
XXVI. évfolyam 2. szám 2016. ÁPRILIS

K
akucs község Önkormányzatának nevében szeretet-

tel köszöntöm önöket koszorúzási ünnepségün-
kön, melyben az 1848/1849-es forradalom- és

szabadságharcra, hôseire emlékezünk.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a mai napon itt, Kaku-

cson fogadhatjuk a kiemelt Pest megyei megemlékezést.
Tisztelettel köszöntjük körünkben delegációjukat, melyet
Szabó István Úr, a Megyei Közgyûlélés elnöke vezet.

Az 1993 októberében felavatott és az idén társadalmi
munkában felújított, megszépített Hôsi Emlékmûvünk ettôl
az évtôl már nem csupán az I., II. világháború hôseinek, ál-
dozatainak állít emléket, hanem immár Kakucs 1848/49-es
önkéntes katonáinak is. Ôket a Pest Megyei Levéltár kuta-
tómunkája révén, az errôl kiadott könyvbôl, „Az 1848-49-
es szabadságharc emlékei Pest megyében” címû kiadvány-
ból ismertük meg. Idézem a ránk vonatkozó kutatási anya-
got: „A községbôl hatan vonultak be a Haynau iratok sze-
rint. A felsoroltak közül csak ketten önként jelentkezettek

és kakucsi születésûek: Tóth Pál és Ulicska János, a többiek

(köztük a helyben szolgáló, de máshol lakók) sorshúzott

kötelezettek. Ezek között szerepel Zsigár Ferenc is, aki
minden valószínûség szerint a kakucsi cigány lakosság
egyik elsô képviselôje. Ô is azok közé a hazafiak közé tar-
tozott, akik kardot kötöttek az oldalukra, és Kossuth kato-
nájaként harcoltak a szabadság védelmében.” Emlékük le-
gyen áldott!

Idézem a Hôsi Emlékmû avatására 1993-ban írt megem-
lékezô szöveget, melyet ma is aktuálisnak tartok: „Remé-
lem, ez a hely mindig a kegyelet helye marad, mindig virág
díszíti majd, és aki elhalad elôtte, áldoz egy röpke gondola-
tot, imát értük. Tiszta szívbôl kívánom, hogy a hôsökért lo-
bogó gyertyák fényénél világosabban lássunk, és tegyünk
félre minden erôszakot, gyûlölködést. Tanítson minket az ô
sorsuk józanságra, szeretetre, a megbocsájtás erényére, ami
ebben a zûrzavaros, feszültségekkel teli világban a legfon-
tosabb.”

(Részlet Tóth Istvánné 2016. március 15-ei ünnepi
köszöntôjébôl.)
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Január

9-én: V. kakucsi Böllérfesztivál ...............................................………… 8-9 o.
17-én: A doni áttörés 73. évfordulóján megemlékezés, 
és Szabó József János történész elôadása a könyvtárban ......................... 21. o.
22-én: A Magyar Kultúra Napján a Községi Értéktár Bizottság gyûlése .... 11. o.
30-án: A Polgárôr Egyesület alakulógyûlése a közösségi házban.............12. o.
28-31-ig Díszgalamb kiállítás a Sportcsarnokban ................................… 25. o.

Február

6-án óvodai farsang és jótékonysági bál .........................................… 14-15. o.
12-én iskolai farsang ............................................................................… 18. o.
27-én lelkinap az egyháztanács szervezésében

Március

15-én Pest megyei kiemelt ünnepség .....................................................3–5.. o.
Húsvétot ünnepeltünk!.............................................................................. 28. o.

Tanulóink keze munkájaAz óvodai farsang – pizsamában

Szabó József történész elôadása a könyvtárban
Pingvintánc az iskolai farsangon

Az Értéktár Bizottság könyvtárunkban ülésezett

Hörömpô István, a Böllérfesztivál fôszervezôje

A 2016 januárjától - Kulturális Bizottságunkkal karöltve – az alábbi rendezvényekrôl 

adhatunk számot lapunk olvasóinak:

Fotó: Marton Ilona
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A magyarkakucsi református templom
harangjai vasárnap, március 13-án kettôs
ünnepre hívták a híveket. Egyrészt meg-
emlékeztek az 1848 forradalomról, más-
részt pedig március 8-a alkalmából a höl-
gyeket köszöntötték.

Az ünnepi istentiszteletet követôen a
48-as megemlékezés az Isten házaban
folytatódott a szeles, hûvös idô miatt. Be-
szédet az RMDSZ helybeli elnöke mon-
dott.

Folytatásként a helyi lelkésznô, Szilá-
gyi Gyöngyi gyermekei verses, énekes
összeállítással emelték az ünnep méltósá-
gát. Ezt követôen a templomkertben a
gyülekezet éneklésével és a harang csen-

dülésével elkezdôdött a koszorúzás, majd
a Himnusz eléneklésével fejezôdött be az
1848-49 megemlékezésük.

Az egyházközség fôgondnoka, Barabás
Imre meghívta az egybegyûlteket az ima-
terembe egy szeretetvendégségre, ahol a
hölgyeket köszöntötték március 8-a alkal-
mából.

A fôgondnok itt elmondta, hogy bár-
mennyire is megkopott már a nônap üze-

nete, de a szebbik nemet mindig illik és
érdemes ünnepelni, mert ôk hozzák a férfi-
ak életébe a tavaszt, a fényességet, ôk je-
lentik számukra a napsütést, a rügyfaka-
dást. Oly sok mindent köszönhetnek a fér-
fiak a nôknek! „Elôször az édesanyáknak

köszönjük, hogy vagyunk és létezünk. A
nôknek hálásak lehetünk az elsô meg a kö-
vetkezô és a végsô, a sírig tartó szerele-
mért. Ôk teremtik meg az otthon melegét,
és teszik szebbé életünket. Ne feledkez-
zünk meg tehát róluk ezen a szép tavaszi
ünnepen, és köszöntsük ôket egy szál vi-
rággal, mosollyal, és szeressük ôket tiszta
szívvel! Kedves lányok, asszonyok, kívá-
nom, hogy legyenek mindig szépek, ked-
vesek és végtelenûl boldogok!” – fejezte
be beszédét Barabás Imre. 

Gondolatait valamennyi nôtársunk ne-
vében köszönjük innen, a határon túlról is!

A szerkesztôség

A márciusi ünnepek Magyarkakucson

Szabó István, a Pest Megyei Közgyûlés elnökének ünnepi beszéde
„Csak a gyenge szereti önmagát, az erôs egész nemzeteket hordoz szívében.”

„Polgármester Asszony, 
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm a lehetôséget, hogy ezt a csodálatos évfordulót,
amikor 1848. március 15. napjára emlékezünk, együtt ünnepel-
hetjük.

Együtt az itt élô emberekkel, családokkal, fiatalokkal és
idôsekkel – együtt mindannyian, Pest megye és Kakucs közössé-
ge. 

Köszönöm – mert ez a nap más, mint a többi, és ez az ünnepség
több – sokkal több –, mint egy megemlékezés. 

Ma a szabad és független Magyarországot ünnepeljük, és arra
emlékezünk, hogy mit tettek értünk az elôttünk élt nemzedékek. 

Mélyen tisztelt Egybegyûltek!
Ma szerte az országban és a határon túl a magyar közösségek

mind együtt vannak. Együtt és egységben, hogy elmondjuk min-
denkinek: a nemzet szabadsága és függetlensége olyan ügy, ami
összeköt minket, és ha itt az idô, akkor ma is vállaljuk azt, hogy
tegyünk érte - megvédjük együtt, közösségben. 

Ma azért vagyunk itt, hogy megmutassuk: a magyar szabadság
ügye ma is éppen olyan fontos, mint 168 évvel ezelôtt, amikor a

kakucs_2016_aprilis  4/5/16 0:03  Page 3



KAKUCSI LAPOZGATÓ 2016. ÁPRILIS4

Ünnepi szentmisénken Benvin Sebastian indiai
származású verbita atya prédikációját nagy

érdeklôdéssel és tetszéssel fogadtuk

A tornacsarnokban rendezett mûsort Szarvas-Varró
Ágnes szerkesztette és tanította Az iskola énekkara – Nagy Jánosné vezetésével

Örömünkre egyre többen koszorúzunk
ünnepségeinken

nemzeti gondolat még új volt, de már erôs, és így hitet és reményt
adott szerte Európában a magányos vagy elnyomott embereknek
és közösségeknek. 

1848-ban sok ország és a magyarok is meghoztak egy döntést –
és mi már tudjuk, hogy ez a döntés jó volt és helyes. 

Ami ezután történt – az ma már történelem. 
De ez a történet nem a múlt, hanem a jelen és a jövô; itt él ve-

lünk, itt él bennünk, a szívünkben és ma is éppen olyan fontos
döntés, mint volt egykor.

Ma Európa ismét ott áll a válaszúton: lemond önmagáról – a
szabad nemzetekrôl – vagy megvédi ezt a szabadságot, és akkor a
közösségek nem oldódnak fel egy szürke, monoton egységben. 

Emlékezzünk!
A nagy nemzedék megtartotta és megvédte a nemzetek nyelvét,

kultúráját és függetlenségét. És jó okkal tették, mert ott, ahol nem
létezik a nemzet, az ország sem lehet több, mint magányos embe-
rek tömege; és egy ilyen ország nem lehet erôs, csak gyenge. 

Márpedig nekünk, ma, erôsnek kell lennünk. 
Erôsnek kell lennünk, mert jól tudjuk mindannyian, hogy min-

den egyes nap próbára teszi a kisebb országokat, és erôsnek kell
lennünk azért is, mert a szabadság nem önös érdekünk. 

A nemzetek szabadsága egész Európát felemeli.
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Március 15. a magyarság nemzeti ünnepe. 
De 1848 története éppen azt mutatja meg, hogy Európa képes

az újjászületésre, és éppen azért, mert a kisebb országok is lehet-

nek nagy nemzetek – a változás és a felemelkedés ereje – de csak
akkor, ha az itt élô emberek képesek az egymás iránti bizalomra
és az összefogásra. Mert, ahogy Széchenyi Istvánnal írta: „Csak a
gyenge szereti önmagát, az erôs egész nemzeteket hordoz szívé-
ben.”

A forradalom, majd a szabadságharc éppen azt mutatta meg,
hogy milyen erôt ad a hit, a bizalom és a remény. 

Hôsöket a harcmezôn, önkénteseket, férfiakat és asszonyokat
és gyerekeket - akik mind segítették a közös ügyet.

Segítették fegyverrel, iparos munkával, élelmiszerrel, a sebe-
sültek ápolásával, a magára maradt családok támogatásával és
megannyi jó szándékkal. 

Soha ilyen sokan – soha ennyi jót még nem tettek egymással,
mint 1848 és 1849 csodálatos hónapjai alatt a magyarok! 

Most ismét elôttünk a választás, hogy melyik útra lépjünk.
Legyen a jövônk szürke és az országunk erôtlen?
Vagy legyen fényes és erôs? 
Egy epizód legyen Európa történelmében, vagy a Kontinens

jövôjének formálója, amilyennek a reformkor és a forradalom
nagy nemzedéke megálmodta? Melyiket válasszuk? 

De mielôtt meghozzuk ezt a döntést, elôbb emlékezzünk! 
Emlékezzünk arra, hogy mennyi munka, küzdelem és áldozat,

könny és verejték volt az ára a szabadságnak!
Emlékezzünk arra, hogy nekünk már nem kell olyan nehéz har-

cot vívni, mint ’48 nemzedékének, és emlékezzünk arra is, hogy
ezt nekik köszönhetjük!

Nem csak magunknak tartozunk felelôsséggel.
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„Utánam katonák, elôre magyarok!” Az elsô sorokban a protokoll vendégek

A koszorúzási ünnepséget követôen az iskolai mûsorban
is számíthattunk a Kálvin Zenekar közremûködésére

Dr. Kendéné Toma Mária köszönetet mond a
színvonalas elôadásért

Felelôsséggel tartozunk nekik, és minden egyes szabad magyar
embernek, aki itt élt egykor, itt él ma és a fog jövôben. 

Emlékezzünk! – 1848 öröksége olyan szövetség, ami túlmutat
az idôn és összekapcsolja a magyarok nemzedékeit. 

