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Közeledik a karácsony, az évnek legszebb szakasza.
Hóval indította az adventet a természet, fehérrel szórva tele né-

hány óra alatt az ágakat. 
A fenyőfa apró fényei ragyogtak a hópihék csillámain, emelve 

az ünnep fényét és meghittségét, és a gyermekek cseppnyi ízelítőt 
kaptak, milyen is volt valaha a karácsony.

Megtapasztalhattuk, milyen jó egymás társaságában beszélget-
ni, új barátokra lelni, gyermekekkel válogatni az apró ajándékok 
között, forralt boros és teás poháron melengetni a kezünket, harap-
ni a sült kolbászból, megkóstolni a töltött káposztát, a halászlevet 
és a számtalan süteményt, húsfélét, palacsintát. 

A közös ünneplés megmutatta, milyen nagy ajándék a mosoly-
lyal, szeretettel teli, igazi karácsonyi készülődés. A hosszú, sötét 
éjszakák, rövid nappalok után már őszintén várjuk, hogy felváltsa 
a homályt az észrevétlen léptekkel közelgő fény. A fény utáni vá-

gyunk miatt gyertyákat gyújtunk, utat mutatni hozzánk a világos-
ságnak. Így gyújtjuk meg az adventi koszorú négy gyertyáját egy-
más után. Mostanában többet fi gyelünk egymásra – és magunkra 
is. Lélekben készülődünk a karácsony csodájára. 

A legkisebb öröm is megsokszorozódik, ha megosztjuk mások-
kal. Ezért érez melegséget a szíve körül minden ember, ha ad, és 
ez a melegség maga is ajándék. Ezt az érzést kell megőrizni az 
elkövetkezendő esztendőre, hogy jusson belőle mind a 12 hónapra 
elegendő.

Békességre és szeretetre vágyunk mindannyian. A szeretet és 
békesség tegye széppé a közelgő ünnepet minden családnak!

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánok Mindenkinek Kakucs Önkormányzata nevében!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
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2017 októberétől decemberig - Kulturális Bizottságunkkal karöltve 
- az alábbi rendezvényekről adhatunk számot lapunk olvasóinak:

Október

1-jén kirándulás a Plitvicei-tavaknál
6-án, pénteken koszorúk elhelyezése 
a Liebner-emlékoszlopnál
4-5-én katonai sírok kutatása a Nagykőrösi 
útnál
7-én, szombaton a Bárdos Kamarakórus 15 
éves jubileumi főpróbája 26. o.
14-én, szombaton szüreti felvonulás 29. o.
21-én, szombaton egyházi zarándoklat 
Csatkára
23-án, hétfőn emlékezés az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcra 3. o.
28-án, szombaton bérmálkozás Inárcson
    
November

1-jén, szerdán mindenszentek ünnepe
11-én, szombaton a Tájháznál Márton-napi 
baráti összejövetel 22. o.
25-én, szombaton a Halvány Őszirózsa 
Nyugdíjasklub baráti összejövetele 25. o.
25-én, szombaton az iskola jótékonysági 
bálja 19-20. o.
27-én, hétfőn a község nyugdíjasainak 
ünnepe 10. o.

December

3-án advent első vasárnapján adventi vásár 
32. o.
9-én, szombaton sportbál 30. o.

A plitvicei kirándulás résztvevői

Gyásznapunkon koszorút helyeztünk 
el a felújított emlékoszlopnál a 

lengyel-magyar barátság emlékére

Szüreti felvonulásunk királyi párja: 
Konczik Lili és Zalavári Máté

Az iskola jótékonysági bálja

Katonai sírok kutatása a Nagykőrösi útnál
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Lapunkban az 1956. október 23-ai szabadságharcra és for-
radalomra emlékezve - a koszorúzást követő – ünnepségünk 
köszöntőjét és zárszavát tesszük közzé

Tisztelt Lakótársaim és Vendégeink!
Régi igazság, hogy amelyik nemzet nem ismeri a múlt-

ját, az nem tudja felépíteni a jövőjét. Nemzetünk múltjába 
tekintve megállapíthatjuk, hogy a magyar szabadságszerető 
nép. 

E gondolat jegyében, a múltunk által ránk ruházott fele-
lősség vállalásával emlékezünk ma az 1956-os forradalom 
és szabadságharc időszakára. Őseink örökébe lépve köteles-
ségünk az emlékezés. 

„Egy nép kiáltott. Aztán csönd lett” olvashatjuk Márai 
versében. S mi, idősebbek tudjuk, hogy mit jelentett akkori-
ban ez a „kiáltás”, és milyen is volt az a „csönd”. 

De a forradalmak – ha elbuknak is – mindig új rendet szül-
nek. A kiontott vér soha nem hull hiába! A történelem mindig 
jóváírja a nemzet életében a hazáért elszenvedett hősi halált. 
Csak az érintett családoknak volt nehéz kibírniuk szerette-
ik elvesztését. Mert a meghalt, megölt hozzátartozók helye 
mindörökre üresen tátongott a családi tűzhelyek mellett.

 Amidőn az 56-os lyukas zászló piros színében a hazafi ak 
áldozatos és verítékes munkáját és véráldozatát látjuk, a fe-
hér színhez a hűséget, a zöldhöz pedig a reményt rendeljük, 
az már túlmutat a nemzeti múlt emlékezetén. Több ez annál! 
Jelenti és jelképezi azt a nemzeti erőt is, amelynek birtoká-
ban minden nemzeti tragédiánkon felül tudott emelkedni e 
maroknyi nép évszázadokon keresztül. És ez hittel, remény-
nyel tölt el bennünket.

Ma a hősökre emlékezünk. Ők váltották meg a mi sza-
badságunkat, és készítették elő függetlenségünket.  Áldott 
legyen emlékük! Áldozatuk az utódok javát szolgálja, ezál-
tal válik szentté. 

1956 csupán az egyik állomása a tövisekkel teli történel-
mi utunknak.  Ha azonban történelmi múlt hibáiból tanul-
ni szeretnénk, és eligazodni próbálunk a jelen ingoványos 
útvesztőin, ma is érvényes útmutatást jelenthetnek Kölcsey 
szavai:

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort,
Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!”

Ünnepségünk záró gondolatai
Az 1956-os novembervég az adventváró lecsendesülés 

helyett fájdalmat és rettegést hozott. Az angyal pedig hallga-
tó harangokat, éhséget és didergést talált az üszkös, fagyos 
Budapesten.

Azóta eltelt 61 év. Mennyi minden történt velünk! Mi lett 
belőlünk? A közöny, a kiégés, a Mammon imádata fertőzi 
a lelkeket. Nem idegen tankok feledtetik a múltunk dicső-
ségét. Az elmúlt évtizedek butító szelleme sötétlik. Hálát-
lan nép lennénk?  Remélhetőleg nem. Csak alszunk. De az 
álomból van ébredés!

56 szelleme éltessen bennünket! Higgyünk és bízzunk a 
költő által jósolt csodában!

„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből-
Találkoztak ők már néhányszor
 a gyermek, a szamár,. a pásztor-
Az alomban, a jászol mellett.
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal.
Mondd meg nekik, mennyből az angyal.”

Műsorunkat Csernák Jánosné tanárnő állította össze. Elő-
adták az öntevékeny énekes művészeti körök, a civil egye-
sületek képviselői. Zenei közreműködőnk a Kálvin Zenekar 
volt.
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Önkormányzati hírek

Sokan kérdezik, miért nem pályázunk olyan célokra, 
amelyek a község szüksége szerinti célok megvalósítását 
célozzák. 

Sajnálattal kell írnom, hogy a pályázatok Pest megye tele-
püléseinek esetében különösen nehézkesek. 

A leggazdagabb régióhoz tartozunk, mivel az ipari, kul-
turális, infrastrukturális fejlettség - Budapest miatt - a 
legmagasabb az országban. A pályázatok kiírásakor ezt a 
„gazdagságot” kivetítik azokra a településekre is, amelyek 
egyáltalán nem, vagy alig rendelkeznek iparűzési bevétellel, 
és az infrastruktúra fejlettsége is hagy kívánnivalót. 

Nem pályázhatunk bármely pályázatra, csak azokra, ame-
lyeket a Közép-Magyarország régióra írtak ki. 

Ezért döntött úgy Pest megye és Budapest vezetése, hogy 
Pest megye elválik a közép-magyarországi régiótól. Ennek 
azonban az adminisztratív átfutási ideje majd csak 2020 után 
teszi lehetővé a fejlettségi szintnek megfelelő pályázatok 
megcélozását. 

Addig is, amit csak lehet, megpályázunk, ami Kakucsnak 
szükséges beruházás, és jogosult is rá.

Az energiatakarékossági pályázat keretében négy épü-
lettel nyertünk.  A pályázatban az önkormányzati tulaj-
donban lévő épületek szerepelhettek. A pályázat tartalma a 
következő együttes volt: 15 centiméteres szigetelés, a nyílás-
zárók cseréje, valamint hálózatra csatlakoztatott napelemes 
rendszer tetőre telepítése. A munkálatok előtt elvégezték az 
energiahatékonysági tanúsítványhoz szükséges méréseket, 
és minden épületünk megbukott rajta. Egyetlen sem hozta 
azokat az értékeket, amelyeket egy középülettől elvárnak. 
Csak emiatt indulhattunk a pályázaton. A szigetelés célja az 
energia-megtakarítás, és az épületeknek meg kell felelniük 
az energetikai tanúsítvány kiadásához szükséges, előírt érté-
keknek. A szigetelést csak kívülről lehet elvégezni, mivel a 
belső szigetelés lehetővé tenné, hogy az eső és hó beszivá-
rogjon a falakba kívülről, így az épületek falai penészesek 
lennének, mivel nem tudna átszellőzni a fal. Amennyiben az 
épület bármelyik oldalát nem szigetelnék le, az energetikai 
méréskor látható lenne az energiaveszteség. Azt jelentené, 
hogy megszegtük a pályázatban vállaltakat, melynek súlyos 
pénzügyi következményei lennének. 

Az energiahatékonyságról 2015-ben alkotta meg az Or-
szággyűlés a LVII. számú törvényt, melynek célja: „a 
nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szük-
séges egyes feladatok meghatározása és e feladatok végre-
hajtása feltételeinek biztosítása, az energiaellátás és ener-
giafelhasználás hatékonyságának átfogó biztosítása, s ezzel 
az energiafogyasztói költségek csökkentése, valamint a 
környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára törté-
nő megóvása, elősegítve az európai uniós jogi követelmé-
nyeket”.

E törvény 11/A. §: 
„a közintézmények tulajdonában és használatában álló, 

közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenn-

tartásáért felelős szervezet vezetője:
a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiaha-

tékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti 
energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a ké-
szítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti 
Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;…..

„feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergeti-
kai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat az online 
felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe és 
együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer ke-
zelésével megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan 
hozzáférést biztosít a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer-
hez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az ener-
giapolitikáért felelős miniszter e törvényben és a végrehaj-
tására kiadott rendeletekben meghatározott feladatai ellátása 
céljából.” A törvény szerint jártunk el.

A községháza épülete ugyanolyan színeket kap, mint a 
most láthatóak, a jellegzetes épületfelületi kiugró pártáza-
tokat a szigeteléssel is kiemelik. A munkák végeztével min-
denki számára szép, esztétikus, vonalaiban változatlan Köz-
ségháza áll majd a lakosság rendelkezésére.  

A Képviselő-testület mindig is tudta, mire szeretne pályá-
zatot benyújtani. Azonban az elindított pályázati eljárások 
során derült ki, hogy az épületek, intézmények, közszolgál-
tatások egy része egyáltalán nem létezik. Annak ellenére, 
hogy működtek és működnek, nyomuk sem volt a térképe-
ken, nem léteztek a földhivatali bejegyzésekben. 

