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RÓNAY GYÖRGY:

Advent elsô vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár. 
Tûzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál? 
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már. 
De ha hozzám jössz, pedig megüzented, 
angyalod mégis álomban talál. 
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán; 
Nem voltál rest naponta jönni hozzám. 
Ajtóm bezártam. Ágam levetett. 
Éjszakámból feléd fordítom orcám: 
boríts be, Bôség! Irgalom, hajolj rám! 
Szüless meg a szívemben, Szeretet! 

Kakucsi mûvésztanárok, Deák Ildikó (Betlehem) és Marton Ilona (Madonna a gyermek Jézussal) díjnyertes 
kézimunkáival kívánunk áldott, békés karácsonyt és boldog új évet olvasóinknak Önkormányzatunk nevében! 

Méltatásuk a 23. oldalon Nagy Jánosné tollából.
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A falu karácsonyfája
Az idei évben a KAOKE a faültetési akciókra helyezte a legnagyobb hang-

súlyt. Terveink között szerepelt egy szép kis fenyôfa ültetése is, amelyet a Hi-
vatal elé szerettünk volna ültetni. Egész évben gyûjtöttük a papírt, és az azért
kapott pénzbôl sikerült egy gyönyörû, 7 éves ezüstfenyôt vásárolni, amelyet el
is ültettünk. Igaz még picike a fácska, de igen formás, azonban még óvni kell,
és karácsonyfának sem alkalmas még így. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén egy
rendhagyó karácsonyfát díszítünk fel a Hivatal elôtti téren. Egy jelképes, nagy
„fenyôt” építettünk a kicsike fa köré, és a fények és díszek erre kerültek. Szin-
te védelmezôn öleli körül ez az építmény a kicsiny fenyôcskét és ragyogja kö-
rül szinte elôrevetítve, hogy milyen jó dolga is lesz, ha megnô. Hisz minden
évben néhány hétig, a kakucsi emberek legnagyobb örömére, karácsonyi dísz-
be fog öltözni.

Fogadják hát szeretettel most ezt a kicsit újszerû karácsonyfát, és szurkol-
junk a kicsi fenyôfának, hogy hamar megnôjön akkorára, hogy már azt díszít-
hessük fel! A fát szeretettel díszítették fel a falu kedves lakóinak a KAOKE
tagjai.

Boldog karácsonyt Kakucs!
Kosibáné Makai Hajnalka

A Társult Önkormányzatok
„Együtt”

Segítôszolgálatának helyi
ügyfélfogadási ideje:

1. Családsegítô szolgálat

egyének és a családok részére:
· szociális, életvezetési és 

mentálhigiénés tanácsadás,
· családterápiás szolgáltatás 

nyújtása,
· családi konfliktusok megoldásá-

nak elôsegítése.

Berchi Anita 

- ügyfélfogadási ideje:

Kedd: 12:30-16:30
Péntek: 8:00-12:00

2. Gyermekjóléti szolgálat

a gyermekek veszélyeztetettségének
megelôzése, és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében létrejött intézmény.

Szolgáltatásai:

· tanácsadás gyermekneveléssel
kapcsolatban, családi konfliktusok

esetén,
· családgondozás,

· családterápia.
Heliné Juris Mariann 

- ügyfélfogadási ideje:

Hétfô: 12:30-16:30
Szerda: 9:00-13:00

Tájékoztató 
a települési szilárd hulladéklerakó telep 

rekultivációjáról

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt neve: Települési szilárd hulladéklerakó telep rekultivációja
A projekt azonosítási száma: KMOP-3.3.2-09-2010-0011
Kedvezményezett neve:
Kakucs Község Önkormányzata 2366 Kakucs, Fô u. 20.; Tel.: 06-29-576-
041.
Közremûködô szervezet neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest,
Hermina út 17.; Tel.: 06/1/471-8959
A beruházás elszámolható összköltsége: 45.097.500 Ft
A támogatás összege és mértéke:
A beruházás elszámolható költségének 90%-a, de legfeljebb 40.587.750 Ft.
Támogatási szerzôdés aláírásának idôpontja: 2010. november 22.
A projekt megvalósítási helye: Kakucs, 036/2. hrsz.
A Projekt kivitelezésének idôtartama: 2011. április –2011. november
Kivitelezô: .A.S.A. Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kôrösi u. 53.)
Tervezô: PYRUS-RUMPOLD Környezetvédô Szolgáltató Kft. 1181 Bu-
dapest, Zádor u. 4.
Mûszaki ellenôr: KÖRTE Környezettechnikai Kft. 2330 Dunaharaszti,
Móra Ferenc u. 9.
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Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2011. évben öt ingatla-
non került sor kényszerkaszálásra, parlagfû-szennyezettség
megszüntetése végett; továbbá 68 felszólítás került kikül-
désre parlagfû és egyéb gyomfertôzés megszüntetése tárgy-
ban. 

A kényszerkaszálással érintett öt ingatlanból egy helyen

került sor zárt terület felnyitására, melynek során a
rendôrség munkatársai is jelen voltak.

A kényszerkaszálásokkal kapcsolatos dokumentációk a
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóságának megküldésre kerültek, ugyanis a növényvédel-
mi bírságok kiszabása fenti hatóság hatáskörébe tartozik.

A 2011. évben lefolytatott gyommentesítési eljárásokkal 
kapcsolatos tájékoztató

Jelentôs lépés környezetünk tisztaságáért 
– uniós támogatással

Polgármester úr a Lapozgató elôzô lapszámaiban már je-
lezte, hogy Kakucs Község Önkormányzata sikerrel pá-
lyázott, és 40.587.750 Ft támogatást nyert el a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program települési hulladéklerakók
rekultivációját célzó pályázati kiírása keretében.

A sikeres, KMOP-3.3.2-09-2010-0001 azonosító számú
pályázat szerint a rekultiváció teljes költsége 45.097.500,-
Ft. A 90 %-os mértékû támogatás, és a teljes költség külön-
bözetét pályázati önerôként az Önkormányzat vállalta.

A feladat nem kisebb volt, mint a háztartásaink kommu-
nális hulladékát mintegy tizenöt évig magába fogadó kaku-
csi „szeméttelep” bezárását követô eltüntetése. A rekultivá-
ció szó szerint ismételt mûvelésbe állítást jelent, tágabb ér-
telemben pedig „a talaj vagy környezet eredeti állapotának
visszaállítására végzett mûveletek összességét”. A mi ese-
tünkben a „szeméttelep” rekultivációjával, vagyis biztonsá-
gos, a környezetvédelmi szabályoknak megfelelô lezárásá-

val a Kakucs külterületét leginkább elcsúfító tájseb eltünte-
tése volt a cél.

A beruházó Önkormányzat, a kivitelezô képviselôi, a mû-
szaki ellenôr és további meghívottak mellett ezen sorok író-
ja is részt vett a 2011. június 22-én tartott, sajtótájékoztató-
val egybekötött projektnyitó rendezvényen.

A részletes tájékoztató során elhangzott, hogy a kivitelezô
cég közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva, melyet kö-
vetôen a megbízást a legkedvezôbb ajánlatot tevô, gyáli
székhelyû .A.S.A. Magyarország Kft. nyerte el fôvállalko-
zóként. Alvállalkozóként több kakucsi székhelyû vállalko-
zás is részt vett a kivitelezésben, így a DEFLOV Kft., a
HÍD-DARU Kft., a TAMÁS és ZSOLT GENERÁL Kft.,
és a Caementum Kft. is részese volt a nagy volumenû
munkának, amely egyebek mellett – övárok kialakítása, fü-
vesítés, kerítés építése – leginkább a hulladék tömörítését,

és a több ezer köbméternyi takaróréteg, vagyis homok és
termôföld megmozgatását, szállítását jelentette. A környe-
zetvédelmi mûszaki ellenôrzéssel a dunaharaszti székhelyû
KÖRTE Környezettechnika Kft. lett megbízva.

A pályázat sikeres lebonyolításában közremûködött még
a Körics Euroconsulting Kft., aki a pályázat elôkészítését,
és a pályázati elszámolásokat segítette. A pénzügyi elszá-
molásokat, beszámolókat a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, mint Támogató képviseletében eljáró közremûködô
szervezet, a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felé
kellett benyújtani.

A 2011. november 10-én tartott projektzáró rendezvé-
nyen már a sikeres lebonyolításról gyôzôdhettünk meg.
Nemcsak az irdatlan szeméthegy tûnt el a szabályos mértani
alakzatként kialakított, felsô takarórétegként termôfölddel
borított és befüvesített földsánc alatt, hanem a telep környé-
ke is megtisztult a szél által szertehordott apró szeméttôl.

Mire ezek a sorok megjelennek, már az utolsó kifizetési
kérelem, és a befejezésrôl jelentést adó záró beszámoló is
beérkezik a közremûködô szervezethez.

A szabályok szerint a késôbbiekben, mintegy tíz-tizenöt
év múlva folytatni kell a rekultivációt, és a következô évek-
ben, az ún. fenntartási idôszakban is vannak még feladata-
ink. Ezekrôl a feladatokról, az elért állapot megóvásáról a
késôbbiekben még beszámolunk az újság hasábjain. Min-
denesetre már most elmondhatjuk, hogy Kakucson lezárult
egy korszak.

Jelentôs lépést tettünk környezetünk tisztaságáért.

Horváth Renáta
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Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy az ünnepekre való tekintettel 
a hivatal nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

2011. december 21-22.: 8:00 -12:00. 2011. december 23.: ZÁRVA
2011. december 27-30.: 08:00 -12:00

Természetesen a fenti idôpontokban is keddi és csütörtöki napokon 
az ügyfélfogadás szünetel.

Az Önkormányzat hírei

A Központi Statisztikai Hivatal egyik
feladata, hogy 10 évente számba vegye az
ország népességét, lakásállományát, fonto-
sabb demográfiai mutatóit. Ennek megfe-
lelôen a 2009. évi CXXXIX. törvény ren-
delkezett arról, hogy Magyarország terüle-
tén 2011. október 1. és 2011. október 31.
között népszámlálásra kerüljön sor.

E törvény értelmében az adatszolgáltatás
– nemzetiségre, anyanyelvre, vallásra, tar-
tós betegségre és fogyatékosságra vonatko-
zó kérdések kivételével – kötelezô volt.

A számlálóbiztos minden egyes lakásba
eljuttatta a kérdôívek egy-egy (1 db lakás-
kérdôív, valamint 1 db személyi kérdôív)
példányát, valamint a kitöltést segítô útmu-
tatót. A kérdôívek kitöltésére, illetve a kér-
dések megválaszolására többféle lehetôség
is volt. Ki lehetett tölteni az interneten ke-
resztül, a lakó saját maga is kitölthette, va-
lamint számlálóbiztossal is kitölthette.

Pár szó az összeírás során tapasztaltakról: 

– Többen kifogásolták a demográfiai ada-
tokra vonatkozó kérdések szükségességét. 

2011 októberében Európa több országá-
ban végeztek népszámlálást. A kérdôívek
adattartalma minden országban közel meg-
egyezett egymással. Az összeírás az EU ál-
tal kötelezôen elôírt adatokra vonatkozott. 

– Több esetben problémát okozott a la-
kosság bizalmatlansága a számlálóbizto-
sokkal szemben, habár a biztosok rendel-
keztek az elôírt személyazonosító és össze-
írási jogosultságukat igazoló iratokkal. Ne-
hezen nyíltak meg. Lehet, hogy ez betudha-
tó annak is, hogy több helyen – magukat
számlálóbiztosnak kiadva – bûnözôk pró-
báltak ilyen módon bejutni a lakásokba.

– Elôfordult, hogy egy-egy címet – hiába
egyeztettek idôpontot – 3-4 alkalommal is
fel kellett keresnie az összeíró-biztosnak,
mire végre sikerült az interjú.

Mindezen nehézségek ellenére az össze-
írás rendben lezajlott, a kérdôíveket idôben
át tudtuk adni a KSH munkatársainak.

A népszámlálás során felvett adatokat az
adatvédelmi törvénybe foglalt szigorú sza-
bályok alapján bizalmasan kezeltük. A
kérdôíveken szereplô adatokat kizárólag
csak statisztikai célra lehet felhasználni.

Községünkben a népszámlálásért a
jegyzô volt felelôs, munkáját két felülvizs-
gáló kolléga és 10 összeíró biztos segítette. 

Köszönjük a lakosság együttmûködését,
köszönjük, hogy segítséget nyújtottak a
számlálóbiztosok munkájához, és természe-
tesen köszönet a számlálóbiztosok munká-
jáért is. 

Tóth Mihályné

A 2011. évi népszámlálásrólLAKOS VAGY
LAKÓ?!

Ez egy nagyon fontos kérdés - és mosta-
nában, költségvetés tájékán egyre inkább
az. Fontos, mert kis falunk jelene és jövôje
szempontjából egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen minôségben éljük életünket, s
mennyire vagyunk jelen községünk min-
dennapjaiban. A közösségi együttélés, ho-
vatartozás hivatalos felvállalása túlmutat az
egyszerû etikai normákon, mert ismétlem,
egyáltalán nem mindegy, hogy lakóként
vagy lakosként éljük életünket. 

A fenntartó szempontjából fôleg nem: az
állami támogatások túlnyomó többsége la-
kosság létszámarányos. Lakóból lakossá
válni csak úgy lehet, ha hivatalosan is
megteszik az érintettek ezen kötelezettsé-
güket. Kérjük, hogy akik ezt a hivatalos
bejelentkezést elmulasztották, tegyék meg!
– mert éveken át több százezer, sôt milliós
nagyságrendû támogatástól esik el közsé-
günk. 

Eddig is fontos volt minden fillér, most
még inkább! – mert tudnunk kell, hogy
lakóhelyünket nemcsak lakni, hanem
táplálni is kell. Ez törvényi kötelezettsé-
gük, kérem tegyék meg minél hamarabb, jó
szívvel vennénk karácsonyi ajándékként!

Kellemes ünnepeket, eredményes 
új esztendôt kívánok minden 

lakótársunknak!

Marton Ilona,
a Jogi és Szociális Bizottság elnöke

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend-
je:

HÉTFô: 8 - 17,30, KEDD: -SZERDA: 8 - 15,30 
CSÜTÖRTÖK: - PÉNTEK: 8 - 11,30 
Ebédidô: 12,00 – 13,00 között fél óra

Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy tartsák be ügy-
félfogadási rendünket!

A Hivatal telefonszámai:

Dolgozó neve, besorolása: Telefonszáma:
Szalay István polgármester 576-041, 576-050

Dr. Fekete Borbála jegyzô 576-035
Bánné Macskó Zsuzsanna pénzügyi ügyintézô

576-033
Bárányné Benkovics Edina pénzügyi ügyintézô

576-036
Berki Eszter pénzügyi ügyintézô 576-040

Dinnyés Jánosné adóügyi ügyintézô 576-030
Farkasné Szabó Mária igazgatási ügyintézô

576-037
Halmi Pálné igazgatási ügyintézô 576-031

Horváth Renáta igazgatási ügyintézô 576-034
Tóth Mihályné igazgatási ügyintézô 576-032

Oláh József, a kisebbségi önk. elnöke 576-039
Telefax: 376-051 
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Jelen írásomban a november 11-ei köz-
meghallgatás tanulságaira szeretném fel-
hívni mindazok figyelmét, akik jelen vol-
tak, és mindazon polgártársam figyelmét is,
akik sajnos nem tudtak megjelenni valami-
lyen okból kifolyólag.

Sok tekintetben volt tanulságos a novem-
ber 11-ei közmeghallgatás. Az bizonyos,
hogy a meghirdetett közmeghallgatáson
rendhagyó napirendi pontként szerepelt egy
vitaindító kérdéskör is a megszokott éves
beszámoló mellett, amely a falu fejleszté-
sérôl, beruházásairól és gazdasági program-
járól szólt. Ez a vitaindító napirendi pont
pedig az önkormányzat által, a falu pén-
zébôl, évente 3 alkalommal megjelenô La-
pozgató szerkesztése volt.

A sok érdeklôdô megtöltötte a polgár-
mesteri hivatal dísztermét. Megtisztelô volt
a képviselôtestület számára, hogy lakótár-
saink ekkora érdeklôdést tanúsítottak, mint
az a késôbbiekben kiderült, az utóbbi témá-
hoz köthetôen.

Érdekes volt a közmeghallgatás hangula-
ta, hiszen sok olyan, a település teljes kö-
zösségéhez méltatlan csúsztatás, valósnak
vélt „sérelem és vád” hangzott el, amely
köszönô viszonyban sincs a valósággal. Az
ilyen érdes és gôgös, olykor cinikus hangok
miatt motiválatlan a hétköznapi ember és
marad távol a hasonló lakossági rendezvé-
nyektôl. Alkalmanként azért volt olyan ér-
zésem is, hogy a vitázó felek egymás karja-
iba omlanak és így vetnek véget a vitás dis-
kurzusnak.

Mivel egy élô közösségben az lenne az
elvárható és korrekt magatartás - no persze,
ha egy cél vezéreli a vitázó feleket - hogy
az emberek párbeszédet folytassanak egy-
mással, egyenlô félként és partnerként ke-
zelve a másikat, és nem ellenségként, a

gyûlölet célpontjaként. Sajnos, mint az a
késôbbiek folyamán bebizonyosodott, még
a korrekt magatartás látszatát sem tudjuk
fenntartani. Úgymint hazánkban, Kakucson
is jellemzô a gyûlölködés, illetve embertár-
saink ellenségként való kezelése. Ez a vírus
- ami véleményem szerint az ország jelen-
legi állapotának is okozója – sajnos szû-
kebb hazánkat, a településünket sem kerüli
el.

Miért nem állunk meg egy pillanatra, és
gondoljuk végig, mi lenne a helyes és jár-
ható út? Miért nem hallunk és látunk annak
ellenére, hogy sokszor a kétezer éves kon-
venciókra támaszkodva éljük, láttatjuk
mindennapjainkat és alapozzuk meg érték-
rendünket? Miért nem arra alapozva alakít-
juk ki és formáljuk életünket, ami összetar-
tana mindannyiunkat, miért arra, ami szét-
bomlasztja a kis közösségeket is? Mert hi-
szem, hogy szomszédi, rokoni, baráti és
olykor testvéri kapcsolatok jutnak zátonyra
ennek szellemében.

2010 októberében arra kaptam felhatal-
mazást, hogy településünk fejlôdésén dol-
gozzam, valamint az élhetôbb közösséget
szorgalmazzam. Ezen a közmeghallgatá-
son sokszor lett volna mondanivalóm, de a
temérdek méltatlan és farizeusi monológ
eltántorított ettôl. Nem értettem, honnan a
zsigeri utálat, és a meg nem értés. Azt sem
értettem, miért hiányzott a fogadó készség
és nyitottság azoknak a véleményére, akik
azt hangoztatják, hogy ebben a kis csodá-
latos adottságokkal rendelkezô falucská-
ban mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy
össze lehet fogni politikai, vallási, szárma-
zási, és vagyoni hovatartozás nélkül!

Igen, a falu jövôje, vagyis a gyerekeink
és az unokáink - akiktôl béreljük a jelent -
megkövetelik, hogy összefogjunk, mert ha-

talmas problémák hullámai csapnak össze a
fejünk felett! Csak így lehet nagyobb sérü-
lések nélkül túlélni a jelenlegi gazdasági és
morális válságot. Hiszem és tudom, hogy
ezek a hangok léteznek a faluban - bár még
halkan szólnak, de egyre hangosabbak - és
megkövetelik, hogy a falu tényleges prob-
lémáival foglalkozzon a közélet.

A foglalkoztatás, a lakhatás és egy él-
hetôbb helyi közösség megteremtése le-
gyen az elsôdleges! Végre legyen elég a
kisded csatákból, a helyi hiúsági kérdések
feszegetéseibôl és a láthatatlan kötélhúzá-
sokból!

Meg kell tanulnunk egymás elfogadását
és tiszteletben tartását úgy, hogy közben a
másikat is lakótársamnak tekintem, legyen
az tôsgyökeres vagy Kakucsot otthonául
választó lakos. Méltósággal és alázattal kell
elfogadni a valóságot és nem árkok ásásá-
val „otthonossá tenni” Kakucsot.

Élni és élni hagyni! - mondom én is.
Ez a település attól még szebb és él-

hetôbb lehet, ha a különbözô értékrendû és
identitású közösségek megtanulják méltó-
ságában elfogadni és befogadni a másik fe-
let, illetve nem kirekeszteni próbálják egy-
mást, hanem megérteni. 

Azt gondolom, hogy a Kakucsiak nagy
többsége ezen a véleményen van, és elege
van a falu mesterségesen gerjesztett széthú-
zásából. 

Úgy gondolom, hogy a jövô még na-
gyobb kihívások elé állítja majd a falut, és
nem mindegy, hogy olyan közösségek vál-
lalkoznak a problémák megoldására, akik a
másikat sem becsülik és tisztelik, vagy
olyanok, akik képesek ennek érdekében ál-
dozatot hozni.

Áldott és békés ünnepeket kívánok!
Oláh József képviselô

Egy közmeghallgaEgy közmeghallgatás martás margójára…gójára…

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülötteink 2011. augusztusától

Helyesbítés: 
Juhász Pál és Pribék Orsolya leánya: Csenge (2011. 04. 19.)
Forgács Mihály és Budavári Boglárka fia: Joakim Alexander

(2011.09.08.)
Kovács Zoltán és Csôszi Magdolna fia: Kristóf (2011.10.23.)

