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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt 
kívánunk Önkormányzatunk nevében!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Farkasné Szabó Mária jegyzô 

„Az égbôl az angyalok úgy néznek majd reád, 

megszületett ím prófétájuk, az új emberkirály.

Ha a kérdésedre nincsen válasz, nincsen felelet, olyan egyszerû, 

csak arra gondolj, legyen szeretet”
(Kormorán együttes)



Most kezdôdik a tánc! 
Babi tanító néni összeállítása

Bábelné Gyöngyike tanító néni kis táncosai

Lovasné Éva tanító néni koreográfiája

Szarvas-Varró Ági tanító néni Palotása

„Honvéd banda szól a Stefáni, szól a Stefánián” 
– Serfelné Edit tanító néni fergeteges tánca „Jön-e velem, nagysád shimmyt járni? – Tóth Kata tanító néni tanítványai

Régi orosz valcer zenéjére tanulta táncát a búcsúzó nyolcadik osztály. Osztályfônökükkel, Klauz Dénes tanár úrral és a keringôt tanító Tóthné Éva nénivel

Útravaló 2014 – A mosoly iskolája

Képes beszámoló az Általános Iskola jótékonysági mûsoráról
TARTALOMJEGYZÉK

Általános Iskola 2. oldal

Önkormányzati hírek 6.oldal

Kökörcsin Óvoda 14. oldal

Egyesületi, 

civil hírek 16.oldal

Közmûvelôdés 21. oldal

Keresztrejtvény 21. oldal

Kaleidoszkóp 23. oldal

Sport 24. oldal

Közhasznú hírek 25. old.

Egyház 26. oldal
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Útravaló est 2014
Az idei évben az ” Útravaló jótékonysá-

gi est” november 29-én került megrende-
zésre.

A nyolcadik osztályosok köszöntése és
csizmatûzése után a második részben isko-
lánk tanulóinak táncos mûsorát láthatták
„A mosoly iskolája” címmel. Az operettek
világába utazhattak vidám bemutatónkon
keresztül, ahol a magyar virtus, a vidám-
ság, a pezsgô hangulat varázsolta el a kö-
zönséget. A táncokat Bábel Lászlóné (1. a
osztály), Kálvin Jánosné (1. b osztály),
Lovas Istvánné (2. osztály), Szarvas-Varró
Ágnes (3. osztály), Serfelné Szaller Edit
(4. osztály), Tóth Katalin (5-6. osztályok),
Nagy Jánosné (6-7. osztályok) tanárnôk ta-
nították be. A díszlet és a teremrendezés
Volfné Németh Noémi, Kocsis Gábor,
Röck István feladata volt. Természetesen
minden segítô kolléga áldozatos munkáját,
néha erôn felüli kitartását nagyra értékelve
köszönjük.

A harmadik részben az est fénypontja, a
nyolcadik osztályosok gyönyörû keringôje
került bemutatásra. Az idei évben Tóth Ist-
vánné Stégner Éva tanította be a táncot.
Segítségét, a másfél hónapos intenzív hét-
végi próbákat, a türelmét ez úton is kö-
szönjük. A szép tánc elvarázsolt minket,
amit köszönünk a gyerekeknek is. A be-
mutató után a szülôk, a nagyszülôk is ke-
ringôzhettek, majd az ünnepi asztalnál csa-
ládi, baráti körben együtt tölthették az es-
tét. 

Ilyenkor érezzük meg elôször azt, hogy
az utolsó éves tanulóink kirepülnek a szár-
nyaink alól. A kicsi elsôs diákok komoly
ifjúvá érve felcseperedtek és útnak indul-

nak, új célok, új kihívások elé néznek rövi-
desen.

Az est báli részét az idei évben is a
szülôi munkaközösség – Gavlóné Csicsa
Katalin vezetésével – és Nagy Pál, a segítô
szülôk csapatával együtt szervezte. Na-
gyon köszönjük munkájukat, támogatásu-
kat, példamutatásukat, jótékonykodásukat. 

Köszönjük minden kedves vendégünk,
támogatónk nagylelkû adományát! Kö-
szönjük, hogy megtiszteltek minket és
részt vettek a rendezvényünkön. Remél-

jük, sikerült a jótékonyágukért cserébe
mosolyt csalni az arcukra, elfeledtetni ve-
lük a napi gondokat, és bízunk abban,
hogy gyermekeink önfeledt, boldog moso-
lyába elmerülve segítettünk ráhangolódni
az ünnepekre.

Ez úton kívánok boldog és békés kará-
csonyi ünnepet, sikerekben és egészségben
gazdag új esztendôt minden kedves támo-
gatónak, kollégának, diáknak és olvasó-
nak.

Deák Ildikó intézményvezetô-helyettes

Ebben a tanévben iskolánk elnyerte a MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY címet. Tovább-
képzés keretében havonta bemutató órákat tartunk Pest megye pedagógusainak. A 4.
osztályban a magyar nyelv és irodalom órákat Serfelné Szaller Edit, a 3. osztályban a
matematika órákat Szarvas-Varró Ágnes tartja.

Több évtizedes hiány pótlása
Öveges laboratórium Dabason, kakucsiak részére is

Az Európai Unió támogatásával, dabasi vállalkozók kivitelezé-
sében, 2014 tavaszán elkészült a Dabasi Táncsics Mihály Gimná-
zium Öveges József Természettudományos Központja.

Két, egyenként 18-18 tanulót befogadni képes ikerlabor, tágas
fogadótér, egy nagy természettudományos elôadóterem, tanári
szoba, elôkészítô helység, raktár került kialakításra, ahol a tanuló-
kat a legmodernebb eszközök várják. A gimnázium szándéka sze-
rint az új intézmény valódi természettudományos központként fo-
gadja majd Dabas és a járás érdeklôdô diákjait is. A projektben is-
kolánkkal együtt összesen 13 intézmény vesz részt.

A kakucsi iskolában, más általános iskolákhoz hasonlóan, a
szertári felszereltség függvényében, csak tanári demonstrációs kí-
sérletekre van lehetôség. Óriási elôrelépés természettudományos
oktatásunkban, hogy teljesült mindannyiunk régi álma: a gyere-
kek – tanáraik vezetésével – tanulókísérleteket végezhetnek. Mar-
ton Ilona igazgató asszony, Ordasiné Kovács Erzsébet és az én
irányításommal minden 7. és 8. osztályos diáknak az ôsz folya-
mán 15 laborban töltött órára volt lehetôsége. Szerencsére nem
vagyunk elszigetelt jelenség, az országban egyre több Öveges la-

boratórium nyitja meg kapuit, világszínvonalra emelve a termé-
szettudományok oktatását.

Öröm volt nézni, ahogy tanítványaink meggyújtották a bor-
szeszégôket, oxigént állítottak elô, összerakták az áramköröket,
mikroszkóppal metszeteket vizsgáltak… Nagyon reméljük, hogy
korunk oktatáspolitikájával összhangban egyre több gyerek meg-
szereti majd a természettudományt, és piacképes tudással, euró-
painak nevezhetô bérezéssel be tudnak kapcsolódni a társadalmi
termelési folyamatokba.

A tervek szerint sok éven keresztül részesei lehetünk a dabasi
fejlesztésnek, magasabb színvonalra emelve ezzel az oktató-ne-
velô munkát.

Klauz Dénes tanár

Az Öveges laboratórium, 
ahová a mi gyermekeink is járnak
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TÖK JÓ HÉT

Az idei tanévben is megrendeztük a Tök Jó
Napokat. A délelôtti tanórákon sokat foglalkoz-
tunk környezetvédelemmel, az órai munkába
becsempésztük azokat a gondolatokat, ame-
lyek a környezettudatos élettel kapcsolatosak.
Mint Ökoiskola, nagy gondot fordítunk környe-
zetünk tisztaságának megôrzésére, védelmére.

Csütörtökön tökgyûjtést rendeztünk. Sok tök
gyûlt össze, amelyben nem kis szerepe van a
szülôknek és nagyszülôknek, akik a tavasz fo-
lyamán sokféle tököt ültetnek kertjeikbe. A kifa-
ragott tökökkel iskolánk udvarát díszítettük fel.

A hét utolsó programja a Tökfilkó Túra volt. A
rossz idô miatt nem mentünk ki az erdôbe, ha-
nem az iskola területén rendeztük meg az aka-
dályversenyt. Az állomásokon ügyességi fel-
adatok, és az egészséges élettel kapcsolatos
rejtvények várták az osztályokat. Közben a
szülôi munkaközösség szervezésében gulyás-
leves és finom palacsinta készült. Nagyon kö-
szönjük a szülôk áldozatkész segítségét, ame-
lyet minden évben megtapasztalhatunk.

Volfné Németh Noémi tanárnô

Iskolánk nevében köszönetet mondunk a szülôi munkaközösségnek 
a szüreti felvonulás támogatásáért is. Megszervezték, hogy finom 

süteményekkel kínálják a felvonulókat a Faház megállójában. 
Ezt tanúsítja a mellékelt fotó is.

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Udvardi Tímea és Ujvári Péter lánya Petra

Szabó Gyöngyi Szilvia és Kiss Zoltán lánya Tia Szófia
Böôr Anita és Jávorszky Attila fia Adrián Attila
Hajas Hajnalka és Gyôrfi Imre Lajos fia Roland

Csiszárik Hajnalka és Kovács Róbert lánya Hanna Panna
Spanyiel Brigitta és Bódi Péter fia Péter Alexander

Blascsák Brigitta és Szaller Balázs fia Péter
Kala Andrea és Lakatos Dániel lánya Virág Zsófia
Kardos Georgina és Bobák Zsolt fia Attila László

Horváth Lilla és Lovas Zsolt lánya Annabella Natália
Horváth Lilla és Lovas Zsolt fia Levente Máté

Botos Nikolett és Késmárki Gábor fia Noel Botond
Bretka Ildikó és Radics Zsolt fia Máté

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait! 

Házasságot kötöttek:
Balaskó Ákos László (Dombóvár) – Kis Judit (Budapest)

Mészáros András (Ócsa) – Nagy Angéla (Kakucs)

Strasszer Attila (Inárcs) – Simon Éva Anna (Inárcs)
Kárpáti Zoltán (Kakucs) – Botlik Nikolett (Inárcs)

Szaszkó István (Kakucs) – Horváth Anasztázia (Kakucs)
Fûri János (Kakucs) – Bozsó Éva (Kakucs)

Házasságkötésükhöz szeretettel gratulálunk!

Halottaink:

Erôs Ferenc élt: 86 évet
Kohut István élt: 64 évet

Tóth Józsefné (Ordasi Magdolna) élt: 71 évet
Szûcs Jánosné (Kövesdi Anna) élt: 70 évet

Marosvári Pálné (Mészáros Mária) élt: 87 évet
Döme Józsefné (Svébis Anna) élt: 84 évet

Dancs Jánosné (Mûller Éva Krisztina) élt: 61 évet
Pöppl Miklós élt: 83 évet

Farkas Mátyás Péterné (Kosiba Anna) élt: 61 évet
Becker István élt: 50 évet

Harazin Ferencné (Kovács Piroska) élt: 72 évet
Faragó Pál élt: 88 évet

Kubik Tibor élt: 59 évet
Emléküket megôrizzük!

PPapírgyûjtésapírgyûjtés
Iskolánkban immár hagyománnyá vált a papír és petpalack gyûjtése az iskola javára. A papír a leginkább

használható anyag a háztartásban. Éppen ezért a szelektív tárolást is a példájával lehet megvilágítani. 
Egy évben kétszer: tavasszal és ôsszel vesszük át a papírt az iskolában elhelyezett konténerbe. Hol napsütés-

ben, hol hóesésben, de mindig lelkesen hozzák gyerekek és szülôk egyaránt. A papírgyûjtésnek azonban nemcsak
anyagi haszna van. Összefogásra, környezettudatos életvitelre, sôt, kapcsolatok teremtésére, ápolására is neveli a
gyerekeket és minket, felnôtteket is. 

Az osztályok versenyeznek egymással, melyikük gyûjti a legtöbb papírt. Alsóban és felsôben a legtöbbet
gyûjtött osztály jutalomban részesül. Itt szeretném megköszönni minden diáknak, szülônek, nagyszülônek, peda-
gógusnak a részvételt, a közös munkát.

Lovas Istvánné munkaközösség vezetô
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Tisztelt ünneplô közösség!
EGYESÜLETÜNK, az Ablak Kakucsra

Közhasznú Egyesület az alábbi méltatással
terjesztette fel Csernák Jánosnét a 2014. évi
díszpolgári címre. 

Csernák Jánosné, leánykori nevén Csi-
szárik Mária 1951-ben született Kakucson.
Olyan kétkezi paraszti családból származik,
akiket az 1950-es, -60-as években meghur-
coltak származásuk miatt. Édesanyja háztar-
tásbeli, édesapja a paraszti munka mellett a
község Csiszárik Zenekarának kürtöse volt.

Marika a helyi általános iskola elvégzését
követôen a budapesti közgazdasági szakkö-
zépiskolában érettségizett. Rövid ideig a da-
basi ÁFÉSZ-nél dolgozott. Mivel mindig is
tanítani szeretett volna, ezért 1970-ben mint

képesítés nélküli tanító Kakucson helyezke-
dett el Balla Ferenc igazgató hívására. 

Szüleit, testvérét tragikus módon, fiata-
lasszony korában elvesztette. Egyetlen tá-
masza férje, családja lett.

Munkája, két kicsi gyermeke mellett vé-
gezte el felsôbb iskoláit. Elôször 1975-ben
Jászberényben a tanítóképzôt, majd 1978-
ban a szegedi Juhász Gyula Fôiskolán
elôször pedagógia szakon, 1994-ben ugyan-
itt magyar irodalom és nyelv szakon szerzett
tanári diplomát. Munkája elismeréseként

szakfelügyelônek választották. A tanítás
élethivatásává vált. Tanítványai utólag is há-
lával gondolnak szigorúságára, következetes
munkájára, hiszen annak gyümölcsét élvez-
hették a középiskolákban. Gimnazistaként,
szakközepesként magyarból nem volt szé-
gyen Kakucsról származni. 

Tanári feladatai mellett a 80-as évektôl
az iskolában Marika feladatként kapta a köz-
ségi ünnepélyek színvonalas mûsorának
összeállítását, majd a gyerekek betanítását.
Felkészítette tanítványait a Kazinczy szépki-
ejtési versenyekre, a körzeti szavalóverse-
nyekre. A diákok szép eredményekkel tértek
haza, ezzel is Kakucs jó hírnevét öregbítet-
ték.

Kolléganônk nagy és emlékezetes munká-
ja volt 2000-ben a millenniumi mûsor össze-
állítása és betanítása, melyre az akkori ön-
kormányzat kérte fel ôt. Méltó ünnepséget
szervezett erre az alkalomra is!

Közmûvelôdést segítô munkája mellett a
község Választási Bizottságának elnöki te-
endôit is magára vállalta. A rendszerváltó
választások gyôztesei, a polgármester és a
képviselôk az ô köszöntô, jóra biztató, buz-
dító gondolatai után kezdhették el négy évre
szóló munkájukat.

Községi önkormányzatunkban a minden-
kori Társadalmi és Kulturális Bizottság
külsôs tagja. Sváb származása miatt Marika
tagja a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak is. A fúvószenekari találkozók
állandó konferansza, a nemzetiségi önkor-
mányzat egyik motorja.

Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesü-
letben a Felügyelô Bizottság tagjaként vesz
részt a község hagyományainak megôrzésé-
ért végzett munkában. 

Csernákné Marika alapító tagja a 2002-
ben alakult Kakucsi Bárdos Lajos Kamara-
kórusnak, ott hangjával a szopránt erôsíti.
Patronálója a Kakucsi Népdalkör és Borvi-
rág Együttesnek, akik az ô kezdeményezésé-
re és felterjesztésére kapták meg elôször a
„Kakucsért” kitüntetést 2012-ben.