Ezek engedélyeztetése, feltüntetése, hosszú időbe és 
pénzbe is került. Az eljárások végére már lejárt a pályázati 
beadási határidő. 

Az ivóvíz minősége évtizedes probléma. A tiszta vizet a 
víztorony és a víziközmű fennmaradási engedélyeinek hosz-
szadalmas eljárása miatt nem tudtuk eddig biztosítani. 

Jó hír, hogy a DAKÖV Kft. a beadott engedélyeztetési 
eljárások végére ért, és megkapta a szükséges engedélye-
ket. Mivel vízminőség javítására újabb pályázatokat nem 
indítanak (csak a mérgező anyagokat tartalmazó vízbázisok 
esetében), az állam biztosítja a pénzügyi keretet arra, hogy 
Kakucson a tervek alapján elvégezhessék a szükséges mun-
kálatokat. 

A Daköv Kft. szakmai vezetésének közlése szerint 2018. 
év elején, amint az időjárás engedi, elindítják a vastalanító 
beépítését. Reméljük, mihamarabb helyreáll az ivóvíz mi-
nősége!

A Kakucsi Sportegyesület a TAO segítségével szeretné 
bővíteni a klubházat. Hasonlóan az előzőekhez, ezt az épü-
letet is először létezővé kellett tennünk, és az eljárás miatt 
halasztást kellett kérniük. Ezt a haladékot jövő év június vé-
géig megadták. Az Önkormányzat közel 5 millió forinttal 
járul hozzá a tervek megvalósításához. Egy szép, kulturált 
klubház áll majd a szakmai munka színvonalának eredmé-
nyeként megnövekedett sportoló utánpótlás és a felnőtt csa-
patok rendelkezésére. 

Kedves Kakucsiak! Kedves Olvasóm!
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Köszönjük az edzők és a sportvezetők áldozatos munká-

ját, amivel elérték, hogy ma már gyermekzsivajtól hangos a 
sportpálya!

A mi falunk, Kakucs, két olyan település között helyezke-
dik el, amelyek rendelkeznek autópálya lehajtóval. 

Az autópálya „áldásaiból” mi csak az éjjel-nappal zúgó, 
robogó járművek egyre növekvő zaját, és ezzel együtt bizo-
nyos mennyiségű mérgező anyagot kapjuk. 

Bárki, aki Újhartyánból Budapestre indul, és nem a temp-
lomon túl lakik, az Kakucson megy keresztül autójával az 
inárcsi lehajtó felé. Ugyanezt az utat teszi meg hazafelé is, 
ami annyit tesz, hogy Kakucs teljes hosszán végigautózik 
oda-vissza. 

Az elmúlt három évben a rendelkezésre álló minden fóru-
mon részt vettem, ami az M5-ös autópálya melletti lehajtó-
létesítéssel foglalkozott. 

Írásban, szóban ismertettem a helyzetünket. 
Az M5-ös Pest megyei szakaszán csak Felsőpakonynak, 

Kakucsnak és Táborfalvának nincs ráhajtási lehetősége a pá-
lyára. A három település közül Kakucs az egyetlen, amely-
nek lakói – ahhoz, hogy az autópályára elérjenek – kény-
telenek áthajtani még egy településen, ha Budapest, vagy 
Kecskemét-Szeged felé vennék az útjukat. A másik két te-
lepülés más községek lakóit nem zavarva juthatnak fel az 
autópályára. 

Számunkra nagyon fontos, hogy előbb-utóbb nekünk 
kedvező megoldás szülessék. 

A kialakult helyzet nem teszi lehetővé, hogy Kakucson 
nagyobb vállalkozások telepedjenek meg, munkahelyeket 
teremtve. 

Ennek ellenére, vállalkozások terén jó hírrel is szolgál-
hatok. Az MVM-Hungarowind Kft. két, egyenként 498 kVA 
teljesítményű, naperőmű létesítését kezdheti meg a jogerős 
építési engedély birtokában. A két erőmű iparűzési bevétel-
hez juttatja az önkormányzatot a jövőben.

A megújuló energia termelésének tervezett beindulása 
2018 első negyedéve. A leendő napelemparkhoz vezető föld-
út felújítására és igazi úttá alakítása érdekében részt veszünk 
a külterületi utak szilárd burkolattal való ellátására kiírt 
pályázaton. Pályázatunkat 2017. augusztus másodikán, a jo-
gosultsági szempontok vizsgálata után támogatták. Most fo-
lyik a tartalmi értékelése, és még ez év decemberében ered-
ményt hirdetnek. Jó esélyeink vannak a pozitív elbírálásra. 

Az útra nagy szüksége van az Önkormányzatnak az ipari 
park kialakítása miatt. 

A már ott működő – és megvalósuló – vállalkozások 
(Kakucs-Ring, Deák Udvarház, napelem-parkok, a mező-
gazdasági területek) és az egyre népszerűbbé váló Pótha-
raszti Sétaerdő eléréséhez elengedhetetlen egy jól járható 
út. 

Belterületi utakra második körben ismét meghirdetik a 
pályázatot – a Székesi úti lakókert útjait építtetjük ki. Ren-
deztük a helyrajzi számokat, és várhatóan így már a tartalmi 
értékelés pozitív elbírálást kap. 

A vállalkozások tevékenységét fi gyelemmel kíséri a 
Képviselő-testület. A példamutatóan működő vállalkozások 
megbecsülésére megalapítottuk a „Kakucs Község Kiváló 

Vállalkozása” elismerő díjat. Annak a vállalkozásnak ítél-
hető oda, amely a község életében pozitív szerepet játszik, 
többségében kakucsi lakosokat alkalmaz, legalább három 
éve sikeres a vállalkozás és iparűzési adójával a község gaz-
dálkodását segíti. A díj egy sokszögű, ferdén vágott üveg ha-
sáb, a ferde síkba gravírozva: Kakucs címere, és a „Kakucs 
Község Kiváló Vállalkozása” szöveg.

Az első vállalkozás, amely elnyerte a díjat 2017-ben: Fa-
ragó Környezetvédelmi Kft. A díjat Marjay Gyula a VOSZ 
Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnöke 
adta át augusztus huszadikán. 

Szívből gratulálunk a család tagjainak, akik hosszú idő 
óta, tartósan sikerrel működtetik a céget!

A Képviselő-testület támogatja a község életében tevé-
kenyen résztvevő, a kulturális és közösségi életet gazdagító 
egyesületeket. 

Rendeletben határoztuk meg a támogatás kritériumait és 
mértékét. Az idei esztendőben közel kilencmillió forinttal 
segítettük a munkájukat. Ebből az összegből kiemelt tá-
mogatást kap a Polgárőr Egyesület – 3 066 000 Ft, és a 
Kakucs Község Sportegyesülete – 2 985 000 Ft. 

A fennmaradó négymillió forint további 16 egyesület 
között oszlik meg közösségi részvétel és tevékenységará-
nyosan. 

Örvendetes tény a növekvő egyesületek száma, akik a 
rendezvényeinken aktívan fellépnek a műsorokban és/vagy 
vendégül látják a község lakosait és testvértelepülésünk kül-
döttségét. Köszönetet érdemelnek a közösségépítő munká-
jukért az egyesületek aktív tagjai és támogatói!

Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik egész évben 
hozzájárultak Kakucs fejlődéséhez az óvoda, iskola, könyv-
tár, az egészségügy, a polgármesteri hivatal dolgozói és a 
közmunkások munkáját! 

Köszönöm a lakosoknak, hogy nagy számban részt vettek 
a község rendezvényein, közösségi alkalmainkon! Külön 
köszönet illeti a vállalkozókat, akik támogatták ünnepein-
ket, programjainkat!

Önök nélkül ez az esztendő üres és eseménytelen lett vol-
na. Önökkel együtt töltöttük meg értékes órákkal, kellemes 
szórakozással, örömmel, megható, büszke pillanatokkal és 
az összetartozás érzésével. Kívánom, hogy az elkövetkezen-
dő új esztendőben ismét együtt tölthessünk minél több időt! 
Ennek reményében kívánok Önöknek szép ünnepet!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

KAKUCSI LAPOZGATÓ XXVII. évfolyam 5. szám

A KAKUCS Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap. 
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Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: Klauz Dénes, Tóth Istvánné, Varró Jánosné  
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 Kucseráné Bartuszek Judit, Spanyielné Elek Györgyi 
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A Polgármester Asszony kérésére 

utólag közöljük Marjay Gyula, a VOSZ 
Közép-Magyarországi Regionális Szer-
vezete elnökének köszöntő beszédét, 
mely a „Kakucs Község Kiváló Vállal-
kozása” díj átadásakor, 2017. augusz-
tus 20-án hangzott el

Tisztelt Díjazott! Tisztelt Polgár-
mester Asszony! Hölgyeim és Ura-
im!

Nagy dolog egy vállalkozás életé-
ben, ha megéri a 25 évet. Akik ezt el-
érik, vagy akár meg is haladják, mint 
a Faragó Környezetvédelmi és Szol-
gáltató Kft., ők már biztosan tudnak 
valamit!

És aki tud valamit, arra érdemes 
odafi gyelni, példának tekinteni. Mert 
példaképekre a mai világban egyre 

nagyobb szükség van. Olyan emberek 
kellenek, akik utat mutatnak másoknak 
is, hogy hogyan kell boldogulni, ho-
gyan kell a vállalkozói világ buktatóit 
tisztességesen leküzdeni. 

Ehhez szerintem nemcsak az egyén 
szükséges, hanem a környezete, a csa-
ládja is. Élő példa a kitüntetett családi 
vállalkozás, hogy kell és lehet együtt 
dolgozni és fejleszteni a vállalkozást. 
Az ilyen cégekre nagy szüksége van a 
magyar gazdaságnak.

E napon Szent István egyik intelme 
is eszembe jut: VIII. A fi ak kövessék az 
elődöket.

Mert mivé lenne a sikeres vállalkozás, 
ha azt az utódok nem viszik tovább?

Egy olyan céget, mint a mai díjazot-
tunk, aki 900 millió forintos éves árbe-
vételt tud produkálni szép eredmény 

mellett, és ezt az eredményt visszafor-
gatja a cégbe, a partnerek is komolyan 
veszik és számítanak rá!

És még egy dolog:
Örülök, hogy Kakucs Önkormány-

zata megalapította ezt a vállalkozói 
díjat. Az elismerésekre mindig szükség 
van, hogy ne csak úgy elmenjünk a jók, 
a kiválók mellett, hanem erre mások fi -
gyelmét is felhívjuk. Ha ezt a nemzeti 
ünnepünkön tesszük, az még jobban ki-
emeli e díj jelentőségét.

„Azokból a kövekből, me-
lyek utunkba gördülnek, egy kis 
ügyességel lépcsőt is építhetünk.” 
(Gróf Széchenyi István)

A vállalkozók lépcsőt építenek!
Szeretettel gratulálok a díjazottnak, 

és kívánok jó egészséget, sok sikert az 
elkövetkező évekre!

