advent első 
vasárnapja - 11. 27.)

Mikulás ünnepség megszervezése5. Ajándékkészítés, dalok, versek
(december első hete - 12. 06.)
Gézengúz együttes műsora (12. 07.)

Luca nap6. Búzaültetés, Lucázás (12. 13.)

Gyertyagyújtás az óvodában7. Fenyőfa díszítése az udvaron, karácsonyi dalok 
éneklése, szülők megvendégelése (12. 15.)

Az 1956. október 23-ai forradalom- és 
szabadságharcról emlékezünk Kakucson

 Tisztele� el meghívjuk Önt 
és kedves Családját 

a 2022. október 21-én, pénteken tartandó 
megemlékezésünkre, melynek programja 

a következő:

17.00 órától – ünnepi szentmise 
a Szent Kereszt-templomban

17.30 órától – megemlékező műsor 
a Polgármesteri Hivatal elő�   téren, 
majd koszorúzás a Hősi Emlékműnél 

Az ünnepi műsor zárásaként fáklyás felvonulással 
� sztelgünk a hősök elő� .

A rendezvény végén forró teával várjuk az ünneplő közönséget.
Ünnepeljünk együ� !

Kakucs Község Önkormányzata

lalkozásokkal 
kedveskedtek 
a gyerekeknek 
ezen a délutá-
non.

A következő 
jeles napunk a 
Szüret. A szü-
ret időpontja 
meghatározott 
naphoz nem 
köthető tevé-
kenység, ezért 
a falu szüreti 
felvonulásá-
hoz igazodva 
készülődtünk. 
A szüret fogal-
ma távol áll a 
gyerekektől, 

hiszen személyes tapasztalat nem fűződik hozzá. A szüret 
szó hallatán a szőlő szüretre asszociálunk, de tudatosítani 
kell a gyerekekkel, hogy a szüret az, amikor egy termés, 
gyümölcs beérik, s egyszerre szedjük le. Ez lehet szilvaszü-
ret, almaszüret, diószüret, illetve szőlőszüret. Természetesen 
csoportonként változó lehet, hogy a szüret központjába mi-
lyen gyümölcs kerül, de nálunk a központi hely a szőlőé. 
Szeptember 30-án délelőtt rendeztük meg az óvodai szüreti 
bált, amelyen minden csoport bemutatta őszi műsorát, majd 
nagycsoportosaink /Csiga és Maci csoport/ néphagyomány-
őrző táncokkal, mondókákkal színesítették ezt a napot.  

Az óvodai csoportokban a hagyományos ünnepek mellett 
jelentős szereppel bírnak az úgynevezett zöld ünnepek. Ok-
tóber 4-én emlékezünk meg az óvodában az Állatok Világ-
napjáról. Ez alkalomból felhívjuk a gyermekék fi gyelmét a 
házi- és a vadon élő állatok helyzetére.

Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, 
tanítani. A tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb mód-
szer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli 
kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szere-
tet, gondoskodás, védelem érzése. Játékos formában gazda-
gítjuk gyermekeink ismereteit az állatokról, élőhelyeikről. 
Állatképes tablót készítünk, állatokról szóló természetfi lmet 
nézünk, és ha szerencsénk van élőben is láthatunk egy-két 
állatot családoknál.

Októberben rengeteg ismeretanyaggal bővítjük a gyere-
kek tudástárát.  A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 
gyerekek számára olyan életrendet kínál, amely fi gyelem-
be veszi fejlődésük egyéni ütemét, és tevékenységeiket a 
népi hagyományok eszköztárával gazdagítja. Ez egy olyan 
komplex nevelési rendszerben valósul meg, amelynek felté-
tele a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő optimális 
környezet. A hagyományőrző szemléletű nevelés, az óvo-
dáskorú gyermek érzelmi, értelmi fogékonyságára alapoz. A 
népi mondókák ritmikussága, az énekes játékok mozgásele-
mei, a hangulatőrző népdalok, a népmesék varázslatos vi-
lága napirendünket gazdagítják. Szöszmötölünk, barkácso-
lunk, kézműveskedünk, őszi versekkel, mesékkel, dalokkal 
ismerkedünk.