A Kakucsi Lapozgató szerkesztôségében
(lánya, Lívia lemondását követôen) 2004
decembere óta vállal feladatokat. Önkor-

mányzatunk kérésére 2010-ben a lapnál át-
vette a fôszerkesztô posztját. Írására, igé-
nyes lektoráló munkájára mind itt, mind a
kakucsi katolikus egyházközség lapjának, a
Hírfüzérnek a szerkesztésében is támasz-
kodhatunk.

2011. évi nyugdíjazását követôen újabb
feladatot is felvállalt: a helyi katolikus egy-
házközségben alakult Karitász csoportjában
végez önkéntes munkát. 

Az ô ötlete alapján készült el a kakucsi
Szent Kereszt-templom énekeskönyve,
melynek szerkesztésében is oroszlánrészt
vállalt.

Csernákné Marika a Kakucsi Általános
Iskolából, élete szinte egyetlen munkahe-
lyérôl ment nyugdíjba. Hûséges, tisztessé-
ges, szakmai körökben is elismert munkájá-
val 42 éven át, még a nyugdíjazását követô
esztendôben is a helyi iskola tanára volt.
Munkáját férje, két diplomás gyermeke min-
denkor támogatta, de ez kölcsönös ré-
szükrôl, hiszen unokái nevelésében mint
nagyszülôk – Marika és János – aktívan
részt vesznek.

Sokszínû közéleti tevékenysége mellett
mi mégis elsôsorban mint TANÁRNôRE te-
kintünk, ha rá gondolunk.

Örömmel vettük hírül, hogy a Kakucsért
végzett önzetlen munkájáért önkormányza-
tunk elfogadta az Ablak Kakucsra Közhasz-
nú Egyesület felterjesztését. Szeretettel kö-
szöntjük Marikát díszpolgáraink sorában. Is-
ten segítse ôt erôben, egészségben, hogy
még sok évig közösségeink, ügyeink egyik
meghatározó személyisége legyen.

(Összeállította: Tóth Istvánné)

Kakucs 2014. évi díszpolgára: Csernák Jánosné tanárnô
A 2014. augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségen – melyet az esô miatt Szent
Kereszt-templomunkban tartottunk – olvasta fel Spanyielné Elek Györgyi az alábbi
méltatást, melyben új díszpolgárunkat, Csernák Jánosnét méltattuk.

Köszönet a kitüntetô címért!

Petô Gábor atya megáldotta az új kenyeret,
melybôl minden jelenlévô hazavihetett

A szertartáson közremûködött a Kálvin Zenekar és a Kakucsi
Népdalkör és Borvirág Együttes

Énekével emelte az ünnep fényét a Bárdos Kamarakórus Nits Márta
vezetésével
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2014. OKTÓBER 12.
A polgármester- és települési képviselôválasztás szavazóköri eredményei

A 2014. október 12-én megtartott helyi választás törvényes
rendben zajlott. A szavazás napján a HVB-hez kifogás nem érke-
zett. A választási eredmények ellen fellebbezést nem nyújtott be
senki. A választási nyilvántartásban 2316 választópolgár szere-
pelt, ebbôl 1226 polgár járult az urnákhoz. A választás eredménye
október 15-én 16 órakor jogerôssé vált. 

A polgármesterre leadott szavazatok közül dr. Kendéné Toma

Mária érvényes szavazatainak száma: 761, Szalay István 452 ér-

vényes szavazatot szerzett. A választás eredményes volt, ennek

értelmében a megválasztott polgármester: dr. Kendéné Toma

Mária.
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Csernák Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke a 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésen az

alábbi köszöntô beszédet intézte a Képviselô-testület tagjaihoz és a Polgármester Asszonyhoz:

„Tisztelt új Képviselô-testület!
Ideje van mindennek az ember életében.

Bizonyos dolgok felismerésének. Bizo-
nyos elhatározásoknak. A kitartó, elszánt
küzdelemnek. Majd pedig a sikerélményen
alapuló örömnek. 

Igen, kedves új képviselôink, Ti az emlí-
tett „stációkat” végigjártátok.

Egyértelmû választási siker született. Az
újonnan felállott Testületben négyen elsô
ízben képviselôk, két fô szolgál már
hosszú ideje képviselôként községünkben.
Mondhatjuk tehát: a grémium „tiszta lap-
pal” indul, de tagjai a közéletben koránt-
sem ismeretlenek: a közösségi munka
egyiküktôl sem idegen.

Kedves Képviselô Hölgyek és Urak!
A mai nappal, az ünnepi percek után

azonnal elkezdôdik képviselôi munkátok,
hiszen eleget kell tennetek a jogszabályok-
ból eredô feladatoknak és a soron követ-
kezô munkák elvégzésének. A mai naptól
itt az ideje a vállalások, ígéretek teljesíté-
sének. Hiszen ezt várja Tôletek a választók
serege. Egyikôtök közzé is tette program-
jában: „A tettek beszélnek!” Mi pedig vár-
juk a nemes, községünket elôre lendítô tet-
teket!

A választás másnapján többen is feltet-
ték nekem a kérdést: miként vélekedem az
új testületrôl? Képes lesz-e betölteni hiva-
tását? Jóstehetséggel nem rendelkezem, de
úgy gondolom: egy összefogásra, közös
munkavégzésre kész csapattal sok minden
elérhetô. Hiszen ma is aktuális a legna-
gyobb magyarként tisztelt gr. Széchenyi
István gondolata: „Egynek minden nehéz,
de soknak semmi sem lehetetlen.”

Kedves Képviselôk!
Bizalmat szavaztunk nektek az elkövet-

kezendô ciklusra. A Testület összetétele:
életkor, végzettség, szakterület, nemek

szerinti megoszlása – reményekre jogosít-
hatja a választókat. Azokat a helyi polgá-
rokat, akik azon követelésüknek adtak
hangot a választás napján, hogy a nép jó-
léte legyen a legfôbb törvény.

Kívánom, hogy szemetek, fületek a jóra,
igazságra rezdüljön; érzô szív, jó lelkiis-
meret, kellô alkalmazkodóképesség birto-
kában, eskütökhöz híven munkálkodjatok! 

Ide kívánkozik egy, általam nemrégiben
olvasott gondolat: „A sikerhez nem azt kell
keresnünk, hogy mi választ el, hanem,
hogy mi köt össze. A közös nevezô, hogy
szeretjük településünket.” Ez a gondolat
Kakucsra is igaz. Közösen – Kakucsért!
– hiszen az összefogás hatalmas erô!

Kívánom végezetül, hogy 5 év után el-
mondhassátok: „Megcselekedtük, amit
megkövetelt a haza!”

Isten áldása legyen munkátokon!”

„Tisztelt új Polgármester Asszony!
A sors útjai kifürkészhetetlenek.
Vajon, amikor az új háziorvos felesége

két kisleánnyal és férjével elôször lépett
Kakucs földjére, megvillant-e benne, hogy
valamikor ennek a településnek az elöljá-
rója lesz? S 36 évvel késôbb Kakucs szeb-
bé, jobbá tételének, a faluközösség
fejlôdésének programjával színre lépve
761 választópolgár szavazatát megszerzi? 

Kedves Polgármester Asszony!
„Tempora mutantur” — „Az idôk vál-

toznak”. 
Amikor – immár sokadszor – ma ismét

gratulálok –, ezennel a többség bizalmá-
nak kivívásához -, ezzel párhuzamosan kí-
vánom, hogy ez a bizalom sohasem ren-
düljön meg. Ellenkezôleg: mind több ka-
kucsi lakos fogadjon bizalmába Téged. Hi-
szen nem csupán a Te érdeked, hanem kö-
zös célunk most már, hogy a programod-
ban felvázolt terveket igyekezzünk valóra

váltani. Fontos minél több embert meg-
nyernünk az ügynek, hiszen minden itt
élônek közös célja, hogy jól érezze magát
a lakóhelyén. 

„A haza örök, s nemcsak az iránt tarto-
zunk kötelességgel, amely van, hanem az
iránt is, amely lehet, s lesz.” Kossuth fi-
gyelmeztetése ma is idôszerû. 

Kedves Marika!
Kakucs lakói a munkán és az összefogá-

son alapuló fejlôdésre szavaztak. Arra,
hogy a község új utakat keressen a tovább-
lépés érdekében, de a régi jó kezdeménye-
zéseket, hagyományokat tartsa meg. Arra,
hogy erôsítse családjait, vállalkozóit, civil
közösségeit. Mert annál erôsebb, hatéko-
nyabb egy település a közös célok megva-
lósításában, minél jobban együttmûködnek
családjai, vállalkozói és mindennemû kö-
zösségei. Ezen gondolatok is kiolvashatók
a programodból.

Kívánom, hogy bölcsességgel irányítsd
községünket, becsületesen, kitartással dol-
gozz a közös cél, közös álom valóra váltá-
sáért. A 761 szavazat kötelez. A 452 szava-
zat plusz feladatokat ró rád. Az otthon ma-
radó szavazók megnyerése úgyszintén.

Isten áldását kérem szolgálatodra, erôt,
egészséget kívánok munkádhoz!”

Az Újság Szerkesztôsége részérôl is
szívbôl gratulálunk, és eredményes mun-
kát kívánunk Kakucs község megválasz-
tott polgármesterének és képviselôinek, és
egyúttal megköszönjük az elmúlt önkor-
mányzati ciklusban végzett munkáját Sza-
lay István leköszönô polgármester úrnak
és az új Képviselô-testületben már nem te-
vékenykedô Balogh János alpolgármes-
ter úrnak, Marton Ilona képviselô
asszonynak, Oláh József és Prohászka
Csaba képviselô uraknak!

A leadott képviselôi szavazatok alapján az alábbi sorrend ala-
kult ki:

1. Varró Tamás László 762 szavazat
2. Balogh János      647 szavazat
3. Spanyielné Elek Györgyi 640 szavazat
4. Tóth Istvánné      607 szavazat
5. Nagy Pál       600 szavazat
6. Horváth Zoltán     494 szavazat
7. Kucsera Attila     453 szavazat
8. Kakucsi-Csernák Zoltán  433 szavazat
9. Oláh József       365 szavazat
10. Kosibáné Makai Hajnalka 359 szavazat
11. Faragó Tamás     307 szavazat
12. Tóth Tamás      298 szavazat.

A választási eredmények jogerôssé válása után a mandátumot
szerzett 6 képviselôbôl Balogh János visszalépett, majd a 7. leg-
több szavazatot elért Kucsera Attila szintén visszalépett. 

Ennek értelmében a 6 legtöbb szavazatot elért, s ezáltal a meg-

választott egyéni listás települési önkormányzati képvi-

selôkbôl álló képviselô-testület az alábbi személyekbôl áll:
Varró Tamás László 

Spanyielné Elek Györgyi

Tóth Istvánné

Nagy Pál 

Horváth Zoltán

Kakucsi-Csernák Zoltán

A települési roma nemzetiségi önkormányzati választás szintén
eredményes volt. 

A megválasztott települési roma nemzetiségi önkormányzati

képviselôk: 
Venczel János

Rupa János

Bodor József
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99/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület titkos szavazással Nagy Pál, 2366 Ka-

kucs, Rónay György utca 28. szám alatti lakost választotta meg
Kakucs község társadalmi megbízatású alpolgármesterének. 

100/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

illetményét - törvény által kötelezôen elôírt összegben - bruttó
448.700 Ft/hó, költségtérítését pedig 67.305 Ft/hó összegben
állapította meg. 

101/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület az alpolgármester tiszteletdíját 157.045

Ft-ban határozta meg, viszont az alpolgármester úr a részére ad-
ható tiszteletdíj egy meghatározott részérôl lemondott, így a Tes-
tület Nagy Pál társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet-
díját bruttó 50.000 Ft/hó összegben, költségtérítését pedig 7.500
Ft/hó összegben állapította meg.

102/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület a Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság tagjait az

alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke: Spanyielné Elek Györgyi
Képviselô tagja: Varró Tamás László
Nem képviselô tagja: Maczák János

103/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület a Falufejlesztési és Közbiztonsági Bi-

zottság tagjait az alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke: Varró Tamás László 
Képviselô tagja: Kakucsi-Csernák Zoltán
Nem képviselô tagja: Dr. Körtvélyessy Zsolt

104/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület a Kulturális és Társadalmi Bizottság

tagjait az alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke: Tóth Istvánné 
Képviselô tagja: Spanyielné Elek Györgyi
Nem képviselô tagja: Csernák Jánosné

105/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület a Jogi és Szociális Bizottság tagjait az

alábbiak szerint választotta meg:

Elnöke: Kakucsi-Csernák Zoltán
Képviselô tagja: Horváth Zoltán
Nem képviselô tagja: Marton Ilona

106/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület a Sport- és Ifjúsági Bizottság tagjait az

alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke: Horváth Zoltán 
Képviselô tagja: Tóth Istvánné 
Nem képviselô tagja: Sallai Pál

107/2014. (10. 27.) számú Határozat:
A Képviselô-testület Szalay István leköszönô polgármester úr

végkielégítésének, valamint szabadságmegváltásának összegét
járulékokkal mindösszesen: 4.958.218 Ft-ban állapította meg.

A Képviselô-testület a 8/2014. (X. 27.) számú önkormányzati
rendeletével megalkotta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
(melyet terjedelmére tekintettel az újság hasábjain nem áll mó-
dunkban közölni, azonban megtekinthetô a www.kakucs.hu honla-
pon).

A Képviselô-testület a 9/2014. (X. 27.) önkormányzati rendele-
tével megalkotta a települési önkormányzati képviselôk, bizott-
sági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítésérôl szóló rendeletét
(melybôl néhány részletet az alábbiakban közlünk T. Olvasóink-
kal, azonban a rendelet teljes tartalma szintén megtekinthetô a
www.kakucs.hu honlapon).

Kivonatok a rendeletbôl:
„1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell Kakucs Község Önkor-

mányzata 
a) települési képviselôire,
b) képviselô-testülete bizottságának
ba) képviselô tagjaira és elnökére,
bb) nem képviselô tagjára.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat polgár-

mesterére, alpolgármesterére.
2. § (1) A képviselôi tiszteletdíj összege havonta 30.000 Ft (a

továbbiakban: alapdíj).
(2) A Képviselô-testület a képviselôk részére bizottsági elnöki

és bizottsági tagi tisztség betöltése esetén – az (1) bekezdésben
meghatározott alapdíjon felül - nem állapít meg további, növelt
összegû tiszteletdíjat.

3. § A bizottságok nem képviselô tagjainak tiszteletdíja ha-
vonta 15.000 Ft. …

7. § (1) A képviselô/nem képviselô bizottsági tag a tiszteletdíjá-
ról írásban lemondhat.” 

A következôkben tájékoztatjuk Önöket a Képviselô-testület ál-
tal az alakuló ülésen meghozott – önkormányzati választással
összefüggô – határozatok és rendeletek lényegérôl: 

Név Telefonszám

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester +36-29/576-050
Farkasné Szabó Mária jegyzô +36-29/576-030
Benkovics Edina gazdasági vezetô +36-29/576-032
Bánné Macskó Zsuzsanna pénzügyi ügyintézô +36-29/576-033
Berki Eszter pénzügyi ügyintézô +36-29/576-037
Dinnyés Jánosné adóügyi ügyintézô +36-29/576-035
Halmi Pálné szociális ügyintézô +36-29/576-034
Horváth Renáta igazgatási ügyintézô +36-29/576-040
Prohászka Péter mûszaki ügyintézô +36-29/576-036
Somogyvári Zsuzsanna pénzügyi ügyintézô +36-29/576-033

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak telefonos elérhetôségei:
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Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóim!

Köszönöm a bizalmukat, melynek kö-
vetkeztében ez év október 12-étôl betölt-
hetem a polgármesteri tisztséget! Öröm-
mel vállaltam ezt a feladatot és örömmel
végzem a munkámat nap, mint nap. A kö-
zösség szeretete adja ehhez a munkához a
legnagyobb erôt!

Ígéretemhez híven Kakucs érdekét tar-
tom a legfontosabbnak. Mint ahogy a kép-
viselô-testület minden tagja.

