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ÁÁllddootttt,,  bbéékkééss  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett
ééss  bboollddoogg  úújj  eesszztteennddôôtt  kkíívváánnuunnkk

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  nneevvéébbeenn!!
SSzzaallaayy  IIssttvváánn  ppoollggáárrmmeesstteerr              FFaarrkkaassnnéé  SSzzaabbóó  MMáárriiaa  jjeeggyyzzôô

KKKKaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyy    kkkkéééésssszzzzüüüüllll ,,,,     eeeemmmmbbbbeeeerrrreeeekkkk!!!!
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lllleeeeggggyyyyeeeetttteeeekkkk    úúúújjjj rrrraaaa    ggggyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkk,,,,
ccccssssiiii llll llllooooggggttttaaaassssssssááááttttooookkkk    kkkkeeeeddddvvvveeeetttteeeekkkk,,,,
hhhhooooggggyyyy    eeeemmmmbbbbeeeerrrreeeekkkk    lllleeeehhhheeeesssssssseeeetttteeeekkkk!!!!

((((WWWWaaaassssssss    AAAAllllbbbbeeeerrrr tttt ::::     
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Útravaló
Képes beszámoló 

a Kakucsi Általános Iskola 

ünnepi mûsoráról

Írásos beszámoló 

a 3. és 13. oldalon

AA kkeerriinnggôôzzôô  nnyyoollccaaddiikkoossookkkkaall  
((kköözzttüükk  eeggyykkoorrii  ddiiáákkjjaaiinnkkkkaall))  
aa  ttáánnccoott  ookkttaattóó  NNaaggyy  JJáánnoossnnéé  
ééss  aazz  oosszzttáállyyffôônnöökk,,  NNeemmeess  MMáárriiaa

AA mmûûssoorr  ffôôsszzeerrvveezzôôjjee,,  DDeeáákk  IIllddiikkóó  mmeelllleetttt  
aa  ccssiizzmmaattûûzzôô  oosszzttáállyyffôônnöökk::  NNeemmeess  MMáárriiaa  
ééss  LLoovvaassnnéé  NNaaggyy  ÉÉvvaa

AA ffiinnáálléébbaann  mmiinnddeenn  sszzeerreeppllôô,,  aa  mmûûssoorrtt  bbeettaannííttóó  ttaannáárr
bboollddooggaann  iinntteeggeetteetttt  aa  ttaappssoollóó  kköözzöönnssééggnneekk

NNaaggyyoonn  ssookkaann  vvoollttaakk  kkíívváánnccssiiaakk  
aazz  iisskkoollaa  mmûûssoorráárraa

CCzzaakkóó  RRoollaanndd
sszzíínnéésszz,,  eeggyykkoorrii

ddiiáákkuunnkk  vvoolltt  aa  mmûûssoorr
„„kkaallaauuzzaa””
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Az idei évben november 30-án került
megrendezésre Jótékonysági estünk. 

Szívünket- lelkünket ünneplôbe öltöz-
tetve 160 diákunk szereplésével készül-
tünk az estre.

Mûsorunk két részbôl állt:
A nyolcadik osztály ünnepélyes ba-

kancstûzésébôl és keringôjébôl.
Megható volt, ahogy a végzôs diákjaink

sok-sok reménnyel felvértezve megkapták
a kis bakancsot.  Az osztályfônöküket, Ne-
mes Mária tanárnôt idézve:- „…a bakan-
csok ugyan kicsikék, de ne feledjétek, az
Everestet is bakancsban mászták meg.”
Szóval a nagy dolgokhoz egy kicsi is elég,
és reméljük a vágyaitokhoz, a megálmo-
dott jövôtökhöz sikerült egy kicsi útravalót
kapnotok a mi kis közösségünkben. Na-
gyon szép volt a keringô, amit a lányok
kedves mosolya és a fiúk délceg kiállása
tett élvezetessé. 

Az iskolások zenés-táncos mûsorának a
címe: „Mindenhol jó, de legjobb otthon”

A Kakucsi Express vonat a gondolat ere-
jével száguldva földrészeken átívelve za-
katolt velünk: - Moszkvába, - Isztambulba,
- Görögországba, - Spanyolországba és vé-
gül Magyarországra.

Bárhol is jártunk a világon és ismertük
meg különbözô népek táncait a szívünk
visszahúzott hazánkba és megállapítottuk,
hogy „…nékünk csak Budapest kell”….
ahol a legjobb a magyar dallam és a Buda-
pest- szelet / ami a vacsoránk volt/. Mi ma-
gyarok szûkebb és tágabb térben is otthon
érezhetjük magunkat Európában, a csodá-
latos Kolozsváron is, hisz nem feledhetjük
Mátyás királyunk szellemi örökségét, a
magyar virtust, a sok történelmi emléket.
A Marica grófnô operettjének dallama
megmutatta: a lélek szabadságát, az össze-
tartozásunk erejét senki nem veheti el.

A jótékonyságukért cserébe reméljük si-
került hálánkat kifejezni és egy kis ünnepi
hangulatot, jókedvet varázsolni a napjaikba. 

Szeretném megköszönni minden kollé-

gám áldozatos munkáját, a szülôk a szülôi
munkaközösség erôn felüli segítségét, a
rengeteg önzetlen adományt, az összefo-
gást és összetartást, aminek nagyon szép
példája ez a rendezvényünk is. Köszönjük
a Kálvin-zenekar sok éves támogatását,
amivel hozzájárult az est sikeréhez. Szívet
melengetô, amikor családok sok-sok szere-
tettel támogatnak, segítenek, és gyermeke-
iknek példát mutatnak önzetlenségbôl és
szeretetbôl. Megmutatjuk évrôl-évre a kör-
nyezetünknek:- igen, így is lehet élni, mert
aki tud adni, az a sokszorosát kapja vissza!
Ez lehet egy biztató szó, egy kedves gesz-
tus, egy tányér sütemény és segítô kezek
munkája is.

Minden kedves segítônknek, támoga-
tónknak, vendégünknek, a kedves olvasók-
nak szeretetteljes boldog és békés karácso-
nyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esz-
tendôt kívánunk az iskolánk minden tanu-
lója és dolgozója nevében. 

Deák Ildikó ig.h.

„Mindenhol jó, de legjobb otthon”

Útravaló Jótékonysági est 2013

Útravaló üdvözlet 
(részlet Marton Ilona igazgató 

köszöntôjébôl)

Ma este – a 13. alkalommal – sem tudok semmi olyat
mondani Önöknek, amelyet már ne mondtam volna:

Azt gondolom, nem lehet elégszer megköszönni
Önöknek – a szülôknek – hogy ránk bízzák gyermekei-
ket, szemük fényét. 

Nem elég elégszer megköszönni a szülôknek és kollé-
gáimnak azt a hihetetlen erôfeszítést és igyekezetet, amit
rendezvényünk sikere érdekében tesznek. 

Köszönjük a falu lakóinak, vállalkozóinak, hogy saját-
juknak érzik iskolánkat és szívbéli kötôdésüket nemcsak
szóban, hanem anyagi támogatásukkal is kifejezik. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan kíváncsiak gyermeke-
inkre: van, aki azért, mert itt töltötte iskola éveit van, aki
azért, mert gyermekéért, kis unokájáért izgul az est fo-
lyamán. És van, aki csak azért, mert nap mint nap része-
se iskolánk életének és még sorolhatnám az indokokat…

A lényeg az, hogy itt vannak, és együtt ünnepelhe-
tünk! Együtt ünnepeljük elsôsorban ballagó diákjainkat,
akiknek útravalóul törôdést, szeretetet, bátorságot és ki-
tartást kívánunk elsôsorban adni további boldogulásuk-
hoz.

Köszönjük minden támogatónk jó szándékát!
Ünnephez közeledve kívánjuk mindenkinek, hogy

nyugodjon meg a világ és ne legyen már nehezebb sen-
kinek: kívánok minden jóból jó sokat 2014-ben

Marton Ilona igazgató

Bábel László, Balogh János, Barta Miklósné, Baté Gá-
bor, BBTK Bt. Bartuszek Zsolt, Bednárikné Kucsera
Tünde, Birinszki Pálné, Bor Imre Dabas, Brabantiné
Barta Kornélia, Czakó Roland, Csernák Attila kômû-
ves, Csernák Ferenc boltja, Csernák Józsefné, Csiszárik
Pál, Csiszárik Péter, DAKÖV Kft Dabas, Deák Ferenc,
DIGIFAT Kft. Dabas, DorinéCsiszárik Henriett, Dr.
Kendéné Toma Mária, Dr. Kende Károly, Fajth Éva, Fa-
ragó és Fia Kft., Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné
Szabó Mária, Gavlóné Csicsa Katalin, Gelle Nikolett
fodrász Inárcs, Gogolák Mária virágbolt Dabas, Golda
autósbolt, Halmi Pál, Harazin Antal, Helyes József, ifj.
Spanyiel István, INKA 21 KFT., IZABELLA-TRADE
húsbolt, Janicsek Józsefné, JSP Kft., Kakucs Község
Önkormányzat polgárôrei, Kakucs Község Önkormány-
zata, Kakucsi Csernák Zoltán, Kálvin Zenekar, Kárpáti
Jánosné, Katica virágbolt, KINCS-TÁR ajándékbolt
Dabas, Kiss ABC, Kleineiselné Kálvin Anita, Kocsis
István, Kocsis Istvánné, Kovácsné Szele Éva virágbolt,
Kubikné Kis Judit, Kucsera Attila, Kucsera János, Lo-
vas István, Lôrincz Mónika varrónô, Maczák János,
Maczák Pál, Misák Istvánné, Molnár Lászlóné mûszaki
bolt, Nádor Adrienn, Nagy Balázs, Nagy János, Nagy
József, Örkényi Takarékszövetkezet, Park ABC, Peli-
kán Emese, Peregrinus Art. Galéria Sztana Károly, Pe-
rutek István, Radics Jenô, Rollandné Balogh Annamá-
ria, Sallai Beatrix, Sallai Pál, Sashegyi Gergô K&H
Biztosító Zrt., Serfel Tamás, Surman Antal, Surman
Edit Újhartyán, Szarvas Norbert, Szentmiklósi Szabina
varrónô, Szonja Esküvôi Szalon, Tóth Istvánné, Varró
és Varró Kft., Varró Tamás, Volf Ferenc.

Támogatók névsora
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Kakucs 2013. évi díszpolgára: Jasper Lóránt

Tisztelt Ünneplô Közönség!

Megtisztelô feladat, hogy községünk új díszpolgárát, Jasper
Lórántot méltassam. Mindazok, akik ismernek bennünket, azok
nem csodálkoznak ezen, hiszen ünnepeltünk hathatós segítsé-
gével tudott költözni könyvtárunk múlt év nyarán, s avathattuk
fel 2012 ôszén új intézményünket, a Rónay György Könyvtár és
Közösségi Házat. Feleségével, Anikóval együtt Lóri oszlopos
tagja népdalkörömnek, valamint mindketten egyháztanács ta-
gok vagyunk, és szinte nincs olyan községi rendezvény, ahol ne
találkoznánk – tehát úgy hiszem, jól ismerjük egymást.

Egyesületünk, az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület ne-
vében terjesztettük fel ôt a 2013. évi díszpolgári címre, melyet
– örömünkre – Önkormányzatunk jóváhagyott.

Jasper Lóránt 1959-ben született Kakucson. Nôs, két egye-
temet végzett gyermek édesapja. 

1983-ban diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetemen épü-
letgépész mérnökként. 

Mindig a szakmájában dolgozott. Elôször a Pest megyei
Víz-és Csatornamû Vállalatnál, majd a vállalat átalakulását
követôen létrejött dabasi székhelyû DAKÖV Kft-t vezeti im-
már 20 éve. A közelmúltban, a vízügyi törvény változása óta –
a talpon maradás érdekében – Jasper Lóránt megszervezte a
DAKÖV Kft. bôvítését, így az eddigi 6 helyett jelenleg 59 te-
lepülés vízügyi szolgáltatását végzik.

A közügyekkel már a „rendszerváltást” megelôzôen is kap-
csolatba került. Tagja volt a Faluszétválási bizottságnak,
amely az országban az elsôk között készítette elô Kakucs önál-
lóvá válását. 

1990-tôl 2010-ig képviselôje volt a kakucsi önkormányzat-

nak, ott is vezetôje, illetve tagja a falufejlesztési és a pénzügyi
bizottságoknak Az elsô ciklusokban – a testületi munka nyo-
mán –, az 1990-es évek közepére a környéken elsôként és leg-
olcsóbban épültek meg Kakucs közmûvei: a gáz-, a telefonhá-
lózat, az ivó- és szennyvízlevezetô rendszerek.

Jasper Lóránt 1993 óta tagja a Római Katolikus Egyházta-
nácsnak, 2012 óta ezen belül az egyház gazdasági tanácsának. 

Vallomása szerint büszke tagja az immár ötszörös Arany Pá-
va-díjas Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttesnek is, akik
2012 falunapján elôször vehették át Kakucs Község Önkor-
mányzatának döntése alapján a „Kakucsért érdemérmet”.

Jasper Lóránt legkedvesebb hobbija a zenélés. Gyermekkora
óta minden községi rendezvényen – legyen az egyházi vagy
világi – zenésztársaival, a Kálvin Zenekar tagjaival igyekez-
nek emelni az ünnepségek színvonalát, vagy szórakoztatni a
résztvevôket. A zenekar a 2013. évi falunapunkon munkája el-
ismeréseként átvehette a Kakucsért érdemérmet.

Mivel a jazz világa közel áll hozzá, fiával, Andorral koráb-
ban megalakították a Kakucsi Pro Jazz Big Band-et, valamint
a Jazz’Pers Group zenekarokat, melyek, igaz, ma már aktívan
nem mûködnek, de zenéjüket több korábbi falunapunkon is él-
vezhettük 

Jasper Lóránt jelenleg a Kistérségi Zenekarban és a Salon
Brass Kvintettben játszik.

Mint ahogy errôl már bevezetônkben szóltunk: sikerként ér-
tékeli – és az erkölcsi támogatás mellett anyagiakkal is je-
lentôsen hozzájárult –, hogy végre mindenki számára elérhetô
helyre tudott költözni a könyvtár, és ahol a civil szervezetek
összejöveteleinek is kulturált helyiséget tud biztosítani a köz-
ség.

Lehetôségei szerint mind a mai napig a faluért, annak közös-
ségeiért dolgozik, hiszen nagyon fontosnak tartja a közösség-
hez való tartozást, az egymásért való felelôsségvállalást.

Jasper Lórántot a fentebb felsorolt érdemei alapján terjesz-
tettük fel egyesületünkkel a 2013. évi díszpolgári címre. 

„Az ember annyit ér, amennyit másoknak használ” írta Szé-
chenyi István. Úgy gondoljuk, hogy ez az idézet illik jelöl-
tünkre is, és hisszük, hogy a község eme nemes kitüntetése
méltó személyhez kerül!

(Összeállította és az ünnepségen felolvasta Tóth Istvánné
könyvtáros-tanár, a község 2006. évi díszpolgára)

Tisztelettel emlékezünk meg ebben az évben községünk
2004. évi díszpolgára, Kamarás Ferenc tanító (1898. 06. 17.
– 1974.) születésének 115. évfordulójáról, Bartl János atya

(1928. október 26. – 2001. február 15.), községünk 2001. évi
díszpolgára születésének 85. évfordulójáról és Rónay

György (Bp. 1913. október 8. – Bp. 1978. április 8.), Kakucs
2003. évi posztumusz díszpolgára születésének 100. és ha-
lálának 35. évfordulójáról díszpolgárunk egyik karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó írásával, melyet a 7. oldalon
olvashatnak.

Posztumusz díszpolgáraink
évfordulói
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Az alábbiakban közöljük Kakucs Község
Képviselô-testülete által a korábbi újság
megjelenése óta hozott határozatok lénye-
gét és a rendeletek címét. A teljes anyag
megtekintésére lehetôség van a Polgármes-
teri Hivatalban és a www.kakucs.hu webla-
pon.

VII. ülés: 2013. augusztus 29.

13/2013. (IX. 02.) önkormányzati rende-
let: Az Önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról.

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rende-
let: A gyermekétkeztetési és egyéb étke-
zési térítési díjak megállapításáról,
egyúttal a Kakucs község intézményeiben
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló
18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.

69/2013. képviselô-testületi határozat: A
Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai
Programjának elfogadásáról.

70/2013. képviselô-testületi határozat: A
hulladékkezelési közszolgáltatási
szerzôdés felmondásával kapcsolatban.

71/2013. képviselô-testületi határozat: A
Pest Megyei Romanap támogatásáról.

72/2013. képviselô-testületi határozat:
Döntés egy helyi lakos kedvezményes te-
lekvásárlás iránti kérelme ügyében.