Bátran mondhatom, hogy óvodánkban tartalmas munka 
folyik a gyerekekkel, a gyerekekért!

Nagy Henrietta óvodapedagógus
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A Kakucsi Általános Iskola hírei

Hívogat az iskola, kapuját kitárja…   
énekelték a gyerekek szeptember 1-jén a Kakucsi Álta-

lános Iskola tanévnyitóján. Ezen a napon 146 tanuló „köl-
tözött” be az osztálytermekbe, foglalta el a padokat, vette 
birtokba az udvart, a játszóteret. A tanulókat 10 főállású pe-
dagógus, 4 óraadó tanár, 4 pedagógiai asszisztens neveli és 
oktatja, munkájukat 4 kisegítő dolgozó segíti.

Az évnyitón 26 elsős kisdiákunknak tűztük fel iskolánk 
jelvényét, mellyel az iskolai közösségünk tagjaivá fogadtuk 
őket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők bizalmát, 
hogy gyermekeiket gondjainkra bízták! Kérjük 8 éven át tar-
tó támogató fi gyelmüket, együttműködésüket! Forduljanak 
bizalommal a pedagógusokhoz, így közös erővel tudjuk biz-
tosítani a gyerekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését.  

A kis elsősök mellett új kollégákat is köszöntöttünk, ők 
is megkapták jelvényünket, ők is közösségünk tagjaivá vál-
tak: Fendrichné Szederkényi Zsófi a tanító néni, Sárköziné 
Vakherda Nóra magyar-történelem szakos tanár, Szudorné 
Pribék Ilona matematika-kémia szakos középiskolai tanár, 
óraadó, Szabó Mária és Kendl-Kili Tímea pedagógiai asz-
szisztens.

A mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a 
gyerekeknek közös élményeket, jó tanulást, a szülőknek kö-
zösen elért és megélt sikereket kívánok!

Szarvas-Varró Ágnes intézményvezető

Iskolánk új tanárainak 
bemutatkozása

Fendrichné Szederkényi Zsófi ának hívnak és 2022 ja-
nuárjában költöztem férjemmel és két gyermekemmel Bu-
dapestről Kakucsra. 

Már nagyon vártuk a pillanatot, hogy beköltözhessünk 
életünk első saját otthonába. Én a fővárosban éltem szüle-
tésemtől kezdve, bár már gyerekként is nagyon vágytam a 
kertre, a friss levegőre, a zöldbe. Be kell vallanom, nagyon 
izgultam, hogy mennyire lesz más az élet egy olyan kis kö-
zösségben, ahol mindenki ismer mindenkit. 

A kislányunk volt az 
első, aki már februártól 
elkezdhetett beilleszked-
ni az óvodai közösségbe. 
Én is egyre jobban meg-
ismertem a szűkebb, majd 
kicsit tágabb környezete-
met, s bár vannak dolgok, 
amik nagyon hiányoznak 
a nagyvárosból, napról-
napra egyre jobban szere-
tek itt élni.

Nyár elején érett meg 
a gondolat, majd a csa-
ládi döntés, hogy a kisfi -
únknak is szüksége lenne 
valamilyen közösségre, és nekem is vissza kéne állnom a 
munka világába. 

Mivel a helyi bölcsődében szabadult fel hely a számára, 
így én is vettem a bátorságot, és megkerestem a Kakucsi Ál-
talános Iskola kinevezett vezetőjét a kérdéssel, hogy szüksé-
gük van-e pedagógusra.  Szarvas-Varró Ágnes nagyon nagy 
szeretettel fogadott és semmi sem állt az útjába annak, hogy 
augusztus végén már az itteni iskolában kezdjem meg a tan-
évet. 