Mélyen tisztelt Egybegyûltek! 
Ez a szövetség ma is erôs. 
De csak addig maradhat az, ameddig vállaljuk a felelôsséget,

hogy tegyünk érte. 
Mindig akad olyan, aki türelmetlen, vagy nincs benne bizalom.

A türelmetlenség és a kétely a két legnagyobb veszély, ami a nem-
zeti ügyet fenyegeti. 

Ezért olyan fontos, hogy mindannyian megismerjük a ’48-as
Forradalom és Szabadságharc történetét, és az odavezetô utat,
ami sokkal több volt, mint egy hirtelen feltámadó akarat vagy né-
hány nagyszerû gondolat. 

Kossuth és Batthyány, Széchenyi és Wesselényi, a vármegyék
nemessége, a vezetô szerepet betöltô Pest vármegye tisztviselôi
mind a tettek és cselekvés embere voltak. 

Idô és építkezés – ez volt a reformkor csodája, mert valóságos
csoda volt, ahogy a magyarok megtanultak elôre tekinteni és ter-
vezni, és megvalósítani ezeket a terveket szívós türelemmel és ki-
tartással. 

Gondoljunk bele – közel húsz év kemény munkája. 20 év
erôfeszítése alapozta meg az új Magyarországot, amit csak két bi-
rodalom ereje tudott megtörni. 

Pedig Magyarország abban az idôben alig volt több, mint egy
eszme. Hetekig tartott egy út egyik faluból a másikba, az ország-
nak nem volt nemzeti pénze, az ipara gyenge volt és erôtlen, és
idegen kézben volt a kereskedelme, és a magyaroknak csak egy
töredéke volt az ország szabad polgára.

Ez volt az út kezdete, és a nagy nemzedék mégis megálmodta,
és megvalósította a modern, erôs Magyarországot!

Ez az igazi bátorság! 
Az a fajta bátorság, amire méltán büszkék lehetünk!
Az a bátorság, ami teremtô, ami létrehoz olyan dolgokat, ame-

lyek addig nem is léteztek, és amirôl sokan azt mondták - lehetet-
len: hidat, színházat, akadémiát, nemzeti bankot és vasútvonala-
kat, gyárakat és mintagazdaságokat, nemzeti kultúrát és tudo-
mányt - egy új országot, ami készen állt a szabadságra. 

Ezért vagyunk ma itt. 
Hogy büszkén mondjuk el: nem engedjük el a bátrak kezét!
És nem felejtjük el 1848. március 15. örökségét, mert a szabad-

ság és nemzeti egység nem a cél, hanem a kezdet, és mert olyan
értéket teremt, ami az emberiséget gazdagítja, és mert kevés az
olyan pillanat a történelemben, ami ilyen erôs bizonyítékát adja,
hogy mit jelent a nemzeti közösség. 

Azt jelenti, hogy együtt olyan dolgokra is képesek vagyunk,
amire egyedül álmodni sem mernénk.

Köszönöm, hogy meghallgattak!”
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

I. ülés: 2016. január 28.

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
A Képviselô-testület Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2014.
(X. 27.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
A helyi iparûzési adóról szóló

21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rende-
let módosításáról

1/2016. képviselô-testületi határozat:
A Társult Önkormányzatok

„Együtt” Segítôszolgálata Társulás

módosított társulási megállapodásának

elfogadásáról

2/2016. képviselô-testületi határozat:
A „Hôsök tere” közterület-megneve-

zés visszaállításáról

3/2016. képviselô-testületi határozat:
A CSÉV-KA Kft. részére tagi köl-

csön nyújtásáról

4/2016. képviselô-testületi határozat:
Ingatlanok belterületbe csatolásának

kezdeményezésérôl

5/2016. képviselô-testületi határozat:
A Tájház közüzemi díjainak átvál-

lalásáról

6/2016. képviselô-testületi határozat:
A körzeti megbízott támogatásáról

7/2016. képviselô-testületi határozat:
A Polgármester 2016. évi szabadsá-

gának ütemezésérôl

8/2016. képviselô-testületi határozat:

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári

zárva tartásáról

9/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Óvoda pedagógus-státuszkereté-

nek megemelésérôl

10/2016. képviselô-testületi határozat:
Az Óvoda 2016. évi továbbképzési

tervének elfogadásáról

11/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Polgárôr Egyesület - Ka-

kucs - névhasználatához való hozzájá-

rulásáról

12/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucsi Földtulajdonosok Vadász-

társaság - Kakucs - névhasználatához

való hozzájárulásáról

II. ülés: 2016. február 15.

3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésérôl

13/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs, Fô utca 156/C. szám alatt

lévô önkormányzati tulajdonú ingatlan

udvarának felújításáról

14/2016. képviselô-testületi határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézmény-

fenntartó Társulás költségvetéséhez

történô hozzájárulásról 

15/2016. képviselô-testületi határozat:
A Dabas és Környéke Mentôorvosi-

Mentôtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támo-

gatási kérelmérôl

16/2016. képviselô-testületi határozat:
A kötelezô betelepítési kvóta elleni

tiltakozásról

III. ülés: 2016. február 26.

4/2016. (II. 29.) önkormányzati rende-
let

A község építészeti örökségének he-

lyi védelmérôl

5/2016. (II. 29.) önkormányzati rende-
let

A települési támogatásról és az egyéb

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról

17/2016. képviselô-testületi határozat:
Belterületi utak felújításáról

18/2016. képviselô-testületi határozat:
Az ASP rendszerhez való csatlakozás

érdekében pályázaton való részvételrôl

19/2016. képviselô-testületi határozat:
A településrendezési eszközök felül-

vizsgálatáról

20/2016. képviselô-testületi határozat:
A településrendezési eszközök felül-

vizsgálatához szükséges eljárás lefoly-

tatására a Pestterv Kft. felkérésérôl

21/2016. képviselô-testületi határozat:
Településfejlesztéssel és településren-

dezéssel összefüggô Partnerségi Egyez-

tetési Szabályzat megalkotásáról

22/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 562. hrsz-ú ingatlan meg-

vásárlásához történô hozzájárulásról

23/2016. képviselô-testületi határozat:
A Kakucs 1265. hrsz-ú ingatlan érté-

kesítéséhez történô hozzájárulásról

Március végén köszöntöttük
polgármester asszonyunkkal
karöltve Csernák Sándorné,
született Sztanyo Magdolnát
(Lencsi nénit), aki 1926. 03.
29-én született Kakucson. A
születésnapi köszöntôt tartal-
mazó emléklapot Orbán Viktor
miniszterelnök írta alá, és mi
örömmel kézbesítettük azt egy
szép virágcsokor és apró aján-
dék kíséretében.

Lencsike néni az otthonában
fogadott sok-sok szeretettel, fi-
nomsággal bennünket lányá-

val, Nagy Jánosné, Rozika né-
nivel. Adjon a jó Isten Lencsi
néninek erôt, egészséget, hogy
még sok éven át legyen öröme
az ükunokákkal egyre bôvülô
Nagy családban. 

Kérjük, fogadja tôlünk az
ünnepelt az alábbi szép gondo-
latot Arany Jánostól:
„Élj soká! és legyen élted,
Mint derûs nap, tiszta, víg,
Mely piros hajnalból támad,
S ismét abban áldozik.”

(Tóthné)

Szépkorúak köszöntése

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi
újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A
teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a
www.kakucs.hu weblapon a „letölthetô dokumentumok” között.
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Kérjük, ne feledjék,
hogy az idei esztendôben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részérôl. 

Annak 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk

fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*****************

Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövônkért Közhasznú Egyesület adószáma:

18271508-1-13
Köszönjük!

Tüdôszûrés Kakucson
2016. január 15-tôl január 20-ig

Ezzel a képpel mondunk köszönetet a tüdôszûrés 

adminisztrációját segítôknek: 

Fajka Szilviának, Békiné Áginak és Palásti Nikolettának. 

A szûrést – a képen balról másodikként látható – 

dr. Marosi Szilvia doktornô végezte.

Szösszenetek
Hogy mik vannak?!

Szerkesztôségünk tudomására jutott, hogy egyes buszmegállók
kukájába – feltételezhetô, hogy a környéken lakók – ételmaradé-
kot (moslékot), a pici gyerekek erôsen piszkos pelenkáit rakják.
Kérjük, ne tegyék ezt! Ezek a kukák az utazó közönség részére
lettek kitéve. Közmunkásainknak igen kellemetlen, hogy olyan
hulladékot kell eltakarítaniuk, amelyek nem ezekbe a kukákba va-
lók. Érthetô a felháborodásuk.

Köszönet

Az elmúlt idôszakban örömmel és jólesô érzéssel tapasztaltam,
hogy temetônk fôbb útjait mindig rendben találtam. Az úthoz kö-
zeli sírok közei is frissen elgereblyézve, a ravatalozó és környéke
tiszta – látszik, hogy van gazdája. A legtöbbet egy mosolygó
fiatalasszony szorgoskodott ott, és elmondta, hogy nagyon szíve-
sen teszi a munkáját, szeret itt dolgozni. Ez meg is látszik, ismer-
tem el, és megköszöntem munkáját.

Hasonlóan szorgos közmunkások dolgoznak az iskolában, az
óvodánkban is, de meglátszik parkjainkban, a sportpályán is, ha
önkormányzatunk lelkiismeretes munkásokat alkalmaz. 

Természetes, hogy ôk is örülnek annak (melyikünk nem?), ha a
jól végzett munkát észrevesszük, és nem csak az elégedetlenség
hangján szólítjuk meg ôket. Tegyük ezt minél többen! Ne feled-
jük, hogy a fônökeik is csak azokkal tudnak elismerést kiváltó
munkát végeztetni, akik azt érzik, hogy meg- és nem lebecsülik
ôket. Minden munka értékes, amit a falu rendjéért, a szép környe-
zetért végeznek! Tóthné

Még biztonságosabbá vált a szépen bekerített községi
játszótér

Köszönjük Sallai Pál és segítôinek munkáját, akik a
Hôsök Emlékmûvének környékét felújították! 

(fotó: Kakucsi Csernák Zoltán)
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Kakucsi Böllérfesztivál 

cukrászkirálya (királynôje) 

- Nagy Györgyné (Kakucs)

Kakucsi böllérkirály

- Ceglédbercel + (Bp.-i meghívás) 

Szabadtûzi lovagrend 

szakmai fôdíja

- Nagykátai malackodók + (Bp.-i megh.)

Különdíjak: 

Hagyományok ôrzéséért:
- Városmajor úti Klinika
Leglátványosabb portál :
- Parlamenti Malackodók 

Legjobb böllérmunka: 
- Zsíros Zsiványok 

Legjobb hentesmunka: 
- Fényszarui Lóbarát Egyesület

Legegységesebb csapat: 
- KAFIK

Legjobb hangulatú portál:
- Liebner-kerti Legények 

Legtöbb alkoholt elfogyasztó csapat: 
- Ambróczi Zoli és csapata

Ételek

Hurka kategória 
I. Pándi Hagyományôrzôk 
II. Sári Húsbolt és csapata

III. Nemes Ócsa
Kolbász kategória

I. Nagykátai Malackodók
II. Kakucs Önkormányzat

III. Ceglédbercel
Töltött káposzta kategória

I. Táborfalvi Ökörkör
II. Tácsik és barátai

III. Petô Malackodók
Toros és egyéb ételek kategóriája: 

I. Ceglédbercel
II. Csillagvári Finomság 

III. Bugaci Betyár Böllérek
Legjobb böllér-reggeli:
I. Táborfalvi Ökörkör

II. Nemes Ócsa Felvidék
III. Bugaci Betyár Böllérek

Ital kategória

Fogó pálinka verseny: 
I. Sári Vadkanok

II. Bugaci Betyár Böllérek 
III. Csillagvári Finomság
Forralt borok versenye: 

- Legjobb forralt bor: Tácsik és barátai

Sütemények

Hájas sütemények kategóriája
I. Nagy Györgyné 
II. Majoros Gábor

III. Nagykátai Malackodók 
Sós Sütemények kategóriája: 

I. Csillagvári Finomságok 
II. Nagykátai Malackodók 

III. KAFIK 

Egyéb sütemények kategóriája 
(édes és rétes) 

I. Szabó Béláné
II. Faragó és fia

III. Nagy Györgyné

Kakucsi V. Böllérfesztivál 2016. EREDMÉNYHIRDETÉS

A Liebner-kerti Legények
Az Önkormányzat csapata fogadta Fazekas Sándor

miniszterelnököt és feleségét

Kakucsi versenyzô csapatok
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A KAFIK csapata A kakucsi Zsíros Zsiványok

A rossz idôjárás, utak miatt csipet csapattal álltak a
Kakucsolók színpadra

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttest a Budapestrôl fogadott
Mérnök Zenekar kísérte

Vidám énekléssel, tánccal vált hangulatossá a Böllér
utca

A Városmajori úti Klinika orvosai
egy disznószíven mutatták be a
leggyakoribb szívmûtétüket, a

billentyû beépítését

A Böllérfesztiválon fellépô kakucsi 
öntevékeny csoportok

(A Kálvin Zenekarról nem kaptunk fotót.)
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Többek kérése, melyeket nagyon szeretnénk, ha
a 2017. évi rendezvényen megvalósítanának:

– A szereplôk színpadát építsék be a központi nagysátorba,
hogy a színpadon fellépôk és az értékes mûszaki berendezések ne
ázzanak esôs, havas idôjárás esetén.

