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Advent van
Egymás után gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyákat, és a remegő lángot nézve visszagondolunk az elmúlt
időkre, miközben ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket. Egyre
közeledik az év leghosszabb éjszakája, és ezt a sötétséget a
gyertya meleg fénye teszi varázslatossá. Emlékezünk, amíg
várjuk a karácsonyi csodát.
Szép és szomorú, csendes és zajos emlékeink vannak a
mögöttünk lévő hónapokból.
Megtanított bennünket ez a két esztendő, hogy nem a boltokban egymást törve, hatalmas összegekért vásárolt ajándékok az igazi értékek az életünkben. A szükségszerű szünet,
a távolságtartás meggyötörte mindenki szívét és lelkét és
felnyitotta a szemünket, hogy lássuk meg, mi az, ami igazán
fontos. A kapcsolatok döntő szerepére, a család és a barátok
társaságára, a közös nevetésekre, beszélgetésekre gondolunk, melyeket kényszerűen nélkülöznünk kellett.
Elmúlt karácsonyok illatai, képei, hangjai erősítenek meg

bennünket, hogy a karácsonyi szeretetnek el nem múló hatása van.
Legyen ez a karácsony is tele szeretettel, és fényesítse lelkünket, hogy ez a megfoghatatlan érzés jövő karácsonyig
segítsen át minket minden nehézségen.
Mosolyt, derűt, kedvességet, barátságot és szeretetet tegyünk a fa alá, és a legértékesebbet, az időt, amit szeretteinkkel és barátainkkal töltünk majd az elkövetkezendő évben.
„…megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig
csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi
nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni…
A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben”
Márai Sándor szavaival kívánok áldott, egészséggel és
szeretettel teli karácsonyi ünnepeket minden kakucsi polgártársamnak!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
egészséggel áldott új esztendőt kíván
Kakucs Önkormányzata nevében:
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
és Farkasné Szabó Mária jegyző
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Kedves Kakucsiak!
Kedves Olvasóm!

– Megkezdtük és befejeztük a községi konyha átépítését,
bővítését.
A pályázaton 40 millió forintot nyertünk, de az építőanyagok áremelkedése következtében a berendezéseket már
nem tudtuk maradéktalanul megvásárolni. A teljes befejezés
érdekében állami segítségért folyamodtam, reménykedem,
hogy meghallgatják a kérésünket.
– Befejeztük a temető kerítésének felújítását, és az új
kapuegyüttes beszerelését. Ezzel a módosítással átjárhatóvá
tettük a temető területét, amely nagy segítség a gyászszertartás méltóságteljesebb lefolytatásában. Ugyancsak kívánság
volt a hátsó kapu a Temető utca felé eső sírok megközelíthetősége. Kérjük, csukják be mind a két kis- és nagykaput
távozáskor, mert az őzek előszeretettel járnak be, és tesznek
kárt a temetőben.
– A sportpark ivókutat kapott, ami a nagy hőségben ad
lehetőséget a felhevült sportolók és játszó gyermekek számára.
– A Magyar Falu Programban eszközbővítő pályázaton
nyertünk több mint 9 millió forintot. Ezzel tesszük teljessé a
község rendben tartásához szükséges gépparkot.
– Ugyancsak a Magyar Falu Programban nyertünk orvosi
eszközbeszerzésre.
– Elkészült a Gizella utca felújítása – és ezzel a község Fő
utca páratlan oldala mögött lévő útjai is – a jövő évtől a Fő
utca páros oldala mögötti utcák felújítására pályázunk.
– Nyertünk a Felelős állattartásra kiírt pályázaton civil
kezdeményezés eredményeként.
– Indultunk és nyertünk a szociális célú tűzifapályázaton.
Már a jogosultak listája készül. A kiszállítás első része a december hatodikával kezdődő héten indul.
– Az országos fásítási programban 30 őshonos fát nyertünk és ültettünk el több helyen a községben. A temető mellett, a Rezeda utcában és a szabadtéri sportpark-játszótér
köré ültettük el. Impozáns fák lesznek. 9 db csertölgy, 4 db
hegyi juhar, 10 db korai juhar, 6 db platán, 1 db ezüsthárs
érkezett. A fákat ünnepélyes keretek között László Tibor
környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár és Pánczél
Károly országgyűlési képviselő részvételével ültettük. A fák
szakszerű elültetését segítette Hajdú Oszkár, a NEFAG Zrt.
kerületvezető erdésze. Köszönjük a többnapos előkészítő
munkát Kelemen Imrének és a közmunkásainknak! Köszönjük a Kökörcsin óvodások műsorát a rekreációs park fáinak
ültetésekor!