XIII. ülés: 2017. szeptember 28.
18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
Kakucs község településképének védelméről
19/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
A közművesítési hozzájárulásról
99/2017. (09. 28.) Határozat
Az új településfejlesztési, rendezési eszközök, a TAK 

és a TKR tervezete tárgyában ismertetett hatósági véle-
ményekkel kapcsolatos jegyzőkönyv elfogadásáról 

100/2017. (09. 28.) Határozat
Kakucs Község Településképi Arculati Kézikönyvének 

elfogadásáról 
101/2017. (09. 28.) Határozat
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról 

szóló rendelet felülvizsgálatáról 
102/2017. (09. 28.) Határozat
A 036/28. szám alatti ingatlan egy része csereként tör-

ténő felajánlásáról 
103/2017. (09. 28.) Határozat
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-

pont módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 

104/2017. (09. 28.) Határozat
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgála-

tai Szakmai Programjának elfogadásáról
105/2017. (09. 28.) Határozat
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 

és a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-
pont 2017. I. félévi beszámolójának elfogadásáról

106/2017. (09. 28.) Határozat

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgála-
tai Esélyegyenlőségi terve teljesülésének vizsgálatáról

XIV. ülés: 2017. október 16.
20/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatá-

ról szóló 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról 

21/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
107/2017. (09. 28.) Határozat
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
108/2017. (10. 16.) Határozat
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásá-

val kapcsolatos vélemény kialakításáról
109/2017. (10. 16.) Határozat
Helyi lakos sportoló, külföldi versenyen történő rész-

vétele támogatásáról
110/2017. (10. 16.) Határozat
Közösségi tér létrehozása céljából pályázaton való 

részvételről

XV. ülés: 2017. november 13.
22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról
23/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 

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

24/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lénye-
gét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban és a www.kakucs.hu 
weblapon.
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A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárked-

vezményéről
26/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes 

eljárási szabályokról
111/2017. (11. 13.) Határozat
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról 

szóló rendelettervezet véleményezéséről
112/2017. (11. 13.) Határozat
Kakucs Község Településfejlesztési Koncepciójáról
113/2017. (11. 13.) Határozat
Kakucs Község Integrált Településfejlesztési Stratégi-

ájáról
114/2017. (11. 13.) Határozat
Kakucs Község Településszerkezeti tervéről
115/2017. (11. 13.) Határozat
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
116/2017. (11. 13.) Határozat

A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vál-
lalkozás megbízásáról

117/2017. (11. 13.) Határozat
Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
118/2017. (11. 13.) Határozat
Folyószámla-hitelkeret igényléséről
119/2017. (11. 13.) Határozat
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
120/2017. (11. 13.) Határozat
Az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról
121/2017. (11. 13.) Határozat
A közutak hóeltakarítására vonatkozó szerződésről

XVI. ülés: 2017. november 24.
122/2017. (11. 24.) Határozat 
A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház tervezett 

bővítésével kapcsolatban
123/2017. (11. 24.) Határozat
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szó-
ló Társulási Megállapodás módosításáról

A kommunális hulladék 
elszállítását végző ÖKOVÍZ 

Kft. tájékoztatója
A Kakucsi Polgármesteri Hivatalban a 2018. 
I. félévi kihelyezett ügyfélfogadás időpontjai, 

havonta szerdánként 8-12 óráig:

január 10.,  február 7.,  március 7.,  április 4.,  
május 2.,  június 6.

A központi ügyfélszolgálati iroda címe: 
2700 Cegléd, Pesti u. 65. sz.

Nyitva tartási idő: 
hétfő 8.00-20.00-ig, 

kedd-csütörtök 8.00-15.00-ig

Tel.: 06 53/500-152 Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

Honlap: www.okoviz.hu

Figyelem!
Legközelebbi Lapozgatónkba, amely 2018 hús-

vétjára jelenik meg, 2018. március 18-áig várjuk 
írásaikat. Megkérjük, hogy begépelten (wordben) 
a könyvtár címére küldjék el azokat a kakucs.
konyvtar@gmail.com címre. 

A képeket jpg-formátumban külön csatolják!
A Szerkesztőség

Új körzeti megbízott Kakucson
Tisztelt Olvasók! 
Köszöntöm Önöket, engedjék meg, hogy néhány szóban bemu-

tatkozzam!
Fajt András r.törzsőrmester vagyok, 2011 óta szolgálok hivatásos 

rendőrként. A rendészeti szakközépiskola elvégzését követően, a Ké-
szenléti Rendőrség VII. 
Bevetési Osztályának 
Támogató Kommandó 
Alosztályának állomá-
nyában kezdtem pálya-
futásom, ahol egészen 
jelenlegi beosztásomba 
történő megbízásomig 
szolgáltam. 

Örömmel tölt el, 
hogy a továbbiakban 
Kakucson körzeti meg-
bízottként folytathatom 
rendőri pályám, és bí-
zom abban, hogy szak-
tudásommal segíthetem, szolgálhatom a helyi lakosság érdekeit, és 
javíthatom a településen élők közbiztonságérzetét. 

Kérem Önöket, hogy szükség esetén bizalommal forduljanak 
hozzám, a 06-20/489-67-25 telefonszámon elérhető vagyok a nap 
bármely időszakában a helyi lakosok számára.  

Minden hónap utolsó keddi napján 16 óra és 18 óra között a helyi 
önkormányzat épületében található körzeti megbízotti irodában fo-
gadóórát tartok. 

Ne feledjék, hogy a halaszthatatlan beavatkozást igénylő esetben 
a 107 vagy 112 segélyhívószámokon is bejelentést tehetnek!  

Kakucs, 2017 novembere
Tisztelettel: Fajt András r. törzsőrmester



8

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 5. szám

Újszülöttek látogatása
Az Önkormányzat a gyermekek születésekor a község 

közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel ren-
delkező szülő(ke)t, nevelő(ke)t – legfeljebb a gyermek 6 
hónapos korának betöltéséig, egy alkalommal – gyermeken-
ként 20.000 Ft névértékű, utalvány formájában, gyógyszer-
tárban beváltható, babaápolási termékeket tartalmazó egy-
ségcsomaggal támogatja.

A gyermek szülei, nevelői részére a Polgármester és a 
Jegyző személyesen adja át az utalványt.

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Sza-
bó Mária jegyző az előző újság megjelenése óta a következő 
újszülötteket köszöntötte otthonukban:

Bódi Péter Sándor és Spanyiel Brigitta gyermekét, 
Alisa Zafi rát

Dani József Tibor és Csikász Barbara gyermekét, 
József Nikolaszt

Déri Dániel és Torma Hédi Liliána gyermekét, Tamást
Gálik József és Miklóssy Eszter gyermekét, Bernadettet

Gavló Gergő és Szondi Anikó Magdolna gyermekét, 
Benjámint

Greman László és Nagy Henrietta gyermekét, Eszter Évát
Guttyán Gábor és Róth Anita gyermekét, Gábort

Jávorszki Attila és Böőr Anita gyermekét, Doroteát
Lovász Gábor és Svébis Bernadett Zsuzsanna gyermekét, 

Noel Gábort
Prohászka Péter és Székely Vivien gyermekét, Norinát

Rácz István és Radics Renáta gyermekét, Zalánt
Szabó Tamás és Buzek Mária Ilona gyermekét, Tamást

Az Önkormányzat és a Lapozgató Szerkesztősége részéről 
nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a szülők-
nek és újszülött gyermekeiknek!

Bódi Alisa Zafi ra Gálik Bernadett

Dani József Nikolasz

Déri Bendegúz

Gálik Bernadett



9

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2017. 5. szám

Gavló Benjámin Lovász Noel Gábor

Greman Eszter Éva
Prohászka Norina

Guttyán Gábor Radics Zalán

Jávorszki Dorotea Szabó Tamás
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Nyugdíjas tanárunkat, Horváth István tanár urat idézzük szabadon:
Ilyen szép, bensőséges, az érzelmeinkre mélyen ható műsorban még nem volt részünk, noha sok-sok szép pillanattal 

ajándékoztak meg bennünket a gyerekek az utóbbi években. Köszönetet mondok felkészítőjüknek, betanítóiknak, a műsor 
összeállítójának nyugdíjas társaim nevében!

Az önkormányzati nyugdíjasok köszöntése

Az ajtónál a betanításban segítő Kecskés Vivien és Szűcsné Betti 
néni dadusok A fenyőfa alatt a műsor összeállítója: Prohászkáné KATA NÉNI

(F
ot

ók
: d

r. 
K

en
dé

né
)

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Dani József és Csikász Barbara fi a, József Nikolasz
Bárocz Péter és Lauter Eszter fi a, Benedek Krisztián

Guttyán Gábor és Róth Anita fi a, Gábor
Bodi Péter és Spanyiel Brigitta lánya, Alisa Zafi ra

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Az Önkormányzat és az Újság 
Szerkesztősége nevében szeretet-
tel gratulálunk Kakucsi-Csernák 
Zoltán képviselőnk újszülött kislá-
nyához, Ketrinhez, és egyúttal na-
gyon jó erőt, egészséget kívánunk 
Képviselő-társunk családjának!

Házasságot kötöttek:
Falucskai István Roland (Budapest) – Nagy Zsófi a (Budapest) 

2017.09.09.

Losonczi Balázs (Kakucs) – Takács Andrea (Dabas) 
2017.09.16.

Juhász Gábor (Budapest) – Győri Glória (Budapest) 
2017.09.22.

Rücker Tamás (Tárnok) – Dobos Zsuzsa (Tárnok) 2017.09.23.
Vinglman Gábor (Veszprém) – Damásdi Krisztina (Budapest) 

2017.09.29.
Barabás János Imre (Érd) – Horkay Adrienn Katalin (Érd) 

2017.10.07.
Hornok Attila (Békéscsaba) – Nagy Nikolett (Budapest) – 

2017.10.13.
 Szeretettel gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halottaink:

Opóczki György 1951.10.06. – 2017.09.15.
Rapcsák Ferenc 1938.10.04.- 2017.09.30 

Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a házasságot kötöttek, a halottaink 
listájának összeállítója: Tóthné Vágány Ildikó ügyintéző, 

az újszülötteké Barta Kornélia védőnő.

Kakucsi-Csernák Ketrin
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A Kökörcsin Óvoda híreiA Kökörcsin Óvoda híreiA Kökörcsin Óvoda hírei

Fesztiváloztunk
Immár negyedik alkalommal, szeptember 23-án került 

megrendezésre Kakucson a Pálinka és lekvár fesztivál. 
Az ízlésesen kidíszített sátrak szépen sorakoztak egymás 
mellett, ahol saját készítésű lekvárok, pálinkák vártak 
kóstolásra.

Délután 15 órától kezdődtek a kulturális programok. 
Először az óvoda Süni nagycsoportosai invitáltak, „Gye-
re pajtás, igyunk hát, éljen a barátság!” című dalukkal egy 
kis táncra.

Majd a Pillangó csoportosok, az óvoda középsősei kö-
vetkeztek. Kanásztáncot adtak elő, melyet nagyon élvez-
tek a gyerekek, hiszen botos tánc volt.

Az óvoda sátra alatt kézműveskedni lehetett. A kiseb-
bek gyurmázhattak, a nagyobbak papírtányérból virágot 
készíthettek az óvó nénikkel. Közben ettek, ittak, beszél-
gettek a szülők, a gyerekek és a pedagógusok egyaránt. 
Nagyon jó hangulat kerekedett, pedig az idő egyre hűvö-
sebbre fordult. 

Reméljük, jövőre is hasonló élményekkel leszünk gaz-
dagabbak ezen az őszi rendezvényen.

Adamicza Zoltánné óvó néni

Állatok világnapja az óvodában
 Az óvodában hagyományunknak megfelelően minden 

évben megemlékezünk a környezetvédelmi jeles napokról. 
Ezek közül a kisgyermekekhez legközelebb áll az Állatok 
világnapja, amit október 4-én, Assisi Szent Ferencnek – az 
állatok védőszentjének – napján ünnepelünk.

Ebben az évben egy állatsimogató napot szerveztünk, 
hogy az ovisok testközelből is megismerkedhessenek néhány 

állattal. Szerencsére sokan partnereink voltak ennek megva-
lósításában. Az óvoda falain belül kezdődött az ismerkedés. 
Faragó Erika egy gyönyörű, színes ara papagájt, Körmöczi 
Bendegúz pedig egy dolmányos varjút és egy kanárit mu-
tatott meg nekünk. Kohan Noémi két tarka tengerimalacot 
hozott be az oviba.

Az udvaron Gálik József állatait simogathattuk meg: nyu-
szikat, kecskét, bárányt és a játékos puli kölyköket. A gyere-
keket alig tudtuk kivenni a kölykök ketrecéből.

A Pintér család csirkéket hozott, Horváthék egy kis és egy 
nagy kutyát, de a Tölgyesi család házi kedvenceit is megis-
merhették a gyerekek.