Radics Ferenc és Banya Regina leánya: Lili (2011.10.26.)
Rásó Lajos és Kovács Alexandra fia: Dominik Lajos

(2011.11.04.)
Mihály István és Klenóczki Ildikó fia: Tamás (2011.11.08.)

Zelenák Attila és Kohan Noémi fia: Zsolt (2011.11.14.)
Varró Tamás és Kohut Andrea leánya: Zoé (2011.11.24.)

Kovács Melinda fia: Zsolt József (2011.11.30.)
Dénes Áron és Szabó Melinda fia: Tamás Áron (2011.12.03.)

Köszöntjük községünk új polgárait!

Házasságot kötöttek: 2011. augusztusától

Dr. Szabó Tamás (Szeged) - Dr. Gyôri Boglárka (Szeged)
Bartuszek Tibor (Kakucs) - Becskeházi Andrea (Kenézlô)

Botos Sándor Tibor (Szentes) - Postha Erika (Budapest XII.)
Novák István György (Kakucs) - Boga J. Anna (Kakucs)

Házasságkötésükhöz gratulálunk!

Halottaink: 2011. augusztusától

Kovács István élt: 56 évet
Jaszper Kázmér Ferencné (Weisz Veronika) élt: 80 évet 

Horváth György élt: 86 évet
Oláh Ferenc élt: 54 évet

Szabó Lajosné (Gali Irma) élt: 75 évet
Rizmajer István élt: 77 évet

Rizmajer Antalné (Altstädter Magdolna) élt: 71 évet
Gáspár Józsefné (Rupa Éva) élt: 50 évet

Kohut János élt: 81 évet
Kucsera Mihályné (Surman Rozália) élt: 85 évet
Hugyecz Józsefné (Kancsár Terézia) élt: 77 évet

Erôs Ferencné (Sztanyó Katalin) élt: 78 évet
Emléküket megôrizzük!

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfô: 9-12 óráig, kedd: 14-20 óráig, szerda: 14-19 óráig, 

csütörtök: 14-17 óráig, péntek: 14-17 óráig

A kakucsi posta nyitva tartása: 
Pénztári órák: H.: 8-12., 12.30-16., 17-17.30.

K: 8-13. Sz. Cs. P.: 8-12., 12.30-15. 
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Egy év eltelte után, 2011. november 28-ára ismét meghívást
kaptak a község nyugdíjasai egy kis ünneplésre. Jól esett, hogy
megemlékeztek azokról, akik görbült háttal, fájós lábbal, sok-sok
munkás évvel a hátuk mögött élik életüket, jól beosztva kevéske
nyugdíjukat, de most ismét érezhették, hogy gondolnak rájuk, s
bizony, jól esett nekik ez a figyelmesség. 

A hivatal dolgozói nagy szeretettel, egy kis kupica finomság-
gal, finom borral, pogácsával, édességgel fogadták nyugdíjasain-
kat a sportcsarnokban. Ezt követte az általános iskolások színes,
nosztalgia mûsora. Ügyesek voltak a gyerekek, jó volt nézni ôket,
hiszen visszarepítettek bennünket a fiatalságba, a régmúlt idôkbe.
A nyolcadikosok is szépen, komolyan táncolták keringôjüket. Le-
het mondani: igazi ünnep volt ez számunkra. Többen beszélték,
hogy nem kell ide sztárvendég, hiszen a mi gyerekeink az igazi
sztárok. Örülhetett az a nyugdíjas, aki el tudott és el is akart jönni
erre a délutánra. Köszönet érte mindenkinek: a tanároknak, a gye-
rekeknek, a hivatali dolgozóknak, a testületi, bizottsági tagoknak
és Polgármesterünknek.

A nyugdíjas nap után többen megállítottak, és tôlem kérték szá-

mon, 1. - miért nem vette fel egyik kistérségi televízió, a Mag
vagy a Dabas Tv ezt a színvonalas elôadást, hiszen Kakucs csak
büszkélkedhetne vele, illetve azok a nyugdíjasok is megnézhet-
nék utólag, akik nem tudtak eljönni a hétfô délutáni elôadásra. 2.-
Mások hiányolták a polgármesteri köszöntést, hiszen az ô aláírá-
sával mentek ki a meghívók. Szerintük nem egy bizottsági elnök-
nek illik köszönteni az egybegyûlteket. 3. - Végül voltak, akik hi-
ányolták, hogy nem kaptak nyugdíjasaink legalább egy kis aján-
dékcsomagot, hiszen tudják ôk, hogy az önkormányzatok nehéz
anyagi helyzetben vannak, de legalább egy kis csomag…

Kértem, írják le ôk ezeket, ne csak én közvetítsem állandóan
mások bajait, de ettôl elzárkóztak: - Te olyan jól meg tudod fogal-
mazni, nagyon szeretjük az írásaidat – kértek, hát most megtet-
tem. Lehet, hogy még ebben a számban választ is kapnak kérdé-
seikre.

Ezúton kívánok minden kakucsi lakosnak békés karácsonyi ün-
nepeket és boldogabb új esztendôt!

Beliczkiné Marika

Nosztalgiás nyugdíjas délután

Tisztelettel és szeretettel!
Már hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével az

Önkormányzat meghitt ünnepség keretében köszönti a falu
nyugdíjas lakosait. Nem zsugoriság, legkevésbé irigység, ha-
nem a mindenkori pénzügyi lehetôségek függvénye, hogy a kö-
szöntés bôkezûbbre, vagy szerényebbre sikerül. Jobb idôszak-
ban meghívott sztárvendéggel és ajándékkal, szûkösebb napok-
ban – mint ahogy az a képviselô-testület helyzetmegítélése és
döntése alapján idén is történt – szerény vendéglátás mellett
helybeli elôadók, jelesül az iskolások mûsorával.

Évrôl évre változó tehát a program, és változnak a keretek, de
nem változik az a tisztelet és szeretet, amellyel a szervezôk, a
rendezôk és a közremûködôk mindegyike várja az ünnepelteket.

Sokan dolgoznak egy ilyen ünnep megrendezésén, és az csak
természetes, hogy mindenki a vendégek öröméért fáradozik.
Ilyen alkalmakkor illendô persze köszönetképpen felsorolni a
szervezôket, a közremûködôket, de számukra az igazi köszönet
a vendégek arcán látott elégedett mosoly.

Helyesebb lett volna úgy írnom, hogy „számunkra”. Ugyanis
amióta a javaslatomra, közel tíz éve megrendezésre kerül ez a
nyugdíjasünnep, azóta bizony a Polgármesteri Hivatal dolgozói
is minden évben dolgoztak a sikeréért. Idén ôk bizony kimarad-
tak a felsorolásból.

Számomra pedig, akinek évrôl évre természetes volt, hogy a

mûsor keretein belül köszönthettem a jelenlévôket, és megkö-
szönhettem az érdeklôdésüket, furcsa volt, hogy idén ez is vala-
hogyan, valamiért elmaradt. Igaz, senki nem akadályozta, vagy
tiltotta meg, hogy szóljak, ahogy azt az illem is megkívánta vol-
na, csak éppenséggel a mûsornak nem volt része a polgármeste-
ri köszöntô. Márpedig az illendôség azt is megkívánja, hogy
ilyen ünnepi alkalmakkor a szónok nem magához ragadja a
szót, hanem azt – ahogy a világon mindenhol – megadják ne-
ki…

Most szót kaptam, élek is a felkínált lehetôséggel.
Megköszönöm a szervezôk, rendezôk, szereplôk mindegyiké-

nek a vendéglátást és a mûsort!
Nyugdíjasainknak pedig köszönöm, hogy jelenlétükkel való-

di ünneppé tették azt a napot!
Az eddigi tisztelettel és szeretettel:

Szalay István polgármester

Mint az egyik legfiatalabb nyugdíjas, többünk nevé-
ben is szeretnék köszönetet mondani minden szer-
vezônek és szereplônek az önkormányzati és községi
nyugdíjas napért, ami számomra feledhetetlen és szép
emlék marad. 

Hálás szívvel: 
Ordasi Jánosné, a Sportcsarnok volt dolgozója
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Két éve karácsonykor leírtam néhány
gondolatomat, és itt, a Lapozgatóban ol-
vashatta mindenki. Olvasták is sokan, mert
nagy visszhangot, elismerô szavakat kap-
tam. Sajnos azonban az akkor leírt „Mirôl
álmodik a postás” címû - kritikának is ne-
vezhetô - írás tartalma ma is pont olyan ér-
vényes, mint akkor volt. A legjobban akkor
döbbentem meg, amikor néhányan mesé-
nek, tréfálkozásnak titulálták írásomat. És
azok vélték viccesnek, akikrôl írtam, akik-
nek szántam a sorokat, a kéréseket. Jelen
esetben csupán a postaládákra, illetve a
küldeményeknek kihelyezett és postaládá-
nak csúfolt tákolmányokra gondolok. A két
kezemen megszámolhatom, hogy hányan
értették meg a kérést, és cserélték le hasz-
nálható, szabványos méretûre a postaládái-
kat.

Minden kérés, minden szabályozás és
felszólítás hiába. Az emberek többsége saj-
nos csak legyint. A közelmúltban, a nép-
számlálás elôtt is minden háztartás kapott
egy felszólítást a népszámlálási bizottság-
tól, ahol felhívták a lakosság figyelmét a

törvényben rögzített méretû postaládák el-
helyezésérôl. Vártam a csodát, de nem kö-
vetkezett be. Senkit nem érdekelt semmi-
lyen felszólítás. Olyan elképesztô, alkal-
matlan, megnevezhetetlen valamik vannak
kihelyezve postaláda gyanánt, amelyek né-
ha komoly fejtörést okoznak. Gyakran
még a legkisebb képeslapot sem lehet aka-
dálytalanul kézbesíteni. A Magyar Posta
Zrt. felmérte az ország településeinek pos-
taládáit, és (egyelôre még csupán) szóróla-
pokon kéri az érintetteket, a törvényes pos-
taláda kihelyezésére. Ezért bátorkodom én
is ismét kérni a kedves lakókat. - Tisztelet
és köszönet azon kivételeknek, akik meg-
felelô ládával rendelkeznek! - hogy a múlt
századi relikviákat küldjék Múzeumba, és
helyezzenek el a XXI. század levél és saj-
tótermék forgalmának és méretének meg-
felelô postaládát! Különösen kérem azo-
kat, akik elôfizetnek újságokra, de még-
sem biztosítják azok biztonságos kézbesí-
tését! A jó méretû postaládákat is zárva
kell tartani! A kormányrendelet a követ-
kezôket írja elô: 

„A postai szolgáltatási szerzôdés telje-
síthetôsége érdekében, az egyéni levél-
szekrényeknek a következô paraméterek-
nek kell megfelelniük: A bedobó nyílás
minimális mérete: 3 x 23 cm legyen. A
postaládát úgy kell elhelyezni, hogy a ta-
lajtól minimum 70, maximum 170 cm ma-
gasságra legyen, kertes ház esetében a te-
lek bejáratánál. A levélszekrénynek olyan-
nak kell lennie, hogy alkalmas legyen egy
23x33 cm-es boríték biztonságos és sérü-
lésmentes elhelyezésére oly módon, hogy
ahhoz jogosulatlan személy hozzá ne fér-
jen, de a kézbesítô a postaládát akadály-
mentesen elérje.”

Kérem tehát, hogy mindenki vizsgálja
meg a saját postaládáját, és a fentieket fi-
gyelembe véve próbáljon változtatni a láda
nagyságán és elhelyezésén. A tél proble-
matikája továbbá, hogy sokan a postaláda
elé kupacolják fel a havat, vagy a ládához
vezetô utat nem takarítják el…

Legyenek szívesek, segítsék a kézbe-
sítôk munkáját.

Köszönettel: Zsifu /postai kézbesítô

Egész évben levélhullás

A KISEBBSÉGI ÖnkormányzatOK hírei

A 2006 ôszén megalakult Kakucsi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat ebben az évben minden rendezvényét: a falunapi, majd a
szüreti sváb táncos csoportok meghívását, baráti kisebbségi ön-
kormányzatok rendezvényeinek látogatását önerôbôl, azaz a tava-
lyi megtakarításból, az idei központi alap- és feladatalapú támo-
gatásból rendeztük meg. Sajnos az idén nem volt lehetôségünk
pályázatot írni központi szerveinknél a fúvószenekari találkozóra.
Községi Önkormányzatunktól pedig nem igényeltünk külön
összeget erre az alkalomra sem, hiszen köztudott, milyen nehéz
anyagi helyzetben vagyunk.

Kiemelkedô, önálló szervezésünket, a fúvószenekari találkozót
2011. november 13-án, vasárnap, a délutáni órákban rendeztük
meg immár negyedik alkalommal. Rendezvényünkrôl kisebbségi

önkormányzatunk egyik tagjának, Kálvin Jánosnénak írását ol-
vashatják e rovatban. 

Ezen a rendezvényen mi is csatlakoztunk ahhoz a népi kezde-
ményezéshez, mely a külsôleg már megújult könyvtár és közössé-
gi ház belsô tereinek szépítéséhez kíván hozzájárulni. Mûsorunk
alatt 225.000 Ft-ot gyûjtöttünk össze, melyet a 2012 tavaszán át-
adandó intézmény javára ajánlottak fel az adakozók. Hálásan
megköszönöm ezeket az adományokat könyvtáram és képvi-
selôtársaim nevében!

Bízunk abban, hogy 2012-ben ismét része lesz a falu népének
az általunk szervezett és finanszírozott programokban, köztük a
fúvószenét kedvelô közönségnek egy zenekari találkozóban is,
ahol hasonló jókedvvel táncolhatnak, baráti együttlétben lehet-
nek, és részesülhetnek a rozmaringgal díszített asztalainknál ven-
déglátásunkban, mint ahogyan ez így volt minden eddigi rendez-
vényünkön. 

Tóthné elnökhelyettes

Rövid beszámoló egy év munkájáról

Tóth Istvánné köszöntötte a fúvóstalálkozó vendégeit

Konferanszaink: Csernák Jánosné és Varró Jánosné
tanárnôk voltak
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CIVILEK, EGYESÜLETEK FÓRUMA

Szabad egy táncra?
Az idén immár negyedszer élvezhettük a fúvószene vérpezs-

dítô, a fülekre és lábakra gyakorolt hatását. November második
vasárnapja így különlegessé vált számunkra.

Az egész falu meghívást kapott ez alkalomra, s úgy érzem,
hogy aki élt vele, s ott volt, az ismét szép élményekkel gazdago-
dott. 

A német kisebbség tagjai ismét bebizonyították, hogy gyakor-
lott házigazdák, mivel minden jól szervezetten, gördülékenyen
ment.

Kedves fellépôink fergeteges hangulatot varázsoltak a hallgató-
ság számára, így a táncparkett sosem maradt üres. Kicsik és na-
gyok együtt ropták az egymástól eltanult lépéseket.

Vendégeink voltak az újhartyáni, az ikladi, a ceglédberceli fú-
vószenekar, ez utóbbival a fáradhatatlan lábú táncegyüttesük is.
És utoljára, de nem utolsósorban az itthoni csapat: a Kálvin Zene-
kar, a Népdalkör és a Bárdos Lajos Kamarakórus.

A hálás közönség nagy tapssal jutalmazta a szereplôket, a ven-
déglátók pedig finom vacsorával kedveskedtek, ami jóízû beszél-
getésbe csapott át.

Sok áldozatkész ember él közöttünk, akik nagy-nagy szeretettel
végzik szolgálatukat. Köszönet jár nekik is és mindenkinek, aki
bármivel hozzájárult e szép délután létrejöttéhez, lebonyolításá-
hoz.

Reméljük, jövôre is sikerül megszervezni egy ilyen találkozót.
Addig is megragadva az alkalmat, minden kedves olvasónak ke-
gyelemteljes, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok a német
kisebbség nevében: 

Kálvin JánosnéA vendéglátók képviseletében a Kálvin Zenekar

A ceglédberceli táncosok mellett mi is táncra
perdülünk

Kedves Olvasók!
Egy nemrégiben alakult fiatalokból álló helyi civil szervezet, a

KAFIK munkájáról szeretnék Önökkel megosztani néhány gondo-
latot. Szervezetünk szûk egy éve alakult, de úgy érzem, hogy célki-
tûzéseinknek megfelelôen, jelentôs eseményekre tekinthetünk
vissza. Mint ezt már megosztottuk Önökkel, alapvetô célkitûzé-
sünk a falu jelenéért és jövôéért munkálkodni a jövô generációja
iránt érzett felelôsséggel.

A sort azzal kezdeném, hogy amikor tudomásunkra jutott, hogy
községünk közvetlen határára egy nagy környezetszennyezéssel já-
ró cementcsomagoló üzemet terveznek, azonnal akcióba léptünk.
Szórólapok és személyes beszélgetés útján tájékoztattuk a lakossá-
got a veszélyrôl. Mint köztudott, április 13-án lakossági fórumot
szerveztünk, amelyre nagy számmal sikerült mozgósítani az embe-
reket. Ennek nagyon örültünk, összességében nagyon sikeres volt a
fórum. Utána aláírásgyûjtésbe kezdtünk annak érdekében, hogy ne
épüljön meg az üzem. Részt vettünk továbbá más civil szervezetek
által, a Holcim cementüzem létrehozása ellen szervezett demonst-
ráción. Örömmel vettük, hogy Önkormányzatunk és az Ablak Ka-
kucsra Közhasznú Egyesület ügyfélként belépett a jogi eljárásba,
hiszen mindnyájunk egészséges környezete a tét. 

Hála Istennek, az ügy számunkra megnyugtató módon ren-
dezôdött, a cementüzem ugyanis lemondott a beruházásról. Úgy
gondoljuk, hogy ez is bizonyítja, hogy ha az ember kitartóan és
összefogással küzd, akkor nem marad el a várt eredmény.

A közeledô ünnepekre is tervezünk programot.
A december 17-én megrendezésre kerülô adventi vásáron egy

standdal képviseltetjük magunkat, ahová palacsintával és mákos
gubával készülünk.

A január 14-ére tervezett böllérfesztiválra szervezetünk is bene-
vez. Reméljük, hogy jól fogunk szerepelni a kakucsi disznóvágós
hagyományok alkalmazásával.

További terveinkrôl majd a késôbbiekben beszámolunk.
Addig is kívánunk mindenkinek áldott boldog ünnepeket és az új

esztendôre minden elképzelhetô szépet és jót a kakucsi fiatalok ne-
vében.

Varróné Elek Anita

KAFIK – Kakucsi Fiatalok Közhasznú Egyesülete

Tisztaság
Akkor és úgy szép egy falu, ha mindenütt rend és tisztaság

van benne, ezért figyeljünk oda környezetünkre.
A szelektív hulladékgyûjtôk környékén ne legyünk restek le-

hajolni a szél hordta papírok után, s azokat dobjuk vissza a
gyûjtôbe! Utcáinkon hiába takarítjuk össze az eldobott papír-
zsebkendôket, csokipapírokat, süteményes, energiaitalos dobo-
zokat, ha már másnap ismét teleszórják az utcát, fôleg a boltok
környékén.

Kérek minden szülôt, tanítsa meg a gyermekét, hogy ne sze-
meteljen. Ha az utcán nem látunk szemétgyûjtôt, akkor hazáig
tegyük el valahová a kidobandót, s otthon dobjuk a kukába.

Hiszen: akkor és úgy szép egy falu, ha mindenütt rend és tisz-
taság van benne, ezért figyeljünk oda környezetünkre. Köszö-
nöm, ha figyelnek erre!

