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Advent van. Múlnak a napok, hetek, és az adventi kalen-
dárium minden ablakába a nagybetűs „BÉKÉT” tennénk 
legszívesebben. Nem hittük volna, hogy a mi életünkben 
eljön az az idő, amikor ébredéskor a „háború” szóval indul 
minden napunk. Azt hittük, örökre elmúlt Európa fölül a 
fegyveres fenyegetettség.

Nem így lett. A szomszédunkban háború dúl, nagy ve-
szélyt jelentve az ukrán lakosságra, tekintet nélkül a nem-
zetiségükre. Példátlan veszteségek sújtják szülőföldjüket, és 
infl ációba kergetik a világ országait. Az agresszió megbo-
csáthatatlan, és méltán ébreszt félelmetes emlékeket az idő-
sebb nemzedékben. 

Mi a háborúból az egyre emelkedő árakat érezzük, és 
joggal sérelmezzük, de gondoljunk arra, milyen karácsonya 
lehet annak az ukrán családnak, akinek pincékben kell tölte-
nie napjaik nagy részét. Gondoljunk azokra a szülőkre, akik 
drágán sem kapnak a boltban élelmiszert vagy meleg ruhát 
a gyermekeiknek, és elvesztik férjüket, apjukat, testvérüket, 
gyermeküket – végső esetben a házukat, mindenüket, életü-
ket. Így várják az adventet és a karácsonyt – reménytelenül. 

Mi azonban hálásak lehetünk, hogy az advent négy heté-
ben békességben készülhetünk arra, hogy újra megtapasztal-
hassuk a karácsony valódi jelentését. 

Karácsonykor igazán nem számít, hogy kik vagyunk, 
hogy is érezzük magunkat, vagy hányan vagyunk – csak az 
számít, hogy egymásra találunk. Életünk legnagyobb aján-
déka a családunk, a barátaink, a közösségünk, az országunk 
és az emberek, akiket szeretünk, és akik szeretnek minket. 
Töltsük azokkal az ünnep legszebb perceit, akikkel igazán 
szeretnénk együtt lenni. 

Minden eltörpül a karácsony üzenete mellett – a karácso-
nyi gyertya lángja megszenteli a körülötte állókat. Elmossa, 
ami fájt, és megadja mindazt a reményt, amit várunk tőle. 
A szeretet, ami ilyenkor körül lengi az ünneplőket, soká-
ig gyógyír a lelkekre, a szívekre, és rávilágít, milyen nagy 
szükségünk van egymásra. Óvjuk egymást és vigyázzuk 
azokat, akikkel együtt lehetünk!

Remélem, hogy a békességes szeretet az, ami az ünne-
pen körbeveszi a családokat itt Kakucson, és a nagyvilágban 
egyaránt!

 
A Képviselő-testület nevében áldott, szeretetben gaz-

dag karácsonyi ünnepet és békés, boldog, sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánok minden kedves olvasóm-
nak!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Kedves Kakucsi Olvasóm! Kedves Barátaim!



2

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2021. 4. szám

Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Az ünnepi műsort a Kakucsi Általános Iskola ta-

nulói, a Kálvin Zenekar, énekeseink és az Amazon 
Mazsorettek képviselői adták. 

Koszorút helyezett el községünk Önkormányzata 
mellett a Roma Önkormányzat, az oktatási intézmé-
nyek: az iskola és az óvoda vezetői, a község nyugdíjas 
klubjai, az Ablak Kakucsra Egyesület, a KAFIK elnök-
sége és a FIDESZ helyi szervezetének képviselői. 

A megemlékezést fáklyás felvonulás zárta.
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A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról 
és illetménykiegészítéséről 

80/2022. (XI. 28.) Határozat:
A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
81/2022. (XI. 28.) Határozat:
A Kakucs 036/47. és a Kakucs 036/49. hrsz-ú, külterületi 

ingatlanok értékesítéséhez történő hozzájárulásról
82/2022. (XI. 28.) Határozat:
A Kakucs 036/51. hrsz-ú, külterületi ingatlan értékesíté-

séhez történő hozzájárulásról
83/2022. (XI. 28.) Határozat:
A Temető utca 4. és 6. szám alatti lakótelkek értékesíthe-

tőségének felfüggesztéséről
84/2022. (XI. 28.) Határozat:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről
85/2022. (XI. 28.) Határozat:
A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról

Farkasné Szabó Mária önkormányzati referens

X. ülés: 2022. október 25.

9/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet:
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 18/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet:
a szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályairól 
11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet:
Kakucs község településfejlesztési, településrendezési és 

településképi feladataival összefüggő partnerségi egyezteté-
sek szabályairól szóló 4/2017. (III. 28.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezéséről

69/2022. (X. 25.) Határozat:
Az Önkormányzat Rezsicsökkentési Intézkedési Tervéről
70/2022. (X. 25.) Határozat:
A Fő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 

kiírt versenytárgyalási eljárás eredménytelennek nyilvánítá-
sáról

71/2022. (X. 25.) Határozat:
A Fő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítésének lehető-

ségéről meghirdetés útján
72/2022. (X. 25.) Határozat:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagi összetételéről
73/2022. (X. 25.) Határozat:
Folyószámla-hitelkeret igényléséről
74/2022. (X. 25.) Határozat:
A Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
75/2022. (X. 25.) Határozat:
A 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállal-

kozás megbízásáról
76/2022. (X. 25.) Határozat:
Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
77/2022. (X. 25.) Határozat:
Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával 

kapcsolatos vélemény kialakításáról
78/2022. (X. 25.) Határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás – módo-

sított Társulási Megállapodásának elfogadásáról
79/2022. (X. 25.) Határozat:
Az Európai Bizottság Elnökének írt levélben foglaltak tá-

mogatásáról 

XI. ülés: 2022. november 28.

12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet:
Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésé-

ről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet:

KAKUCSI LAPOZGATÓ
XXXII. évfolyam 4. száma

A Kakucs Községi Önkormányzat által alapított időszakos lap
Eng.sz.: B/PHF/736.P/91.

A lap évente négyszer jelenik meg
Felelős szerkesztő: Csernák Jánosné

Az újságot szerkesztette: 
Farkasné Szabó Mária, Dr. Ökrös Dóra,

Tóth Istvánné és Varró Jánosné
A szerkesztők külsős munkatársa: Kakucsi-Csernák Zoltán és 

Spanyielné Elek Györgyi 
Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas.

Felelős kiadó: Bálint Ferenc
Nyomdaipari munkálatok: Pressman Bt. Dabas

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

Megkérjük Önöket, hogy a 2023. márciusi Lapozgatóba 
írásaikat 2023. március 20-ig küldjék el szerkesztőségünkbe, 

a könyvtárba. 
A szöveget wordben, a képeket külön, jpg-formátumban. 

A képek felbontása minimum 1 MB-osak legyenek! Köszönjük!
e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri a frissen 
diplomázott vagy az újabb diplomát szerzett kakucsi 

fi ataljainkat, hogy bemutatkozó írásukat juttassák el a 
könyvtárba Tóthnéhoz:a kakucs.konyvtar@gmail.com 

e-mailcímre
Nagyon szeretnénk megismertetni őket a Lapozgató követ-

kező kiadásában. 
Leadási határidő: 2023. március 20.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott hatá-
rozatok és rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a www.kakucs.hu weblapon.
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Képek a 2022. évi adventi forgatagról (Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán) Civilek sátrainál

Közönségünk

Az Általános Iskola sátránál

Az egyház képviselői forralt bort és teát kínáltak

Roma Önkormányzatunk sátránál teát kínáltak

A Kulturális Bizottság elnökének és a Polgármesternek a 
köszöntője

A KAFIK csapata fi nom palacsintával várta az érdeklődőket

A Kálvin család lacikonyhájánál is mindig voltak látogatók

A Karitász képviselői a vásári forgatagban
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Képek a 2022. évi adventi forgatag fellépőiről

A Csiga Duó a műsorába hívta a gyerekeket

Az est fénypontja az Amazon Mazsorettek bemutatója volt

A Kakucsi Általános Iskola énekkara

A Kökörcsin Óvoda kis szereplői

A roma X-faktor képviselői

Nagy sikere volt a gyermekek körében a zsákbamacskának

A Kavicsok képviselői a seniorok táncában

A sátrakban kínálók: Kakucs Önkormányzata, Fidesz 
Kakucs, Katolikus Egyházközség, Karitász, Kavicsok, 
Kafi k, Roma Önkormányzat.

Karácsonyi kézműves munkákat árultak: Kakucsi 
Általános Iskola, Kakucsi Kökörcsin Óvoda, Kéknefelejcs 
Dekorkuckó - Hernád, abonyi kézműves.

A könyvtárban kézműves foglalkozást tartott Királyfalvi 
Zsóka, képeslapot, könyvet, mézet árusított: Tóth Istvánné.

Műsort adtak (a fellépés sorrendjében): az óvoda kö-

zépső csoportosai, az iskola énekkara és a 2. osztály, a Csi-
ga Duó Gyermekzenekar, az X-faktoros srácok, a Szeniorok 
Vidám Társasága, az Amazon mazsorett csoport.

A Csiga Duó műsorát támogatták: Csernák Andrea, Dr. 
Jasper Andor, Dr. Kendéné Toma Mária, Jasperné Spanyiel 
Anikó, Kakucsi-Csernák Zoltán, Nagy Balázs, Nagy Henri-
etta, Spanyielné Elek Györgyi és Varróné Elek Anita.

Köszönet mindenkinek, aki eljött, vagy munkájával segí-
tette a forgatag lebonyolítását!
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei

Óvodánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy szép, 
nagy udvarral rendelkezik, melyben rengeteg fa, bokor, sö-
vény került az évek során elültetésre. Bár sok növényünk 
elpusztult, beteg lett, még mindig szép zöld az udvarunk. 

Örülünk is ennek nagyon, hiszen olyan meleg nyaraink 
vannak, hogyha a fáink nem adnának hűs árnyékot, bizony 
nehéz lenne megoldanunk a nyári udvari játékot. 

Igen szépek a bokrok, a sövények, a hatalmas fák, de ősz-
szel van velük munka bőven. Ezért gondoltunk arra, hogy 
meghívjuk a szülőket 2022. november 2-án, délután egy kis 
udvartakarításra. Minden csoportból érkeztek lelkes segítők, 
akik az óvoda dolgozóival együtt megszépítették udvarun-
kat.  Igaz, hamar ránk sötétedett, mert szervezéskor az óraát-
állítással még nem számoltunk. 

Itt is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 
részt vett ezen a közösségi megmozduláson, és segített ne-
künk udvarunk széppé tételében. Bízunk benne, hogy jövőre 
még többen kapnak kedvet egy kis udvari munkára.

Köszönjük:
Bányai Ágnes, Dr. Jasper Andor, Eiler Tímea, Ficsur Dóra 

Erzsébet, Geicz Györgyi Julianna, Kohut Barbara, Kotászné 
Kovács Anikó, Mikolics Árpád, Nagy Pál, Róth Anita, Serfel 
Tímea, Szabó Tamás, Szabó Zsolt Attila, Szalai Izabella, 
Varró Ferenc János, JSP 97’ Kft. és az óvoda dolgozói.