2021-es év is a COVID-19 járvány jegyében kezdődött
azzal a reménnyel, hogy már elérhetővé vált a védőoltás.
A járvány megjelenésétől Kakucson 426 személy nevét
kaptam meg az ÁNTSz-től, akik közül 172 személyt fertőzöttnek, 254 személyt pedig kontaktként regisztráltak.
2020 márciusától kaptuk a jelentéseket az ÁNTSz-től.
2020-ban a legfeketébb hónapunk a november volt 22 fertőzöttel.
2021-ben a legfeketébb hónapunk a március volt 47 fertőzöttel.
Ezek az adatok azonban nem fedik a valóságot.
Csak azok kerültek bele, akik esetében hivatalosan végezték el a mintavételt és az adataik belekerültek az adatbázisba.
Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sokan saját szakállukra végeztették el a tesztet, és hiába voltak pozitívok, nem
tudtunk róluk. Bizonyára most is van ilyen, így a hivatalos
lista csak tájékoztató jellegű, de a folyamatok természetét,
a járvány terjedését jól mutatja így is. Arról sincs adatunk,
hogy a korábban kontaktként jelzett családtagok közül hányan voltak betegek a későbbiekben.
A lezárások következtében nehezebb lett az életünk, de
a hivatal végig üzemelt, nem zártunk be, minden problémát
meg tudtunk oldani.
Köszönöm a hivatal minden dolgozójának és vezetőjüknek, Farkasné Szabó Máriának az áldozatos munkáját,
melynek eredményeként minden jelentkező problémát meg
tudtunk oldani.
Bezárt a gyógyszertár január végével szakszemélyzet hiánya miatt. Sikeresen tudtunk kapcsolatot teremteni a Dr.
Kántor Attila és Dr. Kántorné Dr. Heneráry Csilla gyógyszerész házaspárral, akik egy minden tekintetben korszerű és
elegáns ﬁókgyógyszertárat hoztak létre a faluban.
A községben egész évben folytak pályázatok segítségével a fejlesztések, és elmondhatjuk, hogy sikeres esztendőt
zárunk. Sok segítséget kaptunk a Pest Megyei Közgyűléstől
és elnökétől, Szabó Istvántól, és Pánczél Károly képviselő
úrtól.
– A terveknek megfelelően, pályázati pénzből elkészült a
Fecske utca felújítása.
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pótolni a tavasszal elmaradt Kakucsi Hagyományőrző Böllérfesztivált.
– Egy év szünet után megtarthattuk a testvértelepülési találkozókat mind a két oldalon. „Két püspökség - egy nemzet”
címmel a nagyváradi és a váci püspökséggel ismerkedtek
meg a résztvevők. BGA pályázat segített a megvalósításban.
– Nagyon jól sikerült a Pálinka-Lekvár-Mézfesztivál. Itt
láttuk vendégül magyarkakucsi barátainkat. Remek volt az
idő és nagyszerű a hangulat. A küldöttség egyértelművé tette, hogy erre a bensőséges rendezvényre szeretnének jönni a
jövőben, mert ez olyan helyszín, ahol mindenkivel találkozhatnak, beszélgethetnek és erősíthetik meg a barátságaikat,
miközben újakat is köthetnek.
– A szüreti felvonulást is megtarthattuk az idén. A lovasokat, résztvevőket az óvoda teraszán vendégeltük meg.
– Az október 23-i ünnepet már beárnyékolta a járvány,
egyre többen betegedtek meg.
– Megtartottuk az Adventi forgatag rendezvényünket,
amelyet, sajnos, az eső alaposan beárnyékolt, de az egyesületek az Önkormányzattal együtt derekasan helyt álltak. Aki
itt maradt, remekül érezte magát, válogathatott a közösség
által felkínált ételekben, italokban. Az Önkormányzat sertésgulyást készíttetett, a Hivatal alkoholmentes krampampulit, a Kökörcsin Óvoda csodaszép karácsonyi díszeket és
süteményeket kínált, az Egyház sátránál sült kolbászokat,
virsliket kóstolhattak, a KAFIK sátrában a fantasztikus palacsinták mellett székelykáposztát kínáltak, a Nyugdíjasok és
a Karitász egyesület süteményeket kínált, a FIDESZ sátránál
pedig halászlét fogyaszthattak a résztvevők. Köszönöm szépen az egyesületek lelkes részvételét, akiknek a kedvét az
eső sem tehette tönkre.

A község életében szerepet játszó egyesületek is pályáztak és nyertek:
– Folyik a plébánia épületének energetikai felújítása pályázati pénzből.
– Az Ablak Kakucsra Egyesület megvásárolhatta pályázati pénzből a szomszédos épületet.
– A Kakucsi Polgárőr Egyesület 5 millió forintot nyert
egy új autó vásárlására.

Közösségi
– a babalátogatásokat folytattuk – a járvány szüneteiben
maszkban, távolságot tartva adtuk át a virágcsokrot és a
20.000 forintos utalványt a jegyzőasszonnyal,
– a hátrányos helyzetű családok számára vitamincsomagot állíttattunk össze, 750.000 forint értékben. Minden érintett család megkapta a vitaminpótlásra szánt csomagot, amit
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és tagjai vitték
ki.
– A járványhelyzetre tekintettel az idei esztendőben
10.000 forint karácsonyi támogatást kaptak a rászoruló családok. Ez egyszeri alkalom.
– A 65 éven felüli kakucsi lakosok 4.000 forintos vásárlási utalványt kaptak, melyet a helyi élelmiszerboltokban lehet
levásárolni.

Rendezvényeink:
– Június 26-án volt az első „Kakucsi Nyitogató” címmel
az Óvoda udvarán.
– jól sikerült rendezvény volt, végre fellélegezhettünk, és
találkozhattunk.
– A Tájházban rövidített időben kézműves napokat tartott
Királyfalvi Zsóka. Télen is lehet már kiscsoportos foglalkozásokon adventi, karácsonyi díszeket készíteni.
– Az iskola nyári napközis tábort rendezett.
– Kakucs község is vitt búzaadományt a Magyarok Kenyere programba. Tápióbicske 48-as emlékműve a helyszín.
A segítségért cserébe Kakucs község 300 kg idei lisztet
kapott a Nemzeti Agrárkamara támogatásaként, melyet 60
rászoruló család között osztottunk szét. A szétosztásban a
Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége vett
részt. Ezúton is köszönöm az egész éves segítő együttműködésüket.
– Nemzeti Gulyás- és Sörfesztivált tartottunk nagy sikerrel szeptember negyedikén. A rendezvény volt hivatott