– Ebben a központi sátorban legyen helyük mindazoknak, akik
ellátogatnak a rendezvényre, de nem tartoznak egyik „ölô” csapat
baráti társaságához, azaz nincs hol megpihenniük, leülniük egy
baráti beszélgetésre, vagy kultúrált módon elfogyasztani a vásá-
ron vett finomságokat.

– Óránként meg kellene szervezni egy kisbuszjáratot, amelyik
ki- és behozná a faluból az érdeklôdô közönséget.

A Böllérfesztiválon kapott meghívást a Kakucsi Lovasegylet Liebner-kerti Legények

csapata a felvidéki BÚCS településen megrendezett böllérfesztiválra, ahonnan a meg-

tisztelô és az elismerést érdemlô harmadik helyezett eredménnyel tértek haza.

Képes beszámolójukat közöljük, és szeretettel gratulálunk!

Lomtalanítás!
Felhívjuk Kakucs község Lakóinak figyelmét, hogy 2016

áprilisában a község egész területén lomtalanítást végzünk a
CSÉV-KA Kft. közremûködésével. 

Tekintettel arra, hogy figyelemmel kell lenni a befogadó hul-
ladéklerakóhely nyitvatartási idejére, így a lomtalanítást négy

napon keresztül, utcák szerint megbontva végezzük az alábbi-
ak szerint. 

2016. április 14-én és 15-én (csütörtök, péntek) a lomtala-

nítás alábbi utcákban fog történni: 

Szôlô, Kis, Árpád, Jókai, Akác, Rákóczi Ferenc, Arany Já-
nos, Galamb, Bem, Sastelep, Virág, Temetô, Petôfi Sándor,
Kossuth Lajos, Erdôsor, Dózsa György, Liebner, Május 1., Ibo-
lya, Monori, valamint a Fô utca páros oldala. 

2016. április 21-én és 22-én (csütörtök, péntek) a lomtala-

nítás az alábbi utcákban fog történni:

Csíkosi, Nap, Hold, Derényi Lajos, Pergel köz, Gizella,
Fecske, Viola, Rezeda, Jázmin, Rózsa, Liliom, Székesi, Rónay
György, Malomkert, valamint a Fô utca páratlan oldala. 

A lomtalanítás ezeken a napokon reggel 6 órától délután

14 óráig tart. 

Tekintettel arra, hogy nincs meghatározva, hogy a lomtalaní-
tás a község mely utcájában fog elkezdôdni, így kérjük, hogy a
lomtalanításra szánt hulladékot legkésôbb reggel 6 órára a há-
zuk elé elhelyezni szíveskedjenek. 

A lomhulladék nem tartalmazhat: kommunális hulladékot,
veszélyes hulladékot, autógumikat, vashulladékot, építési tör-
meléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot!

Együttmûködésüket köszönjük!

Kakucs Község Önkormányzata
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Megalakult a Kakucsi Értéktár Bizottság
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszony felkérésére

2015. november 9-én alakult meg bizottságunk. Elnöke: Jasper
Kata. Tagjai: Csernák Jánosné, Kakucsi-Csernák Zoltán, Király-
falvi Erzsébet, Kovács Tamás, Maczák Ibolya, Tóth Istvánné és
Varró Jánosné. 

Ez évi elsô gyûlésüket január 22-én, a Magyar Kultúra Napján
tartották meg. A bizottság az alábbi helyi értékeket vette listájára: 

agrárium, böllérfesztivál, bronzkori leletek, Deák Udvarház,
emlékmûveink (templomkerti emlékmûvek, Liebner Történelmi
Emlékpark, Hôsi Emlékmû, Nemzeti Összetartozás Emlékmûve-
a Trianoni kopjafa), falunapok, fúvószenekari hagyományok,
gasztronómiai hagyományok, helyi kifejezések-elnevezések, he-
lyi mesterek, kézmûvesség, helyi szerzôk mûvei – a kakucsográfi-
ák, kakucsi hagyományok (egykori és mai), KakucsRing, Kakucsi
szarka, karéneklési hagyományok (Bárdos Lajos Kamarakórus,
Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes), Liebner József méhé-
szeti munkássága, Mária-kápolna, nemzetiségi hagyományok (ci-
gányság), oktatási intézményeink (Általános Iskola és Sportcsar-
nok, Kökörcsin Óvoda), pálinka,- lekvár- és mézfesztivál, Rónay
Gyögy életmûve, Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház,
Szent Kereszt-templom, Tájház.

Új értékünként adjuk közzé az 1821-ben készített ostyasütôt a
Királyfalvi család tulajdonából.

Kérjük, javaslataikkal segítsék bizottságunk munkáját!

Keressék könyvtárosunkat, aki továbbítani fogja a beérkezett
javaslatokat a helyi Értéktár Bizottság felé. Köszönjük!

Hivatalos beszámoló egy érdi konferenciáról

Vigyük hírét Pest megye értékeinek! 

Érden folytatódott a Pest Megyei Értékek címû vándorkiállítás
és konferencia 2016. február 11-én, melyen a kakucsiakat Király-
falvi Erzsébet és Tóth Istvánné képviselte.

A hivatalos köszöntôk után dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum
Bizottság értéktár koordinációs megbízottja így nyilatkozott:

„Napról napra többen vagyunk, akik az értékek összegyûjtésé-
vel, rendszerezésével foglalkozunk.” Kiemelte, hogy minden me-
gye és több száz település csatlakozott már az értéktár mozgalom-
hoz. Ennek köszönhetôen a Hungarikumok gyûjteménye is egyre
bôvül.

Ambrus Vilmos, a Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsa-
dója a jó példákat, jó gyakorlatokat mutatta be. Elôadásában fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a települések ne csak a mindenki által
ismert értékeit vegye számba, hanem fedezzék fel, kutassák fel a
nyilvánosság számára ismeretleneket is. Példaként említett olyan

Királyfalvi Erzsébet és Tóthné az érdi konferencia
hallgatóságban

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy a DAKÖV Kft. új vízdíjbeszedôje Kakucson 

KUCSÁK BEÁTA

Elérhetôsége:

Telefon: 20/575-1900
e-mail: kucsakbetti@c2.hu

Ügyfélfogadás helye változatlan: 
Rónay György Közösségi Ház klubja 2366 Kakucs, Fô u. 24. 

Ügyfélfogadás ideje továbbra is:
szerda 16-18 óra, péntek 8-10 óra 

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat a választható számlázási/fize-
tési módokkal kapcsolatosan:

1. készpénzes fizetési mód: számla ellenében a díjbe-
szedônél kerül kiegyenlítésre

2. lehetôség van arra, hogy víz- és csatornadíj számláikat
elektronikus formában küldjük meg. Az e-számla a hagyomá-
nyos papír alapúval egyenértékû, elektronikus formában kiál-
lított számla. Olyan hitelesített, idôbélyegzôvel ellátott doku-
mentum, amely egyszerûen lementhetô a számítógépre, vagy
bármikor visszakereshetô az e-számla felületen. Ennek a
számlának a rendezése történhet átutalással, csoportos besze-
déssel, készpénzben pénztáron keresztül 

3. csekkes fizetési mód

A DAKÖV Kft.-nél bevezetésre került a Callcenteren ke-

resztül történô mérôállás bejelentés. Ennek elérhetôsége:
06-21/222-8080

A Callcenteren keresztül történô mérôállás bejelentés ese-
tében kérjük, hogy a telefonhívás elôtt készítsék elô a leg-
utóbbi vízdíj számlát, mert a számla elsô oldalán található
“Felhasználási hely azonosító száma:”, valamint a számla-
részletezô oldalán található “Vevô (fizetô) azonosító száma:”
adatokat kell bebillentyûzni a diktáláshoz. 

Csiszárik Györgyike ügyfélszolgálati vezetô DAKÖV Kft.

sportolók, mûvészek életét, akiket jobbára csak helyben ismernek.
A Nemzeti Mûvelôdési Intézet módszertani segítséget nyújt az

értékek összegyûjtésében – mondta Dénes-Varga Zsuzsa, a Nem-
zeti Mûvelôdési Intézet Pest Megyei Irodájának vezetôje. Több
száz foglalkozás, interjú és pályázatban nyújtott segítség jelzi az
iroda munkáját.

„Hinni kell benne és tenni érte!” – így jellemezte az értékek
összegyûjtésének munkáját Dr. Kubassek János. A Magyar Föld-
rajzi Múzeum igazgatója, aki egyben az Érdi Értéktár Bizottsági
tagja is, elmondta, hogy az értékek felkutatása és bemutatása a
nagyközönség számára nem csak a helyiek számára fontos. Példa-
ként említette, hogy Kuvaitból és Amerikából is érkeztek vendé-
gek a különbözô érdi értékek megtekintésére.

A konferencia záró elôadását Brunczvik Attila tartotta, aki az
Érdi Hungarikum Klub mûködését mutatta be. A konferencia és a
kiállítás szervezésében is részt vett a klub, amely fô feladatának
tartja az érdi értékek népszerûsítését.

Ambrus András, 
a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófônöke
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Tisztelt Kakucsi Lakosok! 

Bizonyára többen észlelték már, hogy Kakucs utcáin az elmúlt
idôszakban civil polgárôr személyautók járôröznek. Tudatom
Önökkel, hogy 2016. 01. 30-án megalakult a Kakucsi Polgárôr

Egyesület. 
Ezt követôen már joggal nevezhetjük magunkat polgárôrök-

nek, mivel hosszú idô után egyesületi formába szervezôdtünk.
Ennek eredményeként, 2016 március eleje óta megváltozott a

helyi faluvédô szolgálat járôrözési rendje.
A polgárôr egyesületeket törvény kötelezi arra, hogy a helyi

rendôrkapitányságon keresztül a Megyei Rendôr Fôkapitányság-
gal együttmûködési megállapodást kössenek, továbbá az egyesü-
leteknek az Országos Polgárôr Szövetségbe is regisztrálniuk kell
magukat. 

A fenti elôírások értelmében a Kakucsi Polgárôr Egyesület a
Dabasi Rendôrkapitányság felügyelete alatt, az Országos Pol-
gárôr Szövetség irányításával fog mûködni. Ennek megfelelôen
polgárôrségünk a munkáját szabályozott formában és ellenôriz-
hetôen végzi majd. 

Mindezek alapján lehetôségük nyílik helyi lakosoknak is segí-
teni a Polgárôrség munkáját, akik megfelelnek a polgárôrségrôl

és a polgárôri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.

törvényben leírtaknak, és elfogadják a Kakucsi Polgárôr Egye-

sület Alapszabályát és Szervezeti Mûködési Szabályzatát, me-
lyek Kakucs honlapján megtalálhatóak és olvashatóak. 

Egyesületünk egyik célja, hogy a helyi lakosság (a kakucsi la-
kosok) aktívabban vegyen részt a közbiztonság fenntartásában az-
zal, hogy havi szinten egy éjszakát - szervezett és irányított for-
mában – a saját gépjármûvel járôrszolgálatot lát el a település
közigazgatási határán belül. 