Kezdeti izgalmam feleslegesnek bizonyult. Az eddigi 
munkahelyeimhez képest jóval kisebb közösség rendkívül 
kedvesen és támogatón fogadott be. Még csak a 6. hetet 
kezdem meg a közösségben és a 4. hetet a gyerekek között, 
mégis úgy érzem, hogy végre hazaértem. 

Sárköziné Vakherda Nóra vagyok, magyar és 
történelemszakos tanár. Egyetemi tanulmányaimat Debre-

cenben fejeztem be. 6 
éve mondhatom magam 
büszkén kakucsi lakos-
nak. Ez idő alatt Buda-
keszin tanítottam az ál-
talános iskolában.

Ettől az évtől kezdve 
a helyi iskolában taní-
tom a magyar nyelv és 
irodalom, hon- és népis-
meret, illetve történelem 
tantárgyakat. Egyben a 
jelenlegi 8. osztály osz-
tályfőnöke vagyok.

Munkámmal legjobb 
tudásom szerint igyek-
szem a legtöbb tudást és 
készséget megtanítani a 

tanulóknak. Szeretném megmutatni nekik az élet szépségeit, 
lehetőségeit, nehézségeit, és biztosítani számukra az azokra 
való felkészülést.
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Kitűnő tanulók kirándulása

2022. szeptember 23-án Iskolánk újra megszervezte a ki-
tűnő tanulók kirándulását. Budapest felé vettük az irányt, és 
a megújult Városligetben „kalandoztunk” egy egész napon 
át. 

Először a Hősök terén néztük meg dicső elődeink szobra-
it. Felmászhattunk a rendkívül modern Néprajzi Múzeum te-
tejére, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. Majd a na-
gyon különleges Magyar Zene Házában egy lélegzetelállító 
interaktív kiállítás részesei lehettünk az időben barangolva, 
az ősi zörejektől a mai modern zenékig. Ezután, a gyerme-
kek legnagyobb örömére, kipróbáltuk Budapest egyik leg-
nagyobb és legújabb, kötélpályákkal, hintákkal felszerelt 
játszóterét. A délután hátralévő részét a Mezőgazdasági Mú-
zeumban töltöttük, ahol kis csapatunk izgalmas kincskereső 
programon vett részt, melyen keresztül megismerték az ős-
erdők növény- és állatvilágát.

Kivételes nap volt, különleges, élményteli programok-
kal. 

Goldáné Fajt Mária tanító, munkaközösségvezető

Osztálytalálkozók
Öreg diákok találkozója

55 évvel ezelőtt, az 1967-ben végzett 8.A osztály tanu-
lói találkozóját tartottuk meg szeptember 24-én, az alma 
materünkben, az intézmény vezetőjének jóváhagyásával. 
Köszönjük az Igazgatónő segítőkészségét, aki az egyik tan-
terembe helyezte az egykori osztálynaplónkat, amit tanul-
mányozhattunk. 

A ballagásunkkor osztályunk létszáma 22 fő volt, az évek 
során elhunyt 8 fő. A találkozón megjelent 11 öreg diák, 
névsor szerint: Gálik József, Hébel Mária, Horváth Balázs, 

Kaufmann Éva, Kloczka Mihály, Kucsera István, Lestár Ju-
lianna, Ordasi Erzsébet, Petrányi Magdolna, Reznek Mihály 
és Strupka Mária. Osztályfőnökünk, Jakab Lajos tanár úr, 
bár ígérte, de általunk ismeretlen okból nem jelent meg.

Nem vett részt a találkozón Kálvin Mária, Rizmajer János 
és Ulicska Erzsébet. 

A szívélyes baráti beszélgetés során meglepődve hallgat-
tuk Horváth Balázs mondatait, hogy volt 5 éves osztályta-
lálkozónk is, amire egyikünk sem emlékezett. Bizonyságul 
elhozta az akkor megjelentek aláírásával ellátott könyvet is.