VIII. ülés: 2013. szeptember 13.

15/2013. (IX. 16.) önkormányzati rende-
let: Kakucs Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésérôl szóló 1/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.

73/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2013. I. félévi költ-
ségvetési beszámolójáról.

74/2013. képviselô-testületi határozat:

Az Önkormányzat 2013. évi költségveté-
si elôirányzatainak 1. módosításáról.

75/2013. képviselô-testületi határozat: A
Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlét-
számának megemelésérôl.

76/2013. képviselô-testületi határozat: A
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez történô
csatlakozásról.

77/2013. képviselô-testületi határozat:
Személygépkocsi megvásárlásáról.

78/2013. képviselô-testületi határozat:
Fénymásológép megvásárlásáról 

IX. ülés: 2013. október 14.

16/2013. (X. 15.) önkormányzati rende-
let: A szociális célú tûzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról.

79/2013. képviselô-testületi határozat: A
szociális célú tûzifavásárláshoz kapcso-
lódó önerô elkülönítésérôl.

80/2013. képviselô-testületi határozat: A
Helyi Esélyegyenlôségi Program elfoga-
dásáról.

81/2013. képviselô-testületi határozat:
Önkormányzati képviselô delegálása az
Általános Iskola Intézményi Tanácsába.

82/2013. képviselô-testületi határozat: A
buszvárók felújításáról

X. ülés: 2013. október 31.

83/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2013. háromnegyed
éves költségvetési beszámolójáról.

84/2013. képviselô-testületi határozat: A
Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2013/2014.
évi munkatervének véleményezésérôl.

85/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Újhartyán és Kakucs községek közös,
meglévô szennyvíztisztító telepének ka-
pacitás bôvítése tárgyában benyújtott
pályázat nyertességével kapcsolatban.

86-87/2013. képviselô-testületi határo-
zatok: Az Újhartyán és Kakucs községek
közös, meglévô szennyvíztisztító telepé-
nek kapacitás bôvítése tárgyában kötött
partnerségi kapcsolatról és esély-
egyenlôségrôl szóló megállapodások el-
fogadásáról.

88/2013. képviselô-testületi határozat: A
kakucsi 35., 36. és 37. hrsz-ú ingatlanok
határrendezésérôl.

89/2013. képviselô-testületi határozat: A
Fecske utca egy részén csapadékvíz-el-
vezetô árkok kiépítésérô.

90/2013. képviselô-testületi határozat:
Hulladékgazdálkodással összefüggô díj-
felügyeleti tevékenységért fizetendô díj
átvállalásáról.

91/2013. képviselô-testületi határozat: A

Böllérfesztivál költségeihez való hozzá-
járulásról.

XI. ülés: 2013. november 19.

17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rende-
let: A helyi szociális ellátásokról, egyúttal
a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése.

18/2013. (XI. 20.) önkormányzati rende-
lete: A gyermekvédelem helyi szabályai-
ról, egyúttal a gyermekvédelem helyi sza-
bályairól szóló 5/2013. (IV. 23.) ön-
kormányzati rendelet hatályon kívül helye-
zése.

19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rende-
lete: A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályairól és ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeirôl.

92/2013. képviselô-testületi határozat: A
KLIK Dabasi Tankerületének – épület-
felújítási – támogatásáról.

93/2013. képviselô-testületi határozat: A
Katolikus Karitász Kakucsi Csoportjá-
nak támogatásáról.

94/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2014. évi belsô el-
lenôrzési tervérôl.

95/2013. képviselô-testületi határozat: A
2014. évi belsô ellenôrzési feladatok ellá-
tására vállalkozás megbízásáról.

96/2013. képviselô-testületi határozat:
Külterületi szántó és szôlô ingatlanok
megvásárlására teendô ajánlattételrôl.

97/2013. képviselô-testületi határozat:
Külterületi szántó ingatlanok cseréjéhez
történô hozzájárulásról.

98/2013. képviselô-testületi határozat: A
községi és önkormányzati nyugdíjasok
karácsonyi támogatásáról.

99/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat és intézményeiben
dolgozók jutalmazásáról.

100/2013. képviselô-testületi határozat:
A községi és önkormányzati nyugdíjasok
karácsonyi támogatásáról.

101/2013. képviselô-testületi határozat:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására nonprofit kft. létrehozásának
lehetôségérôl és a tárggyal kapcsolatos
törvényességi felhívásban foglaltak elfo-
gadásáról.

102/2013. képviselô-testületi határozat:
Az Önkormányzat vagyon- és felelôsség-
biztosítására vonatkozó új szerzôdés
megkötéséhez való hozzájárulásról.

103/2013. képviselô-testületi határozat:
A Böllérfesztivál támogatása ügyében
hozott 91/2013. (10. 31.) Határozat
visszavonásáról.

(A jegyzô)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A Kakucsi Polgármesteri 
Hivatal részérôl tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a Hivatalban 2013. 
december 21-étôl – 2014.

január 3-áig az 
ügyfélfogadás szünetel. 

Sürgôs anyakönyvi ügyekben 
az anyakönyvvezetô a 

06-20-578-27-83 
telefonszámon érhetô el!
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Jelentkezni a következô szakközépiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.

Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.

Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.

Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-577
Honlap: www.szrszki.hu

A 2014. szeptember 1-jén induló képzés 

jelentkezési határideje: 2014. február 14.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelent-
kezés évében betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az
állandó belföldi lakóhely, a büntetlen elôélet és a hivatásos
szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai mû-
veltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye
alapján kerül sor.

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (je-
lentkezési egységcsomagot) az Országos Rendôr- fôkapitány-
ság (www.police.hu), a rendészeti szakközépiskolák, valamint
a megyei (fôvárosi) rendôr-fôkapitányságok honlapjáról lehet
letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekrôl a rendé-
szeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosí-
tást. 

A rendôri hivatást választó érdeklôdôk

jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák! 

Újhartyán és Kakucs közös tulajdoná-
ban lévô szennyvíztisztító telep és a
szennyvizeket tisztító berendezés a 18 éve
tartó üzemeltetése során - a fajlagos víz-
fogyasztás, illetve szennyvízkibocsátás
csökkenése miatt bekövetkezô szennye-
zôanyagok betöményedése eredményeként
– szennyezôanyag tekintetében túlterheltté
vált. Az idôközben elavult technológia már
nem képes a meglévô tisztítórendszerre
kerülô töményebb szennyvizek megfelelô
megtisztítására. Ezért szükségessé vált egy
korszerû, a várható kapacitásértékeknek
megfelelô tisztítórendszer megvalósítása -
a költségtakarékosság figyelembevételével
– hangsúlyozottan a meglévô berendezé-
sek felújításával és más funkcióban való
felhasználásával. 

2012 szeptemberében pályázatot

nyújtott be a két település, Újhartyán
gesztorságában, a KEOP-1.2.0/09-11-
2012 jelû „Újhartyán és Kakucs közsé-

gek közös, meglévô szennyvíztisztító te-

lepének kapacitás bôvítése és intenzifi-

kálása” pályázatra.

A benyújtott pályázatot hiánypótlásra
kötelezték, majd 4 körös tisztázó kérdést
követôen elutasításra került a pályázat. In-
dok: nem volt bírságolás. Az NFÜ döntése
ellen kifogást nyújtottunk be, melynek
helyt adtak.

Ezt követôen ismételten értékelték a pá-
lyázatot, és ennek köszönhetôen támoga-
tásra jogosultnak minôsítették. 

A projekt összköltsége: 609.179.500 ,–
Támogatás összege: 578.720.525 ,–

Támogatási arány: 95%

A projekt során megvalósuló 
technológia és eszközök bemutatása

Újhartyán és Kakucs községek közös,
meglévô szennyvíztisztító telepének kapa-
citásbôvítése és intenzifikálása fog meg-
történni.

Az új tisztítórendszer megvalósításával
a jelenlegi átlagosan 525 m3/d szennyvíz-
mennyiséggel szemben 900 m3/d szenny-
vízmennyiség megtisztítására nyílik le-
hetôség, ami a települések lakóházainak
100%-os rákötését is lehetôvé teszi. A tisz-
títás hatásfoka és a tisztított szennyvíz
minôsége a Balaton vízgyûjtô területére
elôírt igen szigorú minôségi követelmé-
nyeknek is meg fog felelni.

Az új tisztítórendszer 34 m x 22,6 m
alapterületû, teljesen zárt kialakítású,
hôszigetelt, esztétikus épületként kerül
megvalósításra. Zárt kialakításából és a
belsô légtechnikai kiépítésébôl követ-
kezôen környezetére sem zaj, sem szag-

szennyezést nem okoz. Mûködése számí-
tógépes vezérléssel történik, így a legmini-
málisabb kezelôi jelenlétet és beavatkozást
igényli. A tisztítórendszer a mindenkori
legtakarékosabb üzemeltetés biztosítása
érdekében automatikus váltással, háromfé-
le program alapján képes mûködni.
Ugyanakkor váratlan, nagyobb hidraulikus
terhelések esetén esetenként a kapacitás
értékének a 70%-ával is növelhetô a hidra-
ulikus terhelése. Így tisztítatlan szennyvíz
nem kerülhet a befogadóba.

A fô tisztítást végzô 4 db 432 m3-es SBR
reaktor mindenkor a legmagasabb szintû
biológiai tisztítást teszi lehetôvé, úgy,
hogy ez a négy párhuzamosan mûködô
egység a legmagasabb fokú üzembizton-
ság fenntarthatóságát biztosítja. A beépí-
tésre kerülô gépészet is a legmagasabb
technikai színvonalat képviseli, ami szin-
tén az üzembiztonságot, valamint az élet-
tartamot növeli.

Az új tisztítórendszer magában foglalja
a szennyvízbôl kifogott szilárd szennyezé-
sek és a képzôdô biológiai fölös iszapok
víztelenítését és gépi gyorskomposztálását
is. Megoldva azt az áldatlan állapotot, amit
a jelenlegi tisztítórendszer ez ideig az
iszapkezelés terén nem tett lehetôvé. A
komposztálással értékes, mezôgazdaság-
ban hasznosítható, granulált termék elôál-
lítására nyílik lehetôség.

ÚJHARTYÁN VÁROS ÉS KAKUCS KÖZSÉG 
KÖZÖS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE

FFFFEEEELLLLVVVVÉÉÉÉTTTTEEEELLLLIIII    TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTTÓÓÓÓ
AAAA    2222000011114444....    ÉÉÉÉVVVVBBBBEEEENNNN    IIIINNNNDDDDUUUULLLLÓÓÓÓ    RRRREEEENNNNDDDDÔÔÔÔRRRR    SSSSZZZZAAAAKKKKKKKKÉÉÉÉPPPPZZZZÉÉÉÉSSSSRRRRÔÔÔÔLLLL

A Rendôrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülô, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzék-
ben szereplô rendôr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendôrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betölté-
sére jogosít.
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Alapítványi hírek
Alapítványunk 2013. 11. 15-én befejezte mûködését. A folya-

matosan változó törvényeknek, elôírásoknak már nem tudtunk
megfelelni. Ezek után arra kértünk fenntartónkat, hogy kezde-
ményezze az alapítvány megszûnését. Megvártuk, hogy még
megérkezzenek a felajánlott 1%.-kok, mely az idei évben
162.000ft volt. Sajnos évrôl-évre kevesebbet kaptunk, hiszen
számos lehetôség áll rendelkezésre, ahová utalhatnak az embe-
rek. Bár ezek az összegek nagyon jól jöttek az intézményeknek
egy-egy rendezvény lebonyolításnál, vagy sporteszközök vásár-
lásánál.

Köszönjük a község minden lakójának, aki bármilyen módon
segítette alapítványunkat, rajta keresztül pedig gyermekeinket.

Köszönet az alapítvány minden tagjának önzetlen munkájáért:
Deák Ildikónak, Csernák Péternek, Kajáry Jánosnak, dr. Pová-

zsony Júliának. 
Alapítványunk könyvelését Tóthné Kiss Piroska végezte in-

gyen és bérmentve, köszönjük.
Bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd az utat és mó-

dot, hogy segítse a község intézményein keresztül a gyermeke-
ket.

Spanyielné Elek Györgyi

Köszönet a volt tsz felé vezetô utat szegélyezô
járdáért! Itt már a gyalogosok biztonságosan

közlekedhetnek

Angol kisváros, a középkor végén.
Hosszú évtizedek óta minden karácso-
nyestén elôadták csûrjében Jézus születé-
sének misztériumjátékát, egy réges-régen
halott, ismeretlen költô mûvét. Egy erre a
célra alakult konfraternitás. A hentes, a ko-
vács, a kötélverô… egyszerû, jámbor pol-
gárok, akik erre az estére átváltoztak aján-
dékvivô pásztorokká, Jézus-ôrzô Szent Jó-
zseffé vagy – magukra húzva a régi misz-
tériumok nehéz jelmezeit – jászol elôtt tér-
deplô, Isten fiát melengetô alázatos ökörré
és szamárrá. 

De ezen a karácsonyon elmarad az
elôadás. A színészeknek nincs kinek ját-
szaniuk; a jéghideg csûr üresen tátong. A
színjátszók tiszta hiténél erôsebbnek bizo-
nyult a rágalom, a botránkozás, a bûn és az
emberi gyöngeség. Amikor Goodlack, a
városka kevély kocsmárosa magával viszi
a lányt, akinek a Szûzanya szerepét kellett
volna játszania, s amikor sorra elszélednek
a színészek is: úgy látszik, mindennek vé-
ge. Mindennek: a középkornak, a gyerme-
ki hitnek, a misztériumjátékok korának és
lelkének. Csak ketten maradnak a színen –
André Obey nagy sikert ért darabjában, az
Éjféli harangszóban: – Bradshaw, a ro-
busztus kovács, a misztériumtársulat ve-
zetôje, és a lelkes kis Greene, az egyik a
Jászol ökrének, a másik a Jászol szamará-
nak jelmezében. S akkor, a magány hideg

csöndjében megszólal, mintegy magához
beszélve, Bradshaw, az „ökör”: 

– 1405 óta most történik meg elôször,
hogy nem adják elô a városban karácsony
estéjén Jézus születését. Kilencvennégy
esztendôn át játszották a misztériumot,
apáról fiúra, kézrôl kézre hagyományozva,
és most vége… Elszakadt a szál. Kilenc-
vennégy év: elszáll, eltûnik… Tudod, mi
döbbent meg a legjobban? Az, hogy az
emberek nem is érzik, mikor szakad meg a
szál. Föl kellene ordítaniuk… de nem, élik
tovább a világukat, mintha mi sem történt
volna, közönyösen, könnyelmûen, hûtle-
nül… Eh, tán jobb is igy. Milyen hideg
van itt! Indulunk haza? Gyerünk, Gree-
ne!… 

De a fiú nem mozdul. Azt mondja: 
– Bradshaw úr… Nem szakadt meg a

szál. 
– Nem? 
– Nem. Még nem. Mi még itt vagyunk. 
ôk ketten: ôk még tartják a szálat. S ha

nincs is nézôjük, ha nincs is társuk, el-
játsszak a szerepüket. A hallgatásukat. A
jászol ökre meg a jászol szamara. A szere-
tet szerepét. Ahogy a kis Greene mondja: 

– Ha az ember nagyon-nagyon szeret,
nem tudja kimondani, nincsen rá szó…
Sosem tudjuk igazán kimondani a szívünk
szeretetét… hát csak hallgatunk. 

– Igen, Greene. De hát mit szeretünk? 

– Szeretünk… mindent, ami van, ami
volt, ami lesz, a nagyot és a kicsit, a jót és
a rosszat, a vidámat és a szomorút, min-
dent… az életet. 

– Hát persze! Ó Greene, hiszen ez cso-
dálatos! A szál nem fog megszakadni! 

– Csak hallgatunk. 
– És lehelünk. 
– Lehelünk… és tavasz támad a dermedt

istállóban. Lehelünk és ez élet a csodálatos
Gyermeknek. Húsvét, tél közepén. A jövô
a halálban… Boldog karácsonyt, szama-
racska! 

– Boldog karácsonyt, ökör bátya! 
– Csak leheljünk, Greene, leheljünk. 
– Lehelek, ahogy csak tôlem telik… 
S ott térdelnek a jászol mellett, a Sza-

már és az Ökör, és melengetik a kicsi Jé-
zust. Közben lassan lemegy a függöny. 

Mert nem az a fontos, hogy mit csinál a
másik, a harmadik, a többi. Az a fontos,
hogy én mit csinálok. Én, a Pásztor, vagy
az Ökör, vagy a Szamár. Hogy én, a Pász-
tor, tereljem a nyájam s odavigyem a Já-
szolhoz a magam semmi kis ajándékát. S
én, az Ökör, én, a Szamár, leheljem a lel-
kem melegét, ahogy csak tudom, minden
erômbôl, hogy a Kisjézus ne fázzék. Ennyi
az én részem a Szálból. 