A polgárôr tevékenység önkéntes formában mûködik, jelenleg
a szolgálatot mindenki saját gépjármûvel látja el. 

Késôbbiek folyamán terveink közt szerepel egy saját gépjármû
vásárlása és üzemeltetése is. 

Aki céljainkkal egyetért, és szívesen venne részt a falu bizton-
ságának fenntartásában, az éjszakai járôrözésben, az kérem, hív-
jon bizalommal a 06-70/453-2770-es telefonszámon.

Kakucs, 2016. március 
Csernák István, a Kakucsi Polgárôr Egyesület elnöke

Közbiztonsági tájékoztató

Ismertetô a Képviselô-testület által adományozható elismerésekrôl, díjakról
„KAKUCS DÍSZPOLGÁRA” cím
A rendelet alapján érdemei elismerésül

„Kakucs Díszpolgára” kitüntetô cím ado-
mányozható azon személynek, aki élete
folyamán Kakucsért kiemelkedôen dol-
gozott, elévülhetetlen érdemeket szerzett
a település fejlôdése érdekében, hozzájá-
rult a község szellemi, kulturális értékei
növeléséhez, munkásságával hozzájárult
Kakucs hírnevének gyarapításához, gaz-
dagította az egyetemes civilizáció értéke-
it.

A cím elhunyt polgárnak is adományoz-
ható.

A posztumusz díszpolgári címben ré-
szesülô személy síremlékén a díjazás évé-
nek augusztus huszadik napjáig – a közeli
hozzátartozók beleegyezésével – az Ön-
kormányzat egy 20 x 30 cm-es fekete már-
ványtáblát helyez el „Kakucs Díszpolgá-
ra” szöveg és az adományozás évének fel-
tüntetésével.

A díjat a kitüntetettnek vagy közeli hoz-
zátartozójának a polgármester vagy – aka-
dályoztatása esetén – az alpolgármester
adja át augusztus huszadikán a községi

ünnepség keretében.

„KAKUCSÉRT ÉRDEMÉREM”

A Képviselô-testület a díjjal – tevékeny-
sége elismerése érdekében – azon Kaku-
cson élô (illetôleg innen elszármazott) sze-
mélyt és Kakucson tevékenykedô közössé-
get (csoportot) tüntet ki, aki (amely) a tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális, egészség-
ügyi, sportszervezési, tudományos, mûvé-

szeti, pedagógiai, környezetvédelmi élet
területén kimagasló eredményt ért el.

A díjat a kitüntetett személy esetén a ki-
tüntetettnek vagy közeli hozzátartozójá-
nak, kitüntetett közösség esetén a közös-
ség képviselôjének adja át a polgármester,
vagy - akadályoztatása esetén - az alpol-
gármester a falunap szombat délutáni

kulturális mûsora keretében.

A kitüntetô díjakat, címeket a Képvi-
selô-testület adományozza.

A díjak, címek adományozására javasla-
tot tehetnek: a Képviselô-testület tagjai, a
polgármester, a Képviselô-testület bizottsá-
gai, a társadalmi szervezetek, az egyházak
képviselôi, az intézményvezetôk, a jegyzô,
a nemzetiségi önkormányzatok.

A javaslatokat részletes érdemi in-

doklással minden év április 30-áig kell

megküldeni a kulturális ügyekért felelôs

bizottságnak.

A határidô jogvesztô, az eltelte után
megküldött javaslatokat az elbírálás során
figyelmen kívül kell hagyni. A Bizottság
által rangsorolt javaslatokat a Bizottság el-
nöke terjeszti a Képviselô-testület elé.

„AZ ÉV SPORTOLÓJA” KITÜN-

TETÔ DÍJ – „AZ ÉV SPORTOLÓI”

KITÜNTETÔ DÍJ

A díjjal a Képviselô-testület olyan
sportteljesítményt nyújtó, kakucsi illetôsé-
gû személyt ismer el, aki sporteredményé-
vel Kakucs község hírnevét öregbíti Ma-
gyarországon és külföldön. Évente legfel-
jebb egy személynek adható a díj. 

„Az év Sportolói” Kitüntetô Díjjal a
Képviselô-testület azon kiemelkedô sport-
teljesítményt nyújtó csoport tagjait ismeri
el, akik sporteredményükkel Kakucs köz-
ség hírnevét öregbítik Magyarországon és
külföldön. Évente legfeljebb egy csoport-
nak adható a díj.

A díjazott kiválasztásának legfontosabb
szempontjai: a sporthoz folyamatos, példa-
mutató viszonyulás jellemezze, legyen tagja
valamely sportszakkörnek, -egyesületnek.

Az adományozó minden évben a kivá-
lasztási szempontoknak megfelelô, az
adott idôszakban (falunaptól falunapig) a
feljutásos versenyeken (körzeti elsô, terü-
leti, megyei dobogós helyek, országos he-
lyezések, külföldi versenyek helyezései) a
legmagasabb sporteredményt elérô sporto-
lót részesíti a díjban. 

Amennyiben többen versenyeznek a cí-
mért, s egy sportágban azonos eredményt
érnek el, köztük a más sportágban vagy
versenyszámban elért legmagasabb ered-
mény a döntô.

A díjat a Képviselô-testület ítéli oda. A
Képviselô-testület a döntését a községben
mûködô sportegyesületek vezetôi, a test-
nevelô-tanárok vagy a sportügyekért fe-
lelôs bizottság javaslata alapján hozza
meg. Az indokolással alátámasztott ja-

vaslatokat a szervek, személyek minden

évben legkésôbb a falunapot megelôzô

képviselô-testületi ülés meghirdetését

követô két munkanapon belül juttathat-

ják el a polgármesterhez. (Ez 2016-ban

május elején lesz.)
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Íme, az Einsteint igazoló felfedezés magyar fôhôsei
„Füle lett a távcsöveknek” – Részletek a HVG.HU 2016. február 15-ei friss hírébôl

„2016. február 11-én, csütörtökön bejelentett tudományos vi-
lágszenzációban, a gravitációs hullámok elsô közvetlen megfi-
gyelésében és megmérésében több mint ezer kutató vett részt,
többen közülük Magyarországról. De különösen kiemelkedôen
fontos szerepet játszott a tudományos sikerben a New York-i Co-
lumbia Egyetemen dolgozó három magyar tudós: Márka Sza-
bolcs, a felesége, Zsuzsa és Bartos Imre. (Utóbbi Kakucs 2002.
évi posztumusz díszpolgárának, Fajt Józsefnek az unokája!)

HVG.HU: Helyes megközelítés-e az, amikor a gravitációs

hullámok mérhetôségének tudományos súlyát egy szintre he-

lyezik azzal, mint amikor Galilei elkezdte az eget fürkészni? 

B. I.: Egy teljesen új ablakot nyitottunk az univerzumra. Ah-
hoz képest, ahogy eddig alapvetôen fény segítségével tudtuk
megfigyelni, hogy mi történik a világegyetemben, ez egy új irányt
jelent. Az ember eddig az égboltra egy távcsôvel vagy akár egy
neutrino detektorral nézett. Mostantól pedig egy teljesen új érzék-
szervet adtunk a csillagászatnak, amellyel együtt megérthetôbb,
hogy az univerzumban mi hogyan történt.

Az újdonságot az a készülék jelenti igazán, amivel az eddiginél
nagyságrendekkel pontosabban tudunk mérni távolságokat. Job-
ban tudjuk mérni a tér görbületét, mint ezelôtt bármi. Jelenleg két
ilyen detektor van a világon, olyat tud, amit távol-közel soha sen-
ki és semmi. Ezzel több milliárd fényévre is el tudunk látni. A
csillagászatban ez olyan nagy változást jelent, mintha a némafil-
mes korszakban valaki bekapcsolta volna a hangot is az elôadás-
ba. Teljesen új érzékszervet adtunk ezzel az emberiségnek; ha

úgy tetszik: füle lett a távcsöveknek.

HVG.HU: Ha egy tudósnak Bill Gates egymillió dollárt ad

az egyik meglepô ötletére, vagy ha a Forbes magazin a legfi-

gyelemreméltóbb fiatal tudósok egyikeként mutatja be, akkor

ezt a mostani, felfokozott hangulatot könnyebb kezelni? 

M. Sz.: Nem hiszem, hogy bárki teljesen hidegfejû tudott ma-
radni, amikor tudatosult benne, hogy ez a kutatás valóban az
egész emberiség szempontjából kiemelt fontosságú eredményre
jutott. A bejelentés elôtti hetekben, amikor egyre kézzelfoghatób-
bá vált, hogy egy igazán nagy dolognak vagyunk a részesei, való-
jában megnehezült a munka. Láttuk a célt, tudtuk, hogy elérjük,

de a célba éréshez
ezer embernek kellett
pontosan együttmû-
ködnie, és ezer ember
munkájának kellett
minden egyes leírt
mondatunkban is
megjelennie, megfe-
lelnie. 

A gravitációs hullá-
mok mérhetôvé tételé-
hez az NSF (National
Science Foundation –
Amerikai Nemzeti Tu-
dományos Társaság)
egymilliárd dollárt
fektetett be. Ez kellett
ahhoz, hogy felfedez-
zük a gravitációs hul-
lámokat.

Zsuzsa kísérleti fi-

zikus, Imre asztrofizikus – egykor a tanítványom volt, most pedig
az egyik legfontosabb munkatársam –, mindketten 10 éve vannak
ebben a történetben.

B. I.: Csak azt tudtam, hogy ha itt leszek doktorandusz, akkor
az legalább hat évet jelent Amerikában. Most már 10 éve vagyok
itt, de alapvetôen továbbra is a szakmai szempontok vezérelnek.
A LIGO már az elején érdekelt, de nem feltétlenül a gravitációs
hullámok, hanem a fekete lyukak miatt. Borzasztóan érdekes je-
lenség, amirôl azonban eddig nagyon-nagyon kevés dolgot tud-
tunk biztosan – elôttünk például valójában senki nem is látta ôket
közvetlenül. 

HVG.HU: Szabolcs 2011-ben, amikor még csak megjósolta,

hogy a tudomány eljut erre a pontra, azt mondta egy magyar

újságnak, hogy tudja is, aztán mit fog tenni. „Pontosan tu-

dom, hogy én mit fogok csinálni. A gravitációs hullámok segít-

ségével az Univerzum eddig teljesen rejtett részét látjuk majd.

Megtudjuk például, hogyan viselkednek, hogyan születnek és

hogyan halnak meg a fekete lyukak. A következô évtized hihe-

tetlenül izgalmas eredményeket hoz, ha reményeim valóra

válnak” – nyilatkozta. Tehát ez jön most?

B. I.: Ez a kutatás számunkra mindig is egy jövôbe mutató ku-
tatás volt, egy gyerekcipôben járó terület, ahol ezért minden felfe-
dezésnek óriási jelentôsége van. Igazából most ez változik meg,
mert mostantól nem arról beszélünk, hogy majd a következô ge-
nerációs obszervatórium lesz-e olyan jó, hogy elérhessük vele a
céljainkat, hanem arról, hogy dolgozzuk ki, hogy a fekete lyukak
detektálásából kapott információk mit jelentenek a fizikai törvé-
nyekrôl alkotott képünk szempontjából.”

A fiatal tudósok közül Bartos Imre magánéletérôl ezt olvashat-
juk a cikkben:

„Imrének viszont éppen hogy a családja jelenti a kikapcsoló-
dást, mint mondta: „van egy három hónapos kislányom, aki sok,
eddig szokatlan munkát, de rengeteg kikapcsolódást is jelent az
életemben”. Az egyetemi malomból amúgy a rendszeres futással
szeret kiszakadni. Szerinte azért fut sokat, mert „sok jó park van
Manhattanben, és a futás közben gyakran jönnek jó ötletek is”.
De azt is hozzáteszi: az is egyfajta hobbijuk lett Szabolccsal és
Zsuzsával, hogy a feketelyuk-kutatás mellett a szúnyogok elle-

ni lézerfüggönyös védekezésen dolgoznak. Sôt, építettek egy
olyan biooptikai készüléket is, ami különbözô állatokat képes ge-
netikai és más eredetû, neurológiai betegségekre vizsgálni. Mint
mondta: az agyunk számára ez is egyfajta intenzív kikapcsoló-
dás.”
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

A Nemzeti Köznevelésrôl szóló 2011.
évi CXC. törvény alapján az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelô intézmény.