A kétcsoportos minibölcsődére nyert összeget vissza kellett utalnunk, mivel az építkezési költségek oly mértékben
drágultak meg, hogy a rendelkezésünkre bocsátott összegből lehetetlen vállalkozás lett volna a kivitelezés.
Szerencsénkre egy újabb pályázat lehetősége nyílt meg,
amelyben már elfogadhatóbb összegekre lehet pályázni, így
a minibölcsőde létesítése nem szenved kárt, csak egy éves
késedelmet.
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Az illegális szemétlerakás következtében nagymennyiségű szemét halmozódott fel.
Ezt a szemetet a községnek kell eltakaríttatnia, melynek
a kezelési költségei nagy megterhelést jelentenek az Önkormányzat költségvetésére.
A további felhalmozás megszüntetése érdekében bővítjük a kamerarendszerünket, amelytől azt várjuk, hogy tetten érhetjük a szemét kihordókat és feljelentést tehetünk az
ügyükben.
Mindent egybevetve, sikeres esztendőt zártunk.
Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak értékes segítségét, hogy számíthattam rájuk bármikor, amikor úgy hozta a
helyzet!
A 2022-es esztendőben is sok teendőnk lesz, és sikeresen
szeretnénk a közösség javára fordítani az adódó lehetőségeket.
A közösségi élet – remélhetőleg - gazdagabb lehet már,
és arra kérem a lakótársaimat, hogy minél többen vegyenek
részt az alkalmainkon, mert csak úgy tud sikeres lenni a falu,
ha azok, akik itt élnek, sajátjuknak tekintik Kakucsot.
Mi mindent megteszünk azért, hogy mindannyian jól
érezzük magunkat itthon!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Új egészségházat kell terveznünk, mivel a régi egészségház nem felel meg a kor és a törvényi előírások követelményeinek. A régi épületben minden rendelő egyhelyiséges. A
tervezett új épület már a jelenlegi EU-s előírásoknak mindenben megfelel. Az épület emeletén két szolgálati lakást
alakítunk ki. Ezekre feltétlenül szükségünk van, mivel az
iskolába is messziről járnak be a tanárok, valamint a gyermekorvos pályázatban is megjelölünk szolgálati lakás lehetőséget.
A gyermekorvosi pályázatra eddig még senki sem jelentkezett.
A jövő esztendőre van kilátás orvosra, amikor végeznek a
gyermekorvosi gyakorlatukat töltő rezidensek. Addig azonban nem állhatnak munkába, mert a törvény csak végzett
gyermekorvosok alkalmazását teszi lehetővé.
A közösségi házra olyan kis összeget írtak ki, hogy egyelőre várnunk kell egy kedvezőbb pályázati formára. A tervek készen vannak, és dolgozunk azon, hogy a funkcióját
hamarosan betölthesse.
Sajnos, meg kellett szüntetni az üveggyűjtő szigeteket,
mert minden más szemetet, lomhulladékot is beletettek.
Emiatt zárt helyen, szombaton 9 és két óra között lehet leadni az üvegeket.

Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és
szabadságharcról
„1956 hősi küzdelmét már a maga korában is valódi
csodának tekintették világszerte. Valóban az volt: mind a
születésében és létezésében, de még a halálában is. Hiszen
abban a hősöket termő időszakban „meghasadt az égbolt”, a
maroknyi magyar felkelő pedig valami emberfeletti elszántsággal és erővel megáldva időlegesen le tudta győzni a gonoszt. „Mert ahol tiszták a célok, ott igazak az erkölcsök, és
maradandóak a gyümölcsök.” Ezek a gyümölcsök értek be
bő három évtizeddel később, amikor a hősök „feltámadtak”:
a forradalom mártírjait rehabilitálták, a forradalom napját
pedig ünneppé nyilvánították.
A csoda napjainkban is újjászülethet. Ha meghalljuk 56
üzenetét, és tudunk élni vele. Azzal a tanítással, hogy nem-

zeti ügyeink megoldásában csakis önmagunkra és honﬁtársainkra számíthatunk. Keserves tapasztalatunk, hogy a külső
segítségnek mindig súlyos ára van. Számos példa igazolta,
hogy a széthúzás mindig gyengítette, az egység pedig erősítette a nemzetet. Jó lenne végre összefognunk 56-hoz hasonlóan most is: legalább a legfontosabb nemzeti kérdésekben. És ehhez még csak fegyver, szópárbaj sem kell, sem
pedig zászlólengetés. Csupán a torzsalkodás helyett önzésés irigységmentes együttélés, egymásra ﬁgyelés, az egymás
tiszteletén alapuló közös alkotómunka.
Amint azt Wass Albert üzeni: „Nem az a szabadság, hogy
úgy élhetsz, mint egy diktátor és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy
nincs diktátor fölötted más, csak a Teremtő Rend. És hogy a
gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.”
Ünnepségünkön koszorúztak:

Az ünnepi műsort adták

Csernák Jánosné, az ünnepi műsor összeállítója

Részlet az ünnepi műsorból, amelyet Csernák Jánosné, a
megemlékezés irodalmi összeállítója olvasott fel:
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Az Amazon Mazsorett Egyesület táncosai

Zenélt a Kálvin Zenekar

Jegyzőnk és alpolgármesterünk

A nyugdíjas klubjaink képviselői

A KAFIK vezetősége

A Roma Önkormányzat

A FIDESZ helyi szervezete

Az Ablak Kakucsra Egyesület
5
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban közöljük Kakucs Község Képviselő-testülete által az előző újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetőség van a www.kakucs.hu weblapon.
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2021. (X. 29.) önkormányzati
rendelet hatályba nem lépéséről
61/2021. (XII. 02.) Határozat:
A házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítéssel történő
ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadásáról
62/2021. (XII. 02.) Határozat:
A „Mini bölcsőde” megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
63/2021. (XII. 02.) Határozat:
PM-BOLCSODEFEJLESZTES _2019/15. számú szerződés felmondásáról
64/2021. (XII. 02.) Határozat:
A bölcsődei nevelés fejlesztése elnevezésű, RRF-1.1.22021. kódszámú pályázaton való részvételről
65/2021. (XII. 02.) Határozat:
Az RRF-1.1.2-2021. kódszámú pályázat keretében mini
bölcsőde építéséhez kapcsolódóan háttértanulmány elkészítésére vállalkozás kiválasztásáról
66/2021. (XII. 02.) Határozat:
Az RRF-1.1.2-2021. kódszámú pályázat keretében mini
bölcsőde építéséhez kapcsolódóan bölcsődefejlesztést segítő szervezetek bevonásáról
67/2021. (XII. 02.) Határozat:
A 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
68/2021. (XII. 02.) Határozat:
A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének módosításáról
69/2021. (XII. 02.) Határozat:
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás – módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról

XIV. ülés: 2021. október 11.
18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet:
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
49/2021. (X. 11.) Határozat:
Folyószámla-hitelkeret igényléséről
50/2021. (X. 11.) Határozat:
A Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
51/2021. (X. 11.) Határozat:
A Rónay György utca és a Gizella utca egy-egy szakasza
aszfaltburkolatának felújításáról
52/2021. (X. 11.) Határozat:
A Kakucs 036/33. hrsz-ú ingatlan megosztásáról
53/2021. (X. 11.) Határozat:
A Kakucs 036/51. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
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Gratuláció!