Azonban a tisztséggel együtt a megörö-
költük a nehézségeket is. 

Mivel 12 évig az önkormányzat munká-
jában magam is részt vettem, sok min-
denrôl tudomásom volt. 

Ám, még számomra is meglepetés volt
néhány pénzügyi tény. 

Úgy hallottam, hogy a faluban elterjedt,
18 millió forint volt a „kasszában” az át-
adáskor. 

Lássuk hát, hogyan is van ez! Mennyit
kellett, kell vagy kellene még kifizetni ok-
tóber 12-e óta:

Ez a negyvenhárom millió hétszázki-
lencvenötezer háromszázhetvenkilenc fo-
rintnyi kifizetnivaló terhelte meg az új
képviselô-testület indulását a kezdô
18 000 000,- Ft-hoz képest.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek
közül az összegek közül az óvoda fordított
áfa tételét néhány hónapon belül visszau-
talja az állam. Ahhoz, hogy ne fizetessék
velünk vissza az óvodára nyert összeg fe-
lét – 45 millió forintot -, be kellett fizet-
nünk ezt a tételt. 

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község
Képviselô-testülete által a korábbi újság meg-
jelenése óta hozott határozatok lényegét és a
rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésé-
re lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban
és a www.kakucs.hu weblapon.

VIII. ülés: 2014. július 24.

64/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kökörcsin Óvoda eszközbeszerzésére

kiírt közbeszerzési eljárás eredményérôl
65/2014. képviselô-testületi határozat:
A hulladékszállítási tevékenység végzé-

séhez szükséges környezetvédelmi enged-
élyek elkészítésére és a környezetvédelmi
szolgáltatás elvégzésére tett ajánlatok elfo-
gadásáról

66/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs, Fô utca 126. szám ingatlan ér-

tékesítésére vonatkozó ajánlat elfogadásá-
ról

67/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Egészségház belsô és külsô felújításá-

val kapcsolatos mûszaki ellenôrzési tevé-
kenységre vonatkozó megbízási szerzôdés
elfogadásáról

68/2014. képviselô-testületi határozat:
Külterületi szántó ingatlanok megvásár-

lásához történô hozzájárulásról

69/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 1266 hrsz-ú ingatlan értékesí-

téséhez történô hozzájárulásról
70/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs, Székesi úti lakóparkban lévô

1 db ingatlan értékesítéséhez történô hoz-
zájárulásról

71/2014. képviselô-testületi határozat:
Kisértékû tárgyieszközök beszerzéséhez

történô hozzájárulásról
72/2014. képviselô-testületi határozat:
A Polgármesteri Hivatal informatikai

biztonsági feladatainak ellátására kötött
szerzôdés jóváhagyásáról

73/2014. képviselô-testületi határozat:
A Polgármesteri Hivatal Informatikai

Biztonsági Szabályzatának jóváhagyásáról
74/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Általános Iskola udvari játékcseréjé-

hez történô hozzájárulásról
75/2014. képviselô-testületi határozat:
A Dózsa György utcai szennyvízátemelô

felújításával kapcsolatban

IX. ülés: 2014. augusztus 1.

76/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 036/33. hrsz-ú ingatlan értéke-

sítésével kapcsolatban
77/2014. képviselô-testületi határozat:

A Derényi utca aszfaltburkolatának fel-
újításáról

78/2014. képviselô-testületi határozat:
A Temetô utca, Sastelep területén közvi-

lágítási lámpatestek kihelyezésérôl
79/2014. képviselô-testületi határozat:
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és

póttagjainak megválasztásáról

X. ülés: 2014. szeptember 12.

6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2014.

évi költségvetésérôl szóló
1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet

módosításáról
80/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. I. félévi költség-

vetési beszámolójáról
81/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. évi költségveté-

si elôirányzatainak 1. módosításáról
82/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Nemzetiségi Szavazatszámlá-

ló Bizottság tagjainak megválasztásáról
83/2014. képviselô-testületi határozat:
A Szavazatszámláló Bizottságok új tag-

jának, póttagjainak megválasztásáról
84/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda maximális

A polgármestert távozásakor törvényesen megillette 4.944.716 Ft
Az Együtt Segítôszolgálatnak éves díj: 1.361.000 Ft
Az A.S.A havi díja 905.150 Ft
A központi hétvégi ügyelet éves díjából III.-IV. negyedévre 718.772 Ft
Elmaradt az Egészségház befejezô munkálatainak kifizetése 3.687.530 Ft
A sportpályánál korábban végzett munkálatok kifizetése 1.378.561 Ft
Nagy meglepetésünkre, az óvoda felújításánál félreértés
folytán nem fizették be a fordított áfa-t. 12.586.000 Ft
Ugyancsak az óvodánál elmaradt kifizetés a kivitelezônek 1.963.650 Ft
A Csév-Ka kommunális hulladékgyûjtési és szállítási és szolgáltató 
közös kft. törzstôkéjének emelése 1.250.000 Ft
Az Újhartyánnal közösen felújítandó szennyvíztisztító
Kakucsra esô önrészét sem fizették ki 15.000.000 Ft
A fenti összegek összértéke 43.795.379 Ft

Az Újhartyánnal közös szennyvíztisztító
önrészéhez a képviselô-testületünk határo-
zatban kérte az Újhartyáni Önkormányza-
tot, hogy elôlegezzék meg nekünk ezt a 15
millió forintot, melyet a késôbbiekben fi-
zetünk meg. Abból a pénzbôladhatjuk
vissza, amit az állam a sikeres létesítmény-
befejezésekor visszatérít.

Az Újhartyáni Képviselô-testület me-
gértette helyzetünket, és helyettünk is befi-
zette az önrészt. 

Köszönettel tartozunk érte. 
A Csév-Ka kft. esetében is eltekintettek

a törzstôke emelésétôl, így azt az összeget
áttehetjük jövô év második felére. 

Ezek mellett a kifizetések mellett min-
den hónapban állandó kiadásaink vannak,
mint pl.: 

A köztisztviselôk és közalkalmazottak
fizetése közel 6.500.000 Ft. A közmunká-
sok és segélyek kifizetése 1.300.000 Ft. A
havi rezsi változó összegû 

Ez jelen pillanatban a község pénzügyi
helyzete. 

Mindezt le kellett írnom, mert nem sze-
retném, ha az a látszat lenne, hogy minden
lehetôséget biztosított számunkra a lekö-
szönô polgármester. 

Az új képviselô-testület mindent meg-
tesz, hogy a kötelezettségeinket idôben tel-
jesítsük, és a község gazdálkodása ne ke-
rüljön veszélybe. 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
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csoportlétszáma megemelésének enged-
élyezésérôl

85/2014. képviselô-testületi határozat:
A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda

közötti munka- és feladatmegosztás rend-
jérôl szóló megállapodás jóváhagyásáról

86/2014. képviselô-testületi határozat:
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszerhez tör-
ténô csatlakozásról

87/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2013. évi – átdolgo-

zott - gyermekvédelmi beszámolójának el-
fogadásáról

88/2014. képviselô-testületi határozat:
Mentôautó vásárlásához történô támo-

gatási kérelemrôl
89/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2014/2015.

évi munkatervének véleményezésérôl
90/2014. képviselô-testületi határozat:
„Az OKÖT hulladékgazdálkodási rend-

szerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
címû projektüzemeltetési koncepció elfo-
gadásáról

91/2014. képviselô-testületi határozat:
Kakucs közmûves ivóvízellátó rendszer

gördülô fejlesztési tervének elkészítése tár-
gyában

92/2014. képviselô-testületi határozat:
Kakucs közmûves szennyvízelvezetô

rendszer gördülô fejlesztési tervének elké-
szítése tárgyában

93/2014. képviselô-testületi határozat:
Kakucs-Újhartyán közmûves szennyvíz-

tisztító rendszer gördülô fejlesztési tervé-
nek elkészítése tárgyában

94/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 578/3. hrsz-ú ingatlanon lévô

terhek törlésére vonatkozó hozzájárulás-
ról

XI. ülés: 2014. október 03.

7/2014. (X. 06.) önkormányzati rendelet:
A szociális célú tûzifa vásárlásához kap-

csolódó támogatásról
95/2014. képviselô-testületi határozat:
A szociális célú tûzifavásárláshoz kap-

csolódó önerô elkülönítésérôl
96/2014. képviselô-testületi határozat:
A Könyvtár gépészeti és belsô-külsô fel-

újítására vonatkozóan pénzösszeg költség-
vetésben történô elkülönítésérôl

97/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Egészségházba új bútorok vásárlásá-

ra vonatkozóan pénzösszeg költségvetés-
ben történô elkülönítésérôl

98/2014. képviselô-testületi határozat:
A Sportépület belsô felújítására vonat-

kozóan pénzösszeg költségvetésben tör-
ténô elkülönítésérôl

XII. ülés: 2014. október 27.

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet:
A Képviselô-testület Szervezeti és Mû-

ködési Szabályzatáról
9/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet:
A települési önkormányzati képviselôk,

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költség-
térítésérôl

99/2014. képviselô-testületi határozat:
Alpolgármester megválasztásáról –

Nagy Pál
100/2014. képviselô-testületi határozat:
A polgármester illetményének, költség-

térítésének megállapításáról
101/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Alpolgármester illetményének, költ-

ségtérítésének meghatározásáról
102/2014. képviselô-testületi határozat:
A Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság elnöké-

nek és tagjainak megválasztásáról
103/2014. képviselô-testületi határozat:
A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bi-

zottság elnökének és tagjainak megválasz-
tásáról

104/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kulturális és Társadalmi Bizottság el-

nökének és tagjainak megválasztásáról
105/2014. képviselô-testületi határozat:
A Jogi és Szociális Bizottság elnökének

és tagjainak megválasztásáról
106/2014. képviselô-testületi határozat:
A Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökének

és tagjainak megválasztásáról
107/2014. képviselô-testületi határozat:
A leköszönô Polgármester Úr végkielégí-

tésére és szabadságmegváltására kifize-
tendô összeg tudomásulvételérôl

108/2014. képviselô-testületi határozat:
Döntés a leköszönô Polgármester Úr ju-

talmazási lehetôségének elutasításáról
109/2014. képviselô-testületi határozat:
A települési hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatást végzô CSÉV-KA Nonprofit
Kft. Társasági Szerzôdésének módosításáról

110/2014. képviselô-testületi határozat:
Hozzájárulás a CSÉV-KA Nonprofit

Kft. által kötendô bérleti szerzôdés aláírá-
sához

XIII. ülés: 2014. október 30.

111/2014. képviselô-testületi határozat:
Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési

Egyesület részére készfizetô kezesség váll-
alásáról

112/2014. képviselô-testületi határozat:
A Magyar Állam tulajdonát képezô ka-

kucsi 500. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásának kérelmezé-
sérôl

113/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Újhartyán-Kakucs települések tulaj-

donában lévô szennyvíztisztító-telep bôví-
téséhez szükséges pénzügyi forrás felkuta-
tása tárgyában

XIV. ülés: 2014. november 13.

114/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi

Társulás Társulási Tanácsába képviselô
delegálása

115/2014. képviselô-testületi határozat:
A Társult Önkormányzatok „Együtt”

Segítôszolgálata Társulás Társulási Taná-
csába képviselô delegálása

116/2014. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenn-

tartó Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába képviselô delegálása

117/2014. képviselô-testületi határozat:
A 2015. évi belsô ellenôrzési feladatok

ellátására vállalkozás megbízása
118/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2015. évi belsô el-

lenôrzési tervérôl
119/2014. képviselô-testületi határozat:
Ingatlanközvetítô vállalkozásokkal ko-

rábban kötött szerzôdések felmondása
120/2014. képviselô-testületi határozat:
A Polgármester megbízása az adásvételi

szerzôdések Önkormányzat nevében tör-
ténô aláírására

121/2014. képviselô-testületi határozat:
Döntés ingatlanközvetítési megbízási

szerzôdés megkötésére tett ajánlattétellel
kapcsolatban

122/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Újhartyán–Kakucs települések tulaj-

donában lévô szennyvíztisztító-telep bôví-
téséhez szükséges pénzügyi forrás ügyében

123/2014. képviselô-testületi határozat:
A „Kakucsi” Mazsorett Sportegyesület

– Kakucs – névhasználatához való hozzá-
járulásáról

XV. ülés: 2014. november 25.

10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rende-
let:

Kakucs Község Önkormányzata 2014.
évi költségvetésérôl szóló

1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

124/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. III. negyedévi

költségvetési beszámolójának elfogadásá-
ról

125/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. évi költségveté-

si elôirányzatainak 2. módosításáról
126/2014. képviselô-testületi határozat:
Döntés kedvezményes árú telekvásárlás

iránti kérelem ügyében
127/2014. képviselô-testületi határozat:
A IV. Böllérfesztivál költségeihez való

hozzájárulásról
128/2014. képviselô-testületi határozat:
A CSÉV-KA Kft. törzstôkéjének meg-

emelésérôl

XVI. ülés: 2014. december 1.

129/2014. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 036/31. hrsz-ú ingatlan érté-

kesítési árának meghatározásáról
130/2014. képviselô-testületi határozat:
A Ságvári Endre utca nevének megvál-

toztatásáról – Arany János utcára
131/2014. képviselô-testületi határozat:
Az Egészségház felújításával kapcsolat-

ban további munkálatok elvégzéséhez való
hozzájárulásról

132/2014. képviselô-testületi határozat:
A fiókgyógyszertár üzemeltetôjének vál-

tozásáról



2014. DECEMBER KAKUCSI LAPOZGATÓ 11

Karácsony az az ünnep, amelyen az em-
ber igyekszik maga köré gyûjteni a család-
tagjait. Idôtlen idôk óta a meghittség
idôszaka az adventtôl karácsonyig tartó pe-
riódus. 

Szeretnénk megteremteni a csendet, a
békét a lelkünkben és a környezetünkben
is. 

Ebben az esztendôben bôven volt ré-
szünk zaklatottságban, izgalomban és
örömben egyaránt. 

Új képviselô-testület állt fel és komoly
hozzáértéssel kezdte meg munkáját.

Eljött az ideje a megnyugvásnak és ün-
nepvárásnak.

Meggyújtottuk a község adventi koszo-
rúján az elsô gyertyát, és hagyományaink
szerint felállítjuk december nyolcadikán a
községi karácsonyfát, készülünk a karácso-
nyi vásárra, melyet december 13-án, szom-
baton rendezünk. Ez a vásár tulajdonkép-
pen egy találkozó az itt élôk számára, hogy
forró tea, forralt bor mellett közelebb kerül-
hessenek egymáshoz. 14-én délután fel-
csendülnek az adventi koncert hangjai a
templomban. Szeretettel várunk mindenkit
erre az alkalomra is. 

Mindenkiben több türelem, kedves szó
gyûlik össze ebben az idôszakban. 

Kívánom valamennyi községi lakónk-

nak, hogy ünnepét töltse szerettei körében,
tegye széppé napjaikat a karácsonyi gyer-
tya fénye, adjon erôt az elkövetkezendô
esztendôre!

Meghitt, szeretetben töltött karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, békés,
boldog Új Esztendôt kívánok!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az alábbi írás – kisebb változtatásokkal – megjelent a Hírfüzér
2014. szeptemberi számában, de úgy tartottuk illônek, hogy községi
lapunkban is megjelentessük, hiszen egy községi szervezet megszû-
nését adjuk közzé.

Önkormányzatunk vezetôsége úgy döntött, hogy a következô
ciklusban nem indulunk, tehát Kakucson megszûnik a német nem-
zetiségi önkormányzat 2014 ôszétôl. Úgy gondoljuk, hogy azo-
kon a településeken van létjogosultságuk a nemzetiségi önkor-
mányzatoknak, ahol óvodát, iskolát, egyesületet is mûködtet-
nek, valamint jelentôs számú nemzetiségi él, és annak is vallja
magát. Úgy, ahogyan azt Újhartyánban teszik a németek, vagy ná-
lunk a romák. Mi, sváb származásúak kevesen maradtunk, közü-
lünk is nehezen vállalják el a vezetôi posztokat. Képviselôink min-
denkor ingyenesen végezték munkájukat, amit ezúton is köszönök.