Beliczkiné Marika
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A KaLapKa de-
cemberi kiadásában
olvashatták már idei
beszámolónkat, de
mivel a Lapozgató
szerkesztôségétôl le-
hetôséget kaptunk
egy kis képes össze-
foglalóra, örömmel
élünk a lehetôség-
gel: március 13-án
kerékpár túráztunk
Ócsára és a borzas-

pusztai romtemplomhoz.(1) Április 22-én, a Föld Napján
facsemetéket ültettünk. Elültettük egyesületünk emlékfáját is,
egy egyéves kôrist,
m e g a l a k u l á s u n k
egyéves évfordulója
alkalmából. (2) Má-
jus 14-én megren-
deztük az elsô bálun-
kat, „Bál a Fákért”
címmel. (3) Május
31-én: A “Bál a Fá-
kért” rendezvényünk
bevételébôl vásárolt
nyírfákat elültettük a
Nyírfa-parkba (4) a
kiöregedett és elpusztultak helyére. Június 26-án, az idei Falu-
napon már hagyományosnak mondhatóan felállítottuk a min-

denki ebédje sát-
rát.(5) Felvállaltuk a
parlagfû ismertetését
és irtását, így egy or-
szágos pályázaton
sikeresen nyertünk
településünknek a
meglévôk mellé még
2 közmunkás
foglalkoztatásához
anyagi támogatást!
Július 29-én és 30-
án otthont adtunk
Kakucson az orszá-
gos ván-
dorkiállításnak, a jól
ismert Fölösleges
Áruk Fórumának. A
kiállítás megnyitója
után egy elôadásra
invitáltunk minden-
kit.(6) Egy
környezetvédelmi
szakembertôl taná-
csokat kaptunk a
k ö r n y e z e t ü n k e t
érintô kérdéseinkre,
például az akkor
még a szomszédunk-
ba tervezett HOL-
CIM beruházással
kapcsolatban is!
Egész évben vártuk

a lakosságtól a
szelektíven össze-
gyûjtött papír-
hulladékot. A papír
árából vásároltunk
egy 7éves ezüst-
fenyôt, és november
elsô hetében a Pol-
gármesteri Hivatal
épülete elé ültettük,
hogy a jövôben min-
denki karácsonyfája
lehessen. November
13-án a Farkasréti temetôbe látogattunk. Megkoszorúztuk Ka-
kucs község díszpolgára, Rónay György nyughelyét, és többek
között Bárdos Lajos sírhelyén is mécseseket gyújtottunk. (7)
Sajnos nem fér ide minden programunk fotója, de a részletes be-
számolót a KaLapKa decemberi számában olvashatták. Úgy ér-

zem, hogy a szûkös lehetôségeinkhez képest sikeres évet zárha-
tunk le, és bízom benne, hogy a jövô esztendôben is hasonló,
közhasznú feladatokat tudunk megvalósítani. Azon dolgozunk,
hogy így legyen. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben tevé-
k e n y s é g ü n k k e l
egyetért és támogat-
ja, lehetôségeihez
mérten anyagilag is
járuljon hozzá mun-
kánkhoz! Egyesüle-
tünk tagsági díja pél-
dául csupán havi
100.-Ft, de mindent
a közösség, a falu ér-
dekében és javára
fordítunk. Várjuk
adományaikat a CIB
Banknál vezetett
számlaszámunkon: 10701056-66223559-51100005, illetve bár-
milyen segítséget, felajánlást is hálával fogadunk. Tagjaink kö-
zé bárki beléphet, aki egyetért a honlapunkon http://kaoke.hu -
megtalálható alapszabályunkkal. 

Köszönjük az idei támogatóink segítségét!      

Zsifu-Zsók Árpád, elnök

Ami a Kakucsi Lapocskából kimaradt, Ami a Kakucsi Lapocskából kimaradt, 
avagy képek a KAOKE idei évébôlavagy képek a KAOKE idei évébôl
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Kulturális egyesületünket – megalakulásunk okát és céljait –
Lapozgatónk augusztusi számunkban dr. Kendéné Toma Mária,
egyesületünk titkára már ismertette. Most el szeretném mondani
Önöknek, ez idáig - amellett, hogy az egyesületünkhöz tartozó
csoportokban folyamatosan munkálkodunk: énekelünk, zenélünk,
foglalkozásokat vezetünk, egyesületünknek gyûléseket tartunk –
még milyen kezdeményezésekkel igyekeztünk szolgálni közsé-
günkben a hagyományôrzést, milyen községi programokba kap-
csolódtunk be.

– falunapunkon vendégül láttuk magyarkakucsi vendégeinket 
– a falu régmúlt épületeinek képeibôl eladásra képeslapot szer-

kesztettünk
– részt vállaltunk a július 2-i egyházi családi nap programjainak

lebonyolításában
– megszerveztük az augusztus 20-i állami ünnepséget
– barátaink elkísérték népdalkörünket Egerbe, ahonnan az ötö-

dik Aranypáva-díjat hoztuk haza
– koszorúztunk az október 23-i ünnepségen, dalosaink, szava-

lóink szerepeltek az ünnepi mûsorban
– ügyfélként beléptünk a Holcim-ügybe
– részt vettünk a szüreti felvonuláson, nyugdíjasaink elvállalták

a rendezvény háziasszony szerepét
– képviseltük egyesületünket az Újhartyánban megrendezett or-

szágos kis svábzenekari találkozón, valamint felléptünk a helyi
német kisebbségi fúvószenekari találkozón

– az egyházi gitáros miséken énekszolgálatot vállaltunk 
– szerkesztjük a Hírfüzért
– helytörténeti kiadványainkkal részt veszünk az adventi vásá-

ron
– a betlehemezôkkel adventben járni fogjuk a falut
– megszerkesztettük és 2011 telén kiadjuk „Juci néni sütemé-

nyes könyvét” 
2012-ben szeretnénk felújítani a Liebner kopjafa emlékmûvét

azzal, hogy a lerombolt Grassalkovich-Liebner kastélynak, vala-
mint a szintén elpusztított lengyel katonai emlékmûnek méltó em-
léket állítunk. Szorgalmazzuk a helyi zenei oktatás újraindítását.

Tervezünk egy Kakucs képeskönyve kiadványt, valamint egy, a
helyi fúvószenekarok történetét bemutató könyvet kívánunk le-
tenni a község asztalára.

Ha ezekkel a terveinkkel egyetértenek, kérem, jöjjenek közénk,
legyenek egyesületünk tagjai! 

Tóth Istvánné elnök

Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület 
rövid beszámolója és 2012. évi tervei

Az októberi forradalom ünnepségén

A kakucsi fúvószenekari találkozón

Ôszi kirándulás
2011. október 25-én a Kökörcsin Óvoda

Süni csoportja és a szülôk Budapestre, az
állatkertbe látogattak el. Nagy örömmel
szálltak fel a gyerekek a buszra. Már alig
várták, hogy mikor érünk oda. Megérkez-
tünk, az óvó néni megvette a jegyeket, és
elindultunk be az állatkertbe.

Felszabadultan mentek a gyerekek az ál-
latokhoz, ki jobbra, ki balra, sikítozva az
örömtôl. Hiszen még ôk olyan kicsik, és
ritkán találkoznak ilyen állatokkal. 

Mikor odaértünk a háziállatok udvarába,
mindenki ott kezdett el enni, amin jót ne-
vettünk. Tetszett a gyerekeknek a majom-
házban, mert kint szabadon ugráltak,
mászkáltak a kis majmok. Elérkeztünk a

játszótérhez, itt nagy örömmel szaladtak
játszani, ugrálni. Nehéz volt összeterelni
ôket az indulásra. A gyerekekkel együtt jól
elfáradtunk!

Vidráné Edit

Egy keddi napon mi, az óvoda nagycso-
portosai a Fôvárosi Növény- és Állatkertbe
mentünk kirándulni. Nagyon vártuk ezt a
napot, azonban mikor reggel kinéztünk az
ablakon, kicsit borús volt az idô! De ez
egy cseppet sem szomorított el minket, a
rossz idô ellenére is jó kedvvel érkeztünk
meg az állatkertbe. 

Elôször megnéztük a tavat, ahol nagyon
sok vízimadarat láttunk, majd megnéztük
még az oroszlánt, a majmokat, a zsiráfokat
és még sok más állatot. Nagyon jót játszot-
tunk a játszótéren is!

Hazafelé a bejárat elôtt készítettünk egy
csoportképet is emlékül!

Gyorsan telt az idô! Fáradtan, mégis vi-
dáman és élményekkel gazdagon indul-
tunk haza.

Köszönjük ezt a szép napot Marcsi óvó
néninek és Rózsika dadus néninek

Tóthné Zsolnai Melinda és 
Birkiné Filippás Ilona

A Kökörcsin óvoda hírei
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50 éves lesz az óvoda
A 2012. év jelentôs lesz az óvoda életében, hisz most lesz 50

éves a kakucsi óvoda.
Szeretnénk ezt az évfordulót méltóképpen megünnepelni.
Ennek szervezését már most elkezdtük a kollégákkal. A jövô év

programjai, mindennapjai ennek az évfordulónak a jegyében zaj-
lanak majd, ami nem csak a jelenlegi szülôket, óvodásokat érinti,
hanem szeretnénk, ha azokat az embereket is megszólítaná, akik-
nek 1962-tôl kapcsolata volt az intézménnyel.

Ebbe a munkába be szeretnénk vonni Feczesin Miklósnét –
Anci óvó nénit –, az óvoda elsô vezetôjét.

Kérjük azokat az embereket, akik a 60-70-80-as években óvo-

dások voltak, és bármilyen dokumentumuk, fényképük van errôl
az idôrôl –, jelentkezzenek. Szeretnénk régi fotókkal, fényképek-
kel illusztrálni az óvoda mûködését 62-tôl 2012-ig.

Ennyi idô alatt sokan elkerültek Kakucsról. Szeretnénk, ha régi
óvodások jelentkeznének, akik távollétük miatt nem tudták az
óvoda fejlôdését nyomon követni.

Az óvodának többéves hagyománya a „Gyermek- és családi
nap” májusban történô megszervezése, és ezen a rendezvényen
szeretnénk az egykori óvodásokat és a régi dolgozókat vendégül
látni. 

Remélem, hogy érdeklôdésüket felkeltettük, és minél többen
részt vesznek majd ezen a neves évfordulón. 

Hegyiné Kovács Margit óvodavezetô

Évszakbúcsúztató címmel nyílt napok
voltak november utolsó hetében a Kökör-
csin oviban. Elôször a Süni nagycsoport-
ban nézhették meg az anyukák a gyerekek
lelkes munkáját. Az ôszi évszak verseit,
dalait és minden jellegzetességét elmond-
ták a nagyok. Marika óvó néni rengeteg új
kifejezéssel bôvítette szókincsüket, melye-
ket a gyerekek elôszeretettel használtak.
Mivel már az iskolára készülnek, így az
évszakzárás mellett nagyon fontos szere-
pet kapott a jobb-bal oldal kialakulása, az
irányok felismerése, és ami még fonto-
sabb: használata. Nagyon sok fejlesztô já-
ték van, mellyel megkönnyíthetjük a gyer-
mekeknek, hogy melyik a jobb kezük, jobb
lábuk, jobb oldaluk stb. Látszott a gyere-
keken, hogy élvezik ezeket a játékokat.

Ilyenkor mindig azt
sajnáljuk, hogy nem
láthatja minden
szülô a gyermekét,
amint „komoly mun-
kát” végez játék köz-
ben.

Másnap a Pillangó
középsô csoportba
vártuk a szülôket.
Nagy örömünkre sok
anyuka, nagymama
és még egy nagypa-
pa is el tudott jönni.
A 4-5 éves középsôsök játékos formában,
kicsit lazábban mondták el, milyen sok
mindent tudnak az ôszi évszakról. A be-
szélgetés után meghívtuk az anyukákat

egy kis kézmûveskedésre. Festés,
gyurmázás, színezés: ki mit vá-
lasztott. A gyerekeknek az okozta
a legnagyobb örömet, hogy
együtt dolgozhattak az anyuká-
jukkal. 

Egy-egy ilyen nyílt nap nagyon
hasznos. Elôször is közelebb ke-
rülnek a szülôk az óvoda minden-
napi munkájához. A gyermekek-
nek teljesen más közegben kell
„produkálniuk” magukat, hiszen
nem csak az óvó néni, hanem az
anyukája is látja. Fontos dolog

ez, hiszen fel kell készíteni a gyermeket az
egyéni beszélgetésre, válaszadásra, vers-
mondásra, amely az iskolás éveiben vár rá,
ahol nem egyszerre 20-an mondják a ver-
set. Általában középsô és nagycsoportban
tartunk nyílt napot, ôk már nem sírnak, ha
vége és hazamegy az anyuka, bár erre is
mindig akad példa. Kiscsoportban ta-
vasszal szoktuk meghívni a szülôket, ami-
kor már összeszokott a csoport, nincs új
„szoktatós” gyermek, talán már nem is sír
senki sem. Itt nehezebb az óvó néni dolga,
hiszen bármelyik pillanatban anyuka ölébe
terem a pici.

Szeretettel várjuk tavasszal is az ér-
deklôdôket. Szánják rá ezt az egy órát
gyermekeikre!

Spanyielné E. Györgyi óvónô

Az 1962–64-ben születettek óvodás csoportja (balról)
Feczesin Miklósné, Anci óvó nénivel

Óvodai életkép az 1970-es évekbôl 
(A képeket Horváth Márton képi hagyatékából szereztük)

Nyílt napok az óvodában
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Jeles napok télen a Kökörcsin Óvodában
A karácsonyi ünnepkör az ôszi mulatsá-

gok befejezése után, a Katalin- és Erzsébet-
napi bálozásokat követôen kezdôdik.

Az ôsz anyó helyére Tél tündérke érkezik.
November utolsó hete már advent jegyében
zajlik óvodánkban. Az advent szó jelentése:
várakozást jelent. Megkezdôdnek a karácso-
nyi elôkészületek a csoportokban. A terme-
ket, folyosókat díszítgetjük, csinosítgatjuk.
Ráhangolódunk az ünnepekre. Mesélünk a
gyerekeknek az adventi szokásokról, ünne-
pekrôl, elkészítjük közösen az adventi ko-
szorút. Minden héten egy kisgyertyát
meggyújtunk rajta, így a gyerekek szemmel
követhetik az idô múlását, és azt is tudják,
hogyha mind a négy gyertya égni fog, bi-
zony itt lesz karácsony ünnepe. Téli mesé-
ket, verseket, énekeket elevenítünk fel. Ját-
szunk, barkácsolunk, ajándékokat készítünk. 

December 6-án minden csoportba elláto-
gat a Mikulás bácsi, akit egy 8. o. fiú for-
mál meg a helyi általános iskolából. Kram-
puszai pedig 8. osztályos lányok. Azt mon-
danom sem kell, hogy ezt a gyerekek
mennyire várják. Mikulás-csizmát, kesztyût
festünk, kis mikulásokat készítünk különfé-
le anyagokból. Például papírból, parafa du-
góból, földimogyoróból és még sorolhat-
nám az óvónôk kellék tárának megannyi öt-
letét. Amikor megérkezik, a csoportokba a
Mikulás, elénekeljük dalainkat, elmondjuk
verseinket, ô pedig pár kedves szó kíséreté-
ben kiosztja a várva várt csomagokat. 

Ezután pedig elkezdôdik a karácsonyi
készülôdés. A csoportokat még hangulato-
sabbá tesszük fenyôágakkal, karácsonyi dí-
szekkel, gyermekmunkákkal. December
12-én, hétfôn kerül megrendezésre a közös
Ovikarácsony. Délelôtt minden csoport sü-
teményeket készít, majd a nagycsoportos
óvodásaink betlehemes mûsorát követôen
lehet fogyasztani belôle. Szép karácsonyi
zenéket hallgatunk, a szülôkkel beszélge-

tünk, teázgatunk, és közben jól érezzük ma-
gunkat.

December 13-án, Luca napján elültetjük
kis edényekbe a búzaszemeket. Majd lo-
csolgatjuk, figyelemmel kísérjük növekedé-
sét, hogy karácsony napján otthon az ünne-
pi asztalokon szépen zöldelljenek, díszeleg-
jenek. Ez a kis növény a gyerekek ajándéka
szüleiknek.

Majd folyamatosan készülnek a karácso-
nyi díszek, ajándékok. Az ajándékkészítés
és karácsonyfadíszek készítése egész ad-
vent idôszakára folyamatos fabrikálási le-
hetôséget kínál a gyerekeknek. Munka köz-
ben beszélgetünk a családról. Arról, hogy
melyik család hogyan készül az ünnepekre.
Ki mit csinál ilyenkor. Milyen ételek kerül-
nek az asztalra. 

Úgy érzem, a gyerekek átérzik az együtt-
lét, a meglepetés, a titok örömét a ké-
szülôdések során.

De az igazi ünneplés, a szeretet minden
gyereknél otthon, a családja körében kell,
hogy legyen. A szüleivel, szeretteivel. Hi-
szem, hogy nem az fontos, hogy drága játé-
kok legyenek a fa alatt, hanem, hogy a csa-
ládban jelen legyen a szeretet, együtt ké-
szülôdjenek az ünnepekre, együtt tevékeny-
kedjenek, játsszanak. Ne csak ezen a pár
napon legyen jelen a szeretet, hanem az év
többi napján is. A gyerekek olyan hamar
felnônek és jó, ha van mire visszaemlékez-
niük, mert az emlékeikbôl fognak tovább-
lépni.          

„Ha nem akarjuk, hogy úgy nôjenek fel a
gyerekek, hogy egy nagy semmi van szívük
helyén, éreztetni kell velük, hogy jobban
ragaszkodunk hozzájuk, mint bármi más-
hoz.” (D.Cusack)

Békés, boldog karácsonyt és új esztendôt
kívánok munkatársaim és magam nevében
mindenkinek!

Nagy Henrietta-óvodapedagógus

Szüreti mulatság!
Az ôsz egyik legjobb programja a szüre-

ti mulatság, ahol a gyerekek és szüleik, va-
lamint az óvoda dolgozói együtt ünnepel-
hetnek. A mi nagycsoportos gyerekeink

egy hónapon keresztül készültek a produk-
ciójukkal, hogy megmutathassák a falu kí-
váncsi lakosainak, hiszen végigtáncolták
az egész falut!

Tánc elôtt és után pedig lovaskocsira ül-
hettek megpihenni és menni a következô
állomásra. Az volt aztán az igazi mulatság!

A falu végére érve elcsigázott, de boldog
gyerekeket vihettek haza a büszke szülôk!

Egy igazán szép közös nap élményével
lettünk gazdagabbak!

Tóthné Zsolnai Melinda 
és Birkiné Filippás Ilona 

A kakucsi fogorvosi 
rendelô nyitva tartása:

Rendel: dr. Farkas József Attila
Hétfô: 13-18 óráig, 

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

Elôzetes telefonos bejelentkezés:
06-20-5580-775

A kakucsi orvosi rendelô
nyitva tartása:

Rendel: dr. Kende Károly
Hétfô: 8-12 óráig, kedd: 12.30-16 óráig,
szerda: 8-12 óráig, csütörtök: 8-12 óráig,

péntek: 8-11 óráig. 
Elôzetes telefonos bejelentkezés: 

376-062

A kakucsi védônô, 
Barta Kornélia fogadóórái:

Hétfô: 13-14 óráig, kedd: 9-11 óráig,
szerda: 13-14 óráig, 

csütörtök: 13-14 óráig, 
péntek: 13-14 óráig. 

Terhesgondozás: péntek: 
9.30-10.30 óráig. Telefonszáma: 376-823

A gyermekorvosi rendelés:

Rendel: Dr. Kabáczy Angelika
Hétfô: rendelés: 8-11 óráig, tanácsadás:

11-12-ig, kedd: 12-16 óráig, 
szerda: 8-12 óráig, csütörtök:

rendelés: 12-15 óráig, 
tanácsadás: 15-16-ig, péntek: 8-12 óráig. 

Telefonszám: 376-061

A fiók gyógyszertár nyitva
tartása a Fô u. 156/c. alatt:

Hétfô: 10-12 óráig, kedd: 13-15 óráig,
szerda: 10-12 óráig, 

csütörtök: 10-12 óráig, 
péntek: 10-12 óráig. 

kakucs_dec  12/13/11 20:18  Page 13



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2011. DECEMBER14

Az Általános Iskola hírei

TÖK JÓ NAPOK
Az idei tanévben is megrendeztük a Tök

Jó Napokat. A hét elején Környész-napo-
kon szelektív hulladékgyûjtést rendeztünk.
Sok papírtól és pet-palacktól szabadítottuk
meg környezetünket. Szerdán tökgyûjtés-
sel indult az ôszi szöszmötölés. Minden
osztály, alsós és felsôs is nagyon sok és ér-
dekes tököt hozott be, amelyeket csütörtök
délután faragtunk meg. Az iskola tökfara-
gási hagyománya mára már a falu hagyo-
mánya is lett. Lelkes szülôk minden évben,
így idén is, segítséget nyújtottak nemcsak
a faragásban, hanem az iskola, az önkor-
mányzat és a park feldíszítésében is. Ötle-
tes tökfejek, töklámpások készültek, az is-
kola udvarát az alsósok, valamint az 5. és a
6. osztály rendezte be, a 8. osztály szép
töklámpásainak fényei az Önkormányzat
épületét világították meg, míg a 7. osztály
a parkba helyezte ki a „Rátóti csikótojás”
címû mese figuráját, amihez szintén a gya-
korlókertben termesztett tököket használ-
tuk fel. Finom sült tököt készítettek ne-
künk a konyhai dolgozók. Köszönjük ne-
kik.

Másnap pénteken Tökfilkó túrára indult
az iskola apraja-nagyja. Az idôjárás kegyes
volt hozzánk, és szép, napos idôben túráz-
tunk ki az erdôbe. Ott Galagonya-parti ter-
mészetvédelmi versenyt rendeztünk,
amelynek feladatai között szerepelt ôszi

termések, gyógynövények felismerése, ter-
mészetvédelmi feladatok, de ügyességi
próbák is voltak. A már végzett csapatok
kipróbálhatták a lovaglást is.

Délre elkészült az ebéd, amelyet lelkes
szülôk csoportja készített el nekünk. A
fôszakács Nagy Pál és Mihály Józsefné
volt. A leves fôzésénél és a palacsinta süté-

sénél anyukák és apukák is segítettek. Név
szerint: Gavlóné Csicsa Erzsébet, Kocsis
Istvánné, Szûcs Lászlóné, Varró Tamás,
Kálvin János, Kleineisel Attila, Mihály Jó-
zsefné, Zalavári László. Az alapanyagokat
köszönjük a felajánlóknak: Kocsis István,
a Park ABC, Nagy József és Csap József
szülôknek. A túrával azonban a nap még
nem ért véget, hiszen este a Tök jó buli bo-
szorkány- és szellemszépségversennyel
kezdôdött. Mind az alsó, mind a felsô ta-
gozatból szép számmal öltöztek be tanu-
lók. Itt a buli keretében adtuk ki a legtöbb
tököt gyûjtô osztály oklevelét. Azok a ta-
nulók is ajándékot kaptak, akik a legkisebb
és a legérdekesebb tököket gyûjtötték.