A többi az Úristen dolga. 
(Forrás: Új Ember, 1959. november

22.)

Rónay György: A szamár meg az ökör
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Nagy örömünkre egy régi álmunk válik valóra, amikor is egy
turisztikai központ építését kezdtük el az idei évben Kakucs kül-
területén. A 2012-ben a MVH által támogatott „Turisztikai tevé-
kenységek ösztönzésére” kiírt pályázaton a Darányi Ignác terv
körében a dabasi Felsô- Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesü-
letnél/ LEADER/ sikeresen pályáztunk.

Célunk, hogy a kistérségben egy hagyományôrzô központot
mûködtetve színvonalas szállás és vendégfogadó egységet hoz-
zunk létre. A környék adottságait, lehetôségeit felhasználva a népi
élet tárházát, bölcsességeit kiaknázva és a mai kor elvárásaival öt-
vözve alakítjuk ki az Udvarházat. A támogatásnak köszönhetôen a
megvalósítást elkezdtük és szeretnénk 2014 május-június hónap-
jában a központot átadni.

Egy teljesen kidolgozott tematikára épülô projekt központjában
egy Udvarház áll, ami egy kicsit visszarepít a régi világ hangula-
tába és a földesúri élet romantikájával fogadja majd a vendégeket.
A nagyterem kb. 100 fôs rendezvényeket bonyolít, a pincehely-
ségben kb. 20-30 fôs csoportot tudunk fogadni. Vendégeket
egyelôre 8 szobában tudunk elhelyezni, amibôl egy nászutas lak-
osztály lesz. Körülötte megelevenedik egy tanya csendes, ám
mégis mozgalmas világa, a skanzen épületében visszatalálhatunk
a környék múltját idézô kiállító terembe, régi tárgyak-eszközök
bemutatásával, régi mesterségek felidézésével ismerkedhetünk
meg. A kemencés portán Magyarország különbözô tájegységei-
nek eredeti kemencéinek másolatait építjük meg, amiben kemen-
cés ételek tárházát sorakoztatjuk fel vendégeinknek. Természete-
sen a malacsütés, a kenyérsütés, lekvárkészítés stb. sem maradhat
el. Az állatsimogató bemutatja a környék és az ország jellegzetes
állatait. Aki hozzánk látogat majd, az biztosan megtalálja azt a
programot, ami a kedvére való, legyen az rekreáció, családi hét-
vége, pihenés, esküvô, vagy hagyományôrzô nap. Természetesen
ez csak egy kis ízelítô a programjaink tárházából.

Sok-sok feladattal birkózunk, nem kevés bátorsággal és kitar-
tással, hisz a beruházáshoz nagy összegû kölcsönt is vettünk fel,
és a pályázat lebonyolítása nagy odafigyelést igényel. A falunk-
nak munkalehetôséget, ismertséget biztosítva, a környéknek
olyan szolgáltatást adó Udvarház leszünk, ami hiánypótló, és aki
egyszer ellátogat hozzánk, az biztosan visszavágyik. Mi már most
is nagyon élvezzük, ahogy napról-napra haladunk és bizton állít-

hatom a helynek pozitív kisugárzása van. Reméljük erôben és ki-
tartásban sok-sok munkával meg lesz az eredménye a munkánk-
nak. Minden kedves olvasót szívesen látunk majd vendégeink kö-
zött.

Deák Ildikó és családja

A Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft.
több mint 20 éve, családi vállalkozásként
mûködik Kakucson. Fô tevékenysége a
szennyvíz és szennyvíziszap szállítás.

Az elmúlt idôszak alatt a fölhalmozott
tapasztalat és a folyamatos mûszaki fej-
lesztés eredményeképpen, a személyi állo-
mánya, eszköz és gépjármû parkja alkal-
massá tette különbözô speciális anyagok,
hulladékok szállítására, begyûjtésére is.

Tevékenységét az illetékes hatóságok
engedélyei alapján, és azok folyamatos
felügyeletével folytatja.

Megrendelôi között szerepelnek pl.:
BKV Zrt., Budapest Fôváros Önkormány-
zata, MÁV Zrt., Hatvan Város Önkor-
mányzata, Állami Autópálya Kezelô Zrt.,
Magyar Közút Nonprofit Zrt., FCSM ZRt.,
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyon-
kezelô Zrt., M’Donald’s Kft., Lajosmizse
Város Önkormányzata, ELMÜ Hálózati
kft., Felsôlajos Község Önkormányzata.

A Vállalkozás magas színvonalú mun-
káját a svájci központú Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet rövidített nevén az
ISO (International Organization forStan-
dardization) szabványai, elôírásai szerint
végzi. Úgy, mint az ISO 14001-es Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszer, és az ISO
9001 Minôségirányítási Rendszer.

Tagja a Környezetvédelmi Gyártók és
Szolgáltatók Szövetségének, kapcsolatot
tart a Közlekedési Tudományi Egyesület-
tel, a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi
Szakmai Egyesületével.

Tagja a Budapesti Kereskedelmi és Ipari
Kamara, Közüzemek és Közszolgáltatási
Osztálynak.

Magasan képzett kollégáival térítésmen-
tes szakmai támogatást, tanácsadást ajánl a
helyi lakosoknak vállalkozásoknak és az
Önkormányzatnak.

A tanácsadáson túl, az Önkormányzattal
elindított egy kezdeményezést:

„Kakucson is óvjuk együtt környezetün-
ket!”

A kezdeményezés keretében a Faragó és
Fia Környezetvédelmi Kft. a helyi lako-
soktól térítésmentesen átveszi a háztartá-
sukban keletkezett, alábbi veszélyes hulla-
dékokat:

❖ kiürült, beszáradt festékes, olajos do-
bozokat

❖ kiürült, beszáradt zsíros, olajos dobo-
zokat

❖ kiürült, beszáradt növényvédôszeres
dobozokat

❖ kimerült elemeket, akkumulátorokat
❖ kiégett izzókat, fénycsöveket (nem

törött!)
❖ tönkrement háztartási gépeket,
❖ számítástechnikai és szórakoztató

elektronikai eszközöket
❖ fáradt olajat (étolajat)
❖ elhasznált személyautó gumiabron-

csokat (háztartásonként 4 db)
❖ lejárt gyógyszer maradékot
❖ lejárt, megmaradt növényvédô szerek

A hulladékok beszállítását kérjük, hogy
az alábbi telefonszámon elôre egyeztetni
szíveskedjenek! 29/576-230

Faragó Tamás ügyvezetô

A Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. bemutatkozása

Deák Udvarház és Tájház Kakucson
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A Társadalmi és Kulturális Bizottság a 2013. november 28-i ülésén a község 2014. évi rendezvényekkel
kapcsolatos, a január, február, március, április hónapok rendezvényeit az alábbiak szerint fogadta el:

Kedves Olvasóink!
A 2013. augusztusi számunkban megjelent

keresztrejtvényünk helyes megfejtése Rónay
György: Kakucsi rózsák címû versének idézete
volt: „Félszívvel mindig itthon éltem.”

Helyes megfejtôink, akik csokoládé jutalom-
ban részesültek: Bakti Péter, Beliczki György-
né, Csernák Józsefné, Csiszárik Józsefné, Csi-
szárik Lászlóné, Csiszárikné Máté Judit, Fajth
Pálné, Fodor Mariann, Hollenbergerné Bencze
Anikó, Keresztes Jánosné, Klauzné Keresztes
Ágota, Kovács István (Rákóczi u. 8.), Nagy
Lászlóné, Pribék János László, Tóth Gábor vol-
tak.

Vigaszdíjasok: Dr. Dénes Jenô, Katona Sán-
dorné, Kecskés Jánosné (Gizella u.), Kolozsi
János, Szaller György, Tóth Ferencné.

Továbbra is kérem önöket, hogy megfejtései-
ket ne levélben küldjék el. Szabályunk az, hogy
a könyvtárba elhozott újságban lepecsételem a
helyes megoldást, s azt követôen átadom a
megérdemelt jutalmat, ami ezúttal is egy tábla
csokoládé lesz az elsô 15 helyes megfejtônek. A
többi (15-ön felüli) megfejtô nevét is közöljük –
vigaszdíjul.

Vízszintes: 1. Az idézet elsô sora dr. Réthy
Zoltán: Falusi fészek címû versébôl (zárt be-

tûk: R, T, Á). 13. Hajrudin híres hídjának
jelzôje, Neretva-parti város nevébôl. 14. Helyet
foglalt benne. 15. Kapor közepe! 16. Súly-
arány. 18. Milligramm. 19. Norvég és iráni au-
tójelek. 20. Rila egynemûi. 21. Olasz. 24. Pá-
ratlan timsó! 25. Huza... 27. Templomi szertar-
tást végeznek rajta. 28. TEPZ. 29. Menekülô.
31. Hosszmérték. 32. Bálvány. 33. Népiesen
sír. 34. Vonatkozó névmás. 36. Magot hint. 37.
Azonosak! 38. Népszerû író, kritikus volt (Bé-
la). 39. Régész öröme. 40. Indonéziai légitársa-
ság. 42. Menyasszony. 44. Részben terel! 45.
Üres zug! 46. Képzelt jelenet. 48. Nagy edény,
tartály. 50. Csaknem teljesen lecsorog! 52.
TTSA. 53. Fagylaltszerû krém. 55. Nem egé-
szen lassan! 56. Bór, asztácium. 57. Férfinév.
59. Kiejtett betû. 60. Kolomp része! 61. Rang-

KERESZTREJTVÉNY
jelzô. 62. Alá. 63. Ribonukleinsav. 65. Déligyü-
mölcs. 68. Távbeszélô. 69. Aaaa!

FÜGGÔLEGES: 1. A hûség városából
származó. 2. Vág-parti város. 3. Félig ítél! 4.
Egyik megyénkbe való. 5. A szerelmi költészet
istennôje. 6. Személyes névmás. 7. Tág ford. 8.
Leszid. 9. Becézett nôi név. 10. A pincébe. 11.
Demonstrál. 12. Négyévenként rendezett sport-
verseny. 13. E napon. 17. Növénynemesítô
módszer. 22. Nem mozdul. 23. IÁB. 25. Az
idézet második, befejezô sora (zárt betûk: Á,

T, M). 26. USA állam, fôvárosa: Montgomery.
28. Dogmákon alapuló. 30. Elavult. 32. Vála-
szol. 35. Nôi név. 36. Üt. 41. Szántóföldi mûve-
lés szintje alatti földkéreg. 43. Fordított ábrák!
45. Kegyetlen uralkodó. 47. Isten ...: Attila, a
hunok királya. 48. Végtag. 49. Fed betûi. 51.
Fafajta. 53. Csaknem a polcra! 54. Argumentál.
57. Fölényes nyomatékosító szó. 58.Kövérkés.
64. Üres sín! 66. Amerícium. 67. Fasiszta ro-
hamosztag volt. 68. Visszaút! (Forrás: vorosva-
riujsag.hu)

Idôpont: nap óra Rendezvény neve: Helye: Felelôse: 

Január
11. szombat Böllérfesztivál Kakucs Ring Hörömpô István
19. vasárnap 10 Koszorúzás a doni áttörés 71. évfordulóján Hivatal elôtti tér Tóthné
26. vasárnap 15 Fúvószenekari találkozó Sportcsarnok Fajt Antalné
25 vasárnap Díszgalamb kiállítás Sportcsarnok Prohászka Csaba
egyeztetés alatt Fúvószenekari találkozó Sportcsarnok Prohászka Csaba

Február
1. szombat 12 Nyugdíjas és német nemzetiségi farsang Könyvtár Fajtné és Csiszárikné
1. szombat 14 IX. községi Ki mit tud? Könyvtár Tóthné
7. péntek 14 Iskolai farsang Sportcsarnok Marton Ilona
8. szombat 16 Óvodai farsang Sportcsarnok S.né Elek Györgyi

Március
14. péntek 17 Március 15-ei községi ünnepség Templom, Sportcsarnok TKB

Április
11. péntek 18 Megemlékezés a költészet napjára – szavalóverseny Könyvtár TKB
19. szombat 17.30 Húsvét - Feltámadási körmenet Templom, környezô utcák Katolikus Egyházközség
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A KÖKÖRCSIN ÓVODA HÍREI

Elmúlt a nyár, itt az ôsz…
Mi történt nyár óta a Kökörcsin oviban? Nem unatkozott egyet-

len lakója sem. 
Alig kezdtük el az évet, az ôsz számos feladatot rótt felnôttre,

gyermekre egyaránt. A pedagógusnak rengeteg új papírmunkát
adott az új Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetése. A nevelés,
az oktatás, a papírmunka mellett számos programon vettek részt a
gyerekekkel együtt a dolgozók.

Szeptemberben a nagyok – Gremanné Éva óvó nénivel – el-
kezdték a felkészülést a szüreti felvonulásra. A községi felvonulás

hetében mi is szüreti napokat tartottunk az oviban. Szüreteltek,
mustot kóstoltak, diót gyûjtöttek a nagyobbak. A kicsik pedig fo-
lyamatosan érkeztek a Katica és Csiga csoportba. ôk a beszokta-
tás ideje alatt csak önfeledten játszottak, és közben ismerkedtek új
környezetükkel. A pénteki ovis szüreti bálon minden csoport részt
vett, bemutatta kis mûsorát, majd a helyi Családi Napközi kicsi-
nyeivel közösen lovas kocsikra ültünk és körbejártuk a falut. Ki-
látogattunk Fajt Mihály tanyájára is, ahol rengeteg érdekes látni-
való akadt a gyerekek számára. Immár harmadik éve hagyomány
a lovaskocsizás, mely az apukák szervezésének köszönhetô. A
konyhás nénik pedig cserébe finom ebéddel várják ôket. A szom-
bati felvonuláson a Süni és Pillangó csoport nagyjai képviselték

óvodánkat. Kísérôik Greman Lászlóné, Pro-
hászka Csabáné és Czakó Lívia óvó nénik
voltak. A dadusok – a szülôk segítségével –
finom zsíros kenyérrel kínálták a felvonuló-
kat.

Októberben Tökfaragó nyílt napot tartot-
tunk, melyre sok szülô kíváncsi volt. 

Október 23-án mi is elhelyeztük az em-
lékmûnél kis zászlóinkat, melyeket a gyere-
kek készítettek. Így emlékeztünk hôsi halot-
tainkra.

Novemberben a Pillangó csoportban
ôszzáró foglalkozást tartott Nagy Henrietta
csoportvezetô óvónô, mely szintén nagy si-
kert aratott a szülôk körében.

Lassan elrepült az ôsz, és hozzáfogtunk
az adventi készülôdéshez. 

Várjuk a Mikulást, és minden hétfôn

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Lakosainkat, hogy

Szalay István polgármester Úr
2013. július 1. napjával kinevezte

Farkasné Szabó Máriát

Kakucs község jegyzôjévé,

aki egyébként a jegyzôi 
feladatokat 2012. április 1-jétôl

látta el aljegyzôként.

Kinevezéséhez szeretettel 
gratulálunk és jó erôt, 

egészséget kívánunk munkájához!

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem
az egész világ, az emberiség, amint mond-
ják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)

„Karácsony tájékán sokakban felmerül a
vágy, hogy az ajándékozás kényszere nél-
kül, a tárgyak árában mért szeretet helyett
milyen jó volna csak a szívünk melegét ad-
ni.”(Papp Lajos)

„Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.” (Babits
Mihály)

„Az ádventi várakozás hasonlít a megem-
lékezéshez, de valójában mindennél távo-
labb áll tõle. Valódi várakozás. Pontosab-
ban úgy, ahogy a szeretet mindennél való-
ságosabban vágyakozik az után, akit ma-
gához ölel és örök újszülöttként a karjai
között tart.” (Pilinszky János)

„Karácsony és Újév az esztendõ idõszige-
tei. Napok, órák az év partjai között szinte
csak percek. S ezalatt mennyi jókívánság,
a „kellemes karácsonyt és boldog új évet”
kívánó szavak tengere. Advent, a jobbat
várása s a remény. Ezen a hídon egyszer

egy évben minden keresztény átmegy, s
míg gyalogolunk, emberarcunk talán meg-
szépül.” (Dobos László)

„Karácsony elõtt bizony kukucskáló an-
gyalkák szállnak le a Földre, bekukucskál-
nak minden ház ablakán. Azt lesik, hol lak-
nak a jó kisgyerekek, akik megérdemlik a
karácsonyi ajándékokat.” (Antal Imre)

„A társadalom zöme számára a karácsony
az a három nap az évben, amikor meg-
próbálnak úgy tenni, mintha szeretnék
egymást. Én viszont úgy gondolom, hogy
ha május ötödikén vagy február másodi-
kán, vagy akár ma reggel két ember
szívbõl, tisztelettel és szerelemmel tud
egymáshoz érni, amikor kinyitják a sze-
müket – az azt jelenti, karácsony
van.”(Csernus Imre)

„Menj a templomba most! Kerüld el a ka-
rácsonyi tolongást!” (graffiti)

„Arra gondoltam, nem veszek többé hal-
dokló kis fenyõfát még hátralevõ karácso-
nyaimra, csak egy ágat, hiszen amiért
veszem a kis fákat s a kis gyertyákat, az
emlékezés és a szeretet lángja nem ben-
nük, hanem énbennem, magamban van.”
(Fekete István)

Karácsonyi gondolatok
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meggyújtjuk gyertyáinkat az adventi koszorún. Adventi naptá-
runk napról-napra jelzi az idô múlását, a karácsony közeledtét.