Szeretettel gratulálunk Dr. Aniszi Kálmánnak a miniszteri
elismeréshez! Ő volt az, aki - Magyarkakucs szülöttjeként
- 2004-ben a testvértelepülési kapcsolatot elindította.
Képünkön egy kakucsi Irodalmi Kávéházban 2008-ban

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
- INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett
borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás,
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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6. Sinka Róbert és Botlik Erna kislányát: Bianka Petrát
7. Thuróczy Árpád és Berki Klaudia kisﬁát: Bencét

Újszülöttek látogatása

Az Önkormányzat a gyermeket vállaló szülő(ke)t, Az Önkormányzat és a Lapozgató Szerkesztősége részéről
nevelő(ket egy alkalommal, gyermekenként 20.000 Ft nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a szülőknévértékű, babaápolási termékek vásárlására jogosító nek és újszülött gyermekeiknek!
utalvánnyal támogatja a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19. §-ában foglaltak szerint.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester és Farkasné Szabó
Mária jegyző 2021. II. félévében a következő újszülötteket
köszöntötte otthonukban:

4

1. Bakó Botond és Vetési Fanni kisﬁát: Medox Hunort
2. Dworák Ede Roland és Bábel Júlia kislányát: Pannát
3. Gábor Attila József és László Kinga kisﬁát: Magort
4. Kanalas László és Horváth Alexandra kislányát: Lucát
5. Papp Zsolt és Szabó Vivien kisﬁát: Leventét

1
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3
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Adventi forgatag: borúra derű
Egy esős vasárnap délután nem éppen ideális időpontja
az adventi vásárnak. Az idén „Esőisten siratta” Kakucsot
(ahogyan ezt az egyik „otthonról szurkoló” családtagunk
megjegyezte). Így hát elmaradt a hűséges kilátogatók zöme:
nem volt forgatag. Ezt igazán sajnáltuk!
Vidám hangulatunk, szokásos jókedvünk a kellemetlen
időjárás ellenére sem hagyott cserben minket! A szervezőknek és a jelen lévő szervezeteknek most végre jutott idejük
a közösségépítésre. Megindult a nagy „szomszédolás”: a
jóízű beszélgetés közben egymás kínálgatása. A külön sátorokban elhelyezett kis csoportok – egy közös cél érdekében
– egyetlen nagy közösséggé összeforrva valami csodálatos
együttlétet teremtettek!! Nemes volt e közös cél: adomány-

gyűjtés lakóhelyünk rászorultjainak. (Elismerést érdemel,
hogy a mostoha körülmények sem szegték kedvüket a felajánlóknak.) Mindenképpen dicséretes továbbá az a megható
és együttes törekvés, amely végül egy egész délutánt kitöltő,
hangulatos együttlétet eredményezett!! A napi mérleg: a vásár bevétele ugyan elmaradt az előző évekétől, a közösségi
összetartozás azonban sokat erősödött. Tehát: amit elvesztettünk a vámon, azt megnyertük a réven. .Ami egyáltalán
nem mellékes!
A Kakucsi Karitász nevében megköszönöm minden szervező, résztvevő és támogató önzetlen munkáját! Erejük, kitartásuk, derűs jókedvük tartson ki az új évben is! Isten áldása szálljon munkájukra!
Csernák Jánosné

Képek a 2021. évi esős adventi forgatagról
(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Az Önkormányzat sátrában gulyáslevest is főztek

A Roma Önkormányzat főnöksége is várta az érdeklődőket

A katolikus egyház kínálósátra

A Karitász helyi szervezetének képviselői

A KAVICSOK mindig vidám csapata

A KAFIK fiataljai
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Kökörcsin hírek!

gyon várják, versekkel, dalokkal készülnek, hogy megkapják
a Mikulástól apró ajándékaikat. Zenés műsorral is készülünk
a gyerekeknek, melyet a Palinta együttes mutat be.
Ez a hónap a szeretetről, az adakozásról, a mesékről, meleg teákról, illatos mézeskalácsról és ami a legfontosabb, Jézus születéséről szól. Sokat beszélgetünk erről a gyerekekkel. A nagycsoportosok ellátogatnak a templomba, ahol még
közelebb kerülnek az ünnep lényegéhez.
December 17-én, pénteken délután rendezzük meg adventi gyertyagyújtásunkat az óvoda udvarán. A nagycsoportosok a karácsonyi műsoruk mellett bemutathatják adventi
táncukat is, amely elmaradt a vásáron. Ilyenkor sütünk, teát
készítünk, mellyel megkínáljuk vendégeinket és a szülőket.
Reméljük, most kegyes lesz hozzánk az időjárás, és kint lehetünk együtt a szülőkkel, mert így igazi az ünnep.
„Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden, hópihe
száll…
Csengő szól és gyertya lobban, ünnepek ünnepe itt van
már!”
Az óvoda dolgozói nevében áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Talán első és legfontosabb hírünk, hogy konyhánk újra
üzemel. Elkészült az új rész, amely a mai elvárásoknak megfelelő. A pályázat elnyerése óta nagyon sokat emelkedtek az
építőanyag árak, így a berendezésből kellett kicsit lefaragnunk. Ennek ellenére kivitelezőnk mindent megoldott.
Itt szeretném megköszönni a JSP 97 Kft munkáját, hiszen
elkészítették az új kerítést, tereprendezést végeztek, amelyet
aligha tudtunk volna mi megcsinálni.