Nagy Henrietta óvodapedagógus

Őszi takarítás az óvoda udvarán

Márton-nap az óvodában
Szent Márton-nap, november 11. jeles dátum a népi ka-

lendáriumban, számos időjóslás is fűződik a nevéhez. A köz-
mondás úgy tartja, aki Márton napján libát nem eszik, egész 
évben éhezik.

Óvodánkban mi is próbáljuk a gyerekeket megismertetni 
a néphagyományokkal. Ezek egyike Márton napja.



7

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 4. szám

Idén első alkalommal rendeztük meg óvodánkban a Már-
ton-napot.

A gyerekek Szent Márton személyében egy olyan katoná-
val találkoznak, akire nem a kegyetlenkedés jellemző, hanem 
a segítőkészség és a jószívűség. A Márton-napi felvonulás 
megfelelő alkalomnak bizonyult, hogy a gyerekek tudását 
bővítsük és kreativitásukat fejlesszük, majd összehozzuk a 
közösséget, a szülőket, a nevelőket egy közös lámpafényes 
sétára, valamint tábortűz meggyújtására. 

Gyerekeink Márton-nap előtt a csoportokban lámpásokat 
készítettek. A lámpások csoportonként eltérőek voltak. A na-
gyobbak megismerkedhettek Szent Márton püspök élettörté-
netével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, 
a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. Az egész 
heti készülődésben a gyerekek izgalommal várták a lámpás 
felvonulást.

A csoportok libás játékokkal, versekkel, énekekkel, tán-

cokkal kápráztatták el egymást, valamint a szülőket, az ér-
deklődőket. A jó hangulatról Kókai Levente és Kuszenda 
Eszter budapesti zenészek is gondoskodtak.

A szülők hoztak sütni való tököt, amit a konyhás nénik 
elkészítettek nekünk, valamint az anyukák készítettek süte-
ményt. A vendégeket forró teával és forralt borral kínáltuk.

A Márton-napi lámpás felvonulás a jó cselekedeteket 
szimbolizáló fényt hivatott hirdetni.

Bízzunk benne, hogy ez is szép hagyomány lesz óvodánk-
ban az elkövetkező években is.

Roskóné Erős Mária óvodapedagógus

Szüreti mulatság
Óvodánk egyik leg-

nagyobb rendezvénye 
a szüreti felvonulás, 
amely többéves hagyo-
mányokra épül. E ren-
dezvény megvalósulá-
sában községünk civil 
szervezetei, családtag-
jai, lakói, dolgozói, a 
szülői munkaközösségi 
tagok, a polgárőrök, a 
Kálvin Zenekar, illetve 
óvodánk vezetője aktív 
szerepet vállaltak. 

A fő műsorszámot 
mégis az óvodás gyerekek nyújtják. Idén úgy döntöttünk, 
hogy a Kökörcsin Óvoda mindkét nagycsoportja egy közös 
produkciót ad elő.  

A nagy eseményre a gyerekek több héten keresztül ké-
szültek. Sokat beszélgettünk arról, hogy mi vár rájuk azon a 
napon, segítve ezzel az érzelmi ráhangolódást. 

Eleinte a két nagycsoport énekfoglalkozások keretein be-
lül, a foglalkozásba építve a műsor néhány elemét (tánclé-
péseket, mozdulatokat, dalokat) gyakorolták, majd közösen 
is megszerveztük a táncpróbákat. A két nagycsoport ügyesen 
együtt tudott működni egymással, mivel tavaly még csoport-
társak voltak. Szinte minden nap izgultunk azért, hogy szép 
időnk legyen, mivel eső esetén a program elmaradt volna. 

A mulatság napján a szülők a gyermekeiket a megbe-
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széltek szerint elhozták a találkozóhely-
re. A nagycsoportosok számára egy-egy 
lovaskocsit biztosítottak, így a faluban a 
három állomás között lovaskocsival utazhat-
tunk.  A lovaskocsis felvonulás, a betyárok, 
a lovasok műsora, a Kálvin Zenekar jó han-
gulatú muzsikája nagyon nagy élmény volt a 
gyerekeknek. 

A bemutatott táncok után a gyerekek 
együtt táncoltak a nézőkkel, szüleikkel, test-
véreikkel egy körtáncot, ettek a kínált süte-
ményből. Idén nagyon sok néző és mulatozni 
vágyó lakó jött el erre az eseményre. 

Ez a nagyszabású esemény az egész falut 
és még más község lakóit is megmozgatta. 
Jó tapasztalni, hogy községünkben nagyon 
sok ember fáradozik óvodánk sikeres, ered-
ményes, jó hangulatú működéséért. 

Kohanné Kloczka Marietta 
óvodapedagógus

Nevessünk!
Balázsné Manyika logopédusunk gyűjtéséből

Cipész =„cipőpucoló”, cérna =„kötő”, kőműves = „kőművész”, postás 
=„postaláda”, rejtvény =„rejtély”, kalapács =„kopács”, a nyúl kicsinye = 
„nyúlka”, a kecske kicsinye = „ kecskebocs”, a ló kicsinye = „vadpaci”, 
gyakorol = „gyakorlik”, kaktusz = „kankusz”, színtelen = „híntelen”, 
kaptár = „méhecske kastály”, zongorista = „ zongorász”, vadász = „lö-
vész”, maszíroztam = „ masíroztam”, fonott asztal = „fonó asztal”, ma-
darak = „szabad állatok”.

cserép = nem tudja, kérdezem, mibe ültetik a virágokat? „koszba”, 
juhász = nem tudja megmondani a képről, kérdezem: mit csinál a bácsi? 
„bárányt, kutyát, tanítja a bárányokat”,

sírós képre mondja = „nyavalyog, mert nem kap édességet”, van kis-
testvéred? = még nem bújt ki”, fi gyelmeztet: „mindjárt kifogy a radírod”, 
mondd egy szóval: gyűrű, karkötó, nyaklánc stb. = „anyai dolgok”.

Kedves Manyi! Köszönjük szépen!
A szerkesztőség
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A Kakucsi Általános Iskola hírei
A magyar népmese napja

2005 óta ünnepeljük híres mesegyűjtőnk Benedek Elek 
születésnapján, szeptember 30-án, A magyar népmese nap-
ját. Iskolánkban is minden évben megemlékezünk e jeles 
napról. Izgatottan készültünk a tanév első projektnapjára. Az 
alsó tagozaton délelőtt felelevenítettük, ki milyen mesét sze-
ret és ismer. Kézműves-foglalkozás keretében aranyos király 
és királynő bábot készítettük. A napunkra feltette a koronát, 
hogy helybe jött a színház. A Batyu Színház előadásában 
megtekintettünk egy Mátyás királyról és Beatrix királyné-
ról szóló interaktív bábszíndarabot. Gyermekeink remekül 
szórakoztak. A műsort egy közös reneszánsz tánccal zártuk. 
Igazán tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt diákjainkkal.

Goldáné Fajt Mária tanító

Állatok világnapja
2022. október 4-én emlékeztünk iskolánkban az állatok 

világnapjára. Ezen a délelőttön az osztályok természetfi lme-
ket néztek meg különféle állatokról. Beszélgettünk kedven-
ceinkről és a felelős állattartásról. Voltak vendégeink, akik 
saját állataikkal ellátogattak hozzánk. Köszönettel tartozunk 
ezért Jasper Borbálának és Gálik Józsefnek.  A gyerekek 
élőben is megfi gyelhettek és megsimogathattak többféle 
állatot. Találkoztunk kutyákkal, kecskékkel, bárányokkal, 
nyuszikkal. Nagyon sikeres volt a gyerekek és a felnőttek 
körében is ez az interaktív foglalkozás. 

Előzetesen meghirdettünk az állatok világnapja alkalmá-
ból egy rajzpályázatot “Kedvenc állatom” címmel az alsó ta-
gozaton. Nagy örömünkre nagyon sok rajz érkezett, amiből 
nehéz volt kiválasztani a díjazottakat. (Homoki Mira 4.o., 
Csiszárik Enikő 3.o., Szabó Boglárka 4.o., Csernok Laura 
2.o., Szántó Hanna 2.o., Fekete Natália 1.o.). Ők, munkájuk 
elismeréséért apró ajándékot vehettek át. A gyerekek rajza-
it kiállítottuk és bárki megnézhette az alsó tagozat épületé-
ben.

Kolozsi Piroska tanító

Pályaválasztási nap a Kakucsi 
Általános Iskolában

2022. október 15-én, szombaton pályaorientációs napot 
tartott a Kakucsi Általános Iskola a szombati napon is isko-
lába kényszerülő gyermekek számára. Így persze kifejezet-
ten élvezetes volt a bent töltött idő. 

A gyerekek elsőtől-nyolcadik osztályig az életkoruknak 
megfelelő előadásokon vehettek részt, melyek nagyon izgal-
masak és változatosak voltak. Az időjárás is nagyon kegyes 
volt, így semmi sem akadályozhatta meg a programok meg-
valósulását.

Forgószínpad módjára váltották az osztályok egymást a 
különböző szakmák bemutatásán. Volt az Országos Mentő-
szolgálat munkatársa által tartott elsősegély tanfolyam, de 
azt is megtudhatták a gyerekek, hogy mi minden szükséges 
a felelős állattartáshoz. Talán a legnépszerűbbek a Magyar 
Rendőrség munkatársai voltak, akik az iskola udvarának 
egyik felén fegyverbemutatót tartottak, ahol a gyerekek is 
kézbe vehették a különböző fegyvereket, védőfelszerelé-
seket, melyeket a lelkesebb gyerekek fel is próbálhattak. 
Ugyanígy felvehették azokat a szemüvegeket, melyek az al-
koholos, illetve a tudatmódosító szerek általi befolyásoltság 
illúzióját keltő látványt nyújtottak számukra. Persze elma-
radhatatlan volt a rendőrautó és a bilincs kipróbálása is. A 
rendőrnő minden osztályt megjutalmazott egy kis sziréna-
szóval búcsúzóul.

A felsőbb évfolyamon tanuló fi atalok még egy online kér-
dőívet is kitölthettek, mely némi visszajelzést adott nekik ar-
ról, hogy milyen típusú szakmákban lehetnének sikeresek. 

Mindent egybevetve ilyen programmal még a hét hatodik 
munkanapján is megérte korán kelni és iskolába menni min-
den résztvevőnek.

Fendrichné Szederkényi Zsófi a tanító néni

Őszi szöszmötölés
    
Az idei ősz sokáig időzött közöttünk, elkápráztatott min-

ket minden szépségével. A fák levélruhái napról napra más 
színben pompáztak, míg szép „csendben levetkeztek”. Re-
mek időtöltésnek bizonyult a levélgyűjtés: mindig lehetett 
találni még szebbet; olyan színűt, amilyen még nem akadt 
a gyűjteményünkben. A kupacokba gereblyézett levelek re-
mek szórakozást nyújtottak. Jó volt belehuppanni, de öröm-
teli volt feldobni a magasba és látni, ahogy belekap a szél.