Miután mindenki számot adott az életének elmúlt öt éve 
alatt történt eseményeiről, a főbejárat előtt készítettünk egy 
csoportképet, ezt követően kilátogattunk a temetőbe, egy-
egy szál virággal tisztelegni halott osztálytársaink emléke 
előtt.

A megemlékezés után ebédeltünk, majd kötetlen beszél-
getést tartottunk a Liebner-kerti vendégházban.

Néhány órára ismét pajkos, fi atal diákok voltunk!
Kloczka Mihály

Osztálytalálkozó
Szervusztok, régi Diákjaim!
Meghívásotokat örömmel fogadtam, és izgatottan ké-

szültem a 15 éves találkozóra. Latolgattam: vajon az el-
múlt másfél évtized milyen változásokat hozott életetek-
ben és a külső megjelenésetekben?  

A ballagáson így énekeltetek: „A régi osztály mindig 
visszavár…” Ezúttal azonban csupán két egykori osztály-
főnök, a kis tablótok és egy alsós osztálykönyv várt Ben-
neteket az Aranykalászban.  

Hát bizony, a megjelent csinos hölgyekben és fess fi a-
talemberekben nem mindegyikőtöknél fedeztem fel a régi 
kisdiákjaim vonásait! De Ti is így voltatok ezzel! Derűs 
perceket okozott az egymásra csodálkozás és a tabló fo-
tóinak összevetése a jelenlegi arcotokkal. Aztán előkerül-
tek a kirándulások, táborozások, osztálybulik fényképei 
is, amelyek újabb emlékeket idéztek fel: kedveseket is, 
keserédeseket is.

„Tanárnő, készült?”  Nem kérdeztétek, én enélkül is 
válaszoltam: „Készültem.” Felidéztem többek között azt 
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a kedves ünnepséget, ahol először szerepeltünk együtt, és 
egyforma könyvjutalomban is részesültünk.

Kedves régi Diákjaim!
Tizenöt év után jó volt újra találkozni Veletek! Bár a 

teljes „nagy csapat” nem tudott összejönni, ennek ellené-
re nyolcan is képesek voltatok olyan atmoszférát terem-
teni, amelyben visszatért a régi osztályhangulat. Jó volt a 
fehér asztal mellett, a régi események felsorolása közben 
néhány órára újból együtt lenni, egy kicsit „visszafi ata-
lodni”, s közben új élményeket is szerezni. Még a közös 
temetőlátogatás: az örök álomba szenderült kedves tanít-
vány felkeresése is könnyebb volt közösségi keretben, 
mint egyénileg. 

Köszönöm a meghívásotokat! A múlt megidézésével 
megszépítettétek a jelen néhány röpke óráját. 

Kívánom, hogy még többször legyen részetek, legyen 
részünk ilyen együttlétekben! 

Ez úton is kívánok Mindannyiótoknak boldog csalá-
di életet, sikeres pályafutást! A találkozónkon elhangzott 
verssel búcsúzom, üzenve ezzel a távolmaradóknak is, 
szeretett Nagy Milánunknak is: Viszontlátásra!

                           Csernák Jánosné felsős osztályfőnök

Reményik Sándor: Viszontlátásra 
   

Viszontlátásra, - mondom, és megyek. 
Robognak vonatok és életek - 
Bennem, legbelül valami remeg. 
Mert nem tudom, 
Sohasem tudhatom: 
Szoríthatom-e még 
Azt a kezet, amit elengedek. 
   