Kulturális bizottsági elnökként az adventi forgatag
köszöntése

Faültetés
A nagycsoportos óvodások mindig szívesen vesznek
részt a község rendezvényein. November 25-én sem volt
ez másképp, amikor az Agrárminisztérium pályázatán nyert
fák ünnepélyes elültetésére hívták meg a Csiga csoportot. A
helyszín az óvoda mögötti új kültéri edzőpark és játszótér
volt, ami közkedvelt a ﬁatalok és a környéken lakó kisgyermekesek körében is. Az új fákkal egy kis ligetet alakítottak
ki, ami által szélvédettebb és barátságosabb lesz a játszótér
az évek múlásával.
Az óvodai munkánk során kiemelt feladatunk a környezet
szeretetére és védelmére nevelés. Májusban, a Madarak és
fák napján foglalkozunk ezzel a témával részletesen, de a
mindennapjainkban is ﬁgyelemmel kísérjük a fákat, mint az
évszakváltás szimbólumait. Ezzel kapcsolatosan sok verset,
dalos játékot ismernek a gyermekek, amiből egy kis összeállítást mutattunk be a jelen lévő képviselő-testületi tagoknak, Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek, László
Tibor környezetvédelmi helyettes államtitkárnak és a részt
vevő falubelieknek. Dr. Kendéné Toma Mária polgármester
asszonynak pedig ígéretet tettek az óvodások, hogy a fákra
vigyáznak és még a locsolásba is besegítenek.

Köszönettel tartozunk Lovas Istvánnak, aki helyrehozta
parkolónkat, és nem a sárban kell kiszállni a gyerekeknek
az autóból.
A járvány hozzánk is elért, de csoportot ez idáig nem kellett bezárnunk. Többször betegek a gyerekek, de szerencsére
inkább a szülők kapták el a covid fertőzést, a gyerekek enyhébb betegségekkel átvészelték a negyedik hullámot.
Mire a Lapozgató megjelenik, már túl leszünk egy-két
rendezvényen.
Sajnos, a rossz idő miatt, gyerekeink nem tudtak szerepelni az Adventi forgatagon, de az óvó nénik sok-sok szép karácsonyi díszt vittek a vásárra, melynek nagy része elfogyott.
Most éppen ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat, hogy
mire a Mikulás ideér, minden ragyogjon. A gyerekek már na-

Kollégákkal az adventi forgatagon
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Jókai Mór: Ültess fát
Ültess fát!
Hogyha mást nem,
lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot,
messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája,
ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát!
dr.Zöldiné Bárdos Brigitta óvó néni

A Kakucsi Általános Iskola hírei
családok életében; támogatta, biztatta az arra rászorulókat, segítséget is eszközölve nekik.
Reméljük, hogy hamarosan köztünk leszel, Éva!
Kubikné Kis Judit intézményvezető

Nyugállományba vonult
kollégáink méltatásai
Lovas Istvánné (Nagy Éva) 1996 óta dolgozott intézményünkben. Alsós tanító néni, aki szívvel-lélekkel, nagy
odaadással végezte munkáját.
Alsós munkaközösség-vezetőként összefogta, koordinálta a tanítók közösségét. Időt, energiát nem kímélve fáradozott intézményünkért.
Támogatta, mentorálta ﬁatalabb kollégáit, ötleteivel segítette munkájukat.
Az intézmény hírnevét minden cselekedetével öregbítette, támogatását mindannyian – tanulók és kollégák –
élveztük.
Tanítványai minden évben szép sikereket értek el különféle megmérettetéseken, versenyeken, legyen az matematika, sport vagy éppen versmondás.
Pályafutása során nemzedékeken keresztül jelen volt a

Schulcz Éva 1983-tól a Kakucsi Általános Iskola tanítója. Szülei példáját követve választotta a pedagógusi
pályát. Képesítés nélküli
tanítóként kezdett dolgozni,
majd munka mellett végezte
tanulmányait.
Negyven éves pedagógiai
tapasztalatát mindig olyan
munkakörben kamatoztatta,
ahol szükség volt rá. Alsós
tanítóként volt osztályfőnök,
foglalkozott a gyengébb tanulók felzárkóztatásával, és
több évig dolgozott napközis
csoportvezetőként. Hivatását nyugodtan, megfontoltan, pozitív életszemlélettel végezte. Mindig fontos
volt számára az egészségtudatos életmód, amit nem
csak tanítványaival, hanem
kollégáival is igyekezett
megismertetni.
Tanítványai
szívesen
emlékeznek a hangulatos
rajzórákra, vidám napközis
délutánokra, kirándulásokra, közös élményekre.
Kívánjuk, hogy nyugdíjasként is sok örömben, élményben legyen része!
Kubikné Kis Judit
intézményvezető
11
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Mikulás-nap az iskolában
Az idén kicsit korábban december
3-án látogatta meg a Mikulás a gyerekeket az iskolában. A tanulók izgatottan várták, hiszen minden évben a
krampuszaival járja végig az osztálytermeket. Az iskolai hagyományokhoz
híven a 8. osztályosok bújtak jelmezbe.

A gyerekek mellett a krampuszlányok
is színvonalas műsorral készültek. A
bátor tanulók megsimogathatták az
öreg mikulás hófehér szakállát, de nem
feledkeztek meg a szófogadatlanokról
sem, akiket a krampuszok megvicceltek a virgácsukkal.

ÖKOTÚRA

A közös éneklés után a gyerekek
csomagot kaptak a nagyszakállútól, és
megígérték neki, hogy jövőre is nagyon
jól fognak viselkedni, és szorgalmasan
tanulni.
Sipos Henrietta tanár néni

A szülők ismét megfőzték a szokásos ﬁnom ebédet köszönet nekik érte!

Őszi ökotúránkat ugyan elmosta az eső, de jól telt a
nap az intézmény falain belül is.