A beérett termések gyűjtésében is sokan lelték örömüket. 
Volt, aki a saját kertjükben találta meg, de volt, aki erdőt, 
mezőt járva bukkant rá a természet adta szépségekre. Gesz-
tenyéből sosem volt elég, nem lehetett otthagyni egyet sem. 
Már a gyűjtés során az járt a kis fejekben, hogy mi minden 
készülhet majd ebből. Milyen jó játék lesz belőle, hogy örül, 
aki ajándékba kapja, milyen szép dísz lesz belőle! 
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Marton Ilonával

A tanító nénik irányításában Mikulás járt a hivatalban

Iskolánkban az idén is sor került az őszi szöszmötölésre, 
ahol valóra válhattak ezek az elképzelések. Az alsó tagoza-
tosoknak a tanító nénik mellett a szülők is segítettek a meg-
valósításban. Köszönjük a munkájukat; remélve, hogy ők is 

jól érezték ma-
gukat! A felső-
söknek Marton 
Ilona tanárnő 
és Királyfalvi 
Erzsébet (Táj-
házunk háziasz-
szonya) tartott 
kézműves fog-
lalkozást, ahol 
igazi remekmű-
vek születtek. 

Ugye mindenki érezte ezen a délutánon a jól végzett mun-
ka, az alkotás örömét?

Bábel Lászlóné Gyöngyi néni

Ünnepi megemlékezések 
októberben

Iskolánkban immár többéves hagyomány, hogy nemze-
ti ünnepeinken irodalmi műsorral emlékezünk meg a múlt 
eseményeiről. Ebben a tanévben is az október 6-i és október 
23-i műsorainkat a hagyományoknak megfelelően rendez-
tük meg. 

Nagy hangsúly fektetünk nemzeti értékeink megőrzésé-
re, valamit múltunk megismerésére.  Az aradi hősök előtt az 
iskolarádióban elhangzott megemlékezéssel tisztelegtünk, 
míg az 1956. október 23-ai ünnepségünket pedig immáron 
harmadik alkalommal a falu emlékműjénél rendeztük meg. 
Egy megemlékezés olyan esemény, amely annyiféle, ahány 
ember megélte. Magába sűríti mindazt, amire az adott idő-
szakban a hazánkban élők vágytak, amit követeltek. Ezek az 
ünnepek jelképei a hősiességnek, az összefogásnak. 

Az ünnepi megemlékezés programja ezt az összefogást, 
hősiességet idézte fel a korabeli napilapokból vett idézete-
ivel, valamint az eseményekről szóló versekkel, énekszá-
mokkal. 

Úgy érzem, méltó módon emlékeztünk meg az esemé-
nyekről, kifejeztük hálánkat és tiszteletünket az elesett hő-
sök emléke előtt.

Fazekas Zoltánné intézményvezető-helyettes

Királyfalvi Zsóka nénivel
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Őszi túra
2022. 10. 17-én a gyerekek nagy örömére iskolánkban 

ismét megrendezésre került az őszi túra. Ezen a napon a ta-
nulás helyett a játéké volt a főszerep. Minden osztály csa-
takiáltással indult el az óvoda mögötti rétre, ahol tanáraik 
közreműködésével megkezdődött a verseny.

Míg a gyerekek játszottak, addig a lelkes szülőkből álló 
csapat az ebéd elkészítésével foglalatoskodott.

A verseny végeztével a gyereksereg elindult vissza az 
iskola udvarára, ahol elsősorban izgatottan várták az ered-
ményhirdetést, élménybeszámolókat tartottak, majd jóízűen 
falatozták a szülők által elkészített fi nom paprikáskrumplit 
és az apukák specialitását, a palacsintát.

Nagyon örülünk, hogy lehetőség van arra, hogy a gyere-
kek és tanáraik egy-egy ilyen programmal kizökkenhetnek a 
monoton, tanulással teli hétköznapokból, mi pedig szülőként 
szívesen csatlakozunk a szervezéshez, és reméljük, hogy a 
jövőben is ilyen és ehhez hasonló programok színesítik a 
tanéveket.

Köszönjük szépen a lehetőséget!
Varróné Kohut Andrea és Varró Tamás

Pályaorientáció
Iskolánk 8. osz-

tályos tanulói a pá-
lyaorientációs nap 
keretében részt 
vettek a KMASZC 
Bercsényi Miklós 
Élelmiszeripari-
Környezetvédelmi 
Technikum, Szak-
képző Iskola és 
Kollégium által 
rendezett nyílt na-
pon. A nyílt nap 
során megismer-
kedhettünk több 
szakmával is, 
amely az élelmi-
szerkészítés folya-

matát végzi, kiemelve a húsipari termékek és a tartósipari 
termékek bemutatását. Megkóstolhattuk a tanulók által elké-
szített termékeket, pl. a kolbászt és a lekvárt. Látszott, hogy 
a minőségi élelmiszerek előállítása fontos szempontot jelent 
az iskola életében. A kóstolásokon kívül különböző progra-
mokkal vártak minket, pl. kémiai kísérlettel, ügyességi ver-
senyfeladatokkal, hazánkkal kapcsolatos tesztkérdésekkel. 
A nyílt nap alatt nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóság 
megőrzésére, az újrahasznosítás fontosságára. A diákok él-
vezték a programokat, szívesen részt vettek a feladatokban. 
A nyílt nap remek lehetőséget adott arra, hogy lássák diákja-
ink, milyen hozzáállást, odaadást, igyekezetet várnak majd 
el tőlük a középiskolában.

Sárköziné Vakherda Nóra 8. osztály osztályfőnöke

Bakancstűzés
Általános iskolai tanulmányaik végéhez közeledve a nyol-

cadik osztályosok hagyományainkhoz híven egy kerámia 
bakancsot kapnak osztályfőnöküktől. A feltűzött bakancs 
egy jelkép, egy útmutató, egy jel. Jelzi, hogy nemsokára új 
iskolában, új tanárok és új osztálytársak között folytatódik 
életük, a megszokottat felváltja az ismeretlen. Ugyanakkor 
ez a kis bakancs egy talizmán, mely biztos pontként kíséri 
el a tanulókat a ma még ismeretlen jövőbe. Ehhez kívánunk 
sok sikert és kitartást mindannyiójuknak! 

Útravalóul küldjük Kodály Zoltán szavait: „Ne várjatok 
mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg minden-
re, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dolgok-
hoz…” 

Szarvas-Varró Ágnes intézményvezető
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Jótékonysági bál az iskolában
A szülői munkaközösség szervezésének köszönhetően 

2022.11.19-én iskolánkban ismét megrendezésre került jó-
tékonysági bálunk. A rendezvényt a 8. osztály gyönyörű ke-
ringője nyitotta, amelyet vendégfellépőink, a dabasi Vision 
Hip-hop tánciskola előadása követett. 

Az ízletes vacsora után kezdődhetett a fergeteges buli, 
a tánc, amelyhez a talpalávalót a Silver Duó biztosította. A 
szülők, támogatók jóvoltából rengeteg tombolaajándék ke-
rült kisorsolásra. Az este nagyon szuperül alakult, jót buliz-
tunk, a parti hajnalig tartott.

A bevételből az iskolának a kamerarendszerét szeretnénk 
kiépíttetni, és új székeket vásárolni.  

Köszönjük 
m i n d e n k i -
nek, aki bár-
mivel segí-
tette, hogy ez 
a rendezvény 
létre jöhes-
sen, és nem 
utolsó sor-
ban köszön-
jük Csernák 
Andreának, 

az SZMK vezetőjének a profi  szervezést, illetve a segítő 
szülők maximális hozzáállását, segítőkészségét. 

Remélem, még sok ilyen megmozduláson vehetek részt, 
mert a legfontosabbak a gyerekek!

Varróné Kohut Andrea SZMK tag  

****
Szeretném itt is megköszönni mindenkinek, aki évről-év-

re segít a bál előkészületeiben vagy bármiféle iskolai meg-
mozdulásnál részt vesz. Nagyon örülök és büszke vagyok, 
hogy ilyen csapatot tudhatok magam mellett. 

Csernák Andrea SZMK elnök

Támogatóink:
Ablak Kakucsra Egyesület, Azúr Diszkont 2019 Kft, Autókozmetikai 

Stúdió - Varró Tamás Inárcs, Bábel László, Barta Kornélia, Bartuszek 
Zsolt, Balázs István, Czeglédiné Száraz Márta, Csernák Andrea, Csernák 
István, Doriné Csiszárik Henriett (Dorcsi Bt.), DAKÖV Kft,  Dr. Jancsó 
Erzsébet gyermekorvos, Dr. Kendéné Toma Mária,  Etidruck Nyomda 
Kft, Fajt István, Faragó Pál, Faragó Tamás, Fru-cake Kézműves Cukrász-
műhely, Farkasné Szabó Mária, Fazekas Zoltán, Fitt-Lex - Prohászka Ale-
xa, Füri-Bozsó Éva, Friss Pékség, Galát Norbert, Golda Gábor, Goldáné 
Fajt Mária, Helyesné Hornyák Zsuzsanna, Horváthné Durai Mariann, 
Homoki Mira, Hegyiné Kovács Margit, Isteni Gondviselés Gyógyszertár, 
Janczer-Szabó Regina, Janczer Károly,  Juhász-Hegyi Rita, Juhász Gábor, 
JSP’97 Kft, Jam ABC (Lovasné Horváth Lilla), KAFIK, Kakucsi Pol-
gárőr Egyesület, Kakucsi Fidesz Csoport, Kakucsi Gyógyszertár, Kajáry 
Márk, KÁRI-KER 97 Kft, Katica virágbolt, KINCS-TÁR Ajándékbolt 
-  Dabas, Kiss ABC, Kiss Zoltán, Kelemen Zoltán, Kendl-Kili Tímea,  
Kökörcsin Óvoda dolgozói,  Kucsera Attila, Kucsera János, Kucsera 
Jánosné,  Kucsera Dóra, Krisztwash Autómosó, Krisztné Gubi Csilla – 
Uniqa Biztosító, Kovacsics Károly, Klauz Dénes, Kloczkáné Major Bor-
bála, Lovas István, Mangó Kávézó - Fittness és Szépségház, Marton Ilona, 
Monimi - Skodák Mónika, Molnár Lászlóné - Műszaki Bolt, Naprakész 
ABC, Nagy József, Nagy Pál, Nagy Ingatlan, Nagy Balázs, Nagy Jánosné, 
Nagy Miklós, Nádudvardiné Kerek Erzsébet, Orosházi József,  Pálinkás 
Ildikó, Perjési Mátyás, Pintér Miklós, Pintérné Nagy Zsuzsanna, Radics 
Jenő, Rosta László, Rosta Lászlóné, Roskóné Erős Mária,  SALON Divat 
- Inárcs, Sallai Pál, Sashegyi Gergő, Sakáltanya Vendéglő, Sinkóné Fajt 
Zsuzsanna, Spanyielné Elek Györgyi, Szarvas Norbert, Szaller Balázs, 
Szabó Tamás, Szluka Étterem - Hernád, Tóth Eszter, Tóth Istvánné, Tóth 
Kata, Tóthné Vágány Ildikó, Tóthné Zsolnai Melinda, Tündi Virágbolt,  
Ulicska József, Varróné Kohut Andrea, Varróné Elek Anita, Varró és Var-
ró Kft, Vénusz Panzió, Zelenák Attila.
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RÉVFÜLÖP 2022-2023
A koronavírus-járvány miatt az előző két évben megle-

hetősen nagy volt a bizonytalanság a gyermektáborok szer-
vezése körül. Ez a bizonytalanság 2022-ben is megmaradt, 
csak most a szomszédunkban dúló háború miatt. Mindhá-
rom évben végül is szerencsésen alakultak a dolgok, szinte 
mindegyik iskola el tudta küldeni a diákjait a révfülöpi gyer-
mektáborunkba.