Az óvodások számára a legérdekesebbek mégiscsak a lo-
vak voltak, amelyekből három különböző méretűt is meg-
nézhettek, sőt fel is ülhettek a Kálvin és a Kleineisel család 
jóvoltából.

 A gyermekek tapasztalatot szerezhettek a háziállatokról, 
és bízunk benne, hogy ez az élmény közelebb hozta őket a 
természethez és az állatok szeretetéhez.

dr. Zöldiné Bárdos Brigitta óvó néni

A lovakra fel is ülhettek a gyerekek
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Az idei nevelési évben is megrendezésre került a mára 
már hagyománnyá vált „szöszmötölős” nap az óvodánkban. 
Az ősz kincsei: gyümölcsök, zöldségek, termények nagyon 
sok lehetőséget adnak a 
változatos tevékenysé-
gekre, többek között a jó 
játékra is. Sokféle őszi 
terményt gyűjtögettünk 
össze, amelyeket a cso-
portokban fel is hasz-
náltunk. A nap kezdetén 
minden csoport egy kis 
műsorral készült az ad-
dig tanult dalok, mon-
dókák, gyermektáncok 
repertoárjából. A szülők 
nagy izgalommal fogad-
ták gyermekeik előadá-
sát. 

Ezután az óvoda ap-
raja nagyja és szüleik is 
teljes erőbedobással, nagy aktivitással készítették a kézmű-
ves alkotásokat. Természetes alapanyagokból keltek életre 
a tökházikók, töklámpások, dióhéj pókocskák, denevérek, 
szellemek, levélmanók, Gesztenye Gusztik, terméscsigák. 
Miután elkészültünk, mindent kiállítottunk az aulában, és 

együtt csodáltuk meg egymás munkáját. Jó volt látni, hogy 
óvodánk az ősz színeiben pompázott a gyerekek nagy örö-
mére.

Amíg bent kellemes 
beszélgetések közepette 
telt az idő, és szorgos-
kodtak a kis kezek, ad-
dig kint az udvaron sem 
tétlenkedtek az ügyes 
apukák és anyukák. 
Bográcsokban rotyogott 
már a fi nom paprikás 
krumpli. Köszönjük az 
ebédhez való felajánlást 
Nagy Józsi bácsinak és 
Sallai Pálnak. Főszaká-
csunk, Sallai Pál mellett 
kukták is segédkeztek: 
Tóth Csaba és Szabó 
Tamás apukák. A vidám 
délelőtt lezárásaként 

mindenki jóízűen falatozta az elkészült ebédet. 
Ez a délelőtt nemcsak gyermekeink, hanem szüleik kö-

zösségtudatának alakításában is szerepet játszik. Jó élmény 
a közös alkotás öröme! 

Fajthné Szabó Melinda óvó néni

ŐSZI „SZÖSZMÖTÖLŐS” NAP A KÖKÖRCSIN ÓVODÁBAN

A kiállításról készült fotók

A Palinta társulat téli előadását is fogadták óvodánkban

A fi nom ebéd készítői

Az adventi vásáron közös dallal fejezték be műsorukat
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A Kakucsi Általános Iskola híreiA Kakucsi Általános Iskola híreiA Kakucsi Általános Iskola hírei

Becsengettek…
Ez a nap is olyan volt, mint a többi szeptember 1-je. A 

gyerekek lebarnulva, többségük vidáman érkezett az évnyi-
tóra. Az elsősök kicsit megszeppenve, kíváncsian, szüleik-
kel jöttek az első tanítási napra. A pedagógusok kipihenten, 
feltöltődve várták tanítványaikat. Én is így vártam a gyere-
keket 28 évig. 

Az idei év számomra másként kezdődött. 2017. augusztus 
1-től intézményvezető-helyettesként dolgozom. Új feladata-
im mellett volt osztályommal naponta találkozom, matema-
tikát és környezetismeretet tanítok nekik. 

Vezetőként törekednem kell a folyamatos megújulásra, 
szakmai fejlődésre, az iskola értékeinek megőrzésére és ér-
tékteremtésre, pedagógiai tapasztalataim átadására. Együtt-
működésre az intézmény vezetőjével és a kollégákkal. Sze-
mélyes példamutatásra, a határidők betartására és a pontosan 
végzett adminisztratív tevékenységre. Következetességre, 
az egyéni és a közösségi érdekek összehangolására. 

E feladatok várnak most rám, új kihívások, melyeket 
örömmel és nagy lelkesedéssel szeretnék jól ellátni.  

Szarvas-Varró Ágnes igazgatóhelyettes

Az iskolakezdésünk emlékére 70 
éves osztálytalálkozót szerveztünk!
A 2017. október 28-ai találkozónkon nemcsak a ballagá-

sunkról emlékeztünk meg, hanem főleg arról, hogy 70 éve, 
1947-ben kezdtünk el iskolába járni, tehát ennyi ideje ismer-
tük meg egymást az osztálytársainkkal.

Szászi Mária volt az első osztályos tanító nénink. Ő volt 
az, aki bevezetett az írás, az olvasás és a számolás csodálatos 
világába. Mária néni nagyon szeretett bennünket. Azt mond-
ta, hogy neki mi vagyunk a gyermekei, mivel a sors neki 
nem adott. Olyan szerencsések voltunk, hogy felső tagozat-
ban is ő maradt az osztályfőnökünk, ő irányított bennünket 
a nagybetűs ÉLET felé. 1955-ben, 62 évvel ezelőtt ballag-
tunk, és ez, bizony, nagy idő!

Sajnos, azóta már sokan nincsenek köztünk. Nyolcan 
élünk a volt osztálytársak közül. Ezért is gondoltuk, hogy 
mi, akik még élünk, találkozzunk! A nyolcból öten jöttünk 
össze, pedig reménykedtünk abban, hogy meghívásunkat 
mindenki elfogadja. 

A szervezésben Nagy Jánosné, Erzsike és Jasperné 
Spanyiel Anikó segítettek. Erzsike édesapja, Anikónak pe-
dig édesanyja volt az osztálytársunk. 

Az új igazgatónő, Kubikné Kis Judit levélben köszön-
tött bennünket – amelyet beszámolómhoz mellékelek –, 
Erzsikétől egy-egy szál gyönyörű fehér rózsát kaptunk, Ani-
kó pedig a terítékről, az ebédről gondoskodott. A vén diákok 
köszöntek minden meglepetés ajándékot!

Nagyon örültünk egymásnak! Jól elbeszélgettünk, vissza-

emlékeztünk boldog gyermekkorunkra, jó hangulatban telt 
az idő.

Az iskolai együttlét után kimentünk a temetőbe, hogy kis 
szalmakoszorúinkkal tiszteletünket tegyük elhunyt tanáraink 
és osztálytársaink sírjánál. A sírok felkutatásában is Anikó 
és Erzsike segített bennünket. Aki nem a kakucsi temetőben 
nyugszik, annak koszorúja a központi keresztnél lett elhe-
lyezve. Itt lelki üdvükért elimádkoztunk egy Miatyánkot. A 
jó Isten nyugosztalja őket!

Volt tanáraink névsora: Csatlós Magdolna, Dékány 
Tiborné, Horváth Imre igazgató, Horváth Zoltánné, Kamarás 
Ferenc, Kamarás Ferencné, Kiss Hildegárd, Kulcsár Ödön, 
Kulcsár Ödönné, Szászi Magdolna, Szászi Mária igazgató-
helyettes, Vincze Dezső.

Elhunyt osztálytársaink névsora: Alstetter Mária, Csiszárik 
Anna, Farkas György, Gavló Antal, Janicsek József, Kancsár 
Katalin, Kecs-
kés Katalin, 
Kucsák Mária, 
Kucsera And-
rás, Kucsera 
Teréz, Nagy 
Miklós, Rácz 
Péter, Szűcs 
Sándor.

Úgy érez-
zük, hogy ez 
egy nagysze-
rű osztályta-
lálkozó volt! 
Minden tagja 
b e c s ü l e t e s , 
munkából élő 
ember lett. Ha 
az Isten enge-
di, akkor még 
szeretnénk ta-
lálkozni. Re-
méljük, minél 
jobb egészségben ezt meg is valósíthatjuk!

Az osztálytársak nevében: 
Varga Jánosné Lapecska Teréz

Képünkön: Kucsera Erzsébet, Kucsera Mária, Lapecska Teréz, 
Skodák Katalin, Róth Eszter

A temető központ keresztjénél elhelyezett 
szalmakoszorúk
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1955-2017
Tisztelt Hölgyeim!
Ismeretlenül is szív-

ből köszöntöm Önöket a 
Kakucsi Általános Iskolá-
ban abból az alkalomból, 
hogy általános iskolai 
ballagásuk több évtizedes 
jubileumát ünneplik.

Minden tiszteletem az 
Önöké, akik gyermekei-
kért, unokáikért szorgos-
kodtak éjt nappallá téve, 
hogy nekik jobb, szebb 
életük lehessen.

Megható, hogy eny-
nyi év után is vágynak 
látni a régi osztálytársa-
kat, ugyanakkor mindig 
összeszorul a szív, ha 
azokra emlékezünk, em-
lékeznek, akik már nem 
lehetnek velünk. 

Örüljenek hát egy-
másnak, töltsék kellemesen a mai délutánt, idézzék fel 
közös múltjukat, emlékezzenek, beszélgessenek, büszkél-
kedjenek gyermekeikkel és unokáikkal. 

Nagy örömmel venném, ha időt szakítanának arra is, 
hogy megnézzék, mivé lett régi iskolájuk: bátran nézze-
nek be tantermeinkbe is.

Szívből kívánok Önöknek szép délutánt, meghitt per-
ceket, jó egészséget, sok örömöt és boldogságot minden-
napjaikra.

 Kakucs, 2017. október 28-án

 Őszinte tisztelettel: 
Kubikné Kis Judit intézményvezető 

A római katolikus népiskola a múlt századfordulón

A „színpados” iskola

A 62-ben átadott emeletes iskola Iskolánk ma

Az igazgatónő köszöntő levele, melyet a volt diákok a képen a kezükben tartanak
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Osztálytalálkozó 1991-2017
Több mint 25 éve hogy elballagtunk a kakucsi általános 

iskolából. Nagy öröm, hogy sokan eljöttek és a két évfolyam 
osztályfőnöke, Varró Jánosné és Volfné Németh Noémi is 
velünk ünnepelt.

Mindenki pár mondatban elmesélte, mi történt vele az 
előző találkozásunk óta. Együtt vacsoráztunk, majd felvág-
tuk az osztálytortát, amin a tablóképünk volt ehető for-
mában. 

Nagyon jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, ne-
vettünk. Jó érzés volt találkozni, újra együtt lenni. Hajnali 
4-ig tartott az összejövetel.

Remélem, minden résztvevőnek kedves emléke lesz ez a 
nap !

Köszönet a szervezésért, találkozzunk 5 év múlva!

Horváth Csilla (Janicsák Csilla 8/b)

A FEHÉR KÖPENY VARÁZSA
Ez év novemberében ismét ellátogattunk a Dabasi Tán-

csics Mihály Gimnázium Öveges József Természettudomá-
nyos Laboratóriumába azzal a céllal, hogy gyermekeink által  
intézményünk is aktívan részt vegyen az EU által támogatott 
természettudományi központ fenntarthatósági időszakának 
megvalósításában. 

Örömmel tesszük ezt minden évben, hiszen 7-8. osztá-
lyos tanítványaink már nagyon várják ezeket a napokat és 
foglalkozásokat. Mindhárom természettudományos tan-
tárgyban – kémia, fi zika, biológia – igyekszünk megmutat-
ni és érdemben maximálisan kihasználni a labor nyújtotta 

lehetőségeket. Téved, aki azt 
hiszi, hogy ott jobb, különb 
órákat tartunk, mint itthon 
– hiszen a foglalkozásokat 
ott is mi vezetjük. 