ÖKO iskolánk is képviseltette magát
a rekreációs sportpark faültetésekor

Marton Ilona nyugalmazott igazgatónő is elkísérte a
gyerekeket

Bábel Lászlóné tanító néni az osztályával vett részt a
rendezvényen
12
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Bűvösvögy - 3-4. osztályos tanulóink a média működésével
ismerkedtek szeptemberben
A téli
szünet
rendje:
- utolsó tanítási
nap: december 20.,
hétfő
(tanszoba,
napközi ezen a napon nincs);
- a téli szünet első
napja:
december
21., kedd;
- a téli szünet utáni
első tanítási nap:
2021.január
3.,
hétfő

Az Amazon Mazsorett Egyesület 2021. év végi hírei
Nagy öröm számunkra, és köszönjük azt a lehetőséget,
hogy a birkózók termében tudunk gyakorolni, hiszen tornacsarnokunk technikai okok miatt több hónapja zárva van.
A Lapozgatóban is megjelent felhívásunk meghallgatásra
talált: közel 30 főre bővült létszámunk, de továbbra is várunk jelentkezőket egyesületünkbe.
December első napjaiban hozzánk is ellátogatott a
PEMEROSZ Mikulás, egy csoportunk (a mini, a cadett,
a junior és a senior) sem maradt csomag nélkül. Biztosan
megérdemelték a lányok, hiszen minden versenyen ügyesen
helytállnak, és a községi meghívásoknak is eleget tesznek,
ha esik, ha fúj a szél. Így volt ez az október 23-ai ünnepségen és az adventi forgatagon is.

December közepén rendeznek Dabason mazsorettversenyt,
most arra készülünk. Nagyon várjuk ezt a megmérettetést,
izgulunk, hogy hogyan fog sikerülni, de bízunk a sikerben.
Sajnos, az idén nem tudjuk megrendezni a karácsonyi gálánkat, mivel nincs terem, ahol ezt megtarthatnánk. De nem
adjuk fel a reményt, és abban bízunk, hogy 2022 februárjában egy nagyon szép műsort adunk majd hozzátartozóinknak, barátainknak.
Rövid beszámolónk végén mindenkinek kellemes év végi
ünnepeket kívánunk!
A kakucsi Amazon Mazsorett Egyesület
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI
Könyvtárunk vezetése, valamint az Értéktár Bizottság 2021-ben pályázatot nyújtott be egy, az 1900-as évek
kakucsi képeiből összeállítandó képeskönyv kiadására. Ebben lenne fejezete többek között a kakucsi képeslapoknak,
a helyi fúvószene történetének, a futballnak, az esküvőknek,
az utcaképeknek, a helyi szokásoknak is. Lényegében egy
múltmentő albumra gondoltunk, hogy megmaradjanak azok
a fotók, amelyek a korábbi generációknak, eseményeknek
állítanak emléket. Sajnos – bár pályázatunkat a kiíró sikeresnek ítélte – mégsem nyertünk, mivel a pályázati pénz
elfogyott. Nem adjuk fel a reményt! Jövőre ismét pályázni
fogunk. Hátha.
Tóthné

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház
nyitva tartása és állandó közösségei
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 a vírushelyzettől függően:
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 18 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: 18.00-19.30 óráig a Bárdos Lajos Kamarakórus
a könyvtárban
18-20 óráig – a Kakucsi Vidám Csajok (KAVICSOK) a
klubban
Péntek:
9-12 óráig a Baba-mama klub Barta Kornélia védőnő
szervezésében
15.00-16.15 óráig a Kakucsoló dalosok a könyvtárban
Minden közösséget szolgáló kezdeményezést
és szándékot örömmel támogatunk.

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 (100Ft/db)
CD: A Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
(1.000Ft)

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 szerkesztjük.
Szeretném közzétenni: könyvtárunk nem a megunt könyvek, CD-k, DVD-k tárháza. Csak válogatott dokumentumokat veszünk át, olyanokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe illenek. Ezeket hálásan megköszönjük!
Itt is felhívom az olvasók ﬁgyelmét a könyvtári kölcsönzés határidejének pontos betartására. A vonalas, ingyenes
telefonhívással legalább két alkalommal meg tudják hoszszabbítani a kölcsönzést. (376-836) Kérem, éljenek vele!
Kérjük, hozzák vissza a könyveket, ha letelt a kölcsönzés
határideje! Adjunk minél kevesebb munkát a felszólításokat
társadalmi munkában (!) postázó Ordasi Jánosné Teréz néninek!

Szépséges
kézimunkák,
amelyeket Nagy
Sándorné Klárika
ajánlott fel a
Liebner-sarokba,
illetve a Tájházba.
Köszönjük szépen!
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FIGYELEM!
Szerkesztőségünk fotópályázatot hirdet
Kakucs évszakokhoz köthető természeti
képeiből.
A legszebb fotókat lapunk 2022. évi számaiban, valamint a
2023. évi naptárunkban jelentetjük majd meg.
Beadási határidő: folyamatos
Cím: kakucs.konyvtar@gmail.com
Köszönettel várjuk a természeti fotókat!

Születésnapi köszöntés
2021-ben lettek 70 évesek. Hihetetlen! Ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm szerkesztőtársaimat, Csernák
Jánosné Marika és Varró Jánosné Marianna tanárnőket.
Ők azok, akik több mint egy évtizeden át szakmai segítségükkel, okos meglátásukkal segítették, hogy megjelenjen
a lap. A jó Isten adjon még nekik sok-sok örömöt családjukban, valamint erőben, egészségben, sikerekben megélt
éveket kívánok nekik! S ha botladozik írásom, az azzal magyarázható, hogy nem láthatták, nem javíthatták: „Ennek
a mondatnak a szórendje nem pontos, ne haragudj, Éva!”
Megbocsájtom, mint mindig, és köszönöm!
Köszöntésül melyik virágot válasszam?

Tájházi hírek - mi történt még?
rút - lesz, ami lesz! És jöttek sorba az anyukák, apukák,
nagymamák, gyerekek. Sorra készültek a vidám manók, és
a szépen díszített, egyedi koszorúk. Mire az eső elállt, nagy
örömömre teljesen benépesült a kézműves sátor. Érdemes
volt eljönni, együtt alkotni!