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis. 
Viszontlátásra - holnap. 
Vagy ha nem holnap, - hát holnapután. 
Vagy ha nem akkor - hát majd azután. 
És ha aztán sem - talán egy év mulva. 
S ha még akkor sem - hát ezer év mulva. 
Viszontlátásra a földnek porában, 

Viszontlátásra az égi sugárban. 
Viszontlátásra a hold udvarán, 
Vagy a Tejút valamely csillagán - 
„Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

Több mint találkozó!
Az osztálytalálkozók – azt gondolom – minden volt 

diákból vegyes érzelmeket váltanak ki! Hogyan emlé-
keznek rám, mennyit változtam, mit szólnak hozzám 
most, mit meséljek magamról? Benne van az a hatalmas 
izgalom, hogy újra láthatom azokat az embereket, akik-
kel 15 évvel ezelőtt a mindennapjaimat töltöttem!

Július 16-án volt a mi 15 éves általános iskolai osz-
tálytalálkozónk! Az Aranykalász vendéglőben gyü-
lekeztünk. Néhányan nem tudtak eljönni, ezt nagyon 
sajnáltuk. Hatalmas szeretettel fogadtuk és öleltük egy-
mást, s a rég nem látott tanárainkat: Csernák Jánosnét és 
Schulcz Éva nénit, akiknek ezúton is szeretném megkö-
szönni, hogy eljöttek, s még egyszer beszélgethettünk 
úgy, mint régen a szünetekben. 

A régi képeket nézegetve rengeteg emlékünk előbújt. 
Olyan jó érzés volt ezeket újra átélni. Egy társunk saj-
nos nem lehet már köztünk ezeken a találkozókon, de 
csak testben nem! Együtt kisétáltunk a temetőbe Nagy 
Milánhoz, és ott, akkor újra együtt volt a nagy csapat 
úgy, mint régen. Vissza a vendéglőbe lovaskocsit stop-
poltunk, megadtuk a módját az utazásnak. A délután 
folyamán fi nomakat ettünk, hatalmasakat nevettünk. 
Aztán nagyon sokáig táncoltunk és sztoriztunk a régi 
időkről. 

Hogy miért volt ez több mint egy találkozó? Mert 
olyan szeretettel, érdeklődéssel, elfogadással fordultunk 
egymás felé, ami ezekben a nehéz időkben felmelegítet-
te a szívünket. Olyan erős kötelék alakult ki köztünk, 
amit a külön töltött idő nem tud majd szétszakítani! 
Szeretlek titeket és azt a csodás napot is! Remélem, 
nem csak 5 év múlva találkozunk!

Magyar Georgina
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
A Kakucsi Rónay György Könyvtár 

és Közösségi Ház nyitva tartása
 

A könyvtár nyitva tartása:

hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, 
szerda: 11-17 óráig, csütörtök: zárva, 

péntek: 9-19 óráig.

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

Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a 
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének is helyet ad. 

Fénymásolást korlátozott számban (maximum 10 
oldal) vállalunk. Nyomtatott oldalankénti ára: 50 Ft. 
(Szoktam volt mondani, hogy nem a papír, hanem a 
festék a drága.)

Felhívom az olvasók fi gyelmét a könyvtári kölcsön-
zés határidejének pontos betartására. A vonalas, in-
gyenes telefonhívással legalább két alkalommal meg 
tudják hosszabbítani a kölcsönzést. (376-836) (Tóthné 
új mobilja: 06-30-462-9147.)

Ígéretet tettünk a fi ataloknak, hogy a nyári szünet után 
ősszel ismét teret ad intézményünk annak, hogy bemutas-
sák, mit tanultak az eltelt időszakban, és milyen új dalokat 
alkottak.

Sajnos ezen a szeptemberi délutánon csak hárman léptek 
fel: Jakab Szebasztián (K.Kroko), Kneitner János (IXERTibi) 
és Radics Bálint.  

Oláh Rajmond azt vállalta, hogy most, akár az X-faktorban, 
zsűrit is szervez. Ennek a tagjai rajta kívül Lakatos Jázmin 
és Radics Antal voltak. 

A zsűri szavazata alapján a győztes Radics Bálint lett, de 
a másik két versenyzőt – fej fej mellett – közönségdíjban 
részesítettük. Gratulálunk a fi ataloknak!