Valamint az akadályverseny eredményét
is itt tudták meg a tanulók. Versenyt hirdet-
tünk az anyukák részére is, tökös sütemé-
nyeket vártunk tôlük. Szép számmal érkez-
tek finomabbnál finomabb sütemények,
amelyeknek az értékelése próbára tette a
zsûrit, így végül minden anyuka kapott va-
lami apró ajándékot. A buli hátralevô ré-
szében disco szórakoztatta a diákokat, akik
a délelôtti túra ellenére fáradhatatlanul tán-
coltak.

Nagyon eredményes és sikeres napokat
zártunk, köszönjük a szülôk segítségét és
jövôre is várunk mindenkit, hogy részese
lehessen programjainknak.

Volfné Németh Noémi, 
a 7. o. osztályfônöke

Nagy Jánosné tanárnô a papírgyûjtésben segítô
gyerekekkel Szülôk is besegítettek a töklámpások faragásában

A központi parkban Kocsis
Istvánné és leánya, Zsófi öltöztetik

Tökfilkót

A 3. osztályosok is felkészültek a
töktúrára

Zalavári László, Varró Tamás és
Nagy Pál palacsintasütés közben

Az egyik fôszakács: Mihály Józsefné
ízesíti a finom paprikáskrumplit
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„Kezdôdik az iskola, kapuját kitárja…”
Vannak gyerekek, akik már nagyon vár-

ják az elsô tanítási napot, és vannak olya-
nok is, akik nem. A kis elsôsök biztosan az
elsô csoportba tartoznak. Már hetekkel
elôbb megkapják elsô iskolatáskájukat,
tolltartójukat, füzeteiket. Minden nap meg-
kérdezik, hányat kell még aludniuk, mikor
jöhetnek már az ISKOLÁba. Aztán amikor
elérkezik a várva várt nap, kicsit félôsen,

de érdeklôdve lépik át az iskola küszöbét. 
A tanévnyitó ünnepségen a hagyomá-

nyok szerint a negyedik osztályosok szere-
pelnek. Az idén – rendhagyó módon – be-
vontuk a szereplésbe más osztályok tanu-
lóit, a leendô elsôsöket is. Szerettük volna,
ha a testvérek bátorítják, kézenfogva beve-
zetik osztálytermükbe a kicsiket. Újdon-
ságként a tanító néni minden tanítványá-

nak egy iskolai jelvényt ajándékozott. Ez-
zel szerettük volna jelképezni azt, hogy e
naptól fogva ôk is a mi közösségünk tag-
jai. 

Reméljük, sikerült emlékezetessé tenni
az elsô napjukat a kakucsi Általános Isko-
lában!

Varró Ágnes tanító néni

NEM A GÓLYA HOZTA
Valóban nem, hanem Kosibáné Makai Hajnalka lepte meg iskolán-

kat ezzel a fészekaljnyi víztakarékos csapkiegészítôkkel. Internetes
szavazással, hihetetlen küzdelemben szerezték meg intézményünk
minden egyes csapjára a kiegészítôket. Öko-iskola lévén a vízcsapo-
kat eddig is 80-85%-os intenzitással mûködtettük, de bízunk abban,
hogy ezen takarékos szerkezetek – melyek roppant egyszerûek, min-
den átalakítás nélkül felszerelhetôek – további megtakarításokat ered-
ményeznek majd.

Reményeink szerint egy év múlva már ezekrôl a tapasztalatokról is
beszámolhatok. Addig is köszönünk minden jó szándékot, igyekeze-
tet, kitartást minden szavazónak, akik idôt és energiát nem kímélve
küzdöttek a jó cél érdekében. A siker elismerése méltó, hiszen kis fa-
lunk apraja – nagyja- országhatáron belül és azontúl- egyaránt képes
volt egyesíteni a segítôszándékú, tenni akaró embereket.

Intézményünk képviseletében köszönöm mindazok közremûködé-
sét, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak e nemes versen-
gésnek, s hozzájárultak tanítványaink ökoszemléletû neveléséhez. 

Marton Ilona igazgató „…A fészekaljnyi víztakarékos csapkiegészítô…”

Az utóbbi idôben sokat beszélgettünk jó barátokkal egymás kö-
zött. Hogyan lehetne segíteni a nehéz idôkben? Mit lehetne tenni,
hogy könnyebb legyen a falu élete? Hol a megoldás? Mindig oda
lyukadtunk ki, hogy egyedül vagy kevesen nem lehet nagy válto-
zást, eredményt elérni. Ám, ha összefogunk többen, sokan, akkor
igen. Akkor bizony nincs lehetetlen.

Erre az utóbbi néhány hónapban két ékes bizonyíték is volt, és
álljon most itt ez tanulságként és kedvcsinálóként, annak remé-
nyében, hogy a jövôben egyre többen csatlakoznak a hasonló kö-
zös megmozdulásokhoz. 

Valamikor májusban az interneten történt egy felhívás, amiben
a vízmegtakarításhoz való kis szerkentyûket lehetett nyerni, ha
elég sokan szavaznak az adott település iskolájára. Az egész nyá-
ron át tartó lelkes szavazásnak és mozgósításnak köszönhetôen
kis falunk iskolája lett a gyôztes ebben a versenyben. Nem kisebb
városokat hagyva maga mögött, mint Gödöllô, Budapest XXII.
kerülete vagy Kaposvár. Nagyon örültünk a sikernek, amelynek
eredményeként egy kb. 60.000.- Ft értékû csomagot nyert isko-
lánk és reméljük, hamarosan mérhetô megtakarítás mutatkozik a
vízfogyasztáson, amivel nem kis pénzt tudunk megspórolni az is-
kolának.

Ezután nem sokkal egy újabb felhívást talált egy lakótársunk,
aki gyorsan szét is kürtölte, hogy újabb lehetôség van, most az
óvodánk számára. Csodás, készségfejlesztô játékokból álló cso-
magot nyerhetünk a kakucsi ovisoknak. Nosza rajta, fogjunk
össze ismét! Nagyon kitartó szavazgatás indult el és - ugyan csak
az elsô 3 helyezett nyerhette meg a kitûzött díjakat-, az összefogá-
sunk ismét elnyerte jutalmát. A 4. helyet értük el, de csak hajszál-
nyira lemaradva Tés, Tompa és Baja mögött. Ezt a hihetetlen
igyekezetet különdíjjal jutalmazta a verseny kiírója, és egy
20.000.-Ft értékû játékcsomagot kap a Kökörcsin Óvoda, amelyet

még karácsony elôtt birtokba is vehetnek az ovisok. Reméljük,
sok örömük lesz benne!

Köszönet az akcióban résztvevô lelkes kakucsiaknak, akiket
nem tudok név szerint megemlíteni, de tudom, hogy nekik erre
nincs is szükségük. Nekik épp elég az, hogy jót tehettek egy jó
ügyért összefogva. Ezt a jól esô érzést szeretnénk minél több ked-
ves lakótársunknak kívánni, ami valóra válhat, ha sok, önzetlen,
közös megmozdulásban, akcióban vesznek részt. Erre biztosan
lesz mód és lehetôség, és reméljük, hogy egyre többen élnek is
vele, hisz a cél közös: összefogni közös otthonunkért, egy él-
hetôbb közösségért, itt KAKUCSON! Mert nincs lehetetlen, ha
összefogunk a jó ügyekért!

Információk folyama: http://www.facebook.com/groups/kaku-
csiak/

Kosibáné Makai Hajnalka

Másodszorra is bizonyított az összefogás

Az agyagszakkör hírei 
A tavalyi évhez hasonlóan péntek délutánonként, a kará-

csonyra készülve ismét Betlehemi figurákat készítettünk. Ildi
néni az elkészült mûveinket idén is beküldte a „Betlehemi já-
szol” címû pályázatra. A nyertes mûveket a Vajdahunyad várá-
ban található Mezôgazdasági Múzeumban állítják ki. A ta-
nárnô saját betlehemi alkotása mellett Boldizsár Fanni, Iványi
Martina, Takács Nikolett és Volf Petra munkáival pályázott. A
december 6-tól január 8-ig tartó kiállítást bárki megtekintheti.
A kiállított alkotások mindegyike megjelent egy adventi
könyvben. Ebben az évben is meghívtak bennünket az ünnepi
díjátadóra, ahol talán az idén is díjazzák a munkáinkat.

Volf Petra 8. osztályos tanuló
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Kedves Támogatók!

Hálásan fogadtuk önzetlen támogatásu-
kat, mely által hozzájárultak intézményünk
ÚTRAVALÓ JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉ-
NEK sikeréhez.

Jó szándékkal, fáradtságukkal, adomá-
nyaikkal elismerésre méltó részt vállaltak
intézményünk célkitûzéseinek érdemi
megvalósításában. KÖSZÖNJÜK!

Fô támogatóink:

„INKA 21” Kft. (Karsza János), Bábel
László, Balogh János, Bednárikné Kucsera
Tünde, Beliczki Györgyné, Barta Korné-
lia, Bukodi Tamás, Bukodiné Kucsák Bet-
ti, CKÖ-Kakucs, Csap Józsefné, Csernák
Ferencné boltja, Csernák Józsefné, Cser-
nákné Farkas Gabriella (Gabi bolt), Csi-
szárik Imre, Csiszárik Pál, DAKÖV Kft.,
Deák Ferenc, DIGIFAT Kft. Dabas,
Dinnyés Tamás, Doriné Csiszárik Henriet-
ta (Gödör vendéglô), Dr. Kende Károly,

Dr. Kendéné Toma Mária, Dr. Ökrös Dóra,
EN-DEKO Kft., Erôs Fitness (Erôs Jó-
zsef), Ezüst Patkó Csárda (Hörömpô Ist-
ván), Fábián Anett, Fajt Éva, Faragó Pál,
Faragó Tamás, Faragóné Szeleczki Kriszti-
na, Farkasné Csernák Szilvia, Gavló János,
Gavlóné Csicsa Katalin, Geratix Kft. -
Park ABC (Szôke Attila), Golarits Jenô,
Izabella–Trade Kft. (ifj. Kálvin János), Ja-
nicsek Józsefné, JSP. Kft. (Jasper Lóránt),
Kakucsi Csernák Zoltán, KÁLVIN ZENE-
KAR, Kárpáti Jánosné, Kelemenné Fajt
Ágnes (Katica virágbolt), Kiss ABC (Kiss
Zoltán), Kleineisel Attila, Kocsis István,
Kocsis Istvánné, ÖKOSIBA Kft. (Kosibá-
né Makai Hajnalka), Kovácsné Szele Éva
(virágbolt), Kubik Éva (Faház vendéglô),
Kucsákné Zsákai Mária, Kucsera Attila,
Kucsera János, Kucseráné Vancskó Mag-
dolna (virágbolt), Lovas István, Maczák
János, Maczák Pál, MAK-KOS Bt. (Kosi-
ba József), Mihály Erika, Mihály Józsefné,
Misák István, Molnár Lászlóné (mûszaki
bolt), Nagy Balázs, Nagy Henrietta, Nagy

János, Nagy József, Nagy Pál, Nemes Má-
ria, Oláh József, Oláh Józsefné, Örkényi
Takarékszövetkezet, Panasonic Kapacitás
Kft., PEREGRINUS ART GALÉRIA -
Sztana Károly, Perutek István, Prohászka
Csaba, PRO-HÁZ-KER Kft. (Prohászka
család), Rollandné Balogh Annamária,
Sallai Pál (Bújócska vendéglô), Sallai Pál-
né boltja, Sashegyi János - K&H Bank és
Biztosító Zrt., Serfel Tamás, Sonja Es-
küvôi Ruhaszalon, Spanyiel István, Sur-
man Antal, Surman Antalné, Szalay István,
Szarvas Norbert, Szûcs Lászlóné, Tarka
Barka bolt, Tóth Ferencné, Tóth Istvánné,
Tóth Kata, Tóth Mihály, Varga Zsolt, Varró
és Varró Kft., Varró Tamás, Varróné Rábai
Andrea, Volf Ferenc, Zalavári László, Za-
laváriné Misák Éva, Zsolnai Csaba.

(A felsorolás korántsem teljes, terjedel-
mi okokból eredôen csak a fô támogatókat
állt módunkban megemlíteni. Megértésü-
ket köszönjük).

Marton Ilona igazgató

AZ ÚTRAVALÓ JÓTÉKONYSÁGI EST TÁMOGATÓI

Ez volt a legjobb ZÖLDIKE! Mondják a gyerekek egy-egy ki-
rándulásunk után. És tényleg. Minden alkalommal mi, felnôttek is
azt érezzük, hogy jó volt, megérte. 

Így történt szeptemberben az elsô túránkon, amikor az új kis ta-
gokkal elindultunk a természetbe. Ismerkedtünk a környék növé-
nyeivel, fáival, állataival. Természetesen a közös játék, a közös
uzsonnázás sem maradt el.

A következô szombaton ismét találkoztunk, igaz egy kicsit ko-
rábban. Ócsára mentünk a Madárvártára. Ott várt bennünket Dr.
Csörgô Tibor és csapata, akik a madárgyûrûzés rejtelmeibe avat-
tak be minket. Sokan voltunk, ezért két csoportra osztottak ben-
nünket. Az egyik csoport a madárgyûrûzést nézhette, miközben
sok új ismerettel gazdagodott a befogott madarakkal kapcsolato-
san. A másik csoport a kifeszített hálókat járta végig, és a hálóba
akadt madarakat gyûjtötte be. Utána a két csoport helyet cserélt. A
Madárvárta központi termében csodálatos képeket, madárcsont-
vázakat láthattunk. Nagyon élveztük a fotózást is, ahol az egye-
temisták mellett mi is elkészíthettük képeinket a madarakról. Ez-
után végig jártuk a Selyem-réti tanösvényt, ahol 6 állomáson ér-
dekes növényekkel, állatokkal, élôhelyekkel ismerkedtünk meg.
A tanösvény végén, a játszótéren egy jót játszottunk. Visszafelé

lassan haladtunk, mert a hosszú úton és a napsütésben már igen
elfáradtunk. Az ösvény végén arra még volt erônk, hogy egy ter-
mésekbôl és levelekbôl készült mandalával búcsúzzunk a lá-
perdôtôl. Köszönetet mondunk a kedves szülôknek, akik eljöttek
velünk, és segítettek az utazásban. Reméljük, jól érezték magukat,
és ôk is úgy gondolják, hogy ez volt a legjobb ZÖLDIKE!

Edit néni, Ági néni

A Zöldike szakkör
Egy ôszi szombati napon elindultunk Ócsára.
Már vártak bennünket az egyetemisták. Kétfelé osztottak

bennünket. Az egyik csoport ment a madarak gyûrûzését meg-
nézni, a másik csoport elindult a befogott állatokat összeszedni.
A kis madaraknak megmérték a súlyukat, a szárnyuk hosszát és
sorszámot is kaptak.

Ezután elengedték ôket. Láttam olyan madarakat, amit még
ilyen közelrôl sohasem figyelhettem meg.

Ez a nap fantasztikus volt!
Zalavári Máté 4.o.

Zöldikék ôszi kirándulásai

„Táncolni kell, Uram. A zene majd csak megjön valahonnan.”
/Zorba, a görög/

Tisztelt Szülôk!
Iskolánkban az idei tanévben zenés, táncos, mozgásfejlesztô

torna indult az alsó tagozatosok részére.

A torna célja a mozgás mellett a testi képességek, 
az egyensúlyozó és koordinációs képességek, a ritmusérzék

fejlesztése, izomfejlesztés és erôsítés.
A torna önköltséges. Érdeklôdni az iskolában, 

Lovas Istvánné munkaközösség-vezetônél lehet.
Oktató: Kucsákné Zsákai Mária
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Mezei futóverseny
A már megszokott módon, idén ismét Kakucs adott otthont az

ôszi mezei futóversenynek, ahol a térségünkben lévô iskolák ta-
nulói mérhették össze erejüket. Nagy várakozás, készülôdés és iz-
galom elôzte meg ezt a napot mind a gyerekek, mind a szervezôk
részérôl. 

A felkészülés hetekkel a verseny elôtt megkezdôdött a délutáni
foglalkozásokon és a tanórákon egyaránt. A tavalyi sikeres sze-
replésnek nagy mozgató ereje volt a tanulók körében, akadt olyan
korosztály, ahol több volt a jelentkezô, mint a lehetséges csapat-
létszám. A megmérettetésen korosztályonként öt fiú és öt lány in-
dulhatott, tehát a csapatba kerülésért megindult a versengés. 

A versenyen három korcsoport vehetett részt, így iskolánkat
összesen harminc növendékünk képviselte. Az idôjárás roppan
kegyes volt hozzánk, napsütéses, szélmenetes, a szabadtéri spor-

toláshoz kiválónak
mondható. A vendég
és a hazai ver-
senyzôk létszáma
összegezve megkö-
zelítette a kétszáz
fôt. Nebulóink igen-
csak kitettek magu-
kért: számos szép
helyezést értek el,
ezzel dicsôséget sze-
rezve maguknak és
iskolánknak. Csak
néhány a kimagasló
teljesítmények kö-
zül: 

Kala Sándor I.,
Csiszárik Henrietta
9., Matyi Balázs 3.,
Lukatsik Babett 3.,
Botlik Dávid 3.,

III. korcsoportos
fiú csapat 3. (Matyi Balázs, Kubik Bálint, Radics Krisztofer, Vo-
zár Sándor, Lakatos V. István), IV. korcsoportos fiúcsapat 3. (Bot-
lik Dávid, Avacz Tamás, Kubik Krisztián, Matyi Gábor, Csiszárik
Zsolt), Albert Dominika és Zélity Nikolett Fair Play-díjat kaptak
(sérült sporttársukon segítettek a verseny közben).

Az iskolák közti versengésben a kakucsi iskola a dobogó har-
madik fokán foglalhatott helyet. Minden résztvevônk hozzájárult
intézményünk sikeréhez. Az összes versenyzônknek gratulálunk
az elért eredményekhez, és bizakodva várjuk a jövô évi erôpróbát
a még kiválóbb eredmények reményében.

Kocsis Gábor testnevelô tanár

Legfrissebb örömhírek versenyekrôl
Kazinczy Szép magyar beszéd verseny

A 2011. december 6-án megrendezett szépkiejtési iskolai ver-
seny eredménye: Az 5., 6. osztályosok kategóriájában I. Svébis
Vanessza, II. Bencze Nikolett, III. Spanyiel Tibor.

A 7., 8. osztályosok kategóriájában I. Volf Petra, II. Rapcsák
Fanni, III. Laczkó Cintia.

Szeretettel gratulálunk minden résztvevônek, külön dicséret, el-
ismerés a gyôzteseknek.

Ne feledjétek: Olvassatok minden nap!
Tóthné Éva néni könyvtáros-tanár 

A verseny résztvevôi

A futóverseny résztvevôi

Kala Sándor, a futóverseny I.
helyezettje

A zsûri tagjai: Lovas Istvánné, Kálvin Jánosné, 
Tóth Istvánné és Marton Ilona. Mögöttük áll a verseny

felkészítô tanára: Csernák Jánosné

Zsigár Tímea 6. osz-
tályos és Klauz Virág
2. osztályos tanulók
2011. december 3-án
a Radnóti Miklós em-
lékére Inárcson meg-
rendezett megyei sza-
valóversenyen saját
ko rc sopo r t j ukban
mindketten 3. helye-
zést értek el. Gratulá-
lunk kiemelkedô tel-
jesítményükhöz!
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2011. november 8-án délután a kakucsi
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói
osztályfônökeikkel és fejlesztôs tanító né-
nijükkel elutaztak az ócsai Egressy Gábor
Szabadidôközpontba a Vuk címû zenés
mesejáték bemutatójára.

Vuk, a kis róka története szinte vala-
mennyi tanuló számára ismerôs volt már.
Volt, akinek azért, mert elolvasta Fekete
István 1965-ben írt regényét, vagy mert
látta Dargay Attila

1981-ben készült rajzfilmjét. Voltak,
akikkel tanítási órákon, vagy könyvtári
foglalkozáson,

vagy éppen a nyári napköziben ismertet-
tük meg, dolgoztuk fel Vuk történetét.

Nagy várakozással tekintettünk hát a
Pódium Színház bemutatója felé, kíváncsi-

ak voltunk az általuk feldolgozott zenés
mesejátékra.

A jelmezes, díszletes, énekes, zenés
elôadás nagyokat és kicsiket egyaránt el-
bûvölt. 

A gyerekek figyelmesen hallgatták Ka-
rak, az öreg róka bölcs szavait, nevették
Sut, a farkatlan

róka mérgelôdését, Unka, a béka esetlen
ugrándozását, izgultak Nyau, a macska és
Vahur házôrzô kutya összeesküvése miatt,
drukkoltak Cselének, a rókalánynak kisza-
badítása sikerességéért, és persze szívükbe
zárták Vukot, a rókát.