A köznevelésrôl szólótörvény – 2015.
szeptember 1-jétôl hatályos – 8.§ (2) be-
kezdése alapján a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3.
életévét betölti, a nevelési év kezdô napjá-
tól legalább napi 4 órában óvodai foglal-
kozáson köteles részt venni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 5.
életévet betöltött gyermeknek kötelezô az
óvodai foglalkozásokon való részvétel.

Felmentés az óvodába járási kötelezett-
ség alól: indok lehet a gyermek

– családi körülményei,
– képességeinek kibontakoztatása,
– sajátos helyzete.

Felmentést az óvodavezetô és a védônô
egyetértésével a jegyzô adhat.

A beíratásra hozzák magukkal:
· a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és

· lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
· a szülô személyi azonosítót és
· lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
· a gyermek Taj kártyáját.
Az idei évben azokat a gyermekeket

kell kötelezôen beíratni, akik 2016. au-
gusztus 31.-ig betöltik 3. életévüket.

Kötelezô a beíratása annak a gyermek-
nek is, aki 2016. augusztus 31.-ig betölti
az 5. életévét és eddig az idôpontig nem
vett részt óvodai nevelésben.

Természetesen azok a gyermekek is be-
írathatók, akik 2013 szeptember elseje
után születtek.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

Óvodai beíratás a 2016/2017. nevelési évre

Farsang 2016
Az idei esztendôben is nagyon jól sikerült a farsangi mulatság

az óvodában.
A betegségek ellenére szerencsére sok gyermeket elhoztak a

szombat délutáni jelmezes bálra. Nagyon igényes, hangulatos
mûsorokat mutattak be csoportjaink. Az óvó nénik és dadus nénik
ismét jól felkészítették gyermekeinket. 

Dicséret jár a szülôknek is, akik egy hangulatos görög tánc-

cal mutatkoztak be az idén. Délután és este is nagy tapsot kaptak
a közönségtôl. A legmeghatóbb elismerés mégis az volt, amikor
pár nagycsoportos szülô bánkódva mondta, hogy ez volt az utolsó
óvodai fellépésük. Hiányozni fognak a próbák és a jó hangulatú,
családias óvodai bálok. Szívesen látjuk ôket ezután is rendezvé-
nyeinken.

Az esti bálra is sokan eljöttek. Akik most voltak elôször, remé-
lem kedvet kaptak és jövôre is velünk tartanak.

A falu vállalkozói, boltosai a szülôk és a dolgozók idén is na-
gyon sok támogatást, felajánlást tettek óvodánk felé, ennek kö-
szönhetôen nagyon szép bevételre tettünk szert.

A Kálvin Zenekar már–már családtagnak számít, mert évrôl
évre számíthatunk fergeteges zenéjükre, melyért nem kell fizet-
nünk.

Az idei farsangon újítottunk a vacsorán is, mely szintén fela-
jánlás volt az alapanyagtól kezdve az elkészítésig.

A szülôk is kivették részüket az elôkészületekbôl, a szombati
és vasárnapi pakolásból, melyért hálásak vagyunk.

Köszönet minden támogatónak, aki szívén viseli a község óvo-
dájának alakulását, szépülését, és felajánlásával a benne folyó
színvonalas munkát is segíti, így a hozzánk járó gyermekek is jól
érzik magukat közösségünkben.

Támogatóink:

Ablak Kakucsra Egyesület, Adamicza Zoltánné, Bábel László,
BAHAMAS, Bartha Kornélia, Bartuszek Zsolt, Bata Sándorné,
Beliczki Györgyné, Benkó Attila, Bereczné Mészáros Anikó, Bor
Imre, Bundik Kornélia, Buzek Mária Ilona, Csernák Andrea,
Csernák Attila, Csernák Evelin, Csernák Ferenc, Csernák Ferenc,
Csernák Istvánné, Csernák Nikoletta, Csiszárik Imréné, Csiszárik
Pál, Csuka Mónika, DAKÖV Kft., Daubner Beatrix, Deák Udvar-

Felhívás

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda a
2016/2017. nevelési évre 

való beiratkozását
2016. május 2-tôl (hétfô) 

– május 6-ig (péntek) tartja.
Hétfô – kedd – csütörtök: 

08:00-16:00 óráig
Szerda: 08:00-17:00 óráig

Péntek: 08:00 – 12:00 óráig.
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ház, Dénes Áron, Doriné Csiszárik Henriett, dr. Kende Károly, dr.
Kendéné Toma Mária, dr. Körtvélyessy Zsolt, dr. Povázsony Jú-
lia, dr. Zöldi Tamás, dr. Zöldiné Bárdos Brigitta, Eisberg Kft.,
Elek János, Elek Jánosné, Erôs Edina, Erôs Fitness, Fajt Éva, Fa-
ragó és Fia Kft., Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné Szabó Má-
ria, Gervin Eurosistem Kft., Gogolák Mária, Golda Gábor, Halmi
Diána, Halmi Pál, Hegyi István, Horváth Gabriella, Horváth Zol-
tán, Horváthné Farkas Gizella, Ifj. Csernák István, Ifj. Kálvin Já-
nos, Iker és Tsa Kft., Inka 21 Mg. Kft., Janicsek Józsefné, JSP 97
Kft., Juhász Barbara, Juhász Gábor, Juhász-Hegyi Rita, KAFIK,
Kajáry János, Kakucs Község Önkormányzata, Kiss István, Ka-
kucsi Csernák Zoltán, Kakucsi Húsbolt, Kálvin Zenekar, KAO-
KE, Kári - Ker Kft., Katica Virágüzlet, Kázsmérné Szabó Andrea,
Kecskés Vivien, Kiss ABC, Kohut Zsuzsanna, Konczikné Kalde-
necker Rozália, Kovács Csaba, Kovács Kálmán, Kovácsné Ger-
gely Mariann, Lovas István, Lukatsikné Gál Mónika, Maczák Já-
nos, Magyar Dániel, Mazsorett csoport, Méhész János, Mihály
Erika, Mihály Józsefné, Mihály Margit, Mihály Menyhértné,
Molnár Lászlóné, Martyin Márta, Mráz Edina, Nagy Henrietta,

Nagy Jánosné, Nagy József, Nagy Noémi, Nagy Pál, Nagy Zsu-
zsanna, Németh Sándorné, Némethné Pölth Annamária, Nora és
Erisz pékség, Pálinkás Ildikó, Park ABC, Pelikán Emese, Perutek
István, Podoba Péter, Prohászka Csaba, Puncs Bazár, Rapcsák Já-
nos, Rapcsák Jánosné, Roskó Zsolt, Roskóné Erôs Mária, Sakál
Tanya, Sallai Beatrix, Sallai Pál, Sashegyi Gergô K & H, Sinkó-
Fajt Zsuzsanna, Spanyiel István, Spanyielné Elek Györgyi, Sur-
man Edina, Szabó Tamás, Szaller Brigitta, Szamosi Tímea, Szei-
ler Zsolt, Szele Éva, Szeleczki Mihály, Sztanyó Ibolya, Szûcs
Zsolt, Szûcsné Szabó Bernadett, Takács József, Takács Sándor,
Takácsné Jakab Erika, Takácsné Kucsák Erzsébet, Örkényi Taka-
rékszövetkezet, Tóth Istvánné, Tóth Sándorné, Trikkal Lajos,
Trikkal Nikolett, Újhartyáni Gyógyszertár, Varró és Varró Kft.,
Varró László, Varróné Elek Anita, Zsigár Mónika.

Reméljük, mindenki, aki támogatta óvodánkat, megtalálja
nevét! 

Kérjük, jelezzék, ha véletlenül valakit lehagytunk listánkról.

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

Még ki sem pihentük a farsangot már itt
volt március 15-e, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc ünnepe. Ilyenkor az
egész óvoda ünneplôbe öltözik, minden a
piros-fehér-zöld színben pompázik. A gye-
rekek csak úgy hívják: a kokárdás ünnep!

Mi az óvodában március 11-én tartottuk
az ünnepet, az utolsó óvodai napon, de az
ünnep számunkra nem ekkor kezdôdött,
hanem hetekkel elôtte már kezdtünk rá-
hangolódni. Festettünk kokárdát, színez-
tünk katonákat és hozzá illô zenéket hall-
gattunk, verseltünk és mesét hallgattunk
Gábor Áronról. Így kezdôdött a mi márci-
us 15-énk. Sokat gondolkodtam, mit is
mondhatnék a gyerekeknek errôl az ün-
neprôl, hogy megértsék, mi történt akkor.
Ezért beszélgettünk arról, mi az anyanyel-
vünk, és a mi hazánk Magyarország. Ki
volt Petôfi, Kossuth, Gábor Áron, és ját-
szottunk katonásdit is.

Minden óvó néni, dadus néni lázasan
készítette a csákókat, pártákat, kokárdákat,
az apukák pedig faragták a fakardokat.
Köszönet érte! Elérkezett a nap, amire már

nagyon készültünk. Ünneplôbe öltözött az
egész óvoda. A mûsorok elején Kriston-

Csigás Zoltán hagyományôrzô huszár

ezredes volt a vendégünk, aki a mellékelt
képen látható ruhában beszélt pár szóban a
gyerekeknek az ünneprôl és a szép díszes

ruhájáról. Aztán meghallgattuk a Him-
nuszt, majd minden csoport elôadta kis
mûsorát. A mûsorok magukért beszéltek, a
gyerekek élvezték minden pillanatát. El-
hangzott a Nemzeti dal, táncoltunk a Hu-
szár gyerek, huszár gyerek c. nótára, vív-

Március 15. – óvodai szemmel
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A báli bevételünket az idei évben is ud-
varunk fejlesztésére fordítjuk.

Március elején elkészült a kerékpár és
motor pálya viakolorozása, így az új futó-
bicikliket már használhatják a gyerekek.

Két éve új helyre került fedett kiülônk,
melyre most csatornát szereltettünk, hogy
elvezessük a csapadékot.

Terveink között szerepel egy kicsiknek
használható fészekhinta vásárlása, vala-

Tavaszi felújítások az óvodában

Tavaszi programok
az óvodában

Mire a Lapozgató megjelenik, már több
fontos rendezvényünkön túl leszünk. 
· A telet a Gézengúz Együttes Télbú-
csúztató bábelôadásával búcsúztattuk. 
· A nagycsoportosok az ócsai Mû-
velôdési Házban a Pinokkió címû
elôadást nézték meg március 8-án.
· A tavaszt nemzeti ünnepünk március
15-e megünneplésével köszöntöttük.
· A víz világnapja alkalmából, mely az
idei évben húsvét hetére esett, Tavaszi
Nyílt Napot tartunk március 22-én, ked-
den.
· Locsolónap volt március 23-án szer-
dán.
· Anyák napi ünnepségre várjuk a nyug-
díjasokat május 2-án.
· Óvodai beíratás 2016. május 2-tól má-
jus 6-ig (hétfôtôl – péntekig).
· Családi napunk május 21-én, szomba-
ton lesz, melyre várjuk a leendô óvodá-
sokat is.
· Évzáró ünnepségek május 24-27-e kö-
zött.
· Nagycsoportosok ballagása június 4.
· Falunapi rendezvények június 10-11.
péntek-szombat.

tunk a fakardokkal, meneteltünk, hívtuk a
tavaszt és jól éreztük magunkat. A mûso-
rok után hagyományainkhoz híven, a
nagycsoportosokkal nemzeti színû virágot
vittünk a szépen felújított emlékmûhöz.
Fontos számunkra, hogy a gyerekek érez-
zék hovatartozásukat és tudatosodjon ben-
nük a magyarság és hazaszeretet érzése.

Roskóné Erôs Mária óvónô

mint a trambulin felújítása. Remélhetôleg
a Családi napra, már minden elkészül.

Szintén szmk pénzbôl készült el az új

kerékpártároló, így sem a felnôttek, sem
a gyermekek kerékpárjai nem áznak, nin-
csenek a tûzô napon.

Az óvoda költségvetésébôl elkészültek
a vízelvezetô lefolyók, így nem áll meg a
víz a falaknál. Plusz ereszcsatorna is fel-
szerelésre került.

Önkormányzati költségvetésbôl újult
meg a konyhához tartozó zöldségtároló. 