Az idei adventi vásáron is ott leszünk apró ajándékainkkal, vi-
dám mûsorunkkal, melyet a Pillangó csoport gyermekei fognak
bemutatni.

Az óvodai nagy családunkkal december 17-én, kedden délután
16 órakor ünnepelünk, melyre szeretettel várunk mindenkit. Me-
leg teával, finom süteménnyel (a gyerekek készítik az óvó nénik-
kel, dadus nénikkel) és verssel, énekkel kedveskedünk vendége-
inknek.

Ezek után mindnyájunknak jól esik majd családunk körében
ünnepelni a karácsonyt. Megpihenni a meleg szobában, egymásra
és gyermekeinkre figyelni, mindenkihez egy kedves szót szólni.
Így ünnep az ünnep!

Áldott, békés karácsonyt kívánok minden kedves olvasónknak!

Spanyielné Györgyi óvó néni

2013. október 17-én nyílt napra vártuk az óvodásgyermekek
szüleit, hozzátartozóit, illetve a leendô ovisainkat a Kakucsi Kö-
körcsin Óvodába.

Ezen a délelôttön mind a négy csoportunkban változatos kéz-
mûves-tevékenységek közül választhattak az érdeklôdôk. A fog-
lalkozásokon az ôszi terméseket, gyümölcsöket, zöldségeket, vi-
rágokat, leveleket használtuk fel terménybábok, díszek, lámpások
készítésére. A tökfaragást elsôsorban a szülôknek terveztük, a

gyermekek festettek, gyurmáztak, ragasztottak, színeztek, illetve
a tökmag kiszedésében segítettek a szülôknek.

A munka végeztével az aulában rendeztünk kiállítást az alkotá-
sokból, és nem maradhatott el a sült tök és a pirított tökmag kós-
tolása sem.

A kifaragott tökfejek sokáig díszítették óvodánk elôkertjét.

Zöldiné Brigi óvó néni

Ôszi nyílt nap a Kökörcsin Óvodában

Képek az óvoda ôszi nyílt napjáról
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Tökprojekt iskolánkban
Évek óta sikeres ôszi programnak tartjuk a tökgyûjtést, tökfara-

gást, mert a gyerekek s szüleik is nagy kedvvel vesznek részt ben-
ne. Az idén október 10-én nagyon szép töklámpások készültek,
melyekkel iskolánk környékét és a parkot díszítettük. Az arra járó
megtekinthette többek közt az alsósok tündérpalotáit, a felsôsök
ôszanyó kertjét vagy a parkban felállított Tök Tónit is. A tökgyûj-
tésben soha nem látott aktivitással a nyolcadikosok gyôztek, de a
LEG-ek versenyében a többi osztály tanulói is jeleskedtek.

A másnapi Tökfilkó túrán egészséges életmóddal kapcsolatos
feladatokat oldottak meg a zászlókkal, csatakiáltásokkal felvérte-
zett csapatok, s a délelôtti program befejezéseként mindenki örö-

mére az SZMK-s
szülôk finom gu-
lyáslevesét, több
száz palacsintáját
e b é d e l h e t t ü k
meg. Nagyon kö-
szönjük!

Az esti Tök jó
buli az eredmé-
nyek kihirdetésé-
vel kezdôdött,
majd kezdetét
vette a boszor-
kány- és szellem-
szépségverseny.
Nagy dicséret il-
let minden alsós
és felsôs beöltö-
zöttet, akik a zsû-
rit nehéz döntés
elé állították. Az
elsô helyet a leg-
ötletesebbnek ta-
lált Horváth

Boglárka-Konczik Lili 6.-os páros nyerte, akik banya-anya és
babakocsis porontyaként mutatkoztak be. A jó hangulatú bulin
késôbb sor került az anyukák süteményeinek elbírálására is. Min-
den szülôt megjutalmaztunk, de közülük is kiemeltünk néhány
legjobbnak járó elismerést. Így Birki Anna (2. o.) tanulónk anyu-
kája a meggyes-mákos rétesével, Tóth Sára (4. o.) diákunk
édesanyja tökös piskótatekercsével, Kajáry Bence ( (1.o.) anyuká-
ja az ôszi gyümölcstortájával érdemelte ki a legfinomabb süte-
mény címet. Rendezvényünk este 9-ig tartott, ahol Rém-desszer-
tet kaptak a legjobban táncoló gyerekek.

Nagyon jól érezte mindenki magát, s hangulatfokozásként a
szépen kivilágított tökfaragásainkban gyönyörködhettünk a haza-
felé vezetô úton.

Nagy Jánosné Diákbizottság vezetô
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A TÉLI SZÜNET RENDJE:

A téli szünet 2013. december 21-tôl
2014. január 3-ig tart.

A szünet elôtti utolsó tanítási nap 
2013. december 20. (péntek), 
A szünet utáni elsô tanítási nap 

2014. január 6. (hétfô).

„Mindenütt jó, de legjobb otthon”, ezzel a mottóval indult az
idén november 30-án megrendezésre került iskolai jótékonysági
est. Több héten át tartó készülôdés elôzte meg ezt a fontos ese-
ményt. Díszletkészítés, ruhák varrása, népek zenéinek, táncainak
megismerése. Aki ott volt és látta a mûsort, szinte színházban
érezhette magát. Czakó Roland konferansza segítségével mindig
megtudhatta a nagyérdemû, hogy a gôzös melyik európai ország-
ban zakatol éppen. Fergeteges zenéket hallhattunk, táncokat lát-
hattunk. És ami még nagyon fontos, élvezték a gyerekek a szerep-
lést. Köszönet a pedagógusoknak a kitartó munkájukért, hiszen
nem könnyû ennyi gyereket megmozgatni. Természetesen meg
kell említenem szülôtársaimat is, akikre évek óta számíthatunk.
Köszönettel tartozom nekik önzetlen segítségükért. Jó lenne, ha
jövôre még több szülô csatlakozna hozzánk és együtt segítenék
gyermekeinket és iskolánkat.

Nagy Henrietta szülô, szmk tag 

A fordulat éve
2013 nyara… Forróság 40 fok, a nyári szünet java még hát-

ra van, de évrôl évre gyorsabban telik, s hamarosan beköszönt
a szeptember, amit pedagógus és gyerek is izgatottan vár –
akárhogy is tagadják.

Én is izgalommal vártam a szeptember 1-jét, hiszen 30. tan-
évemet új, bár nem ismeretlen helyen fogom kezdeni.

A meghirdetett, Dabashoz közeli pedagógus-álláshelyek
közül Kakucsot választottam. A kedves kis faluhoz rokoni
szálak is kötnek, de ezen túlmenôen más is ide csábított.

Az utóbbi néhány évben, sokszor végigkerékpározva a falu
fôutcáján, örvendetes fejlôdésnek lehettem tanúja.

Augusztus végén jártam elôször az iskolában – barátságos,
kellemes fogadtatás, a kollégákat és igazgató asszonyt mintha
30 éve ismerném… szóval, minden adott volt egy nyugodt, ki-
egyensúlyozott tanévkezdéshez.

Már csak a gyerekeket kellett megismernem. Ez is megtör-
tént, sôt sor került elsô közös munkánkra is az október 6-i
megemlékezés kapcsán, majd az október 23-i mûsor követke-
zett. Örömmel mondhatom, hogy rendkívüli jó érzéssel töltött
el az, ahogyan a gyerekek a mûsorra készültek, és a próbákon
kora reggel vagy tanítás után részt vettek, helytálltak. 

Pedagógus pályafutásom alatt volt alkalmam már néhány
helyen dolgozni (Dabas, Bugyi, Halásztelek), de minél több

idôt töltök a kakucsi kollégák és gyerekek között, annál job-
ban sajnálom, hogy csak most vezérelt el a jó sorsom idáig…

Kihasználva a lehetôséget, a lap hasábjain keresztül hálás
szívvel mondok köszönetet azért, hogy befogadtak, minden
kedves kollégának, tanítványnak, szülôknek és a falu közössé-
gének áldott, békés ünnepeket kívánok. 

Kubikné Kis Judit, a Kakucsi Általános Iskola
német-magyar szakos pedagógusa

A tanévnyitó ünnepség az iskolánk vezetôivel, 
Deák Ildikóval és Marton Ilonával 

Útravaló...

Hja, az idô hogy eljár…
November 16-án egy szívet melengetô eseményen vettem

részt.
40 évvel ezelôtt végzett osztály találkozója volt. Engem tisz-

teltek meg azzal, hogy mint elsôs tanítójuk, legyek a díszven-
dégük. A gyülekezô 3 órára volt az iskolánál. Elsô utunk a sír-
kertbe vezetett, hogy némán mondjanak köszönetet volt tanára-
iknak. Fél 4-tôl fél 6-ig az iskolában tettek tanúságot ismerete-
ikrôl. 65 feladatot készítettem országunkról, falunkról, iroda-
lomról, egészségrôl és politikáról. Tételeket kellett húzni sor-
ban, míg mind elkelt. Csodát láttam, tapasztaltam. Minden fel-
adatra jó megoldás született. Könnyûek voltak-e? Döntsék el!
Néhány példa: 

Melyik megyénkben van Gyula? Mikor épült a templom?
Hány iskolásunk van? Mit jelent: APÁTIA, FIASKÓ? stb.

Egy új játék keretében mindenki mesélt a múltjáról, milyen-
nek képzeli a jövôjét. Élvezettel hallgattam a megnyilatkozáso-
kat. Ezzel kicsit egymás lelkébe is láttunk. Tanulságos volt! 6

órától finom vacsorát terítettek fel zeneszó mellett a Sallai Ven-
dégházban. Jó volt látni fiatalságukat, mulatós jókedvüket, egy-
más iránti barátságukat. Nagyon jól éreztem magam. Köszö-
nöm nekik, hogy 77 évesen a vendégük lehettem. 

Isten éltesse ôket sokáig szeretetben, erôben, egészségben!
Molnár tanító néni
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EGYESÜLETI HÍREK

Egy sikeres esztendô mérlege

Hisszük, hogy minden egyesületet a munkáját a közösségben
való részvétele minôsít.

Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület céljai között szere-
pel Kakucs helytörténeti, építészeti, természeti, értékeinek
megóvása, ismertetése. A kulturális hagyományok ápolása, be-
mutatása. Az Alapszabályban rögzített célkitûzéseink megvaló-
sítására törekszünk az éves munkánk során. Fontos számunkra
a tényleges közösséghez tartozás. 

A község kulturális történelmében kiemelkedô szerepe volt –
és reméljük, lesz – a zeneoktatásnak. Ennek érdekében egyesü-
letünk közremûködésével 2012-ben megindult a gitároktatás,
ami ebben az esztendôben is folytatódott. Lehetôséget adva öt
kakucsi diáknak, hogy a zenét szívbôl megszeressék, és öröm-
mel léphessenek be majdan a zenét értô felnôttek közé.

Testvértelepülésünkkel közösen kiadtunk egy 2013-s fali-
naptárt, amelynek lapjain a két település múltját-jelenét felö-
lelô képeket láthatunk.

Januárban megemlékeztünk a doni áttörés 70. évfordulójáról.
Teszünk azért, hogy történelmünk fontos napjai megmaradja-
nak emlékezetünkben. 

A múlt mellett a jelennel is kapcsolatot tartunk.
Tavasszal kiállítást rendeztünk a Kakucson élô és alkotó au-

todidakta festô, dr. Purcsi Gyula mûveibôl. 
Egyesületünk tagjai nagy számban szerepelnek községünk

kulturális csoportjaiban. Természetes számunkra, hogy minden
községi, állami és egyházi ünnepen jelen vagyunk, tevékeny
részt vállalunk.

A falunapi rendezvény keretében vendégül láttuk – Barabás
Imre fôgondnok vezetésével – a Magyarkakucsról érkezett ba-
rátainkat.

Az önkormányzat pénzügyi támogatása mellett egyesületi
hozzájárulással kalauzoljuk el a csoportot minden évben ha-
zánk egyik szép tájára. Az idei évben Eger volt a cél, ahol Ka-
kucsi Csernák Zoltán festômûvész bemutatta nekünk a „Triló-
gia a Nemzethez-Eger 1552-53” címû monumentális alkotását.
Köszönet érte, hogy határon túli vendégeink is láthatták a mû-
vet! A mûvész egy „Európa fája” c. festménnyel ajándékozta
meg a magyarkakucsiakat.

Egyesületünk hangsúlyosan figyel arra, hogy hajdani értéke-
inek emléke megmaradjon. 

Ezért állíttattunk emléket az elpusztított Liebner-kastélynak.
A kopjafa egyik oldalán gránit táblára a néhai kastély képét
gravíroztattuk – Kakucsi Csernák Zoltán festômûvész rajza
után, a másik oldalon pedig a kastélyban 1939-40 telén szállást
talált lengyel menekültek emléktáblája látható.

Az emléktábla felszentelésére október hatodikán, Roman

Kowalski úr, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, dr.
Csúcs Lászlóné a Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke és Pánczél Károly országgyûlési képviselô jelenlété-
ben került sor.

A Szent Kinga lengyel kórus énekelte el a menekültek emlé-
kére a lengyel himnuszt. A megjelenteket és meghívottakat ál-
lófogadáson láttuk vendégül, ahol mindenki számára nyilván-
valóvá vált, milyen erôs ma is a lengyel-magyar barátság. 

Régi vágyunk Kakucs még fellelhetô helytörténeti emlékei-
nek bemutatása.

A vágyak helyett a tettek ideje akkor jött el, mikor egy, a ka-
kucsi építkezés jellegzetességeit mutató ház eladóvá vált.

Ez a ház egyik utolsó képviselôje a hagyományos kakucsi
építkezési szokásnak. A nyeregtetôs, gangos, vertfalú lakóház
már a II. világháború idején is állt. 

Egészében véve az „alföldi”, vagy „középmagyar” lakóház
elemei ismerhetôek fel az épületegyüttesen.

Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület évente pá-
lyázati lehetôséget biztosít a civilszervezetek számára. Egyesü-
letünk kidolgozott egy pályázati programot „Múlt Mentô
Misszió” címmel, a lakóház felújítására. Célunk Kakucs múlt-
béli, még fellelhetô tárgyi emlékeinek gyûjtése és bemutatása
mindenki számára.

A pályázat tartalmát megvalósításra érdemesnek tartották, és
20 000 000 forint összegû pályázati pénzt nyertünk.

A munka 2014. évben indul, és – reményeink szerint – még
ugyanazon évben be is fejezôdik.

Kérem az olvasót, ha családjában, házának padlásán, fészere
eldugott sarkában van még olyan eszköz, tárgy, fénykép, újság,
hangszer – bármi, ami a hajdani kakucsi élet tartozéka vagy
hírvivôje, és azt a közösség számára szeretné felajánlani, keres-
se Tóth Istvánné Évát a könyvtárban. Köszönettel veszünk
minden egyes darabot. 

Kérek Mindenkit, hogy az év még hátralévô közösségi le-
hetôségét látogassa meg!

December 14-én, szombat délután karácsonyi vásáron tehe-
tünk sétát, és apró ajándékokat vásárolhatunk a karácsonyfa
alá. Egyesületünk régi kakucsi képeslapokat, a községrôl ké-
szült kiadványokat, a népdalkör CD-lemezét árusítja.

December 15-én, vasárnap, délután négy órakor, a templom-
ban várunk mindenkit szeretettel a kakucsi, hagyományos
adventi koncertre.

Töltsük együtt az ünnepre készülés meghitt idôszakát!
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kíván:

dr. Kendéné Toma Mária, 
az Ablak Kakucsra Egyesület titkára

ABLAK KAKUCSRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Kakucs az Otthonunk Közhasznú
Egyesület

Kedves Olvasóink! A szerkesztôség minket is felkeresett
a beszámolási lehetôséggel, de jelenleg nem élünk ezzel.
Majd a januári Lapocskában olvashatják beszámolónkat.

Zsifu-Zsók Árpád elnök

Kakucsi Fiatalok Kakucsért

Egyesület

Kedves Olvasóink! Egyesületünk a következô lapszámban
egy képes beszámolóval szeretné bemutatni 2013. évi tevé-
kenységét, köztük az adventi vásáron rólunk készült képet is.