Szeretném, ha a következő bemutatóban már lenne vers, 
tánc, zongorajáték is.

Csak így tovább! Van még hová fejlődniük ezeknek a srá-
coknak! Ne feledjék: első a tanulás, aztán jöhet a dal, a tánc, 
az örömteli együttlétek sorozata. Mi nyitott ajtókkal várjuk 
őket.

Tóthné Éva néni

Ígéretet tettünk a fi ataloknak, hogy a nyári szünet után 
ősszel ismét teret ad intézményünk annak, hogy bemutas-

A zsűri szavazata alapján a győztes Radics Bálint lett, de 
a másik két versenyzőt – fej fej mellett – közönségdíjban 

Roma X-faktor

A fellépők Megtelt fi atal érdeklődőkkel intézményünk klubterme
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Tájházi hírek

Örömmel jelentjük, hogy egy év kihagyás után ismét jó 
hangulatú, vidám kézműves tábort tartottunk július 18-22-
ig a tájházban. A gyerekek lelkesen vették birtokukba az 
udvart, a régi játékokat. A nagy hőség ellenére igyekeztünk 
mindent megtenni a gyerekek védelmében.  Jó szolgálatot 
tett a párakapu, a locsoló és a hűs árnyékot adó öreg fenyőfa. 
No, meg a jéghideg görögdinnye, a fi nom fagylalt, a limoná-
dé és a többi fi nomság.  

Jó ötletnek bizonyult a nagy kupac friss homok, amiből 
a gyerekek ötlete nyomán „felépült Buda vára”. Fáradhatat-
lanul készült a török és a magyar sereg is a nagy csatára. 

Készültek a zászlók, a harci fegyverek. Faragtak, festettek, 
kötelet fontak. Végül Budavár ostroma békekötéssel zárult 
a nándorfehérvári diadal emlékére.  A tábor utolsó napjának 
reggelén kezdődtek a régészeti ásatások, melynek során sok 
érdekes kincset találtak a gyerekek.

A sokféle kézműves tevékenység (szövés, fonás, batiko-
lás, stb.) mellett sikerült egy kis történelemmel is színesíteni 
a tábor programját. A gyerekek véleménye: SZUPER volt!

A képek is erről tanúskodnak.
Jövőre ismét találkozunk!

Üdvözlettel: Királyfalvi Zsóka néni

Tájházi nyári kézműves tábor a rekkentő hőségben

Nyári események – avagy törökök a tájházban!

Augusztus 8-án egy családi baráti kerékpáros csapatot
fogadott Tájházunk 
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A hűs árnyékot adó öreg fenyőfa alatt

Tóthné Éva nénivel népi játékokat játszhattak
Egy napon Milner Angéla néni is foglalkozott 

a gyerekekkel

Kézműveskedés Zsóka nénivel
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Inárcs és Kakucs fi ataljaival Nagyvázsonyban

Egyházi híreinkből képekben
Nyári táborok

A felnőtteknek szervezett kiránduláson Szegeden

Figyelem! Új lapterjesztés!
Egyháztanácsunk döntése szerint 2022 márciusától nem postázzuk a házakhoz egyházi lapunkat, a Hírfüzért. 

Ezentúl elsősorban a templomunkban, de az óvodában, a könyvtárban és boltjainkban vehetik át ingyenesen mindazok, 
akik szívesen fogadják egyházi újságunkat. A Hírfüzér olvasható az egyház Facebook oldalán is. 

Kérjük, fogadják el újításunkat! 
Köszönettel: az Egyháztanács
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SPORT HÍREK

Kakucstól Zágrábig 
– interjú volt tanítványunkkal, 

Czeglédi Emesével
Emesét úgy engedtük el a kakucsi iskolából, hogy tudtuk, 

a sport lesz élete középpontja. Tehát olyan iskolát kellett vá-
lasztania, ahol hódolhat választott sportágának, a női bir-
kózásnak. Több sportág kipróbálása után birkózni 2018-ban 
kezdett itt, Kakucson. Edzője Kocsis Gábor, Kakucs 2016. 
évi élsportolója, aki többször nyerte el a magyar bajnoki cí-
met, és képviselte hazánkat a nemzetközi versenyeken. 

