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Kedves Kakucsi Olvasóm! Kedves Barátaim! 
A tavaszunk lassan és hideg éjszakákkal indul. Rend-

kívül száraz tél után, hasonlóan száraz tavasz köszön-
tött ránk. A szó – rendkívüli – nagyon is helyénvaló, 
mert valóban rendkívüli időket élünk. Olyan évek van-
nak mögöttünk, amelyekre álmunkban sem gondoltunk 
volna. Alig két év alatt annyi megrázkódtatás ért ben-
nünket, amennyire évtizedek óta nem volt példa. Az 
egész világot gúzsba kötötte egy járvány, amelyet kor-
dában tartunk ugyan, de nem hagyott el minket. 

Gyászoljuk veszteségeinket.
Nem hittük volna, hogy még ennél is rosszabb tör-

ténhet velünk. Február 24-én Oroszország hadserege 
megtámadta Ukrajnát. Megbillent a békébe és bizton-
ságba vetett bizodalmunk. Keleti határainkon túl hetek 
óta háború dúl. 

Aggódva gondolunk a Kárpátalján élő magyarja-
inkra, minden ukrán nőre, férfi ra, gyermekre, akiket a 
háború borzalmai elértek. Szomorúak vagyunk minden 
elesett katona miatt. Mi, magyarok, jelesre vizsgáz-
tunk, támaszt, fedelet, védelmet nyújtottunk és nyúj-
tunk minden menekülőnek. Köszönet mindenkinek, aki 
a segítségben részt vállal! 

A természet arra fi gyelmeztetne, hogy csendesedjünk 
el, töltsön el remény minket, hogy eljő a megújulás, vé-
get érnek a megpróbáltatásaink. 

Ilyen nagyböjtünk sem volt még.
A világ kereszténységének legnagyobb ünnepére ké-

szülve újra kell gondolnunk családi, baráti és közös-
ségi kapcsolatainkat. Élesebben látjuk mindezek ér-
tékét, mert bajban ez az összetartozás adja a támaszt 
a léleknek és a közösségnek egyaránt. Soha nem volt 
még ilyen nagy szükségünk egymásra, a biztonságot 
adó családra, a szélesebb közösségre, ahol élünk. Ha-
gyományainkra támaszkodva vállaljunk felelősséget 
egymásért, költözzön szívünkbe új remény, így üljük 
meg húsvét ünnepét. Együtt, barátságban, szeretetben 
– mert hiszem azt, hogy a béke eljön, és a szeretet az 
egyetlen, ami megtartja húsvét után is az életünket. 

Áldott, békés ünnepeket kívánok a község Kép-
viselő-testülete nevében is Kakucs minden Polgárá-
nak!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepére rendezett iskolai rendezvény szereplői és tanárai
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Megemlékezés a II. világháború kakucsi áldozatairól

Január 22-én, a magyar kultú-
ra napján a nagyváradi Szigligeti 
Színházban megtartott gálaest ke-
retében adták át a Magyar Kultú-
ráért Emlékplaketteket, a Magyar 
Kultúráért Díjakat és az Életműdí-
jat, valamint a Jakobovits Miklós-
díjat. 

Az eseményen Magyar Kultú-
ráért Emlékplakettet adtak át 
Barabás Imrének is.

Szeretettel gratulálunk kitünteté-
séhez!

2022. január 16-án, a vasárnapi szentmisén és azt követően a Hősök terén emlékeztünk meg az 1943. január 
12-én kezdődő harcok, a doni áttörés 79. évfordulójáról, a Szovjetunióban elesett hőseinkről, és az 1945. január 
10-én Kakucsról a Szovjetunióba elhurcolt málenkij robotosainkról.  

Ezen a szomorú évfordulón Önkormányzatunk nevében a Dabasi Kovács Sámuel Tüzéralapítvány képvise-
lői: Vitéz Papst József, a történelmi Vitézi Rend tagja és tanítványai mellett a rend Közép-Magyarországi Keleti 
Törzsszékének vitéz hadnagyai, valamint a Golarits család leszármazottjai tették le az emlékezés koszorúit, mé-
cseseit a hősi emlékműnél. 