Nagy Pál elnök
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Az immár két éve mûködô Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesü-
let céljai között szerepel a múlt emlékeinek, hagyományainak ápo-
lása, bemutatása. 

Községünk 20. századi történetében szomorú tény az, hogy
1945-ben – a 2. világháború hadainak átvonulása után – a község
lakosságának egy része a földdel egyenlôvé tette az 1784-ben épí-
tett, majd idôvel az egyre bôvített, szépített Grassalkovich-Liebner
kastélyunkat, illetve az 1939 ôszén e kastélyban szállásoló lengyel
katonai menekültek század által felállított emlékmûvet is. 

Mindkét építmény emlékét kívántuk megôrizni, hagyományozni
az utókornak azzal, hogy a 2009-ben felszentelt Liebner-emlékosz-
lop sziklakertjében egy-egy gránittáblát állíttattunk fel emlékükre
még 2012-ben. Ezek felszentelésére most, 2013. október 6-án ke-
rült sor. 

Ünnepségünk díszvendége Roman Kowalski lengyel nagykövet
úr volt. Delegációjukhoz csatlakozott dr. Csúcs Lászlóné, az Orszá-
gos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatok elnöke és családja, to-
vábbá Virág József, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Le-
véltár munkatársa, a környékünkön élô lengyel származású honfi-
társaink, valamint lengyel részrôl fogadtuk a Szent Kinga Kórust
Rostetter Szilveszter vezetésével.

Ünnepségünket 16 órakor lengyel-magyar közös szentmisével
nyitottuk, hiszen e napon Laczkó Mihály kakucsi plébános atya
mellett a lengyel Wolowicz Ádám atya is szolgált az Úr asztalánál.
Ünnepi beszédében Ádám atya rámutatott, milyen szerencsés az
október 6-i dátum, hiszen ez a gyászos emlékû történelmi nap, az
aradi vértanúk napja is összekapcsol bennünket lengyel testvére-
inkkel.

Valóban gyászos emlékûvé vált ez a szentmise, hiszen Laczkó
Mihály atya az egyházközségi hirdetéseknél bejelentette: 5 évre
Melbourne-be megy, ott vállal szolgálatot.

A szentmisét követôen a helyi fúvósok, a Kálvin Zenekar kísére-
tében – gondjainkba merülve – vonultunk ki a Liebner-emlékosz-
lophoz, ahol köszöntôt mondott Roman Kowalski nagykövet úr,
történelmi megemlékezést pedig Virág József úr. Radnóti Miklós:
Töredék címû versét Magyar Gina szavalta el. Ünnepi mûsorunk
énekes résztvevôi a lengyel Szent Kinga Kórus mellett a helyi ön-
tevékeny mûvészeti körök voltak: a Bárdos Lajos Kamarakórus és
a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes. Pedagógus kollégánk,
Csernák Jánosné olvasta fel lakótársunkkal, az apai ágon lengyel
származású Kissné Lénárt Borbálával készített interjút, amiben
hallhattuk, civiljeink hogyan élték meg az 1939-es lengyel mene-
kültek kakucsi tartózkodását.

A koszorúzást követôen ünnepségünket a Kálvin Zenekar által
kísért lengyel és magyar himnusz zárta, melyet ünnepi lélekkel
együtt énekeltek a jelenlévôk. Ezt követôen a mûsort levezetô dr.
Kendéné Toma Mária hivatalunkba invitálta vendégeinket.

A kakucsi Polgármesteri Hivatal állófogadásán Szalay István
polgármester úr mint házigazda köszöntötte az egybegyûlteket. A
vendéglátás során nagytermünkben megtekinthettük a balatonbog-
lári lengyel iskola megalakításáról szóló fotókiállítást, melyet Vi-
rág József úrnak köszönhettünk. Ezt a nagyközönség is láthatja
még november végéig. 

A jó beszélgetésekkel teli, gazdag fogadáson örömmel tapasztal-
tuk, hogy lengyel vendégeink és a kakucsiak között további barát-
ságok szövôdtek, s azzal intettünk búcsút egymásnak, hogy remé-
nyeink szerint nem szakad meg ez a kapcsolat; ezt az ismeretséget
tovább kell gondoznunk, ápolnunk. Azt kívánom, hogy így legyen!

Tóth Istvánné 
könyvtáros-tanár, szervezô, egyesületi elnök

Emlékmû-szentelés a lengyel-magyar barátság, a katyn-i 
áldozatok tiszteletére 2013. október 6-án Kakucson

A Szent Kinga Kórus templomunkban

Fôhajtás a lengyel-magyar emlékmûnél – Balogh János
alpolgármester, Szalay István polgármester, 

dr. Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatok elnöke és Roman Kowalski nagykövet úr

Az ünnepség kulturális csoportjainak együttes fotója, mely a felszentelést, koszorúzást követôen készült (Fotok: Tóth Kata)
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Szeretettel ajánljuk a népdalokat szeretôknek a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes „„DDaalloollóó  oorrsszzáággjjáárrááss”” címû CD-
lemezét, mely ez év karácsonyára jelenik meg és terveink szerint már árusítani fogjuk a december 14-ei adventi vásárun-
kon. Lemezünk ismertetôjén a következôket olvashatják: 

„Népdalkörünk asszonyai alsó tagozatos koruk – a Vass Lajos nevéhez fûzôdô Röpülj Páva mozgalom elindulása – óta
részesei a Pest megyei Kakucson mûködô népzenei, néptáncos életnek.

A családalapítások után új vezetôjük hívására mintegy újjáalakultak 1987-ben Kakucsi Menyecskekar néven. 2001-tôl,
a férfiak csatlakozását követôen Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes néven szerepelnek.

Legmagasabb elismeréseik:
A megyei, országos KÓTA aranyérmes népdalköri

minôsítések után 2000-2011 között öt alkalommal nyer-
tek ARANYPÁVA-díjat. Kétszeres Palócgála nagydíjasok. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 2009 novemberében
Sümegen rendezett versenyén arany oklevéllel jutalmaz-
ták az összevont kört.

Fenntartójuk: Kakucs Község Önkormányzata és a nép-
dalkört alkotó családok.

Vezetôjük: Tóth Istvánné könyvtáros-tanár, C-kategóriás
népdal és néptáncoktató.

A népdalkör tagjai:
Bábel László, Bábel Lászlóné, Botlik Istvánné, Csernák

Ferenc, Csernák Ferencné, Csiszárik Pál, Csiszárik Pálné,
Erôs Gézáné, Herman Attila, Herman Ágnes, Jasper Ló-
ránt, Jasperné Spanyiel Anikó, Liszkai Mária, Nagy Já-
nosné, Spanyiel István, Spanyielné Elek Györgyi, Tóth Ist-
vánné”

KAKUCSI LAPOZGATÓ 2013. DECEMBER16

közmûvelôdés

Így összegezték a 2013. október 12-i
hagyományôrzô rendezvényünket
felnôttek és gyerekek egyaránt.

Mi volt ennek az oka? A jó, szinte tava-
szias idô, a szervezôtársak, akiknek mun-
kájára mindenkor számíthatunk, a lelkes
résztvevôk? Nehéz lenne felsorolni, mégis
megpróbálom, elôre jelezve, hogy felsoro-
lásom biztosan nem lesz teljes, hiszen
mindenkor vannak olyan anonim támoga-
tóink, lelkes résztvevôink, akiket nem
sért, ha kimaradnak ebbôl.

Önkormányzatunk támogatása mellett a
rendezvény szponzorai voltak: az IN-KA
Kft.(alma), Liszkai Jánosné (gázpalack,
csirkeaprólék), Nagy József (zöldségféle),
Sinka Károlyné új bolttulajdonos (a ven-
déglátás italai). Nagyon szépen köszönjük
támogatásukat!

Szakácsnôink, akik Golarits Ferencné
vezetésével a vendéglátást vállalták ma-
gukra: Beliczki Györgyné, Fajt Pálné,
Forgács Jánosné, Liszkai Jánosné, Mihály
Menyhértné. Kedves asszonyok! Ismét
nagyon finomat fôztek, reméljük, számít-
hatunk munkájukra a jövôben is.

A KAFIK (a Kakucsi Fiatalok Közhasz-
nú Egyesület) fiataljai vállalták a fôszere-
peket. Bírói párok: Csernák Andrea és
Csernák István, Goldáné Fajt Mária és
Golda Gábor voltak. Kocsmárosi szerepet
vállaltak: Juhász-Hegyi Rita és Juhász
Gábor, Varróné Elek Anita és Varró Lász-

ló. Hozzájuk csatlakozott erre az alkalom-
ra a királyi pár: Bednárikné Kucsera Tün-
de és Bednárik Gábor egykori kakucsi di-
ákjaink. Sokan megjegyezték, hogy ilyen
szép, rátermett fiatalokra érdemes bízni a
fôszerepeket, hiszen amire felkértük ôket,
azt megbízhatóan és örömmel teljesítet-
ték. Szüleiket megkérték, hogy süssenek
is, így eleget tehettek a kisbírói felhívás-
nak, miszerint: „Aki sörrel, borral, pálin-
kával, kakastejjel sütött cipócskával kínál-
ja a felvonulók seregét, arra kérjük a Jóis-
ten áldását és kegyelmét!” Kisbíró ebben
az évben Maczák Marcell 8. osztályos ta-
nuló volt, aki feladatát a tavaly elballagott
Botlik Dávid dobossal és Szita Éva segéd-
letével látta el.

A felvonuláson a Kálvin Zenekar mu-
zsikája mellett a kakucsi Nótás Fiúk szó-
rakoztatták a hallgatóságot. Örültünk en-
nek a jókedvû csapatnak, akik vezetôjük-
kel, Farkas Rolanddal együtt végig éne-
keltek, zenéltek, rendezvényünk új szín-
foltjai voltak – jövôre számítunk rájuk is.
Megállóinkban ismét a helyi csoportok
mûsoraival, közös tánccal kedveskedhet-
tünk a szép számmal összegyûlt ér-
deklôdôknek. Mind a négy helyen Mazso-
rettjeink, a Kökörcsin Óvoda nagycsopor-
tosai, a könyvtár és az iskola Kakucsi
Gyöngyök néptáncosai, a népdalkör
asszonykara táncolt a Kálvin Zenekar kí-
séretében. Köszönjük a felkészítô pedagó-

gusok és szereplôk, a zenészek munkáját,
szép kiállását! 

Tudjuk, hogy a tavaszias, napsütéses
idô tette igazán vonzóvá a környékbeli ko-
csisoknak, csikósoknak azt, hogy eljöjje-
nek felvonulásunkra, de Pálinkás Tibor
segítsége nélkül ennyien biztosan nem jöt-
tek volna el rendezvényünkre. Köszönjük
Tibornak, aki több éve vállalja a fogato-
sok szervezését. Fogatával ô is eljár a kör-
nyékbeli szüreti felvonulásokra, és így
építi ki kapcsolatait. A kölcsönösség elve
alapján így tudunk ilyen sok lovaskocsit,
csikóst fogadni, és hosszú, látványos fel-
vonulást szervezni. Többen megjegyez-
ték: ilyen sokan még sosem voltak! A fel-
vonulás végén a fogatosok egy-egy üveg
bort kaptak, melynek címkéjét Ulicska Jó-
zsef tervezte, kivitelezte, amit itt is meg-
köszönök.

Végezetül köszönetet mondok azoknak
a szülôknek, egyesületeknek, köröknek is,
akik megszervezték, hogy megállóinkban
finom süteményekkel, zsíros kenyérrel,
itókával kínálták az egybegyûlteket. Ter-
vezzük, hogy jövôre mind a négy megál-
lónak lesz egyesületi, civil felelôse – ter-
mészetesen ez még megbeszélés kérdése.

Jövôre – igen, a jövôben is szeretnénk
megrendezni ezt a hagyományt ôrzô fel-
vonulást. Adjon Isten mindannyiunknak
ehhez sok erôt és jó egészséget!

Tóthné szervezô

Ez egy jól sikerült szüreti felvonulás volt!
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Hívom, várom a Kakucsi Gyöngyök néptáncosaimat 2014 ja-
nuárjától, a téli szünet után keddenként 12.30-tól a sportcsarnok-
ba. Péntekenként 13 órától a könyvtárban népdalkört szervezek a
kicsiknek, melyre hívom a dalolni szeretô gyerekeket. Gyertek
minél többen!

Éva néni

Népdalosaink, néptáncosaink a szüreti felvonuláson

Irodalmi Kávéház, egyben író-olvasótalálkozó Aniszi Kálmánnal

November 15-én Aniszi Kálmán
író volt az Irodalmi Kávéház vendé-
ge. Azon kevesek közé tartozik,
akikkel e körben másodszor is talál-
kozhattak az érdeklôdôk. Az ismé-
telt meghívás apropója többek kö-
zött új írásainak megjelenése volt.

Aki eljött erre a találkozóra, az
igazi szellemi felüdülés részese le-
hetett.

Elôadása elején az író az igazán
bölcs, nagy mûveltségû emberekre
jellemzô szerénységgel és elhiva-
tottsággal beszélt a mûvészetek sze-

repérôl, a forma és tartalom kapcsolatáról a mûvészi kifejezésben
és a szépség változó fogalmáról a múló idôben.

Ahogy beszélt szelíd nyugalommal, de nagy meggyôzô erôvel,
kicsit Arany Jánosra emlékeztetetett engem, aki a mûvész elhiva-
tottsága mellett, a formai tökéletességre is törekedett.

Elôadása második részében Aniszi Kálmán újonnan megjelent
kötetébôl a „Légszomjból” olvasta fel a címadó írást.

A felolvasás közben kibontakozott elôttünk egy kegyetlen
idôkben koholt vádak alapján meghurcolt, igaz ember története.
Aki nem értette, mivel vádolják, mi alapján ítélik el és miért kell
kíméletlen büntetést elszenvednie.

Végül bekövetkezik a katarzis, a történelem igazságot szolgál-
tat, és a fôhôs szenvedései ellenére megbocsát hóhérainak.

Aniszi Kálmán írásainak és egyben egyéniségének is nagy
erôssége a szép magyar nyelv. 

Különösen jólesik ilyen választékos, ízes beszédet hallani ma-
napság, amikor gyönyörû anyanyelvünket annyi negatív hatás éri.
Idegenbôl átvett „szörnyszülött” szavakkal tûzdelik tele, primitív
módon leegyszerûsítik, helytelenül használják, sokszor még a tö-
megtájékoztatásban is, ahol a nyelvhasználatnak mintaértékkel
kellene bírnia.

Az est végén kötetetlen beszélgetés közben az író dedikálta
mûveit, amelyeket jelenleg is lehet kölcsönözni a kakucsi könyv-
tárból.

Remélem, a kedves Olvasók közül többeknek kedve támad vá-
logatni Aniszi Kálmán mûvei közül az ünnepekre! 

Varró Jánosné Pintér Marianna 

Egy valóra vált álom
Régóta tervezem, hogy fiaimmal elmegyünk gyermekko-

rom egyik kedvenc helyére, a Fôvárosi Nagycirkuszba. Ezt a
vágyamat eddig nem sikerült elérnem, ám nagy meglepeté-
semre váratlanul a kakucsi karitász közvetítésével a váci ka-
ritásztól kaptunk három jegyet. 

Pénteken reggel izgatottan keltünk útra: nagyon várva az
elôadást, mely az Univerzum fényei címet kapta. 

A mûsor csodálatos fényjátékkal kezdôdött. Szinte ünnepi
hangulat áradt a színültig megtelt nézôtéren. Az elsô mûvész
egy zsonglôr volt, aki elképesztô ügyességgel forgatta a nagy-
méretû jojókat két pálca és egy zsinór segítségével. Másodjá-

ra Steve és John tornáztatták meg a rekeszizmainkat, nagyon
vidám hangulatot teremtve. ôk az elôadás közben többször is
visszatértek, kedves zsiványságukkal belopták magukat a szí-
vünkbe. Az akrobaták is nagyon ügyesek voltak.

A fiaim tátott szájjal figyelték a bûvész mutatványát.
Az állatidomárok is kitettek magukért: a lovakkal, lámák-

kal, kutyákkal végzett mutatványukkal. Nagyon tetszett az
elefántokkal közösen elôadott akrobata mûsorszáma is.

Hazafelé az úton egymás szavába vágva méltattuk a csodá-
latos elôadást.

Örülök, hogy a cirkuszi élményt ezúttal a gyermekeimmel
együtt élhettem át!

Kloczka Istvánné (Polyák Mónika) 
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Kis baráti társaságunk az elmúlt
10 hónap alatt szépen összeková-
csolódott. 

Megismertük egymás igényeit,
elvárásait, kit mi érdekel. Nagyon
jó hangulatban telnek a kéthetente
tartott összejöveteleink, egyre in-
kább rászolgáltunk a nevünkre.

