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OKTÓBER
2-án: A Zenés Kávéházban Birinyi József népi hangszerismertetôje – 2. oldal

6-án: Lengyel-magyar baráti megemlékezés – 2. oldal

17-én: Szüreti felvonulás – 18. oldal 

22-én: Az ünnep elôestéjén ünnepi mûsor – 3-4. oldal

30-án: A Zenés Kávéházban Jasper Andor szaxofonos mûsora – 21. oldal

NOVEMBER
14-én: A Tájháznál Márton-napi rendezvény – 19. oldal

22-én: Jubiláló házaspárok köszöntése Szent Kereszt-templomunkban –

23. oldal

28-án: Útravaló jótékonysági rendezvény az iskolában – 12-13. oldal

30-án: A falu nyugdíjasainak köszöntése

DECEMBER
5-én: Sportbál – 22. oldal

12-én: Adventi vásár – 24. oldal

13-án: Adventi koncert Szent Kereszt-templomunkban – 23. oldal

17-én: Gyermekek parlamenti látogatása – 1. és 3. oldal

19-én: Tájházi kézmûves foglalkozás 2. oldal

Rejtvény – 17. oldal

A szeptemberi II. Kakucsi Pálinkafesztivál óta Kulturális Bizottságunkkal
karöltve az alábbi rendezvényekrôl adhatunk számot lapunk olvasóinak:

Tájházi
pillanatok

A tájház karácsonyfáját díszítôk

Birinyi József népi hangszerbemutatója hivatalunk
nagytermében

Adventi készülôdés a Tájházban

Örömteli fogadtatásban részesültek
a szüreti felvonulás résztvevôi!

Lengyel–magyar baráti megemlékezés
80. születésnapján köszöntötték társukat, 

Csiszárik Pálnét a nyugdíjasklub tagjai
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Így kezdôdött…

„Hogyan lehetne szerény keretünkbôl

valami igazán értékes, maradandó aján-

dékkal meglepni az arra érdemes, rászo-

ruló kakucsi gyermekeket?” – ez a kérdés
foglalkoztatta advent közeledtével a helyi
karitász tagjait.

Majd jött az isteni sugallat: a Parla-

mentet meglátogatni, s egyben az ország

karácsonyfáját megcsodálni, ez biztosan
nem mindennapi élményt jelentene néhány
pártfogoltunknak!

Aztán megindult „csatárláncszerûen” a
sokszor bevált munkamegosztás, az ismert
mondókára emlékeztetve: „Ez elment va-
dászni, ez meglôtte, ez hazavitte…..”. Hogy
végül – természetesen! – az „icike-picike”,
esetünkben a gyermeksereg járjon jól!

Ez alkalommal mindez az alábbiak sze-
rint történt:

Elképzelésünket hallva Tóthné Stégner
Éva helyi képviselô felkarolta ügyünket.
Közbenjárt Pánczél Károly parlamenti
szenátornál, aki látogatási idôpontot szer-
zett, és 50 ingyen jegyet ajándékozott ne-
künk. A csoport összetételérôl és a kísérôk
személyérôl a Kakucsi Általános Iskola
döntött. A buszköltséget Kakucs Község
Önkormányzata finanszírozta. A járulékos
kiadásokat a Kakucsi Karitász viselte.

Reméljük, szándékunk célt ért: a nem is

oly icike-picike gyerekcsapat december
17-én szép karácsonyi ajándékot kapott a
kívül-belül karácsonyi pompában ragyogó
Parlamentben! Köszönjük a közremû-
ködôk fáradozását és támogatását!

Csernák Jánosné, 
a helyi Karitász csoport titkára

……és az élménybeszámolókból

válogatva…

„Nekem a Parlament bejárata tetszett
legjobban, mert vörös szônyeggel borítot-
ták a lépcsôket, és aranyozott korlátokat
láttam.” (Kohut Kamilla 4.o.)

„Nagyon szépnek találtam az ország ka-
rácsonyfáját, melyet egy gyóni család
ajánlott fel.” (Pál Réka 2./b o.)

„Országházunk mesebeli kastélyhoz ha-
sonlít, melyben aranyozott minden.” (Kiss
Viktória Dorottya)

„Számomra a legszebb a gyémántokkal
díszített Szent Korona volt.” (Krizsán Zoé
Eszter 2./b o.)

„Szép volt az Országház, úgy éreztem,
mintha palotába lépnék.” (Sinkó Veronika
2.a o.)

„Gyönyörû volt a Parlament, ami olyan
nagy, hogy el is lehetne veszni benne.”
(Jilk Jázmin 2./a o.)

„A katona bácsik ôrségváltása tetszett a
legjobban.” (Czeglédi Emese 2./a o.)

„2015. december 17-én iskolánk 50 fôs
csapata bejárhatta az Országház legszebb
helyiségeit. Megérkezésünkkor Pánczél
Károly képviselô fogadott, aki a Parlament
mögötti téren elvezetett bennünket az or-
szág gyönyörûen feldíszített fenyôfájához,
melyet egy dabasi család ajánlott fel. 

A képviselô úr sok érdekességet mon-
dott el a Parlament épületérôl, majd a láto-
gatóközpontba kísért bennünket, ahol ad-
dig várakoztunk, még be nem mehettünk.
A beléptetô kapuk miatt úgy éreztük ma-
gunkat, mintha a repülôtéren lennénk,
mert átvilágítottak minket. 

Az idegenvezetô a legfontosabb helyisé-
geket mutatta meg, többek közt a felsôházi
társalgót, melyben Európa legnagyobb kézi
csomózású szônyege található; az üléster-
met, melynek fôfalán Magyarország ural-
kodó családjainak festett címereit láthattuk. 

A legjobban a kupolacsarnokban gyö-
nyörködtünk mindnyájan, mert élôben lát-
hattuk a Szent Koronát, és a koronázási
jelvényeket, melyekrôl már az alsóban is
tanultunk. 

Látogatásunk végén megköszöntük
vendéglátóinknak az érdekes kalauzolást,
majd a díszlépcsôházban a vörös színû
szônyegen csoportképet készítettünk.
Másnap az iskolában beszámoltunk társa-
inknak a felejthetetlen élményekrôl.” Nagy
Luca 6. osztályos tanuló

Karácsonyi séta a Parlamentben – fotónk: lapunk címlapja

1956 üzenete
Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós Góliát ár-

nyékában fel, mert állni a piros-fehér-zöld, kivágott címeres zász-
lajával egy kis Dávid.

Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörösen
kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe mert nézni, fegy-
vert mert ragadni egy olyan hatalom ellen, amely hazug álmokra
építette a saját ideológiáját.

Nem történt más azokban a hûvös napokban, mint egyszerre
sok ember merte kimondani az igazságot.

Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bátorsága
kimondani a „NEM”-et az addig átélt nyomornak, a mindennapok
addig megélt félelmeinek, az addig mondott hazugságainak, a
családok rettegésének, a bizonytalanságnak.

1956 üzenete nemcsak az, hogy mindig „nem”-et kell mondani
az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására.

1956 üzenete az is, hogy ne tûrjük meg azokat közöttünk, akik
félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk.

1956 üzenete továbbá az is, hogy óvnunk kell mindig és min-
denhol demokráciát, a többség akaratát, a többség szavát.

1956 üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük meg,
hogy megzsaroljanak bennünket. Nem engedhetjük meg, hogy
bárki arra kényszerítsen, hajtsuk le fejünket, ha az igazság meg-
tipróival kell szembenéznünk.

ÜÜnnnneeppii  ddíísszzbbeenn  aa  HHôôssöökk  EEmmlléékkmmûûvvee
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Dsida Jenô: 

Tekintet nélkül

Be kell látnunk: 
Ha kérdeznek, becsületesen 

felelni kell. 
A harcot becsületesen 

fel kell venni, 
az úton becsületesen 

végig kell menni, 
a szerepet becsületesen 

el kell játszani, 
keményen és tekintet nélkül. 

A kapuk mögül ebek vicsorognak, 
az ablakokból kiköpdösnek 

és röhögnek. 
Száz közbiztonsági gócpont 

adja ki az elfogatási parancsot. 
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, 

súlyos, vérezô kövek, 
de néha röppen sóhaj is, 

szeretet is, rózsa is. 

És este a tûzhely mellett, 
vagy szuronyos zsandárok között 

hátrakötött kézzel, 
mégis mondogatni kell 

a fellebbezhetetlen, 
sziklakemény, 

erôsítô, 
vigasztaló 

igét: 

Krisztusnak és Pilátusnak, 
farizeusoknak és vámosoknak, 

zsidóknak és rómaiaknak 
egyformán szolgálni 

nem lehet. 
1928

HHaajjttssuukk  mmeegg  ffeejjüünnkkeett  hhôôsseeiinnkk  eellôôtttt,,  aakkiikk  éélleettüükkeett
áállddoozzttáákk  mmaaggyyaarr  hhaazzáánnkkéérrtt!!

MMeeggeemmlléékkeezzééss  ffáákkllyyááss  ffeellvvoonnuulláássssaall,,  
mmaajjdd  bbaarrááttii  bbeesszzééllggeettéésssseell  zzáárrttuukk

AA mmeeggeemmlléékkeezzôôkk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa
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Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóm!

„Érdekes, hogy milyen varázsa van a karácsonynak. Egyetlen
ünnepnek sincs olyan varázsa, és mennyire tartja magát! Az em-
bert ugyanúgy elbûvöli, mint, mondjuk, nyolcszáz évvel
ezelôtt.”

LadislavFuks

Ünnepre készül az egész világ. 
Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt évre, melyben min-

denkinek jutott sok munka, megérdemelt siker. Néha bánat is. 
Ilyen az ember élete. 
És ilyen egy falué is. 
Nehéz idôkben, szûkülô lehetôségek közepette nem könnyen

szerezhetô meg a siker.
Kell hozzá kemény munka, mások segítsége és segíteni akarása. 
Köszönettel tartozom a Képviselô-testület minden tagjának,

hogy nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal dolgozott az elmúlt
esztendôben. Bármikor számíthattam a támogatásukra, amikor
szükségét éreztem. Nem éreztem magam egyedül.

Munkánk során találkoztunk mindannyian sok nyomorúság-
gal, problémával, önzetlenséggel és önzéssel is, de mindig kap-
tunk egymástól annyi támogatást, amivel meg tudtuk oldani a
kritikus helyzeteket.

Hasonló aktivitással vettek részt a közösség életében a
„külsôs” bizottsági tagok is. 