Engedjék meg, hogy vázlatosan beszámoljak arról, hogy az el-
múlt két választási ciklusban, azaz 8 év alatt mit is tettünk, mire is
szövetkeztett ez a közel negyven, sváb származású kakucsi lakos:

– civilekkel összefogva felújítottuk temetônk központi Szent
Keresztjét,

– kiadtuk az 1944 telén elhurcolt málenkij robotosaink és hadi-
foglyaink könyvét,

– támogattuk a Don-kanyarba és a málenkij robotosok volt tábo-
raiba szervezett dabasi motorosok zarándoklatát,

– hôsi emlékmûvünknél évente megemlékeztünk a doni áldoza-
tokról és az állami ünnepeinkrôl,

– évente fúvószenekari találkozókat szerveztünk sportcsarno-
kunkban,

– sváb néptáncosokat hívtunk falunapjainkra és a szüreti felvo-
nulásokra,

– próbálkoztunk felnôtteknek szervezett német nyelvtanfolyam
indításával is.

Tavalyi, évet záró megbeszélésünkön kérte tagságunk, hogy idén
kirándulást is szervezzünk. Erre nyílt lehetôség 2014. augusztus
28-án. Kismaroson megtekintettük a sváb tájház gyûjteményét,

majd – Királyrét és Nagymaros érintése után – a lepencei termál-
fürdôben pihenhettünk. Útban hazafelé megálltunk Inárcson, hogy
ott is megnézzük a felavatott tájházat. Szép utunk volt, szívesen
emlékezünk rá, mint az eltelt nyolc évre is.

Vezetôségünk úgy döntött, hogy pénzmaradványunk egy ré-
szébôl felújíttatjuk temetônkben a második világháború két hôs pi-
lótájának, valamint Kakucs tanítónôjének, Szalay Máriának a sír-
emlékét. A maradvány másik részét felajánljuk a kakucsi tájházra,
valamint a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház mûszaki be-
rendezéseinek fejlesztésére.

Végezetül köszönjük az Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetségének patronálását, akik felkaroltak bennün-
ket, szakmailag segítették munkánkat. Mellettük köszönet jár Hal-
mi Pálnénak, Editkének, aki a helyi önkormányzatnál volt segítsé-
günkre, illetve minden községi képviselônek, aki értékelte, figye-
lemmel kísérte munkánkat.

Bízunk abban, hogy mind a jelen-, mind az utókor jó szívvel fog
emlékezni ránk, hogy jó magyarként méltón képviseltük sváb ôse-
ink emlékét.

Tóth Istvánné volt nemzetiségi képviselô, elnökhelyettes

Az utolsó kirándulásunkon készült fotó (Tóthné)

Búcsúzik a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóim!
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Január
18-án, vasárnap: Megemlékezés a 

magyar honvédekrôl a doni áttörés 71. évfordulóján 
Felelôs: Ablak Kakucsra

Helye: Hôsi Emlékmû
24-én, szombaton – Böllérfesztivál

Felelôs: Hörömpô István
Helye: KakucsRing

28-31-ig: Díszgalamb-kiállítás
Felelôs: Díszgalamb Egyesület

Helye: Sportcsarnok
31-én, szombaton a Magyar Kultúra napja

Felelôs: Könyvtár

Február
6-án, pénteken 16 órától iskolai farsang

Felelôs: K.Á.I.
Helye: Sportcsarnok

7-én, szombaton 16 órától óvodai farsang
Felelôs: Kökörcsin Óvoda

Helye: Sportcsarnok 
14-én, szombaton Nyugdíjas farsang

Helye: könyvtár
Felelôs: Nyugdíjasklubok

Március
6-án, pénteken Irodalmi Kávéház

Felelôs: KTB
15-én, vasárnap községi ünnepély az ünnep

Helye: Templomunk, Hôsök Emlékmûve, Sportcsarnok
Felelôs: K.Á.I.

28-án, szombaton Tájház-avató
Felelôs: Ablak Kakucsra

Április
11-én, szombaton katolikus bál

Felelôs: Egyháztanács
18-án, szombaton Rónay György-szavalóverseny

Felelôs: Könyvtár
26-án, szombaton VII. fúvószenekari találkozó

Felelôs: KTB
30-án, csütörtökön májfa-állítás

Felelôs: KAFIK
Hó végén: KIN-napok

Felelôs: K.Á.I.

Május
3-án, vasárnap elsôáldozás

Felelôs: Egyháztanács
10-én, vasárnap Kápolnabúcsú

Felelôs: Egyháztanács
16-án, szombaton Kökörcsin Óvodában családi 

és gyereknap
Felelôs: Kökörcsin Óvoda

30-én, szombaton óvodai ballagás
Felelôs: Kökörcsin Óvoda

Június
4-én, csütörtökön Trianon-emléknap

Felelôs: KAFIK
7-én, vasárnap Úrnap

Felelôs: Egyházközség
7-én, vasárnap Nosztalgiamérkôzés a Sportpályán

Felelôs: Sportbizottság
13-án, szombaton általános iskolai ballagás

Felelôs: K.Á.I.

20-án, szombaton egyházi családi nap
Felelôs: Egyházközség

Július
10-11. péntek-szombat - Falunap

Felelôs: KTB

Augusztus
20-án, csütörtökön Szent István ünnepe

Felelôs: KTB
Helye: Szent Kereszt-templom tere

Kispályás labdarúgó bajnokság és sportbál
Felelôs: Sportbizottság

Helyszín: kakucsi sportpálya

Szeptember
1-jén új tanév kezdése

Felelôs: K.Á.I.
13-án, vasárnap búcsú
Felelôs: Egyházközség

19-én, szombaton II. Pálinkafesztivál
Felelôs: Ablak Kakucsra

Október
6-án, kedden lengyel-magyar barátság ünnepe

Felelôs: Ablak Kakucsra
10-én, szombaton szüreti felvonulás

Felelôs: KTB
Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok

13-22. TÖK JÓ HÉT
Felelôs: K.Á.I.

23-án, pénteken ünnepi megemlékezés
Felelôs: KTB

Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû, 
Sportcsarnok, utcáink, tereink

November
7-én, szombaton Márton-napi vigasságok

Felelôs: Ablak Kakucsra
a Tájházban

28-án, szombaton Iskolai jótékonysági bál – Útravaló
Felelôs: K.Á.I.

Helye: Sportcsarnok
30-án, hétfôn községi nyugdíjasok napja

Felelôs: Polgármesteri Hivatal
Helye: Sportcsarnok

December
12-én, szombaton adventi vásár

Felelôs: KTB
Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér

13-án, vasárnap adventi koncert
Felelôs: KTB

Helye: Szent Kereszt-templom
15-étôl, keddtôl Szent Család-járás

Felelôs: Rózsafüzér Társulat
18-19-én, péntek-szombat advent a Tájházban

Felelôs: Ablak Kakucsra
18-19-20-án, péntek-szombat-vasárnap betlehemezés

Felelôs: Egyházközség

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rövidítések feloldása:
KTB= Társadalmi és Kulturális Bizottság

K.Á.I.= Kakucsi Általános Iskola
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A bûncselekmények elkövetôi az
idôskorúak sérelmére elkövetett bûncse-
lekmények során rendszerint kihasználják,
hogy az idôskorú áldozatok szinte minden
esetben jóhiszemûek, hiszékenyek, leg-
többször egyedül élnek. Az óvatlanság,
túlzott bizalom még mindig gyakori áldo-
zati magatartás. Az idôs korú személyek
korukból, egészségi állapotukból, élet-
módjukból, szokásaikból adódóan
könnyebben megtéveszthetôk, mint az át-
lagos középkorú személyek. A tanyavilág-
ban élô idôs emberek sajátos helyzetük
miatt jobban igénylik a szolgáltató gon-
doskodást.

Figyeljünk oda idôs embertársainkra,
legtöbbször a (szubjektív) biztonság meg-
teremtése nem pénz, sokkal inkább az óva-
tosság és odafigyelés kérdése.

Az alkalmi, illetve a zseblopás, mint a
legtöbb bûncselekmény megelôzhetô, el-
kerülhetô, de mit is tegyünk ennek érde-
kében?

– Amikor bevásárolni indulunk, figyel-
jünk oda, ne hagyjuk a személygépkocsink
utasterében értékeinket, gépkocsink ajtaját
és ablakát ne felejtsük el bezárni!

– Bevásárlásainkat lehetôség szerint a
nappali idôszakban végezzük!

– Ideális elkövetési terepet jelentenek az
alkalmi tolvajok számára a zsúfolt terek, a
bevásárlóközpontok, a piacok, a tömeg-
közlekedési eszközök. Legyünk figyelme-
sebbek, elôvigyázatosabbak ezeken a he-
lyeken.

– Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a
táskánkat, pénztárcánkat a pultra.

– Értéktárgyainkat, bankkártyánkat, mo-
biltelefonunkat, iratainkat ne tegyük a be-
vásárlókosár tetejére.

– Értékeinket ne vigyük magunkkal sé-
táláskor vagy bevásárláskor, ha mégis ma-
gunknál tartjuk, tegyük azokat a belsô, le-
hetôleg zárható zsebünkbe vagy a táska
belsô rekeszébe. Szorosan fogjuk táskán-
kat a testünk mellett, de inkább elôttünk.

– Soha ne tartsuk a bankkártyánk mel-
lett a PIN azonosító kódot. Az elkövetô
akár a teljes hitelkeretünket is felveheti az
ATM automatából! A pénzkiadó automata
által kiadott kontroll szelvényt tegyük el,
mert információkat tartalmaz folyószám-
lánkról.

– Idegen személy felkérésére ne vált-
sunk fel pénzt. 

– Amennyiben tetten értük a zsebtolvajt
hangosan kérjünk segítséget a közelben
tartózkodó személyektôl! Soha ne száll-
junk szembe a támadóval!

– Boltban, piacon, orvosnál senki se me-
séljen életkörülményeirôl, otthon tárolt ér-
tékeirôl, telefonon keresztül senkinek se
adjon információt önmagáról, mert azzal
az idegen személyek visszaélhetnek.

– Nyári idôszakban nyakláncunkat, kar-

kötônket ne feltûnô módon viseljük, mert
azt könnyen kitéphetik nyakunkból, ka-
runkról.

– Közlekedési eszközre történô fel- és
leszállás során ügyeljünk táskáinkra, érté-
keinkre. Csomagjainkat lehetôleg ne bíz-
zuk idegen személyekre.

A legnagyobb odafigyelés mellett is ál-
dozatokká válhatunk:

– Ha az irataink mellett a lakáskulcsun-
kat is ellopták, azonnal cseréltessük le a
zárakat!

– Ha a bankkártyákat vitték el, sürgôsen
intézkedjünk annak letiltása ügyében! Ja-
vasoljuk, hogy nagyobb összegû megtaka-
rításainkat ne tartsunk a bankkártyán, azt
inkább valamelyik pénzintézetben helyez-
zük el.

Mit tegyünk lakásunk, birtokunk vé-
delme érdekében?

– A besurranásos lopásokat jellemzôen
földszinti lakásoknál, illetve családi há-
zaknál követik el, érdemes befektetni a
biztonság érdekében. Szereltessünk fel rá-
csot a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót
pedig tartsuk mindig zárva, még akkor is,
ha otthon tartózkodunk! Ne felejtsük az aj-
tó zárjában a kulcsot!

– A bejárati ajtóra és a névtáblára cél-
szerû csak vezeték – és a keresztnevet kiír-
ni. Egyéb információkat tartalmazó kiírást
(Pl.: doktori cím: jómódra utal, özvegy:
egyedül él) nem célszerû eszközölni.

– Az ablakokon lévô redônyt azon helyi-
ségekben, melyeket nem használnak, nap-
közben húzzák fel, ezzel is azt a látszatot
kelve, hogy a lakás valamennyi helyiségét
használják. Lehetôség szerint az elôkertet
és az utcafrontot tartsák karban, mert az el-
hanyagoltság látványa arra enged követ-
keztetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül
él, esetleg gyenge vagy segítségre szorul
és ezáltal áldozattá válhat.

– Csengetéskor, még az ajtó kinyitása
elôtt ellenôrizzük le a minket keresô sze-
mélyt. Szereltessünk a bejárati ajtóra víz-
szintesen telepített sínre láncot, illetve szé-
les látókörû optikai kitekintô „szemet”.
Anyagi lehetôségünk birtokában több pon-
ton záródó, megfelelô szilárdságú bejárati
ajtót szereltessünk fel. Lakásunk védelmét
elektromos mozgás, illetve nyitásérzékelô
riasztó berendezéssel fokozzuk. Moz-
gásérzékelô kültéri lámpák felszerelése is
növeli biztonságunkat.

– Ne nyissunk ajtót, ha szokatlan zajt
hallunk kívülrôl. Szóljunk a szomszédnak,
esetleg a rendôrségnek ilyen esetben.

– Ha bármely szolgáltatatótól keresik fel
(kábel TV, telefontársaság, ELMÜ, Gáz-
mûvek, Vízmûvek, stb.), kérje el a hivata-
los minôséget igazoló igazolványt. Kétség
esetén kérjen visszajelzést a szolgáltatótól
arra vonatkozóan, hogy valóban küldtek-e
munkatársat Önökhöz.

– Ha ismeretlen személy rendôrnek adja
ki magát, minden esetben kérje el arcképes
igazolványát és jelvényét.

– Törekedjünk a jó viszony kialakítására
a szomszédokkal, a környezetünkben
élôkkel, hogy kölcsönösen vigyázzunk
egymásra, egymás értékeire.

– Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtó
elôtt állva kezdje el keresni, hanem készít-
se elô, majd az ajtót azonnal zárja be maga
után.

– Nagyobb összegû megtakarítást (kész-
pénzt, értékpapírt, ékszer, stb.) lehetôsége
szerint ne tartson a lakásában, ha mégis,
azokat kisebb összegekre bontva az ingat-
lan különbözô részein tartsák.

– Ne vegyék elô megtakarításaikat, érté-
keiket idegenek jelenlétében, mert kifi-
gyelhetik, hogy hol tartják és valamilyen
trükkel eltulajdoníthatják Önöktôl.

– A melléképületeket is zárjuk be le-
hetôség szerint! Kerékpárt is lelakatolva
vagy zárt helyen tároljunk ingatlanunkban.

Ne hagyjuk magunkat becsapni:
– Utcai árustól ne vegyünk fát, egyéb

tüzelôanyagot (pl.: szén): mérésnél be-
csapják a vevôt, lényeges többet mérnek a
tényleges mennyiségnél. Pakolás közben
kifigyelik az ingatlant, elterelik a vevô fi-
gyelmét és besurrannak a lakásba, házba
és ellopják értékeiket. A piaci értéknél jó-
val olcsóbban kínálják árujukat, a fizetés-
nél viszont rámenôsek, agresszívak. Ne
hagyják magukat rábeszélni a vásárlásra,
valamilyen indokkal el kell ôket küldeni
(pl.: nincs itthon most pénz, vagy a fiam
most hozza azt, stb.). 

– Idegenek – lehetôség szerint 2-3 fô -
vizet, gyógyszert kérnek, esetleg WC-re
szeretnének menni. Ne legyünk hiszéke-
nyek, hiszen az esetek döntô többségében
elterelik a segíteni szándékozók figyelmét
és ellopják értékeiket.

– Közületi csekket – gáz, víz, villany,
csatorna, stb. –átutalással kell befizetni.
Ha a helyszínen kérik készpénzben a szol-
gáltatás díját az már nagyon gyanús kell,
hogy legyen.

– Vízóra, gázóra, elektromos óra leolva-
sásánál – ha nem ismerôs az azt végzô sze-
mély - mindig gyôzôdjünk meg azok hiva-
talosságáról, illetve zárjuk be ingatlanun-
kat. A leolvasást végzô személyt nem sza-
bad egyedül hagyni, illetve kérésére ne
menjünk el megkeresni az utolsó aktuális
befizetett csekket, mert közben ellophatják
értékeiket.