A legtöbben frissnyugdíjasok va-
gyunk, és bizony lassan mindnyá-
jan közeledünk a szép kerek szüle-
tésnapunkhoz. Ezt nem nagy felhaj-
tással, de nagy meglepetéssel meg-
ünnepeltük az elsô barátunkkal -
Ordasiné Terézkével.

Teljesen váratlanul elmentünk
hozzá és szerenádot adtunk. A meg-
lepetés sikerült, és nagyon jól érez-
tük magunkat. Innen is boldog szülinapot kívánunk klubtársunk-
nak. 

Másnap színházba mentünk, ami szintén a jó hangulatról szólt
az utazással együtt. 

Szeretnénk mi is részt venni az idei adventi vásáron. Az elkö-
vetkezô idôben arra is készülünk.

Körülbelül így zajlik klubéletünk. Idônként férjeink is bekap-
csolódnak, és úgy érzem, nagyon jó baráti kapcsolatok alakulnak
ki. Így próbáljuk nyugdíjas éveinket nyitottabbá, vidámabbá tenni.

Kívánok klubtársaim nevében minden kakucsi lakosnak szere-
tetteljes, békés ünnepeket.

KAVICSOK – Kakucs fiatal nyugdíjasaiKAVICSOK – Kakucs fiatal nyugdíjasai

A szüreti felvonulás vendéglátását ôk vállalták: Forgács
Jánosné, Mihály Menyhértné, Liszkai Jánosné, Fajth Pálné,

Beliczki Györgyné és a klub vezetôje, Golarits Ferencné

Karácsonyi vendéglátás

A községi karácsonyi mûsor közönségének sorábanA tagság koccint Terézke egészségére

A Madách színházban

Az ünnepelt:
Ordasiné Terézke

Képek Kakucsi Halvány Ôszirózsa
Nyugdíjasklub életébôl

kakucs_dec  12/10/13 13:44  Page 18



Állandó foglalkozások:

hétfô:
12-14.30 óráig a Halvány Ôszirózsa 

Nyugdíjasklub a könyvtárban
havi/1 alkalom: 18 órától KAOKE, 
Díszgalambászok, Ablak Kakucsra 

KE gyûlései

szerda:
18-20 óráig a klubban: 

Alkotó Mûhely felnôtteknek
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és 

Borvirág Együttes dalköri próba 
a könyvtárban

csütörtök:
15–17 óráig Alkotó Mûhely gyerekeknek
17–20 óráig Bárdos Lajos Kamarakórus
próbája a könyvtárban havi 2 alkalom 
18-20 óráig – Kakucsi Vidám Csajok

Klubja (KAVICSKÁK)

péntek:
15–17 óráig Alkotó Mûhely gyerekeknek

szombat:
10-16 óráig gitároktatás az 

Ablak Kakucsra KE szervezésében 
a könyvtárban

Önkormányzatunk szerzôdést kötött a
Türr István Képzô és Kutató Intézettel
közmunkások továbbképzésére 2013. de-
cember 2-tôl 2014. április 24-ig. A képzé-
sek hétfôtôl péntekig naponta 8–14 óráig
tartanak majd. Helyszíne közösségi há-
zunk klubterme lesz.

Emiatt nyugdíjas klubosaink foglalko-
zásait a könyvtár olvasótermében tudjuk
fogadni a hétfôi napokon.

Könyvtárunk nyitva:

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

Intézményünkben az ôsszel délelôttön-
ként megkezdôdött az alapfokú számítógé-
pes oktatás nyugdíjasok részére, melyet
Czibóka István tart. Új csoportot kollégám
2014 februárjától indít. Érdeklôdni nála le-
het a könyvtár délelôtti nyitva tartásában:
9-14 óráig.

Elôzetes egyeztetést követôen a könyv-
tárhasználati ismeretek bôvítése, a rendha-
gyó órák tartása, az olvasás megszeretteté-
se céljából könyvtárunkba szeretettel hív-
juk, várjuk nevelési-oktatási intézménye-
inkbôl a pedagógusok által kísért gyer-
mekcsoportokat.

Hétvégén, pénteken a fiataloknak prog-
ramokat (pl. sakk-, malomverseny, játszó-
ház, filmvetítés) szervezünk, de a szórako-
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Tisztelt Kakucsiak!

A Rónay György Könyvtár és Közös-
ségi Ház szervezésében 2014. április
11-én pénteken 

15 órától Rónay György költészete,
munkássága elôtt tisztelegve az ô ne-
vérôl elnevezett szavalóversennyel em-
lékezünk meg a Költészet Napjáról.

A versenyen két mûvel: egy szabadon
választott 20. századi költô versével

és egy bármely Rónay-költeménnyel
lehet elindulni.

A gyôztesek értékes könyvjutalomban
részesülnek, 

valamint minden résztvevônek emlék-
lapot nyújtunk át.

Felhívásunkat elküldjük a környezô

települések általános- és középiskolái-
hoz.

Ebben megszólítjuk a 7-8. osztályoso-
kat, a gimnazistákat és a felnôtt vers-
mondókat, 

így a Kakucson élô, versmondást sze-
retôket is.

Reméljük, sokan összegyûlünk, ver-
set, irodalmat szeretôk ezen a napon. 

Természetesen hívjuk a közönséget is,
azokat, akik „szerepelni” nem kívánnak.

Várjuk tehát jelentkezésüket – mond-
hatni, az utolsó pillanatig, de megtisztel-
nek bennünket azzal, ha 2014. április 1-
jéig jelzik, ha elôadóként szeretnének je-
len lenni a rendezvényen.

Tisztelettel: a könyvtár vezetôje

FELHÍVÁS

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása, állandó közösségei

zás mellett a házi feladatok megoldásában
is szívesen segítjük a tanulókat. Fordulja-
nak hozzánk bizalommal!

Könyvtárunk ad otthont a Kakucsi La-
pozgató, valamint a Hírfüzér szerkesztôsé-
gének is.

Összegezve: továbbra is szeretnénk, ha

közösségeinket, a községet szolgáló tér-
ként fogadnák el új intézményünket, a Ró-
nay György Könyvtár- és Közösségi Há-
zat! Áldott karácsonyt és békés, egészség-
gel áldott új esztendôt kívánok kollégáim
nevében is:

Tóth Istvánné könyvtáros-tanár

Megkérjük kedves Olvasóinkat, hogy írásaikat a 2014 húsvétjára megjelenô
Lapozgatónkba legkésôbb 2014. április 1-jéig juttassák el a kakucs.konyv-
tar@gmail.com címre, vagy személyesen hozzák el szerkesztôségünkbe, a
Rónay György Könyvtár és Közösségi Házba (Fô u. 24.). Köszönjük!

Könyvtárunk telefonszámai: 06-29-376-836, (új): 06-29-576-280 és -281.
E-mail címünk megváltozott: kakucs.konyvtar@gmail.com

Figyelem! December 23-tól 2014. január 4-ig könyvtárunk zárva lesz!
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KALEIDOSZKÓP

Ha karácsony, akkor egyik fontos fel-
adat a feldíszítendô fenyôfa megvásárlása,
illetve beszerzése. Az utóbbi idôben szinte
az utolsó percre hagyjuk a beszerzést, és
természetesen elvárjuk, hogy mienk le-
gyen a legformásabb, általunk megálmo-
dott fenyôfa, melyet nagy szeretettel vi-
szünk haza.

Milyen fát is szeretnénk? Legyen for-
más, szépen rendezett ágakkal méregzöld
vagy égkék, árasszon a fenyôillatot, termé-
szetesen a tûit se hullajtsa, és nem utolsó-
sorban kevésbe kerüljön. 

Talán már 30 éve foglalkozom kará-
csonyfa beszerzésével és értékesítésével,
de én még olyan fenyôfával nem találkoz-
tam, amely az összes jó tulajdonságot hor-
dozta volna. Minden karácsonyfa egyedi,
de feldíszítve csodaszép.

Nagyszüleink karácsonyfája a közönsé-
ges boróka volt, ezt csak azért említem
meg, hogy ne merüljön feledésbe, hisz ki-
csit szúrós, de szép formájú. Olyan sûrû és
formás, hogy éppen csak szerényen kellett
feldíszíteni, és feltûnôen jól mutatott rajta
az a pár ezüst- vagy aranypapírba csoma-
golt dió, és kis vattacsomók által imitált
hópelyhek tettek még varázslatosabbá. A
mi karácsonyfánk büszkénk lógott a szoba
sarkában, a mennyezetre csavart csillár-
horgon az egész ünnepek idején. Ma már
védett, ne próbáljuk erdei beszerzésével,
persze még dísznövény kertekben besze-
rezhetô, ha nosztalgiázni szeretnénk.

A borókát váltotta az akkoriban nagyon
népszerû feketefenyô és az erdeifenyô.
Köszönhetô az akkori erdôpolitikának,

amely nagy szeretettel támogatta erdôsíté-
seit a homokon és sekély termôrétegû tala-
jainkon. A lakosság számára könnyen „be-
szerezhetôvé”, népszerûvé váltak.

A feketefenyô szép sötétzöld színû, a
tûit nem hullajtja, erôsen tapad az ágaihoz,
és a fiatal állományok adnak minôségi ka-
rácsonyfát. Túl hosszú tûi miatt a mai ge-
neráció nem igazán kedveli.

Az erdeifenyô hasonló tulajdonságok-
kal bír, de rövidebb tûi és kékbe hajló szí-
nárnyalata kedveltebbé tette. 

A lucfenyô a mai napig uralja a piacot,
elsôsorban az elérhetô ára miatt. Szép for-
májú fa, hátránya, hogy melegben hamar
lehullanak a tûi, mivel a levelek tûpárká-
nyon ülnek és a hô hatására ezek összehú-
zódnak, és tûk kibillenek a helyükrôl.

Tipp: megvásárlás után képezzünk új
vágásfelületet a bütün (ahol a fát kivág-
ták), és állítsuk hideg vízbe díszítésig,
majd használjunk olyan fenyôállványt,
amely vízzel feltölthetô. Elônye, hogy
olyan fenyôillattal tölti be az egész lakást,
ami igazán emeli az ünnepi hangulatot.

Az ezüstfenyô az utóbbi idôk népszerû
fenyôfája, amit szép színárnyalatának,
erôs tûinek köszönhet. A kicsit szúrós tûk
kevésbé hullanak és a fa könnyen díszít-
hetô. Kevésbé fenyôillatú és az ára is ma-
gasabb az eddig említett fenyôféléknél.

Említést érdemel még a szerb luc, ami
szép formájú, sûrû fenyôféle, a tûinek fo-
nákja ezüstös és kissé selymes a tapintása.
Az elônye az, hogy a levele kevésbé hul-
lik. Nem igazán keresett fenyôfa.

Szakmai körökben az igazi karácsonyfát

a duglaszfenyô képviselte, mivel tûit nem
hullajtja, selymes tapintású és tûit szétdör-
zsölve kellemes narancsillatot áraszt. Nem
vált népszerûvé.

A mai sztárnak a jegenyefenyô számít,
köznyelven a normann fenyô. Ez a fenyôfa
minden jó tulajdonsággal rendelkezik, ki-
véve hogy nincs illata és az ára igen ma-
gas. 

Tipp: Készítsünk lucfenyôágakból egy
kis csokrot és helyezzük a fa alá, így a kel-
lemes fenyôillatban is részünk lehet. A
legdrágább fenyôféle, mivel importálni
kell. Földlabdás kivitelben szinte minden
fajta fellelhetô, ami még növeli az árat, vi-
szont lehet próbálkozni a kiültetésével. 

Tipp: A megvásárolt konténeres fenyôt a
konténerrel együtt ültessük el. És ha sike-
rül, akkor a következô évben újból kive-
hetô és díszíthetô. 

E pár sorban a legfontosabbra szerettem
volna felhívni a figyelmet, és ne feledjük:
a feldíszített karácsonyfa mindig szép, de
az ünnep igazi értékét az a szeretet adja,
amikor ajándékunk átadásakor könny szö-
kik a szemünkbe, mert szeretteinkkel lehe-
tünk és szeretteinkre emlékezhetünk. 

A témával kapcsolatban szívesen állok
mindenki rendelkezésére a következô tele-
fonszámon: 06 20788 673

Kívánom, hogy mindenki találja meg ál-
mai karácsonyfáját és díszítse szépre.

Boldog Békés Ünnepeket és Eredmé-
nyekben Gazdag Boldog Új Esztendôt kí-
vánok!

Kucsera Attila

HA KARÁCSONY, AKKOR FENYÔFAVÁSÁR!
Jobb késôn, mint soha – tippek a következô karácsonyokra is

Ötletek savanyúság eltételéhez
A fotókat magyarkakucsi barátunk, 

Barabás Imre küldte
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Kedves barátom sajtosrúd receptje

1 kg sima liszt, fél kiló vaj vagy sütômargarin + 1 ek jófajta
zsír, 1 ek só, fél l tejföl – ebbôl vegyünk el két evôkanálnyit a ke-
nésre, kevés reszelt sajt a tetejére.

Ezeket villával, ovális mozdulatokkal morzsoljuk el, vagy ké-
ses robotban kevertessük össze morzsásra. Adjuk hozzá a fél liter
tejfölt, dolgozzuk össze tésztává.

Kinyújtjuk vékonyra, hajtogatjuk: balról egyharmadot behaj-
tunk fentrôl egyharmadot ráhajtunk, jobbról a maradékot balra
hajtjuk, majd alulról felhajtjuk. Elegyengetjük nyújtófával.
Annyira kinyújtjuk, amennyire a tészta engedi. Négy egyforma
darabra vágjuk, szögletes formára igazítjuk, és nejlonzacskóban 1
éjszakára hûtôbe tesszük.

Másnap kivesszük a tésztát. 3 mm vékonyra nyújtjuk sütôpapír
és oldalán felvágott, kiterített nejlon zacskó között. 

Tepsire csúsztatjuk a sütôpapír segítségével, csipet sóval elke-
vert két kanál tejföllel bekenjük és derelyevágóval tetszés szerinti
rudakra szabjuk. Sajttal behintjük, 200 fokos sütôben sütjük vilá-
gos színûre.

Érdemes 1 kg-ra való mennyiséget elkészíteni, mert ha nem
kell az egész, a fele jól elvan a mélyhûtôben, bármikor elôkapha-
tó, nyújtható, süthetô.

Aszaltszilvás kakaós kifli

30 dkg liszt, 2,5 dkg élesztô, 1 dl tej, 1 teáskanál cukor, 1 tojás,
3 evôkanál cukor, 1 evôkanál krumplipüré port elkeverünk 3
evôkanál vízzel krémesre, 3 evôkanál olaj, 8 dkg puha vaj, 10-15
dkg olvasztott vaj, 5-8 dkg cukor (ki, milyen édesen szereti), 3
evôkanál kakaó, 1 mokkáskanál fahéj, 24 db aszalt szilva beáztat-
va, lecsöpögtetve, felvert tojás.

Az élesztôt ujjainkkal langyos tejbe szórjuk, elkeverjük. Leta-
karva félretesszük

A lisztet tálba szitáljuk, közepére mélyedést készítünk. A tojást
jó alaposan felverjük, és a három evôkanál cukorral, megkelt
élesztôvel, a krémes krumplipürével a mélyedésbe öntjük. Össze-
gyúrjuk. 2 evôkanál olajat dolgozunk bele. Akkor jó, ha nem túl
lágy tésztát kapunk. 

Kinyújtjuk egy centiméter vastagra, megkenjük 8 dkg puha, de
nem folyékony vajjal. Ezután a bal oldala egyharmadát behajtjuk
kétharmadig, majd a jobb oldali harmadik harmadot ráhajtjuk.
Tállal leborítva duplájára kelesztjük. Meleg helyen egy óra alatt
biztosan felnô.

A megkelt tésztát három egyenlô részre osztjuk. Mindegyiket
25 centiméter átmérôjû körré kinyújtjuk. 8 egyenlô cikkre vágjuk
(pizzavágóval vagy derelyemetszôvel). Minden darabot megke-
nünk olvasztott vajjal. A kakaót a fahéjjal óvatosan összekeverjük
és ezzel a keverékkel behintjük a háromszögeket.

A háromszög vastag szélére egy darab langyos vízben kissé
megpuhított aszalt szilvát teszünk, ha van benne mag, kiszedjük,
ráhajtjuk a tésztát lazán és kifli alakúra feltekerjük. 

Tepsibe tesszük, felvert tojással megkenjük. A sütôt begyújtjuk,
elômelegítjük 180°C-ra. 15 perc múlva a tepsit betoljuk és –
sütôtôl függôen – 15-20 perc alatt világos pirosra sütjük. 

Mézes-mandulás mindig puha aprósütemény

40 dkg liszt, 1 teáskanál sütôpor, 15 dkg szobahômérsékletû
vaj, 3 tojás sárgája, 2-3 teáskanál joghurt/tejföl, 8-9 dkg, melegí-
tett méz, 2 evôkanál olaj, késhegynyi só, 8 dkg darált mandula,
1,5 teáskanál mézessütemény fûszer, 5 dkg porcukor, fél citrom
finomra reszelt héja. 