A konyhára új, melegen tartó edényeket
vásároltunk, valamint a napközibe tálca-
tartó polcrendszert.

Igyekszünk az elôírásoknak és a gyer-
mekek igényeinek megfelelni.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Kedves Szülôk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

2016/2017. tanévre történô 

1. osztályosok beíratása 

az alábbi idôpontokban történik:

2016. április 14-én (csütörtökön) 

8.00-19.00 között, vagy

2016. április 15-én (pénteken) 

8.00-19.00 között.

Helye: Általános Iskola, 2366 Kakucs, Hôsök tere 7.  /az isko-
latitkárnál/

Kérem, hogy a beiratkozáshoz az alábbi szükséges doku-

mentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

1. Születési anyakönyvi kivonat
2. Lakcímkártya
3. Óvodai szakvélemény
4. TAJ kártya
5. Szülôk elérhetôsége /telefon/
6. Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (a je-

lenleg érvényes, megújítás után újra)
7. Nagycsaládos családipótlék igazolás (utolsó havi szelvény)
8. Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi

szakértôi vélemény
9. Sajátos nevelési igényû gyermekek esetében a Szakértôi Bi-

zottság szakértôi véleménye.
10.Nyilatkozat a közös szülôi felügyeleti jog gyakorlására

(2014. március 15-tôl hatályos a Polgári Törvénykönyvrôl szóló
2013. évi V. törvény XVIII. fejezet 

–A szülôi felügyelet gyakorlása elôírásai az irányadóak. (Ezt a
nyomtatványt mi adjuk.)

11. Önkéntes biztosítási díj
12. Diákigazolványhoz: - Okmányirodából hozott fényképes

igazolás (ingyenes)
13. Nyilatkozat a Hit-és erkölcstan vagy az Erkölcstan tantárgy

választásáról. (Ezt a nyomtatványt mi adjuk.)
14. Nyilatkozat étkezés támogatásáról (Ezt a nyomtatványt mi

adjuk.)
Megjegyzés: Amennyiben a tanulóra vonatkozó, bármely doku-

mentum hiányzik, a beiratkozás hivatalosan nem történhet meg.
Marton Ilona intézményvezetô

Kedves Szülôk!
A 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési törvény) értelmében

az oktatási intézményeknek kötelezô az éves kompetenciaméré-
sek eredményét nyilvánossá tenni.

Ennek a kötelességemnek örömmel teszek eleget, hiszen tanít-
ványaink a 2015. évben is mindkét tantárgyból – az országos át-
laghoz viszonyítva is dicséretes teljesítményt nyújtottak.

Elismerésemet fejezem ki a felkészítésben résztvevô kollégá-
inknak, az elballagott tanulóinknak és a jelen hetedik osztályos ta-
nulóinknak.

Reményeim szerint továbbra folytatódik intézményünk sikeres
szakmai megmérettetése.

Marton Ilona intézményvezetô

Fever up!... és gyôzelemre up!
Az Ócsai Bolyai Gimnázium Fever up! címmel hirdetett angol

nyelvi levelezôs versenyt az egészség témájában a környék 7.-8.
osztályos diákjai számára, amelyre iskolánk Wings of Freedom
csapata nevezett be. A költôi nevû csapatot három 7. osztályos ta-
nuló alkotta, név szerint: Emrich Márti, Kloczka Laci és Szôke
Gergô. 

Az elsô három forduló házilag kitöltött feladatlapjai után jött a
nagy öröm: benne voltunk abban a kilenc csapatban, akik tovább-
jutottak a döntôbe. Erre már kreatívabb megoldással kellett
elôrukkolni, méghozzá egy olyan plakát elkészítésével, amely a

harmadik fordulóban leírt mese történetét eleveníti meg nem
szokványos módon. Mese egy királyról, akit egészségtelen élete
megnyomorít, de egy titokzatos szent ember segítségével a gyó-
gyulás és az egészségtudatosság útjára lép. 

A döntôben (amelyre február 26-án került sor) az ócsai zsûri
ezt az anime-stílusban elkészített plakátot annyira ötletesnek tar-
totta, hogy végül (egy helyben kitöltött feladatlap megoldása mel-
lett) a kakucsi csapatot ítélte meg a legjobbnak, nekik juttatva az
elsô helyet, összesen 203 ponttal. A plakát (amely a Yato’s Way to
Health címet viseli) egy ideig még biztosan megtekinthetô lesz az
iskola kisebbik faliújságján.

Gratulálunk még egyszer a három résztvevô ügyes diáknak,
csak így tovább!

Marton Réka angol-történelem szakos felkészítô tanár

Az elsô helyezettek felkészítô tanárukkal

Munkában a csapat
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Az idei farsang a hagyományainkhoz
híven február második hetében került
megrendezésre.

A vidám hangulatú télûzô mulatságun-
kon minden osztály fergeteges, tréfás mû-
sorral készült. A témát minden osztály sza-
badon választhatta, a koreográfiát, ötlete-
ket a diákok maguk készítették osz-

tályfônökeik irányításával. Iskolánk ma-
zsorett csoportosai bemutatójukkal emel-
ték az délután hangulatát, köszönjük a cso-
portvezetôik támogatását.

A szülôk-nevelôk tánca nagy sikert ara-
tott, vastaps volt a jutalmuk.

A jó hangulathoz a disco, a tombolahú-
zás, a büfé bôséges kínálata is hozzájárult.

Köszönjük a sok finom sütit, tombolatár-
gyat, amivel iskolánkat támogatták.

Mi mindent megtettünk, hogy a hideg,
fagyos telet elûzve vidáman várjuk a ta-
vaszt, az elsô rügyeket, a kedvenc gólyá-
kat, a csicsergô fecskéket a napsütéses reg-
geleket.

Deák Ildikó intézményvezetô-helyettes

Farsang 2016

Zenés történelem óra
Nagy Csaba tárogatómûvész „Hej, Rákóczi, Bercsényi…” címû interaktív, zenés történelem órája minden tanítványunk érdeklôdését
felkeltette, tágra nyitott szemmel csodálták a korhû eseményeket.

A harmadikosok csini lányainak és vagány srácainak
elôadása is nagy sikert aratott

„Nem csak a húszéveseké a világ” öregjei a 
4. osztályosok voltak

Sok szülôt (apukát is!) nyertek meg pedagógusaink
erre a katonás produkcióra

Nagy érdeklôdéssel hallgatták tanítványaink és
pedagógusaink az elôadót Nagy Csaba elôadás közben

Nagy érdeklôdés kísérte az iskola farsangját. 
Köszönet a szervezôknek!
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E három jelszóval, valamint re-
ménnyel és jókedvvel indult neki kis
csapatunk az Ócsán megrendezett atlé-
tika versenyre. Várakozásainkat túl-
szárnyalta sok tanulónk, így 4 érem-
mel és pontokat jelentô helyezésekkel
zártuk a napot. Felemelô érzés lehetett
a dobogó felsô fokán állni, a szünetek-
ben beszélgetni rég látott ismerôsök-

kel, vagy szurkolni évfolyamtársnak,
csapattársnak. 

Aranyéremmel lett gazdagabb Kala
Sándor (8. o.) és Krizsán Hanna 50 m,
illetve 900 m-es síkfutásban (4. o.).
Hanna gyarapította éremkollekcióját,
ugyanis helybôl távolugrásban a máso-
dik helyet is sikerült megszereznie.
Osztálytársa, Jilk Dániel pedig 900 m-

es síkfutásban a harmadik helyen fu-
tott be.      

Akik még pontot szereztek isko-
lánknak: Jilk Dániel helybôl távolug-
rás 5. hely; Csiszárik Henrietta tömött-
labda-lökés 5. hely; iskolai váltó 6.
hely.

Jövôre is szeretnénk ilyen szép
eredményekrôl hírt adni. 

Kocsis Gábor és Tóth Katalin 
testnevelôk
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,,Minden jó, ha a vége jó!”
Egy borongós kedd délután egy busznyi alsós diákkal elláto-

gattunk Ócsára, az Egressy Gábor Mûvelôdési Házba. Itt meg-
néztük a Pinokkió címû zenés mesejátékot. Mi, a közönség is
beleszólhattunk a mese történetébe. Vicces nyelvezete és a kel-

lemes dalok nagyszerû élményt nyújtottak gyerekeknek,
felnôtteknek egyaránt. ,,A hazug embert hamarabb utolérik,
mint a sánta kutyát”. E közmondás tanulsága igazolódott be az
elôadás során. Nagy örömünkre ôsszel folytatódik az elôadás
kettô új darabbal, és remélem, itt is nézôként tapsolhatunk. 

Lovasné Nagy Éva tanítónô, munkaközösség vezetô

A kakucsi csapat és felkészítô tanáraik
Az éremszerzôk: Krizsán Hanna, 

Kala Sándor és Jilk Dániel

„Tavaszi szél vizet áraszt”
Az idei alsós versmondó versenyünket e kedves dallal indítot-

tuk. A nagy izgalommal érkezô versenyzôk feszültsége feloldódott
e dal hatására. Tizenhárom tanuló mutatta meg a tehetségét a há-
romtagú zsûri /Marton Ilona igazgatónô, Csernák Jánosné tanárnô
és Tóth Istvánné könyvtáros néni/ elôtt. Felkészült tanulóinktól jól
választott verseket hallottunk. Évfolyamonként 2-2 versenyzô kép-
viselheti iskolánkat Hernádon, a körzeti versenyen. Szurkolunk ne-
kik!

Köszönjük a felkészítôknek és a szülôknek az elismerô tapsokat.
Lovasné Nagy Éva tanítónô, munkaközösség vezetô

A hernádi versenyen az iskolánkat képviselô tanulók – Baranyi
Kerubina, Borbándi Bence, Harazin Beáta, Kiss Virág – közül Ha-
razin Bea korosztályában a zsûri különdíját nyerte el.

Szeretettel gratulálunk a szép helytállásukért! A szerkesztôség

Citius, Altius, Fortius,
azaz gyorsabban, magasabbra, erôsebben
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A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI

A Kakucsi Rónay György 

Könyvtár és Közösségi Ház 

nyitva tartása és állandó közösségei

A könyvtár nyitva tartása némileg megváltozott:
hétfô, kedd, szerda 9-19 óráig,

Változás: csütörtök: 14-17 óráig, péntek: 9-14 és 17-19 óráig.

Terveink szerint júliusban csak a délutáni (14-19 óráig), au-
gusztusban csak a délelôtti (9-14 óráig) órákban leszünk nyitva a
nyári szabadság miatt.

Állandó foglalkozások:

hétfô: 12-14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa Nyugdíjasklub a
klubban, hó/1 alkalom: 18 órától KAOKE, Díszgalambászok, Ab-
lak Kakucsra KE gyûlései a klubban

kedd: nincs kötött foglalkozás
szerda: 16-18 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a

klubban 19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a
könyvtárban

csütörtök: 17.00-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus a
könyvtárban hó/2 alkalom 18-20 óráig - Kakucsi Vidám Csajok
(KAVICSOK) a klubban

péntek: 8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klub-
ban, 15-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban

szombat: 10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egyesü-
let szervezésében a könyvtárban. Egyeztetés alatt, hogy a Kakucsi
Polgárôr Egyesület mikor tart fogadóórát intézményünkben. 

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést, szándékot öröm-
mel támogatunk.

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836,

(új): 06-29-576-280 és 06-29-576-281.

E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

– Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a Kakucsi
Lapozgató szerkesztôségének ad helyet.
Ezeket a lapokat túlnyomórészt a hivatalos
nyitva tartáson túl szerkesztjük.

– Ismételten érkeznek könyvfelajánlá-
sok. Továbbra is fenntartom azt a vélemé-
nyemet, hogy intézményünknek (helyszûke
miatt is) nem könyvre, hanem minél több,
könyvtárat (nem számítógépet!) igénybe
vevô OLVASÓRA volna szüksége.

A felajánlott könyvekbôl – ha gazdájuk
engedi – kiválasztjuk a könyvtárunk
gyûjtôkörébe, valamint az olvasók ér-
deklôdéséhez illô könyveket. Sajnos, a töb-
bit nem tudjuk elfogadni. Jó minôségû
gyermekirodalmat szinte válogatás nélkül
befogadunk, mert abból szûkös kínálatunk
van. Ennek részben az az oka, hogy ezek a
könyvek kopnak a leginkább, hiszen a kis-
gyerekek még aktív tagjai könyvtárunknak.
Ötödiktôl felfelé már szinte csak a számító-
gépek érdeklik ôket. Sajnos.