– Ne dôljenek be a különbözô adomány-
gyûjtô, pénzváltó, nyereményt osztogató
személyeknek. Ne legyenek hiszékenyek,
mert figyelmüket elterelve kihasználják
hiszékenységüket és eltulajdonítják érté-
keiket.

Rácz Ferenc r. alezredes
ócsai ôrsparancsnok

Felhívás idôskorúak védelmében
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Óvodabôvítés
Bizonyára sokat hallottak már az óvoda megújulásáról, bôvíté-

sérôl. Az önkormányzat még 2012-ben nyújtott be egy pályázatot,
mely 2014 tavaszán vált hivatalosan is elfogadottá.

Az óvodai létszám nem kívánta a bôvítést, de csak ezzel együtt
lehetett udvari játékra is pályázni. 

2014 szeptemberében már az elkészült, minden igényt kielégítô
óvodában kezdhettünk, bár az új szárnyból csak a fejlesztô szobát
használjuk. Az udvari játékokat nagy örömmel vették birtokukba
az ovisok. 

Sokan kérdezik, miért nem bölcsôde került kialakításra? A pá-
lyázatot nem bölcsôdére, hanem óvodabôvítésre, új óvodára
írták ki. Ez nem azt jelenti, hogy nem alakítható át bölcsôdének.
Természetesen ennek anyagi vonzata is van. Az elôttünk álló téli
és tavaszi hónapokban a védônôvel közösen felmérjük, hogy a
2015-16-os nevelési évben, milyen csoport indítására van igény. 

Sajnos, az idei nevelési évben is 15 gyermekkel kevesebb 3
évest írattak be, mint amennyi nagycsoportos elballagott május-
ban. Minden 2.5 éves gyermeket, aki igényelte, felvettünk az év
folyamán. 1-2 gyermek kivételével mindenki a mi óvodánkat vá-
lasztja, nem viszik el Kakucsról az óvodásokat. 

A katolikus családi napközinek is szívesen helyet biztosítunk,
ha sikerül közös nevezôre jutnunk. Nem szeretnénk egy ilyen kor-
szerû, ugyanakkor családias óvodát üresen hagyni. 

Itt szeretnék köszönetet mondani a falu vállalkozóinak, akik in-
gyen segítettek a külsô munkák kivitelezésében, melyeket ma-
gunktól nem tudtunk volna elvégezni: Bartuszek György, Csernák
Zoltán, Fa-Ros-Kó Kft, Golarits Jenô, JSP 97 KFT, Tamás és
Zsolt Kft, Varró és Varró Kft.

Köszönet a segítôkész apukáknak, akik szabadnapjukat áldoz-
ták fel a munkálatokra. Név szerint:

Adamicza Zoltán, Balogh Dávid, Ferencz Béla, Hegedûs Ká-
roly, Horváth Tibor, Huszár Géza

Juhász Gábor, Kardos Károly, Kovács Kálmán, Nagy Pál, Né-
meth Róbert, Sallai Pál, Szûcs Zsolt, Takács Sándor, Tóth Csaba,
Varró László

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket kívánok a község minden lakójának!

Spanyielné Elek Györgyi intézményvezetô

Új játékokkal gazdagodott az óvoda

Augusztustól – szeptemberig
A szeptemberi óvodakezdés sok gyerek számára nagy élményt

jelent. A régi ovisok elmesélik barátaiknak a nyári élményeiket és
ekkor egy új korszak nyílik az újonnan érkezô gyerekek számára. 

Újra gyermekzsivajtól lett hangos az óvoda épülete. Meg-
kezdôdtek a kezdeményezések, foglalkozások és felkészülések az
óvoda és falu rendezvényeire. Egy percig sem unatkoztak sem a
gyerekek, sem az ovi dolgozói.

A faluban elôször került megrendezésre a „Pálinka-, lekvár-,
mézfesztivál”, melyen a Pillangó középsô csoportosok adtak kis
mûsort, az óvó nénik pedig kézmûves foglalkozásokkal készül-
tek.

Október hónapban minden csoport lázasan készülôdött a ha-
gyományos óvodai szüreti mulatságra. Táncoltunk, verseket
mondtunk és jól éreztük magunkat. A jó hangulatot tetézte, hogy
Dabasról érkezett hozzánk a Dottó kisvonat, mellyel a faluban vo-
natoztunk.

Óvodánk nagycsoportosainak mûsorát a falusi szüreti felvonu-
láson nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Az ôszi idôszaknak ezzel még nem volt vége. A gyerekekkel
folyamatosan gyûjtöttük az ôsz kincseit. Szedtünk csipkebogyót,
kökényt, galagonyát, gesztenyét. Hoztak be a szülôk diót, tököt. 

Az óvoda minden csoportjában „Nyílt napot” tartottunk. Itt
együtt barkácsolhatott szülô és gyermek az ôsz adta kincsekbôl.
Szebbnél szebb töklámpások születtek. Köszönjük a szülôknek,
hogy ezt a délelôttöt velünk és gyerekeikkel töltötték. Szerintem
ezek a napok remek alkalmak arra, hogy betekintést nyerjenek
munkánkba, és arra is, hogy gyermeküket megfigyeljék az óvodá-
ban. Ne hagyják ki az ilyen alkalmakat, éljenek a lehetôségekkel.

Mint köztudott, óvodánk megújult, egy új szárnnyal lettünk
gazdagabbak. Sajnos a munkák során az óvoda utcára nézô udva-
ra a gyerekek számára használhatatlanná vált. Egy szombati na-
pon munkára hívtuk az apukákat, mert segítség nélkül nem tudtuk
helyreállítani, használhatóvá, széppé tenni a területet. Nagyon sok
segítôkész apuka eljött, és megkezdôdtek a munkálatok, a nagy
része elkészült, de így is sok tennivaló vár még ránk tavasszal.
Köszönjük a munkájukat!

Az ôsz kincseibôl készült óvodai alkotások
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A gyerekekre még sok minden vár az év
utolsó hónapjában is. December 3-án a
Gézengúz együttes tart Mikulás-napi kon-
certet az oviban. Reméljük, Mikulás apó
sem kerüli el óvodánkat, hiszen a sok jó
gyerek már nagyon várja érkezését.

A községi adventi vásáron is aktívan
részt veszünk a középsôs ovisokkal, majd
óvodánkban is megtartjuk az adventi ün-
nepséget, melyen a Süni nagycsoportosok
köszöntik az érdeklôdô vendégeket. 

Roskóné Erôs Mária óvónô

Ebben az évben is mozgalmas volt az óvoda élete.
Nyáron az építkezés, az óvoda bôvítése zajlott. A munkálatokban a szülôi

munkaközösség tevékenyen részt vett. A szülôk jóvoltából számos új növény
került az udvarba és a gyermekjátékok is új köntösbe bújtak. Szeretnénk meg-
köszönni az apukák segítségét, akik teljesen újjá varázsolták az óvoda régi ud-
varát.

Sajnos idén a gyereknapunk elmaradt. A rossz idô miatt nem sikerült meg-
rendezni. A meghívott Gézengúz zenekar mûsorát élvezhették a gyerekek pár
nappal késôbb az óvoda tornatermében.

A belsô terek is megújultak. Ehhez is hozzájárultak a Kökörcsin Óvoda szü-
lei. A csoportszobák új fiókos szekrényeket kaptak.

Az év végi ünnepek sorozata ismételten lehetôséget biztosít a közösségek-
nek az aktív szereplésre. A mikuláscsomagokat – melyek az idei évben egysé-
gesek lesznek – a szülôi munkaközösség pénzébôl fizetjük. Az ünnep alkalmá-
ból mûsor is lesz a gyerekeknek.

A közelgô ünnepek alkalmából minden kedves olvasónknak áldott, békés
ünnepeket kívánunk a szülôi munkaközösség nevében.

Varróné Elek Anita

Az óvoda élete a szülôi 
munkaközösség szemével

Óvodásaink mûsorának örvendhettek az önkormányzat
nyugdíjasai január 1-jén

A Pillangó csoportosok mûsora a Pálinka fesztiválon
A rendezvényen nagy sikere volt az óvó nénik kézmûves-

foglalkozásának

A Dottó vonaton utazni jó
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A 2014. esztendô elsôsorban a sikeres
MVH-s (Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal) pályázatunkról, a Múltmentô
Misszió Tájház rekonstrukciós, azaz felújító
munkálatairól szólt. Igaz, ennyire leegyszerû-
sítve mégsem írhatunk mindarról, amelynek
részese lehetett tagságunk. Egyesületünkbôl
többen a kakucsi öntevékeny mûvészeti cso-
portoknak: a népdalkörnek, a kamarakórus-
nak, az idôsebb nyugdíjasok klubjának a tag-
jai, de vannak olyanok is, akik bár nem tar-
toznak az elôbbi csoportokhoz, mégis szim-
patizálnak velünk, aktívan segítik törekvése-
inket.

Idôrendi sorrendben haladva az alábbi
rendezvényeket szerveztük, vagy csatlakoz-
tunk a mások által rendezett programokhoz.
Ez utóbbinak örülünk igazán, hiszen az összefogás erejében hi-
szünk. Valljuk, hogy a megosztott öröm dupla öröm, és a megosz-
tott bánat könnyít a terhek elviselésében.

Februárban kis delegációnkkal ellátogattunk Újhartyánba, Da-
basra, Gyónra és Bugyira, hogy az ott jól mûködô tájházakat
meglátogatva ötletet merítsünk a kakucsi tájház berendezéséhez,
mûködéséhez.

Állami ünnepségeinken – március 15., október 23. – elhelyez-
tük koszorúnkat a Hôsök Emlékmûvénél. Mûsort állítottunk össze
és aktívan közremûködtünk a június 4-ei trianoni gyásznapon, az
augusztus 20-ai Szent István-rendezvényen. Ez utóbbin nagy örö-
münkre Kakucs legújabb díszpolgáraként köszönthettük egye-
sületünk tagját, Csernák Jánosné tanárnôt. 

Falunapunkon besoroltunk a civilek sátrai közé, és jó hangulat-
ban töltöttük el ezt az önfeledt szórakozásról szóló napot. Ilyen-
kor ünnepként éljük meg, hogy körünkben köszönthetjük ma-
gyarkakucsi barátainkat is. A Kálvin Zenekart kísérve többünk-
nek volt módja, hogy az augusztusi magyarkakucsi látogatáson is
részt vegyen. Elmondhatjuk, hogy örömmel ápoljuk baráti kap-
csolatunkat a határon túlra szakadt barátainkkal.

Szeptemberben kezdeményezôi és szervezôi voltunk a kakucsi

I. Pálinka-, lekvár-
és mézfesztiválnak.
Örömmel tapasztal-
tuk, hogy minden
kakucsi civil szerve-
zet szívesen csatla-
kozott és aktív részt-
vevôjévé vált ennek
a kezdeményezés-
nek, melynek jó re-
ményeink szerint a
jövôben, így 2015-
ben is, lesz folytatá-
sa.

Október 6-án,
nemzeti gyászna-
punkon rendeztük
meg második alka-
lommal a lengyel-

magyar barátság-

ról szóló ünnepsé-

günket, melyre szintén hivatalosak voltak
községünk civiljei. Könyvtárunkban a
Feszty-körképhez hasonlítható lengyel kör-
képrôl tartott elôadást Virágh József úr, a
magyarországi lengyelek múzeumának
igazgatója.

A választásokon sikeresen szerepeltek
egyesületünk képviselôjelöltjei. Külön
öröm számunkra, hogy dr. Kendéné Toma
Mária, egyesületünk titkára bizalmat kapott
a község lakosságától, és öt évre Kakucs
polgármestereként bizonyíthatja rátermett-
ségét a nemes, de nehéz szolgálat terén is.
Mellette állunk, segíteni kívánjuk munká-
ját! Helyére Herman Ágnest kértük fel
egyesületünk titkári feladataira.

Novemberben az egri Palócgálára szer-
veztünk utat, hogy népdalkörünket elkísér-
jük, és ott tapsoljunk, szurkoljunk nekik, de
betegség miatt kevesen jöttünk össze, így ez
a program elmaradt. Itt is elnézést kérünk

Múltunk hagyományainak ápolása és újak teremtése
Éves beszámoló az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület tevékenységérôl

Koszorúzási ünnepségre, a Liebner-emlékoszlophoz tartva október 6-án

Díszpolgárunkat köszöntöttük augusztus 20-án

A Tájház udvarán épülô kemence
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A felújítás elôtti állapot

Az átadásra váró Tájház 2014 november végén

A gyóni tájház megtekintésekor

Tisztaszobánk

Konyhánk

Kamránk

mindazoktól, akik szívesen vállalkoztak volna erre az útra. Bí-
zunk abban, hogy majd a 2015. évi nyári egri népzenei gálára már
szerencsésen eljuthatunk.

Decemberben az adventi vásáron és a templomi koncerten

veszünk részt öntevékeny mûvészeti csoportjainkkal, de az ad-
venti hagyományôrzés, a Szent Család-járás, a betlehemezés szin-
tén szép feladataink között szerepel majd. Reméljük, hogy Tájhá-
zunk december közepei mûszaki átadása után sok-sok segítséget
kapunk majd községünk lakóitól a ház berendezéséhez. A ház éle-
tének irányítására Királyfalvi Erzsébetet kértük fel. ô volt a fôren-
dezôje a 2009. évi falunapi helytörténeti kiállításunknak is, ahol
megmutatta rátermettségét, szakmai hozzáértését. Jó kezekben
lesz tehát Tájházunk.

Egyesületünkkel eredményes, gazdag esztendôt zártunk. 2015-
ben szép feladatok várnak ránk. Ezek közül kiemelkedik a Tájház
megnyitása, ahová olyan hagyományôrzô programokat kívánunk

Nosztalgia 
Válogatás – a Királyfalvi Erzsébet 

rendezte – a 2009. évi sportcsarnoki

helytörténeti kiállítás képeibôl

szervezni, amelyek – reményeink szerint – sok-sok örömet fognak
hozni ifjúnak és idôsnek egyaránt. A megnyitást húsvétra tervez-
zük, melyre már most szeretettel hívjuk, várjuk önöket. 

S ezek után – kissé csavarva az idô fonalán – kívánok egyesüle-
tünk nevében minden kakucsi polgárnak áldott, békés karácsonyt
és örömteli, gazdag új esztendôt!

Tóth Istvánné egyesületi elnök
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KAFIK HÍREK
Az év elején, januárban az elsô meg-

mozdulásunk a hagyományôrzô Böllér-

fesztivál volt, amire csapatunk lelkesen
készülôdött. Már pénteken folytak az
elôkészületek: sátorállítás, a különféle esz-
közök összegyûjtése, ami egy malacvágás-
hoz kell. Természetesen nem feledkeztünk
el a malacbeszerzésrôl sem, ami fontos
momentuma e jeles rendezvénynek. A Ka-
kucs Ring kimondottan jó helynek bizo-
nyult e rendezvény lebonyolításához. Aki
kilátogatott, nem maradt élmény nélkül. 

Tavasszal csatlakoztunk a TeSzedd

mozgalomhoz, ahol kimondhatatlan sok
szemetet és egyéb kidobott dolgot szed-
tünk össze falunk hátárában. Következett a

községi májfaállítás, melynek hagyomá-
nyát egyesületünk fiatalsága az elkövetke-
zendô idôszakban is ápolni fog, aztán a fa-
lunap, majd a kakucsi I. Pálinkafesztivál.
Csapatunk ezeken a rendezvényeken is
képviseltette magát, mint mindig. Sütöt-
tünk, fôztünk, családi vetélkedôt, illetve
állatsimogatót szerveztünk, majd lekvárt
kevertünk, kínáltuk a finom nedüinket, sa-
ját fôzetû pálinkáinkat. 

A szüreti felvonuláson egyesületünk
látta vendégül az elsô, illetve utolsó meg-
állónál az érdeklôdô közönséget, a részt-
vevôket frissítôvel, pogácsával. 