Barabás Imre, magyarkakucsi barátunk a díjazottak között!
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I. ülés: 2022. január 11.
1/2022. (01. 11.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatának elfogadásáról
2/2022. (01. 11.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. Javadalmazási Sza-

bályzatának elfogadásáról
3/2022. (01. 11.) Határozat:
A Kakucs Községfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága 

Ügyrendjének elfogadásáról
4/2022. (01. 11.) Határozat:
„Élhető települések - TOP Plusz 1.2.2-21” kódszámú 

pályázaton való részvételről

II. ülés: 2022. január 17.
1/2022. (I. 18.) önkormányzati rendelet:
A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról és illet-

ménykiegészítéséről
5/2022. (01. 17.) Határozat:
A Polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jó-

váhagyásáról
6/2022. (01. 17.) Határozat:
A Polgármester illetményének, költségtérítésének mó-

dosításáról
7/2022. (01. 17.) Határozat:
Az Alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

meghatározásáról
8/2022. (01. 17.) Határozat:
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról
9/2022. (01. 17.) Határozat:
Ételszállításra és egyéb használatra történő gépjármű 

megvásárlásáról
10/2022. (01. 17.) Határozat:
A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
11/2022. (01. 17.) Határozat:
A X. Nemzeti Hagyományőrző Kakucsi Böllérfeszti-

vál megrendezéséhez helyszín biztosításáról 
12/2022. (01. 17.) Határozat:
A szociális célú tűzifavásárlás támogatására pályázat 

benyújtásáról
13/2022. (01. 17.) Határozat:
„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-

sek támogatására” kiírt pályázaton való részvételről
14/2022. (01. 17.) Határozat:
A szennyvíztisztító-telepre kiszabott bírság rendezése 

ügyében
15/2022. (01. 17.) Határozat:

A Kakucsi Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai be-
számolójának elfogadásáról

16/2022. (01. 17.) Határozat:
A 2022. évre kiírt Magyar Falu Program pályázaton 

való részvételről

III. ülés: 2022. február 14.
17/2022. (02. 14.) Határozat:
A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 

2022. évi költségvetéséhez történő hozzájárulásról 
18/2022. (02. 14.) Határozat:
A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és pót-

tagjainak megválasztásáról
19/2022. (02. 14.) Határozat:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működé-
séről szóló beszámoló elfogadásáról 

20/2022. (02. 14.) Határozat:
Óvodavezetői pályázat kiírásáról
21/2022. (02. 14.) Határozat:
Óvodavezetői pályázat véleményezésére bizottság lét-

rehozásáról
22/2022. (02. 14.) Határozat:
A sportpálya gyakorlópályája és a mellette lévő ingat-

lanok határrendezéséről
23/2022. (02. 14.) Határozat:
Az „Élhető települések - TOP Plusz 1.2.2-21” kódszá-

mú pályázaton való részvételről és egyúttal a Képviselő-
testület 4/2022. (I. 11.) határozata hatályon kívül helye-
zéséről 

IV. ülés: 2022. március 28.
24/2022. (03. 28.) Határozat:
A Kakucs Községi Sportegyesület pénzügyi támoga-

tásáról
25/2022. (03. 28.) Határozat:
A Kakucsi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásá-

ról
26/2022. (03. 28.) Határozat:
Az Óvoda 2022/23. nevelési évére vonatkozóan a be-

iratkozás időpontjának meghatározásáról
27/2022. (03. 28.) Határozat:
A Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolójának el-

fogadásáról
28/2022. (03. 28.) Határozat:
Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi beszámolójá-

nak elfogadásáról

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.
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Kedves Kakucsi Olvasóm!
Egyre jobb idő van, és fokozatosan használatba vesszük 

a község játszótereit, a rekreációs parkban lévő szabadtéri 
sportparkot.

Arra kérem a község lakosságát, hogy a rekreációs park 
területét és a dombot ne tekintsék szemétgyűjtő hely-
nek! Ne hordjanak ki levágott füvet, ágakat, valamint ne 
hordják el a dombot!

Mindezeket azért kell leírnom, mivel mindegyik tevé-
kenységre volt példa az elmúlt időben. 

Ez a hely a közösség pihenésére, testedzésére és a gyer-
mekek szabadidejének játékkal töltésére jön létre. Folyama-
tos fejlesztés alatt áll. 

Láthatják a parkot övező kettős sorfát, ami majd árnyékot 
ad a játszó- és sporteszközök használóinak. 

A fejlesztések legújabb eleme a domb hasznosítása. 
Beadtuk a pályázatunkat a domb játszóhellyé alakításá-

hoz. 
Amennyiben nyerünk, a sportpark felé néző oldalon egy 

öntöttgumi-felületre szerelt csőcsúszdát telepítünk, mel-
lé pedig egy gyermekek számára készített mászóköves 

mászófalat, mászást segítő kötéllel, hogy elérhessék a domb 
tetején lévő csúszda indító szakaszát. 

Őszintén remélem, hogy a gyerekeknek nagy örömet okoz 
majd ez az ügyességet fejlesztő játékegyüttes.

A domb többi részét befüvesítjük, hogy a játékok sokáig 
használhatóak legyenek. 

Kérem, ismerőseiket is tájékoztassák erről, hogy a park 
egyre szebb, és sokak számára örömet okozó hellyé válhas-
son számunkra!