Az idei évben rekordszámú diák jelentkezett, ezért az ed-
digi nyolc helyett, kilenc turnusba osztottuk szét őket. Az 
alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes turnusokban mely is-
kolák és összesen hány diákkal vettek részt. 2023-ban is ki-
lenc turnusban történik a tanulók üdültetése. Az első csoport 

június 21-én kezd, az utolsó augusztus 23-án fejezi be.
Természetesen folytatni kívánjuk azt a hagyományt, hogy 

a családok számára is lehetővé tesszük az üdülést a tábor 
főépületében kialakított emeleti panziórész 2-3-4 ágyas, 
fürdőszobás, légkondicionált szobáiban. Ezek mindegyiké-
ben televízió és hűtőszekrény is található. Ez a fajta üdülési 
lehetőség az idei évtől gyakorlatilag egész évben igénybe 

vehető, ugyanis a szobákban a fűtés megoldható, tea- és ká-
véfőzőt, kenyérpirítót, mikrohullámú sütőt, evőeszközöket 
stb. tudunk biztosítani. Az érdeklődők az árakról és lehe-

tőségekről Gomola Nórától 
kaphatnak felvilágosítást 
személyesen a dabasi Pol-
gármesteri Hivatalban és 
telefonon a 70/903-3595-
ös számon munkaidőben, 
illetve e-mailben a gomola.
nora@dabas.hu címen. 

Az Üdülőtábor épü-
letei, környezete, szobái 
megtekinthetők a www.
revfulopitabor.hu honlapun-
kon, virtuális séta tehető a 
„Séta a táborban” menü-
pontra kattintva (a felvételek 
még a légkondik felszerelése 
és a strandfoci pálya kiala-
kítása előtt készültek!)

Fontos!!!
A diákok turnusai alatt a táborozó diákok teljes prioritást 

élveznek, ezért a családoknak szükséges hozzájuk alkalmaz-
kodni, az iskolai csoportok programjait semmilyen módon 
nem zavarhatják! Az étkezőt nem vehetik igénybe és a tábor-
részt is csak a táborvezető beleegyezésével használhatják.

Szandhofer János  
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Tíz éve, 
2012 
novemberében 
avattuk 
a Rónay György 
Könyvtár 
és 
Közösségi 
Házat!

Madártávlatból
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A Fő utca 20. mögötti kis épületből előbb a Fő utca 24.-be, 
majd a tornacsarnok galériájára kellett költöznünk

2012 tavaszán – immár harmadszor költözködhettünk 
a felújított épületbe

Könyvtárunkat Laczkó Mihály atya szentelte fel 
2012. november 2-án

Az ünnepségen – többek között – felléptek az óvodások is

Névadónk unokája, Rónay Tamás 
hozta el édesapja, Rónay László író 

üdvözletét megnyitónkra 

Sikeres pályázattal átépítették a Fő utca 24. alatt álló 
önkormányzati épületet

A jubileum tiszteletére képes megemlékezést köz-
lünk a könyvtár költözéseiről és az ünnepélyes meg-
nyitóról.

A megnyitón résztvevők közül, de sokan nincsenek 
már közöttünk!

Isten nyugosztalja őket!
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A könyvtár nyitva tartása 

hétfő: 9-14 óráig (Czibóka Isván), 14-19 óráig 
(Tóth Istvánné)

kedd: 9-14 óráig (Czibóka István)
szerda: 11-17 óráig (Czibóka István)

csütörtök: zárva
péntek: 9-14 óráig (Czibóka István), 14-19 óráig 

(Tóth Istvánné)

Állandó foglalkozások:

Hétfő: 
8.00-12.00 óráig a falugazdász fogadóórái minden páratlan 

számú héten
12.00-14.00 óráig a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub a 

klubteremben
Hó/1 alkalom 19 órától: a díszgalambászok gyűlései a 

klubban
Kedd: 

hó/1 alkalom: a Kakucsi Polgárőr Egyesület összejövetele 
az esti órákban

Szerda: 18-20 óráig népdalköri próba a könyvtárban
Csütörtök:

16-17 óráig a Kakucsolók a könyvtárban, 
17.30-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus 

a könyvtárban 
18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a 

klubban
Péntek: egyeztetett programok

Minden közösséget szolgáló kezdeményezést és szándékot 
örömmel támogatunk.

Könyvtárunk telefonszáma: 06-29-376-836
E-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

– Könyvtárunk két helyi lap, a Kakucsi Hírfüzér és a 
Kakucsi Lapozgató szerkesztőségének ad helyet. Ezeket a 
lapokat túlnyomórészt a hivatalos nyitva tartáson túl szer-
kesztjük.

– Szeretném közzétenni: könyvtárunk nem a megunt 
könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak válogatott dokumen-
tumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe 
illenek. Ezeket hálásan megköszönjük!  

– Itt is felhívom az olvasók fi gyelmét a könyvtári köl-
csönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, 
ingyenes te-
lefonhívással 
legalább két 
alkalommal 
meg tudják 
hosszabbítani 
a kölcsönzést. 
(376-836) Ké-
rem, éljenek 
vele! Kérjük, 
hozzák visz-
sza a könyve-
ket, ha letelt 
a kölcsönzés 
h a t á r i d e j e ! 
Adjunk mi-
nél kevesebb 
munkát a fel-
szólításokat 
t á r s a d a l m i 
m u n k á b a n 
(!) postázó 
Ordasi Jánosné 
Teréz néni-
nek!

Újabb értékes tárggyal bővült a Liebner-
sarok vitrine. A tányérok mellé adományoz-
tak a kastélyból származó fedeles levestálat 

is. Köszönjük szépen!
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A közönség soraiban láthatjuk kedves barátainkat

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 
nyitva tartása és állandó közösségei
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FIGYELEM!
Szerkesztőségünk fotópályázatot hirdetett 

2022. évi első számában 

Kakucs évszakokhoz köthető természeti 
képeiből.

Mint azt ígértük, a legszebb fotókat lapunk 
2022. évi számaiban, valamint a 2023. évi 

naptárunkban jelentetjük meg.
Köszönjük Jasperné Spanyiel Anikónak, 

Marton Ilonának és Tóth Katának, 
hogy felhívásunkra elküldték kakucsi természeti 

fotóikat!
Az ő munkájukból közöltünk képeket a 2022. évi 
lapjainkban, illetve ebben az ünnepi, karácsonyi 

lapunkban az 2023. évi naptárt is az ő képeik 
színesítik.

Szeretettel 
gratulálunk 
Kucsák Istvánné
Juliskának ehhez 
a méltán 
megérdemelt
kitüntetéshez!
Kívánjuk, hogy 
aktív nyugdíjas-
ként továbbra is
szolgálja hűség-
gel a Vöröske-
reszt törekvéseit.
Adjon ehhez a jó 
Isten neki erőt és 
egészséget!

A szerkesztőség

Könyvtárunkban kölcsönözhető 
és megvásárolható 

helytörténeti kiadványok:
Regények: Rónay György: A nábob halála, 

valamint Képek és képzelgések (1000Ft/kötet)
Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000Ft), 

Az élő Rónay (1.000Ft), 
Az ismeretlen Rónay György (2.000Ft), 
Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000Ft), 

Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló 
könyv (2.000Ft)

A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 
2018 – 2.000Ft)

Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000Ft) 

Verseskönyv: Horváth Ferenc: Az életnek egyetlen 
értelme (1.000Ft)

Képeslapok Kakucsról és új képeslap a Tájházról 
(200Ft/db)

CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes 
(1.000Ft)

GRATULÁCIÓ
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Novemberben, az évben immár többedik alkalommal adott 
otthont könyvtárunk a Vöröskereszt véradásának
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Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt minket 
jelenlétével és ezzel osztozni kíván örömünkben!

Nagyon nehéz feladatot kaptam azzal, hogy beszéljek rö-
viden kórusunk eddigi történetéről. Megpróbálom teljesíte-
ni.

Immáron húsz esztendeje annak, hogy egy hideg februári 
napon elkezdődött énekkarunk élete.

Ezen a napon vállalta el Nits Márti, egy kiváló fővárosi 
karnagy, hogy vezetője lesz a klasszikus zenét és a többszó-
lamú éneklést szerető, lelkes kis csapatunknak.

Nits Márti csodálatos ember volt, őszinte, nyitott, derűs 
személyiség, tele szeretettel, aki legszívesebben az egész vi-
lágot magához ölelte volna. Aki nagy szakmai tudással, ki-
váló pedagógiai érzékkel, szeretettel és végtelen türelemmel 
kórussá kovácsolta kis közösségünket.

Nemcsak énekelni tanított bennünket, hanem igyekezett 
gyarapítani zeneelméleti tudásunkat is.

Mi vonzott bennünket a próbákra? 
Miért tettük félre hétről hétre a hétköznapok gondjait, 

problémáit, hogy együtt énekelhessünk?
Miben állt a titok?
Először is a gyönyörű zenében, amely nélkül az emberi 

élet elképzelhetetlen. Megszépíti mindennapjainkat, ha kell 
gyönyörködtet, ha kell felvidít, ha kell megvigasztal.

Azután a kóruséneklés megkövetelte fegyelemben és egy-
másra fi gyelésben, hiszen itt mindenki egyformán fontos és 
nélkülözhetetlen. Csak így jöhet létre a szólamok összecsen-
géséből a csodálatos harmónia! És nem utolsósorban abban, 
hogy egy önként vállalt közösséghez tartozni jó!

Mi már nem csupán kórustársak vagyunk, hanem egymást 
segítő és egymásra odafi gyelő barátok is.

Húsz év alatt sok minden történt velünk. Voltak örömteli, 
felemelő, sikeres és szomorú, torokszorító pillanatok is.

Volt számos szereplésünk, fellépésünk. Kezdve a falu 
egyházi és községi rendezvényein, folytatva egyre táguló 
körben kórustalálkozókon, koncerteken.