Természetesen nem csak a gasztronómi-
ai örömök, a szórakozás tartozik egyesüle-
tünk profiljába, hanem minden állami ün-
nepünkön, civil rendezvényünkön képvi-
seltettük magunkat. Hazafias kötelessé-

günknek tartjuk, hogy ezeken részt ve-
gyünk.

Készülôdünk az elôttünk álló adventi

vásárra, ami december 13-án, Luca nap-
ján lesz. Itt is mindenféle finomsággal sze-
retnénk kedveskedni a kilátogató ér-
deklôdôknek. Egy kis ízelítô a menübôl:
csülkös bableves házi csipetkével, sajtos-
tejfölös lángos, az elmaradhatatlan cimetk-
rofni és palacsinta. Frissítô nedûként for-
ralt bort és teát kínálunk majd. Reméljük,
hogy sokan kilátogatnak erre a rendez-
vényre. Várunk mindenkit szeretettel. 

A Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesü-
lete nevében kívánok mindenkinek kelle-
mes, meghitt ünnepeket, és eredmények-
ben gazdag új esztendôt!

Nagy Pál, a KAFIK elnöke 

Községi májfaállítás A trianoni megemlékezésen A lengyel–magyar október 6-ai ünnepségen

Az I. PálinkafesztiválonA szüreti felvonulás megállóiban kínálták a közönséget

AA  TTeeSSZZeedddd--aakkcciióó  ffôôsszzeerrvveezzôôiikkéénntt
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Mi történt 2014-ben a KAOKE háza táján?
A 2014-es év ismét mozgalmasan telt el a Kakucs az Otthonunk

Közhasznú Egyesület (KAOKE) számára.
Év elején rajzpályázatot hirdettünk a gyerekeknek a madárete-

tés témakörében. Rengeteg gyönyörû rajz készült, melyekbôl kiállí-
tást állítottunk össze a könyvtárban, ahol a látogatók szavazhattak
az alkotásokra. A kiállítás zárásakor pedig ünnepélyes díjátadót ren-
deztünk a legügyesebb alkotók számára a Polgármesteri Hivatal
dísztermében, ahol az egyesület lelkes tagjai süteményekkel és fris-
sítôvel kínálták a vendégeket.

Márciusban ismét a tisztogatásé volt a fôszerep – az egyesület
tagjai a falu határában indultak szemetet szedni, sajnos nem ered-
ménytelenül, hiszen lépten-nyomon eldobált hulladékba botlottunk.

Május 17-én megrendeztük az egyesület 4 éves fennállása alkal-
mából a lassan már hagyományosnak mondható születésnapi bá-
lunkat. Az est fénypontjaként megszerveztük a Kakucs Szépe vá-
lasztást is. Az idei bál bevételét a falu parkjainak szépítésére, ki-
virágoztatására fordítottuk. Virágokat ültettünk a Polgármesteri Hi-
vatal elôtti ládákba, a Posta épülete elé és a parkba is.

Szintén május 17-én az EU-s választási rendezvényen lelkes
tagjaink fôztek ebédet a vendégeknek. A fôzést azonban már ha-
gyománnyá vált az egyesület életében, hiszen júniusban a falunapon
is egyesületünk készítette a finom egytálételt a falunap részt-
vevôinek, közönségének. 

Nagy örömünkre a nyáron ismét felköszönthettük egy 90 éves
lakótársunkat, apró ajándékkal és jókívánságokkal kedveskedve
neki.

Szeptember 20-án a kakucsi I. Pálinka-, lekvár- és mézfeszti-
válon egyesületünk is kitelepült egy asztallal, melyrôl a tagok saját
készítésû lekvárokat és pálinkákat kínáltak nagy sikerrel. Min-
den látogatónak nagyon ízlett a sok különleges házi lekvár és pálin-
ka.

Másnap, szeptember 21-én pedig kirándulást szerveztünk a Vi-
segrádi -hegységben, az Áprily-völgyi Rege-Termô Tanösvényen,
ahonnan a résztvevôk kellemesen elfáradva, de sok élménnyel gaz-
dagodva tértek haza.

Szeptember 24-én a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) országos
elôadás-sorozatának 11. állomása Kakucson került megrendezés-
re egyesületünk aktív közremûködésével. Az
NKA szakemberei a pályázati rendszer válto-

zásairól, a kapcsolódó jogszabály-módosításokról tartottak tájékoz-
tatót.

Októberben ismét a természet került a középpontba az egyesüle-
tünk életében. Meglátogattuk a Budai Arborétumot egy kertésze-
ti kiállítás megtekintésével összekötve. A nap zárásaként pedig sé-
táltunk egyet a Gellérthegyen is.

Novemberben Környezetvédelmi ötletek és gondolatok cím-
mel pályázatot írtunk ki az iskoláskorú gyerekek számára. Min-
den résztvevô pólót és tollat kapott ajándékba. A legjobb mûveket
pedig egy színes könyvecskében tettük közzé, amely megvásárolha-
tó az egyesületnél, illetve megtekinthetô a könyvtárban. 

November 7-én egyesületünk képviselôi is részt vettek a Foresee
Kutatócsoport és az osztrák Kriminológiai Intézet által megrende-
zett regionális találkozón, Budapesten, melyet az Alternatív – Kö-
zösségi párbeszéd elnevezésû projekt keretében szerveztek meg.

Végül, de nem utolsó sorban egész évben rendszeresen megjelen-
tettük a Lapocskát (KaLapKa), amely hónapról hónapra rejtvé-
nyekkel, érdekes történetekkel és számtalan közhasznú információ-
val látja el az olvasókat.

További programjaink, amelyekrôlezen sorok olvasásakor már
vélhetôenmúlt idôben beszélhetnénk:

Idén a Mikulást is meghívtuk Kakucsra. Hintóján járja körbe a
település utcáit személyesen köszöntve a gyerekeket. 

Több év kihagyás után ismét egyesületünk vállalta a falu kará-
csonyfájának díszítését.

Az adventi vásáron is aktívan részt veszünk egy kínáló-asztal
felállításával, ahol meglepetés-finomságokkal várunk mindenkit.

A fentiekre tekintve elmondhatjuk, hogy a szûkös lehetôségeink-
hez mérten, idén is eredményes évet zártunk. Azon dolgozunk,
hogy ez a jövôben is így legyen. Kérünk mindenkit, hogy
amennyiben tevékenységünkkel egyetért és támogatja, lehetôsé-
geihez mérten anyagilag is járuljon hozzá munkánkhoz! Egyesü-
letünk tagsági díja például csupán havi 100-Ft. Várjuk adományai-
kata CIB Banknál vezetett számlaszámunkon: 10701056-
66223559-51100005, illetve bármilyen segítséget, felajánlást is há-
lával fogadunk. Tagjaink közé bárki beléphet, aki egyetért a hon-
lapunkon - http://kaoke.hu - megtalálható alapszabályunkkal. Kö-

szönjük az idei támogatóink segítségét!
Tóthné Kis Piroska

A Budai Arborétumban Gobbi Hilda házánál Rajzverseny utáni vendéglátás

Gellérthegyi kirándulás Szemétszedésre készülve Visegrádi kirándulás
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A KAVICSOK HÍREI
Az idén nyáron klubunk tagjai közül heten mentünk Magyarka-

kucsra. Volt olyan közöttünk, aki már járt kinn néhányszor náluk,
de volt olyan is, aki most ment elôször. 

Sokat hallottunk a magyarkakucsiak vendégszeretetérôl, de
egészen más volt megtapasztalni azt. Két csodálatos napot kö-
szönhettünk nekik. Nagyon jól éreztük magunkat, olyan érzésünk
volt, mintha már nagyon régen ismernénk egymást, pedig leg-
többjükkel most találkoztunk elôször.

Úgy éreztük, hogy erejükhöz mérten kitettek magukért azért,
hogy mi élményekben gazdagon, jó érzéssel jöjjünk haza. Többen
elhatároztuk, hogy amennyiben lehet, máskor is elmegyünk hoz-
zájuk, és bármikor szívesen látjuk mi is ôket itthon, Kakucson.
Utólag is köszönjük vendégszeretetüket.

Szeptember elején háromnapos kirándulást szerveztünk Eger-
szalókra. Összekötöttük a közös fürdôzést, túrázást, kirándulást,
szórakozást, mivel elég nehéz úgy összehozni egy-egy progra-

mot, hogy
a z
i d ô p o n t
mindenki-
nek meg-
fe le l jen .
Így is –
sajnos ez
elkerülhe-
tetlen –
n a p r ó l -
napra vál-

tozott a lét-
szám a hirtelen jött problémák miatt. Sajnáljuk azokat a klubtago-
kat, akik nem vehettek részt ezen a kiránduláson, de megbeszél-
tük, hogy ha tehetjük, akkor ezt évente megismételjük. Fergeteges
három nap volt! A változatos programokban egyre inkább megis-
merjük egymást, és jobbnál jobb tulajdonságokat fedezünk föl
egymásban. A mai napig emlegetjük az együtt átélt élményeket.
Reméljük, hogy lesz még ilyenben részünk.

Az idén megrendezett kakucsi I.Pálinka-, lekvár- és mézfeszti-
válon klubunk is részt vett. Igyekeztünk megfelelni az elvárások-
nak, és úgy hiszem, ez sikerült. Nagyon jól éreztük magunkat, jó
hangulatban telt a nap. Reméljük, jövôre is megrendezik a civilek
összefogásával ezt a fesztivált.

A lányokkal megbeszéltük, hogy tagjaink kerek évfordulós
születésnapját megünnepeljük. „meglepetés bulival”. Az idén két
Kavicsot ünnepeltünk: Hegyiné Margitot és Kucseráné Ibit, vala-
mint egy Sziklát, Tóth Pált is. Sok-sok vidámsággal telnek az
órák ezeken az összejöveteleken. Igaz, hogy múlik az idô felet-
tünk, de ez a jó hangulatunkat nem befolyásolja. 

Boldog új esztendôt kívánunk ezúton is klubtársainknak és az
olvasóknak a:

KAVICSOK

Kucseráné Ibinél 
és Tóth Páléknál ünnepeltünk

Az I. Pálinkafesztiválon

Magyarkakucson

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

Állandó foglalkozások:

hétfô: 8-12 óráig a klubban falugazdászunk fogadóórái
12-14.30 óráig a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub foglalkozása
hó/1 alkalom: KAOKE, Díszgalambászok, Ablak Kakucsra KE

gyûlései
kedd: délután jelenleg nincsenek kötött foglalkozások

szerda: 19-21 óráig népdalköri foglalkozás a könyvtárban
csütörtök: 15.30-17.30 Alkotó Mûhely a klubban

17-19.30 énekkari foglalkozás a könyvtárban
18-20 óráig hó/2 alkalom KAVICSOK a klubban
péntek: 15.30-17.30 Alkotó Mûhely a klubban

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

Könyvtárunk telefonszámai:

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

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

A könyvtárunkban megvásárolható könyvek: 

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

Az éló Rónay (szerk. Reisinger János) – 1000 Ft
Az ismeretlen Rónay György (szerk. Rónay László) – 2000 Ft 

Liebner emlékkönyv – 2000 Ft,
Juci néni süteményes könyve – 2000 Ft, 

Kakucsi régi képeslapok – 100 Ft/db.

Keresztrejtvény
A 2014. évi augusztusi lapunk kereszt-

rejtvényének megfejtése: Ha tévedni em-
beri dolog, akkor az emberiség tekinteté-
ben jól állunk.

A helyes megfejtôk: Baloghné Zsíros
Ágnes, Beliczki Györgyné, Csernák József-
né, Csiszárikné Máté Judit, Fodor Mariann,
Hollenbergerné Bencze Anikó, Katona
Sándorné, Keresztes Jánosné, Klauzné Ke-
resztes Ágota, Kovács István (Rákóczi u.
8.), Szaller György, Tóth Ferencné voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik, megérde-
melt jutalmukat átvehették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a
megszokott feltételekkel, azaz személyesen
kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a
rejtvény megfejtésével) az év végi ünne-
pekre való tekintettel 2015. január 5-étôl
várjuk. A jutalom mogyorós csokoládé és
egy szabadon választható, a könyvtárunk-
nak felajánlott szeretet-könyv lesz.

A hiányzó sor a rejtvény megfejtése.
„Hints meg Uram izsópoddal,
Megtisztulok általa,
...........................................,
Mint a tél hava.”

VÍZSZINTES:
1. A megfejtés elsô része 15. Puttó 16.

Hiányjel a helyesírásban /gör/ 18. Néma jó-
gi 19. Ultraviola 20. Zsebtelep 21. Mûvelte
22. Dayu hg lábánál fekvô kínai falu 24.
Úrinô 25. Latin tagadás 26. Birtokos név-
más 27. Kocsonya 30. Lítium 32. Az É-i
égbolt egyik csillagképe 34. Vég 35. Cser-
mely 36. Ón 38. Szavazóláda 40. Króm 41.
Idegen Kati 43. A hét vezér egyike 44. Fest
47. Horzsolás 48. ....missa est (a szentmise
bef. szavai) 50. Néma Ági 52. Téli sport 53.

Búvóhely 55. Hangtalan zebu 56. Megdöb-
benti 59. Vágófelület 61. Könnyelmû 62.
Inter City 63. Nemzetsége 64. Arzén 65.
Fogd párosan 67. Zsalu 70. Falmélyedés
névelôvel 72. Kémiában a gázok nevét jelö-
li 73. Köszörül 75. Francia völgy nevét vi-
selô sajtféle 77. Tetembe 79. Fehérrépa 80.
Oxigén Jód, Kálium

FÜGGÔLEGES:
1. Juhászcsillag 2. Sétáló 3. Páratlanul

nagy 4. Baromfiketrec 5. Rosszkedv 6. Ró-
mai 550 7. Galatáknak írt levél 8. Vágyako-
zik 9. Sátorlakó 10. Néma égés 11. Min-
denfélét 12. Meitnerium, Einsteinium 13.
Fogja fel 14. Fûszert 17. A megfejtés má-
sodik része 20. Zavaros tegnap 23. Azonos

betûk 28. Annyi, mint csillag az égen 29.
Mivolt 31. Ik! 33. Azonos betûk 34. Hegy-
ség Oroszországban 37. Részben tüntetni
39. Az A hangnak egy félhanggal való eme-
lésébôl származó hang/ném/ 40. CG 42.
Has része 45. Francia város a monacoi ha-
táron 46. Odaláncol 49. Magad szintén 51.
Becézett Ilona 54. Bántalom 57. Bôrönd
névelôvel 58. Ószeres 60. Halálugrás 63.
Baba altatás 66. Szélben keletkezô futóho-
mokhalom 68. Mókushoz hasonló bozon-
tosfarkú rágcsáló 69. Paci 70. Amerícium,
Trícium71. Páratlanul látszó 74. ....hal /ki-
fejletlen béka/ 75. Azonos betûk 76. Idill
része 78. Betû kiejtve

Készítette: Waigandné V. Lídia

A kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház nyitva tartása, 
állandó közösségei
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Kakucsi I. Pálinka-, lekvár- és mézfesztivál
Dr. Kendéné Toma Mária köszöntôje 

2014. szeptember 20-án

Kedves Vendégeink, Barátaink! 
Az Ablak Kakucsra Közhasznú egyesület

nevében köszöntök mindenkit!
Az Ablak Kakucsra Egyesület alapítása-

kor egyik legfôbb célunk a hagyományok
felkutatása, megôrzése, újak teremtése, taní-
tása. Tettünk ezért évente sokan, sokat. 

Ennek szellemében egy új rendezvényt
bocsátunk útjára, remélve, hogy sok évig
színesíti majd az ôszi idôszakot Kakucs éle-
tében. 

Olyan hagyományt teremtünk, ami a
meglévô lehetôségeinkre, a hosszú múltra
visszatekintô, fejlett mezôgazdasági öröksé-
günkre épül. Kakucs gyümölcstermesztése
adja az alapot a mai rendezvényünknek. A
gyümölcsökbôl kerül üvegekbe befôttnek,
az érettjébôl zamatos lekvár készül. Más ré-

szét gondos kezek válogatják, kimagozzák
és végül illatos párlatként palackban végzi. 