Segítô szándékaik sokszor váltak valósággá, mikor egy-egy
ünnepre, rendezvényre készültünk, vagy éppen sürgôsen tenni
kellett valamit. 

Minden fontos kérdésünkre pontos és kielégítô választ kap-
tunk a Hivatal dolgozóitól 

Emellett ebben az esztendôben a községi programokon a hi-
vatali kollégáink jó kedvvel vesznek részt. 

Mivel ez sok idôt vesz el idônként a családoktól, külön kö-
szönet jár érte!

Munkánkban támaszkodhatunk az intézmények dolgozóira, a
nevelôkre, a gyermekekre és községünk lakosaira. 

Mindenkinek ezt köszönöm, ezt a kedvességet, segítôkészsé-
get, a mosolyaikat és a biztatásaikat. 

Mindegyikre szükségünk volt. 
A karácsony elvárja tôlünk, hogy higgadtabban gondoljunk

vissza az évre. Elvárja, hogy megköszönjük a lehetôségeket, a
sikereket, és elvárja, hogy megbocsássuk a botlásokat. Az ad-
vent lehetôséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás
jegyében vasárnaponként egy-egy gyertyát gyújtsunk a koszo-
rún, így mérve az idôt karácsonyig. Zaklatott világunk ilyenkor
figyelmeztet: lassítsunk, és adjuk a legdrágábbat a körülöttünk
élôknek – az idônket. Figyeljünk valóban rájuk, hiszen a kará-
csonyt kicsi és nagy egyaránt várja. 

A szeretet itt van körülöttünk, meg kell érezni, és meg kell ér-
teni: ez az élet egyik legnagyobb ajándéka. 

Vigyázzunk rá, hogy egész évben, minden napra jusson
belôle. 

Kívánom Önöknek, hogy a szeretettel szorosan együtt járó
békesség tegye fényessé az ünnepüket!

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog újesztendôt kí-
vánok a Képviselô-testület nevében a község minden lakójának!

Dr. Kendéné Toma Mária

2016. JANUÁR KAKUCSI LAPOZGATÓ 5

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Dr. Kendéné Toma Mária Gödöllôrôl hozta el a
betlehemi lángot (amire húsz év lehetôsége után most

elôször került sor)

A falu nyugdíjasainak köszöntésén készült fotó A hivatal dolgozóinak vendéglátása a nyugdíjas napon
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Tájékoztatás 
desztillálóberendezés
tulajdonosok részére

A jövedéki adóról szóló 2003. évi
CXXVII. törvény értelmében a saját
fogyasztás céljából elôállított ma-
gánfôzött párlat adómentessége
2015. január 1-jétôl megszûnt, és
amennyiben tárgyévben a ma-
gánfôzô párlatot állít elô, 

1000 Ft/év átalányadó-fizetési
kötelezettsége keletkezik.

A magánfôzés utáni adóbevallást
évente egyszer, az átalányadó-fize-
tési kötelezettséggel együtt a tárgy-
évet követô év január 15-ig kell
megtenni, illetve teljesíteni a lakó-
hely szerinti önkormányzati adóha-
tósághoz.

Amennyiben a magánfôzô
tárgyévben nem állított elô párlatot
a berendezésen, nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötele-
zettsége.

Az évente elôállítható 50 liter
mennyiség túllépése esetén a ma-
gánfôzônek a többletmennyiséget
haladéktalanul be kell jelentenie a
vámhatósághoz és a párlatot a vám-
hatósággal egyeztetett módon meg
kell semmisíteni.

Az átalányadózás mellett elôállí-
tott párlat kizárólag a magánfôzô,
családtagjai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, feltéve, hogy értéke-
sítésre nem kerül sor.

A magánfôzött párlat kizárólag
alkoholtermék-adóraktár részére ér-
tékesíthetô.

A bevallási nyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatalban átvehetô.

A bevallás benyújtásának és az
adónak a befizetési határideje 2015.
évre vonatkozóan: 2016. január 15.

KÖSZÖNET
Köszönjük Balogh Jánosnak (az elôzô
önkormányzat alpolgármesterének),
hogy az orvosi rendelô felújításakor a
rendelôben lévô felszerelések tárolására
ingyen bocsájtotta a falu rendelkezésére
raktárhelyiségét.

A szerkesztôség

XII. ülés: 2015. október 5.

13/2015. (X. 06.) önkormányzati rende-
lete a Kakucs Község Helyi Építési Sza-

bályzatáról szóló 9/2004. (VII. 19.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 

111/2015. képviselô-testületi határozat: 
A szociális célú tûzifavásárláshoz

kapcsolódóan

112/2015. képviselô-testületi határozat: 
Kakucs Község Településszerkezeti

Tervének módosításáról

113/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda

2015/2016. évi munkatervének vélemé-

nyezésérôl

114/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs 036/24. hrsz-ú ingatlan ér-

tékesítési feltételeinek meghatározásáról

115/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucs 036/24. hrsz.-ú ingatlan

véglegesen más célú hasznosítása tár-

gyában 

116/2015. képviselô-testületi határozat: 
A család- és gyermekjóléti szolgálat

további mûködtetésérôl

117/2015. képviselô-testületi határozat: 
Vidékfejlesztési Egyesületek esetleges

összeolvadásával kapcsolatban

118/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Egészségház elôtti tér burkolathi-

báinak kijavításáról és parkolójának

felújításáról

119/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az OKTKT részére hulladékgyûjtô

edények beszerzéséhez kapcsolódó

ÁFA-finanszírozásról

120/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharcban részt vett kakucsi lakosok-

ról történô megemlékezésrôl

121/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Hôsök Emlékmûvén elhelyezett

táblák felújításáról

122/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Helyi Esélyegyenlôségi Program fe-

lülvizsgálatáról

123/2015. képviselô-testületi határozat: 
Orvosi mûhiba miatti kártérítési

ügyrôl

124/2015. képviselô-testületi határozat: 
Hulladékgazdálkodással és a CSÉV-

KA Kft.-nek nyújtott tagi kölcsönnel

kapcsolatban

125/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Csíkosi úti külterületi ingatlanok

elôtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-háló-

zat megépítésérôl

XIII. ülés: 2015. november 2.

14/2015. (XI. 03.) önkormányzati ren-
delete a 

a szociális célú tûzifa támogatás helyi

szabályairól

126/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagó-

giai Programjának elfogadásáról

127/2015. képviselô-testületi határozat: 
A vasút mögötti Csíkos pusztán lévô

tanyák elnevezésének jóváhagyásáról

128/2015. képviselô-testületi határozat: 
A 2016. évi belsô ellenôrzési feladatok

ellátására vállalkozás megbízása

129/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az Önkormányzat 2016. évi belsô el-

lenôrzési tervérôl

130/2015. képviselô-testületi határozat: 
Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá

válása kezdeményezésének támogatásá-

ról

131/2015. képviselô-testületi határozat: 
A 124//2015. (10. 05.) Határozat 1.

pontjában foglaltak visszavonása

XIV. ülés: 2015. december 1.

15/2015. (XII. 02.) önkormányzati ren-
delete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezé-

si térítési díjak megállapításáról 

szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati
rendelet módosításáról

132/2015. képviselô-testületi határozat: 
A helyi iparûzési adórendelet módosí-

tott szövegének elfogadásáról

133/2015. képviselô-testületi határozat: 
Általános iskolai felvételi körzethatár

meghatározásával kapcsolatos véle-

mény kialakításáról

134/2015. képviselô-testületi határozat: 
Folyószámlahitel-keret igénylésérôl

135/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Képviselô-testület 2016. évi munka-

tervérôl

136/2015. képviselô-testületi határozat: 
Az V. Kakucsi Nemzetközi Böllérfesz-

tivál költségeihez való hozzájárulásról

137/2015. képviselô-testületi határozat: 
Helyi lakos sportoló, külföldi verse-

nyen történô részvétele támogatásáról

138/2015. képviselô-testületi határozat: 
A Dabas és Környéke Mentôorvosi-

Mentôtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támo-

gatási kérelmérôl

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselô-testülete által a korábbi újság
megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag meg-
tekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu weblapon a
„letölthetô dokumentumok” között.
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ÉRTESÍTÔ TÜDÔSZÛRÔRE

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Kakucs községben 

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

TÜDÔSZÛRÉST tartunk.

Kérjük, hogy a tüdôszûrô-vizsgálaton 

– saját érdekében – jelenjen meg.

A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni 

felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat helye: TSZ. TANÁCSTEREM

A vizsgálat ideje: JANUÁR 15. PÉNTEK DE. 7.30–13.00-IG

JANUÁR 18. HÉTFÔ DU. 13.30–18.00-IG

JANUÁR 19. KEDD DE. 7.30 –13.00-IG

JANUÁR 20. SZERDA DU. 13.30–18.00-IG

A TÜDÔSZÛRÉS A FELNÔTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA

AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi

alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrôál-
lomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyerme-
kek szûrése ingyenes, de beutaló, és szülôi beleegyezô nyilatko-
zat szükséges (nyilatkozat a helyszínen kitölthetô). A törvény ál-
tal kötelezettek, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknak (beutaló-
val), a vizsgálat természetesen ingyenes.

Január
9-én, szombaton – Böllérfesztivál

Felelôs: Hörömpô István
Helye: KakucsRing

17-én, vasárnap – Megemlékezés a
magyar honvédekrôl a doni áttörés 

73. évfordulóján 
Felelôs: Ablak Kakucsra és KB
Elôadás a könyvtárban 16 órától
28-31-ig: Díszgalamb-kiállítás
Felelôs: Díszgalamb Egyesület

Helye: Sportcsarnok

Február
6-án, szombaton 14 órától óvodai farsang

Jótékonysági bál 20 órától
Felelôs: Kökörcsin Óvoda

Helye: Sportcsarnok 
12-én, pénteken iskolai 17 órától farsang

Felelôs: K.Á.I.

Március
4-én, pénteken Irodalmi Kávéház

Felelôs: KB
15-én, kedden községi ünnepély 

Helye: Templomunk, 
Hôsök Emlékmûve, Sportcsarnok

Felelôs: K.Á.I.
27-28. húsvét ünnepe
Felelôs: Egyháztanács

Április
2-án, szombaton katolikus bál

Felelôs: Egyháztanács
9-én, szombaton nyugdíjasok 

30 éves jubileumi mûsora
Felelôs: Halvány ôszir. Nyklub

Helye: tornacsarnok 
30-án, pénteken májfa-állítás

Felelôs: KAFIK
Helye: Tájház és Liebner-emlékoszlop
Hó végén: KIN-napok. Felelôs: K.Á.I.