A fi zikaórákat Ordasiné 
Kovács Erzsébet tanárnő, 
a kémiaórákat Klauz Dé-
nes tanár úr, a biológiai 
foglalkozásokat jómagam 
vezetem. A labor varázsa 
ott kezdődik, hogy tanítvá-
nyainkat várakozással tölti 
fel a lehetőség, az utazás, 

az ismeretlen nevelési-oktatási környezet. A labor varázsa 
ott folytatódik, hogy tanítványaink is fehér köpenyt öltenek 
magukra, mely által egy pillanat alatt válnak „felnőttebbé” – 
mely által kellő komolysággal, tudásvággyal és kíváncsiság-
gal látnak munkához, ki-ki a maga módján. A labor varázsa 
ott realizálódik, hogy pályaválasztás szempontjából jelentős 

hatással bír tanítványainkra az élethű, valós munkakörülmé-
nyek megélése. 

Igazi műhelymunkák ezek, ahol átrendeződnek a társas 
kapcsolatok, megszelídülnek a vagányabb természetűek, és 
lecsendesülnek a hangosabbak. Jó látni őket, ahogyan elmé-
lyülnek a munkában, jó látni, hogy bátrak és kommunikatí-
vak! –, és jó hallgatni, ahogyan dicsérik őket a gimnázium 
laborvezetői, akik szerint hihetetlenül ügyesek és jól nevel-
tek a kakucsi gyerekek. Igen! – ez is a varázslathoz tartozik. 
Jó lenne, ha ez a varázslat sosem érne véget!

Mint ahogyan az is megtörtént – és ez már nem varázslat, 
hanem kitartó, okos küzdelem –, hogy tanítványaim első-
ként hozták működésbe azt a mikro-organizációs operatív 
rendszert, mely által – mindannyiunk nagy örömére – a haj-
száluk óriás kardként jelent meg a képernyőn. Egyszerre 
volt lélegzetállító és megható a felfedezés öröme. Büszke 
vagyok rátok, FIÚK!

Marton Ilona biológia szakos tanár

A győzelem pillanata – Gavló Csaba és Kala Gábor nyolcadikos 
tanulók

Munka közben
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Őszi szöszmötölés
Október 17-én délután került sor iskolánkban az őszi 

szöszmötölésre, melyet évek óta hagyományosan megren-
dezünk. 

A tökfaragáson kívül az alsó tagozatos osztályok más öt-
letes kézművesmunkákat is készítettek. Az elsősök napra-
forgómag felhasználásával vidám képet alkottak. Második 
osztályban dió héjából és tökmagból készültek apró állatfi -
gurák. A harmadikosok madárijesztőt készítettek, a negyedik 
osztályosok pedig tököt faragtak és festettek. A programon 
sok lelkes szülő is részt vett. 

Ezen a vidám hangulatú délutánon ismét bebizonyoso-
dott, hogy jól együttműködő a kapcsolat a szülő, a diák és 
pedagógus között. 

Kolozsi Piroska tanító néni

2017 októberében remek programok vártak a kakucsi diákokra. Hétfőn, 16-án aka-
dályversennyel kezdődött a hét. Az osztályok színes zászlóval és menetlevéllel in-
dultak a túrára Kakucs határába. A túra végeztével fi nom ebéddel vártak bennünket 

a szülők. 
Kedden délután ötletes tökfi gu-

rák készültek. Az iskola udvarát szé-
pen feldíszítettük a tökökkel, majd 
este visszamentünk és meggyújtot-
tuk a töklámpásokat. Szerdán mezei 
futóversenyen lehetett részt venni. 
Pénteken pedig egy nagyon érdekes 
mozgóplanetárium érkezett iskolánk-
ba, amely közel hozta hozzánk a csil-
lagokat. A hét zárásaképpen megem-
lékeztünk az 1956-os hősökről.

Úgy gondolom, hogy sok élmény-
nyel gazdagodhattunk a hét során. 
Köszönjük tanárainknak!

Nagy Luca 8.o. tanuló 

Októberi programok a kakucsi iskolában
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Planetárium az iskolában?!
Október 20-án délelőtt a tornacsarnokban felállított Partiscum Mobil Planetárium műsorát nézhették meg a tanulóink. A 

3 előadást korosztályhoz igazodó és a tananyaghoz illeszkedő műsorokkal állították össze. A vetítésen bejárhatták a Nap-
rendszert, ellátogathattak a Tejútrendszer szívébe, tanulmányozhatták a Napot, megismerhették a Hubble-űrteleszkópot. A 
legkisebbek pedig részt vehettek egy űrhajós kiképzésen is. 

Mezei futóverseny
Eddig még nem látott sikert arattak tanulóink a mezei 

futóversenyen. A hazai rendezésű, mondhatni hagyomány-
nyá vált sporteseményen lehengerlő teljesítményt nyújtottak 
legfi atalabbjaink!

Csapatunk sajnos kis létszámmal, de annál elszántabban 
és tettre készen érkezett a megmérettetésre.  A jól felkészült 
tanulóink közül, eredményeik alapján, a negyedik osztályos 
gárda emelkedett ki. 

A lányoknál egyéni bajnok született Baranyi Kerubina 
személyében, amely diadal egyedülálló intézményünk kö-
zelmúltjában. A fi ú csapatunk a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. A fi ú csapat tagjai: Hajas Levente, Dinnyés Lász-
ló, Kohan Márton, Kohut István és Tógyer Kevin.  

A népes mezőnyből elismerésre méltó teljesítmény ért 

el Czeglédi Emese, Kohut József, Becski Tamás és Gavló 
Csaba. Dicséret illeti azonban iskolánk azon tanulóit is, akik 
becsülettel, kitartó munkával felkészültek, de pontszerző he-
lyen nem végeztek.

 Kocsis Gábor testnevelő tanár
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Ünnepekre készülődtek a 4. osztályosok
Ha tudsz örömet szerezni másoknak, már nem éltél hiába. 

Reméljük, mi, negyedikesek, tudtunk mosolyt csalni, s jó-
kedvet varázsolni november 27-én kedves nyugdíjasaink éle-
tébe, akik eljöttek, s megnézték a nekik szánt műsorunkat.

Nagy izgalommal, szeretettel, s még nagyobb lelkesedés-
sel vártuk előadásunkat, aminek már a próbáit is élveztük. 
Hát még a jelmezbe való beöltözést! Mi is jót derültünk Mi-
kulásunk nagy pocakján, a karácsonyfa fejdíszén.

Az adventi vásáron újra előadhattuk műsorunkat, ahol 
az időjárás tökéletes díszletet teremtett számunkra. Próbá-
ink alatt olyan messzinek tűntek még a téli ünnepek, de itt 
egyszeriben valósággá vált az általunk megjelenített téma: a 
gyerekek igaziból csúszkálhattak a hólepte utakon, a hópi-
hék táncát a színpadon kívül is csodálhattuk, a Mikulás is a 
szomszédban kopogtatott már.

Örülünk, hogy előadásunkkal hozzájárulhattunk falunk 
hagyománnyá vált rendezvényének hangulatához. 

Bízunk benne, hogy a belőlünk áradó szeretet, jó szán-
dék találkozott a nézők szeretetével, jó szándékával, s így 
mindannyian közelebb kerültünk a karácsony tisztaságához, 
szépségéhez. 

Műsorunkból idézett sorokkal kívánunk mindenkinek bé-
kés ünnepeket!

„Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz,
Egy új világ, hol teljesül mit vágysz,
Egy éjjel tele fénnyel, mikor szikrázik a hó,
Egy új lap, melyre bármi írható!”

Kálvin Jánosné és Bábel Lászlóné tanító nénik

(A műsorról fotókat lapunk záró oldalain láthatnak.)

Iskolai programok 2018 húsvétjáig
Téli szünet: 2017. december 21. – 2018. január 02. (a szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20., szerda, első  tanítási 
nap: 2018. január 03., szerda)    
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 20.
Farsang: 2018. február 16.
Március 15-i ünnepség: 2018. március 13., kedd, 16 óra
                                         2018. március 14., szerda – iskolai program a Nemzeti Múzeumban
Nyílt nap - alsó tagozat: 2018. március 26., hétfő
Tavaszi szünet: 2018. március 29. – 2018. április 03.

 Kubikné Kis Judit intézményvezető

Jótékonysági bál – 2017
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A hagyományt megőrizve, a formát megbontva ren-
deztük meg idei bakancstűző jótékonysági bálunkat 
2017. november 25-én. Kétségek közepette szervez-
tünk, terveztünk, de a bálozók létszáma és a jótékony-
kodók bőkezűsége fölülmúlta mind várakozásunkat, 
mind pedig az előző évi báli „statisztikákat”.

Amint azt köszöntőmben is említettem, az összefo-
gásban mutatkozik meg egy közösség ereje: ez most a 

szülők részéről is megerősítést nyert; példaértékű, aho-
gyan rendezvényünket megszervezték, közös elképze-
léseinket megvalósították. Tehát: köszönet nekik.

Szívből köszönjük régi és új támogatóink bőkezűség-
ét, helybeliekét és környékbeliekét egyaránt. Remél-
jük, hogy lehetőségeik és támogató szándékaik hosszú 
távon megmaradnak.

Kubikné Kis Judit intézményvezető
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Támogatóink voltak:
Ablak Kakucsra Egyesület, Bábel László, Balogh Sándor 

(Dabas), Bárdos Lajos Kamarakórus, Bartuszek Zsolt Tüzép 
(Inárcs), Beliczki Györgyné, Birki József, Bor Imréné (Dabas), 
Brabantiné Barta Kornélia, Czobák Zsuzsanna, Csernák 
Józsefné, Csernákné Róth Andrea, Csiszárik Pál, Csiszárik 
Péter, Deák Udvarház, Digifat Kft. (Dabas), Doriné Csiszárik 
Henriett Gödör vendéglő, Dr. Kende Károly,  Dr. Vágány Va-
léria  gyermekorvos, Erős  Fitness, Etidruck Nyomda Kft., Fajt 
István, Faragó Környezet-védelmi Kft., Faragó Pál, Farkasné 
Csernák Szilvia fodrász, Farkasné Szabó Mária, Füstcső Mes-
ter Kft., Gavlóné Csicsa Katalin, Geratix Kft. Park ABC, Golda 
Gábor, Goldáné Fajt Mária, Gyógyszertár (Újhartyán), Halmi 
Pál, Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, Hegyiné Kovács Mar-
git, Helyesné Hornyák Zsuzsanna, Horváth Zoltán, ifj. Spanyiel 
István, ifj. Kálvin János, Inka  21. Kft  Karsza János, Juhász-
Hegyi Rita, KAFIK, Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 

Kakucsi Polgárőr Egyesület, Kakucsi Sportegyesület, Kálvin 
János, KAOKE, Kardos Károly, Kári-Ker 97 Kft. (Inárcs), 
Katica Virágbolt, Kázsmér Gergely, Kincs-Tár Ajándékbolt 
(Dabas), Kiss ABC, Kiss István, Kleineisel Attila, Kovács Kál-
mán, Kovács Róbert, Kubik Anna (Dabas), Kubik Pál, Kubikné 
Kis Judit, Kucsák István, Kucsera Attila, Kucsera János, Lo-
vas István, Maczák János, Mariann Virágüzlet (Dabas), Mihály 
Margit, Mihály Menyhértné, Molnár Lászlóné műszaki bolt, 
Nagy János, Nagy József, Nagy Pál /Nagy Ingatlan Kft., Nyers 
Julianna, Ordasiné Kovács Erzsébet, Örkényi Takarékszövet-
kezet, Pálinkás Ildikó, Papp Szabolcs (Dabas), Radics Jenő, 
Reál ABC, Rosta László, Sallai Pál Liebner Vendégház, Sánta 
László, Sashegyi Gergő, Serfel Tamás, Serfelné Szaller Edit, 
Sinkóné Fajt Zsuzsanna, Surman Edit (Újhartyán), Száraz Már-
ta, Szarka Tünde Virágüzlet, Szarvas Norbert (Dabas), Szele 
Éva Virágbolt, Tóth Csaba, Tóth Istvánné, Tóthné Vágány Ildi-
kó, Üveges Krisztián Zoltán, Varró László,Varró Tamás, Varró 
Tamás (Inárcs), Virág Mindenkinek (Dabas), Volf Ferenc.
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Lúdas Matyi a cirkuszban
2017. október 12-én osztályommal nagyszerű előadást tekinthettünk 

meg a Fővárosi Nagycirkuszban. Fazekas Mihály mindenki által jól is-
mert, kedvelt művét, a Lúdas Matyi témáját dolgozták fel a nagycirkusz 
artistái. 