Sokan fôznek, fôzetnek a gyümölcsös
kincseibôl különféle pálinkát. 

Ezért vagyunk most itt. Úgy gondoltuk,
hogy a lekvárok, mézek mellett a párlatain-
kat megmutatjuk egymásnak. Meghívtuk a
rendezvényre a község civilszervezeteit,
hogy közösen töltsünk el egy kevés idôt
egymás társaságában. Mutassuk meg, hogy
a civilszervezetek együtt is remekül érzik
magukat! Váljék hagyománnyá a közös
beszélgetés, a jó szívvel kínált lekvárok, pá-
linkák, palacsinták fölött. 

Legyen ez a nap ünnep, a betakarítás ün-
nepe, s alkalom az ismerkedésre, barátságok
szövésére! Stílusosan köszöntöm Önöket:
egészségünkre!

Kívánok ennek az ünnepnek hosszú éle-
tet, ápolják fiatalok és idôsek az idôk vége-
zetéig barátsággal! Érezzék jól magukat!

Az Öregfiúk csapata A Jilk család asztalánál A nyugdíjasok sátránál is mindig volt érdeklôdô

Aranyérmes pálinkáját kínálja Nagy
Sándorné a KAOKE sátránál

Az általános iskolásokat Nagy Jánosné
irányította

„Gálik Józsiék: 
apa és fia kecskesajtot kínáltak

Népdalosaink az Ablak Kakucsra Egyesületet képviselték 
a rendezvényen

A zsûri: Spanyiel István, Kálvin János és Deák Ferenc. 
Segítôjük: Bábel Lászlóné
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A kakucsi határban tavaly megkezdett ásatást az Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti
Intézete, valamint a Poznañi és a Kieli Egyetem szakemberei vég-
zik, akik a „Kakucs Archeological EXpedition” címû hároméves
projektben a bronzkori európai társadalmak kapcsolatrendszerét is
kutatják. Az MTA, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Lengyel
Kutatási Alap által támogatott feltáráson az összes régészképzést
végzô hazai egyetem hallgatói is dolgoztak.

– A falut a középsô bronzkori Vatya-kultúra népe lakta – tájékoz-
tatta az ásatás elején az MTI-t Kulcsár Gabriella [PhD] ásatásve-
zetô régész, az intézet tudományos fômunkatársa. A kultúra számos
települését és temetôjét tárták már fel a Duna mentén és a Duna-Ti-
sza közén, köztük a múlt század elején Inárcson is. A feltételezések
szerint ez a népesség közvetítô szerepet játszhatott a korabeli bronz-
kori társadalmak, Kelet és Nyugat, Észak és Dél között. Erôdített
települései sajátos szerkezetük miatt érdekesek. Általában két rész-
re: árokkal körbevett központi magra és szintén árokkal határolt na-
gyobb területû, külsô településrészre tagolódtak. Agyagfalú lakóé-
pületekben éltek, halottaikat elhamvasztották, s földi maradványai-
kat kerámiaurnákban helyezték végsô nyugalomra. Földmûveléssel
és állattartással foglalkoztak. A csontleletek szerint szarvasmarhát,
juhokat, kecskéket tenyésztettek, de – attól függôen, hogy milyen
területen éltek – halásztak és vadásztak is.

Jelentôs fémmûvességük volt. Bronztárgyaikat a települések fel-
tárása során néha edényekbe zárva, kincsként találjuk meg. Koráb-
ban azt feltételezték, hogy támadók elôl rejtették el, ma már úgy
gondoljuk, hogy csupán a földben tárolták, ôrizték, hogy késôbb
felhasználhassák ezeket a tárgyakat, de akár áldozati ajándékok is
lehettek. Foglalkoztak fazekassággal is. Viszonylag egyszerû, dísz-
telen agyagtálakat, urnajellegû tárolóedényeket készítettek, ám köz-
vetítôi szerepük kerámiatárgyaikon ötvözôdô stílusjegyekben is
megmutatkozik. Valamilyen okból kevésbé díszítették tárgyaikat,
mint más népek, ugyanakkor beolvasztották más vidékek díszítése-
it, a dunántúli motívumokat éppúgy felhasználták, mint a Maros vi-
dékérôl származókat.

Az elsô adatok szerint a Dabas-Kakucs közigazgatási határában
lévô települést Kr. e. 1800 és 1600 között, körülbelül háromszáz
éven át lakhatták. Tízméteres, 5-7 méter széles, alapozás nélküli la-
kóépületekben éltek, a házak egymás mellett sugár alakban, a köz-
pont felé irányulva helyezkedtek el. Reméljük, hogy az egész tele-
pülés szerkezetét képesek leszünk rekonstruálni. A környéken több
hasonló település is van. A projekt keretében azt is kutatjuk, hogy
lakóik miként éltek egymás mellett. Mindez jó összképet adhat a ré-
gió bronzkori történelmérôl, a korabeli népesség kapcsolatrendsze-
rérôl.

Az ásatás eredményeirôl Kulcsár Gabriella a következôket
mondta el az Inárcsi Hírmondó olvasóinak:

– A Google Earth felvételén is jól látható település elsô légi felvé-
teleit Czajlik Zoltán, valamint Miklós Zsuzsa az MTA BTK Régé-
szeti Intézetének tudományos fômunkatársa készítette el. Miklós

Zsuzsa, a középkor-
kutatás és a légi régé-
szet kiváló szakembe-
re elhúzódó, súlyos
betegség után május
29-én eltávozott kö-
zülünk. Számos légi
felvétel, terepbejárás,
felmérés kötôdik a
nevéhez térségünk-
ben. Távozása pótol-
hatatlan veszteség,
félbemaradt munkái-
nak folytatása hatalmas, közös feladat.

Az általa felfedezett földvár a „Kakucs-Turján mögött” elneve-
zést kapta. A 2013–2016 közötti lengyel-német-magyar kutatási
programban idén tovább folytattuk a lelôhely központi részén meg-
figyelhetô házak egyikének feltárását, amit viccesen Fô utca 2.-nek
neveztünk. A négy hétig tartó terepmunka során a 3500–4000 évvel
ezelôtt elpusztult, részben leégett vert agyagfalú, földpadlójú ház
maradványait tártuk fel. Megtaláltuk a ház belsejében egykor hasz-
nált kemencék nyomait, a házfalak romjai között ép edények, bög-
rék, korsók, parázsborító edény kerültek napvilágra. A bronz hasz-
nálatát egy bronztû és több kisebb-nagyobb bronztárgy töredéke jel-
zi. Az ásatásokat megelôzôen az NKA támogatásával geológiai fú-
rások végzésére is lehetôségünk nyílt. Ennek eredményei alapján
elmondható, hogy a bronzkori település központi és külsô területeit
egy-egy legalább 4-6 méter széles, 4-4,5 méter mély árok vette kör-
be, az egykori vízparthoz közeli település árkaiban pedig akkoriban
víz lehetett.

Az ásatásokat jövôre is folytatjuk. Itt is szeretnénk megköszönni
számos támogatónk segítségét. Elôször is azt, hogy a bronzkori te-
lepülést rejtô földek mûvelôi, Kálvin János és Csiszárik Pál hozzá-
járultak a munkálatok elvégzéséhez. Köszönjük Szalay István kaku-
csi polgármesternek és Karsza Jánosnak, a kakucsi szövetkezet ve-
zetôjének, hogy minden támogatást megadtak a munkálatok során,
továbbá Greman Istvánnak, hogy már évek óta segíti munkáinkat a
térségben. A Kakucs Archeological EXpedition projekt rövid elne-
vezése KEX, ami lengyelül is kekszet jelent. Így készültek a projekt
zárónapjára a”KEX 2014” feliratú sütemények – zárta ismertetôjét
Kulcsár Gabriella.

(Czagányi László)

Szerkesztôségünk köszönetet mond a cikk szerzôjének, Czagányi
Lászlónak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy lapunkban is megjelenhes-
sen az Inárcsi Hírmondó szeptemberi számában megjelent fenti írá-
sa és a hozzácsatolt képek is. Tervezzük, hogy az ásatások inárcsi
származású vezetôjével, Kulcsár Gabriellával (PhD) közönségtalál-
kozót szervezünk, melyben a régész beszámolna az ásatásokról. A
találkozó idôpontját hirdetni fogjuk.

A földvár a mûholdról Ásatási munkálat közben A KEX torta

„KEX 2014”

Folytatódott a közelben a négyezer éves település feltárása

Bronzkori edények
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A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított idôszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap évente 3 alkalommal jelenik meg: húsvétra, augusztus 20-ra és karácsonyra.
Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné

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

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

A képek legtöbbjét Klauz Dénes készítette.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas. Felelôs kiadó Bálint Ferenc

Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas. Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X

LABDARÚGÁS
Véget ért a Pest megyei 2. osztályú baj-

nokság ôszi idénye. Felnôtt csapatunk saj-
nos pocsék szezonon van túl: a 16 csapatos
mezônyben a 15. helyen végzett. Sajnos a
remek tavaszi szereplésünket nem tudtuk
megismételni.

Az akkori csapatból három meghatározó
labdarúgót nem tudtunk megtartani, és az
ô pótlásukra érkezettek sajnos nem váltot-
ták be a hozzájuk fûzött reményeket. Az
edzések látogatottsága is szerény volt, és

ezt tetézte még néhány fegyelmezetlenség
miatti kiállítás, majd eltiltás is.

Ifi csapatunk e sorok írásakor még nem
fejezte be az ôszt. Egy mérkôzéssel a vége
elôtt a 11. helyen állnak a 14 csapatos
mezônyben. Egy esetleges gyôzelemmel
akár a 9. hely is elérhetô a számukra.

Serdülôink eredetileg 12 csapattal raj-
toltak, de menet közben két csapat vissza-
lépett, így ôk a jelenlegi állás szerint a 9.
helyen telelnek.

A Bozsik tornán részt vevô három csa-
patunk (U7, U9, U11) sikeresen befejezte

az ôszt. Minden tornán, minden korosz-
tályban részt vettünk a játékokon, ami ah-
hoz képest, hogy a csapatok nyáron ala-
kultak meg; elég szép eredmény, zök-
kenômentes volt az indulásuk.

Végezetül ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani az önkormányzatnak, vala-
mint minden támogatónknak, segítônknek,
akik hozzájárultak bármilyen formában is
az egyesület mûködéséhez.

Kellemes ünnepeket és boldog új évet
kívánok minden kedves olvasónak.

Ekrik István

A dobogó felsô fokára léphettünk 93%-os produkciónkkal
Immáron 27. alkalommal került megrendezésre a Közép-Ma-

gyarországi Amatôr Majorette Verseny, amelyen már második al-
kalommal vehettünk részt. 

Májusi sikerélményünk után (3. helyezés) elhatároztuk, hogy
ott a helyünk a következô megmérettetésen is. A várva várt nap
2014. november 29-ére esett. A több hónapnyi felkészülésben
Szabó-Faragó Fruzsi mellett Bittera Zsuzsa tánctanár volt segítsé-
günkre. Zsuzsa mindvégig hitt bennünk, s így elhitette velünk is,
hogy képesek vagyunk megugrani a korábbi mércét. 

Idôt és energiát nem sajnálva próbált velünk és biztatott min-
ket. A sok, hosszúra nyúlt, fárasztó próba meghozta gyümölcsét,
amely az aranyérmet jelentette. 

Az elért erdeményre nagyon büszkék vagyunk, de ez az ered-
mény nem jöhetett volna létre
a rengeteg támogatás nélkül.
Ez úton szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ez cél
megvalósulhasson. Elsôsorban
a csoportvezetônknek, Fruzsi-
nak, hogy elviselt maga mellett
9 hisztériás lányt, a „Nem bír-
juk már, menjünk haza!” nya-
fogásokat. Zsuzsának a nagy-
szerû koreográfiát, az alázatos-
ságát és mérhetetlen szeretetét.
Faragóné Olgának a szüntelen
támogatását még a legnehe-
zebb idôkben is. Hozzá mindig
bizalommal fordulhatunk, se-

gítô kezeire bármikor számíthatunk. Köszönjük! 

Ami a jövôt illet, soron következô fellépésünk december 6-án
lesz Inárcson. Ezt követi az általunk szervezett karácsonyi mûso-
runk, mely december 21-én 16.00 órai kezdettel kerül megrende-
zésre a kakucsi sportcsarnokban. Várunk minden kedves ér-
deklôdôt! Itt mutatkoznak be a legifjabb mazsorett-tagjaink, akik
megmutathatják, milyen szorgalmasak és tehetségesek. .Remé-
nyeink szerint a késôbbiekben ôk is szép eredményeket fognak el-
érni.

Az új év új lehetôségeket tartogat számunkra, ugyanis már nem
csoportként, hanem Sportegyesületként folytatjuk táncot. A ver-
senyrôl készült videót megtekinthetik a Kakucsi Mazsorettek ol-
dalán.

Zsolnai Fatime, Kaldenecker Petra Mazsorett-tagok

Sok szeretettel gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok! 
A szerkesztôség

A Lapozgató szerkesztôsége köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik ebben az évben is segítették munkánkat: fotóikkal, írásaikkal

bôvítették a községi krónika anyagát.

K ö s z ö n e tK ö s z ö n e t

Megkérjük kedves Olvasóinkat, hogy írásaikat a 2015
húsvétjára megjelenô Lapozgatónkba legkésôbb 2015. áp-
rilis 1-jéig juttassák el e-mail címünkre (kakucs.konyv-
tar@gmail.com), vagy személyesen hozzák el szer-
kesztôségünkbe, a Rónay György Könyvtár és Közösségi
Házba (Fô u. 24.). 
Köszönjük!
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Pénzintézet helyben
Az Örkényi Takarékszövetkezet 1958 óta

végez a helyi lakosság és a vállalkozók ré-
szére pénzügyi szolgáltatást. Fontos dolog
egy település esetében, hogy ne kelljen min-
den apró ügy miatt kilométereket utazni va-
lamely környezô városba. 

A nehéz gazdasági körülmények között is
meg tudtuk ôrizni elért eredményeinket, tud-
tunk fejlôdni, amit köszönhetünk annak,
hogy üzleti partnereink, tagjaink mind széle-
sebb körben vették és veszik igénybe szol-
gáltatásainkat. Elsôk között kaptunk helyet
2013 decemberében a takarékszövetkezeti
integráción belül abban a keresztgarancia-
rendszerben, amelyben a takarékszövetkeze-
tek egymás tartozásaiért, kötelezettségeiért
is helytállnak, úgy, hogy mindehhez párhu-
zamosan kapcsolódik a Takarékbank és az
Integrációs Szervezet egyetemleges fe-
lelôsségvállalása is, ami ügyfeleink betétjei-
nek biztonságát többszörösen garantálja.

Teljes körû lakossági és vállalkozói igé-
nyeket kielégítô pénzügyi szolgáltatást vég-
zünk. Lakossági és vállalkozói számlát ve-
zetünk forintban és devizában egyaránt. Va-
luta vételére és eladására van lehetôség.
Megtakarításokat gyûjtünk. Igény szerinti
felhasználásra hiteleket nyújtunk, támoga-
tott kedvezményes hiteleket folyósítunk.
Részt veszünk a Növekedési Hitel Program
keretében adható kedvezô kamatozású hite-
lek bonyolításában. Ügyfeleink internet
használattal bárhonnan intézhetik utalásai-
kat, bankkártyával bárhol vásárolhatnak, a
világ bármely részén. Számlájuk egyenle-

gérôl, forgalmáról telefonon kaphatnak érte-
sítést. 

Az ifjúság minél szélesebb körében is-
mertetjük meg a pénzvilág alapvetô funkció-
it. Bevezettük a diákkártyát, mellyel a tizen-
negyedik életévüket betöltôk részére szülôi
közremûködéssel lehet bankkártyát váltani
és azzal forgalmazni. Takarékoskodási le-
hetôséget biztosítunk azon kedves ügyfele-
ink részére, akik idôsebb éveikre gondolva, -
akár kisebb tételekben – nyugdíj-kiegészítô
takarékbetétet akarnak elhelyezni. 