 A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhányat. Fellép-
tünk a két szomszédvárban, Inárcson és Újhartyánban, több-
ször is. Énekeltünk Nézsán, Hont-Tsitárban, a kartali búcsún, 
Ludányhalásziban egyházmegyei találkozón, kórustalálko-
zókon a fővárosi Szent Imre-templomban és Gödön, majd a 
Váci Székesegyházban. Fogadtak minket Magyarkakucson, 
a partiumi testvérközségben, nagy szeretettel.

Büszkék lehetünk arra, hogy énekelhettünk a Kis Zene-
akadémián és Eperjes Károly műsorában Tiszakürtön, hogy 
felvehettük Bárdos Lajos nevét, hogy egy akkor még csak 
ígéretes, ifjú tehetség, ma már világhírű zongoraművész, 
Balázs János is kísérte kórusunkat sok fellépésünkön.

Repertoárunk palettája széles. Énekelünk egyházi és vi-
lági témájú műveket, népdalfeldolgozásokat klasszikus és 
modern szerzőktől.

Számunkra fontos, hogy éneklésünkkel örömet szerez-
hessünk másoknak is.

Kórusunk létszáma sajnos megfogyatkozott az idők fo-
lyamán. Vannak, akik (reméljük) csak időlegesen váltak 
meg tőlünk családi, munkahelyi vagy egyéb okok miatt, de 
vannak sajnos, akik örökre búcsút vettek tőlünk, és azóta 
már bizonyára az égi kórusban énekelnek:

Rizmajerné Manci néni, Feczesinné Anci óvó néni, Jasperné 
Ilonka tanító néni, Katonáné Lilik Éva és Lauter Judit.

2014-ben elvesztettük szeretett karnagyunkat, Mártit is. 
Akkor úgy tűnt, nincs folytatás. Márti azonban rábízott min-
ket karnagytársára, Emődi Györgyire, aki szeretettel átvett 
bennünket.

20 éves a kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus!

Karnagyainkkal: Emődi Györgyivel és jelenlegi vezetőnkkel, Zsótér Gabriellával.
Köszönjük műsorunk konferálását Varróné Elek Anitának! (Fotók: Adamicza Andor)

Varróné Pintér Marianna köszöntője
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Györgyi több évig vezette énekkarunkat igényesen, nagy 
szaktudással, lendülettel. Nem tudta azonban tovább vállalni 
a fárasztó utazásokat, így elköszönt tőlünk.

Nagy örömünkre azonban mégsem kellett megszűnnie 
kórusunknak, mert átvett minket Zsótér Gabriella karnagy 
ének-zene, szolfézs-, zeneelmélet tanár. Most Gabi irányít 
minket nagy hozzáértéssel, szeretettel, precizitással. Fellé-
péseinkre mindig nagyon gondosan, lelkiismeretesen felké-
szít bennünket.

A közös munka lendületét a Covid-járvány miatti kény-
szerszünet sem tudta megtörni.

Így eljuthattunk a mai szép naphoz, ehhez a jeles évfordu-
lóhoz, és reméljük, még sokáig lesz folytatás.

Befejezésül szeretnék idézni néhány sort egy csodaszép 
Praetorius mű szövegéből:

„Húrok édes dallamán lágy zene kél, szívhez ér.
Társakat hív, társra lel. Jöjj közénk és énekelj!
Elillan tőle gond, a jókedv szárnyat bont, bölcsőtől sírig 

elkísér.
…Boldog lesz az, ki vélünk tart, mert szép ez a dal, oly 

szép ez a dal…..”

Első karnagyunkat, Nits Mártát sohasem feledjük!

A Kakucsolók az ünnepségen

A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes is köszöntötte 
kórusunkat

A Kálvin Zenekart két műsorszám kíséretére kértük fel

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, egykori
zongorakísérőnk videofelvételen köszöntötte kórusunkat

A közönség soraiban. Köszönjük, hogy velünk ünnepel-
tek! (Birinyi József népzenész fotója)

Köszönjük Önkormányzatunk 
2022. évi támogatását, amellyel segítették 

felkészülésünket, és a jubileumi műsorunk 
vendéglátását!



20

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 4. szám

A Kakucs nevűek fogadását a civil egyesületek vállalták: 
az Ablak Kakucsra és a KAFIK, valamint az esti beszélge-
tésbe bekapcsolódtak Maczák János, az egyháztanács elnö-
ke, valamint a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub és a KA-
VICSOK senior táncosai. 

Kétnapos programjukat Királyfalvi Zsókával állítottuk 
össze, és mindvégig velük voltunk.

Nagyon jól esett nekünk, hogy a vasárnapi szentmise elején 
Kelemen Zoltán atya is üdvözölte vendégeinket. A Polgár-
mesteri Hivatalban Farkasné Szabó Mária volt jegyzőnk és 
Csernák Jánosné 
Karitászvezető 
is szeretettel és 
érdeklődéssel 
fordult a kis 
delegáció felé.

A Deák Ud-
varházban a 
tulajdonosok-
tól, Ildikótól és 
Feritől is annyi 
fi gyelmességet 
és vendéglátást 
kaptunk, hogy 
ez a napfényes 
délelőtt szép 
emlékként ma-
rad meg a mi 
lelkünkben is. 
Köszönjük!

A 
KakucsRinget 
csak kívülről 
néztük meg, 
noha Lovasné 
Nagy Éva várt 
bennünket. Elnézést kértünk, hiszen vendégeink előtt még 
hosszú út állt: tőlünk Egerszalókra készültek.

S hogy Ferencék hogyan élték meg ezt a két napot? Szól-
jon erről levele, amelyet pár napja kaptam:

„Mély tisztelet és köszönet Neked, a kakucsiaknak a pél-
dátlan királyi fogadtatás és az együtt eltöltött felejthetetlen 
pillanatokért.

Annak ellenére, hogy a Kakucsok részéről csak hárman 
jelentkeztünk, elvágtuk azt az   avatási szalagot, amely meg-
nyitotta Kakucs és Nyárádremete helységek közötti testvér 
kapcsolatainkat.

Álmaink beteljesültek: megszületett az első Kakucs-
találkozó Kakucs községben.

Sok szeretettel várunk Benneteket, tisztelt Kakucsi Test-
véreinket a jövőben tartandó találkozóra Nyárádremetén. 
Tisztelettel: Magdolna és Ferenc”

Tóth Istvánné

Már több éve jelentkezett nálam, Kakucs könyvtárosá-
nál Kakucs Ferenc kolozsvári barátunk azzal a nagyszerű 
ötlettel, hogy szeretné a Kakucs vezetéknevűek „világtalál-
kozóját” megszervezni a magyarországi Kakucson. Sajnos, 
a pandémia közbeszólt, így ennek a tervnek a megvalósítása 
erre az évre húzódott át. 

Tudnunk kell, hogy a Kolozsvárhoz közeli Nyárádremetén 
nagyon sok Kakucs nevű család él, és első találkozójukat 
ott tartották meg. Vendégeink is nyárádremeti születésűek, a 
családjuk ehhez a helységhez köti őket.

Kakucs Ferenc a 2021. évi pálinkafesztiválon megláto-
gatott bennünket, és felmérte a helyi fogadókészséget. Úgy 
látszik, tetszett neki, amit itt tapasztalt, és ebben az évben 
már szeretett volna egy több családból álló találkozót. Ter-
ve szerint tíz Kakucs nevű jött volna Kakucsra. Azonban az 
őszi családi programok, valamint a váratlan betegségek mi-
att csak hárman tudtak eljönni közénk. De milyen értékes 
három ember! 

Magdaléna, Ferenc párja senior táncoktató, mediátor, 
a kolozsvári egyetemen is tanító szakember. Kakucs Mik-
lós fafaragó, Budapesten élő tanár, aki mellékállásban 
vőfélykedik is. Ferenc leányára, Évára büszke, aki bár férj-
hez ment, de családi nevét megtartotta. Kakucs Éva a ko-
lozsvári operában hegedül.

Tájházi hírek képekben – mi történt szeptember óta?
Kakucs nevűek találkozója Kakucson 2022. október 15-16-án

Kakucs nevében ültettünk virágot 
a gyóni tájháznál ezen a napon a 

Kakucsiakkal

Szeretetteljes fogadás, amelyben Reményi Flóra, a nyári 
tájházi tábor egyik lelkes tagja is segített
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A tájház szépítése, a megvásárolt épület felújítása 2022 őszétől

Köszönjük Balogh János
mesternek, hogy

megajándékozta a Tájházat
egy kovácsoltvas

zászlótartóval!

Képeslapunk megvásárolható a könyvtárban és a Tájházban. Ára: 200 Ft.

Felhívás!
A Tájház új épületének szeretnénk nevet adni. Kérjük, küldjék el 

ötleteiket a könyvtárunkba!
Mivel javarészt kézműves- és népi hagyományőrző foglalkozásokat 

tervezünk az új helyre, ezért főleg ezekben a témakörökben gondol-
kozzunk.

Az ötletadónak eddig a Fonó, a szakmai vezetőnek a Tulipános Ház 
jutott eszébe, de jött már javaslat, a „Pévás”-ra is. Érdeklődéssel és 
köszönettel fogadjuk a jó ötleteket.

Tóthné Éva néni

A Tájház rendezésében 
november 12-én Márton-
napi kézműveskedés volt 

könyvtárunkban
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Sokat gondolkoztam, amikor felkértek ennek a cikknek a 
megírására, hogy mit is osszak meg az olvasókkal. Bemu-
tatkozásként annyit, hogy Maczák Istvánné, Veresegyházi 
Erzsébet vagyok, és 2021. március végén költöztünk visz-
sza Kakucsra. Azért vissza, mert korábban gyerekkoromat 
és fi atalkoromat is itt töltöttem, itt éltem 22 éves koromig. 
Kakucson találtam meg a férjemet, és itt születtek a gyerme-
keim is, Krisztina és István. 

Visszaköltözésünk után röviddel megkeresett Hegyiné 
Kovács Margit, a „Kavicsok” nyugdíjas csoport vezetője, 
aki felajánlotta, hogy csatlakozzak hozzájuk. Jó időtöltés-
nek tűnt, főként azért, mert ezzel feleleveníthettem a régi 
kapcsolataimat és a régi élményeket, emlékeket, amelyek 
Kakucshoz kötöttek.

A csoporttalálkozókat heti rendszerességgel tartjuk. 10-
15 főnyi létszámban gyűlünk össze, és beszélgetünk a min-
dennapok eseményeiről. Köszöntjük tagjainkat a kerek év-

fordulóikon, és ezek az események nagyon jó hangulatban 
telnek. 

A klubtársak közül szinte mindenkit régről ismerek, ezért 
is csatlakoztam szívesen. Úgy éreztem, szükségem van egy 
olyan közösségre, ahol egy kicsit kikapcsolódhatok, és a 
korombéliekkel lehetek, és megoszthatjuk egymással a gon-
dolatainkat. 