Az előadás során végig cirkuszi produkciókat láthattunk úgy, hogy az 
eredeti tartalom és mondanivaló megmaradt. A gyönyörű fényeffektusok 
mellett a porondművészet résztvevői igyekeztek mindezt az iskolában ta-
nult népdalok népzenei kíséretével, néptáncaikkal fűszerezni. 

Nagy élményt nyújtott felnőttnek, gyereknek egyaránt a 16 féle állatfaj 
felvonultatása, szerepeltetése. A műsor végén egy rendhagyó órán is részt 
vettünk, melyben gyerekeinkkel felidéztették a látottakat egy állatsimo-
gatás keretén belül. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, főleg miután a beígért 2 m-es kígyót 
is megtapinthatták búcsúzóul. Nekem is nagyon tetszett a cirkusz meg-
újuló kezdeményezése, ahol tanítványaim nemcsak magyarórán, hanem 
a cirkuszban élményszerűen, minden érzékszervre hatóan mélyíthették el 
ezt a tananyagot. 

Nagy Jánosné 6.-os osztályfőnök

Őszi hírek iskolánkból
Szeptember 15-től pedagógiai asszisztensként Ulicskáné Kecskés Lau-

ra segíti a pedagógusok munkáját. 
Szeptember közepétől megkezdődött az iskola ablakcseréje, szigetelé-

se.
Iskolánk is képviseltette magát a lekvárfesztiválon.
Őszi szöszmötölés projekt keretében papírgyűjtés, kirándulás, tökfa-

ragás, kézműveskedés programokon vehettek részt tanulóink. 
Október 20-án régi dokumentumfi lmek mutatták be az 1956. október 

23-i eseményeket, utána a tornacsarnokban felállított utazó planetárium-
ban nézhettük a csillagokat.

November 25-én rendeztük a Szülők-Nevelők Jótékonysági Bálunkat, 
melyen a nyolcadikosok bakancstűzése és keringője mellett volt tanítvá-
nyunk, Czakó Roland és partnerének műsorát láthattuk.

20

A kakucsi sportcsarnok tanítási órán kívüli 
munkarendje 2017 őszén:

hétfő: 14.30-15-30: DSK, 16.00-18.00 Mazsorettek, 18.00-20.00 foci
kedd: 14.30-15.30 DSK, 16.00-17.00 foci, 17.00-18.00 karate, 18.00-19.00 foci, 
           19.00-20.00 női torna
szerda: 15.00-16.00 zenés torna, 16.00-18.00 foci
csütörtök: 16.00-19.00 Mazsorettek, 19.00-20.00 női torna
péntek: 14.30-16.30 DSK, 16.00-17.00 foci, 17.00-18.00 karate, 18.00-21.00 foci
szombat: 11.00-12.30 foci, 12.30-18.00 Mazsorett, 18.00-20.00 táncpróba

Összeállította: Szarvas-Varró Ágnes igazgatóhelyettes
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EGYESÜLETI HÍREKEGYESÜLETI HÍREKEGYESÜLETI HÍREK

A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium Neve-
lőtestületének tagjai, gyermekeinkkel, unokáinkkal (Zsóka 
néni iskolájából) 2017. október 14-én, csodálatos őszi idő-
ben, a szüreti mulatság alkalmából vendégeskedtünk a Táj-
házban. 

Háziasszonyunk, Királyfalvi Zsóka vidám, a hangulat-
nak megfelelően, egy látványosan berendezett és feldíszített 
udvarba hívott minket. Fogadásunk a népviseletbe öltözött 
„kakucsoló kislányok” műsorával és Tóthné Stégner Éva 
kedves, köszöntő szavaival kezdődött. Zsóka néni bemutat-
ta a gyönyörűen berendezett házat és annak minden kincsét 
megnézhettük. Itt megtalálható volt az ízvarázsban gazdag 
ételkínálat, a hagyományos eszközök, berendezések (mint 
pl. szőlőprés, kukoricadaráló) kipróbálásának lehetősége, az 
állatsimogató, a vidám vetélkedő és a kisgyermekek számá-
ra biztosított játékok, plédek, párnák. 

Szüreteltünk, préseltünk, kukoricát fosztottunk, morzsol-

tunk. A bográcsban készült töltöttkáposzta főzése közben 
régi falusi történeteket hallhattunk. Lehetőséget kaptunk 
lovaskocsikázásra is, mely során közelebbről megismerhet-
tünk néhány helyi embert, szokást, és élményeket szerezhet-

tünk a szüreti felvo-
nulás hangulatából. 

Nagyon köszönjük 
a vendéglátást, a sok 
fi nomságot és ezt a 
sok áldozatos mun-
kát. Szeretnénk más-
kor is ellátogatni az 
újabb élmények re-
ményében. Kívánjuk 
Zsóka néninek, hogy 
még hosszú-hosszú 
évekig éltesse ezt a 
csodálatos varázst, 
melyet ott a Tájház-
ban létrehozott.

Üdvözlettel: 
Rácz Hajnalka, az 

AKG Nevelőtestülete 
nevében

Látogatás a kakucsi Tájházban

A Kakucsolók dalcsokrával köszöntöttük pesti vendégeinket

Zsóka kollégáinak bemutatta a Tájház minden kincsét

A vendégek csoportképe

Igazi élményük volt a szüreti felvonuláson való részvétel, de annak 
megtekintése is

A kakucsi sportcsarnok tanítási órán kívüli 
munkarendje 2017 őszén:

hétfő: 14.30-15-30: DSK, 16.00-18.00 Mazsorettek, 18.00-20.00 foci
kedd: 14.30-15.30 DSK, 16.00-17.00 foci, 17.00-18.00 karate, 18.00-19.00 foci, 
           19.00-20.00 női torna
szerda: 15.00-16.00 zenés torna, 16.00-18.00 foci
csütörtök: 16.00-19.00 Mazsorettek, 19.00-20.00 női torna
péntek: 14.30-16.30 DSK, 16.00-17.00 foci, 17.00-18.00 karate, 18.00-21.00 foci
szombat: 11.00-12.30 foci, 12.30-18.00 Mazsorett, 18.00-20.00 táncpróba

Összeállította: Szarvas-Varró Ágnes igazgatóhelyettes
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Márton-napi 
vigadalmak képekben

Sátrunkban Márton-napi ludak és lámpások készültek

Indulhat a libalakodalom!Gálik József erre az alkalomra lúdjait hozta el állatfarmjáról

Az udvaron (a felnőttek ügyeletében) a gyerekek népi játékokkal 
játszhattak

Játékkal és jóízű beszélgetéssel telt az idő, majd a terített asztalok 
mellett elfogyasztottuk az óvoda konyháján készült fi nom 

ludaskását

Voltak, akik a gangon elmerülten olvasgatták a Tájház 
emlékkönyvét
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A Polgárőr Egyesület híre
Kicsi, élő lelkek, „szőrös gyerekek” a temetőben – avagy a Polgárőrség és az Állatvédelem
„Hűvös és öreg az este”. Éppen megkezdtük esti járőrszol-

gálati teendőinket társammal, amikor megszólalt a polgárőr-
ség mobiltelefonja. A hívásban arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy úton vannak Kakucsra a „sintérek”, és a segítségün-
ket kérik, ugyanis a nap folyamán többször kiskutyák sírá-
sát hallották a temetőben valamelyik sírbolt alól. Amikor 
meghallja az ember a sintér kifejezést (ma már egyébként 
gyepmester), azonnal a legsötétebb gondolatok, mint pél-
dául „hurok”, „altatás” stb. jutnak az eszébe. Szerencsére 
azonban ma már a gyepmesteri telepek nem erről szólnak. 
Az egyik legnagyobb telep képviselője szerint is nem az oda 
került állatok elaltatása a céljuk, hanem az, hogy minél több 
kutya kerüljön szerető családhoz, ez jelenti számukra a si-
kerélményt. A telepeken csak végszükség esetén altatnak, és 
általában olyan kutyák kerülnek ilyen helyzetbe, amelyek 
vagy túl öregek, vagy túl betegek, vagy túl agresszívek. 

Na, de térjünk vissza a híváshoz és az eseményekhez. Meg 
is érkeztek látogatóink, akiket már vártunk a temető kapu-
jánál. Örömmel nyugtáztuk, hogy nem a „sintérek” érkeztek 
hozzánk, hanem – az első látásra (a csapat hölgy tagja kivé-
telével persze) kissé zordnak tűnő (kopasz, tetovált, kigyúrt 
külsejű) – vendégeink a „Szurkolók az állatkínzás ellen” 
állatvédő csoport lelkes és lelkiismeretes képviselői voltak, 
akikkel együtt közösen megkezdtük a kiskutyák keresését. 

A további eseményekről azonban inkább az állatvédő 
csoport (amelynek több mint 55 ezer követője van már) 
Facebook-oldalán közzétett írását idézem, hiszen ennél hite-
lesebben és szívmelengetőbben úgysem tudnám visszaadni 
a történéseket:

„A közelgő halottak napján mindenki gyertyát gyújt a sze-
retteiért a temetőben, de mi már tudjuk: idén nekünk ez a 
meghitt, de szomorú ünnep mást is jelent. A szívünkbe ma 
este a gyásszal a győzelem és a boldogság érzése forrt egy-

A kakucsi polgárőrök segítettek a keresésében, a helyszín 
biztosításában

Mentés közben

be. Kicsi élő lelkekért mentünk ki ugyanis a kakucsi temető-
be, mert arról kaptunk hírt, hogy egy sírbolt alól kiskutyák 
sírását hallották kiszűrődni, és valamikor látták ugyan a 
mamakutyát is, de nem tudni, jár-e még hozzájuk. A beje-
lentésre azonnal elindultunk, hiszen ha az anya velük is van, 
az egész napos eső után attól féltünk, beázhat a gödör, és 
megfulladnak az apróságok, az október végi hidegről nem 
is beszélve…A helyszínen már vártak minket a helyi polgár-
őrök, akiknek nagyon köszönjük a segítséget, hiszen velük 
kezdtük meg a keresést! A vak sötétben, fejlámpákkal indul-
tunk el a fehérlő sírok között, és próbáltuk megfejteni, vajon 
honnan jön a sírás. A mamakutya segített végül, aki kirohant 
az egyik sírbolt alól. Megkezdtük az ásást (nagyon vigyázva 
persze, hogy a sírt ne sértsük), és legalább fél köbméter föld 
kiásása után rátaláltunk öt pihe-puha apróságra! Az érzés 
leírhatatlan és felbecsülhetetlen…

Most bebugyolálva, meleg vizes palackokkal körülrakva 
őket, robogunk velük az orvoshoz, hogy felerősödhessenek, 
és később szerető gazdira találjanak. A mamakutyát sem 
szeretnénk magára hagyni, így holnap délelőtt visszatérünk, 
hogy őt is megkeressük. Attól félünk, hogy legyengült, és jól 
tudjuk: a kicsiknek szüksége van rá! Aki a közelben lakik, és 
ráér holnap délelőtt segíteni a keresésben, fi gyelje a poszt 
frissítését, megírjuk, mikor érünk oda a polgárőrökkel! Most 
mi kérjük a Ti segítségeteket! Találjuk meg együtt az anyuká-
jukat, hogy ez a történet igazi happy end legyen!!!”