Május
8-án, vasárnap elsôáldozás 

Felelôs: Egyháztanács

14-én, szombaton a KAOKE
megalakulásának 6. születésnapja

Felelôs: KAOKE
21-én, szombaton Kökörcsin Óvodában 

családi és gyereknap
Felelôs: Kökörcsin Óvoda

15-én, vasárnap Kápolnabúcsú
Felelôs: Egyháztanács
29-én, vasárnap Úrnap
Felelôs: Egyháztanács

Június
3-án, pénteken óvodai ballagás 

Felelôs: Kökörcsin Óvoda
4-én, szombaton Trianon-emléknap

Felelôs: KAFIK
5-én, vasárnap Nosztalgiamérkôzés 

a Sportpályán
Felelôs: Sportbizottság

11-én, szombaton egyházi családi nap
Felelôs: Egyházközség

18-án, szombaton általános iskolai 
ballagás

Felelôs: K.Á.I.

Július
1-2. péntek-szombat Falunap

Felelôs: KB

Augusztus
20-án, szombaton Szent István ünnepe

Felelôs: KB, Egyháztanács
Helye: Szent Kereszt Templom tere

Szeptember
1-jén, csütörtökön új tanév kezdése

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

24-én, szombaton III. pálinkafesztivál
Felelôs: Ablak Kakucsra

Október
6-án, csütörtökön lengyel-magyar 

barátság ünnepe
Felelôs: Ablak Kakucsra

8-án, szombaton szüreti felvonulás
Felelôs: KB

Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok
22-én, szombaton ünnepi megemlékezés

Felelôs: KB 
Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû

November
12-én, szombaton 

Márton-napi vigasságok
Felelôs: Ablak Kakucsra – a Tájházban

18-án, pénteken 
I. Rónay György szavalóverseny
Felelôs: Rónay György Könyvtár

26-án, szombaton Iskolai 
jótékonysági bál – Útravaló

Felelôs: K.Á.I.
Helye: Sportcsarnok

28-án, hétfôn községi nyugdíjasok napja
Felelôs: Polgármesteri Hivatal

Helye: Sportcsarnok

December
3-án, szombaton sportbál
Felelôs: Sportegyesület

10-én, szombaton adventi vásár
Felelôs: KB

Helye: Szent Kereszt tér
11-én, vasárnap adventi koncert

Felelôs: KB
Helye: Szent Kereszt-templom

13-án, kedden adventi ünnepség 
az óvodában

Felelôs: Kökörcsin Óvoda
15-étôl, csütörtöktôl Szent Család-járás

Felelôs: Rózsafüzér Társulat
17-én, szombaton advent a Tájházban

Felelôs: Ablak Kakucsra
17-18-19-én, szombat-vasárnap-hétfô

betlehemezés
Felelôs: Egyházközség

A rövidítések feloldása:
KB= Kulturális Bizottság

K.Á.I.= Kakucsi Általános Iskola
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

A 2016. évi önkormányzati rendezvények tervezete
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A Dabasi Rendôrkapitányság az elmúlt évek tapasztalataira,
valamint a szomszédos rendôrkapitányságok illetékességi terüle-
tein történt bûncselekményre hivatkozva felhívja a lakosság fi-
gyelmét a következôkre: 

Az ünnepek nemkívánatos velejárói a bevásárlásokhoz kapcso-
lódó lopások, gépkocsi-feltörések. Az ajándékok vásárlása során
elôfordulhat, hogy az elôzô üzletben beszerzett értékeket a gépko-
csi utasterében látható módon, vagy a csomagtartóban hagyják a
következô vásárlás idejére. Az erre szakosodott bûnözôk ilyenkor
az áruházak parkolójába érkezô gépkocsit kifigyelik, megvárják,
amíg eltávoznak az utasai, aztán akár erôszakos, vagy más mód-
szerrel a gépkocsit kinyitják, és az ajándékokat eltulajdonítják. Az
ilyen esetek megelôzésére semmi esetben se hagyjunk az utastér-
ben táskát, ruházatot, csomagot – ha pedig ez elkerülhetetlen, ak-
kor gondoskodjunk a gépkocsi ôrzésérôl! 

A gépkocsiból történô lopásokhoz kapcsolódik, hogy a vásárlá-
si forgatagban az ember annyira elgondolkodhat, hogy a bevásár-
lókocsiból való bepakolás közben a csomagtartót nyitva hagyva
elôre lép az utastérhez – például a gyermekülésben ülô gyermekét
ellátni – és mindeközben a szemfüles tolvaj a nyitva hagyott cso-
magtartóból ellopja az általunk megvásárolt termékeket, vagy a
bevásárlókosárban maradt tárgyakat eltulajdonítja. 

Tipikus eset még sajnos, hogy a gépjármû anyós ülésére be-
dobjuk táskánkat azért, hogy ne kelljen rá figyelni a csomagtartó-
ba való bepakolás közben, majd el kezdünk pakolni a csomagtar-
tóba, de eközben nem figyeljük a lezáratlan utasteret, ahonnan
egy szempillantás alatt, minden hang nélkül kiveszik a táskánkat,
értéktárgyainkat. 

Szenteljünk tehát 10-15 másodpercet és figyelmet arra, hogy
mielôtt ellépünk a csomagtartótól, azt lezárjuk, illetve táskánkat
látóterünkbe hagyjuk, higgyék el, megéri! 

A fûtési szezon beköszöntével megjelennek az alkalmi faáru-

sok, aki a hivatalos árnál jóval olcsóbban kínálják a tûzifát. Vásá-
rok, piacok környékén leszólítják az idôs embereket, vagy házról
házra járva keresik a vásárlókat. Az ilyen alkalmi faárusok kivétel
nélkül csalásra szakosodnak, céljuk az idôs emberek megtévesz-

tése és becsapása oly módon, hogy elôre elkérik a vételárat, majd
csak a kialkudott mennyiség töredékét szállítják le. Így a végén az
olcsóbb fa a hivatalos ár sokszorosába kerül. Csak hivatalos
helyrôl vásároljunk tüzelôt! Ugyancsak a kedvezô vásárlásra hi-
vatkozva, termékbemutatók szervezésével célozhatják meg az
idôs embereket, ahol nyájas, megnyerô módszerrel, felhasználva
a pszichológiai tényezôket, sok esetben értéktelen, silány minôsé-
gû árukat adnak el horribilis áron. Kerüljük el a termékbemutató-
kat, és idôs hozzátartozóinkat, ismerôseinket figyelmeztessük erre
a veszélyre! 

A korai sötétedés miatt az utcán járó bûnözô a sötét, kivilágí-

tatlan házak, ablakok alapján kikövetkeztetheti, hogy a tulajdo-
nos nincs otthon. Célszerû egy-egy világítótestet bekapcsolva
hagyni a szobában, de nagyon jó szolgálatot tesz ilyenkor egy me-
chanikus idôzítô-szerkezettel ellátott dugaszaljzatba helyezett kis
éjjeli lámpa. Az ilyen idôzítôkapcsoló az elektronikai boltokban
beszerezhetô 1000 Ft alatt. Kis befektetéssel növelhetjük a laká-
sunk biztonságát. Semmiképpen se legyünk a „csak a boltba ug-
rok el, két perc...” gyakorlói. Pontosan kifejtve, ha elhagyjuk ott-
honunkat úgy, hogy senki nem marad otthon – ha csak két percre
is – ugyanolyan gondosan zárjuk be ajtónkat és csukjuk be kapun-
kat, mintha több órára mennénk el! Tudják, nagyon is igaz a mon-
dás, mely szerint „alkalom szüli a tolvajt...” 

Ezúton is felhívjuk az idôskorúak figyelmét egy újfajta bûnel-
követési módszerre: többnyire az éjszakai órákban történik, hogy
a kiszemelt áldozatot telefonon felhívják úgy, hogy magukat
unokának, közeli hozzátartozónak kiadva, általában vagy baleset-
re, vagy egyéb más rendkívüli eseményre hivatkozva azonnali se-
gítségként pénzt kérnek. A telefonos beszélgetés során megbeszé-
lik az áldozattal, hogy az „unoka, hozzátartozó, stb.” ismerôse fog
oda menni a pénzért, akinek kérik, hogy az áldozat adja át a pénzt.
Rövidesen meg is jelenik az idôs ember lakásán az „ismerôs”, aki
beszédbe elegyedve az áldozattal, átveszi a kért összeget. Kérjük,
hogy soha ne adjon át idegennek pénzt, ha ilyen telefonhívást
kap, azonnal hívja a 112-es telefonszámon a rendôrséget, és kér-
jen segítséget! 

Felhívás bûnmegelôzésre

Elôször is, engedd meg, hogy köszönt-
sünk Téged településünkön! Nagy örö-
münkre szolgál, hogy ismét van Kakucs-
nak körzeti megbízottja. Szeretnénk egy
kicsit megismerni. Kezdjük az elején! 

Hol születtél, hova jártál iskolába?

Születésem óta Újhartyánon élek, álta-
lános iskolába is oda jártam, majd közép-
iskolai tanulmányaimat Budapesten és
Kiskunlacházán folytattam. Az iskolát kö-
vetôen bevonultam katonának a határôrség
kötelékébe, majd sorkatonai szolgálatom
teljesítése után 1993 óta a Belügyminiszté-
rium hivatásos tagja vagyok.

Milyen út vezetett Kakucsig? Úgy ér-

tem, hol kezdtél dolgozni, és hogy jutot-

tál el ide?

Hivatásos szolgálatomat, mint említet-
tem hivatásos határôrként kezdtem, majd

1998-tól dolgozom rendôrként. 12 évig
Bács-Kiskun megyében Lajosmizsén
járôr, majd járôrvezetô voltam. 2011 janu-
árja óta Dabasi Rendôrkapitányságon szol-
gálatparancsnoki feladatokat látok el.

Amikor megtudtam, hogy Kakucson
lenne egy megüresedett körzeti megbízotti
beosztás, úgy gondoltam, ez testhezálló

feladat lenne számomra. Ezt az ötletet ve-
zetôim is támogatták, így jutottam ide. 

Van családod? 

Igen, van. Feleségemmel 16 éve va-
gyunk házasok, és van egy 15 éves lá-
nyom, aki jelenleg középiskolába jár. Fele-
ségem félig kakucsi származású, ezért is
gondoltam, hogy Kakucs ideális hely len-
ne ahhoz, hogy itt körzeti megbízotti be-
osztást teljesítsek, mivel elég nagy sze-
mély- és helyismerettel rendelkezem. 

Mi lesz a fô célkitûzésed körzeti meg-

bízottként? 