Az elmúlt évben - férjemmel együtt - csoportos kirándu-
láson vettünk részt a „Kavicsokkal” Bükfürdőn, ahol jobban 
megismerhettük egymást. Remélem, lesz még ilyen kirán-
dulás, mert nagyon jól éreztük magunkat, és úgy gondolom, 
hogy mindenkinek hasznos egy ilyen kikapcsolódás. 

Bár nem tudok még teljesen aktívan részt venni minden 
rendezvényen, mert nyugdíjasként még dolgozom, de úgy 
tapasztaltam, hogy a csoporton belül elfogadtak.

Kívánok ennek a közösségnek még sok-sok aktívan és 
együtt eltöltött évet! 

A „Kavicsokkal” eltöltött idő

A „Kavicsok” képviselői az adventi vásár 
műsorában

Bükfürdőn

Az ünnepi forgatagban megvendégelték 
a kistérségi senior táncosokat is
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A nyár végén, egy tanévkezdés előtti hétvégi összejö-
vetel alkalmával született meg a „Csokit vagy csalunk” 
Halloween-i rendezvény ötlete, miközben beszélgettünk az 
ősz akkor még előttünk álló történéseiről. 

A szervező csapatunknak összesen 11 gyereke van, így 
már ez önmagában megalapozta, hogy érdemes lenne fog-
lalkozni a megvalósítással. A Rónay utcában tartott idei nyá-
ri utcabál volt a kiindulópont, hogy az utcánkban élőket is 
vonjuk be a megvalósításba. Megkezdtük az egyeztetéseket 
az önkormányzat illetékes kollégáival, továbbá megszületett 
egy, az utca lakóit összefogó zárt csoport is, melyben folya-
matosak voltak az eseménnyel kapcsolatos tájékoztatások.

Amikor zöld utat kaptunk a rendezvény megvalósítására, 
az utcában lakókat is tájékoztattuk a tervekről, az esemény 
menetéről és az egyéb tudnivalókról. A rendezvényen részt 
vevő lakókat kértük, hogy amelyik háznál bekopoghatnak 
a gyerekek édességet gyűjteni, ott tegyék egyértelművé a 
bejáratoknál (pl. faragott tökkel). Továbbá a gyűjtögetésben 
részt vevő gyerekek esetében jeleztük, hogy ha van kedvük, 
jelmezekbe is bújhatnak.

Eljött az a bizonyos október 31-i nap. Az utcában járva 
hol aznap, hol már az előző napokban megkezdődtek az elő-
készületek. Megjelentek a résztvevő házak bejáratainál 
a faragott tökök, a különböző halloween-i de-
korációk. Jó volt látni, hogy ezek-
kel az apró dolgokkal a 
felnőttek is hogyan 
készülnek, hogyan 
várják a gyerekeik 
nevében is az ese-
ményt.

A rendezvény hi-
vatalos kezdete 17.30 
volt. Sorra kinyíltak a 
kapuk, majd jelmezbe 
öltözött, mosolygó és iz-
gatott gyerekek jelentek 
meg szüleikkel az utcán, 
kezükben aranyos vödrök- kel, táskák-
kal, majd elindultak, hogy sorra járják az utcában 
az érintett házakat. Izgalmas volt őket fi gyelni, ahogy az 
elején még kicsit bizonytalanul, majd utána egyre bátrabban 
mentek be egy-egy udvarra. 

Amint azonban sorra kinyíltak az ajtók előttük, az első fé-
lénkebb „Csokit vagy csalunk” jelmondatok is felerősödtek. 
Szemmel láthatóan minden gyerek – korosztálytól függetle-

nül – élvezte az eseményt. A gyerekeink is boldogan jöttek 
haza a kis zsákmányaikkal és fülig érő szájjal meséltek a 
maguk módján a megélt kis kalandjaikról.

Esetünkben az apukák kísérték a gyerekeket, az anyukák 
pedig várták a kis gyűjtögetőket otthon. Felnőttként is izgal-
mas volt megélni a készülődés minden pillanatát, mintha a 
gyermeki énünk kicsit előjött volna.  Izgatottan vártuk az-

nap este, hogy mikor hallunk a házainkhoz kö-
zel gyerekhangokat, illetve egy-egy kopogást a 
bejárati ajtón. Öröm volt látni az ajtóban álló, 
mosolygó, „Csokit vagy csalunk” jelmonda-
tot skandáló gyerekeket, akik az elején még 
kicsit bátortalanul, majd a vége felé már an-
nál bátrabban nyúltak egy-egy édességért a 
tálakba.

Ahogy beszélgettünk szervezőként 
egymás között az esemény után, továb-
bá amiket kaptunk visszajelzésként a 
résztvevő lakóktól, egyértelműen kije-
lenthető, hogy mind a résztvevő gyere-
kek, mind pedig mi, felnőttek nagyon 

jól éreztük magunkat. Szívből reméljük, hogy 
utcánk lakói jövőre is csatlakoznak majd, hogy hagyo-

mányt teremtsünk ebből a szokásból.
Ezzel a rendezvénnyel nem a Mindenszentekhez kö-

tődő magyar hagyományok és szokások mellőzése volt 
a célunk, csupán szerettünk volna jó élményeket adni a 
gyerekeknek és kicsit összehozni az utcában lakó csalá-
dokat.

A Szervezők

(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Rózsa utcai „Csokit vagy csalunk” Halloween
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Egyházközségünk apraja-nagyja egy vidám napot töltött 
együtt. A családi nap közös szentmisével indult, amelyet 
Mészáros Csaba atya tartott Örkényről. Egy gondolatot sze-
retnék kiemelni a prédikációjából: „A mi erőforrásunk az 
Eucharisztia.”

Hálásan köszönjük neki, hogy eljött hozzánk!
Kleineisel Attila és Nagy Pál volt a szakácsunk. Nagyon 

ízletes babgulyás levessel készültek. Az asszonyok is kitet-
tek magukért, fi nom házi süteményeket kóstolhattunk.

Ebéd után rejtvényfejtés, hittantáboros élménybeszámoló 
és sorverseny következett. A versenyfeladatokat Kleineisel 
Flórának köszönhettük, a rejtvényekért idén is Csernák 
Jánosné Marika nénit illeti a köszönet. 

Remekül szórakoztunk!
Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, hálás az együtt 

töltött időért.  
Sok-sok vidám pillanatot élhettünk meg, amelyekért ne 

felejtsünk el hálát adni a Jóistennek!
Köszönet a szervezők áldozatos munkájáért!

Dr. Ökrös Dóra 

Mozaikok az egyház híreiből – szeptembertől decemberig

A kakucsi egyházközség gitáros zenekara

A szabadtéri szentmisét Mészáros Csaba örkényi
plébános tartotta

A Vadászház termében egyházunk nyári hittanos 
táboráról mesélt és vetített Adamicza Andor tanár úr

Családi napunkat mindig megtiszteli jelenlétével a Kende
házaspár is

2022. szeptember 3-án: egyházi családi nap a Vadászháznál
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Kirándulás Szentgotthárdra és Ausztriába, a ZOTTER 
Schokoladen Manufaktur nevű üzembe október 28-án

Mindig örömmel tölt el bennünket, ha önzetlen jótettről 
számolhatunk be.

A közelmúltban a temetőben feltűnt, hogy a plébánosok 
sírhelye és annak környéke örvendetesen megszépült. Mint 
kiderült: jólelkű lakótársaink hozták rendbe, készítették fel a 
közelgő halottak napjára az áldott emlékű papjaink nyugvó-
helyét. Ordasi János és édesanyja, Terézke a földmunkákat, 
Fajt Antalné és Raczki Mártonné pedig a sírhely tisztítását és 
díszítését végezte. Önkéntes szolgálatukért annál is inkább 
köszönet illeti őket, de nem ez az első és egyetlen „temetői 
szolgálatuk”, hiszen a temetői kereszt és néhány elárvult sír 
gondozásában már évek óta rendszeresen részt vállalnak.

Isten áldja meg karitatív tevékenységüket! 
Kakucsi Karitászcsoport

Halottak napjára megszépült aLiebner-emlékmű is 
temetőnkben Plébánosaink sírhelye

Köszönet a szolgálatért
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A templomi ünnepséget megtisztelte jelenlétével Polgármesterünk is. 
Az ő köszöntő gondolatait közöljük az alábbiakban

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Megilletődve állok itt, mert körülbelül egy időben házasodtunk. 
Egyben öröm is, hogy azokat, akiket oly régóta ismerek, most itt köszönt-

hetem a közös életük nagy évfordulóján.
40-50 év olyan sok, ha a gyermekeinknek azt mondjuk, mi is történt negy-

ven-ötven évvel ezelőtt, csak legyintenek, az már történelem.
És tényleg történelem. Ilyen hosszú idő alatt minden megtörtént velünk, 

jó és rossz, nyertünk és vesztettünk, örültünk és bánkódtunk, ünnepeltünk és 
gyászoltunk. 

Életük során Önök is sokszor bukdácsoltak, de fel tudtak állni ismét, mert 
van egy társuk, akivel egymást segítve, kiegészítve létrehozták máig tartó, 
közös életüket. 

Mindezeket Önök együtt élték át, és példát mutattak életükkel gyermeke-
iknek és a közösségnek, hogy mi is az a családot összetartó, támogató erő. 
A szeretet és a megértés segített átvészelni, elviselni mindazt, ami ennyi idő 
alatt az életüknek része volt. 

Megmutatták, hogy kitartással és egy szilárd értékrend birtokában olyan 
gyermekeket nevelhettek, akikre mi, a közösség tagjai is méltán büszkék 
lehetünk!

Köszönjük Önöknek!
Hosszú, boldog, egészségben, szeretetben, megbecsülésben eltöltött éveket – és még sok dédunokát kívánok szeretettel 

a közösség nevében is!         Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Jubiláns házaspárok köszöntése 
2022. november 20-án

Jubiláló házaspárok a 2022. november 20-i szentmisénken. Akik elfogadták meghívásunkat: 40 éves házassági 
évfordulót ünnepelték: Elek János és Botlik Rozália, Jasper Lóránt és Spanyiel Anikó. 

50 éves házassági évfordulót ünnepelték: Petrányi János és Harazin Margit, Varró János és Pintér Marianna.
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Fény és sötétség            
A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és 

Urunk megkeresztelkedéséig tart. Első vasárnapja egyúttal 
az egyházi év kezdetét is jelenti. Eredete a 4. századig nyúlik 
vissza, amikor VII. Gergely pápa négyben határozta meg az 
adventi vasárnapok számát.

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus 
Domini” kifejezésből származik, ami azt jelenti: „az Úr el-
jövetele”. Advent tehát a reményteli várakozás ideje, és ez a 
négy hét arra szolgál, hogy fel tudjunk készülni Jézus Krisz-
tus születésére. 