Még hazafelé a buszokon, sôt másnap az
iskolában is az elôadásról beszéltek, szíve-
sen idézték fel a történet részleteit. Azóta
is, ha azt a szót hallják: Vuk, mosolyra hú-

zódik a szájuk, öröm tükrözôdik az arcu-
kon.

Reméljük, sok hasonlóan színvonalas
elôadásra jutunk még el a jövôben is.

Klauzné Keresztes Ágota tanítónô, a 3.
osztályosok osztályfônöke

Az emlékezetes VUK elôadás

A TÉLI SZÜNET
RENDJE

Utolsó tanítási nap: 
2011. december 19. (hétfô)

Elsô tanítási nap: 
2012. január 03. (kedd)

EGYHÁZI HÍREK

Kakucs adventi hagyományai
(Történeti áttekintés) 

Egyházi életünkben mindenkor kiemelkedô szerep jutott az ad-
venti szokásoknak itt, Kakucson is. Arra kértük fel Csernák Jó-
zsefné, Teréz néni kántorunkat, hogy mint e szokások jó ismerôje
és gyakorlója, írjon egy összefoglalót a közelmúlt e történéseirôl,
már csak azért is, mert lassan-lassan át kell adnunk nekünk,
idôsebb korosztálynak a hagyományok ôrzésének gyakorlatát egy
újabb nemzedéknek; kérjük, ôrizzék és élesszék tovább ezeket az
egyházi élethez kötôdô népi szokásokat!

1952-ben robbanásszerûen megnövekedett a Jézussal való ta-
lálkozás vágya a szentáldozásban. A krónika (Historia Domus)
adata igazolja, hogy az adventi idôben 2400 volt az áldozók szá-
ma. A padsorok megteltek, jelezve a megújulás szándékát. 

A rorátéknak, a hajnali miséknek valóban a lélekújulás volt a
legmeghatározóbbja, amikor, mint ma is, felzúg az orgona, és a
nép ajkán felcseng az ének:

„Harmatozzatok, égi magasok. Téged vár epedve a halandók
lelke. Jöjj el, édes Üdvözítônk!”

Karácsonyhoz közeledve elindul a szállást keresô csoport, hogy
elôkészítsék Jézus születésének helyét. ôk a „Szállást keres a
Szent Család” csoportja, melynek magvát mindenkor a Rózsafü-
zér Társulat tagjai alkotják. Nekik már elôre jelzik azok a csalá-
dok, ahol (nem, mint a bibliai történetben) szeretettel várják ôket,
szállást kínálnak, majd népi és egyházi énekekkel, imával készítik
fel lelküket az ünnepre, a Megváltó születésére. Itt, ebben a kö-
zösségben megértô békességre, szeretetre formálódik az ima, a
közös éneklés. Jó így együtt lenni! 

Az iskolák államosítása után (1948) egy-két évig még betlehe-
meztek a ministránsok. Volt, hogy több csoportban is járták a fa-
lut, vitték Jézus születésének örömhírét. Ezt a kedves hagyományt
elevenítettük fel Bartl János atya egyetértésével a rendszerváltás
után, 1991-ben.

Szülôi támogatás nélkül azonban ezt a célt sem érhettük volna
el. Kértem ôket, segítsék szándékunkat, hiszen a betlehemezés
elôfeltétele a rendszeres oltárszolgálat volt. Hiszem, hogy azóta is
ez az élmény tartja egybe a ministránsokat.

A betlehemi kis templomot magam készítettem, a figurákat, a
világítást egy apuka (Csiszárik Imre) segítségével építettük be. A
suba, amit az egyik gyermekre adtam, az ütött, kopott volt, még
anyai nagyapám viselte, de a rendeltetésnek megfelelt.

Az induló betlehemezôk névsorát érdemes lejegyeznünk: Bed-
nárik Gábor, Csiszárik Imre, Csiszárik Péter Pál, Csôszi Sándor,
Erôs Edina, Kucsera Lívia, Pálinkás Tibor, Svébis Mihály.

Akkor 10-14 évesek voltak.
Merész vállalkozásnak tûnt ez a betlehemezés, hiszen a késô

estébe, sokszor az éjszakába nyúló szolgálatot jelentette ezekkel a
kis gyermekekkel. Elôfordult, hogy suhanc fiúk provokálták ôket,
gúnyos megjegyzéseket tettek, de ôk derekasan helytálltak, mél-
tón viselkedtek az utcán is.

A pásztorjátékban gyermeki komolysággal hódoltak a betlehe-
mi kisded Jézus elôtt, humorral jelenítették meg az egyszerû pász-
torok álmélkodását, örömtáncát. Kevés családnál maradt könny
nélkül a szem, az idôsebbeket emlékeztették az egykori pásztorjá-
tékok emlékére. Köszönetük jeléül szeretetcsomaggal ajándékoz-
ták meg ôket, és kérték, jöjjenek el jövôre is.

Hazaérve, olykor este 10-11 óra tájban fáradtan, álmosan ültük

A képen: Csernák Edina, Adamicza Andor, 
Zelei Levente, Klauz Ágota, Csernák Attila, 
Csernák Józsefné Teréz néni, Raczki Ádám, 
Maczák Marcell és Bencze Bence láthatóak
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„2011. november 3-án Nagybörzsöny-
ben voltunk kirándulni Misi atya szervezé-
sében. A felfelé vezetô út nagyobb részét
kisvasúttal tettük meg, a kisebb részét pe-
dig gyalog. Nagyon jó volt a piknikezés.
Bement néhány fiú az erdôbe és ijesztge-
téssel megvicceltük a lányokat. Utána
visszaballagtunk a kisvasúthoz, mely levitt
bennünket a buszhoz. Hazafelé megláto-
gattunk egy templomot, ami szent István
tiszteletére lett felszentelve.” Maczák Mar-
cell 6. oszt.

A Börzsöny hegység Magyarország
északi részén található, Pest és Nógrád me-
gye területén.

Nagybörzsöny a Duna-kanyarba látoga-
tók kedvenc kirándulási célpontja. A köz-

ség a Börzsöny hegység nyugati, az Ipoly
felé elcsendesülô völgyében fekszik. A te-
lepülés neve már a XIII. századtól megje-
lenik oklevelekben, Zsigmond király
1417-ben bányajogot adott, németországi
szász telepeseket hozott a nemesfém kiter-
melésére. A település 1439-ben már bánya-
városként, majd az 1700-as évek végén
mezôvárosként említik. Mûemlékekben
gazdag Legrégebbi és legszebb mûemléke
a falu bejáratánál lévô Árpád kori szent
István templom.

Nagybörzsönybôl indult a túránk, kisva-
súttal, Nagyirtásra. Az ôszi erdô varázsla-
tos színeivel elkápráztatott mindnyájunkat.
Nagyirtásról egy rövidebb gyalog túrán
vettünk részt, melynek a végállomásán egy

hosszabb pihenôt tartottunk. Itt volt játék,
jókedv, vidámság, mely az egész napra jel-
lemzô volt. Az egész napot betöltötte a
szeretetteljes egymásra figyelés. A nap be-
fejezéseként megnéztük a község legré-
gebbi mûemlék templomát. Fiatalok és ré-
gebb óta fiatalok, elfáradva, de élmények-
ben gazdagodva tértünk haza.

„Legjobban tetszett a hegymászás, a vo-
natozás, a levélesô, a templomnézés.”
Kloczka László 3. oszt.

„Az tetszett a legjobban, mikor az
erdôben voltunk és hullottak a levelek”
Oláh Barbara 3.oszt.

Összeállította: 
Vásáreczkiné Beles Tünde hitoktató

A 2011. november 6-i ünnepi szentmise
házassági évfordulósainak névsora:

(A fotók a 2. színes oldalon láthatóak.)

50 éves évfordulósok: Erôs István és Kaldenecker Mária,
Vásáreczki József és Bobák Mária

45 éves évfordulósok: Juhász György és Kovács Teréz,
Sztanyó János és Mihály Veronika 40 éves évfordulósok:
Botlik Pál és Halmi Mária, Csernák János és Csiszárik Mária,
Erôs József és Petrányi Magdolna, Kecskés István és Kuris
Ibolya, Kucsák István és Rizmajer Julianna, Kulima Péter és
Rizmajer Teréz, Kucsera Imre és Keindl Mária, Rapcsák
György és Kiss Erzsébet, Serfel József és Kecskés Ella

35 éves évfordulósok: Csernák István és Csinos Erzsébet,
Kálvin János és Kaldenecker Anna

30 éves évfordulósok: Lovas István és Nagy Éva

25 éves évfordulósok: Bábel László és Zsíros Gyöngyi,
Béki János és Strupka Ágnes, Csuhrán István és Csiszárik
Csilla, Laczkó György és Rizmajer Ágnes, Papp László és
Erôs Olga

20 éves évfordulósok: Magyar Zoltán és Kohuth Györgyi

10 éves évfordulósok: Horváth János és Janicsák Csilla,
Zalavári László és Misák Éva

5 éves évfordulósok: Roskó Zsolt és Erôs Mária, Varró
László és Elek Anita

Karácsony a Szent Kereszt
templomban

❖ Dec. 15-én csütörtökön 16.30-kor adjuk át a cipôsdoboz
ajándékokat a meghívottaknak a plébánián.

❖ Dec. 15-én csütörtökön 18 órától Szent Család-járás, elsô
helyszín a plébánia.

❖ Dec. 17-én szombaton 13 órától az adventi vásáron várjuk
az éhes, szomjas, melegedni vágyókat. Ismét lesz finom
sült kolbász, meleg bor, forró tea. Az idei évben a kakucsi
fiatalok is csatlakoznak hozzánk, ôk meglepetés desszer-
tet készítenek mindenkinek. A templom ajtaja egész dél-
után nyitva várja a nyugalomra, halk zenére vágyókat.

❖ Dec. 18-án vasárnap 16 órától a templom lesz a helyszíne
az adventi koncertnek.

❖ Dec. 19-én hétfôn útra kelnek Betlehemeseink, hogy ház-
ról-házra elvigyék a jó hírt: Jézus születését.

❖ Dec. 24-én szombaton 24 órakor kezdôdik az éjféli mise.
❖ Dec. 25-én vasárnap 10 órakor kezdôdik a karácsonyi ün-

nepi mise, melyen a hittanosok elôadását láthatják.
❖ 26-án hétfôn ismét 10 órakor kezdôdik a szentmise.
❖ Dec. 29-én kirándulni és túrázni mennek, akik bátrak és

nem fagyosak. Misi atya szülôfalujába, Nógrádsipekre in-
dul a busz, ott pedig 8 km-es túra vár a kirándulókra.

❖ Dec. 31-én, Szilveszter napján 16 órakor kezdôdik az év-
záró mise.

❖ 2012. január 01-én ismét 16 órától lesz az évnyitó elsô
szentmise. 

körbe az asztalt, s elkezdôdött az ajándékok szétosztása. Álmos-
ságukat fölülmúlta a kíváncsiság: mennyi lesz a fizetség, amibôl a
nyári táborozást fizethetik majd.

E nyári táborokban nem csak az elôbb említett betlehe-
mezôknek volt részük, hanem az utánuk következôknek is. Ôk:
Bäcker Tamás, Bobák Zsolt, Farkas Roland, Komjáti László, Kun
Tamás, Lovas Tamás, Lovas Zsolt, Nagy Balázs, Pekker Roland,
Perjési Gergô, majd Csernák Attila, Czakó Roland, Jasper Andor,
Jasper Máté, Raczki Ádám, Tóth István, újabban Adamicza An-
dor, Bencze Bence, Csernák Edina, Klauz Ágota, Maczák Mar-
cell, Magyar Alexandra és Zelei Levente voltak.

A nyári sátoros táboroztatásukat sok-sok éven át Csiszárik Imre
bácsi és felesége, Erzsi néni vállalta nem kis áldozattal. A rájuk
bízott gyerekekkel mint a sajátjukkal törôdtek. A strandolások
mellett esténként moziba vitték ôket, rossz idô esetén múzeumlá-

togatást szerveztek, de a mindennapi fôzés rejtélyeibe, az elôké-
születekbe, a palacsintasütés titkaiba is bevonták a gyerekeket,
akik életre szóló élményeket szereztek ezeken az utakon. Kacag-
tató emlékeket, amikbe mégis belesajdul a szív, ha arra gondo-
lunk, hogy mindez és ifjú vagy idôsebb tábori társuk már a múlté,
bár emlékeikben élnek tovább.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden szülônek,
akiknek az együttmûködése nélkül nem valósulhatott volna meg
ez a hagyományôrzô szokás, ahol kéz a kézben, a nemes összetar-
tozás jegyében dolgozhattunk együtt felnôttek és gyerekek. Kívá-
nom, hogy az új generáció méltón folytassa azt, amit mi felélesz-
tettünk: bátor hûséggel vigyék a hírt az adventi idôben: „A kis Jé-
zus megszületett, örvendjünk!” 

2011 adventjén Csernák Józsefné kántor

Egy csodás nap a Börzsönyben

kakucs_dec  12/13/11 20:18  Page 19



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2011. DECEMBER20

KULTURÁLIS ROVATUNK
Kórustalálkozó a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvû 

Általános Iskola és Gimnáziumban
A címben jelzett intézményben 2011.

november 17-én hangversenyt rendeztek
Bárdos Lajos halálának 25. évfordulója
és fiának, Daróci Bárdos Tamás 80. szü-
letésnapja alkalmából.

Az ünnepség díszvendége, Simicskó
István, a Ház Honvédelmi Bizottságá-

nak elnöke köszöntötte a résztvevôket,
és beszédében elmondta: a zene és az
éneklés ereje még a különbözô nézete-
ket valló személyeket is összehozza. 

A hangversenyen a következô ének-
karok vettek részt: Dunakeszi Bárdos
Lajos Általános Iskola Gyermekkórusa,
a Vén Diákok Kórusa, a Szená-Torok,
azaz a Magyar Országgyûlés Énekkara,
a vendéglátó iskola kórusai és a Kakucsi
Bárdos Lajos Kamarakórus.

Minden fellépô szép és változatos
hangulatú mûvekkel készült, melyeket
egyedien adtak elô. A legkisebb gyerme-
kek mondókaszerû egyszerû darabot

adtak elô, a nagyobbak már többszóla-
mú, komoly mûvekkel kápráztattak el
bennünket. Egy kínai dalos összeállítást
például kimonóba öltözve énekeltek el,
ami több kakucsi kísérônknek nagyon
tetszett, azt mondták, ezt ôk is szívesen
megtanulnák.

A felnôtt csoportok több, nekünk is is-
merôs kórusmûvet énekeltek, és jó volt
hallani, hogy hasonló felfogásban adják
elô, mint mi, valamint jó volt látni, hogy
ôk is milyen lelkesek. Érezni lehetett,
hogy szeretnek énekelni, akárcsak mi.

Kórusunkat Varró Jánosné mutatta be
a közönségnek. A tôle megszokott ügyes
összeállításból kiderült, honnan is jöt-
tünk, mióta énekelünk, és miért is vá-
lasztottuk névadónknak Bárdos Lajost.

Mûsorunkból kiemelném névadónk
„Darvaknak szól” címû mûvét, melyet
Balassi Bálint versére írt. Úgy hiszem,
hogy nagyon szépen és biztosan adtuk

elô. Ezt jelezte a nézôk vastapsa is. Erre
az alkalomra, Daróczi Bárdos Lajos
tiszteletére egy új mûvet is megtanul-
tunk: Üszküdára, és a szép Zulejka sze-
relmi történetét. Bevezetôül törökül éne-
keltük a szövegét, majd a játékosan
évôdô és némi tanulsággal szolgáló (Ki
okos, ki a szamár?) történetet magyarul
és egy nagy, közös AH!-hal fejeztük be.
Elmondhatom, szép sikerünk volt ezzel
a dallal is.

A legfelemelôbb élmény azonban a
mûsor végén a közös éneklés volt. Da-
róczi Bárdos tanár úr mûvét, az Ünnepi
kánont maga a mester vezényelte. A mû-
ben felhangzó kürtök még jobban ki-
emelték a dallamív magasztosságát. A
szólamok kánonszerûen, gyönyörû har-
móniába olvadtak az ünnep dicsôítésére.
Felemelô érzés volt együtt dalolni ennyi
szép hangú gyermekkel és felnôttel!

Végezetül kedves vendéglátásban volt
részünk az iskola szépen felújított étkez-
déjében. 

Úgy éreztük, hogy ezen a délutánon
énekünkkel sikerült örömet szerezni a
közönségnek, de egymásnak is. Itt is
megemlítem, hogy kórusunkat egy lel-
kes kakucsi csapat kísért el erre a fellé-
pésre. Nagyon izgultak értünk, és Nits
Márta karnagyunk boldog mosolya, kö-
szönô szavai mellett sok szép elismerést
kaptunk kísérôinktôl is a hazafelé vezetô
úton. Mi is köszönjük, Márta, hogy fel-
készítettél bennünket, hogy részesei le-
hettünk ennek a jubiláló ünnepségnek!

Ez az új élmény megerôsít bennünket
abban, hogy karnagyunk vezetésével ér-
demes továbbra is együtt énekelnünk.

Varró Tiborné

Én is hozzájuk 
tartozom

Kicsit szomorkásan ballagtam a Bár-
dos Lajos nevét viselô kórusok hangver-
senyére. Hangszalag- és torokgyulladá-
som megakadályozott abban, hogy társa-
immal együtt énekeljek. Nemhogy éne-
kelni nem tudtam, hangom sem volt.
Már a felállást próbálták a másik kórus-
sal együtt, mikor a helyzetet kihasználva
Daróczi Bárdos Tamás megdaloltatta a
kicsik, a nagyok és a még nagyobbak

énekeseit. Természetesen fúvósok kísé-
retével.

Megtörtént a hangulatteremtés. Köz-
ben a hallgatóság is megérkezett. El-
kezdôdhetett Daróczi Bárdos Tamás 80.
születésnapjának szóval és sok-sok dal-
lal köszöntése. Lassan kezdett múlni a
letörtségem. – És következtek a mieink.
Csendesen, fegyelmezetten, kipirult arc-
cal foglalták el helyüket a dobogón. 

Nits Márta karnagy feléjük fordult, bi-
zonyára nagyon kedveset mondhatott
nekik, mert mosolygós lett az arcuk. Az
én érzéseim szerint ez volt a feszültség

feloldásának pillanata. Csinosak, muta-
tósak, szépek voltak így együtt. A dalok,
amiket énekeltek, Bárdos Lajos, Liszt
Ferenc és az ünnepelt Daróczi Bárdos
Tamás szerzeményei voltak. Gyönyörû-
en zengett, csengett, csillogva hangzott.

A megérdemelt vastaps tartós volt.
Lehetôségem adódott, hogy észrevétle-
nül letörölhessem a szemembôl ki-
buggyant könnycseppeket.

Boldog voltam – bár kevesen tudták -,
hogy én is hozzájuk tartozom.

Szén Andrásné (budapesti) kórustag
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2011 októberének egyik esôbe hajló délutánján szerveztük ren-
dezvényünket. Mire elindultunk, kisütött a nap, és a szép fényes
idôben még a gondok – az ígért 20 fogatból épp csak a fele jött el –
is köddé váltak.

Mindenképpen tanulság, hogy a jövôben a környezô falvak nép-
mûvelôivel egyeztetni kell: hol, mikor fogják rendezni a szüreti fel-
vonulást, hogy a fogatosok szabadok legyenek a mi idôpontunkban
is.

Tavaly óta ugyanis a kocsisokra és hintósokra építjük felvonulá-
sunkat. Minden résztvevôt lovaskocsira, hintóra ültetünk, így be
tudjuk kocsikázni a falu több utcáját is. S mivel községünkben
ezekbôl egyre kevesebb van, igazodnunk kell a környezô települé-
sek rendezvényeihez.

A felvonulás elôkészületeiben nagyon sokat segítenek az iskola
és az óvoda dolgozói, kollégáim, valamint a mindenkori nyolcadik
osztályosok. Nagy Jánosné tanárnô ebben az évben nem csupán a
mazsoretteket készítette fel a táncaikkal, de biztatta osztályát, öl-
tözzenek be a csôszlegény és -lány jelmezekbe, és segítsenek ne-
kem a csôszkorona feldíszítésében. Bizony, volt már olyan nyolca-
dikos osztály, aki ezt nem vállalta, mert „ciki” volt népi ruhában
mutatkozni. Remélem, ezen túlléptünk, mert az idén számíthattam
a tanulóinkra. Közülük is hadd emeljem ki Laczkó Cintia, Szita
Éva és Takács Niki ügyes munkáját a korona díszítésében. Nagyon
jól esett, hogy nem hagytak magamra!

A felnôttek vendéglátását nyugdíjasaink vállalták. Reggel 8 órá-
tól fôztek, otthonról süteményeket hoztak, és a késô esti órákig
minden vendégünket figyelmesen kiszolgálták, s mindezt önzetle-
nül. Rendkívül hálás vagyok ezért!

Felvonulásunk megállóiban mûsort adtak mazsorettjeink Nagy

Jánosné felkészítésében. Az ô nevében is köszönöm a fiataloknak,
hogy tanulás és munka mellett eljártak a próbákra, vállalták a fellé-
pést.