A Fradi birkózó szakosztályának a versenyzőjeként Eme-
se sportpályafutásának már első évétől 
az alábbi eredményeket érte el:

2018-ban a diákolimpián első helye-
zett, 2019-ben a magyar bajnokságon 
harmadik. 2021 nagy sikereket hozott 
számára, hiszen aranyérmet szerzett az 
összes korosztályos versenyen (Diák-
olimpia, Magyar országos bajnokság), 
és kijutott a bulgáriai Európa-bajnok-
ságra. 

Az idén magyar válogatottként a 
súlycsoportjában ő képviselte Magyar-
országot a zágrábi Európa-bajnoksá-
gon, ahol bronzérmet nyert. A vele ké-
szített interjúban ez utóbbi élményéről 
számol be.

2022-ben – mivel nem volt már 
covid – két előválogatót szerveztek. 
Az elsőn sérülésem miatt nem tudtam 
részt venni, de a másodikon igen, és azt 
megnyertem. A kettőnk közötti döntőt 
úgy szervezték, hogy egy kolozsvári 
nemzetközi versenyre vittek ki bennünket, és ott, aki a má-
siknál jobb eredményt ért el, az lett a válogatott. Itt második 
lettem, az ellenfelem kiesett, így én lettem a válogatott.

Ekkor már háromhetes edzőtábort szerveztek nekünk, ami 
a tanidőn kívül történt. 

Ezt az Európa-bajnokságot Zágrábban rendezték meg.
A megérkezést követő napon kezdődtek a versenyek. 

Bemérlegelés után abba a súlycsoportba kerültem, ahol a 
legtöbben, 25-en voltunk. A legtöbb ország két versenyzőt 
indított, egyedül én képviseltem Magyarországot ebben a 
súlycsoportban. 

Az első meccsemet egy lengyellel kezdtem, aki előzőleg 
azt a török lányt verte meg, akitől tavaly kikaptam. Örö-
mömre technikai tussal sikerült megvernem őt! Némi pihe-
nés után egy szerb lánnyal kellett birkóznom. Azt hittem, 
hogy ez könnyebb lesz a lengyelnél, mégis úgy történt, hogy 
ez volt a legnehezebb mérkőzésem. Challenge-t kértek ők 
is, mi is, azaz, lassítva visszanézhették a bírók az általunk 
vitatott pontszerző akciót, és így tudtam nyerni. 

Nagyon boldog voltam, hiszen ezután még egy meccsem 
volt, és ha azt is megnyerem, döntős lehetek. Az a holland 
lány lett az ellenfelem, akitől a kolozsvári versenyen kikap-

tam, így féltem tőle, és sajnos most sem sikerült legyőznöm 
őt. Nagyon el voltam keseredve! Az edzőim vigasztaltak, és 
arra biztattak, hogy ne adjam fel, hiszen a harmadik helyért 
még küzdhetek.

A bronzmeccsem előtt nagyon izgultam, hiszen érmes 
szerettem volna lenni. Egy azeri (azerbajdzsáni) lánnyal kel-
lett birkóznom. Ilyen nemzetiségűvel még soha nem küzdöt-
tem, így nem ismertem a technikáját. Az első tust ő nyerte, 
de a másodikban én voltam a jobb: 10-1-re győztem! Fel 
sem tudtam fogni, hogy harmadik lettem! Nagyon boldog 
voltam!

 A kitartásod, a szorgalmad elismerésre méltó! Kikre gon-
dolsz, ha dobogóra állsz?