Sajnos a mamakutya a többszöri, szervezett keresése elle-
nére sem került elő, azonban a kicsiket – az állatvédő csoport 
tagjai szerető és hozzáértő gondoskodásának köszönhetően 
– sikerült életben tartani, sőt szépen fejlődnek. 

E történet kapcsán fontosnak tartom elmondani, mind-
azonáltal talán kevesen is tudják, hogy a polgárőrségnek 
egyik legnemesebb feladata többek között az állatvédelem 
is. Az Országos Polgárőr Szövetségnek külön környezet-, 
természet- és állatvédelmi stratégiája is van, amely az „Ál-
latok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXXVIII. 
törvény szellemében készült. 2009 óta civil állatvédelmi 
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ombudsmanhoz is lehet fordulni állatvédelemmel, állatkín-
zással kapcsolatos ügyekben. 2011 óta működik az Országos 
Állatvédőrség Alapítvány, amely együtt dolgozik, és napi 
szinten országszerte rengeteg eljárásban segíti a hatóságok, 
rendőrök és jegyzők munkáját. A polgárőr is sokat javíthat a 
gazdasági és társállatok élethelyzetén sokszor már azzal is, 
hogy felhívja az állat tulajdonosának fi gyelmét a helytelen 
állapotra. 

A Büntető Törvénykönyvünk is kiemelten, bűncselekmé-
nyi kategóriaként kezeli az állatkínzás törvényi tényállását, 
sajnálatosan azonban a jogalkalmazás még mindig nem elég 
szigorú és következetes, pedig nagyon fontos, hogy komoly 
visszatartó ereje legyen az állatkínzókkal szemben alkalma-
zott büntetéseknek. Ahogy Bacsó Péter „Tanú” című fi lmjé-
nek (egyébként zseniális jelenetében) „Pelikán elvtársnak” 
mondja a lánya a halálbüntetés lehetőségét is felvetve: „…a 
statuálás a lényeg…”. Ehhez kapcsolódóan maximálisan 
egyet lehet érteni a hazánkban idén indult – az állatvédel-
mi törvény szigorítására irányuló – polgári kezdeményezés 
azon célkitűzésével is, amely szerint, akik ilyen jellegű cse-
lekményt követnek el, legalább 1 év ténylegesen letölten-
dő szabadságvesztést kapjanak, és olyan mellékbüntetést, 
amely legalább 5 évre eltiltaná őket az állattartástól.

Az előzőekben leírtakon túlmenően számtalanszor látunk 
kóborló „házi kedvenceket” is az utcán, akik jó esetben csu-
pán csak kiszöktek, és nem találnak haza (ilyenkor – termé-
szetesen a chipen kívül – egy nyakörvre akasztott, telefon-
számmal, esetleg címmel ellátott biléta is gyors segítséget 
jelenthet), sajnos azonban sok olyan is van közöttük, akiket 
szándékosan elhagyott vagy kitett a gazdájuk. 

Az állatvédőrség adatai szerint a magyar háztartások 
43%-ban él kutya, 27%-ában macska, ez – a haszonállat-
okról nem is beszélve – kb 4 millió állattartót jelent, ezért 
nem csak az állatvédőrök, polgárőrök, jegyzők, állatorvos-
ok, hanem mindnyájunk kötelessége, hogy odafi gyeljünk 
a környezetünkben élő állatokra, hiszen – és remélhetőleg 
talán sokan így is érzünk velük kapcsolatban – ők is család-
tagjaink. Sajnos tapasztalatból tudom, milyen leírhatatlanul 
szörnyű érzés, amikor a család kedvence, még ha csak rövid 
időre is, de eltűnik. 

Vigyázzunk kedvenceinkre, hiszen ahogy Csányi Vil-
mos etológus professzor is fogalmaz, és amely egyúttal 
egyik csodálatos könyvének címe is: „A kutyák szőrös 
gyerekek”.

Dr. Jebudenszki János

Klubunk élete az előző évekhez 
hasonlóan zajlott. A kéthetente tar-
tott klubfoglalkozásaink nagyon jó 
hangulatban telnek. Sokat nevetünk, 
beszélgetünk az élet dolgairól, ese-
ményeiről. Már megfordult a fejünk-
ben, hogy a kétheti összejövetelein-

ket hetente kéne megtartani, főleg 
télen.

Rendületlenül jelen vagyunk a falu 
rendezvényein, melyet mi is élvezünk, 
hisz ott is együtt vagyunk. Színházba is 
2-3 alkalommal elmegyünk évente vo-
nattal, ami kész kirándulás számunkra.

Az idén új programunkká vált 
(egyik klubtársunk kívánságára) a 
nyári éjszakai fürdőzés. Olyan sikere 
volt, hogy háromszor is elmentünk 
Albertirsára.

Az év fő eseménye természetesen 
a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub 
megvendégelése volt. Sallai Pali jó-
voltából sikerült megfelelő körülmé-
nyek között fogadni őket. Ilyen sokan, 
együtt a két klub tagsága kényelme-
sen elfért a Liebner Vendégházban. 
Ideális körülmények között ülhettünk 
a fehér asztalhoz, amit itt is megkö-
szönünk Palinak.

A másik ilyen nagy esemény az ősz 
eleji wellnesünk. Négy napot töltöt-
tünk Gyopárosfürdőn egy vendégház-
ban, ahol csak mi tartózkodtunk. Egy 
kivételével mindnyájan eljutottunk 
erre a szép helyre. Nagyon jól éreztük 
magunkat, és már tervezzük a jövő 
évi gyopárosi utunkat. 

Továbbra is várjuk azokat a friss 
nyugdíjas nőket, akik vágynak közös-
ségre, vagy időnként közös program-
ra.

Hegyiné Kovács Margit 
klubvezető

Klubunk élete az előző évekhez ket hetente kéne megtartani, főleg Az idén új programunkká vált 

A KAVICSOK 2017. évi programjairól

A gyopárosi fürdőben
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A KAVICSOK 2017. évi programjairól

A közművelődés híreiA közművelődés híreiA közművelődés hírei

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

A könyvtár nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda 9-19 óráig, 
csütörtök: 14-17 óráig, 

péntek: 9-14 óráig és 17-19 óráig

Állandó foglalkozások:
Hétfő: 12.00-14.30 óráig a Halvány Őszirózsa 

Nyugdíjasklub a klubteremben
Hó/1 alkalom 18 órától: KAOKE, 

a díszgalambászok gyűlései a klubban
Kedd: hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület 

összejövetele az esti órákban
Szerda: 19-21 óráig a Kakucsi Népdalkör é

s Borvirág Együttes a könyvtárban
Csütörtök: 17.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus 

a könyvtárban
Hó/2 alkalom 18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok 

(KAVICSOK) a klubban
Péntek: 15-16.15 óráig Kakucsolók a könyvtárban, 

Szombat: gitároktatás az oktatóval egyeztetett időpontban 
a könyvtárban

Figyelem! A DAKÖV munkatársa és falugazdászunk
hirdetni fogja ügyfélfogadási rendjét!

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot 
örömmel támogatunk.

Könyvtárunk csak ezen a számon hívható: 06-29-376-836!
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub 
összejövetele

Év közben egy-egy névnap aktualitása kapcsán felmerült, 
hogy ne egyenként, hanem félévente összevonva köszöntsük 
az ünnepelteket. Addig húzódott a vita az időpontot illetően, 
hogy ebben az évben egy alkalommal, azaz november 25-én 
került sor a névnaposok köszöntésére. 

A megrendelt és a klubba szállított ebéd Simon Ádám 
konyhájáról jó ötletnek bizonyult, de az azt követő házi rétes 
is nagyon fi nom volt. Ezen a szombat délutánon is jó hangu-
latban telt az idő: beszélgettünk, sokat énekeltünk. Úgy ha-
tároztunk, a jövőben is így, sőt, még bensőségesebb módon 
fogjuk köszönteni a névnaposokat, azaz valamennyiünket. 

Minden tagunknak áldott karácsonyi ünnepeket, valamint 
sok boldogságot, örömet, megértést és jó egészséget kívá-
nok a jövő esztendőre!

Lovász Györgyné Kati klubtag

Csernák Józsefné kórustag és Emődi Györgyi karnagy a képen 
látható installáción állított emléket a 15 éves kórusnak

15 éves a 
Bárdos Lajos Kamarakórus!
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Dr. Kendéné Toma Mária meleg szavakkal köszöntötte kórusunkat 
(Fotók: Klauz Dénes)

„A muzsika téged köszönt, jó barát” – egyként szólt az 
üdvözlet vendégnek és házigazdának, élőnek és öröklétre 
szenderültnek egyaránt a Bárdos Lajos Kórus október 7-i 
nyilvános interaktív bemutatóján.

Valójában ez egy rendhagyóvá vált énekkari próba volt. 
Hogy mi tette rendhagyóvá? Több tényező is közrejátszott 
ebben: nem a megszokott időben és helyen, hanem egy 
szombati napon, a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ün-
nepi külsőségek között, meghívott vendégek jelenlétében 
zajlott a 15. évforduló ünneplésére szánt rendezvény.

Maga a gyakorlás sem kifejezetten a szokványos formáját 
öltötte.  Karvezetőnk, Emődi Györgyi – mintegy „show 
lady” (van ilyen?) – interaktív feladatokkal ötvözte a mű-

Hangversenyen voltunk
 
November 19-én, egy szemerkélő esős vasárnap Pestre 

mentünk autóbusszal hangversenyre. Nagy szerencse ért 
bennünket, hiszen a Kongresszusi Központban szervezett 
műsorra – Véghné Reményi Mária segítségével – igen ju-
tányos áron kaptunk jegyeket. A komolyzenei előadáson a 
Virtuóz Kamarazenekar Schumann és Mozart műveket adott 
elő. Bár nem vagyunk igazán zeneértők, a viszonylag köny-
nyedebb műveket nagy élvezettel hallgattuk. Nagyon érde-
kes volt a csellók és hegedűk „beszélgetése” a műsor első 
részében. De különösen tetszett a második részben a két 
zongora játéka. Az egyik szinte azt „kérdezgette”: 

– Ezt ismered? Mit válaszolsz rá? – és a másik visszarep-
likázott, de nem csak zenével, hanem a zongorista az arc-
játékával, a testtartásával is. Igen élvezetes és szórakoztató 
volt! Sajnálatos, hogy ritkán van ilyen színvonalas előadás-
ban részünk.

Korábbi elhatározásunknak megfelelően – az eső ellené-
Az ünnepi főpróba „madártávlatból”

helymunkát. A pergő ritmusú próba közben szinte repült az 
idő: a bemutatásra szánt darabok, a Nits Mártira való em-
lékezés és a köszöntések természetes módon váltottak át a 
nagyra becsült közönségünk észrevételeinek és véleményé-
nek fórumává.  De ez utóbbi már a fehér asztal mellett, egy 
kellemes beszélgetés közben zajlott.

Köszönet a kórustagoknak a sok süteményért, és karna-
gyunknak, aki testvérével, Emődi Gyöngyivel és Teréz néni-
vel /Csernák Józsefnével/ együttműködve ízletes és dekora-
tív hidegtál-kompozíciókkal kedveskedett és ejtett ámulatba 
bennünket.

Hálásak vagyunk vendégeinknek: érdeklődésükért, fi -
gyelmükért és elismerő szavaikért. Reméljük, kellemesen 
érezték magukat a próbánkon! Mi, vendéglátók legalábbis 
igen jól éreztük magunkat!

Végezetül pedig megköszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult ünnepségünk sikeréhez!