A lakosság szubjektív biztonságérzeté-
nek növelése, valamint szeretnék beillesz-
kedni a kakucsiak mindennapi életébe. 

Kérem, forduljanak hozzám bátran bi-
zalommal a +36-20-489-67-25-as telefon-
számon!

Az interjút Prohászka Petra készítette

Interjú Fábián Zoltán törzszászlóssal, Kakucs új körzeti megbízottjával
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Kakucsi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2016 januárjától településünkön 

is elindul a
„házhoz menô” 

szelektív hulladékgyûjtés.
Az elkülönítetten gyûjtött hulladék
elsô alkalommal történô szállítása:
2016. január 21-én (csütörtökön)

lesz.
Kérjük, hogy a sárga fedelû kukában

gyûjtött szelektív hulladékot 
(papír, mûanyag, fém) 
(kivéve: üveghulladék) 

aznap reggel 7 óráig az ingatlanaik
elé kihelyezni szíveskedjenek.

A gyûjtôedényben csak az azon lévô
matricán feltüntetett hulladékok 

helyezhetôek el!
Az üveghulladékot (és csak azt!) 

továbbra is település több pontján 
kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô

szigeteken lehet elhelyezni!

Egyúttal tájékoztatjuk azon helyi 
lakosainkat, akik még nem vették át

a sárga fedelû hulladékgyûjtô edényt,
hogy a Polgármesteri Hivatalban 

ügyfélfogadási idôben megtehetik azt.
A sárga fedelû kukákért 

és azok kihelyezéséért nem kell külön

díjat fizetni,

azok a közszolgáltatás részét képezik.
Kakucsi Polgármesteri Hivatal

KAKUCSI LAPOZGATÓ

XXVI. évfolyam 1. szám
A KAKUCS Községi Önkormányzat által

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

A lap 2016-tôl évente 4 alkalommal 
jelenik meg.

Felelôs szerkesztô: Csernák Jánosné
Az újságot szerkesztette: 

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

A szerkesztôk munkatársa: 
Farkasné Szabó Mária, 

Kucseráné Bartuszek Judit, Prohászka Petra,
Spanyielné Elek Györgyi 

A képek legtöbbjét Klauz Dénes készítette.
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas.

Felelôs kiadó Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. Dabas.

Tel./fax: 29/365-564.
ISSN szám: 2060-601X

A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási rendje:

HÉTFÔ: 8–17
KEDD: – 

SZERDA: 8–15.30
CSÜTÖRTÖK: – 

PÉNTEK: 8–11.30
Ebédidô: 12.00–12.30 

Háziorvos:

Dr. Kende Károly
hétfô: 8-12., kedd: 12.30-16

szerda: 8-12
csütörtök: 8-12., péntek: 8-12

Sürgôs esetben a mentôk hívhatók 
bármikor a 104-es telefonszámon.
Ügyelet 16 órától másnap reggel 

7 óráig az újhartyáni egészségházban
van: 2367 Újhartyán, Fô u. 26. 

Mobil: 06-30-244 2212

Gyermekorvosi rendelés:

Dr. Vágány Valéria
hétfô: 8-12., kedd: 12-16.

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

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

16 órától másnap reggel 
7 óráig hívható sürgôs esetben 

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

A fogorvosi rendelés:

Dr. Farkas József Attila
hétfô: 13-18., kedd: 8-12.

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

Tel.: 06-20-558-0775

A kakucsi gyógyszertár

nyitvatartása:

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

kedden: 12-15 óráig

Védônô:

Barta Kornélia
Terhes tanácsadás: 

csütörtökön 8-10 óráig

Kakucsi Posta nyitvatartása: 

Hétfô: 8.00-18.00-ig,
Kedd: 8.00-14.00-ig,

Szerda: 8.00-16.00-ig,
Csütörtök: 8.00-16.00-ig,

Péntek: 8.00-16.00-ig,
Ebédidô: 12.00-12.30-ig.

Telefon: 29/376-063, 29/ 376-096
Cím: 2366 Kakucs, Fô utca 74.

Kakucs Polgárôrségének 

telefonszáma: 06-20-915-0683

Az Örkényi Takarékszövetkezet He-
lyi kirendeltségének nyitva tartása:

Hétfô 8.00–16.00
Kedd 8.00–14.30

Szerda 8.00–17.30
Csütörtök 8.00–16.00

Péntek 8.00–16.00 
Ebédidô 12.00–12.30

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:
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KÖKÖRCSIN HÍREK
Az elmúlt három hónap is tartalmasan telt el óvodánkban.
Októberben szüreti szöszmötölôs nyílt pénteket tartottunk.

Minden csoport bemutatta ôszi mûsorát, majd ebédig kézmûves
foglalkozások voltak a csoportszobákban. Rengeteg ötletes tökfa-
ragvány, termésbáb készült. 

Még ebéd elôtt Herman Marika meseíró tartott játékos elôadást
a gyerekeknek. Ez alatt az idô alatt az apukák egy csoportja na-
gyon finom ebédet fôzött az udvaron, két nagy kondérral. Az
ebédhez való finomságokat felajánlották, köszönet jár érte ifj Kál-
vin Jánosnak, Sallai Pálnak, Nagy Józsefnek, Nagy Pálnak.

Másnap nagycsoportosaink képviselték óvodánkat a községi
szüreti felvonuláson. Büszkék voltunk színvonalas szüreti tán-
cukra.

Október 22-én nagycsoportosaink nemzeti zászlókat készítet-
tek, melyeket elhelyeztek a Hôsök Emlékmûvénél, így emlékez-
tünk meg azokról, akik az életüket adták hazánkért.

Novemberben minden csoport készült a Márton-napra. Ötletes
libaformák születtek, közben sok-sok mondóka elhangzott. A táj-
házi Márton-napra is sok óvodás elment, és rengeteg élménnyel
gazdagodott.

A december már a készülôdés, a karácsonyvárás hónapja volt. 
Már hagyomány, hogy Mikulásra mûsort szervezünk a gyere-

keknek. Az idei évben „A kiskondás” címû bábelôadást nézhettük
meg. 

A csomagot a szülôi munkaközösség készítette el a gyerekek-
nek, melyet szülôi munkaközösség pénzébôl fizettek.

A községi adventi vásáron a középsô csoportosaink képviselték
óvodánkat. Az óvó nénik a hivatalban kézmûves foglalkozást tar-
tottak a gyerekeknek, valamint a dolgozók által készített ajándé-
kokat árultunk a sátraknál. Igazi nagy sikerrel, mivel minden elfo-
gyott. 

A templomban megtartott Gézengúz koncertre is sok óvodás
volt kíváncsi, hiszen nálunk már ismert vendég az együttes.

Megtartottuk óvodai adventi ünnepségünket is, melyen a nagy-
csoportosok nagyon szívhez szóló betlehemes jelenetet mutattak
be. A mûsor után vendégül láttuk a szülôket, gyerekeket, a meghí-
vott vendégeket egyaránt. A csoportok finom sütiket készítettek,
hozzá teát és melegbort adtunk a vendégeknek. Nagyon jó hangu-
latban telt el a délután.
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Köszönöm a kollégák egész éves munkáját, hogy örömmel,
minden rábeszélés nélkül vettek részt az óvoda és a község ren-
dezvényein.

Köszönöm a szülôknek, hogy elhozták gyermekeiket, hogy szí-
vesen tartottak velünk és mindenben a segítségünkre voltak.

Ezek mellett a programok mellett teljes gôzzel folyt minden
csoportban a foglalkozás, kezdeményezés. A hab a tortán, hogy
végképp ne unatkozzunk, beindult intézményünkben is az önérté-
kelés, tanfelügyeleti ellenôrzés folyamata.

Úgy gondolom, minden dolgozónkra ráfér egy kis pihenés,
hogy frissen kezdjük meg az új esztendôt, melyhez az óvoda vala-
mennyi dolgozója nevében sok boldogságot kívánok a község

lakóinak!

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezetô

Ezzel a képpel köszönjük az óvódánkban mûködô konyha

vezetôjének és dolgozóinak, hogy községi rendezvényeinken

számíthatunk munkájukra!

Kakucs nagycsoportosai ismerkedtek a Rónay György Könyvtár és Közösségi Házzal

Könyvtárosunk örömmel fogadta az óvoda Süni
nagycsoportosainak látogatását

(Fotók: Tóthné)

A Maci csoporttal úgy eljátszottunk, 
hogy a fényképezésrôl megfeledkeztünk. 

Végül ezt pótoltuk az óvodában

Újszülöttek:

Radics István Eliot 2015. 09. 30. anya: Radics Anikó apa: Kovács István

Radics Kristóf 2015. 09. 30. anya: Radics Anikó apa: Kovács István

Békési Máté  2015.10.06. anya: Simon Ildikó apa: Dr.Békési Attila

Csernák Dávid 2015. 10. 10. 
anya: Bálint Miléna Ágnes apa: Csernák Tamás

Kecskés István Armandó 2015. 11. 03.
anya: Kecskés Alexandra apa: Kovács István

Varga Ákos Zsolt 2015.11.05. anya: Fábián Anett apa: Varga Zsolt

Krisztián Ketrin 2015. 11. 25. anya: Gáspár Irén apa: Krisztián József

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságkötés 2015 IV. negyedévétôl

Szabó János (Kakucs) és Gavló Mária (Kakucs) 2015.11.14-én.
Szeretettel gratulálunk házasságkötésükhöz!

Halottaink 2015 IV. negyedévétôl

Ulicska Erzsébet Judit 2015.09.13.
Varga János 2015.09.13.
Koncz Lászlóné (Tóth Irén) 2015.09.20.
Nagy László 2015.10.16.
Kloczka Mihályné (Sebôk Katalin) 2015.10.18.
Farkas Istvánné (Botlik Karolin) 2015.10.28.
Kaldenecker József 2015.11.05.
Podoba László 2015.11.13.
Tulecz Ferenc 2015.11.24.
Rizán Róbert 2015.11.24.
Csernák Jakab János 2015.12.06.
Serfel Józsefné (Halmi Rozália) 2015.12.06.

Emléküket megôrizzük!

Anyakönyvi hírek 2015. IV. negyedévtôl
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

ÚTRAVALÓ JÓTÉKONYSÁGI EST
Kedves Támogatóink!
Ebben a tanévben 15. alkalommal szerveztük meg intézmé-

nyünk jótékonysági estjét. Ezt kimondani is soknak tûnik, ma-
gunk is alig hisszük, hogy minden év novemberének utolsó heté-
ben – nem kis erôfeszítéssel – kerül sor községünk legnagyobb
szabású rendezvényére.