– Könyvtárunkban játszani is lehet. A sakk, a malom, a puzzle,
egyebek mellett egyre népszerûbb a Kérdezz, felelek játék, ami-
nek nagyon örülünk.

– Itt is felhívom az olvasók figyelmét a könyvtári kölcsönzés

határidejének pontos betartására. Mi nem büntetjük az olvasó-
inkat azzal, hogy pézbüntetést szabnánk ki a késedelmes vissza-
hozatalért. (Sokszor örülnünk kell annak is, hogy egyáltalán
visszakapjuk a könyveket.) Nem hinnék, hogy melyek azok a csa-
ládok, akiknek csemetéi is csak sok-sok felszólítás után hozzák
vissza a könyveket. Pedig a vonalas, ingyenes telefonhívással leg-
alább két alkalommal meg tudnák hosszabbítani a kölcsönzést. Itt
kell megköszönnöm Ordasiné Terézkének azt, hogy már sokadik
éve hordja ki társadalmi munkában a könyvtári felszólításokat. Ô
tudná még megmondani, hogy hány helyre viszi egymást követô
hónapokban a többszöri kérést: kérjük vissza a könyveket, letelt a
kölcsönzés határideje! Sajnos nem veszik komolyan a határidôk
pontos betartását. Akkor fognak meglepôdni, ha Kakucsról elke-
rülve, más könyvtárakban ezért komoly összegekre fogják büntet-
ni ôket. Ott biztosan megjegyzik majd, mikorra kell visszavinni a
kikölcsönzött könyveket! Csak a büntetést vesszük komolyan?
Szomorú dolog ez.

– Szeretném a Lapozgatóban is hirdetni, hogy könyvtárunk az
1900-as évek kakucsi képeibôl tervezi egy képes-tematikus
könyvnek a kiadását. Példaképünk ebben a színvonalas iskolai
képeskönyv, a Krónika-kötet. Lényegében egy múltmentô album-
ra gondolunk, hogy megmaradjanak azok a fotók, amelyek a le-
tûnt generációknak, eseményeknek állítanak emléket. Lenne feje-
zete a kakucsi képeslapoknak, a futballnak, az esküvôknek, az ut-
caképeknek, a helyi szokásoknak, a korosztályonkénti viseletek-
nek, az össznépi megmozdulásoknak, a tsz-ben eltöltött éveknek,
a helyi történelmünket meghatározó pillanatoknak.

Kérjük, segítsék könyvtári gyûjtô munkánkat! A fotókat scen-
nerezés után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Örömünkre – a
Hírfüzérben megjelent felhívást követôen – már többen felkeres-
tek bennünket, és igazi kincsekhez jutottunk. Nagy segítség szá-
munkra, ha ráírják a képek hátoldalára, hogy mikor készült a fotó,
kiket ábrázol és milyen alkalomból készült a kép. Köszönjük. A
délutáni nyitva tartási idôben (14 órától 19 óráig) várom Önöket.

Czibóka István és Tóthné Éva néni

A Bárdos Lajos Kamarakórus februárban új vezetôjével, Emôdi Györgyivel
ünnepelte 14. születésnapját (Fotó: Tóthné)
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Egy januári vasárnap délutánra programot hirdettek a könyv-
tárban: a doni áttörés 73. évfordulója alkalmából Szabó József Já-
nos történész elôadását hallgathattuk meg. A tanár úr projektoron
kivetített diaképekkel érdekfeszítôen és mindenki számára érthetô
módon ismertette, mi is történt 73 évvel ezelôtt. Elmondta, hogy a
második világháború idején a 2. Magyar Királyi Honvéd Hadse-
reget Jány Gusztáv vezetésével kiküldték a Don kanyarhoz, hogy
a hátországot védjék az orosz csapatok ellen. 

A történelem órákon a második világháború magyar vonatkozá-
sainál fôleg arról tanultunk, hogyan viszonyult Magyarország a
háborúhoz, mikortól és miért vett benne részt. A Don-kanyarnál
történt eseményekrôl nagyon kevés szó esett, számomra csak
annyi maradt meg abból, hogy oda küldték a második magyar had-
sereget, mely ott megsemmisült. A legérdekesebb és legmegdöb-
bentôbb az a tény volt, amikor a tanár úr elmesélte, hogy a filmhír-
adók milyen dicsôséges ütközetekrôl és gyôzelmekrôl tudósítottak,
amelyek nem is történtek meg. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy
Örkénytáborban (a mai Táborfalván) lejátszották az eseményeket
oly módon, ahogyan azt szerették volna látni a valódi harctéren is.
Megdöbbentô számomra, hogy már abban az idôben is milyen
megtévesztô volt a sajtó, hogyan manipulálták az embereket.

Az elôadásból megtudhattuk, milyen körülmények közé került
a hadsereg: senki nem készült az ottani -40Cº-ra, a katonáknak
sem a ruházata, sem a felszerelése nem volt megfelelô. Azt vi-
szont hangsúlyozta az elôadó, hogy nem a magyar vezetés ha-
nyagsága vagy rosszindulata volt a probléma, hiszen az itthoni vi-
szonylatokhoz képest nagyon is felszerelt volt a hadsereg. Ugyan-
akkor az, ami itt jónak számított, ott kevésnek bizonyult a
szélsôségesen hideg télben. Itthon adománygyûjtést is szerveztek
a katonák javára, de azzal is az volt a gond, hogy nem tudták a
célba juttatni, mert nem állt rendelkezésre olyan jármû, amely
ezeket elvitte volna a katonákhoz. Sokat beszélt a lovaskocsikról,
amik szintén alig tudtak mozogni, hiszen pihentetni kellett a lova-
kat. Más szállítási lehetôség nem állt rendelkezésre, és elsôsorban
a lôszert kellett szállítani. Az élelmiszer és fegyverpótlás nem ér-
kezett meg, a katonák leváltása sem történt meg, és úgy érezték a
katonák, hogy magukra hagyták ôket. Kilátástalannak ítélték meg
helyzetüket. 

1943. január 12-én kezdôdött meg a Don-kanyarban a szovjet

áttörés, a Vörös Hadsereg offenzívája, mely az elhúzódó hôsies
utóvédharcokban a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg teljes
széthullását okozta. A magyar csapatok szívósan ellenálltak,
azonban a tankok áradata, az irgalmatlan orosz túlerô térdre kény-
szeríttette a honvédjeinket. A harcokban és a kegyetlen hidegben
való gyalogos visszavonulás alatt 100-120 ezer magyar katona
vesztette életét, de sokan hadifogságba is kerültek. Akkoriban az
„elveszett hadseregrôl” itthon nem vettek tudomást, sôt bûnösnek
kiáltották ki a németek oldalán harcolókat. A múlt rendszerben
sem lehetett beszélni errôl…

A jelenlévôk között voltak érintettek, akiknek hozzátartozói a
háborúban tûntek el, de elôkerült például a „málenkíj robot”-ra
kényszerültek sorsa is. Hozzátartozóik kérdéseikkel, hozzászólá-
saikkal további információkhoz juttattak bennünket.

Összességében érdekfeszítô elôadást hallhattunk, rengeteg ér-
dekes részletet tudhattunk meg egy olyan eseményrôl, amelyrôl a
történelem órákon idô hiányában keveset hallhattunk. Úgy gon-
dolom, hogy ezen a napon méltón emlékeztünk a magyar hôsök-
re, akik bátorsággal, hôsiességgel és helytállással teljesítették ha-
zafiúi feladatukat. Örültem, hogy én is részese lehettem az errôl
szóló elôadásnak. 

Maczák Aletta

Ami a történelemkönyvekbôl kimaradt

Szabó József János történész elôadásán készült fotó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a 2016. április 24-én, vasárnap 16 órakor kezdôdô, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezendô

író-olvasó találkozóra!

Maczák Ibolya (alkotó, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos 
munkatársa) mutatja be új könyvét, a 

Papírdarabok – Pilinszky János drámaírói munkássága címû kötetet.

Moderátor: Kovács Zoltán.
Közremûködnek az inárcsi színjátszók, a Kb 35 tagjai, 
valamint Herman Flóra, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatója.
Kakucs Kulturális Bizottsága 
és a Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
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A következô negyedév községi programjai:

Április

2-án, szombaton katolikus bál Felelôs: Egyháztanács
9-én, szombaton nyugdíjasok 30 éves Felelôs: Halvány Ôszirózsa NY.K.
jubileumi mûsora Helye: tornacsarnok 
23-án, szombaton Tájházak napja Felelôs: Ablak Kakucsra
30-án, pénteken májfa-állítás Felelôs: KAFIK
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop
Hó végén: KIN-napok Felelôs: K.Á.I.

Május

8-án, vasárnap elsôáldozás Felelôs: Egyháztanács
14-én, szombaton a KAOKE 
megalakulásának 6. születésnapja Felelôs: KAOKE
16-án, pünkösdhétfôn 
10 órakor Mária-kápolna búcsú Felelôs: Egyháztanács
21-én, szombaton Kökörcsin Óvodában 
családi- és gyereknap Felelôs: Kökörcsin Óvoda
29-én, vasárnap Úrnap Felelôs: Egyháztanács

Június

3-án, pénteken este Trianon-emléknap Felelôs: KAFIK
4-én, szombaton óvodai ballagás Felelôs: Kökörcsin Óvoda
5-én, vasárnap Nosztalgiamérkôzés a Sportpályán Felelôs: Sportbizottság
10-11-én, péntek-szombaton FALUNAP! Felelôs: KB
18-án, szombaton általános iskolai ballagás Felelôs: K.Á.I.

A mûsorváltoztatásjogát fenntartjuk!

Újszülöttek:

Banya Regina és Radics Ferenc lánya Zoé
Varró Bernadett és Perjési Mátyás fia Ádám
Faragó Fruzsina és Szabó Dávid fia András

Doma Krisztina és Sztanyó Szabolcs fia Tamás
Strupka Erika és Györkös István lánya Natasa

Elôzô számunkban pontatlanul tettük közzé egy újszülött 
ikerpár szüleinek nevét, melyért ezúton is bocsánatot kérünk az

érintettektôl. 
Helyesen:

Rácz István és Radics Renáta fia: István Eliot
Rácz István és Radics Renáta fia: Kristóf

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságkötés nem volt

Halottaink 

Erôs Pál, élt: 58 évet
Csernák István, élt: 62 évet
Pintér István, élt: 79 évet

Malunek Györgyné (Forgács Borbála), élt: 84 évet
Baladik Lászlóné (Galacsik Mária Irén), élt: 72 évet

Majoros Vivien, élt: 20 évet
Emléküket megôrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottaink, a házasságot kötöttek
összeállítója: Horváth Renáta anyakönyvvezetô, az újszülötteké
Barta Kornélia védônô.

Anyakönyvi hírek 2016. I. negyedévében

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, volt osztálytársnak, szomszédnak és mindazok-
nak, akik szeretett halottunk Csernák István temetésére el-
jöttek, utolsó útjára elkísérték a kakucsi temetôben, sírjára
virágot, koszorút helyeztek és osztoztak mély gyászunkban! 

– A gyászoló család

KAKUCSI LAPOZGATÓ

XXVI. évfolyam 2. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat által

alapított idôszakos lap. 
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap 2016-tôl évente 4 alkalommal 
jelenik meg.

Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: 

Klauz Dénes, Kucsera Helga, Tóth Istvánné, 
Varró Jánosné. 

A szerkesztôk munkatársa: 
Farkasné Szabó Mária, 

Kucseráné Bartuszek Judit, Prohászka Petra,
Spanyielné Elek Györgyi 

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
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DEÁK UDVARHÁZ
Nyárbúcsúztató ünnepünkön hivatalos keretek között került sor

az Udvarház megnyitására. A szalagvágással és az Udvarház meg-
szentelésével, hangulatos egész napos szabadtéri zenés- táncos
hagyományôrzô programokkal, kemencés finomságokkal kedves-
kedtünk a hozzánk ellátogató vendégeknek.