A lisztet összeszitáljuk a sütôporral egy tálba, hozzáadjuk az

apró darabokra felaprított vajat, a sót. (Aki szereti, kevés ánizst is
tehet bele.) Hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd a megmelegített
mézet és a darált mandulát, 5 dkg porcukrot. Nem túl kemény
tésztát gyúrunk belôle. Tálba tesszük, letakarjuk, és egy órára be-
tesszük a hûtôszekrénybe. 

Sütôpapírral kibélelünk egy alacsony peremû tepsit. A tésztát
kinyújtjuk 3-4 mm vastagra, 4-5 centiméter átmérôjû pogácsa-
szaggatóval kiszaggatjuk. Kikevert tojássárgájával megkenjük és
180°ra elômelegített sütôben (légkeveréses sütônél ez 165°C) 8-
10 perc alatt megsütjük. 

Vigyázni kell, mert gyorsan sül!
A mézes tészta nagyon ragad. Lisztezzük a deszkát nyújtáskor.

Több adagban érdemes nyújtani, mert a kisebb tésztáknak alá tu-
dunk nyúlni spatulával anélkül, hogy eltörne a tésztalap.

Jó étvágyat kíván: 
dr. Kendéné Toma Mária, mtomakene@gmail.com
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Szilveszteri
készülôdés

Ha a karácsonyi nyüzsgés után egy szilveszteri buli szerve-
zését is magunkra vállaljuk, akkor igyekszünk minél egysze-
rûbb és praktikusabb megoldásokat találni, mind a dekoráció,
mind vendégváró ételek és italok elkészítéséhez. Íme néhány
egyszerû, gyors ötlet, hogy a szilveszter ünneplése is felejthe-
tetlen legyen. 

Szilveszteri dekoráció

Lufi többféleképpen értelmezve
Ha meguntuk a feltakaríthatatlan konfettiket, és szerpentine-

ket sem szeretnénk felaggatni a lakás több pontjába, dobjuk fel
különbözô méretû lufikkal a buli helyszínét. Nagyon jól mutat
az asztal fölé sûrûn felhelyezett lufiforgatag. Ezeket tetszés
szerint dekorálhatjuk. Lógathatunk le róluk csillogó díszeket
pl. csillagokat, kis kalap alakzatokat, malackákat. Asztali dísz-
ként is használhatunk mini lufikat vízzel megtöltve kis tányé-
rokba helyezve. Átlátszó lufikba akár csillámot is szórhatunk,
ezzel hangsúlyozva a szilveszter csillogását.

Szilveszteri jókívánságok dekorációkon
Ahány ötlet, annyi dekoráció. Szinte minden kelléken meg-

jeleníthetjük különbözô jókívánságainkat. Például a fellógatott
lufikra sokféle módon ráírhatjuk a szövegeket, akár filccel,
akár ráragaszthatjuk konfetti formájában. Az elôzô pontban
említett lampionokon is kiválóan mutatnak a szokásos szil-
veszteri feliratok, nem beszélve az asztali ültetô kártyákról,
álarcokról, szalvétákról, asztali futókról, székhuzatokról.

Szilveszteri lampionok saját kezûleg
Amennyiben az újrahasznosítás hívei vagyunk, használjunk

ásványvizes palackokat a lampionok vázaként. Vágjunk ki szí-
nes papírcsíkokat tetszés szerinti vastagságban. Rögzítsük eze-
ket ragasztóval a pet-palackok aljához és tetejéhez. A fellóga-
táshoz használjunk erôsebb fonalat, madzagot. A lampionokat
dekorálhatjuk különbözô rojtokkal, csillámokkal, festhetünk
rájuk szilveszteri alakzatokat. ( Forrás: http://szilveszter.hu )

Kucsera Helga

Mi legyen az ünnepi asztalon?
Receptek dr. Kendéné Toma Mária konyhájából
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EGÉSZSÉGÜGY
Mit szeretnél inkább, egy pohár tiszta vizet, vagy egy Coca-Colát?

Az emberek 55-65%-a krónikusan vízhi-
ányos. 37%-uknál a szomjúságérzet annyi-
ra gyenge, hogy gyakran összetévesztik az
éhségérzettel, ezért akkor is esznek, amikor
csak egy pohár vizet kellene inniuk - sokan
ezért híznak el. A Washingtoni Egyetem
felmérése szerint egy pohár víz maradandó-
an csökkentette a diétázók 100%-ának éh-
ségérzetét.

A nappali fáradtság elsô számú okozója a
vízhiány. Folyamatban lévô tanulmányok
kimutatják, hogy a hát- és ízületi fájdal-
makban szenvedôk 80%-ánál naponta 8-10
pohár víz csökkenti a fájdalmakat.

Már 2% folyadékvesztés megzavarhatja
a rövidtávú emlékezetet, nehézségeket
okozhat az alapmûveletek elvégzésénél, és
összpontosítási zavarokat egy képernyô,
vagy egy kinyomtatott oldal felfogásánál.

Naponta 5 pohár víz elfogyasztása 45%-
kal csökkenti a vastagbélrák veszélyét, a
mellrákét 79%-kal és 50%-kal kevesebb a
rizikó a hólyagrákra.

Tényleg annyi vizet iszol, mint amennyi
szükséges lenne? Általában 8-10 pohár víz
minden nap elengedhetetlen.

Vizsgáljuk meg a Coca-Colát. Az USA
több államában a rendôrség baleseti hely-
színelôi 2 gallon (kb. 7 liter) kólát visznek
magukkal, hogy a baleseteknél az úttestre
folyt vért azzal távolítsák el. Ha egy steaket
egy tálba tesznek és kólával leöntik, két nap
alatt feloldódik.

A WC kagyló tisztítása: önts bele egy do-
bozos kólát a kagylóba és hagyd ezt az iga-
zi(?) csodaszert(?) egy óráig hatni, utána
öblítsd le. A kagyló maradéktalanul tiszta
lesz. Rozsdafoltok eltávolítása egy krómo-
zott felületrôl: dörzsöld be a felületet egy
kólába áztatott alumíniumfóliával.

Az autóakkumulátor pólusairól könnye-
dén eltávolíthatod a korróziót, ha egy do-
boz kólát ráöntesz. Figyeld, ahogy pezseg.

Egy berozsdásodott csavart könnyen
meglazíthatsz, ha egy pár percig egy kólába
áztatott rongyot teszel rá.

Ha kenôanyagokat akarsz eltávolítani
egy szövetbôl, önts bele a mosógépbe, a
mosószer mellé egy doboz kólát, és futtasd
le a programot.

Eltávolítja a szélvédô szennyezôdéseit is.
(forrás:internet)

*Hasznos információ:
A kóla aktív hatóanyaga a foszfor-

sav, melynek pH értéke 2,8. Egy vas-
szöget négy nap alatt old fel. A fosz-
forsav kioldja a csontokban lévô kalci-
umot és hozzájárul a csontritkulás kia-
lakulásához.

A Coca-Cola-szirupot koncentrált
formában szállító tartálykocsikat külö-
nösen korrodáló, veszélyes anyagokat
jelzô táblával kell ellátni.

A kólát már 20 éve használják a te-
herautók motorterének tisztítására!
Szóval, mit szeretnél inkább, egy po-
hár tiszta vizet vagy egy Coca-Colát? 

Ha tetszik, amit csinálunk és kedvetek lenne velünk táncolni, 
akkor szeretettel várunk próbáinkra. Vasárnaponként 17-20 óráig 

a tornacsarnokban megtalálhattok minket. Keressetek még ezeken 

az oldalakon: https://www.facebook.com/kakucsimazsorettek
és a http://www.youtube.com/user/kakucsimazsorettek, és írjatok nekünk.

Kakucsi Mazsorett Csoport

Kedves Kakucsi Lányok!

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXIII. évfolyam 3. szám

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, 

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

Tisztelt Szülôk!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET NOÉ BÁRKÁJA

CSALÁDI NAPKÖZINKBE!
Korunk hatalmas problémája, hogy a szülôknek hamar

vissza kell menni munkahelyükre, így gyermekeik ellátása
nehezen megoldható. A gyermek természetes közege a csa-

lád, ezért hozzuk létre Családi Napközinket, amelyben gyer-

mekek napközbeni ellátását biztosítjuk, szûk, 
családi környezetben.

Az ellátás díja 20.000 forint/hónap+étkezési díj.
Amennyiben felkeltettük érdeklôdésüket, keressenek minket

az alábbi elérhetôségen:
Telefon: 06-30/937-43-67, 

E.mail: szjbcsana@gmail.com

Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat
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„Ha az elme tudja, és a szív hiszi, 
akkor az megvalósítható „  

(Ismeretlen)

Acél és Ecset
Az érdekes címválasztás oka, hogy eb-

ben a lapszámban egy Kakucsról elszár-
mazott ma már Eger városában élô és al-
kotó festômûvész, Kakucsi Csernák Zol-
tán szólal meg, aki nem csupán munkássá-
gával öregbíti az elmúlt években falunk
hírnevét, de meglepô módon a közelmúlt-
ban a sportéletben is szép eredményeket
ért el. Ezekrôl beszélgettünk vele.

– Elôször is szeretném megkérdezni, hi-
szen talán az olvasók közül kevesen tud-
ják, hogy jelenleg Egerben élsz és alkotsz.
Hogyan kerültél ilyen messzire Kakucs-
tól? Milyen alkotások születtek ott az el-
múlt években?

– Üdvözlöm a kedves olvasókat. 
2011-ben lehetôséget kaptam az élettôl,

hogy Egerbe költözzem. Egy nagyon szép
mûteremlakást sikerült találnom a törté-
nelmi belvárosban. Itt találtam meg a le-
hetôséget arra, hogy a fejemben régen for-
málódó monumentális alkotások megszü-
lethessenek. Ezen monumentális alkotások
sorában több bibliai, mitológiai irányú al-
kotás található, de itt született a tavaly
Egerben bemutatásra került és nagy sikert
aratott „Trilógia a Nemzethez-Eger 1552-
1553” címet viselô hármas kompozícióm,
ami után a szakma egy új festészeti fogal-
mat honosított meg, mert eddig csupán az
irodalomban létezô fogalom volt az alko-
tások stílus besorolása „Elbeszélô realiz-
mus” néven lett elnevezve. Az említett tri-
lógia kronológiai sorrendben követi végig
Eger város ostromát, majd az azt követô
események befejezéseként a hôsi várvédôk
megaláztatását, akik miután megvédték
Európát és megállították az akkori török
hadak elôrenyomulását, köszönetként ma-
gukra lettek hagyva. Ennek igyekeztem
méltó emléket állítani az összesen majd
negyven négyzetméternyi vászonnal. 

– A képeket látva nem kis feladatra vál-
lalkoztál, amikor belekezdtél. Várható
esetleg a közeljövôben hasonló jelentôsé-
gû alkotás tôled? 

– Kérdésed teljesen idôszerû, mert je-
lenleg egy az imént említett képnél na-
gyobb feladatba fogtam bele. Szeretném
megfesteni nemzetünk imáját, a Himnuszt.
Azért esett erre a témára a választásom,
mert soha senkinek nem jutott eszébe a
festészet eszközével megközelíteni, mint
témát, és legfôképpen nem akkora méret-
ben, amiben megvalósításra kerül a jelen
tervek szerint. Várható mérete a készülô
mûnek, aminek már dolgozom az elômun-
kálatain, 7 m x13 m-es egybefüggô vászon

lesz, és a maga nemében egyedülálló pro-
duktum. Európában mindenképpen, de is-
mereteim szerint ekkora méretû egybe-
függô vászon, festmény, elbeszélô realiz-
musban készült stílusban nem nagyon ta-
lálható a világon sem. Amikor elkészül,
szeretném az országnak, a nemzet minden
polgárának felajánlani. 

– Szép tervek és ennek fényében már
teljesen érthetô a cím alatt szereplô isme-
retlen szerzôtôl származó idézeted is. A
bevezetôben említettem, hogy sportban is
sikerült elérned eredményeket. Mit spor-
tolsz? 

– Jelenleg több sportban is képviselte-
tem magam. Talán, mert megcsapott a mú-
ló idô szele, de annyi bizonyos, hogy sok-
kal inkább figyelek oda magamra, mint te-
szem azt, 10-15 évvel ezelôtt. Tapasztalat-
ból tudom, hogy az aktív sportolást meg-
hálálja a szervezet, mint állóképesség,
mint regenerálódási képessége által, arról
nem is beszélve, hogy sokkal nagyobb ál-
tala az ember teherbírása a hétköznapok-
ban, a munkában.

Nagy szerelmem a súlyzóemelgetés, de
nem áll tôlem távol mostanában az ameri-
kai foci sem. Az idén volt szerencsém
szeptemberi elején, a Miskolcon rendezett
erôemelô Magyar Bajnokságon fekve nyo-
más kategóriában kvalifikálni magam a
szeptember végén szintén itthon megren-
dezésre került világbajnokságra. Sajnos a
Magyar Bajnokságon a kezdôfogásomnál
160 kilogramm súlynál megsérült a bal kö-
nyököm, de a második fogásban sérült kö-
nyökkel is sikerült – szabályosan végre-
hajtva a gyakorlatot – továbbjutnom. Majd
a VB-n továbbra is sérülten versenyeztem
sportszeretet miatt és becsületbôl. Mivel a
kategóriámban éremesélyes lettem volna a
sérülés nélkül, így a versenyszervezôk egy
fair play díjjal jutalmazták a kitartásom.
Így hoztam haza egy VB külön érmet. Erre
kimondottan büszke vagyok, hiszen nem
kis fájdalmak közepette csináltam végig a
versenyt. Viszont törekszem a késôbbiek-
ben sérülés nélkül feljutni a dobogóra.

- Amerikai foci? Ez nem túl ismert sport
itthon, és elég durvának is tûnik kívülrôl,
nem ok nélkül lehet az a sok védô felszere-
lés…

– Na, igen, ez a látszat, habár szerintem
nem veszélyesebb, mint a hagyományos
foci. Ismertsége? Hmm… Van már egy
nemzeti ligánk, 3 divízió osztály és már
40-él több bejegyzett csapat, melyeknek
száma egyre nô, ahogy ennek az egyéb-
ként igen férfias sportnak a népszerûsége
is. Ki tudja, talán 20 év múlva nálunk is
annyira népszerû lesz, mint a tengerentú-
lon. Ha így lesz, akkor elmondhatom,
hogy ott voltam a kezdeteknél a hôskor-
ban. Már ezért is megéri benne lenni a já-
tékban. Egyébként nem túl régi dolog ez a

sport nálam. Igaz, régen is tetszett, és
ahogy mûvelem, egyre jobban, mivel kivá-
ló csapatépítô, jellemerôsítô és stressz ol-
dásként is elsôrendû kikapcsolódás. Ahogy
sok más egyébhez, ehhez a játékhoz is
Egerben lett szerencsém. Így most jelenleg
az Eger Heroes csapatának vagyok igazolt
védôjátékosa. November elején itt játszot-
tunk Dabason egy „aréna kupa” keretében,
és abszolút gyôztesekként vittük el a ku-
pát, ami egy kissé keserédes öröm volt
számomra, hiszen a régi barátaim ellen ját-
szottunk. Viszont örömömre szolgált,
hogy a pályán kívül nagyon jó hangulat-
ban tudtunk beszélgetni egymással. 

– Príma-díj. Mit tudhatunk róla?
Ebben az évben az a megtiszteltetés ért,

hogy felterjesztettek a 2013 Príma-díjra.
90 másik jelölt közül mindössze ketten
kaptunk lehetôséget ennek elnyerésére
mûvészet kategóriában, de ennél többet
nem tudok magam sem, mivel a díjátadás-
ra ezen interjú után kerül sor. Így csupán
reménykedem, egyben bízom is abban,
hogy amikor legközelebb otthon leszek
Kakucson, azt már Príma-díjas festômû-
vészként fogom megélni. Mivel ezt nem
csupán magamnak, hanem minden Kaku-
cson élô embernek szeretném elnyerni. Bi-
zonyítva azt, hogy mindenre képesek lehe-
tünk, ha elég kitartás és bátorság van ben-
nünk megvalósítani az álmainkat.

– Kívánjuk, hogy sikerüljön elnyerned
ezt a megtisztelô díjat, és továbbra is fi-
gyelemmel kísérjük itthonról munkássá-
god, amelyhez adjon a Jóisten elég erôt és
hitet, kitartást.

– Köszönöm szépen. Jómagam itt ra-
gadnám meg az alkalmat, hogy Minden ol-
vasónak békés, áldott karácsonyt kívánjak,
és boldogabb, békésebb új esztendôt.