Rendezvényünk célja a legnemesebb: adni, segíteni, támogatni
gyermekeink iskolai környezetét, jövôjét. Megható érzés és elis-
merésre méltó igyekezet, hogy a mai világban is van segítô kéz,
jó szándék, energia és összefogás, ha gyermekeink támogatásáról
van szó.

Elismeréssel köszönjük szereplô tanítványaink lelkesedését, a
Kollégák felkészítô munkáját, az iskolai Dolgozók és a Szülôk tá-
mogatását, fáradságát, mely sikerre vitte jótékonysági estünket.

Nagyra értékeljük támogatóink nagylelkûségét, felajánlásait,
mely által intézményünket támogatni kívánták. 

A jótékonysági bál bevétele: 647.000Ft.
A felhasználás céljáról, felhasználásáról a szülôi munkaközös-

ség vezetôsége és az intézményvezetés közösen dönt. Annyi bizo-
nyos, hogy támogatásukra most igazán nagy szükség mutatkozik.

Köszönjük több évtizedes figyelmességüket, támogatásukat,
sokakat megérintô szeretetüket!

Marton Ilona intézményvezetô

FÔ TÁMOGATÓINK 2015-ben

Ablak Kakucsra Egyesület, Albán pékség, ALUKÓ Kft, Bábel
László, Baladik Ágnes varrónô, Bárdos Lajos Kamarakórus, Bar-

ta Kornélia, Bartuszek Zsolt Tüzép Inárcs, Baté Gábor, Beliczki
Györgyné, Birinszki Pálné, Boldizsár Sándor, Bor Imréné, Czo-
bák Zsuzsanna, Csernák Attila, Csernák Jánosné, Csernák József-
né, Csernák-Róth Andrea, Csiszárik Pál, DAKÖVKft Dabas, De-
ák Ferenc, Deák Udvarház, Diriné Csiszárik Henriett Gödör ven-
déglô, Dr. Kende Károly, dr. Kendéné Toma Mária, dr. Vágány
Valéria gyermekorvos, Emôdi Györgyi karnagy, Erôs Fitness, Fa-
ragó és Fia Kft, Faragó Pál, Farkasné Csernák Szilvia, Farkasné
Szabó Mária, Gavlóné Csicsa Katalin, Gedai Patika Inárcs, Gerati
Kft Park ABC, Golda Gábor, Goldáné Fajt Mária, Gyógyszertár
Újhartyán, Halmi Pál, Harazin Antal, Hegyiné Kovács Margit,
Helyes József, Helyes Zoltán, ifj. Greman László, ifj. Spanyiel
István, INKA Kft, Janicsek Józsefné, JSP Kft, Juhász-Hegyi Rita,
KAFIK, Kajáry János, Kakucs Község Önkormányzata, Kakucsi
Csernák Zoltán, Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, Kaku-
csi Sportegyesület, Kálvin Zenekar, KAOKE, Kári-Ker 97 Kft
Inárcs, Katica virágbolt, K-G Profil, Kincs-Tár ajándékbolt,Da-
bas, Kovács Antal, Kovács Kálmán, Kovács Róbert, Kubikné Kis
Judit, Kucsák István, Kucsera Attila, Kucsera János, Lovas Ist-
ván, Maczák János, Menyhárth Ágota Bp., Mihály Margit, Mi-
hály Menyhértné, Molnár Lászlóné Mûszaki bolt, Nagy Balázs,
Nagy János, Nagy József, Nagy Pál, Ordasiné Kovács Erzsébet,
Örkényi Takarékszövetkezet Kakucsi Kirendeltsége, Pelikán
Emese, Peregrinus Art Galéria Sztana Károly, Perutek István,
Puncs bazár Inárcs, Radics Jenô, Sallai Beatrix, Sallai Pál Bújócs-
ka vendéglô, Sashegyi Gergô K&H ZRT, Serfel Tamás, Surman
Henrietta, Surman Edina, Surman Edit Újhartyán, Surman és Tár-
sa 2002 Kft, Surman Imre, Surman Vivien, Szarvas Norbert, Sze-
le Éva virágbolt, Takács Sándor, Tóth Katalin, Tóthné Vagány Il-
dikó, Varró és Varró Kft, Varró László, Varró Tamás, Virág min-
denkinek Dabas, Volf Ferenc.

Képes beszámoló az Útravaló mûsorából – a „Duna hullámain”

Az Útravaló mûsor fôszereplôi a nyolcadik osztályosok voltak. Osztályfônökükkel, Nagy Jánosnéval készült
csoportképük
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A ballagást jelzô bakancsot feltûzik az alsós és felsôs
osztályfônökökre is

A Kék Duna keringôt táncolók
Koreográfus: Tóth Istvánné

„Egy Duna-parti csónakházban nagy a jókedv minden
nap” – dalra táncoltak a másodikosok

Koreográfus: Bábel Lászlóné és Kálvin Jánosné

„Hej, Dunáról fúj a szél” kezdetû népdalt
Goldáné Fajt Mária koreografálta

Az ötödikeseknek Fenyô Miklós pergô ritmusú
zenéjére állított össze táncot Tóth Katalin

A „Duna hullámain” mûsort az elsô osztályosok
humoros, vidám táncos összeállítása zárta

Koreográfus: Serfelné Szaller Edit

Végül a nyolcadikosok az „Angyalok keringôje”
zenéjére szerzett táncával kezdôdött a jótékonysági bál

Koreográfus: Nagy Jánosné

A 4. osztályosok szerb-roma táncot táncoltak
Koreográfus: Szarvas-Varró Ágnes
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Könyvbemutató
Marton Réka Zsófia Sophie. Hogy ki ô? Egy rendkívül sokoldalú ember.

Tanárnô az iskolánkban. Költô, fotós és még ki tudja, mi minden fûzôdik a
nevéhez. 

2015. szeptember 21. 18 óra, Budapest. Ekkor volt Tranzit-helyzet címû
elsô verseskötetének bemutatója. Saját verseit saját fotóival illusztrálta. 

Néhányan a tantestületbôl elmentünk erre a bemutatóra. Számomra nagy
hatással voltak az ott elhangzottak. Rékától júniusban kaptam egy dedikált
példányt, tehát ismertem a verseit, a versek hangulatát, az illusztrációnak
használt fotók varázsát. 

Örülök, mert személyesen is találkozhattam Szondi Györggyel, a bemutató moderátorával, levezetôjével, akirôl már sokat hallottam, ol-
vastam. Lélekben gazdagodva, kellemes élményekkel tértünk haza. Köszönöm, Réka, hogy ott lehettem!

Schulcz Éva tanítónô

KAKUCSI LAPOZGATÓ 2016. JANUÁR14

45 éve ballagtunk el a Kakucsi Általános Iskolából!
Azóta vagy rögtön munkába álltunk,

vagy középiskolát, fôiskolát, egyetemet vé-
geztünk, családot alapítottunk, felneveltük
gyermekeinket. A többségben példát mutató
házasságban élôk mellett sajnos vannak kö-
zöttünk elvált, megözvegyült osztálytársak
is. Valamennyiünk élete azt példázza, hogy
az egymást kölcsönösen szeretô, megbe-
csülô társ mellett boldog életünk lehet.
Most a legtöbbünknek az unokák adják az
élet értelmét, örömét.

A ballagási tablónkon szereplôk közül
többen nem kíváncsiak ránk (ami még min-
dig fájó tény), de az a mag, amely a minden
ötödik évben megrendezett találkozón jelen
van, nos, mi örömmel és az egymás iránti
kölcsönös megbecsüléssel, jókedvû, (néha
könnyes) beszélgetéssel töltjük el azt a pár
órát, amit egy ilyen találkozó jelent.

A hiányzó osztálytársak mellett – a bal-

esete miatt igazoltan távol lévô dr. Fajt Er-
zsébetre és férjére is utalok most – sajnál-
tuk, hogy nem lehetett velünk a közeli na-
pok mûtéte miatt alsós osztályfônökünk,
Csonka Csaba és így felesége, Kati tanító
néni sem. Hiányoztak! Innen is mielôbbi
gyógyulást, jó egészséget kívánunk nekik. 

Marosi Mária tanárnô, aki a nyolcadik
osztályban lett osztályfônökünk, ô Sze-
gedrôl levélben üzent nekünk, és gondolat-
ban ölelt bennünket.

Legtöbb drága emlékû tanítónk, tanárunk
már a mennyei katedráról néz ránk. Ott öt
fiú osztálytársunkat (Assenbrenner János,
Dan Tibor, Erôs István, Hefler János, Riz-
majer József) okíthatják immár – és várnak
bennünket. Nem szeretnénk sietni! Még –
reméljük – elég földi feladat vár ránk. Pél-
dául jó lenne táncolni az unokák lakodal-
mán, és dédunokákat ölelni magunkhoz.

Köszönjük Marton Ilona igazgatónônek,
hogy a tôle már megszokott szíves fogadta-
tásban, az iskola ünnepi tortájának átadásá-
val tette tiszteletét, és helyet biztosított ta-
lálkozónknak.

Ma is jó visszagondolni arra az október
3-ai, szombati napra! Remélem, ti is így
gondoljátok, kedves osztálytársaim.

Úgy búcsúztunk, hogy szeretnénk öt év
múlva, a jubileumi 50 éves találkozón ismét
együtt lenni. Bízzunk, higgyünk abban,
hogy megéljük mindannyian. És akkor is-
mét felcseng a dal, amit Horváth Zoltánné
Vali tanító nénitôl tanultunk: „A kakucsi
kertek alja, jaj, de homokos/ Benne sétál ta-
nító néni, jaj, de aranyos./ Mondtam néki:
Jó napot! Ô azt mondta: Szervusztok!/ Fáj
a, fáj a, fáj a szívem, érte meghalok!”

Szeretô öleléssel: 
Tóthné Stégner Éva osztálytársatok

Az alsó sorban: Kálvin János, Berényi Jolán, Liszkai Mária,
Golarits Judit, Rizmajer Mária, Rapcsák Margit (kis), 

Raczki Erzsébet, Stégner Éva. A felsô sorban: Balogh Mária,
Radics János, Tóth Mária, Csernák Margit, Liszkai Katalin,

Rapcsák Margit (nagy), Raczki Katalin, Rácz György, Faragó Pál

A cikk szerzôje oldalán Marton Réka. Lapunk
szerkesztôi mellett: Szondi György
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Elsôsorban szeretném megköszönni
mindazoknak, akik idôt és fáradságot nem
kímélve megtettek minden tôlük telhetôt,
hogy ez a találkozó létrejöhessen. Sajnos,
vannak tanárok és osztálytársak, akik már
nem lehetnek közöttünk, örök búcsút vet-
tek tôlünk, de szívünkben örökké élnek.