Nagy sikert arattak a Kökörcsin Óvoda nagycsoportosai, akiknek
mûsorát Roskóné Erôs Mária óvó néni tanította be Elek Jánosné
daduska segítségével. Többen – köztük alpolgármesterünk is –
megjegyezték nekem, hogy az ô mûsoruk tetszett a legjobban.

A Kakucsi Kicsik néptáncosaimmal táncházi mûsort adtunk elô,
melyben ügyesen igazodtak irányításomhoz. Dicséret illesse ôket
is!

Nyugdíjasok hírei
Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki olvassa a La-

pozgatót, és megtisztel bennünket azzal, hogy kíváncsi nyugdíjas
híreinkre.

Augusztus 20-án szép szabadtéri misével egybekötött Szent Ist-
ván napi megemlékezést szerveztek az Ablak Kakucsra egyesületi
tagok, melyben mi, nyugdíjasok is énekeltünk a Bárdos kórussal és
a népdalkör tagjaival együtt. Feledhetetlenül szép volt! Az ünnep-
ség végén megszentelt kenyereket osztottak. Felemelô érzéssel ün-
nepelhettünk, és ezt megköszönjük a szervezôknek.

Ha számítanak ránk, nyugdíjasokra, nagyon szívesen segítünk.
Így volt ez a szüreti felvonuláskor is. A felnôtteknek fôztünk, közel
150 személynek. Öröm volt nézni azt a sok vidám arcot, mert min-
denkinek nagyon ízlett az ebéd, ami akár lakodalmi lakoma is lehe-
tett volna. Mindezt nyugdíjasklubunk vezetôjének, Golarits Fe-
rencné, Juci néni hûséges igyekezetének köszönhettük, aki, hogy
mindenkinek eleget tegyen, képes hajnalban is felkelni, hogy fárad-
ságot nem kímélve örömet szerezzen süteményeivel, fôztjeivel.
Hûséges segítôjével, Liszkai Jánosné Marival meglepetés sütemé-
nyekkel kedveskedtek már a falunapon is, de a fúvószenekari talál-
kozóra is egy egész ruhakosár cimetkrofnival ajándékozták meg a
szervezôket, a vendéglátást ezzel is segítve.

Általában mindenhová eljutunk meghívásainkra. Nemrégen vol-
tunk Dabason, ahol a Nyugdíjasok Világnapját rendezték meg. Kü-
lön busszal szállítottak oda-haza bennünket. Mûsort Tihanyi-Tóth
Csaba, a „Barátok közt”-bôl ismert Laci és mûvésztársai adtak. Na-
gyon szép magyar nótákat énekeltek, igazán jól szórakoztunk. A
mûsor végén, még az eljövetelünk elôtt üdítôvel és pogácsával kí-
náltak meg bennünket.

November 28-án Kakucsra voltunk hivatalosak a községi nyug-
díjasok napjára. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. Kínál-
tak bennünket süteménnyel, itallal is, az iskolások pedig egy na-
gyon szép mûsorral leptek meg bennünket. Mindenkinek tetszettek
a táncok, a ruhák, a zene, gyönyörködtünk abban a sok szép fiatal-
ban. Nekik is, tanítóiknak is elismerésünk, mert el sem tudjuk kép-
zelni, mennyi munkájuk lehetett ebben a mûsorban. Nagyon szépen
köszönjük nekik. Jobban örültünk, mintha bármilyen mûvészt lát-

tunk volna. Az ember lelke felüdül, még azt is elfelejti, ha fáj vala-
mije, ha ilyen mûsort lát. Kérjük, máskor is lepjenek meg bennün-
ket ilyen színvonalas összeállítással! 

Klubunk hétfôi összejövetelei déltôl három óráig szoktak tartani
a Szúnyog iskolában. Bárki jöhet közénk, aki úgy gondolja, hogy
egyedül érzi magát, vagy szeretne a hétköznapokból kikapcsolódni.
Nagyon jókat szoktunk beszélgetni, tanácsokkal látjuk el egymást.
Megtartjuk a névnapokat, ilyenkor énekelünk, jól érezzük magun-
kat. Ha minden igaz, jövôre új helyre költözünk, ahol még tágasab-
ban leszünk, egy kulturáltabb környezetbe kerülünk, közvetlenül a
könyvtár mellé. Ott megoldódnak majd a mellékhelyiség gondjaink
is. Reméljük, megéljük ezt, mert mi már nem nagyon nézünk elôre.
Igaz, van egy bölcs mondás, miszerint: Nem a koros megy el, ha-
nem a soros.

Tagdíjainkat összespórolva klubvezetônk és a neki segítô Csi-
szárik Lászlóné nagyon szép és tartalmas karácsonyi csomagot állí-
tott össze karácsonyi ajándékként minden tagunknak. Köszönjük
fáradozásukat, nagy örömöt szereztek nekünk. 

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben gazdag új esztendôt kívánok klubtársaim nevében is:

Tóth Ferencné Margit varrónô

A szüreti felvonulás szakácsai: Beliczki Györgyné,
Golarits Ferencné, Liszkai Jánosné, Jeszenszki Pálné,

Elek Györgyné, Tóth Ferencné

Szôlô érik, vesszô hajlik – Kakucson szüreti felvonulás zenéje hallik

Indulásra készen a Kakucsi Kicsik Néptáncosok
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Az ifjúság rovata

A Kakucsi Német Kisebbségi Önkormányzat meghí-
vására a Pilisszentiváni Német Nemzetiségû Táncegyüt-
tes mûsorát láthatták megállóinkban. Nemzetiségi tánca-
ik mellett örömünkre magyar néptáncokat is elôadtak
szép sikert aratva.

Köszönet illeti a felvonulást végig kísérô Kálvin Zene-
kart, az éneklést segítô népdalköri asszonyaimat, de itt is
szeretném elismeréssel megemlíteni a menetünket végig
kísérô és óvó polgárôrség munkáját is, akikre nagyren-
dezvényeink biztosításánál mindenkor számíthatunk.

Végezetül szponzorainknak szeretnék név szerint is
köszönetet mondani támogatásukért: Karsza János (al-
ma-adomány), Kovács Antal (szállítás és szóda), Jasper
Géza és Spanyiel István (a vendéglátás italainak beszer-
zése), Pálinkás Tibor (fogatosok invitálása), Klauz Dénes
(a menet fényképezése).

Remélem, jövôre, mikor újból meghajlanak a vesszôk
a beért szôlôfürtök súlya alatt, akkor újból lesz módunk
arra, hogy jókedvvel, napsütésben elindulhasson mene-
tünk, és dalolva, zeneszóval ismét bejárhatjuk majd Ka-
kucs utcáit. 

Tóthné Stégner Éva könyvtáros-tanár

Fogadják szeretettel a mellékelt képet egy egykori szüreti felvonulás részt-
vevôivel, melyen király: Csiszárik Imre, királyné: Kucsera Julianna. Bí-
ró: Nagy József, bíróné: Dinnyés Julianna. Kocsmáros: Dinnyés Lépold,
kocsmárosné: Fajt Teréz.

Interjú 
Bakos Flóra Györgyivel

Manapság a fiatalok körében nagyon
kedveltek az egyedi, kézzel készített kiegé-
szítôk, ruhák. Egyre több lelkes, fiatal kéz-
mûvessel találkozhatunk, akár különbözô
vásárokon, akár az interneten. Így bukkan-
hatunk rá Bakos Flóra Györgyi munkáira
is, aki Gubolyka márkanévvel, kézzel ké-
szített táskák varrásával szeretne kedves-
kedni azoknak, akik valami igazán különle-
ges dologgal szeretnék frissíteni ruhatáru-
kat.

– Honnan jött az ötlet/gondolat, hogy
elkezdj táskákat varrni? 

– Hosszú és kicsit hihetetlen út vezetett
a táskákig. Azt már gimnázium elsô-máso-
dik évfolyamától kezdve tudtam, hogy biz-
tosan nem egy irodában akarom az élete-
met eltölteni, és hogy valami kreatív mun-
kát szeretnék végezni. Akkoriban verseket,
illetve novellákat írtam, és jó pár évig író
akartam lenni. (A könyvírásról egyébként
máig nem mondtam le, de ez egy másik
történet.) Ekkor változtattam meg a neve-
met is Györgyirôl Flórára.

Néhány éves útkeresést követôen (hirte-
len felindulásból protokoll ügyintézô let-
tem, felvettek a tanítóképzôre, jártam az
ELTE-re szociológia szakra, munkák erre-
arra) végül tavaly, 2010-ben végeztem sza-
bad bölcsész szakon, vallástudomány szak-
iránnyal, magyar minor szak kiegészítés-
sel. A varrást az elmúlt pár évben csak
hobbiból csináltam, majd az egyetem utol-
só évében elgondolkodtam, hogy nagyon
jó, hogy óhéber szövegeket fordítgatok,
vagy népi hiedelmeket gyûjtök, de ebbôl
nem fogok megélni. Aztán teljesen véletle-
nül varrtam magamnak egy táskát, és ami-

kor elkészült, tudtam, hogy ezzel szeretnék
foglalkozni. 2010 óta tehát ez a mestersé-
gem. Akkor találtam ki (egy 1838-as ki-
adású tájszótár segítségével) a Gubolyka
márkanevet.

– Milyen jellegû táskákat készítesz? 
– A táskáim nagy részének alapja tex-

tilbôr. Ez hasonló a mûbôrhöz, de sokkal
jobb minôségû. Mivel a bútorgyártásban
használják, rendkívül strapabíró anyagról
van szó. Idén indítottam útjának a Neo-
Hungaro sorozatot, amivel szeretném meg-
alapozni a Gubolyka arculatát. A NeoHun-
garo táskák lényege, hogy hagyományos
magyar népi motívumokat használok fel
modern formában, modern anyagon. 

– Egy-egy darab elkészítéséhez hon-
nan merítesz ötletet?

– Nagyon inspirálnak a népmesék, illet-
ve a tanulmányaim. A szakdolgozatomhoz
rengeteg néprajzi témájú könyvet olvas-
tam, de a mai napig a szívem egyik csücs-
ke a néprajz. Imádom nézegetni a régi
szûrhímzések, kézimunkák, kerámia díszí-
tések mintáit, és mindig megpróbálom egy
kicsit továbbgondolni, hogy egy fiatal is
szívesen viselje ôket, ugyanakkor egy picit
ôrizze a hagyományt is.

– Csak elôre elkészített táskákat lehet
vásárolni nálad, vagy lehet saját terve-
zéssel/ötlettel fordulni hozzád?

– Egyedi megrendeléseket is vállalok.
Egyetlen esetben szoktam a megrendelôt
visszautasítani: ha kinéz magának egy mé-
regdrága, világmárkás táskát, és találomra
kiválaszt engem az interneten, hogy készít-
sem el neki (persze az eredeti ár töredéké-
ért). Bár ilyen szerencsére csak egyszer-
kétszer fordult elô.

– Voltak már furcsa, vagy nagyon
egyedi felkérések?

– Az eddigi legfurcsább megrendelôm
egy hölgy volt, aki a maradék gombjait

szerette volna értelmesen felhasználni. En-
nek az lett az eredménye, hogy egy olyan
táskát készítettem, amire majdnem 100 da-
rab gombot kellett felvarrnom.

– Hol találkozhatunk a munkáiddal?
– Saját üzletem nincs, a honlapom címe

www.gubolyka.hu; illetve fent vagyok a
Meskán, ami egy internetes kézmûves- és
iparmûvész tárgyakkal foglalkozó portál.
Itt a boltom címe: gubolyka.meska.hu.
Vásárokon is szoktam árulni: idén végig
ott voltam a Gozsdu Bazárban (Gouba);
árultam Kapolcson a Mûvészetek Völgyé-
ben; kisebb idôszakos vásárokon; most pe-
dig egész hónapban ott vagyok a József
körút 70. alatt található Galéria Karácsonyi
vásárán; a Néprajzi Múzeum Adventi vá-
sárán; a Fészek Klub Karácsonyi vásárán
hétvégenként; illetve Kakucson is kint lesz
néhány táskám az adventi vásáron. Ja, és
ami manapság a legfontosabb szokott lenni
mindenhol: facebook.com/gubolyka –
LÁJK!

– Köszönöm válaszaid, és további jó
munkát kívánok neked!

Kucsera Helga 
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Kaleidoszkóp rovat

Karácsonyi 
filmajánló

Ha karácsonyi filmekrôl van szó, akkor
általában mindenkinek a jól bevált Bud
Spencer és Terence Hill filmek, vagy a
„Reszkessetek betörôk” jut eszébe. De lás-
sunk néhány olyan filmet is, melyek nem
olyan ismertek mégis még kellemesebbé
varázsolhatja az ünnepeket. 

Igazából szerelem (2003) Rengeteg
sztárt felvonultató karácsonyi, romantikus
mozi, mely bemutatja, hogyan találhatunk
a boldogságra karácsonykor.

Fegyverszünet karácsonykor (2005) 
Rendkívül megható, igaz történetet dol-

goz fel, az elsô világháború egyik legszebb
momentumát, a híres karácsonyi fegyver-
szünetet. A harctéren nyomorgó, fagyosko-

dó emberek állnak, britek, skótok, németek
és franciák, akik a karácsonyi fegyverszü-
net alatt lehetôséget kapnak arra, hogy job-
ban megismerjék egymást, és békésen ke-
zet nyújtsanak a másiknak.

Csoda a 34. utcában (1947) 
Az 1947-ben készült film még mindig

az egyik legjobbnak nevezhetô a karácso-
nyi témájú mozikat illetôen. A karácsonyi
bevásárló szezon közepén az egyik nagy-
áruház Télapója leissza magát a sárga föl-
dig, és képtelen ellátni feladatát. Az üzlet

vezetése kétségbeesve keres egy új Miku-
lást. Szinte a csodával határos, hogy útjuk-
ba akad egy csillogó szemû, fehérszakál-
las, kedves bácsika, aki gyakorlatilag jel-
mez nélkül is maga a megtestesült Télapó. 

Az élet csodaszép (1946) 
Az 1946-ban forgatott, több mint kétó-

rás mozifilm a maga korában elbûvölte a
közönséget, de képes a mai kor emberét is
megragadni, érdemes tehát végignézni. A
fôszereplô egy George Bailey nevû férfi,
akinek a takarékpénztára éppen karácsony
környékén kerül a csôd szélére, ezért a sze-
rencsétlen ember az öngyilkosságban látja
az egyetlen kiutat. Az égiek azonban fi-
gyelnek rá, és leküldik hozzá Clarence-t,
az angyalt, aki megmutatja Bailey-nek,
milyen sivár hely is lenne az ô áldozatos
tevékenysége nélkül a kisváros, ahol él.

Kucsera Helga
Forrás: http://www.femina.hu 

Új rovatunk címe: kaleidoszkóp. Mit is
jelent e szó? Segítségül hívjuk az idegen
szavak szótárát: A kaleidoszkóp görög ere-
detû. 1. Optikai játékszer: a benne elhelye-
zett színes üvegdarabok és egyéb csillámló
anyagok folyton változó képet mutatnak. 2.
Színesen kavargó változások gyors egy-
másutánja.

A szó jelentéséhez illôn mi is színes, vál-
tozatos témájú írásokat szánunk e rovatba,
olyanokat, melyek tartalmuknál fogva
máshová nem illenek, de olvasóinknak
öröme telik bennük. Várjuk ide is írásai-
kat!

Hobbyk mûvészfokon
Méltathatnám mindkettôjük kiváló pe-

dagógiai munkásságát, vezetôi képességét,
de most mégsem ezt teszem. Arról szeret-
nék hírt adni mindenkinek, hogy iskolánk
vezetôi Marton Ilona igazgató és Deák Il-
dikó igazgatóhelyettes szabadidejükben

olyan mûvészi produktumot alkottak, me-
lyet a kézmûves szakma nagy elismeréssel
jutalmazott. 

Idôrendben: Ildi tavaly fából, csuhéból
készített betlehemi jászola 2011. novem-
ber 25-e óta Rómában, a Piazza del Popolo
Bazilikában a világ 100 legszebb betlehe-
me között található meg 2012. január 8-ig.
Talán az idei beadványa is hasonló szép si-
kert hoz Budapesten, melyet a Magyar
Kézmûvesség Alapítványa által meghirde-
tett XVIII. Betlehemi Jászol pályázatára
adott be. Nagy örömükre Ildikó által veze-
tett Manó Mûhely diákjai már tavaly is ju-
talmazottak voltak, s az idén is elfogadták:
Boldizsár Fanni 8.o., Volf Petra 8.o., Ta-
kács Nikolett 8.o. és Iványi Martina 7.-es
tanulók munkáját. Díjazásuk december 12-
én lesz, melyhez sok sikert kívánunk.

Alig pár hét elteltével értesültünk Ica
örömhírérôl is, aki a VI. Országos Sza-
mosközi Gobelinvarró pályázaton két tû-
gobelin képével elnyerte a fôdíjat és a kü-
löndíjat is. Parádsasváron, a díjkiosztón

2011. november 5-én Szamosközi Antal,
maga a festômûvész „Madonna a gyermek
Jézussal” címû festményének gobelinkép
másolatáért a festôtôl az elsônek járó
„Csendélet vörösborral” címû olajfest-
ményt kapta.

A különdíjat, Takács Kristály mûhelyé-
ben készült gyönyörû ólomkristály serle-
get a „Szarvasbôgés” címû képéért a Meli-
na Gobelin Webáruház ügyvezetô igazga-
tójától, Bittó Jánostól vehette át. Ica „nem
csak egyenletes öltéseivel, hanem harmo-
nikus színhasználatával, az eredeti szövött
gobelinkehez megtévesztôen hasonló tech-
nikájával bûvölte el a zsûrit és a nagyszá-
mú közönséget”- olvasható az interneten. 

Ráadásul egyházi témájú képével az ô
nevezését is elfogadta a Magyar Kézmû-
vesség Alapítványa.

Tantestületünk nevében: különleges
munkáitokhoz szívbôl gratulálunk, további
szép sikereket várunk, és büszkék vagyunk
rátok.

Nagy Jánosné

Deák Ildikó legújabb mûvészi alkotása, mellyel ebben
az évben pályázott a Vajdahunyad várban

megrendezett országos betlehemes versenyen
Marton Ilona a fôdíj mellett elhozta a pályázat

különdíját, egy gyönyörû ólomkristály serleget is
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Elmúlt év karácsonyán örömmel adtuk hírül, hogy kolléganônk -
DEÁK ILDIKÓ - csuhéból készült betlehemi kollekciója a Ma-
gyar Mezôgazdasági Múzeumban, a XVII. Betlehemi Jászol-Kiál-
lításon különdíjban részesült. Ez önmagában is méltó elismerése
annak az egyedi, míves tevékenységnek, amelyet Ildikó képvisel.
Az elismerésnek azonban további sorsa, sajátos útja lett. Ki gon-
dolta volna, hogy egy évvel késôbb, ugyanezt a kézmûves remeket
Rómában, a Santa Maria del Popolo Bazilikában csodálhatják majd
meg Európa és a világ nagyjai?! Ildikó alkotói alázattal készített
kedves csuhé figurái ugyanis meghívást kaptak a „100 BETLEHE-
MI JÁSZOL” kiállításra, melyet a Vatikán több mint 30 éve min-
den évben megrendez Rómában. A legjobbak között lenni nem ér-
dem, hanem küldetés. Küldetés abban a sajátos népmûvészeti ág-
ban, amelyet úgy hívnak, hogy kézmûvesség. Az alkotó és az
anyag harmonikus „együttmunkálkodása” eredményeként jön létre

az a kézmûves darab, amelybe mind tartalmában mind megjelené-
sében belopódzik az alkotó személyisége. Ez a tükörkép az alkotás
eredménye. Nem véletlen, hogy Ildikó csuhé kollekciói ilyen sike-
res utat tesznek meg, hiszen minden egyes megjelenítése mély
mondanivalót hordoz magában. Kifinomult technikája, érzelmi
lágysága és különleges színvilága egyedivé teszik alkotásit. A száz
alkotásból messzirôl felismernénk két keze munkáját. Jó lenne látni
a bazilika öreg falát, mely bizonyára elégedetten nyugtázza a kis
feliratot: Deák Ildikó Hungary, Kakucs. Személyesen nem, de gon-
dolatban már többször elolvastuk ezt a táblácskát. Karácsonykor
lélekben Rómában leszünk. 

Azt kívánjuk, hogy legyen méltó folytatása ennek a sikertörté-
netnek! Gratulálunk e kivételes megtiszteltetéshez, magasztos elis-
meréshez!

Marton Ilona igazgató

A KÜLÖNDÍJ RÓMÁBA VEZETETT

Almás-boros csirkemell

Hat személyre.
Fél óra alatt elkészíthetô.

6 csirkemell kicsontozva, lebôrözve,
másfél evôkanál olaj, 4 db zöldalma, csu-
máját kivágva és nyolc gerezdre vágva,
másfél dl száraz fehérbor, 2 dl csirke leves
(húsleves kivonatból), 2 evôkanál barna cu-
kor, három evôkanál almaecet, 3 evôkanál
liszt, csipetnyi bors, mokkáskanál tört mus-
tármag, 1 mokkáskanál kakukkfû, fél teás-
kanál só.