Ezt a sikert köszönöm az edzőimnek: Kocsis Gábornak 
és Németh Ivánnak, akik kint is velem voltak, de – mert itt-
hon edzőtábort tartott – online nézte a mérkőzést és szurkolt 
nekem Farkas Gábor bácsi is. Valamint köszönet a magyar 
válogatott edzőinek, a szüleimnek, az edzőtársaimnak, akik 

szurkoltak nekem.
Hogy megy a tanulás ennyi sportolás 

mellett?
Kakucsról a Csík Ferenc Általános Is-

kola és Gimnáziumba vettek át a hetedik 
osztálytól. Itt a tanulás mellett fi gyeltek 
arra, hogy a sportra is legyen elég időnk. 
Ez az iskola Budán van, és bizony korán 
keltem és későn értem haza, úgyhogy 
az edzések előtt kellett megtanulnom a 
másnapi leckét. Még így is jó átlagom 
lett, 4,7.

A most következő tanévben kilencedi-
kes leszel. Ott maradsz, abban az isko-
lában?

Nem, ugyanis jelentkeztem az újon-
nan megnyílt Magyar Birkózó Akadé-
miára, és bekerültem. Ők szerződést 
kötöttek (ha jól tudom) négy olyan 
középiskolával, akik felkészültek arra, 
hogy aktív sportolókat fogadjanak, és 
készítsenek fel az érettségire.  

Én a pesterzsébeti baptista BUBAKI (Budapesti Baptista 
Középiskola) és Sportgimnáziumba fogok járni. Itt már kol-
légista leszek, tehát nem kell annyit utaznom, és több időm 
marad a tanulásra is.

Távlati céljaid? 
Az első Európa bajnokságomon szinte rögtön kiestem, 

most, a másodikon harmadik lettem, így jövőre az a célom, 
hogy megnyerjem ezt a versenyt!

A gimnázium elvégzése után a Testnevelési Egyetem 
edzői vagy bírói szakjára szeretnék bejutni. Most így gon-
dolom.

Mit üzensz a kortársaidnak?
Nekem a sportolás sokat segített abban, hogy öntudato-

sabb, magabiztosabb lettem.
Mindenkit szeretnék arra buzdítani, hogy találja meg azt 

a sportágat, ami számára a legkedvesebb. A kemény edzések 
és versenyek mellett ez annyi élményt, barátot, bátorságot, 
önbizalmat ad, ami szerintem pótolhatatlan! 

Köszönöm a beszélgetést, és Emesének szerkesztőségünk 
nevében mind a sportban, mind a tanulmányaiban további 
sok sikert kívánok! Maradjon meg ilyen kedves, nyitott sze-
mélyiségnek, akivel jó volt beszélgetni.

Tóthné Éva néni



Nagyon jól indult az évkezdés. Első fellépésünk a Bala-
ton mellett, Alsóörsön volt, ahol először léptünk fel egy olyan 
együttessel, akiknek dobzenekaruk van. Nagy újdonság volt 
ez számunkra! Egy elég hosszú utcai menettánccal, mondhat-
ni riói karneválos hangulatban vonulhattunk e mellett a remek 
hangulatot teremtő zenekar menett. Életre szóló élményben 
volt részünk! Ennek a fellépésnek a bevételéből tudtuk elké-
szíttetni új ruháinkat a senioroknak. A kakucsi pálinkafeszti-
válon és a szüreti felvonuláson is ebben léptünk fel. 

Munkánk elismerése, hogy egyre jobban felkeltettük a 
környék érdeklődését a mazsorett iránt, hiszen már 30 fölöt-
ti a tagok száma. Rég volt ilyen nagy létszámú a csapatunk. 
Örülünk, hogy a fi atalok újra kedvet kapnak a mozgás és a 
tánc öröméhez. 

Lassacskán az őszi felkészítés után elkezdődnek a verse-
nyek. Erre most nagyon készülnek a csapat tagjai. Két kép-
pel zárnám beszámolómat.  

Szabó-Faragó Fruzsina

Amazon Mazsorett csoport Kakucs