És Kiss Jenô versével folytatnám:
„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza
az útra,/Nézd meg, mit tett, mit alkotott a
munka,/Nézz vissza, aztán ismét csak
elôre,/S indulj tovább az alkotó jövôbe.”

Úgy hiszem, ez az osztálytalálkozó ér-
zelmeket, gondolatokat ébresztett fel ben-
nünk. 45 év telt el azóta, hogy átléptük az
iskola küszöbét. 1962 szeptemberében
megszeppenve, a szülôk féltô, aggódó te-
kintetétôl vezérelve, félszegen foglaltuk el
helyünket az iskolapadban, hogy aztán 8
év elteltével ki-ki elinduljon a maga útján.
Volt ebben a 8 évben minden. Jó és rossz
jegyek, sírás és nevetés, gyermeki csínyte-
vés, kamasz huncutság, barátság, diáksze-
relem. 

Gyorsan szaladtak az évek, és máris
ballagtunk. Mellünket széltôl duzzadó vi-
torlaként nekifeszítve léptünk a „nagybe-
tûs életbe”. A kamaszkor és a felnôtté vá-
lás között sokszor tétován, meghunyász-
kodva, vagy éppen dacosan szembefordul-
va a szülôkkel, elindultunk azon az úton,
amelyen 45 éve megyünk töretlenül. 

És hogy mit adott nekünk ez a 45 év?

Elsôsorban rengeteg tanulást és feladatot.
Vannak, akik itt maradtak szülôfalunkban
és vannak, akik átlépték e kis település ha-
tárait. Egyesek szakmát tanultak, míg má-
sok egyetemet végeztek, vagy éppen ott-
hon maradtak, hogy gyermekeiket nevel-
jék. Néhányan ma is napi kapcsolatban
vannak egymással, míg mások már csak
ezeken az alkalmakon találkozhatnak a ré-
gi társakkal. Megmaradtak és megerôsöd-
tek vagy éppen szétszakadtak a gyermek-
kori barátságok. De amit nap mint nap
mindannyian megéltünk: az a változás.
Változás a mindennapjainkban, a családi
állapotunkban, a munkánkban, a körülöt-
tünk lévô emberekben, a külsônkben. A
legfontosabb változás viszont az, ami a
lelkünk mélyén következett és következik
be. 

Mindaz, ami egykoron oly fontos volt
számunkra, az mára elvesztette jelentôsé-
gét. Mindannyian szülôk lettünk, néhá-
nyan már nagyszülôk is. Ez lényegesen
megváltoztatta értékrendünket. Megtanul-
tunk felelôsségteljesen dönteni, és fe-
lelôsséget vállalni. Megismertük azokat a
bennünk rejlô képességeket, melyek segít-
ségével nap nap után képesek voltunk fel-
állni a legnehezebb helyzetekbôl is, hogy
aztán új erôvel, új utakon elindulva tegyük
szebbé a saját és a körülöttünk lévô embe-
rek életét. Tanultunk az általunk elkövetett
hibákból, ezáltal nagyobb élettapasztalatra

tettünk szert, és bölcsebbek lettünk. 
Voltak álmaink, vágyaink, terveink. És

most megálltunk egy pillanatra – mint
ahogy az idézet is mondja –, hogy vissza-
tekintsünk. Erre a pillanatra megállt ve-
lünk az idô is, lehetôséget adva arra, hogy
végig tudjuk gondolni, honnan indultunk
és hol is tartunk most. A fiatalos lendü-
letbôl megfontolt lépések, a hirtelen ki-
mondott szavakból átgondolt, szépen for-
mált mondatok, a lobbanékony indulatból
halk, csendes szeretet van bennünk. A szív
szeretete, mellyel képesek voltunk egy éle-
töltôn át megôrizni a képeket, az emléke-
ket, és az összetartozás vágyát, mely ma
idevezérelt bennünket. 

A XX. században születtünk, és egy-
másra találtunk az iskolában. Csodálatos,
felejthetetlen évek voltak. Köszönöm,
hogy befogadtatok, és ez a XX. század, és
a 2. évezred sikere volt számomra. S most,
a 45 éves találkozóval a XXI. század kü-
szöbén, a 3. évezredben még együtt va-
gyunk. Közben felnôttek lettünk, és az élet
és a változás csodálatos. Kívánom, hogy
mindannyian éljétek meg a jelen pillana-
tot, és ez a kohéziós erô tartson össze min-
ket szeretetben. Mindenkinek kívánok hi-
tet, erôt, hogy az általa kijelölt úton tovább
tudjon lépni, és ne felejtsünk el néha – ha-
csak egy pillanatra is – ismét gyermekek
lenni.      

Radics János

Fôhajtás a doni
hôsök elôtt 

73 éve, 1943. január 13-15-én a DON-i áttörésnél a 2.
magyar hadsereg 250 ezer katonája halt hôsi halált. 
2016. január 17-én, vasárnap a szentmisét követô koszo-
rúzáson hajtsuk meg fejünket, és emlékezzünk meg azok-
ról a kakucsi honvédekrôl, akik itt lelték halálukat, és
akiknek adatait a könyvtárban ôrzött Hôsök Könyvébôl
gyûjtöttünk ki.

BALOGH FERENC (1918-1943), 

BALOG IMRE (1915-1944),

BALOG ISTVÁN (1922-1943), 

GOLARITS JÁNOS (1920-1943),

KALDENECKER ISTVÁN (1909-1943), 

KLOCZKA JÓZSEF (1913-1943),

RACZKI SÁNDOR (1922-1944), 

ZSEMBA SÁNDOR (1920-1944).

Köszönöm a megtisztelô felkérést, hogy néhány gondolatot írjak 
a 45 éves osztálytalálkozónkról

Itt szeretnénk továbbra is megkérni a hozzátartozókat, 
hogy a templomunk elôtti Hôsi Emlékmûvünkön felsoroltak

még hiányzó adataival segítsenek kiegészíteni 
a könyvtárunkban ôrzött Hôsök Könyvét!

***************************

Könyvtárunkban 16 órai kezdettel SZABÓ JÓZSEF JÁNOS

történész elôadását hallgathatjuk meg a korról. 
Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklôdôt!

A megemlékezés pillanata 2013-ban
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A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI

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

A könyvtár nyitva tartása: hétfô, kedd, szerda és péntek: 9-19 óráig.

Állandó foglalkozások:

hétfô:

12-14.30 óráig a Halvány ôszirózsa Nyugdíjasklub a klubban
hó/1 alkalom: 18 órától KAOKE, Díszgalambászok, Ablak Kakucsra
KE gyûlései a klubban
kedd: nincs kötött foglalkozás
szerda:

16-18 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban
19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes a könyvtárban
csütörtök:

15-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban
16.30-18.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus a könyvtárban
hó/2 alkalom 18-20 óráig – Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a
klubban
péntek:

8-10 óráig a DAKÖV munkatársa fogadóórája a klubban 
szombat:

10-16 óráig gitároktatás az Ablak Kakucsra Egyesület szervezésében a
könyvtárban

Egyeztetés alatt, hogy Kakucs Polgárôrsége mikor tart fogadóórát 
intézményünkben.

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést, 
szándékot örömmel támogatunk.

Köszönjük Víg Péternének (Betty Foresterként) az általa írt és kiadott

(Ébredô napfény címû) könyvének egy példányát.
A mûvet könyvtárunkból kölcsönözhetik az érdeklôdôk. Gratulálunk a
szerzônek, és elismerésünket fejezzük ki munkájáért. A szerkesztôség

November 1-jén, halottak napján 
megemlékeztünk valamennyi posztumusz 

díszpolgárunkról helyben és távol is

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

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

Rónay Györgynek 
és László fiának,
valamint 
unokájának,
valamint
Tamás 
unokájának
a könyveit
könyvtárunk 
ezen új
polcrendszerérôl
kölcsönözhetik
2015 
karácsonyától

A 2003. évi posztumusz díszpolgárunk, Rónay György
sírjához is elvittük halottak-napi koszorúnkat

Az emlékezés virágait küldtük a 2012. évi díszpolgárunk,
Nits Márta karnagy sírjához is, a gyôri temetôbe
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2016. januártól Dabason, 

a Réka Optikában
(Dabas, Bartók Béla út 82. szám alatt) 

18 éves szakmai 

tapasztalattal, 
kórházi mûszeres 
és mûtéti háttérrel,

EGYNAPOS

SEBÉSZETI

mûszeres és mûtéti háttérrel 
dr. Fecser Emese 

szemész szakorvos, fôorvos

magánrendelés keretében várja 
szeretettel régi kedves betegeit
és mindenkit, aki elôjegyzett

idôpontban szeretne szemészeti
szakvéleményt 

szemei állapotáról. 

Milyen vizsgálatokat 

vállalunk?

· Szemüvegfelírás.

· Látásromlás miatti szemészeti ki-
vizsgálás.

· Munkaalkalmassági vizsgálat.
· Jogosítvány engedélyezése, meg-

hosszabbítása.
· Szemgyulladás vizsgálata, kezelé-

se.
· Idegentest eltávolítása.
· Magas vérnyomás és cukorbeteg-

ség miatt szemfenéki vizsgálat, majd
szükség esetén ennek kezelése.

· Szürkehályog diagnosztikája és
mûtéti elôkészítése.

· Zöldhályog kivizsgálása, kezelése,
gondozása.

· Szemfenéki meszesedés kivizsgálá-
sa és terápiája.

· Szemhéjak bôrén kialakult növedé-
kek és hibás szemhéjállás mûtéti ke-
zelése.

· Szemhéjszéli árpa kezelése, meg-
nyitása.

· Bármilyen egyéb szemészeti kér-

désben is készséggel állunk ren-

delkezésre.

A vizsgálat díja 5000 Ft/alkalom,
elôjegyzést a 29/361-957

telefonszámon lehet kérni.

KERESZTREJTVÉNY
A 2015. évi III. lapunk keresztrejtvényének megfejtése nehéznek bi-

zonyult.
A színészek: Latabár Kálmán, Kômíves Sándor, Szendrô József,

Makláry Zoltán. 
A filmcímek: Nem ér a nevem, Az utolsó vacsora.
A helyes megfejtôk: Csernák Józsefné, Csiszárik Lászlóné, Fodor Mari-

ann, Hollenbergerné Bencze Anikó, Keresztes Jánosné, Klauzné Keresztes
Ágota, Majer Ferencné (Újhartyán) voltak.