Forrósítsuk fel az olajat egy teflon ser-
penyôben. Tegyük bele a csirkekockákat, és
kevergetve barnítsuk meg minden oldalu-
kon. Tegyük hozzá az almaszeleteket, pá-
roljuk három percig, keverjük meg közben
egyszer-kétszer. Egy dl csirke levest önt-
sünk hozzá, vegyük vissza a hôt, tegyünk rá
fedôt és 10 percig csendesen fôzzük. Ke-
verjük össze a maradék bort, csirkelevest,
cukrot, ecetet, lisztet a fûszerekkel és a só-
val. Töltsük a lábasba. Közepes hômérsék-
leten fôzzük, kevergetve, amíg a szósz kel-
lemesen sûrû lesz.

Fôtt krumplival, vajas krumplipürével
vagy párolt zöldséggel adjuk asztalra. 

Karácsonyi pulyka vagy liba

8 dkg szobahômérsékleten puhított vaj,
két evôkanál finomra vágott füstölt szalon-
na, 1 citrom finomra reszelt héja, 4 fok-
hagymagerezd finomra zúzva, mokkáska-
nál kakukkfû, 2 evôkanál konyak (whiskey,
brandy, rum), só, frissen ôrölt bors, 4-4,5 kg
súlyú pulyka, olíva olaj a kenéshez, 5 ôszi-
barack felezve, egy evôkanál finomra vag-
dalt, friss rozmaringlevél (szárazból egy te-
áskanálnyi).

Készítsünk tölteléket: 6-7 db csirkemáj,
olaj, vagy más zsiradék, hagyma, fokhagy-
ma, vagy zsemlye, petrezselyemzöld, csi-
petnyi majoránna, szerecsendió, bors, só. 

A csirkemájat kockákra vágjuk, a zsira-
dékon megdinszteljük a hagymát, fokhagy-
mát, csak üvegesre, rádobjuk a csirkemáj-
kockákat, futtassuk meg, keverjük át, ve-

gyük el a tûztôl, tegyük hozzá a félig fôtt
rizst, vagy a tejbe áztatott és elmorzsolt
zsemlyét (kenyérbelet). Dolgozzuk össze a
petrezselyemzölddel, majoránnával, szere-
csendióval, sóval, borssal.

Aki ínyenc, tehet bele aszalt egy-két
evôkanál aszalt áfonyát vagy mazsolát.

Keverjük össze a vajat, finomra vágott
szalonnát, citromhéjat, fokhagymát, ka-
kukkfüvet, konyakot (vagy más alkoholt),
sót, borsot.

180°C-ra melegítsük elô a sütôt.
Az megtisztított pulyka mellén a bôrt

óvatosan elemeljük a hústól, csak úgy kéz-
zel. Ameddig csak lehet, elmegyünk a bôr
alatt. Ezután a fûszerezett vajat bekenjük a
húsra. Erre az alapra kenjük rá a töltelékbôl
annyit, amennyit csak tudunk. De ne túl
szorosra, nehogy sülés közben kirepedjen.
Ha ügyesek vagyunk, még vékony húsos
szalonnaszeleteket is csúsztathatunk a tölte-
lék és a bôr közé. Így nem szárad ki a tölte-
lék sem. 

A megtöltött madarat megkenjük olajjal.
Ha van, olyan tepsibe tegyük, amihez jár
rács is. Így a hús körül egyformán kering a
forró levegô. Takarjuk be alufóliával lazán.
Egy csésze vizet öntsünk a tepsibe 30 per-
cenként locsolgassuk saját levével. Egy óra
negyvenöt perc után vegyük le a fóliát.
Süssük még 45 percig. Ha beleszúrjuk a
combjába a hústût, és a kibuggyanó leve
már tiszta és nem rózsaszín, akkor kész.
Tegyük tálra és takarjuk be fóliával. Leg-
alább 15 percet kell pihentetnünk szeletelés
elôtt.

A töltelékbôl kimaradó adagot, vajazott
sütôtálba nyomkodjuk, tetejét megkenjük
olívaolajjal, és fóliával letakarva külön
megsütjük.

Körete: krumpli rozmaringgal szórva és
karamellizált ôszibarack. 

A krumplit megtisztítjuk, felszeleteljük
karikára, megforgatjuk rozmaringgal kevert
olívaolajban, megsózzuk, és tepsibe szór-
juk. 40 perc sütés kell neki a sütôben. Ha
akkora a sütônk, akkor a pulyka utolsó 45
percére betehetjük mellé.

Az ôszibarackot serpenyôben, kevés vaj-
ban felolvasztott cukron átfuttatjuk.

A pihentetett, szeletelt pulykát tálra ren-

dezzük, mellé egyengetjük a rozmaringos
krumplit, és a karamellizált ôszibarackot.

Ízlés szerint, hagyományos körettel is tá-
lalhatjuk, de egyszer van karácsony egy év-
ben.

Gyorsan kész 
gyömbéres sütemény

Egy fáradtság, két sütemény.
Egy csésze=2,5 dl.

12,5 dkg puha vaj, fél csésze - jól le-
nyomkodva mérve – barna cukor, fél csésze
fehér kristálycukor, 3 evôkanál vaníliás cu-
kor, negyed csésze méz melegítve, 1 tojás,
1 dl darált dió, két és fél csésze liszt, egy
evôkanál ôrölt gyömbér, egy teáskanál mé-
zes fûszerkeverék, negyed teáskanál ôrölt
fahéj, negyed teáskanál ôrölt szegfûszeg,
egy evôkanál szódabikarbóna.

Melegítsük elô a sütôt 180 fokra. Bélel-
jük ki a tepsit sütôpapírral.

Egy nagy tálban keverjük habosra a cuk-
rot és a puha vajat. Keverjük hozzá a mézet,
a tojást. Dolgozzuk bele a darált diót. Ke-
verjük a liszthez a gyömbért, a mézes süte-
mény fûszerkeverékét. A szódabikarbónát
keverjük el egy evôkanál tejföllel. Elôbb a
lisztes keveréket adjuk részletekben a tész-
tához, majd a tejfölben felfutott szódabikar-
bónát.

Ezután kettôbe osztjuk a tésztát. Az
egyik felét pakoljuk be folpackba és tegyük
a hûtôbe. (Minden mézet tartalmazó tésztá-
val így bánunk, és az sem baj, ha néhány
napot hagyjuk a hûtôben.)

A másik felét adagoljuk két kanállal a
tepsibe, ne túl közel egymáshoz. Kicsit la-
pítsuk el a tetejét, de nagyon, mert
megnônek, majd 8-10 perc alatt süssük
meg.

Amikor a másik adag tésztát kivesszük,
dolgozzunk bele 1 dl apróra tört mikulást –
vagy egyéb csokoládét, 1 dl mazsolát. 

Nyújtsuk ki két réteg zsírpapír, nejlon
vagy folpack között fél centiméter vastagra.
Vágjuk ki tetszés szerinti formákra. Körül-
belül 8-10 perc alatt megsülnek aranybar-
nára. 

Rácson hûtjük ki teljesen.

Dr. Kendéné Toma Mária ünnepi receptjei
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Karácsonyi 
készülôdés

Karácsonykor nem csak szívünket, de az
otthonunkat is feldíszítjük, ünneplôbe öltöz-
tetjük. Színes gyertyák, gömbök, szalagok,
díszek kavalkádja várja a vásárlókat az aján-
déküzletekben és virágkereskedésekben is.
De lássuk csak, hogy karácsonykor mit is
szoktunk vásárolni, mik a legkeresettebb
termékek, és ez mellett milyen apró trük-
kökkel tudjuk még szebbé varázsolni az ün-
nepeket. Ebben Róth Anita, kakucsi fiatal
virágkötônk segít, aki jelenleg egy igen for-
galmas budapesti virágüzletben dolgozik. 

Elôször arról kérdeztem, hogy ilyenkor
az ünnepekkor melyek a sláger színek, virá-
gok, mik ilyenkor a legkelendôbb kiegé-
szítôk. Elmondása szerint ma már nincse-
nek kifejezetett karácsonyi színek és for-
mák, mint régebben, amik meghatározták
az ünnepi hangulatot. Csak a fantázia szab-
hatja meg, milyen karácsonyfát és milyen
díszítést akarunk otthonunkba látni. A pi-
ros, narancssárga mûkarácsonyfán keresz-
tül, a fekete-fehér kontrasztig bármit meg-
találunk a hagyományos színek mellett. A
lényeg, hogy bátran merjünk játszani a szí-
nekkel. A virágoknál is ugyanez a helyzet.
A kínálat rendkívül széles, és a legkülön-
bözôbb elképzelések szerint lehet válogat-
ni. A tulipántól a jácintig mindenre van
igény, de Anita szerint még így is a rózsa a
legkeresettebb virág az összes közül.

Néhány ötletet is kaptunk tôle, amivel

egyszerûen és olcsón díszíthetjük otthonun-
kat. Ez is teljes mértékben a fantáziánkra
van bízva, hogy mibôl: termésekbôl, hulla-
dékból, száraz virágból, bármibôl lehet ké-
szíteni díszeket.

Íme, néhány ötlet: 

Havas asztali dísz 
Hozzávalók: mûhó spray, toboz, néhány

színes gömb, dunsztosüveg, arany szalag 
Ez egy igazán egyszerû mégis látványos

asztaldísz, amit néhány perc alatt elkészít-
hetünk. A spray-vel óvatosan befújjuk a to-

bozokat, majd a gömbökkel együtt az üveg-
be rakjuk. Az arany szalaggal pedig az üve-
get kötjük át. 

Díszes szobanövények 

Szobanövényeinket is felhasználhatjuk a
karácsonyi dekorációhoz. Ehhez nem kell
más, mint hogy a növények kaspójába, szí-
nes gömböket teszünk egymásra (leginkább
a zöld és az arany a legmutatósabb), és akár
a szárakra is köthetünk vékony szalagokat.

Kucsera Helga

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXI. évfolyam 3. szám

A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított idôszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.
ISSN szám: 2060-601X

A lap évente 3 alkalommal jelenik meg: 
áprilisban, augusztus 20-ra és karácsonyra.

Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, Kucsera Helga, Tóth Istvánné, 

Varró Jánosné. A szerkesztést segítették: Farkasné Szabó Mária és Kucseráné
Bartuszek Judit. A képek legtöbbjét Klauz Dénes készítette.

Idézünk lapunk Szervezeti és Mûködési Szabályzatából: 
„A cikkek tartalmi hitelességéért a szerzô a felelôs.” 

Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas. Felelôs kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas. Tel./fax: 29/365-564.
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minden hónap 2. péntekén 11-12-ig és minden hónap utolsó péntekén 17-18-ig.
Bejelentéseket tehetnek a Dabasi Rendôrkapitányságon a 107., 112., a 06-29-360-207. telefon-

számra, illetve sürgôs esetben a 06-20-489-67-25 számon a körzeti megbízottnak.

A Kakucs községi Polgárôrség telefonszáma: 6-20-9-150-683

Megkérjük a Lakosságot, hogy ha idegen, ismeretlen
személyek mozgását észlelik a faluban, rögtön érte-
sítsék Polgárôrségünket a fenti telefonszámon. A
„gyanús” jármûvek rendszámát jegyezzék fel, ezzel
is segítik Polgárôreink, adott esetben a Rendôrség
munkáját. 
Különösen felhívjuk figyelmüket a gépjármûvekrôl
tûzifát árusító gyanús személyekre, hiszen értesül-
tünk arról, hogy többeket megkárosítottak favásárlás-
kor. Szeretnénk, ha ez a jövôben nem fordulna elô.
Figyeljünk és vigyázzunk egymásra, értékeinkre!

Továbbá tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogyha
bárki betörés áldozata lenne, jelentse a rendôrségnek,
a polgárôröknek, hogy a hatóságok tudomást szerez-
zenek róla és a pontos statisztikai adatok alapján hát-
ha nagyobb hatósági jelenlétre számíthatunk.

Az Ifjúsági és Sportcsarnok 
délutáni és hétvégi programjai,

nyitva tartása:

Hétfô: Alsós DSK 13.00-15.00 óráig, birkózás

16.30-18.00 óráig, tartásjavító torna 18.30-19.30

óráig, teremfoci 20.00-21.00 óráig

Kedd: Felsôs DSK 14.00-15.00 óráig, atlétika

15.00-16.30 óráig, óvodás teremfoci 16.30-17.30

óráig, nôi torna 19.00-20.00 óráig

Szerda: Felsôs DSK 14.00-15.00 óráig, zenés al-

sós torna 15.00-16.00 óráig, birkózás 16.30-18.00

óráig, népdalkör 19.00 órától 21.00 óráig

Csütörtök: Kicsik néptánca 13.00-14.00 óráig, al-

sós DSK 14.00-15.00 óráig, birkózás 16.30-18.00

óráig, nôi torna 19.00-20.00 óráig, teremfoci

20.30-22.00 óráig

Péntek: Óvodás teremfoci 16.30-17.30 óráig

A terem hét végi nyitva tartását 
könyvtárunk egyezteti. 

Kakucsiaknak a terembérleti díj: 4.000Ft/óra

Faluôreink azon csoportja, akik
biztosították a szüreti felvonulás

útvonalát (fentrôl balról jobbra): Kisjuhász
Csaba, Mihály András, Csernák István,

Dinnyés Tamás, Zsolnai Csaba, 
Csiszárik Imre
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Sport rovat

2011 januárjában megtartottuk közgyûlésünket. A tagság meg-
választotta a labdarúgó szakosztály vezetôit. Elnök: Ekrik István,
szakosztályvezetô: Ekrik Zoltán. Nyolctagú vezetôséget is válasz-
tott a közgyûlés, melynek tagjai: Adamcsik István, Balogh János,
Kaldenecker Márton, Kiss István, Kovács Róbert, Rupa József,
Laczkó György és Teiringer Attila.

Elsô lépésként bevezettük a tagdíjat, melyet a játékosok és a ve-
zetôségi tagok is fizetnek. Minden hónapban vezetôségi gyûlést
tartunk, ami azért is jó, mert a felmerült problémákat rövid idôn
belül tudjuk kezelni. Hozzá kell tennem, hogy a csapat körül fel-
merülô gondokat nagyobb részben Ekrik Zoltán rendezi. Mi, ve-
zetôségi tagok próbáljuk segíteni a munkáját. Közülünk meg kell
említeni Laczkó György munkáját. Ô nagyon sokat segít a
sporteszközök beszerzésében: fejelôállványt szerzett, rugófalt, ka-
pukat, asztalokat készített a sportegyesület számára.

Én azt látom, hogy jó irányban halad a szakosztály, amit az
eredmények is bizonyítanak. Felnôtt csapatunk az ôszi bajnokság
elsô helyezését érte el, ami jelentôs teljesítmény. 24 éve voltunk
ilyen elôkelô helyen! A csapat játékosedzôje Dékány Balázs. ô lett
az ôszi gólkirály 13 találatával. Munkáját csak dicsérni lehet!

Ifi csapatunk is nagyon jól szerepelt. ôk a második helyrôl vár-
ják a tavaszi folytatást. Tihanyi László edzô munkájával is nagyon
elégedettek vagyunk.

Serdülô csapatunk a tavalyihoz képest gyengébben szerepelt,
de ez az eredmény is elfogadható. Ami nagy öröm, hogy létrehoz-
ták az ovisokkal való foglalkozást. Ezt Kiss Istvánnak és Kajári
Jánosnak köszönhetjük. Két olyan edzôrôl van szó, akik az FTC-
ben és a Honvédban nevelkedtek. Ha át tudják adni mindazt, amit
ott kaptak a nevelô egyesületüknél, akkor meg lesz az eredménye
a munkájuknak.

Egykori játékosaink közül – az „öregek”– egyre többen vissza-
jönnek, és a hétvégeken sportpályánkon egymás között játszanak.
Így több mint 100 személy használja rendszeresen a kakucsi
sportpályát.

Meg kell említenem az Önkormányzatot. Ha onnan nem kap-
nánk támogatást, akkor nem tudnának ennyien focizni Kakucson.
Ezért csak a köszönetünket tudjuk kifejezni mi, sportot szeretô
emberek.

Külön megköszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik
mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatják a kakucsi sportot.
Bízunk abban, hogy jövôre is ilyen sikeresek leszünk, hasonló
szép eredményeket érünk el.

A kakucsi sportvezetôség nevében kellemes karácsonyt és bol-
dog új évet kívánunk mindenkinek!

Balogh János vezetôségi tag

Megye II. C osztály 2011. ôszi tabella

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. GK. Pont
1 Kakucs KSE 12 9 1 2 39 25 28
2 Vasadi RSC 12 9 0 3 48 25 27
3 Dunavarsányi TE 12 9 0 3 31 14 27
4 Albertirsa SE 12 8 1 3 35 24 25
5 Abony KID FC 12 8 0 4 40 18 24
6 Péteri KSK 12 7 1 4 26 14 22
7 Táborfalva KSE 12 6 1 5 31 6 19
8 Dunaharaszti MTK II. 12 5 1 6 30 2 16
9 Tápióság KSK 12 4 2 6 27 -6 14

10 Dánszentmiklósi KSK 12 3 2 7 37 -1 11
11 Farmos SE 12 3 2 7 16 -24 11
12 Inárcs VSE 12 1 1 10 13 -36 4
13 Monorierdô SE 12 0 0 12 13 -61 0

A Labdarúgó Szakosztályunkról

Az Arany Ászok Pest megye II. osztály, C-csoportjának ôszi
elsô helyezettje a Kakucs KSE. Álló sor (balról): Radics Jenô,
Kertész Tamás, Szolcsánszki Gergely, Molnár Viktor, Simon
Tamás, Taksovics Erik, Balogh János (kapusedzô), Csontos
Tamás. Guggoló sor (balról): Duhaj Zoltán, Dékány Balázs
(játékos-edzô), Kiss Richárd, Pekker Norbert, Dene Zoltán. A
képrôl hiányzik: Fehér Ádám, Gosztonyi József, Laczkó
Richárd, Mihály Zsolt, Petrik Árpád, Raffael Erik, Raffael Márk,
Simon Ádám, Strupka Gergô, Tihany László

Egy jól sikerült bajnoki rajt
Itt van az ôsz, itt van újra … legalábbis az ôszi futballszezon,

amit mi kakucsi labdarúgók tele önbizalommal már nagyon vár-
tunk. Vártuk annak tudatában, hogy mentálisan egy erôs gárda
kovácsolódott össze 2011 tavaszával, akik nemhogy kiharcoltuk a
bennmaradást, de a 12 mérkôzés után a negyedik helyen végez-
tünk, egy ponttal lemaradva a képzeletbeli dobogóról. Mindennek
tükrében a vezetôség az elsô öt hely valamelyikére várta a csapa-
tot. Az erôsítésünk jól sikerült: négy játékost tudtunk leigazolni.
Az alapozás alatt egy edzômérkôzésen a frissen igazolt Szol-
csánszki Milán súlyos térdsérülést szenvedett, de szerencsére
több negatívum már nem nehezítette a felkészülésünket. 

A bajnoki rajt nagyon jól sikerült. Az elsô mérkôzésen 5-1-es
gyôzelmet arattunk a Farmos csapata ellen, és a tavalyi szezon
legerôsebb gárdáját fektettük két vállra, ráadásul Vasadon.

Keserûség a sikerekben, hogy a két forduló alatt három játéko-
sunk lett kiállítva. Egy, kettô, illetve tizenkét meccses eltiltással
sújtották a bírók a csapatunkat. Meg is lett a böjtje: a következô
két fordulóban nulla ponttal és 1-6-os gólkülönbséggel zártunk.
Péteri és Albertirsa voltak a vesztünk. „Szegény embert az ág is
húzza” alapon innentôl kezdve hétrôl hétre azzal a problémával
kellett megküzdenünk, hogy vajon hányan leszünk hétvégén az
öltözôben! Sérülések, munkahelyi elfoglaltságok, eltiltások tarkí-
tották a hátralévô nyolc mérkôzésünket. Az akaratnak és a hozzá-
állásnak köszönhetôen ezen nehézségek ellenére hét gyôzelem és
egy döntetlen volt a mérlegünk. Több mint siker. Ha az össze-
gyûjtött pontok alapján azt mondhatjuk: szép ez az elsô hely, ak-
kor ezen információk tudatában kijelenthetjük: GYÖNYÖRÛ! 

Személy szerint nem tudnék kiemelni senkit sem. Ez a siker a
CSAPAT sikere, csupa nagybetûvel. Ezúton köszönöm és egy ha-
talmas gratuláció minden játékosnak, aki egyetlen egy percet is a
pályán töltött, és hozzátett ehhez a szép sikerhez. Reméljük, a té-
len tudunk tovább erôsödni, és egy hasonlóan sikeres tavaszt pro-
dukálni.