Köszönjük Dr. Kendéné Toma Mária polgármester asszonynak
a megható és biztató szavakat, köszönjük a Kakucsi Népdalkör és
Borvirág Együttes szívet melengetô dalcsokrát, köszönjük Jasper
Andor mûvészi zenei elôadását, mivel emelték a rendezvényünk
színvonalát. Köszönjük a kakucsi öntevékeny egyesületeknek,
csoportoknak, helyieknek, szomszédos településekrôl érkezô ven-
dégeknek, kedves barátainknak, ismerôsöknek, rokonoknak, hogy
velünk töltötték ezt a szép napot, és osztoztak örömünkben. Kö-
szönet a sok segítségért Serfel Tamás építésznek a szép míves ter-
vekért, a mestereknek a precíz munkájukért, sok-sok barátnak-se-
gítônek, kik nagy segítségünkre voltak a projekt befejezésében.

Udvarházunkban lehetôség van baráti összejövetelek, céges-,
családi rendezvények, keresztelôk, születésnapok, névnapok, év-
fordulók, elsôáldozás, eljegyzések, lakodalmak stb. megtartására.

Specialitásunk a kemencés ételek készítése, minôségi kínálat-
tal, egyéni kívánságok teljesítésével fogadjuk a csoportokat. Ren-
dezvényházként mûködünk, elôzetes bejelentkezéssel tudjuk fo-
gadni vendégeinket. Az igényesen kialakított szobáinkban 20 fô
elszállásolásra van lehetôség, a Falusi Turisztikai Központ négy
napraforgós minôsítésével rendelkezünk.

Havonta-kéthavonta tematikus vacsorás esteket, hagyo-
mányôrzô napokat, családi vasárnapokat szervezünk. Ilyen volt a
Márton-nap, a Valentin-nap, vagy a Halnapi rendezvényeink, ahol
népi hagyományôrzô programjaink, finom falatok, kellemes zenés

estek párosultak a jó han-
gulattal.

Igényes környezetben,
gasztronómiai különle-
gességekkel, minôségi
borokkal, prémium alap-
anyagokkal dolgozunk.
Fontosnak tartjuk a bio-
és adalékmentes ételek
készítését. A modern táp-
lálkozási szokások, egye-
di igények kielégítésére is
nagy figyelmet fordítunk.

A közeljövôben borva-
csorás estet, május 1-jén
nyárköszöntô programo-
kat tervezünk. Errôl a De-
ák Udvarház facebook ol-
dalán és a a Deák Udvar-
ház honlapján tájékozód-
hatnak.

Folyamatosan arra tö-
rekszünk, hogy minden
korosztály pihentetô,
nyugodt, egyedi hangula-
tú, stílusos környezetben
töltse el az ünnepnapokat
és a szabadidôt egyaránt.
Finom kemencés ételein-
ket, a körbeölelô erdô

Ünnepi teríték a Deák
Udvarházban A helyi népdalkör az avatón

A házavatás ünnepi pillanatai

A ház asszonya a kemencénél

Balogh János kovácsmester az
ünnepségen

tiszta levegôjét, a hely pozitív energiáit és vendégszeretetünket jó
szívvel ajánljuk mindenkinek.

Tekintsék meg a Deák Udvarház életérôl készült fotókat, térje-
nek be hozzánk, legyenek a vendégeink!

Deák család 
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A 2016. évi I. lapunk rejtvényének megfejtése „Dickens:

Karácsonyi ének” volt.

A helyes megfejtôk: Beliczki Györgyné, Bogár Zoltánné, Csi-
szárik Lászlóné, Dancs Krisztina, Farkas Klára, Ferenczi Tamás,
Fodor Mariann, Hollenbergerné Bencze Anikó, Katona Sándorné,
Keresztes Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota, Kondri Gyôzôné,
Rupa János, Tóth Imréné, Tóth Gábor voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik! Megérdemelt jutalmukat átve-
hették könyvtárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a megszokott feltételekkel,
azaz személyesen kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a
rejtvény megfejtésével) 2016 áprilisától várjuk. Az elsô 15 helyes
megfejtô jutalma vagy egy tábla csokoládé vagy egy szabadon
választott könyv lesz.

Olasz módra, ráadással
Az ábrában két, egymástól cikcakkban haladó vonallal elvá-

lasztott rejtvény található. Könnyítésképpen ez elválasztó vonalat
és a fekete négyzeteket elôre berajzoltuk. A meghatározásokat a
beírás sorrendjében adtuk meg. Helyes megfejtés esetén a kiemelt
négyzetekbe került betûket balról-jobbra és fölülrôl-lefelé össze-
olvasva egy, a görög mitológiából ismert „paripa” neve alakul

ki. 

Vízszintes: 

1. Szörényi Levente elsô királyunkról szóló zenés mûve. 2.

….-maróka; simogatáskor használt hízelgô szó – gabonát betaka-
rító – hosszú morzejel. 3. Idegen elôtag, kép – finom innivaló –
jövendômondó. 4. Gyötrelem – ismeretlen személy – hosszú idô
múlva. 5. Steven Spielberg ûrmanója – embert, állatot stb. ábrázo-
ló tárgy – uralkodói jelvény. 6. Huszár és zsoké is lovagolja –
szemüveg, régiesen. 7. Béres …; Kossuth-díjas színésznô – kar-
fás, kárpitozott ülô- és fekvôbútor – az asztácium vegyjele. 8. Írás
az újságban – Kotkoda párja a kedvelt rajzfilmsorozatban – épü-
letszárny. 9. Járom – pontyot áruló kofa jelzôje – román légitársa-
ság. 10. kicsinyítô képzô – pengetôs hangszer – oda-vissza a fo-
lyóson. 11. Latin mondás: borban az igazság.

Függôleges: 

A. Nagyon apró. B. Éles hangon kiált – szövetség. C. Királyi
ülôhely – homlokán fehér foltot viselô ló – mágnesmag! D. Maga
után húz – farsangi sütemény – (magához) szólít. E. Édes pálinka,
népiesen – becézett Katalin. F. A nátrium vegyjele – az oszmán-
török hadsereg tisztje – ázsiai vadászmadár. G. Becézett Ilona –
szándékozó. H. Állam a Perzsa-öbölben, a fôvárosa Doha – kelle-
metlen ôszi esô jelzôje. I. Hímes tojás díszítéséhez használt esz-
köz – felsô végtag – a vas vegyjele. J. Török pálinkaféle – az óko-
ri római mitológia fôistene, egy bolygó is viseli nevét. K. Község
Pécs közelében, falumúzeumában bosnyák szobával – tartósító
folyadék – arab férfinév. L. Patás háziállat – légzési és testgya-
korlatok rendszere Indiából – gabonát levág. M. Zsírpárna az áll
alatt – nála lejjebbrôl. N. Neves karmester, zongoramûvész. 

Készítette: Mezey László

Forrás: http://www.rejtvenykeszito.hu

Kérjük, gondoljon ránk az adóbevallásnál is! Az szja 1% felajánlásához szükséges adatok:
Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület adószáma: 18148587-1-13
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Idén januárban Kakucson 11. alka-
lommal rendezte meg a Kakucsi Ga-
lamb- és Kisállattenyésztô Egyesület
az éves kiállítását. A rendezvényen
1100 díszgalambot láthattak az ér-
deklôdôk a legkülönlegesebb fajták-
ból, melyeket 125 kiállító hozott el.
Fontos adat, hogy az országban a 3.
legnagyobb galambkiállításaként tart-
ják számon a kakucsit, így nem megle-
petés, hogy országos és nemzetközi
szinten is ismert. 

A hobbi kedvelôi már nemcsak,
mint helyszín ismerik településünket,

hanem egy galambfajta neve is viseli
azt, mégpedig a Kakucsi szarkáé. 5
éven keresztül, több generáció kite-
nyésztését követôen 2011-ben zárult a
munka utolsó fázisa, akkor lett elfoga-
dott magyar fajta a kakucsi szarkából.
Azóta is szép sikereket érnek el a te-
nyésztôk, a kiállítás gyôztes grand
champion galamb is az említett fajta
közül került ki. 

Az alábbiakban a kiállítás kakucsi
illetékességû galambjairól készült ké-
peket tekinthetik meg.

Prohászka Csaba

SPORT

Kakucsi galambkiállítás képekben

Monori keringô - Tulajdonos:
Csernák Imre. Fiatal gyôztes hím

Kakucsi szarka - Tulajdonos:
Zsolnai István. Kiállítás gyôztes hím

Bécsi keringô gólyás színvilág -
Tulajdonos: Botlik István. Bírálói díj

Szegedi magasszálló keringô -
Tulajdonos: Vancskó Anikó. Kiállítás

gyôztes tojó

Rosztovi keringô - Tulajdonos:
Zsolnai István. Kiállítás gyôztes hím

Német kiállítási galamb - Tulajdonos:
Kovács László. Bírálói díj

Budapesti magasröptû csapos
keringô - Tulajdonos: Prohászka
Csaba. Röpszakosztály gyôztes
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Tájházak napja
2016. április 23-án, szombaton 10 órától a

Tájházunkban egész napos rendezvényt tartunk,
mellyel csatlakozunk az országos Tájházak napja
rendezvényhez.

Kézmûves foglalkozások, népi játékok, kemen-
cében sült lángos, egyéb finomságok várják a
hozzánk látogatókat.

Mindenkit szeretettel vár Királyfalvi Erzsébet és
az Ablak Kakucsra Egyesület tagsága!
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KAKUCSI FUTBALL – tavaszi szezon
Kedves Kakucsiak, Tisztelt Szurkolók!
Felnôtt csapatunk idei szereplése szép tavaszt ígér a kakucsi

szurkolóknak, hiszen egyre erôsödô játékkal és küzdeni akarással
folyamatosan a dobogó közelében vagyunk. Ugyan a Táborfalva
elleni rangadót 1-0 arányban elveszítettük, de az akaratra nem le-
hetett panaszunk. 

A Régió FC ellen rúgott nyolc gól, valamint a Dánszentmiklós
elleni gyôzelmünk pedig motivációt és erôt ad ahhoz, hogy a sze-
zon végén fel is állhassunk a dobogóra!

Nagyon büszkék vagyunk a csapat játékosaira, külön öröm szá-
munkra hogy az elszánt és bohém játékosunk, Pekker Norbert a
megye három góllövôlistáját vezeti a maga 26 találatával. 

Óriási dolognak tartjuk, hogy egyre több kisgyerek már nem
csak Messi vagy Ronaldo nevét emlegeti a focipályán és otthon.

Egyre többször felcsendülnek a helyi játékosok:
PekkerNorbi vagy Tóth Pisti neve is a kisgyermekek szájából.
(Én leszek a Pekker vagy a Tóth Pisti!” – mondják.)

Utánpótlás csapataink programjai is bôvülnek. A téli Bozsik
Tornán még fedett környezetben rúgtuk a bôrt, de a tavasz bekö-
szöntével már megkezdôdtek a kinti mérkôzések. Március 20-án,
vasárnap Bugyira látogattunk a tavaszi Bozsik Program sorozat
elsô állomásaként. U11-es és U13-as játékosaink léptek pályára
ezen a hétvégén. A tornát követôen délután utánpótlás csapataink
kísérték pályára felnôtt csapatunkat, majd a mérkôzést végigszur-
kolták, utána pedig a gyôzelmet is közösen ünnepeltük! 

Hajrá Kakucs!

Miták József szakosztályvezetô

Kakucsi Bozsikos csapat tagjai szurkolnak a mieinknek
A Bugyin megrendezett Bozsik Tornán Kohuth József

veszi át a csapat legjobbjának járó oklevelet
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Köszönet a szervezésért, a foglalkozásért a Királyfalvi lányoknak, Zsókának és Ágnesnek, 

valamint az Ablak Kakucsra Egyesület tagjainak!

Tavaszi takarítás és húsvéti készülôdés a Tájházban
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Egyházi képes hírek a húsvéti ünnepkörbôl

Virágvasárnapi barkaszentelés

Nagyszombati tûzszentelés

A baldachin vivôi A körmenet résztvevôinek egy csoportja

A feltámadási körmenetet záró hálaadás Húsvétvasárnapi tojáskeresés

A feltámadási körmenet elején az egyháztanácstagok

A nagypénteki passió énekesei
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