Szeretettel gratulálunk nekik! Megérdemelt jutalmukat átvehették könyv-
tárunkban.

Új rejtvényünk helyes megfejtését (a megszokott feltételekkel, azaz
személyesen kell behozni könyvtárunkba a Lapozgatót a rejtvény megfejté-
sével) 2016 januárjában várjuk. 

A jutalom ismét finom csokoládé lesz.
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Köszönetet mondunk a szüreti felvonulás fogatait szervezô
Pálinkás Tibornak, valamint a fôszereplôket toborzó Fellegi
Krisztinának - akik a kakucsi Lovas Egyesület tagjai -, hogy ismét
egy szép ünnepségben, népi vigadalomban lehetett részünk.

A rendezvény vendéglátását segítették: Nagy József családja és
Karsza János. A felvonulók ebédjét a Kökörcsin Óvoda konyhásai
készítették. A tálalásban két nyugdíjasunk segített. Már többedik

éve az ajándék
borok felcimké-
zésében Ulicska
József volt segít-
ségünkre. A köz-
b i z t o n s á g r ó l
Dinnyés Tamás és
Zsolnai Csaba
csapata gondos-
kodott.

A megállók
mûsorát óvodánk
nagycsoportosai,
a kakucsi Mazso-
rettek, a Kaku-
csoló dalosok és a
Kálvin Zenekar
adta. A nézôk kí-
nálásában részt
vett a KAFIK, a
KAOKE, a KA-
VICSOK, a Ro-
ma Nemzetiségi
Önkormányzat és
a Kökörcsin Óvo-
da. Mindenkinek
hála és köszönet
jár önzetlen mun-

kájáért! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a környékbeli fo-
gatosoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, és azoknak külön
köszönet (akik a rendezôk kérésének és az írásbeli ígéretükhöz hí-
ven) hajtották lovaikat. Jövôre – Isten segítségével – ismét talál-
kozzunk minden jókedvû adományozóval és résztvevôvel! 

Tóthné szervezô

Szüreti felvonulás 2015.

Bírói pár: Nagy Júlia és Zelovics Gergô. Királyi pár:
Serfel Alexandra és Stiebel Gábor. Kocsmárosok:

Németh Cintia és Raffael Erik

A menet élén két kakucsi lovast, Prohászka Alexát és
Kocsis Zsófiát láthattuk

Egymás mögött a kakucsiak: Radics László, Kovács
Mihály és a fôszerepeket kiosztó Fellegi Krisztina fogata

Kínálás a harmadik megállóban a KAOKE és a roma
önkormányzat szervezésében

Zsolnai Tamás fogatán a Mazsorettek ültek

A fogatosokat szervezô, a Kálvin Zenekart szállító
Pálinkás Tibor fogata

Kisbírónk Maczák Marcell, dobosa a
Kálvin Zenekarból Csernák Pál volt
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Alig vártuk, hogy kisüljenek a
libacombok!

A Tájházban

Az udvaron felállított sátorban is ügyes kezek
kézmûveskedtek ezen a napon

Gálik József a libák mellett nyulait
is elhozta a gyerekek örömére

Indul a libalakodalom!

Köszönetet mondunk a vendéglátást
segítôknek: Önkormányzatunknak a liba-,
ifj. Kálvin Jánosnak a csirkecombokért,
Nagy Józsefnek a krumpliért, Rápóti Ti-
bornak a kemence felfûtéséért, Elek
Györgynének a húsok sütésében való se-
gítségéért, Spanyielné Elek Györgyinek a
köretek elkészítéséért. Örülünk, hogy
olyan nagy volt az érdeklôdés, hogy elfo-
gyott valamennyi enni- és innivalónk.

Minden csemege-adományért hálásak voltunk.
Kézmûves foglalkozásunk lelke, Királyfalvi Erzsébet és Ágnes voltak, akik

remek ötleteikkel ismét kitettek magukért ezen a napon is. Hálánk érte! Jövôre
ismét találkozzunk a Márton-naphoz közeli hétvégén, melyre már most hívunk
minden kedves kakucsi lakost!

Nagy Pál fôszakács keze alá
dolgoztak a kemencei sütéskor
Prohászka Petra és Sallai Pál

A benti konyhán ügyes gyermekeink nyújtották,
formázták a liba-sütiket

Királyfalvi Erzsébet boldogan
mutatja fotósunknak a megsült

édességeket

Képes beszámoló az elsô Márton-napi vigadalomról, 
melyet Tájházunkban rendeztünk
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FIATALOK ROVATA

Útban a hírnév felé
A La Femme negyedévente megjelenô divatmagazin egy fiatal

tehetségeket felkaroló és bemutató akciót indított. A programot
elindító sajtótájékoztatón Dr. Navracsics Tibor, a program egyik
támogatója így nyilatkozott:„Tehetséges fiatalokat támogatni a
legjobb befektetés és kötelességünk is egyben. Az ô energiájukra,
ötleteikre, szorgalmukra lesz szükség ahhoz, hogy a jövô Magyar-
országa olyan lehessen, amilyennek elképzeltük, és hogy a világ
bármely pontján a jövôben is büszkék lehessünk magyarjainkra.
Ezért minden ilyen lehetôségre örömmel mondok igent.”

A 2015. év ôszi számban egy Kakucsról induló fiatalt, egykori
tanítványunkat, Rizmajer Antalt, mint a jelen és jövô tehetséges
fotósát mutatják be. Lapunkban idézünk az Antival készített inter-
júból:

„Az egyik gyerekkori barátommal állandóan egymást fotóztuk,
és próbáltunk olyan képeket készíteni, amilyeneket az interneten
is láttunk. Engem idôközben jobban megfogott a kamera mögötti
oldal, így egy idô után ezeken a találkozókon márcsak én fotóz-
tam.”

Az interjúban elmondta még, hogy alkalmazott fotográfusnak
tanul, ám a jövôben szívesen foglalkozik majd marketinggel is.
Ezek mellett jelenleg – a saját szorgalma alapján megtanult szak-
tudásával – a saját „márkanevét”szeretné megalapozni. Az a véle-
ménye, hogy a jó fotós ismérve az, hogy egyéni látásmódja van,
mással össze nem téveszthetô. Erre törekszik ô is.

Elsô sikereit az anyai nagymamájáról készített fotóival érte el,
amelyek a Mamimiliô sorozatcímet kapták. Idézzük ôt: „A Mami-
miliô egy iskolai feladatnak indult, de végül sokkal nagyobb do-
loggá nôtte ki magát. Azóta rengeteg pozitív visszajelzést kap-
tunk. Mama sokszor úgy tesz, mintha nem lenne kedve ezekhez a
fotózásokhoz, mostanra viszont rájöttem, hogy csak kéreti magát.
Volt, hogy meglátogattam úgy, hogy semmilyen fotózás nem volt
elôre megbeszélve, mégis elment gyorsan a fodrászhoz, mielôtt
odaértem. Az uutóbbi idôben külön az ô kérése, hogy legyen ná-
lam a gép, amikor elmegyek hozzá!”

Az Air France (egy francia repülôtársa-ság) a Charles de Gaul-
le repülôtér megnyitására egy fotópályázatot hirdetett, hogy egye-
dülálló látványvilágot és szórakozási lehetôséget építsenek be a
repülôtér várakozó helyiségeibe, az utasok szórakoztatására. En-
nek elsô kiállítását Nánási Pál magyar fotográfus (Ördög Nóra
mûsorvezetô férje) képeivel rendezték be. A következô alkalom-
mal a Nyerj magadnak egy fotókiállítást! címû pályázatra már

Rizmajer Antal is elküldte fotóját, egy szörfösöket ábrázoló ké-
pet. A 143 nevezésbôl Anti végül másodmagával (Turos Margaré-
tával) kapták azt a lehetôséget, hogy elutazhattak Párizsba, hogy
ott elkészítsék fotóikat a repülôtérrôl. Egy képe itt is a mamáról,
Bözsi nénirôl szólt, amint egy francia zászlót tart a kezében. Idé-
zünk az interjúból: „Nagyon örültem, hogy ez a fotó is helyet ka-
pott a képek között, Mama ugyanis elôször azt hitte, hogy az
egész kiállítás róla fog szólni, és egy jó unoka nem okozhat csaló-
dást a nagyszüleinek.” A többfordulós pályázat végsô gyôztese
egy online szavazást követôen Rizmajer Antal lett! Jutalma az
volt, hogy alkotásaiból rendezték meg az Air France galériában a
2015. évi „Gondtalan utazás”címû kiállításukat, ami egyben Anti
elsô önálló fotókiállítása is volt.

A fotós a sikeres bemutatkozás óta több megkeresést kapott,
hiszen addig fôleg esküvô-, portfólió- és kollekció-fotózásokkal
bízták meg. Anti elmondta még, hogy Nánási Pál szakmai szem-
pontból rendkívül nagy hatással volt rá, és sokat segített neki az-
zal, hogy betekinthetett a fotós életébe, valamint a fotózáshoz va-
ló viszonyába is.

Szülôfalujából, Kakucsról sok szeretettel gratulálunk Anti-

nak ezekhez a szép sikerekhez! Reméljük, lesz alkalmunk

személyesen is találkozni vele és képeivel itt, kis községünk-

ben is! Addig ismerkedjünk fotóival a közösségi média felüle-

tein. Örömünk lesz benne!

Szerkesztôség

Nánási Pál és Rizmajer Antal a kiállításmegnyitón

Örömhír! 
Levél Balázs János Liszt-díja zongoramûvésztôl, aki adventi

koncertünk meglepetés-vendége volt: „Kedves Barátaim, Is-
merôseim!

Örömmel osztom meg, hogy pár napja átvehettem a Gramofon

Klasszikus Zenei Díjat, mely az egyik legjelentôsebb szakmai
kitüntetés.

A díj odaítélésének hivatalos indoklása: Eddigi zongoramûvé-
szi pályafutásáért – és különösen Liszt, Chopin, illetve Dubrovay
László mûveinek magas szintû tolmácsolásáért, Cziffra György
mûvési örökségének ápolásáért.”

Örömökben gazdag, boldog új esztendôt kíván sok szeretettel:
Balázs János”

Egykori tanárával, Emôdi Györgyivel, kórusunk új
karnagyával a kakucsi adventi koncerten
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KAKUCS J.M.J TRIO
2015. október 30-án a búskomor ünnep hangulatát egy

fergeteges koncert igyekezett felrázni a Kakucsi Polgármes-
teri Hivatalban.