HAJRÁ, KAKUCS! 
Dékány Balázs játékosedzô

kakucs_dec  12/13/11 20:18  Page 26



2011. DECEMBER KAKUCSI LAPOZGATÓ 27

1970-ben a járási bajnokság nyertes csapatának tagjai:
Svébis Gyula, Schulcz István, Erôs Géza (csapatkapitány),
Horváth Gyula, Mészáros László, Jasper Károly, Dávid József,
Biros Zoltán, Botlik István, Zsíros József, Erôs Pál, Csernák
Zoltán

Egy birkózóverseny gyôzteseként a dobogó legfelsô fokán:
Vozár Sándor 5. osztályos tanulónk

(A-32) Postagalamb
Sportegyesület

A kakucsi Postagalamb Sportegyesületet 1991-ben alapították,
és a mai napig aktívan mûködnek. Jelenleg 16 tagot számol a
klub, fiatalabb és idôsebb versenyzôket egyaránt. A versenyek fel-
építését tekintve a tavaszi-nyári szezon a fôverseny idôszak, majd
ôsszel a fiatalok (galambok) versenye zajlik. A téli idôszakban pe-

dig a versenyeredmé-
nyek összegzése fo-
lyik. Így 2011. de-
cember 2-án megren-
dezésre került a ka-
kucsi egyesület díj-
átadója is, ahol igen
sok versenyzô része-
sült díjazásban. A
legeredményesebb
versenyzôként Tóth
Istvánt emelhetjük
ki, aki a csapatbaj-
nokság elsô helyén
zárta az idei ver-
senyt, akit nem mel-
lesleg a klub „motor-
jának” is nevezhe-
tünk, mivel nagyon
fontos szerepe van az
egyesület mûködésé-
ben. Az önkormány-
zat támogatásának
köszönhetôen a díjá-

tadón oklevelekkel és serlegekkel jutalmazzák az eredményes
versenyzôket. A díjakat Kucsera János, az egyesület elnöke adta
át. 

Eredmények:
Csapatbajnokság: 1. Tóth István, 2. Szántai István, 3. Kucsera

János
Sprintbajnokság: 1. Mihalik András, 2. Turcsányi János, 3.

Tunner Miklós
Fiatalok csapatbajnokság: 1. Mihalik András, 2. Kondics

Csaba, 3. Kucsera János 
A díjazottaknak gratulálunk, és sok sikert a versenyzôknek a

következô esztendôben is!

Hírek a kakucsi birkózó csapatról
A kakucsi versenyzôk rendszeresen részt vettek a Vasas által

rendezett házibajnokságokon és meghívásos versenyeken, amely
megmérettetések fontos állomást jelentenek a megyei és országos
bajnokságok irányába. 

Ezen az úton indult el idén Vozár Sándor, aki egyike a legrégeb-
bi birkózóinknak. A felmérô versenyeken érdemesnek bizonyult a
Budapest bajnokságon való részvételre. Ezen az erôpróbán a har-
madik helyet sikerült kiharcolnia, és ezzel megszerezte a jogot az
országos bajnokságon való indulásra. 

A versenyt Budapesten, az ESMTK (Erzsébeti Spartacus Mun-
kás Testedzô Kör) rendezte a nemrég átadott Kruj Iván sportcsar-
nokban. Sándor súlycsoportjában 11 versenyzô állt mérlegre, akik
az ország többi régióiban szerezték meg a kvalifikációt a nemzeti
bajnokságra. Magabiztos és kemény csatákkal utasította maga
mögé ellenfeleit, menetelt egészen az elôdöntôig, ahol egy már
régóta ismert riválisa várta. Sajnos az elôdöntôben most az ellen-
fele bizonyult jobbnak, de csak egy hajszállal, voltak olyan pilla-
natok a mérkôzésen, ahol Sanyi állt jobban. Maradt a küzdelem a
bronzéremért. Nem könnyû egy vesztes meccs után talpra állni,
visszamenni a szônyegre, és újból csatát vívni. Versenyzônknek
ez sikerült, összeszedte minden erejét és tudását az utolsó össze-
csapásra, hogy bebizonyítsa, érdemes a bronzéremre! 

Vozár Sándor a 2000-2001. évben kor- és az 50kg súlycsoport-
ban 2011. november 19-én Magyar Bajnoki III. helyezést érte
el. Gratulálunk! 

Szeretném megemlíteni a csapat többi tagját, akik szorgalma-
san végzik edzésmunkájukat, és indulnak háziversenyeken:
Kloczka István. Kloczka Lászó, Maczák Marcell, Radics Kriszti-
án, Bozsik Gábor Levente, Forgács Máté, Györgyövics Gergô,
Radics Krisztofer. Csapatunk bôvült új tagokkal, akik idén még
nem versenyeztek: Kala Sándor, Brezvai András és Jeszenszki
Máté.  

Kocsis Gábor edzô

A díjkiosztó részvevôi

Kucsera János gratulál Szántai Istvánnak
a csapatbajnokság 2. helyezettjének
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Kedves Olvasóink!

A 2011. augusztusi számunkban megjelent ke-
resztrejtvényünk helyes megfejtése Kodály Zol-
tán (1882-1967.) gondolata volt: „Semmi sem jel-
lemzô annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzá-
sa.”

Helyes megfejtôink: Csernák Józsefné, Csi-
szárikné Máté Judit, Fodor Mariann, Hollenber-
gerné Bencze Anikó, Kaldenecker Antalné, Kato-
na Sándorné, Kecskés Jánosné (Gizella u.),
Kecskés Jánosné (Derényi u.), Keresztes János-
né, Klauzné Keresztes Ágota, Márkodi Margit,
Nagy Lászlóné és Szaller György.

Továbbra is kérem önöket, hogy megfejtései-
ket ne levélben küldjék el. Szabályunk az, hogy a
könyvtárba elhozott újságban lepecsételem a he-
lyes megoldást, s azt követôen átadom a megér-
demelt jutalmat, ami ezúttal egy tábla mogyorós
csokoládé lesz az elsô 12 helyes megfejtônek.

KERESZTREJTVÉNY

A megoldás: a hetvenes-nyolcvanas évek
olasz akció-vígjátékainak elnyûhetetlen
hôsei: függôleges 12. sz. és a vízszintes 56.
sz. 

M E G H A T Á R O Z Á S O K :
Vízszintes: 1. 1970-ben készült, színes, magya-
rul beszélô, olasz akció-vígjáték. Rendezôje
és forgatókönyvírója Enzo Barboni Clucher.
Fôszereplôje a függôleges 12. sz. és a vízszintes
56. sz. alatt. 17. … Elek, kedvelt magyar animá-
ciós filmsorozat fôhôse. 18. A kén és az ittrium
vegyjele. 19. Elfajzottá, csenevésszé válik. 20.
Mosószer márka. 21. ENÖ. 22. Ütemesen katto-
gó zajt keltô. 26. Az arc része! 28. Modern párizsi
tömegközlekedési eszköz. 29. A küszöb eleje!
30. Az És megint dühbe jövünk c. film egyik
klasszikus jelenete: a függôleges 12. sz. alatti
fagylaltot árul, a vízszintes 56. sz. alatti mindená-
ron ezt a fajta fagyit akarja tôle megvenni. Termé-
szetesen ez a fagyi nem kapható… 34. Becézett
Ilona. 37. Síkidomnak két nem szomszédos csú-
csát összekötô egyenes. 39. Egy kitalált olasz
nyomozó, a függôleges 12. sz. alatti egyik leghí-
resebb szerepe, sokan azonosítják vele a szí-
nészt. Négy filmben szerepelt, mind a négynek
rendezôje Steno. Polgári vezetékneve Rizzo. A
nápolyi rendôrség drogosztályán dolgozik, gyak-
ran öntörvényû módszerekkel, emiatt szoktak
lenni nézeteltérései feletteseivel. Fegyvert nem
hord magával, helyette az öklét használja. 40.
Hagyományosan sváb község Komárom-Eszter-
gom megyében, Tatabánya közelében. 43. Indí-
ték. 44. Személyes névmás. 45. Kapcsolatos
kötôszó. 46. Székesegyház, névelôvel. 47. Hatá-
rozórag, a -ban párja. 49. Ízletes meggyfajta. 53.
A levegôben lebegô parányi vízcseppekbôl álló
halmaz. 56. Olasz színész. Leginkább spaget-
tiwesternekbôl és a függôleges 12. sz. alatti-
val közös filmjeibôl ismert. 60. 1973-ban ké-
szült olasz-spanyol akció-vígjáték, rendezôje
Fondato Marcello. A két fôszereplô gondolatait a
sör-virsli verseny és kedvenc autójuk birtoklásá-
nak joga tölti ki. Sok pofon és mesteri jelenetek
során mindent meg is tesznek, hogy ôk jöjjenek
ki gyôztesen a helyi maffiát is felsorakoztató film
megoldásaként. 63. Minden, angolul. 64. A káli-
um és a neon vegyjele. 65. AEH. 66. Román kis-
teherautó márka. 67. Igavonóként használt kifej-
lett, herélt szarvasmarha. 68. Nagy levelû gyom-

KERESZTREJTVÉNY

növény. 69. Az ittrium és a nátrium vegyjele. 70.
… Madrid, patinás spanyol egyesület. 73. EKO.
74. UMÖ. 75. A bór, a fluor és a nitrogén vegyje-
le. 76. Nagyközség Ukrajnában, Kárpátalján, a
huszti járásban. 78. Alacsony és izmos testalka-
tú. 80. … Eindhoven, holland labdarúgó csapat.
82. A jód és az erbium vegyjele. 84. Rejtôzködô,
erdei életmódot folytató, afrikai állat, a két zsiráf-
féle egyike, a zsiráf legközelebbi rokona. 86. Az
alumínium és az oxigén vegyjele. 87. Bácsi, bi-
zalmasan. 88. A jód és az argon vegyjele. 89.
Kisiskolás. 91. Púderben van! 92. Rangjelzô
szócska. 93. Erdély déli kapuja a Maros partján,
az egykori Arad vármegye székhelye. 95. Káka,
nád, gyékény virágzata. 97. Hirtelen keletkezô
sûrû helyi esô. 99. ÜY. 100. Rohanva kifutás.
104. Határozórag, az –ül párja. 105. Új-Zéland
egyik hivatalos nyelve. 107. 1984-ben készült,
színes, magyarul beszélô, olasz akció-vígjáték.
Rendezôje Enzo Barboni Clucher. A két fôsze-
replô egy furcsa állásajánlat kapcsán találkozik
elôször. Sok pénzt kapnak egy olyan helyettesí-
tésért, amirôl még álmodni sem mertek volna.

Függôleges: 1. … tragédia, Theodore Dreiser
1925-ben megjelent mûve. 2. Hangoknak a dal-
lam, ritmus és harmónia eszközeivel mûvé való
egybekapcsolása. 3. Nagyközség Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, Mátészalka közelé-
ben. 4. RKZ. 5. Kerektemplomáról híres község
Várpalotától 8 km-re, a Bakony délkeleti végé-
ben. 6. Angyali részlet! 7. OSO. 8. Afrika múzeu-
máról híres község Veszprém megyében, a Ta-
polcai kistérségben. 9. BTÓ. 10. Személyes név-
más. 11. A kén és az ittrium vegyjele. 12. Olasz
színész, aki 1967-tôl 1985-ig nem kevesebb,
mint 17 filmben szerepelt együtt a vízszintes
57. sz. alattival, mely számára is meghozta a
sikert és az elismerést, valamint legendává
emelte duójukat. 13. Rangjelzô szócska. 14. A
kálium és az oxigén vegyjele. 15. Kiejtett betû.
16. Leonyid …, szovjet író, legismertebb mûve a
Varsói melódia. 23. Szándékozik. 24. A tantál
vegyjele. 25. Patinás budapesti sportegyesület.

27. Alsó-Normandiai régió székhelye, valamint az
itt található Calvados megye központja. 30. Folyó
Észak-Olaszországban. 31. Duplán: édesség.
32. Becézett Ádám. 33. Az egyik szögfüggvény,
rövidítve. 35. Híres cigaretta márka. 36. Bácsi, bi-
zalmasan. 38. Alku a közepén! 41. Az …és me-
gint dühbe jövünk egy 1978-as olasz vígjáték
Sergio Corbucci rendezésében. A fôszerepben a
függôleges 12. sz. látható, mint az egyik Firpo
testvér és a vízszintes 56. sz. alatti, mint … . Egy
Parapolis nevû hírhedt görög tartja a markában
Miamiban a kaszinókat és a fogadóirodákat.
O’Connor admirális megelégeli a dolgot és hadat
üzen az alvilágnak. … hadnagyot bízza meg az
akció lebonyolításával. 42. Nemzeti bajnokság.
44. Talán, népiesen. 48. Egy napjainkban is aktív
vulkán Szicília északkeleti részén. 49. Félig pe-
hely! 50. Diópótló dióízû ôrlemény, a végén éke-
zethiánnyal. 51. IHÖ. 52. Tanácskozást elnöki
minôségben vezet. 54. Hirtelen, erôteljes nyo-
mással taszít. 55. Valaminek a belsejében, nyo-
matékosító elôtaggal. 57. Erôs viszketéssel járó
bôrbetegségben szenved. 58. IVÖ. 59. Féleszû,
ütôdött. 60. … Tibor, egykori többszörös világbaj-
nok asztaliteniszezô. 61. A szív felôli oldal. 62.
Egykori szovjet vicclap, az ottani Ludas Matyi.
63. Alumínium, röviden. 71. Piszok, szenny, né-
velôvel. 72. Módosított zenei hang. 77. Környe-
zeténél alacsonyabban fekvô síkság. 79. Félig
maláta! 81. Nemanja …, szerb labdarúgó, aki je-
lenleg a Manchester Unitedben játszik. 83. Az a
mennyiség, amelyet valamely szállítóeszközre föl
lehet rakni. 85. Az ember hátán támadt kidudoro-
dás. 87. Vasút, németül. 90. Domború hátú, ôsi
pengetôhangszer. 92. Kazahsztán és Üzbegisz-
tán határvidékén, a Kaszpi-tengertôl keletre, a
Turáni-alföldön elhelyezkedô lefolyástalan sóstó.
94. Akna eleje. 96. ÁHE. 97. Helyiségnek a leg-
belsô sarka, szöglete. 98. OMÉ. 99. Herélt kos.
101. Eres! 102. Áô. 103. Az ón vegyjele. 106. In-
díték.

A rejtvényt Kucsera Helga szerkesztette
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Gyorsan röpül az idô…
Hetek óta feszített tempóban készülôdtek a gyerekek a nagy

napra. Több próba hetente, nyüzsgés, zsongás az iskolában. A
tanárok és szülôk összefogva szervezkedtek, hogy a jótékonysági
bálra minden rendben legyen. Nagy teher, de egyben csodás él-
mény egy ilyen rendezvény szervezése és lebonyolítása minden-
kinek. Az eredmény viszont mindenkit kárpótolt. 

Néhány év kihagyás után ismét JÓTÉKONYSÁGI BÁL-t ren-
dezett az iskola, amely megmozdította majdnem az egész közös-
séget. Nagyszerû elôadások voltak, osztályonként különbözô tán-
cokat láthattunk, amelyeken látszott a sok munka és lelkesedés. A
meghatottságtól sokaknak könny szökött a szemébe, olyan jó volt
nézni a gyerekeket. A szép díszlet a tanárok, a középen lévô „ma-
gyar mandala” pedig Volfné Németh Noémi tanárnô keze munká-
ját dicsérte. Egy új, hagyományteremtô momentuma is volt az es-
tének. A 8. osztályosokat egy vándorbakancsot ábrázoló kitûzôvel
köszöntötték annak jelképeként, hogy hamarosan kilépnek az ál-
talános iskola védô szárnyai alól és elballagnak. Nagyon jó ötlet
volt – köszönjük szépen ezt a kedves gesztust.

Ezután jött – számomra legalábbis – az est fénypontja: a nyol- cadikosok keringôje. Az én nagyra nôtt fiam is táncolt, és nagyon
büszke voltam rá. Néztem és gyönyörködtem, néha pityeregtem,
és arra gondoltam, milyen gyorsan röpül az idô, hiszen ezek a
csodás és fegyelmezetten táncoló fiatalok nem is olyan rég még 3
évesen együtt kezdték az óvodát. Egyik nap még nyeglén és szin-
te idegesítôen viselkednek a próbán, és most méltóságteljesen és
ragyogva táncolják el ezt a szép keringôt, amelyet nagyon szere-
tett osztályfônökük, Nagyné Erzsike tanárnô tanított be nekik,
nem kevés fáradtság árán. Nagyon szépen köszönjük neki, mert
csodás élmény volt látni ôket, és késôbb táncolni is velük. Aztán
eszembe jutott, hogy néhány éve még óvodába jártak, ahol Spa-
nyielné Györgyi óvó néni és Erzsi dadus, késôbb az iskolában pe-
dig Varró Ági tanító néni nevelgette, terelgette ôket, és nekik is
nagy szerepük volt abban, hogy egy ilyen szép, összetartó kis kö-
zösség alakult gyermekeinkbôl. És hála érzése járta át a szívem
ezért.

Végül itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak a magam - de talán tehetem ezt a többi szülôtársam - ne-
vében is kivétel nélkül minden gyermeknek és felnôttnek, akik
ilyen széppé és emlékezetessé tették ezt az estét valamennyiünk-
nek. 

Köszönettel: 
Kosibáné Makai Hajnalka egy büszke anyuka

Nagy Jánosné osztályfônök kitûzi az Útravaló
Jótékonysági Bál emblémáját tanítványainak

Deák Ildikó, a mûsor fôrendezôje megköszöni
tanártársainak a táncok betanítását, a terem

díszleteinek elkészítését

A mi nagy napunk!
2011. november 26-án iskolánkban – több év kihagyást kö-

vetôen – ismét jótékonysági bált rendeztek. A régi hangulatot
megôrizve az iskola tanulói újból színes mûsorokkal szórakoz-
tatták a közönséget. 

A jótékonysági estet korábban Katalin-bálnak hívták, mivel
Katalin napon, vagy ahhoz közeli idôpontban tartották, ám
idén az Útravaló Jótékonysági Bál elnevezést kapta. Ez annak
köszönhetô, hogy ebben az évben rólunk, nyolcadikosokról
szólt az est.

Az igazgatónô nyitó beszéde után mi, mint az iskola végzôs
növendékei bevonultunk a színpadra, ahol osztályfônökünk,
Nagy Jánosné szívhez szóló szavait követôen, alsós osz-
tályfônökünkkel, Varró Ágnessel feltûzték nekünk az „útrava-
ló” kis csizmákat, e kis kitûzôvel jelezve számunkra az
elôttünk álló még nagyon hosszú utat. A mûsor folytatásaként a
magyar est szellemében a tôlünk fiatalabb osztályok korcso-
portonként különbözô táncprodukciókat adtak elô, majd rövid

szünet következett. Ezalatt mi, lányok átöltöztünk a csodálatos
keringôs ruháinkba, és a korábbi években már megszokott far-
sangi keringônket egyfajta köszönetként ekkor mutattuk be. 

November 28-án, hétfôn a mûsort megismételtük a nyugdí-
jasoknak, ahol minden elôadás hasonlóan nagy sikert aratott,
mint a szombati bálon.

Ezennel szeretném megköszönni az iskola összes dolgozójá-
nak azt a rengeteg kitartó munkát, amellyel hozzájárultak a mi
Útravaló bálunk létrejöttéhez. Külön köszönet illeti Deák Ildi-
kó igazgatóhelyettest, az est kitalálóját és Nagy Jánosné Erzsi
nénit, osztályfônökünket, aki a lenyûgözôen szép keringônket
heteken keresztül nagy türelemmel, szeretettel és odaadással
tanította és koreografálta.

Továbbá, az iskola összes tanulójának és dolgozójának nevé-
ben köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal segítették is-
kolánkat. Remélem, ezzel a kicsit régi szokásokat ötvözô, de
összességében mégis új formátumú rendezvénnyel új hagyo-
mányt teremthettünk. Nekünk ez életünk egyik legszebb napja
volt. Örök emlék marad mindannyiunk számára.

Rapcsák Fanni 8. o.
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Az Általános Iskola Útravaló ünnepi mûsorának szereplô csoportjai, akik a községi nyugdíjas
megemlékezésünkön is megörvendeztették közönségünket, melyet ezúton is megköszönünk!

A Varró Ágnes által betanított fátolyos tánc A néptáncot Tóth Istvánné koreográfiájára táncolták

Fajt Éva aerobic-oktatónak köszönhettük a 6. osztályosok táncát
Szandi: „Szerelmes szívek” slágerére Deák Ildikó és Tóth Kata készítette fel

az 5. osztályosokat

Az alsótagozatos fiúk matróztáncot adtak elô Kálvin Jánosné és Klauzné
Keresztes Ágota betanításában

Kucsákné Zsákai Mária dabasi oktató táncát az alsótagozatos
tánctanfolyamosok járták

A 7. osztályosok a „Csavard fel a szônyeget” dalra ropták Bábel Lászlóné
ötletére

Az elsôsöknek osztályfônökük, Serfelné Szaller Edit tanított fergeteges, a
mûsort záró táncot
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Az Útravaló mûsor értük, nekik, róluk szólt, a 2011/12. év nyolcadik osztályosainak

Fôszereplôk voltak: Spanyiel Tibor kisbíró, Klemencz Georgina bíróné,
Frühwirth Ignác bíró, Klauz Ágota királynô, Zelei Levente király, 

Albert Dominika kocsmárosné, Rutterschmid Richárd kocsmáros, 
Botlik Dávid dobos

A felvonulás menetében

Óvodásaink mûsorát örömmel nézték szülôk és kívülállók egyaránt
A felvonulások megállóiban a Kálvin Zenekar zenéjére közösen táncoltunk

az érdeklôdô közönséggel
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