Takarékszövetkezetünk vezetôsége és
dolgozói folyamatosan törekednek arra,
hogy az Önök igényeinek mind jobban meg-
felelve végezzék feladataikat. Biztosításköz-
vetítôi tevékenységünk mellett, melynek
kapcsán közel 30 biztosító termékeibôl vá-
laszthatnak a biztosítást kötni kívánók, az
idei évben megkezdtük az értékpapírok for-
galmazását is. Most már a Postán kívül, ki-
rendeltségeinkben is hozzájuthatnak ügyfe-
leink az Állampapírokhoz, valamint a Taka-
rékbank által forgalmazott befektetési alapo-
kat is elérhetôvé tesszük számukra. Igény
szerint azokba is fektethetik pénzüket. 

Takarékoskodni mindig kellett és a
jövôben is szükséges, még akkor is, ha szû-
külô keretekbôl kell ezt megtenni. Biztonsá-
gi tartalékot a mi Takarékszövetkezetünk ki-
rendeltségeinél összeghatártól függetlenül
helyezhetnek el. Sok kicsi sokra megy. Kö-
zel húszezer takarékossági szerzôdésben 16
milliárd forintot kezelünk. Öngondoskodás
nélkül nehéz élni, - mi a különbözô megta-
karítási lehetôségekkel ehhez adunk segítsé-
get Önöknek. 

Várjuk Önöket személyesen minden mun-
kanapon, és az elektronikus banki lehetôsé-
gek igénybevételével a nap minden órájá-
ban.

Ezúton kívánok a település minden lakó-
jának békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendôt!

Az Örkényi Takarékszövetkezet dolgozói
nevében

Jasperné Spanyiel Anikó ügyvezetô

Örkényi Takarékszövetkezet 
Kakucsi Kirendeltségének nyitvatartása:

Pénztári órák: Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Kedd: 7:30-14:00-ig, 7:30-14:30-ig.
Szerda: 7:30-17:00-ig. 7:30-17:30-ig.
Csütörtök: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.
Péntek: 7:30-15:30-ig, 7:30-16:00-ig.

Ebédidô: 12:00-12:30-ig
Telefon: 29/376-068.

Cím: 2366 Kakucs, Sastelep 1.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 

rendje: HÉTFÔ: 8–17 KEDD: –
SZERDA: 8 - 15,30 CSÜTÖRTÖK: –

PÉNTEK: 8 –11,30 Ebédidô: 12,00–12,30 

Háziorvos:
Dr. Kende Károly

hétfô: 8-12., kedd: 12.30-16., szerda: 8-12.,
csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.

Sürgôs esetben a mentôk hívhatók bármikor a
104-es telefonszámon.

Ügyelet16 órától másnap reggel 
7 óráig az újhartyáni 

egészségházban van:
2367 Újhartyán, Fô u. 26. 

Mobil: 06-30-244 2212

Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Vágány Valéria

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

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

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

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

A fogorvosi rendelés:
Dr. Farkas József Attila

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

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

kedden: 12-15 óráig
Védônô: Barta Kornélia

Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

Kakucsi Posta nyitvatartása: 
Hétfô: 8.00-18.00-ig,

Kedd: 8.00-14.00-ig, Szerda: 8.00-16.00-ig,
Csütörtök: 8.00-16.00-ig, Péntek: 8.00-16.00-ig,

Ebédidô: 12.00-12.30-ig.
Telefon: 29/376-063. Cím: Kakucs, Fô utca 74.

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

2014. december 1. napjával kezdôdôen,
a kormányablakok nyitva tartásával megegyezôen, 
Pest megye járásszékhely okmányirodáinak ügyfél-

fogadási rendje az alábbiak szerint változik meg:

Hétfô: 7.00 –17.00 óra, Kedd: 8.00 –18.00 óra
Szerda: 8.00–20.00 óra, Csütörtök: 8.00–18.00 óra

Péntek: 8.00–16.00 óra

Elérhetôségek: 
Cím: 2371 Dabas, Szent János u. 120-122.

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

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

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

564-205, 06 (29) 564-206, 06 (29) 564-207
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: 

06 (29) 564-206
Útlevél, személyi igazolvány, vezetôi engedély,

parkolási igazolvány, lakcímváltozás 
és lakcímigazolvány ügyek: 

06 (29) 564-213, 06 (29) 564-212, 06 (29) 564-200 
Fax: 06/29/564-208

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Okmányirodáinak 

ünnepi ügyfélfogadási rendje:

2014. december 12-én, pénteken 8-16 óra
2014. december 13-án, szombaton 8-13 óra

2014. december 22-én, hétfôn 7-17 óráig 
2014. december 23-án, kedden 8-18 óráig

2014. december 24. pihenônap. 
2014. december 25. 26. ünnepnap. 

2014. december 29-én, hétfôn 7-17 óráig 
2014. december 30-án, kedden 8-18 óráig 
2014. december 31-én, szerdán 8-12 óráig 

tartanak nyitva. 
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ADVENT
Advent a készülôdés idôszaka. Ké-

szülôdünk Jézus születésének megünneplé-
sére. Nemcsak az ajándékok megvásárlásá-
val, a lakás feldíszítésével tesszük ezt, ha-
nem lelki életünk elmélyítésével is. Ez
utóbbi a legfontosabb. Mert hiába a sok ér-
tékes ajándék, a szépen feldíszített otthon,
ha a család tagjainak lelkében nincs jelen az
Isten, nem foglalkoznak vele, nem igyekez-
nek lélekben is felkészülni Karácsonyra. 

Annak idején a három királyok, Gáspár,
Menyhért és Boldizsár, felkerekedtek ottho-
naikból és elindultak megkeresni a megtes-
tesült Igét, a kisded Jézust. Vállalták az uta-
zással járó nehézségeket, csakhogy az új-
szülött királyt láthassák, és hódolhassanak
neki. Abban az idôben nem volt olyan egy-
szerû és kényelmes az utazás, mint most.
Ám ôk nem foglalkoztak az út során esetleg
fellépô nehézségekkel, mert vágytak arra,
hogy az Isten Fiával találkozhassanak,s szí-
vüknek ez a vágya adott nekik bátorságot és
ez hajtotta ôket.

A három napkeleti bölcs történetén el-
gondolkodva tegyük fel magunknak a kér-
dést: Vágyom én arra, hogy Jézussal talál-
kozzam? A jó keresztény mindenáron sze-
retne ôvele találkozni. Vágyik arra is, hogy
együtt lehessen vele, hiszen szereti ôt. Akit
szeretünk, azzal szeretnénk találkozni, és
együtt lenni vele. Azok az emberek, akik
szeretik a szépet, a jót és az igazságot, fo-
lyamatosan keresik Istent, akár tudatlanul
is, mert ô a legszebb, ô a legjobb és ô a leg-
igazságosabb. Amennyire szeretjük Istent,
vagy amennyire szeretjük a szépet, a jót és
az igazságot, annyira szeretnénk találkozni
Vele. Ha valaki viszont úgy érzi, hogy egy-
általán nem vágyakozik Isten után, az azért
van, mert csak magával van elfoglalva. Szá-
mára csak egy a fontos, hogy neki jó le-
gyen. Az is igaz, hogy az ember akkor kezdi

el keresni Istent, amikor már belátta: önma-
ga tökéletlen és nem képes boldoggá tenni
saját magát. Isten-keresésünk a legfôbb fel-
adatunk az életben. Most nézzük meg, mit
mond a Szentírás az Isten-keresésrôl: „An-
nak ugyanis, aki Istenhez járul, hinnie kell,
hogy létezik, s hogy megjutalmazza azt, aki
ôt keresi.” (Zsid 11,6) Nyilván, aki nem hisz
Istenben az nem keresi ôt, aki viszont hisz
benne, az azt is hiszi, hogy kitartó keresés-
sel megtalálhatja ôt, és hogy jutalmat is kap
érte, nem is akármilyet, a lehetô legnagyobb
jutalmat: magát az Istent. „Mindaz, aki ke-
res, talál.” (vö. Mt 7,8)

A következô kérdés, ami adódik az az,
hogy hol találjuk meg Istent, pontosabban
Krisztust? Kérdezzük meg a Szentírást:
„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él…”
(1Jn 4,12b) továbbá: „Szeretet az Isten: aki
szeretetben él, Istenben él, és Isten ôbenne.”
(1 Jn 4,16b) Akkor hol találjuk meg legin-
kább Istent? A szeretetben. Ha szeretünk
mindenkit, már megtaláltuk ôt. Ott van ben-
nünk. Lehet, hogy nem érezzük, de ott van.
Hinnünk kell benne. Egyébként, aki folya-
matosan szeretetben él, az egészen biztosan
érzi is az ô jelenlétét. Szeressünk tehát min-
denkit viszonzást nem várva, és akkor meg-
találjuk Krisztust.

A három napkeleti bölcs nem csinált tit-
kot abból, hogy miért akarnak találkozni az
Isten Fiával: „Láttuk csillagát napkeleten és
eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” (Mt 2,2)
Vágytak tehát arra, hogy imádhassák ôt.
Miért? Mert felismerték benne a fölséges Is-
tent, boldogságuk zálogát. És azért ismerték
fel, mert szeretetben éltek. Szerették Istent
és embertársaikat, szerették a szépet, a jót és
az igazságot. Éljünk mi is szeretetben, és
akkor vágyakozni fogunk Isten után. És ha
vágyakozunk utána, keressük meg ôt a sze-
retetben, a másik emberben, és nem utolsó
sorban, az Oltáriszentségben. Meg fogjuk ôt
találni. Mert: „Mindaz, aki keres, talál.”
(vö. Mt 7,8) Karácsonyra való készülôdé-
sünknek legyen része ez is. Keressük a Jé-
zus Krisztussal való találkozást. És ha meg-
találtuk, fejezzük ki irányába érzéseinket:
imádjuk ôt, hódoljunk elôtte és dicsérjük ôt.
Ezt hívják úgy, hogy imádság. Itt az adventi
idôszak elején határozzuk el, hogy többet
fogunk imádkozni, többet fogunk beszélget-
ni az Istennel. Higgyék el, ha ezt megteszik,
rendkívül szép karácsonyuk lesz.

Hívjuk segítségül a Szentlelket, hogy se-
gítsen nekünk. „Jöjj el Szentlélek Úristen!
Segíts felfedeznünk Jézust a szeretetben, a
másik emberben. Add, hogy megtaláljuk ôt,
és a három királyhoz hasonlóan, hódoljunk
neki. Segíts minket imádkozni, mert ebben
is kezdôk vagyunk. Adj ajkunkra olyan sza-
vakat, amelyekkel ki tudjuk fejezni azt, amit
érzünk iránta. Jöjj, és segíts minket Szentlé-
lek Úristen!”

Petô Gábor atya

KARÁCSONYI 
GONDOLATOK

„Ez a hónap az ünnep. Mintha min-
dig harangoznának, nagyon messze, a
köd és a hó fátylai mögött.

Gyermekkorunkban e hónap elsô
napján árkus papírra, kék és zöld ceru-
zával, karácsonyfát rajzoltunk, kará-
csonyfát, harmincegy ággal. Minden
reggel, dobogó szívvel, megjelöltük,
mintegy letörtük e jelképes fa egyik
ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E
módszerrel sikerült a várakozás izgal-
mát csaknem elviselhetetlenné fokoz-
ni. A hónap közepe felé, amint közele-
dett az ünnep, már állandóan lázas vol-
tam, esténként félrebeszéltem, hideg-
lelôs dadogással meséltem dajkámnak
vágyaimról. Mit is akartam? Gôzvasu-
tat és jegylyukasztót, igazi színházat,
páholyokkal, színésznôkkel, rivalda-
fénnyel, sôt valószínûleg kritikusokkal
és azokkal a szabónôkkel is, akik meg-
jelennek a fôpróbákon, és rosszakat
mondanak a darabról. Ezenfelül len-
gyel kabátkát akartam, továbbá Indiát,
Amerikát, Ausztráliát és a Marsot.
Mindezt persze selyempapírban, an-
gyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyer-
mekkoromban mindig a világegyete-
met akartam, az életet, amely egyszerre
volt bicikli, kirándulás a Tátrába,
anyám zongorázása a sötét társalgó-
ban, bécsi szelet, almás rétes és diadal
összes ellenségeim fölött.” (Márai
Sándor: A négy évszak – December)

„A szeretet az, ami karácsonykor a
szobában van. Ha egy pillanatra abba-
hagyod az ajándékok kicsomagolását,
akkor lehet meghallani.”(egy 7 éves
kisgyermek szerint)

„Ne várj túl sokat a karácsony napjá-
tól. Nem tudod egyetlen napba bele-
zsúfolni önzetlenséged és jóindulatod
minden lemaradását, ami az elmúlt 12
hónapban összegyûlt.” (Oren Arnold)
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Jubiláló házaspárok november 16-án (A mellékelt fotón balról jobbra láthatók – az elsô két sorban): Talapka József - Elek Zsuzsanna
(30 év), Kubik Ferenc – Rapcsák Margit (40 év), Csernák Ferenc – Fajt Éva (35 év), Zelenák János – Kovács Ágnes (35 év), Botlik Ist-
ván – Csernák Ilonka (35 év), Zlock Mihály – Lakatos Éva Erzsébet 60 év), Kloczka János – Vargha Mária (40 év), Golarits Jenô – Cser-
nák Margit (40 év), Nagy József – Kaldenecker Mária (50 év), Kosiba Imre – Skodák Katalin (55 év), Tóth Pál – Örsi Erzsébet (40 év)
(A hátsó sorban állnak balról jobbra): Maczák Pál – Dombi Henrietta (20 év), Helyes István – Hornyák Zsuzsanna (5 év), Halmi Gábor
– Adamicza Adrienn (5 év), Kárpáti János- Forgács Judit (30 év), Petô Gábor atya, Raczki Sándor – Strupka Mária (50 év).
Sok szeretettel gratulálunk, és szeretô családjuk körében további boldog, békés éveket kívánunk! 

Nyugdíjasaink az adventi önkormányzati és községi ünnepségen 

Jubiláló házaspárok 
Szent Kereszt Templomunkban november 16-án

Az általános iskola ajándékát 
– melyet az önkormányzat adventi köszöntô

mûsorában kaptak – köszönték és nagyra értékelték,
nagy tapssal jutalmazták nyugdíjasaink

Az önkormányzat nyugdíjasainak köszöntô mûsorán
készült fotó



Támogatóink voltak: az Általános Is-
kola szülôi munkaközössége, Hal-
vány Ôszirózsa Nyugdíjasklub, In-
Ka Kft, KAFIK, KAVICSOK, KAO-
KE, Kálvin Zenekar, Kovács Antal,
Kökörcsin Óvoda, Mazsorettjeink,
Nagy József, Nagy Pál, Pálinkás Ti-
bor családja és minden felvonuló,

valamint az ôket kínálók serege.

Hálásan köszönjük!

Képes emlékezés a 2014. évi szüreti felvonulásra

Vidám hangulatban a Kálvin Zenekar, akik a Pálinkás
Tibor lovaskocsiján ültek

Megállóinkban mûsort adtak a Kökörcsin Óvoda
nagycsoportosai is

A Serfel család hintója
Kovács Mihály unokájával együtt

hajtott

Kisbíróink Maczák Marcell és
Adamicza Andor voltak

Baráti évôdés a felvonulás
megállójában

Fôszerepekben: Boldizsár Fanni,
Völgyi Norbert királyi pár; Laczkó

Cintia, Bóra Dávid, bírói pár; Botlik
Dávid és Edina kocsmárosi pár

Zsolnai Tamás fogata

Veresegyházi László vitte a
felsôtagozatos lányokat

Felvonulásunk sztárjai a Kakucsi
Majorette Csoport volt

Fellegi Krisztina és leánya fogatát
Erdôs Laci követte póniján