Az adventi időben érdemes elgondolkodnunk a világos-
ság és sötétség 
titkán. Ilyenkor 
már egészen rö-
videk a nappalok 
és hosszabbak az 
éjszakák, a nap 
folyamán sok-
kal tovább tart a 
sötétség, mint a 
világosság. Per-
sze zavar minket 
a sötétség, ezért 
gyújtunk ezernyi 
égőt mindenfe-
lé. De most az 
energiaválságban 
mindenki meg-
gondolja, hogy 
mekkora vilá-
gosságot gyújt-
son maga körül. 
Mindenhol visz-
szafogottabbak a 
diszkivilágítások és érződik a tudatos és megfontolt energia-
takarékoskodás. 

A nappal rövidülése és az éjszaka hosszabbodása nem foly-
tatódik örökké, éppen karácsony táján következik a fordulat, 
a téli napforduló, amikor végre elkezdenek hosszabbodni a 
nappalok. Éppen a napforduló miatt kezdték el évszázadok-
kal ezelőtt a keresztények december 25-én ünnepelni a kará-
csonyt, Jézus születését, hiszen Ő a világ világossága. Az Ő 
jövetele fényt hozott a bűn homályában botorkáló emberiség 
számára, amelyet Izajás próféta így jövendölt meg: „A nép, 
amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál orszá-
gának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.”  (Iz 
9, 1-2) Isten betlehemi csillaga száműzte az éj sötétségét, és 
új kezdetet hozott az emberiségnek. 

Sok ember jobban érzi magát bűneinek sötétségében. Le-
het, hogy fi zikai sötétet nem tudunk csinálni, de a bűn sötétsé-
gét mi magunk teremtjük meg magunk körül és magunkban, 
lelkünkben. Isten, aki szabadsággal ajándékoz meg minden 
embert, megengedi ezt. Engedi, hogy az ember elforduljon 
tőle, a Világosságtól, és elvonuljon a maga sötétségébe. Karl 
Barth, az evangélikus teológus találóan mondja: „Jézus úgy 

jött, mint a villám, előtte is teljes sötétség, utána is.” Érde-
mes elgondolkodnunk ezen az érdekes képen. Jézus bevil-
lan a történelem sötétségébe, de fénye hamar meg is szűnik, 
mert „a sötétség nem fogadta be.” János evangéliumában ezt 
olvashatjuk: „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.”   
(Jn 1, 11-12) 

Kézezer évvel ezelőtt Jézus belépett a történelembe, és 
most a mi életünkbe is be akar lépni. Engedjük, hogy fényt 
hozzon a szívünkbe és a lelkünkbe!

Adventben mindig van lelkigyakorlat, amely felkészít 
bennünket Jézus Krisztus születésére. Egy-egy ilyen lelki-

gyakorlat fényt 
hoz az életünkbe. 
Az energiavál-
ság miatti korlá-
tozások az élet 
minden területén 
visszahúzódásra 
kényszerítik az 
embereket. Ez 
azt jelenti, hogy 
olyan advent kö-
szöntött ránk, 
amilyenben már 
rég nem volt ré-
szünk. Sokkal 
több időt tudunk 
családtagjainkkal 
tölteni, csendes 
estéken otthon 
többet tudunk 
imádkozni, el-
mélkedni. Kül-
sőségek, rohanás 

helyett soha vissza nem térő alkalmunk nyílik a befelé for-
dulásra.  Legyünk mi is fényhordozók embertársaink számá-
ra! Tudjuk, hogy egyszer véget ér a sötétség, és felragyog az 
igazi fény. Minden sötét éjszaka után világos reggel lesz.

 Az adventi időben az a vágyunk, hogy Isten Fia meg-
gyújtson egy kis lámpást a lelkünkben, amelynek ugyan 
nincs nagy fénye, de ahhoz éppen elég, hogy a sötétséget el-
oszlassa. Mert azt szeretnénk, hogy ahol előtte sötétség volt, 
utána már világosság legyen, és világos maradjon.  Legyen 
az adventi készületünk tudatos várakozás! 

Hálás szívvel köszönöm szépen minden jó szándékú em-
bernek a segítségét, amelyet az Egyházközségnek nyújtott 
ebben az évben. Úgy imádságával vagy fi zikai munkájával 
és pénzbeli adományával. Isten fi zesse meg és jutalmazza 
meg bőségesen áldozataikat, amelyeket Krisztus Egyházáért 
hoztak. 

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok min-
den kedves olvasónak, és Isten jelenlétében gazdag újévet! 

Kakucs, 2022 adventjén                                                                                          

Kelemen Zoltán plébániai kormányzó 
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SPORT HÍREK
Félidőben

2022. május 22-én, este hét óra tájékán utoljára fújt sípjá-
ba a játékvezető. A labda sebessége lelassult, majd megállt a 
kakucsi gyepen. Ácsorgott… Megpihent. Hosszú útja volt, s 
együtt írt történelmet a kakucsi hősökkel. 

A sípszó dallama jelentette a mérkőzés végét, a tavaszi, 
veretlen idény utolsó állomását, egy elképesztő éra csodála-
tos befejezését. 

Ahol becsukódik egy ajtó, ott mindig kinyílik egy másik. 
A nyár mozgalmasan telt az Ekrik István Sporttelepen. 

Egyesületünktől távozott Márton Antal, Ignácz Attila, Kul-
csár László, Tóth Levente, továbbá Tánczos József, Sarkadi 
István, Jámbor Zoltán. Tóth Ferenc a Kakucsi Öregfi úkban 
folytatta pályafutását. Érkeztek a nagy visszatérők: Harminc 
Norbert, Szatmári Péter, debütált az ifjú Rácz Róbert, csatla-
kozott a kiváló kapus hírében álló Danó Zoltán.

A leköszönő Tóth Ferenc Frühwirth Ignác kezébe adta át 
a csapatunkat. Fiatal vezetőedzőnk nagyon határozott, vi-
lágos elképzelésekkel, és legfőképp megkérdőjelezhetetlen 
hittel vetette bele magát tervei megvalósításába. Július 27-
én tartotta meg az első összetartást. Egy hónappal később a 
liga talán legmagasabb szintű erőnlétét birtokló gárdájával 
vágott neki a bajnokság küzdelmeinek.

A szezon augusztus 28-án rajtolt, számunkra hazai pályán. 
A bemutatkozás sajnos nem sikerült túl jól, kétgólos veresé-
get mért ránk a Nyársapáti SZSE. Szomorkodni viszont nem 
volt idő. A nyár utolsó napján a megye kettes Újhartyán VSE 
a Pest megyei Kupa első felvonására látogatott el hozzánk. 
Igazi szomszédvári rangadón, rengeteg néző előtt mérettet-
hettük meg magunkat. A kétosztálynyi különbséget nem ad-
ják ingyen: az újhartyániak 7:1 arányban győztek, s jutottak 

tovább a következő fordulóba. Gólunkat egy igazi lesipuskás 
találattal az első félidő 44. percében Becski Tamás szerezte.

Szeptemberben kötelező, de nehezen kivívott győzelmet 
könyvelhettünk el a Vasadi RSC ellenében. Kétgólos hát-
rányban álltunk negyedóra játék után. Előbb Sikari József 
szépített büntetőből, majd a meccsvégi hajrában 40 méterről 
Lipkovics Norbert félelmetes erejű rakétával bombázott a 
léc alá, döntetlenre mentve a meccset. A 92. percben Krizsán 
Levente áldozatos játéka meghozta a gyümölcsét. Szabadrú-
gásból bevette az ellen kapuját. Megmozdulása három pon-
tot ért a tabellán.

Egy hét múlva a Hernádi FKSE vendégeskedett nálunk. 
A gólesőt a fi atal Boldizsár Gergő gyors és szemfüles hely-
zetfelismerése nyitotta meg. Kihasználta a hernádi véde-
lem baklövéseit, és a kapuba gurított. Bár az ellenfelünk 
kiegyenlített, az idegek harcát csapatkapitányunk, Mihály 
Zsolt nyerte meg: Pekker Norbert szögletből adott gyors be-
adását fejjel juttatta kapuba. Előbbi, ha már gólpasszt adott, 
gólt is rúgott: a lefújás előtt Krizsán Levente szabadrúgását 
kezelte le az ötösön. Lövése a kapuba vágódott, bebiztosítva 
ezzel a győzelmet szeretett községünk népének.

A hónap utolsó meccsnapján Pándra utaztunk, alaposan 
felfűtött tettvággyal, hogy játékkal revansot vegyünk a múlt-
beli jogtalan sérelmekért. Ennek megfelelően Mihály Zsolt 
góljával és Pekker Norbert mesterhármasával már 4:1-re ve-
zettünk. A legemelkedettebb pillanat éppen a lefújás előttre 
esett: Kecskés Zoltán egy pattanás után távolról brutális erő-
vel kilőtte a kapu jobb felső sarkát. Semmi esélye nem volt 
a kapusnak!

Az október első hétvégéje pihenéssel telt, ugyanis a Kókai 
KSK együttese lemondta a találkozót. A következő héten Új-
szilvásra utaztunk. Nehéz, küzdelmes mérkőzésen hátrány-
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ból mentett pontszerzésre örökös Hetesünk: egy kidolgozott 
támadás után Mihály Zsolt passzát váltotta gólra.

Ha Pekker Norbert valamibe belekezd, be is fejezi – ezt 
megtanulták a táborfalvaiak Kakucson. Boldizsár Gergő re-
mek ütemben tekert a rutinos csatárunk fejére, a centerezést 
később Farkas Ronald is lemásolta. A frissen becserélt Gula 
Szabolcs Boldizsár Gergőt szolgálta ki egy gólpasszal: a 
fi atal támadó 20 méterről lőtt a kapuba. A játék vége felé, 
3:3-as állásnál Gula Szabolcs szélről érkező lapos passzából 
Pekker Norbert helyzetet teremtett magának, és a kapu bal 
oldalába bombázott. Szezonbeli második mesterhármasát 
könyvelte el ezzel.

A ceglédberceli pályán nagyon nehéz meccset vívtunk, a 
Vasadi RSC elleni találkozóhoz hasonlóan. Két jó pillana-
tunk volt. Előbb Becski Tamás adott gólpasszt Pekker Nor-
bertnek, majd utóbbi szolgálta ki Gula Szabolcsot. Hazahoz-
tuk a kötelező három pontot.

A november nem hozott számunkra szerencsét. Otthon 
ugyan Kozsnyák Tamás íveléséből Sikari József góljával 
tudtunk még szépíteni a Szentmártonkátai KSE ellen, a Ceg-
lédi VSE II. idegenben átgázolt rajtunk. Szomorú pillanat 
volt a lefújás után a minket végig verbálisan inzultáló ellen-
drukkerek számunkra érthetetlen és sportszerűtlen megnyil-
vánulása.

Szomorkodásra azonban nincs okunk! A 2018/2019-es 
szezon óta íródó megyei negyedosztály történetében először 
telelünk a dobogón! Ez elképesztő teljesítmény! A legtöbb 
pontot gyűjtöttük az ezt megelőző évadok féltávjait fi gye-
lembe véve!