Vége lett a nyárnak, a hűvös szelekkel beköszöntött az
ősz, az esők pedig meghozták a telet is. A hó még várat
magára, de szeretnénk idén szép fehér, zúzmarás karácsonyt
- akkor talán még a kedvünk is jobb lesz.
A járványügyi szabályok betartása mellett megszerveztük
a Márton-napi ünnepségünket a Tájház udvaráról nyíló, a
még felújítás alatt álló közösségi térben. Sok munkával tettük széppé, hangulatossá a termet, még a fűtésre is találtunk
megoldást. Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
ennek a napnak a sikeréhez. Külön köszönjük (a bennfentes segítők mellett) Polgármester Asszony támogatását és
Spanyielné Elek Györgyi szervező munkáját!
Mindig örömmel tölt el, hogy vannak kedves, önzetlen
segítőim, akikhez bizalommal fordulhatok. Volt vidám gyerekműsor, ﬁnom ebéd, kézműves foglalkozás, az udvaron
libaetetés.
A hatalmas térben voltak még üres helyek, lehettünk volna
többen is! Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk.
Az adventi első gyertyagyújtás öröme sem lehetett teljes,
hiszen a szűnni nem akaró eső sokak kedvét elvette attól,
hogy elinduljon otthonról.
Régi hagyomány, hogy a kézműves foglalkozáson ilyenkor adventi koszorút, ajtókopogtatót, karácsonyi díszeket
készítünk. Erre készültem most is. Nagy csomagokkal érkeztem a fűtött kézműves sátorba.
Kiakasztottam a piros sapkás manóimat, a mintakoszo-

Kedves Kakucsiak!
Szívből kívánok mindenkinek áldott szép ünnepeket, jó
egészséget!
„Adjon Isten mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat.
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk legyen meg!”
Királyfalvi Erzsébet (Zsóka néni)

Márton-napi vigadalmak a Tájház közösségi termében
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Gálik József libái

A 2021. évi diákolimpia győztesei

A kézművesfoglalkozás sem maradhatott el!

Szeretettel gratulálunk Czeglédi Emesének és Helyes
Eriknek ehhez az igen szép eredményhez! További sok
sikert, jó egészséget kívánunk Kocsis Gábor tanár úr
edzőnek és tanítványainak!
A szerkesztőség

Tájházi csendélet

Állandó kiállításunk: a tiszta konyha

Az utcára néző tisztaszoba

Czeglédi
Emese

Helyes Erik
16
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AZ EGYHÁZ HÍREI
Mozaikok az egyház híreiből – szeptembertől decemberig
A kántoraink emlékére készített emléktáblát az október
Zarándoklat Máriapócsra
10-ei szentmisén szentelte fel Kelemen Zoltán atya.
„A zarándoklat hitből fakadó együttlét, melynek célja,
hogy hitünket, keresztényi kötelezettségünket az Egyház közösségében megerősítsük, hogy őszinte szívvel Istent keresve
előrehaladjunk életünk zarándokútján.”
Kelemen Zoltán atya vezetésével szeptember 11-én zarándoklatra indultunk a hazai görög katolikusok legismertebb kegyhelyére, Máriapócsra. Útközben betértünk Debrecenbe, a „kálvinista Róma” szimbólumként számon tartott
Nagytemplomba, valamint a nyírbátori Katolikus Minorita
Templomba. Állíthatjuk tehát, hogy a napi programunk az
ökumenizmus jegyében telt.
Csernák Jánosné

Szent Kereszt-templomunk búcsúját
szeptember 19-én ünnepeltük

Ünnepélyes kivonulás a búcsúi szentmise végén

A zarándoklat inárcsi és kakucsi résztvevői
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A halottak napján megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről
2021 karácsonyára
Ami ajkunkra kínálkozik karácsony szent napján, az a
szeretet szava. Nem csak az emberi szereteté, hanem az isteni szereteté is, amely mindent átfog. A karácsonyi éj titka a
csodálatos szeretet, az emberré lett Isten szeretetének titka.
De elsősorban most születésnapot ünneplünk! A történelmi
Jézus születésnapját, ahogy mondja a próféta: „Gyermek
született nékünk, Fiú adatott nékünk.”
A mai ünnep másik nagy üzenete a béke. És most erről
fogok beszélni. Kevésszer volt egyetemes béke a világon,
de akkor, valahogy Augustus császár uralkodása alatt hallgattak a fegyverek. Mondhatnák a történészek, hogy az nem
is volt igazi béke, és persze hogyan is lett volna az, amikor
leigázottak ezrei nyögtek az Impérium elnyomása alatt. De
legalább háborúk nem dúltak.
Milyen csodálatos az Isten! Akkor küldi el a Béke
Fejedelmét, amikor teljes béke van a földön. Mert eljött
a béke akkor is közénk minden évben, amikor az egyház
nyugodtan, nagy pompával ünnepelhette a születését. Eljött
olyan templomokba, amelyeknek ma már csak a romjai vannak meg. Ezek mára már csak romok, de a hit él, és ők adták
tovább évszázadokon át. Nekünk is ilyenekké kell válnunk.
A hitet továbbadókká, a békés, gyermek Krisztust hirdetőkké, s ha mi már nem is leszünk az élők sorában, a hit tovább
él majd itt a földön.
Hogy miért kell nekünk tovább vinnünk a Béke Fejedelmének üzenetét, hitét? Mert akkor az előttünk álló harmadik évezredet úgy írjuk tele, hogy a béke lesz az alapja
minden cselekedetünknek. Akkor talán nem ismétlődik
meg az, hogy többször kell háborús körülmények között
eljönnie Krisztusnak közénk a béke üzenetével. Mert eljött
a második világháború után is, amikor embertelen munkatáborokban sínylődött sok száz pap, és amikor a horogkereszt uralma alatt a halál egész Európában széles rendeket
kaszált.
Eljött közénk az óvóhelyekre, amikor kinn a légiriadó szirénája szólt. Eljött a rommá lőtt templomokba, amelyeket
az összeomlás veszélye fenyegetett, és mégis összegyűltek
bent karácsonyt ünnepelni a hívők. Benn a békét ünnepelték, kinn a halál tarolt!
Rajtunk áll, hogy mindez meg ne ismétlődhessen. Most
már láthatjátok az igazi felelősségeteket, kedves testvéreim. Nehéz, de nem lehetetlen ezt véghezvinni. Hogyan? A
gyermekeitekbe kell ismét beleoltani azt a lelkesedést, ami
őseinkben is megvolt, és azt a hitet, amellyel ünnepelték a
karácsonyt, hogy ők is továbbadhassák utódaiknak. De eh-