Csernák Jánosné kórustag
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re, még a koncert előtt – a Farkasréti temetőben is tettünk lá-
togatást. Koszorút vittünk könyvtárunk névadójának, Rónay 
Györgynek és a kamarakórusunk névadójának, Bárdos La-
josnak a sírjára. Utunk közben megnéztük több híresség sír-
ját, emlékművét. Sajnos az eső miatt nem időzhettünk hosz-
szabban, mint ahogy kedvünk lett volna.

A hangverseny kezdetéig még volt időnk, és benéztünk a 
MOM Parkba: nosztalgiával gondolva az ország egy régen 
nagyhírű üzletére, és az általa forgalmazott termékeire. Szo-
morúságomat nem ellensúlyozta a területén létrehozott sok 
szép, modern üzlet.

Ettől függetlenül csodálatos programban volt részünk! 
Lovász Györgyné Kati

Sajtóközlemény
Bár öt magyarból három tudja, hogy a betegség halálos 

kimenetelű is lehet, mindössze 5%-uk tervezi a védőoltás be-
adatását

A budapesti nyugdíjasok közös sétával hívták fel a fi -
gyelmet a bakteriális tüdőgyulladás megelőzhetőségének 
fontosságára

Budapest, 2017. november 14. – A Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetsége ismét megrendezte az immár hagyományosnak 
számító sétáját a Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából.A 
városligeti rendezvényen elsősorban a megelőzés fontos-
ságára hívták fel a fi gyelmet, hiszen a betegség sajnos a 
mai napig a tíz vezető halálok egyike maradt.

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövet-
sége (NYOSZ) tagszervezetei évek óta országszerte invitál-
ják tagságukat fi gyelemfelkeltő sétára a Tüdőgyulladás Vi-
lágnapja alkalmából. Budapesten a Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetsége szervezésében a séta fi nom nyírségi alma osztásá-
val kezdődött, majd a lelkes csapat fél tizenegykor indult út-
nak a Műjégpálya elől, ahonnan a Vajdahunyad várához sétált 
át. Az indulás előtt Véghné Reményi Mária a NYUBUSZ 
elnöke elmondta, hogy az időskori egészségmegőrzés egyik 
legfontosabb szabálya, hogy a megelőzhető problémákat 
előzzük meg, hiszen az életkor előrehaladtával a fokozatosan 
gyengülő immunrendszer miatt egyre nagyobb kihívást jelent 
a szervezetnek a különböző betegségek leküzdése. „Egysze-
rűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy – amúgy 
megelőzhető – betegség miatt hetekre ágynak essünk, hiszen 
a család, az unokák és nem utolsósorban a barátok nap mint 
nap számítanak aktív jelenlétünkre.”

Egy 2016-ban készült reprezentatív felmérés szerint tüdő-
gyulladás elleni védőoltást a lakosság alig 2,5%-a kapott már, 
és mindössze további 5% azok aránya, akik tervezik, hogy 
a pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni védőoltást be-
adatják maguknak a háziorvosukkal, miközben az emberek 
60%-a tisztában van vele, hogy a tüdőgyulladás akár halálos 
lefolyású is lehet.

Pedig a megelőzés, a védekezés a tüdőgyulladás elleni 
küzdelem legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb mód-
ja. Alapvetően fontos odafi gyelni a helyes öltözködésre, a 
rendszeres testmozgásra és a változatos étrendre.  A közelgő 
megfázásos időszakban azonban még ennél is lényegesebb, 
hogy oltásokkal védekezzünk az infl uenza és – annak leg-
gyakoribb szövődménye – a tüdőgyulladás ellen.  Dr. Ócsai 
Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Fő-
osztályának nyugalmazott főosztályvezetője szerint statisz-
tikai összefüggés mutatható ki az infl uenza és a bakteriális 
fertőzések között, ennek köszönhető, hogy Európában, az 
idősebb korosztály körében infl uenzajárványok idején a 
legmagasabb a tüdőgyulladás miatti halálozás. „Megelőzött 
fertőzésnek azonban nincsen szövődménye és nincsen halá-
lozása” – emelte ki a védőoltással megelőzhető fertőzőbe-
tegségek szakértője.

Sajtókapcsolat: Takács Bíborka
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A felvonulást megelőző vendéglátás

A főszereplők csoportja

„Közhírré tétetik: 
a mai napon 

falunkban szüreti 
felvonulás 
tartatik!”

Látványos menetünk a Fő utcán

A megállókban „örömtáncra” perdültek a fi atalok

A Kakucsolók szüreti dalaiba bekapcsolódtak a népdalkör 
asszonyai is

Az orvosi rendelőnél a roma önkormányzat tagjai kínáltak 
bennünket

A nagycsoportosok szüreti tánca

Szüreti felvonulás képekben
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Véradók napja
2017. november 24-én tartottuk Dabason a Kossuth Műve-

lődési Házban a véradók napját. Kettő vers és három zenés, 
táncos műsorszám indította az ünnepséget. Kislétszámú, szí-
nes, táncos néptánccsoportot kért a szervezőnk Kakucstól.

Nagyné Erzsike tanárnő néptánccsoportja éppen meg-
felelt ennek az igénynek. Helyt is álltak szépen és nagyon 
lelkesen.

A műsor után következett az est fénypontja, az okle-
velek átadása. 
Kakucsról Hor-
váth Zoltánné 
Durai Marianna 
harmincszoros 
véradásért kap-
ta a kitüntetést. 
Marianna nem 
csak magát, ha-
nem lányát is rá-
nevelte a véradás-
ra.

Nagyon büsz-
kék lehetünk rá, 
mert nem felej-
ti el, nem keres 
kifogásokat, ha 
megkapja a meg-
hívót a véradásra, 
akkor megy, amit sokan nem vállalunk. 

Gyógyszerek gyártásához, életmentő véradáshoz mindig 
nagy szükség van a véradásra. Köszönet minden kakucsi 
véradónak. 

Mariannának gratulálunk, és további jó egészséget kívá-
nunk, hogy még minél többször részt tudjon venni a továb-
biakban is a véradáson.

 Kucsák Istvánné Juliska néni

Szüreti felvonulás 
2017

Ilyen jó talán még sohasem volt! – jönnek a hírek, az elis-
merő, kedves szavak az őszi népünnepélyünk, a szüreti fel-
vonulás után, amelyek mindig örömmel tölti el a rendezők, 
a felelősök szívét, akik mindig hálát adnak az Ég Urának a 
jó időért, és azért, ha balesetmentesen, vidám hangulatban 
telik el ez a nap.

Ezért – és nem csupán az illendőség kedvéért – Önkor-
mányzatunk nevében köszönetet kell mondanunk – a sok-
sok, nevét szerényen elhallgatni kívánó támogatónk mellett 
– Pálinkás Tibornak, a fogatosok főszervezőjének, aki szep-
tember eleje óta látogatta fogataival a környék szüreti felvo-
nulásait a családja támogatásával. Volt olyan vendégünk, aki 
azt mondta, hogyha nincs Tibor, ők bizony nem jöttek volna, 
de az iránta érzett tisztelet Kakucsra hozta őket.

Hálásak vagyunk a Kökörcsin Óvoda konyháján ügye-
letet vállalóknak, mellettük az óvónőknek, a daduskáknak 
is, akik vezetőjükkel, Spanyielné Elek Györgyivel karöltve  
maximálisan hely álltak a vendéglátásban. A konyhán olyan 
fi nomat főztek, sütöttek (mondhatni királyit) a felvonulás 
felnőttjeinek, hogy a rendezvény végére, a második vendég-
látáskor minden elfogyott.

Köszönetet mondunk a felvonulás megállóiban műsort 
adóknak és betanítóiknak is: a Mazsoretteknek, az óvoda 
nagycsoportosainak, a Kakucsolóknak, a népdalkör asszo-
nyainak, az „öröm táncot”, valamint a menetet kísérő Kálvin 
zenekarnak és nem utolsó sorban a menet végén hangulatot 
teremtő Farkas Roland vezette nótás-zenés legényeknek is.

Megállóinkban az alábbi civil csoportok kínálták a fel-
vonulók seregét: a Kakucsi Fiatalok Egyesülete (tagjuknak, 
Ulicska Józsefnek köszönjük az ajándék borok címkéinek 
elkészítését), az óvoda szülői munkaközössége, a Roma Ön-
kormányzat képviselői, az Ablak Kakucsra Egyesület és a 
Kakucsi Vidám Csajok képviselői.

Rendezvényünket az új útvonalunkon, azaz a spotpályától 
a Petőfi , az Erdősor utcán át, majd a Fő utcán végig, vissza-
jövet pedig a Fecske utcában a Polgárőr Egyesület biztosí-
totta. Köszönjük szépen mindannyiuk áldozatát!

A szüreti felvonulás főszerepeit az alábbi fi atalok vállal-
ták el jó szívvel: király – Zalavári Máté, királynő – Konczik 
Lili, az alvég bírója – Gáspás Máté, bírónéja – Kovács Kitti, 
a felvég bírója – Szabó Bence, bírónéja – Boldizsár Fan-
ni, kocsmáros – Horváth Gergely, kocsmárosné – Laczkó 
Cintia, eladó lányuk – Zélity Nikolett. Kisbírók voltak: Hor-
váth Csaba Bendegúz és Kajári Benjamin. Hirdetésükben 
Pálinkás Bence is segített. Köszönjük a fi atalok szolgálatát! 
Példájukat kövessék majd a 2018. évi felvonulásunk fi atal-
jai, akiknek a jelentkezését már most várjuk.

A rendezők bíznak az olyan összefogás erejében, amely-
nek a segítségével a sok-sok jó ember és szándék ilyen ren-
dezvényt produkálhat. Ehhez adjon a jó Isten erőt, egészsé-
get valamennyiünknek az elkövetkező évekre is!

Tóth Istvánné, Éva néni
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Sportbál 2017. december 9-én – Képes beszámoló (Fotók: Ádám Krisztina)
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Nyugdíjasok ünnepi köszöntlése 2017 adventjén

A Polgármesteri Hivatal dolgozói voltak a házigazdák 
sportcsarnokunkban ezen a napon

Az iskola néptánccsoportjának táncát Nagy Jánosné tanárnő 
tanította

A 4. osztályosok műsorát Bábel Lászlóné és Kálvin Jánosné 
állította össze

Az iskola tanulói Mikulás-dallal búcsúztak, melyet Nagy Jánosné 
tanárnő tanított

A nyolcadikos osztályosok a keringőjük után felhívták egy táncra 
nyugdíjasainkat (Fotók: Klauz Dénes)

Az egybegyűltek köszönték a gyerekek műsorát, majd az azt követő 
fi nom ebédet is

Az új ruhába öltözött Kakucsolókat Tóth Istvánné vezette fel 
énekszóval

Mazsorettjeinket és szólistáikat Szabó-Faragó Fruzsina kísérte el a 
fellépésre



A 2017. adventi vásár műsort adói

Dr. Kendéné Toma Mária köszöntötte az egybegyűlteket

Heni óvó néniék csoportja 
fellépésre várva

Könyvtárunkban Királyfalvi 
Zsóka néni nagy sikerű 

kézművesfoglalkozást tartott, de 
az óvó nénik asztalánál is mindig 

ügyeskedtek szülők, gyerekek 
egyaránt

Ügyes gyermekeink szerepekre vállakoztak a Gézengúz együttes 
mesejátékához bent, a nagyteremben

(Fotók: Klauz Dénes)
A Bárdos Lajos Kamarakórus a közös képhez meghívta egykori 

tagját, a polgármester asszonyt is 

Iskolánk énekkarának Nagy Jánosné tanárnő Mikulás-dalokat 
tanított erre az alkalomra

Népdalkörünk a hivatal karzatán kakucsi karácsonyi dalokat adott 
elő 

Bábel Lászlóné és Kálvin Jánosné osztályainak jelenetében 
szerepet kapott Mikulás bácsi is

Marianna óvó néni és a daduskák is rénszarvasoknak öltöztek a 
gyerekekkel együtt