Frühwirth Ignác tartja a szavát: továbbra is rendíthetetlen 
kősziklaként kormányozza a gárdát. Hisz a társaságban, és 
a srácok hisznek benne. Három vereség mellett zsinórban 
hét meccsen tudott veretlen sorozatot futni, abból hatot meg 
is nyert! Fantasztikus teljesítmény egy elsőéves edzőtől és 
csapatától!

Emellett büszkén tudatjuk, hogy a felnőtt csapatunk mel-
lett az Öregfi úk is csodálatos teljesítményt tettek le! Tizen-
egy mérkőzésen négy vereség mellett hét győzelmet értek 
el, abból az utolsó öt meccsen nyertek zsinórban! 

A házi gólkirályi címért folytatott küzdelemben felnőtt 
csapatunknál Pekker Norbert vezet toronymagasan kilenc 
találattal, egyben ő az első a bajnokságban is. Az Öregfi -
úknál Bognár Zoltán vezet hat góllal, egy találattal van tőle 
elmaradva üldözője, Bobák Norbert.

Gratulálunk!

A legnagyobb szeretettel és tisztelettel köszönjük Bol-
dizsár Sándornak és Bukodi Tamásnak a nagyon fi nom és 
ízletes ételeket, amiket főztek a meccsek idején! Emellett 
nagyon köszönjük Kovács Róbertnek és a Sakál Tanya csa-
patának a pizzafelajánlásokat!

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni Juhász Gábornak, 
Varró Tamásnak és minden hazai meccsünkre kilátogató, 
idegenbe elkísérő szurkolóinknak azt a csodálatos támo-
gatást, amit kapunk tőletek! Akik 12. emberként a pályán 
velünk együtt lélegeznek, küzdenek, hajtanak, buzdítanak, 
nem adják fel soha! Akik ott vannak velünk, a kapusunk 

bravúrjaiban, minden passzban, cselben, a gólokban, a szí-
vünkben!

Akik ott vannak velünk együtt a dobogón! Köszönjük 
Nektek!

A folytatásban szeretteink körében hangolódunk a ka-
rácsonyi ünnepekre, a szilveszterre, és téli álmot alszik az 
Ekrik István Sporttelep. 

Az Újévben a tavaszi kiírás függvényében, de viszonylag 
korán elkezdjük az alapozást.

A labda most megpihen.
Visszavárja a kakucsi hősöket.

Tudja, hogy még hosszú utat kell neki is megtennie.
Erőt gyűjt.

Újra történelmet írna. 
Tündérszépet.

Félig már sikerült.
Most a szezon félidei szünete van.

Átértékeljük az első félidőt.
Minden játékos elmereng.

Mit csinált jól, és mit lehetett volna jobban.
Odakintről beszűrődik a kakucsi szurkolók zaja.

Az edzőnk beszél.
Befejezi.

Elindul kifelé.
Az ajtóból még visszafordul:

„Úgy állunk fel, ahogy hétvégén a Cegléd kettő ellen. 
Lehet kimenni!”

Áldott�karácsonyt�és�boldog�új�évet�
kívánnak�a�Lapozgató�szerkesztői!
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A Polgárőrség hírei
Szerencsére elmondhatom, hogy az elmúlt 

hónapok eseménymentesen teltek a Kakucsi 
Polgárőr Egyesület tagjai számára. Az előre 
tervezett és megtartott községi rendezvé-
nyeken kívül jelentésre méltó esemény nem 
történt, amiről a polgárőrök említést tettek 
volna szolgálatellátásuk során. Kijelenthet-
jük, hogy a polgárőrségnek az az elsődleges 

feladata, hogy bűnmegelőzésben vegyen részt, és a lakosság 
biztonságérzetét növelje.  Véleményem szerint akkor műkö-
dik jól egy ilyen szervezet, ha a tervezett eseményeken kí-
vül nincs sok feladata. Ezért csináljuk többen ilyen lelkesen 
ezt az önkéntes szolgálatot, és ezt az állapotot igyekszünk 
fenttartani lehetőleg minél hosszabb távon. 

Közrejátszik ebben a napi szolgálatok ellátása, az egyesü-
leten belüli jó kapcsolatok, amiket próbálunk ápolni a havi 
legalább egy összejövetelünkkel. 

Folyamatos a kapcsolattartás és információcsere az Ön-
kormányzattal, a helyi körzeti megbízottal és a Dabasi 
Rendőrkapitányság munkatársaival. 

Biztosan észrevették a gyerekes szülők, akik minden 
reggel iskolába kísérik gyermekeiket, hogy az idei évben 
nemcsak a szeptemberi hónapban teljesítettünk szolgálatot 
minden reggel az iskola előtti gyalogátkelőhelynél, hanem 
egész ősszel ott voltunk, és terveink szerint ezt az iskolai téli 
szünetig folytatjuk. 

A jövőre tekintve szeretnénk mindenben megfelelni az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Túrós András által 
nemrégiben megfogalmazott és közzétett 12 pontnak. Ezek-
ben a pontokban érinti a migrációs és a háborús helyzetet, 
az energiahelyzet miatti takarékoskodást, valamint az egy-
ségről, a gondoskodásról és az összefogásról is beszél. A 12 
pontról részletesen és a polgárőrségről a www.opsz.hu olda-
lon olvashatnak. 

Továbbra is szeretnénk ezeket a kiváló statisztikai mu-
tatókat fenntartani, és továbbra is szeretnénk tenni Kakucs 
közbiztonságáért és ezáltal Kakucs megítéléséért. 

Tagjaink közé várjuk azon kakucsi lakosokat, akik egyet-
értenek céljainkkal, és tenni szeretnének lakóhelyük, kör-
nyezetük jobbá tételéért.  

A Polgárőr Egyesület vezetője

Szolgálat az iskola előtti gyalogátkelőhelynél

Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)

Újszülöttek:
Kerekes Andrea és Kunszabó Sándor fi a: Konrád
Mihály Melinda és Tagai Gergely lánya: Boróka

Csikász Barbara és Dani József lánya: Szófi a Virág
Szágos Ibolya és Tellér László lánya: Rebeka

Ecsédi Szilvia és Topor Tamás Ferenc fi a: 
Marcell Tamás

Pridalkó Perta és Tragizer Gábor lánya: Jázmin Petra
Tóth Nikolett és Tragizer Richárd lánya: Hanna Laura

Rácz Katalin és Kovács Zsolt Attila lánya: 
Kiara Kinga

Borsi Anita és Tiba Csaba lánya: Lili
Endre Adrienn és Tarnóczki Tibor fi a: Tibor

Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb polgárait!

Házasságot kötöttek:
Bimbó Veronika Andrea (Kakucs) – Kass Kornél 

Kamil (Kakucs) 2022.11.11.
Rivas Parra José Ingnacio - Kucsera Helga (Kakucs) 

2022.12.03.
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 

Elhaláloztak:
Csernák Pálné /Nagy Erzsébet/ (1936-2022)

Susa István (1952-2022)
Kala Árpád Tibor (1975-2022)

Imre Gábor Miklós (1962-2022)
Tilli János (1955-2022)

Pribék János László (1944-2022)
Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot kötöttek 
névsorát összeállította: Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezető. 

Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték 
testvérünket, Stégner Józsefet utolsó útjára. 

Külön hálásak vagyunk a motorosoknak, akik méltó 
módon búcsúztatták őt ezen a napon, és azóta is apró 

ajándékokat helyeznek el a sírjára. 

Stégner László, Tóthné Stégner Éva és családja 
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A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet 
jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított és számít 
ma is. A szüret igazi sátorosünnep volt. Városaink statumai 
szerint szüret idején még a törvénykezés is szünetelt!

„A gondot csak a bor gyógyítja / És erre a szüret mi jó! / 
Szüreteljünk hát víg kedéllyel: Éljen a jókedv, dáridó!” (Ady 
Endre: Szüret)

Hagyományos szüreti felvonulásunk október 2-án, 13 
órakor vasárnap a focipályáról indult.

Ez az idei szüreti felvonulás számomra kicsit kedvesebb 
volt, mint a többi. Ez annak köszönhető, hogy a főszereplők 
közt láthattam gyermekeimet. A nagyobbik, Csenge volt a 
királyné, a kisebbik, Levente pedig a herceg. 

A menetet a király-királyné, a herceg-hercegné, a bíró-
bíróné, a kocsmáros-kocsmárosné hintói vezették. Ezt kö-
vették a szebbnél szebb fogatok és a lovasok. A zenét most 

Királyi pár: Csernák Csenge és Juhász-Hegyi Zalán. Hercegi pár: Csernák Levente és Golda Gréti. Bírói 
pár: Roskó Anna és Horváth Csaba Bendegúz. Kocsmárosok: Reményi Flóra és Juhász-Hegyi Csanád

A bíróné mellett a kisbíró: Kálvin Jankó, dobosa: Roskó 
Botond. Segítőjük a főszervező: Spanyielné Elek Györgyi óvó 

néni volt.

Szüreti felvonulás a faluban

Pálinkás Tibor - utolsó egyeztetések a fogatosokkal

is, mint minden évben, a Kálvin Zenekar szolgáltatta, amiért 
nem tudunk elég hálásak lenni nekik. 

Az útvonalon próbálnak a szervezők kicsit mindig változ-
tatni, de a főbb megállók évek óta ugyanazok. A felvonulás 
biztonságáról a helyi KMB-s és a Polgárőr Egyesület tagjai 
gondoskodtak. 

A menet során három megállónk volt (ahová rendezett 
sorban jutottunk el): az Ibolya utca - Kossuth utca sarok, a 
Rónay utca - Székesi utca sarok és az utolsó a Gizella utca - 
Csíkosi utca sarok. 

Fellépőink a megállókban a nagycsoportos ovisaink és a 
mazsorettjeink voltak. Minden megállónál össztáncot jár-
tunk, illetve az Egyesületek megvendégelték a felvonulókat. 
A megállókban kimondottan sokan nézték végig az impo-

záns műsorokat, ami 
talán kicsit köszönhető 
volt a remek időjárás-
nak is. 

Az utolsó megálló 
végeztével a focipálya 
mögötti területre „vág-
tattunk” vissza, ahol 
megvendégeltek min-
den szereplőt az óvo-
da dolgozói. Nagyon 
fi nom volt! Köszönjük 
szépen!

Köszönettel tarto-
zunk még Pálinkás 
Tibornak is, aki évről 
évre segít megszervez-
ni a lovasokat és a lo-
vas fogatokat. Nélküle 
ez a szüreti felvonulás 
nem lenne ilyen látvá-
nyos és sokszínű. 

Csernák Andrea 

(Fotó: Kakucsi-
Csernák Zoltán)



Szüreti felvonulás 2022. Mazsorettjeink műsora

A Kökörcsin Óvoda nagycsoportosai is szerepeltek ezen a napon

Fogatosok, lovasok felvonulása, bemutatója színesítette a hagyományőrző ünnepet

Önkormányzatunknak, Nagy Pál főszakácsnak és az óvoda 
dolgozóinak köszönjük a szíves vendéglátást!