A nemrég magalakult – ám annál nagyobb ambíciókra
törô J.M.J trió egy igazán különleges és lendületes zenei él-
ményt hozott el a nagyérdemû számára. A betûk sorrendjé-
ben Jasper Andor, Muck Éva és Joubert Flóra a hagyomá-
nyos zenei elemek mellett elektromos kütyüparádét rende-
zett. Az ukulele méretû U-Bass mellett a trópusi esôerdôk
hangját meghazudtoló EWI (Electric Wind Instument) is
elôkerült. Az instrumentális koncerten a nemrég rangos vi-
lágversenyt nyert Muck Éva szólóját Joubert Flóra kísérte,
és a dob-basszus formációt Jasper Andor követte. A szaxo-
fonos a hazai pálya elônyét kihasználva – egy egész zene-
karnyi hangzó anyagot gyúrt össze különleges hangszerén,
modern és különleges hangzást idézve elô. 

Egy biztos: a fiatal trió kitartó mûhelymunkája és kreatív
energiája egyaránt átjött a mintegy kétórás koncert során,

egy maradandó élményt nyújtva a szerencsés vendégeknek.
Reméljük, hallhatunk még róluk, és máskor is megtisztel-
nek minket egy fantasztikus koncerttel.

Muck Ferenc

A J.M.J. Trio

Nagy izgalommal indultunk a november 21-ei Pest Me-
gyei Sporttwirling és Majorette Szövetség 19. Közép-Ma-
gyarországi amatôr majorett nyílt területi versenyére, Kis-
kunlacházára.

Itt nyolc csapat mérte össze tudását, és köztük voltunk mi
is, a Kakucsi Mazsorettek. Tôlünk most három csapat in-
dult: a legifjabbak; a minik, a felsô tagozatosok; a juniorok
és az ifjúsági korosztály; a seniorok.

A mini csoportnak ez volt az elsô versenye, ami sok ta-
nulsággal szolgált, hiszen a fellépô csapatoktól sokat tanul-
hattak. Úgy vélem, jó helyezést értek el: a harmadikok let-
tek. 

A juniorok és a seniorok egyaránt a második helyezést ér-
ték el. 

Nagyon tetszett mindenkinek ez a verseny! Megtapasz-
taltuk, hogy még mindig van hová fejlôdnünk. Ezért szeret-

nénk minél több próbát tartani, és minél több versenyen
résztvenni az elkövetkezô évben.

Írásunk megjelenésekor már túl vagyunk azon a fellépé-
sünkön, amelyre most készülünk. A karácsonyi mûsorunkat
szervezzük úgy, mint tavaly. 

Szeretnénk, ha erre minél többen eljönnének, hogy meg-
nézzék, hogy ebben az évben is milyen sokat tanultunk. Az
összes korosztály fellép majd, de lesznek meglepetésmûso-
rok is. A szépen feldíszített sportcsarnokban kiállítjuk az
eddig elért helyezéseinket bizonyító kupákat, érmeket. 

Házigazda a rendezvényen fellépô összes mazsorettes és
vezetôik: Bittera Zsuzsa oktató és Szabó-Faragó Fruzsina
csoportvezetô lesz.

Ezzel a mûsorunkkal kívánunk majd szép, évet záró ün-
nepeket és boldog új esztendôt valamennyi szerettünknek
és szurkolóinknak is!

Szabó-Faragó Fruzsina

A Mazsorettek híreibôl
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT, A BÁTORÍTÁST!
Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak számunkra egy éve a

községünk vezetôi!
Köszönjük szurkolóinknak a biztatást, a szponzorainknak a

felajánlásokat!
Köszönjük az utánpótlás csapataink és családtagjainak ki-

tartását, segítségét!
De köszönjük a kritikusoknak és a kétkedôknek is, hiszen

nélkülük sem sikerült volna!

Elvállaltuk, sokat dolgoztunk, gondolkodtunk, terveztünk.
„Kakucsaikkal a kakucsi fociért”- szlogennel kezdtük az

évet.
Mindezekhez hûen tartottuk magunkat, és ezen elveket to-

vábbra is szem elôtt tartva szeretnénk a jövôben is dolgozni a
kakucsi sport sikereiért.

Vállaltuk, hogy felnôtt fejjel iskolapadba üljünk, és elvé-
geztük. Mára a két utánpótlásban dolgozó edzônk is rendelke-
zik az UEFA és a Magyar Labdarúgó Szövetség által indított
„Grassroots C” labdarúgóedzô végzettséggel.

Elkezdtük felépíteni a klub utánpótlását, a csapatok meg-
szervezését, a klub menedzselését.

A legkisebbeknél kezdtük a labdarúgás, mint játék okta-
tását.

Az óvodai focifoglalkozásokat a Dabas által elindított intéz-
ményi programhoz csatlakozva folytattuk.

A BOZSIK korosztályokban (U7 – U9 – U11 – U13) indí-
tott csapataink egyre sikeresebben szerepelnek a Bozsik-fesz-
tiválokon. Rendben és nagy létszámmal indulunk a tornákon.
Itt már elismerik és értékelik a kakucsi utánpótlást. Ôk a jövô,
a KAKUCSI FOCI reménységei. Minél több idôt és energiát
kell fektetni e korosztályok versenyeztetésére!

Mint tavasszal írtuk, felnôtt csapatunk a helyi, kakucsi já-

tékosokra épül.
Ennek tükrében az új szezon szakmai és pedagógiai feladata

a fiatal tehetségek (tavaszi U–21 ifi csapat) és az idôsebb játé-
kosok csapattá kovácsolása volt. Elnökségünk és a szakmai
stáb úgy döntött, hogy a megfiatalított felnôtt csapatunk még
nem érett a megye II. osztályban való megmérettetésre, így a

Pest megyei szövetség felkérését visszautasítva, csapatunkat a
megye III. osztályban indítottuk. Elmondhatjuk utólagosan is:
bölcs döntést hoztunk.

Az elsô csapatunk az ôszi szezont az elôkelô harmadik do-
bogós helyen zárta 12 gyôzelemmel, két pontra a listavezetô
Táborfalva csapatától. Erre az eredményre méltán lehet büszke
minden kakucsi játékos és fociszurkoló egyaránt. A csapat
szezont záró célja az elsô három hely valamelyikének meg-
szerzése.

Összegezve kijelenthetjük és leírhatjuk, hogy igazi kis kö-
zösségé kezdtünk alakulni. 

Szeretném kiemelni a nagy sikerrel megtartott fociünnepün-
ket, az elsô HAGYOMÁNYÖRZÔ SPORTBÁLT, amit a ka-
kucsi tornacsarnokban tartottunk.

Rendezvényünk óriási sikerrel zajlott, minden generáció
fergeteges bulit tartott a gyerekektôl a felnôttekig egyaránt!

Szurkolóink már az interneten is figyelemmel követhetik a
klub eseményeit:

Hivatalos weboldalunk: http://kakucskse.webnode.hu
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A

KAKUCS KSE VEZETÉSE!
Miták József szakosztályvezetô

KAKUCSI KSE – ÉVÉRTÉKELÔ
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Akik elfogadták meghívásunkat: 10 éves évfordulósok:
Dinnyés László-Klemencz Tímea, Bednárik Gábor-Kucsera Tün-
de, Ulicska József-Kecskés Laura, Bán Zsolt-Macskó Zsuzsanna,
15 éves évfordulósok: Golarits Albert-Lovász Katalin 20 éves

évfordulósok: Sztanyó István-Majer Bernadett, 25 éves évfordu-

lósok: Maczák Csaba-Gáspár Erzsébet, Szüle József-Kucsera

Andrea, 30 éves évfordulósok: Helyes István-Svébis Veronka,
Tóth László-Fajt Edit, Strupka Pál-Kiss Edi, 35 éves évforduló-

sok: Váradi István-Kloczka Erzsébet, Bobák József-Kucsera Ani-
kó, Kucsera János-Bartuszek Judit, 40 éves évfordulósok: Sallai
Pál-Ordasi Erzsébet, Pálinkás János-Deák Katalin, 45 éves évfor-

dulósok: Duró Pál-Gavló Mária, Farkas Lénárd-Bobák Teréz

Egyházi képes oldal

A szombati vásári forgatagra meghívott Gézengúz
együttes mûsorát templomunkban fogadtuk

A Rózsafüzér Társulat tagjai a Szállást keres a Szent
Család hagyományôrzô szertartásával várták Jézus
születését. Elsô napukon a könyvtáros fogadta ôket

Másnap, vasárnap itt rendeztük meg adventi
koncertünket is

A gyerekekkel betlehemezni jártunk az adventi
idôszakban

2015. november 22-én a jubiláló házaspárokat köszöntötte Petô Gábor atya és dr. Kendéné Toma Mária polgármester templomunkban

(F
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ó:
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ót
hn

é)
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Adventi vásár a Szent Kereszt téren 2015. december 12-én

Polgármester asszonyunk mellett Pánczél
Károly országgyûlési képviselônk is

köszöntötte a vásár résztvevôit
A Kökörcsin Óvoda mûsorát egy közösen

elôadott dal koronázta meg

Énekeltek a Kakucsoló dalosok is, akik – reményünk szerint – a
jövô népdalosai lesznek

A Kavicsok és Sziklák vidám csapata a vásáron
A KAFIK sátrában a fotózás kedvéért a vendéglátás megállt egy

pillanatra

Az Általános Iskola énekkarát Nagy Jánosné tanárnô készítette fel
az ünnepi fellépésre

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselôinél is finom ételeket kínáltak

Gálik József erre az alkalomra is elhozta
simogatható állatait

A Kálvin Jánosék sátra mellett mindig hosszú
sor állt, de maradt idô a fényképezkedésre is

„A községi programokon a hivatali kollégáink jó
kedvvel vesznek részt.”

A Sportegyesület és a Dream Team együtt
kínált ételt-italt

A KAOKE csapatának képviselôi is jól
érezték magukat ezen a vásáron

A vásári hangulathoz, de az adventi várakozás-
hoz is illô zenei mûsort, a Gézengúz együttes

elôadását templomunkban fogadtuk, amit itt is kö-
szönünk Petô Gábor atyának. 

A mûsor szponzorai: Csernák Jánosné, Csiszá-
rik Pál, Herman Attila, Jasper Lóránt, dr. Kendéné
Toma Mária, Nagy Pál, Sallai Pál, ifj. Spanyiel Ist-

ván, Tóth Isvánné voltak. Köszönjük valamennyi
nézô, elsôsorban a kisgyermekes családok nevé-
ben a támogatásukat!
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