Eger városa, 2013. november. 28. 
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FIATALOK OLDALA

Lapzárta után kaptuk a hírt: a Heves
megyei közönség Príma-díját Kakucsi
Csernák Zoltán nyerte el!

Szeretettel gratulálunk, és örülünk
annak, hogy falunk neve általa is is-
mertté válik szerte a világon, amerre
Zoltánt a sorsa viszi. 
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SPORT

Asztalitenisz hírek
Kakucsról!

Kakucs Községi SE Asztalitenisz Szakosztálya a
2013/2014. évi bajnokságban két csapatot indított. 

Elsô csapatunk az NB III. Közép-Magyarországi csoportjá-
ban szerepelve eddig 3 gyôzelmet aratott és 4 vereséget szen-
vedett el, a tabella 7. helyén áll. Második csapatunk a Pest
megye „B” bajnokság déli csoportjában 6 gyôzelmet aratott, 1
döntetlent ért el, és 1 alkalommal vereséget szenvedett, a baj-
noki tabella 3. helyén áll, versenyben van a bajnoki címért. 

Az elsô csapatunkat a nyár folyamán két tehetséges fiatal

leigazolásával megerôsítettük, Török István Nagykátáról, míg
Dézsi Krisztián Kecskemétrôl érkezett. A második csapatunk
gerincét két veterán játékosunk, Erdey Pál és Varga Sándor,
alkotják, mellettük helyi játékosok, Gubi Miklós, Kriszt Imre,
Skodák István, Csernák Attila és Vancskó Ádám szerepeltek
az ôsszel lejátszott mérkôzések során. 

Fiatal játékosaink a bajnokságon kívül több tornán is részt
vettek, Török István a Cegléden rendezett régiós bajnokságon
férfi egyesben és férfi párosban is elsô helyet szerzett, vala-
mint az ifjúsági fiú egyes kategóriában is az élen végzett. A
Budapesten megrendezett amatôr asztalitenisz versenyen
Vancskó Ádám 3. helyezést, míg Csernák Attila 5. helyezést
ért el. 

A szakosztálynál tovább folyik a 9-10 éves lányok, Kriszt
Klaudia, Nagy Kata, Tóth Emese és Csap Lili, utánpótlás ne-
velése. Versenyzôink a szakmai munka eredményeként szép
sikereket értek el, a Nagykôrösön megrendezett Kôrös-Kupa
utánpótlás versenyen Kriszt Klaudia az újonc leányok között
3. helyezést, az újonc leányok III. korcsoportjában 1. helye-
zést, Tóth Emese az újonc lányok vigaszágán 2. helyezést, az
újonc lányok III. korcsoportjában szintén 2. helyezést, míg a
Kriszt-Tóth páros a serdülô lányok páros versenyében 3. he-
lyezést szerzett. 

Hazai bajnoki mérkôzéseinket szombati és vasárnapi
napokon 10.00 órai kezdettel a K-G Profil Kft. sportter-
mében rendezzük meg, melyekre szeretettel várjuk az asz-
talitenisz iránt érdeklôdôket.   

Gubi Miklós szakosztály elnök  

Mi is az a postagalamb verseny?
Az A32-es Postagalamb Sportegyesület mûködésérôl

kérdeztem Kucsera Jánost, az egyesület elnökét. 
A kakucsi A32-es Postagalamb Sportegyesület a Magyar

Postagalamb Szövetségen belül a Kolumbia Tagszövetség tag-
ja. Ennek a szövetségnek 9 egyesülete van.

Jelenleg 14 fôt számol az egyesület. Fô tevékenysége a pos-
tagalambok versenyeztetése. A versenyek áprilistól szeptem-
berig zajlanak, ezeket különbözô tréningek elôzik meg, majd a
téli idôszak következik, amit pihenési idôszaknak neveznek,
ilyenkor zajlanak a kiállítások, bemutatók. A galambok felké-
szítése a versenyzésre egész éves munkát igényel, a galambok
napi szintû gondozása, tréningje szükséges ahhoz, hogy a fel-
készülés eredményes legyen. 

Egy verseny az alábbiakból áll. Különbözô távok vannak:
rövidtávú versenyek, középtávú és hosszú távú versenyek,
amelyek akár a 800 km-t is elérhetik. Egy hosszú távú ver-
senynél az egyesület tagjai a csütörtöki napon tartják a „gyûj-
tést”, amikor is a központi gyûjtôhelyen kosarazzák a madara-
kat, és a tagszövetség teherautójával elszállítják az aktuális fe-
leresztési helyre, majd szombaton  reggel felengedik ôket. 

Az eredmények követéséhez már sok segítséget ad a mo-
dern technika, mivel már elektromos órákkal tudják figyelni a
galambok érkezését, ami annyit jelent, hogy minden galamb
lábán egy chippel ellátott gyûrû van, majd mikor beül a helyé-
re a madár, az ott elhelyezett antenna azonnal rögzíti másod-
perc pontosan, hogy mikor érkezett meg. A galambok érkezé-
sét követôen már csak az órabontás következik, amikor is
blokkolják az órákat, majd az adatokat átküldik a központi
eredményszámolónak. 

Az idei év legeredményesebb tagja az egyesületnek Mihalik
András volt.

Az egyesület a Kakucsi Önkormányzat éves támogatását
ezúton megköszöni. 

Néhány érdekes információ a postagalambokról: 
A postagalambok gyorsan és kitartóan képesek repülni. A

galambok testfelépítése – kis súlya – teljes mértékben ehhez
igazodik. A repülés sok energiát igényel. Ennek következtében
a galambok a kalóriát az emlôsállatoknál magasabb hôfokon
égetik el. Emiatt a madarak testhômérséklete meghaladja a
41 C˚-ot. 

További sok sikert kívánok az egyesület mûködéséhez és a
versenyekhez!

Kucsera Helga
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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.
Tel.: 06-20-558-0775

A kakucsi gyógyszertár nyitva tartása:

hétfô, szerda, csütörtök, péntek: 8-12 óráig, kedden: 12-15 óráig

Védônô:

Barta Kornélia /elérhetôsége: 06-30-555-82-09/
Terhes tanácsadás: csütörtökön 8-10 óráig

hó/elsô kedd: 8-9-ig: iskolai védônôi ellenôrzés
hó/utolsó kedd: 8-9-ig: óvodai védônôi ellenôrzés

hó/elsô szerda: 10-12-ig: Baba-mama klub az óvodában
csütörtökönként: 8-12-ig: várandós anyukák fogadása

10-12-ig: védônôi fogadóórák
12-14-ig: orvosi-védônôi tanácsadás

Háziorvos:

Dr. Kende Károly

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

csütörtök: 8-12., péntek: 8-12.
Sürgôs esetben a mentôk hívha-

tók 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

A kakucsi takarékszövetkezet nyitva tartása:
hétfô: 7.30-16., pénztár:

7.30-15.50
kedd:7.30-14.30, pénztár:

7.30-14.
szerda: 7.30-17.30., pénz-

tár: 7.30-17.
csütörtök: 7.30-16. pénztár:

7.30-15.30.
péntek: 7.30-16., pénztár:

7.30-15.30.
Minden nap ebédidô: 12-12.30.

Átutalási megbízásait keddenként 13.30-ig, szerdánként 16.30-ig,
a hét többi munkanapján 15 óráig adhatják le tárgynapi 

teljesítéssel.

A Kakucsi Posta nyitva tartása:

hétfô: 08:00-12:00, 12:30-18:00, 
kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00,

szerda: 08:00-12:00, 12:30-16:00, 
csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-16:00,

péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00

Pénztári nyitva tartás:

hétfô: 08:00-12:00, 12:30-18:00, 
kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00,

szerda: 08:00-12:00, 12:30-16:00, 
csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-16:00,

péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00

Kakucs Körzeti Megbízottja 
– Varga László r.zls. fogadóórái: 

minden hónap 2. péntekén 11-12-ig és
minden hónap utolsó péntekén 17-18-ig.

Bejelentéseket tehetnek a Dabasi Rendôrkapitányságon a 107.,
112., a 06-29-360-207. telefonszámra, illetve sürgôs esetben a

06-20-489-67-25 számon a körzeti megbízottnak.

A Kakucs községi Polgárôrség telefonszáma:

06-20-9-150-683

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK

Örülünk a külsôleg szépen felújított postánknak!
Végre mozgássérültjeinknek is elérhetôek a szolgáltatások
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Szeretettel köszöntjük új plébánosunkat, Ország Tibort, akit Beer
Miklós püspök atya megkért, hogy Ócsa és Bugyi mellett 2014
nyaráig legyen Inárcs és Kakucs községek plébániai kormányzója
(vezetôje) is. 

Segítôi lesznek: Nagy Nándor újlengyeli plébános, Antal And-
rás nyáregyházi diakónus és Gubicza Balázs hernádi plébániai
vezetô. Isten áldása legyen szolgálatukon!

EGYHÁZI HÍREK

Kedves Misi Atya!

Ebben a levélben szeretnénk elköszönni Tôled. Mielôtt
elutazol és elhagysz bennünket, tudnod kell, hogy nagyon
szerettünk és tiszteltünk Téged. Hálásak vagyunk Neked
azért, hogy Isten oltárához vezettél és visszavezettél soka-
kat, megerôsítetted és összetartottad nyájadat.

Prédikációid mélyen elgondolkoztattak minket, sokszor
egész hétre adván töprengeni valót. Ezekre a szentbeszé-
dekre egyszerûen nem lehetett nem odafigyelni. Erô áradt
belôlük, ami vonzott és megerôsített. Tûz volt bennük, ami
képes volt mások lelkében is tovább égni.

Köszönjük, hogy megszólítottad gyermekeinket és fia-
taljainkat, köszönjük, hogy tartást adtál közösségünknek,
hogy megtanítottál szerénynek, ugyanakkor hitünkre na-
gyon büszkének lenni. Köszönjük, hogy megosztottad ve-
lünk töprengéseidet, és megmutattad emberi vívódásaidat
is. 

Nagyon fogsz hiányozni, hiszen magadhoz „szelídítet-
tél” bennünket. Nem tudjuk az okát, miért utazol el, és mi-
ért mégy „Isten szôlôjének másik dûlôjébe kapálni”, és mi
az, amit keresel abban a távoli világban, ahol még a csilla-
gok is másképp járnak, de szívbôl kívánjuk, hogy találd
meg.

Reméljük, hogy megtartasz minket jó emlékeid közt. Mi
biztosan nem fogunk elfelejteni, hiszen „beleégetted” ma-
gad a lelkünkbe, és közelebb vittél minket Teremtônkhöz.

Minden jót kívánva köszönünk el Tôled, a viszontlátás
reményében.

Gondolatait szavakba öntötte:

Varró Jánosné Pintér Marianna

2013. október 20-án búcsúztattuk Laczkó Mihály atyát, 
aki 5 évig Ausztráliában szolgál majd

Jubiláló házaspárok a november 17-i 
ünnepi szentmisén

A szertartást a 2013 novemberétôl Kakucson szolgáló 
Ország Tibor atya celebrálta

10 éves évfordulósok: Keindl Csaba és Janicsák Emôke,
Ordasi János és Horváth Erzsébet, Golda Gábor és Fajth Mária

15 éves évfordulósok: Varró Tamás és Rábai Andrea, Gavló
János és Csicsa Katalin

20 éves évfordulósok: Gálik János és Galacz Ilona Ildikó,
Rizmajer István és Csiszárik Sarolta, Klauz Dénes és Keresztes
Ágota

25 éves évfordulósok: Adamicza Zoltán és Csap Marianna
30 éves évfordulósok: Kocsis István és Surman Annamária,

Gavló János és Surman Katalin
35 éves évfordulósok: Maczák János és Kozma Margit
40 éves évfordulósok: Pintér László és Farkas Teréz, Kökénye-

si László és Polacsek Erzsébet, Szeleczki Mihály és Jeszenszki
Erzsébet, Heves Kálmán és Forgács Mária, Opóczki György és
Takács Teréz, Zsíros János és Balogh Anna

45 éves évfordulósok: Tóth Sándor és Gavló Rozália, Halmi
Imre és Erôs Borbála, Kohut Imre és Komjáti Borbála, Horváth
Ildikó és Janicsek Pál

50 éves évfordulósok: Ulicska István és Gálik Erzsébet,
Prohászka József és Csiszárik Irén, Szovszki János és Kovács
Erzsébet, Bukodi Pál és Nagy Borbála

55 éves évfordulósok: Elek György és Liszkai Rozália, Zsíros
József és Kucsera Mária

Újszülötteink 2013 márciusától:

Kovács Anikó Nikoletta és Raffael Márk fia: Márk           
Hanyecz Zsuzsanna és Csadó Gábor lánya: Vanda      
Kloczka Marietta és Kohan Zoltán lánya: Zorka       

Kala Andrea Viktória és Lakatos Dániel fia: Dániel Rómeó    
Lakatos Szabina és Gecser János lánya: Klára Rozália       

Györgyövics Judit és Remecz György fia: Henrik     
Harmat Izabella Mária és Kiss László lánya: Panna Zója    

Tóvizi Ágnes és Körmöczy Bendegúz fia: Bonca         
Tóvizi Ágnes és Körmöczy Bendegúz fia: Balár         

Dr. Henczová Mária és Tölgyesy Zsolt lánya: Diána        
Harazin Anna Teréz és Szabó Péter fia: Kevin      

Szûcs Noémi és Fajt Zoltán fia: Koppány Áron          
Nagy Zsuzsanna és Pintér Miklós fia: Máté        

Kohári Mónika és Horváth Zsolt lánya: Nóra Eszter         
Sikari Gabriella és Venczel József fia: Tamás       
Faragó Dóra és Csiszárik Péter lánya: Enikô  

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait! 

Házasságot kötöttek 2013 márciusától:

Németh Sándor (Óbarok) – Dancs Krisztina (Óbarok)
Virágos-Tóth Imre (Bugyi) – Strupka Tünde (Kakucs)

Házasságkötésükhöz gratulálunk!

Halottaink 2013 márciusától:
Adamcsik József élt: 69 évet
Tóth Józsefné (Sztanyó Erzsébet) élt: 81 évet
Katona Judit (Hornyák Judit) élt: 37 évet
Tóth Pálné (Morvai Margit) élt: 75 évet
Kálvin Ferencné (Janicsek Terézia) élt: 93 évet
Hefler Jánosné (Kucsera Erzsébet) élt: 79 évet
Pálinkás Jánosné (Erôs Rozália) élt: 84 évet
Kaldenecker Jánosné (Kloczka Erzsébet) élt: 83 évet
Bobák István élt: 74 évet

Emléküket megôrizzük!

AAAAnnnnyyyyaaaakkkköööönnnnyyyyvvvviiii     hhhhíííírrrreeeekkkk

kakucs_dec  12/10/13 13:44  Page 26



2013. DECEMBER KAKUCSI LAPOZGATÓ 27

Képeinkkel Laczkó Mihály atya világi szolgálataira emlékezünk

Jubiláló házaspárok Szent Kereszt Templomunkban november 17-én

A 2011. évi vadászháznál rendezett
családi napunkon a kedvenc puskájával

A 2012. évi tabi táborozáson a gyerekek
között

Könyvtárunkat 2012 novemberében
Misi atya szentelte fel

A 2012. évi adventi vásáron gesztenyét
árult

Az általa szervezett nógrádsipeki
kiránduláson 2012-ben Katolikus bálunkon 2012-ben
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Ez egy jól sikerült szüreti felvonulás volt!

KKöösszzöönnjjüükk  aa  ffooggaattoossookk  sszzeerrvveezzéésséétt  PPáálliinnkkááss  TTiibboorrnnaakk!!

AA KKáállvviinn  ZZeenneekkaarr  zzeennééjjéérree
ttáánnccoollhhaattttuunnkk  mmeeggáállllóóiinnkkbbaann

AA MMaazzssoorreetttteekk  ccssooppoorrttjjaa  ookkttaattóóiikkkkaall,,  NNaaggyy  JJáánnoossnnéé
ZZssuuzzssaannnnáávvaall  ééss  sszzppoonnzzoorruukkkkaall,,  FFaarraaggóónnéé  OOllggáávvaall

KKaakkuuccssii  ffiiaattaall  hháázzaassppáárrookk,,  aazz  iiffjjúússáágg  jjeelleess  kkééppvviisseellôôii  vváállllaallttáákk  eell  aazz  iiddeeii  ffôôsszzeerreeppeekkeett

SSookkaann  kkiijjöötttteekk,,  hhooggyy
mmeeggnnéézzzzéékk  hhaaggyyoommáánnyyôôrrzzôô

rreennddeezzvvéénnyyüünnkkeett

VViirráággooss,,  jjóó  hhaanngguullaattbbaann
aa  KKaakkuuccssii  NNóóttááss  FFiiúúkk

kakucs_dec  12/10/13 13:45  Page 28