hez az kell, hogy béke legyen bennünk, a szívünkben is és a
családunkban is.
Ezért imádkozunk most ezen a gyönyörű szent éjszakán.
Ezt a szándékot tegyük a gyermek Jézus jászla elé, és imádságos lélekkel boruljunk le előtte, és adjunk hálát neki, aki
értünk, emberekért megtestesült, hogy többé ne a sötétség
gyermekei legyünk, hanem a világosságé, és így imádkozunk Ady Endrével:
„Uram, háborúból jövök én, / Mindennek vége, vége:
Békíts ki magaddal s magammal, /Hiszen Te vagy a
Béke.”
Karácsony szent ünnepén szívből azt kívánom, hogy legyen béke a szívekben és az egész világon. Szülessék meg
az Úr Jézus mindenki szívében, és töltse be az egész földet
igazi szent béke. Ha ez megtörténik, akkor boldogan énekelhetjük az angyalok kórusával együtt:
„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön
a jóakaratú embereknek.”
Kelemen Zoltán atya

Jubiláló házaspárok ünnepén
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.” (Weöres Sándor)
Jubiláló házaspárok a 2021. november
21-ei szentmisénken
Akik elfogadták meghívásunkat:
30 éves házassági évfordulót ünnepelték:
Magyar Zoltán és Kohuth Györgyi
40 éves házassági évfordulót ünnepelték:
Lovas István és Nagy Éva
50 éves házassági évfordulót ünnepelték:
Erős József és Petrányi Magdolna
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90 éves helyi lakosaink köszöntése

Anyakönyvi hírek

(az előző újság megjelenése óta)

Petrányi Jánosné (Kálvin Anna),
Fő utcai lakosunk 2021. február 1-jén és
Kovács Ferencné (Varga Julianna),
szintén Fő utcai lakosunk
2021. október 18-án töltötte be 90. életévét.

Újszülö�ek:
Böőr Anita és Jávorszki A�la ﬁa: Ádám
Kala Andrea Viktória és Lakatos
Dániel ﬁa: Laurent Árpád
Kozma Anna és Muzsai Richárd:
lánya Dorina Petra
Könnyű Boglárka Márta és Jezierski Grzegorz
lánya: Abigél Jadwiga
Lázár Tímea és Kincsey Lajos ﬁa: Áron
Magyari Adél és Farkas Csaba ﬁa: Csaba Bence
Majeczki Anita és Pál József László:
lánya Boglárka
Molnár Henrie� és Püspöki Dávid ﬁa: Zalán
Szeretettel köszöntjük községünk legifjabb
polgárait!

Születésnapjuk
alkalmából az
Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt Emléklapot virágcsokor
és ajándék kíséretében - Dr. Kendéné
Toma Mária
polgármester és
Farkasné Szabó
Mária jegyző
nyújtotta át az
Ünnepelteknek az
otthonukban.

Házasságot kötö�ek:
Balogh Viktor (Kakucs) – Nagy Piroska (Kakucs) (2021.12.11.)
Szeretettel gratulálunk, sok boldogságot
kívánunk!

Az Önkormányzat
és a Lapozgató
Szerkesztősége
részéről nagyon
boldog
születésnapot és
további
jó egészséget
kívánunk Anna
néninek
és Julika néninek!

Elhaláloztak:
Szabó István (1950-2021)
Bíró Béla (1939-2021)
Radics Magdolna (1984-2021)
Beliczki Istvánné /Lombos Mária/ (1947-2021)
Bogár Zoltán István (1950-2021)
Kiss Pálné /Lénárt Borbála/ (1927-2021)
Komló Istvánné /Kohut Rozália/ (1943-2021)
Emléküket megőrizzük!

Megkérjük Önöket, hogy a 2022. márciusi
Lapozgatónkba írásaikat 2022. március 20-ig
küldjék el szerkesztőségünkbe, a könyvtárba.
A szöveget wordben, a képeket külön, jpg-formátumban.
Köszönjük!
e-mail címünk: kakucs.konyvtar@gmail.com

Az anyakönyvi hírekben a halottjaink és a házasságot kötöttek névsorát összeállította: Láncos Gyöngyi és Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezetők.
Az újszülöttek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.
19

Képes beszámoló a 2021. évi szüreti felvonulásról (Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

A szüreti felvonulás főszereplői

A Polgárőrség vigyázta menetünket

A Kökörcsin Óvoda nagycsoportosainak műsora

Kakucsolóink képviselői szüreti dalokat énekeltek

Sok-sok kocsis és lovas jött el Kakucsra erre a hagyományőrző ünnepre

A kocsisok, lovasok főszervezője, Pálinkás Tibor is ropta
az örömtáncot a Kálvin Zenekar zenéjére
Akiknek a finom
vendéglátást köszönhettük

Az Amazon
Mazsorett Egyesület
táncosai
Megállóinkban az alábbi szervezetek képviselői kínálták az érdeklődőket,
valamint a szüreti felvonulás résztvevőit:
a KAVICSOK és a KAFIK, a Kökörcsin Óvoda dolgozói,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
és az Ablak Kakucsra Egyesület.
Köszönjük segítségüket, a finom falatokat és az italokat!