Köszönöm a segítségüket!
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilal-
mat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdethe-
ti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.
katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon. 

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlano-
kon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó 
helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 
gazégetés is. 

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről 
az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]

1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi 
(jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg 
a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), kül-
területen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 
hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az 
irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földraj-
zi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a 
megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a kör-
nyezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan 

át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak 
szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyúj-
tása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használ-
hatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés 
megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell 
szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban 
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell vég-
rehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adott-
ságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan 
végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a 
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszám-
mal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági 
vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben 
kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell 
alkalmazni.

2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszély-

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
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helyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő hatályos 
régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, 
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használa-
ta során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt 
jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak 
megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyesedé-
keket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a megadott 
napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor 
az OTSZ alapján tilos az égetés.

3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) 
Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonnasütés, 
bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az idő-
járási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézke-
dések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszkö-
zök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy 
ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezeté-
re tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, 
ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
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Rendezvényeink nyilvánosak, mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Lakótársaink!
2021. január 1-jétől Kakucson

TILOS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK 
ÉGETÉSE (pénteken délután is!)

A témában bővebben a 2020. decemberi 
Lapozgatóban írtunk az 5. oldalon.
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uralkodik, mindenki aláveti hatalmának magát, azonban, ha 
fordítva cselekszik, boldogtalan lesz, olyan szegény, hogy 
egy akkora darab fi lce sem marad, amin ülhet. 

A mongolok körében a fehér nemez ma is a tisztelet szim-
bóluma, és ha valakit ráültetnek, a nagyrabecsülésüket és 
jókívánságaikat fejezik ki vele. 

Már a technika kialakulásakor megjelent a fi lc készítésé-
ben a művészet, írásuk nem lévén a vándornépeknek, szim-
bólumrendszerüket, meséiket, tanításukat a nemez sátorbo-
rítókon és más gyapjúból készült használati eszközeiken, 
viseletükön jelenítették meg. 

A színeket és fi gurákat a rétegezett nedves gyapjúra he-
lyezett, fi nom szálból készült, színezett fi lcformák adták, 
melyeket benedvesítettek, és addig hengerelték, amíg a min-

ta része lett a fi lcalap-
nak. 

Egyes törzseknél 
a ház urának és asz-
szonyának a feje fölé 
egy-egy fi lcképet ké-
szítettek, de sokszor 
a gyermekekről is, és 
ezeket a jurta falára 
erősítették. Mindeze-
ket a kínaiak írásaiból 
tudjuk, akik lejegyez-
ték, miként dolgozták 
fel a nomádok a gyap-
jút. Nyelvünkben két 
szót használunk a vég-
eredmény megnevezé-
sére: nemez és fi lc. Az 
első perzsa eredetű, 
akikkel mi is kapcso-

latban voltunk a Kárpát-medencébe igyekezve, a másodikat 
pedig a germán törzsektől vettük át.

A technika ősi – ma is így készül a nemez, de amit itt most 
körben látunk, egyáltalán nem csak ezt a technikát jeleníti 
meg. A nemezképeken ragyogó színekbe öltöztetett virágok 

A kiállítást polgármesterünk, Dr. Kendéné Toma Mária 
nyitotta meg. Közreműködtek Kakucs dalosai: a Bárdos 
Lajos Kamarakórus és a Kakucsi Népdalkör és Borvirág 
Együttes.

Kedves Barátaim!
Örülök és hálás vagyok azért, hogy időt szántak arra, hogy 

hívásunkra eljöttek megtekinteni a mai kiállításunkat!

Szinte mindannyian próbáltunk már egy marék gyapjú-
ból, kevés, szappannal habosított vízzel, színes, vagy szín-
telen labdát, vagy éppen lapocskát készíteni. A lényeg a víz 
és szappan, valamint a saját kezünk melege és ereje, kiegé-
szítve esetleg egy falappal, amivel egyenesre tudjuk simítani 
a gyapjút. Egyszerűsé-
gében is nagyszerű al-
kotási folyamat. 

Bármilyen hihetet-
len, de ez a manapság 
nagy népszerűségnek 
örvendő nemezelési 
technika valójában a 
legősibb emberi tevé-
kenység, amelynek se-
gítségével gyapjas ál-
latok szőréből viseleti 
és használati cikkek 
sora készült évezrede-
ken át.

Méltatlanul kevés 
kutatóanyagot talá-
lunk a nemez/fi lcké-
szítés történetéről, 
pedig hosszú, gazdag, 
és a múlt homályába vesző krónikája van. Sokkal régebbi, 
mint a szövés, fonás mestersége. Eredetét a hatalmas ázsiai 
pusztákon legeltető nomád törzseknél kell keresni. A nagy 
kiterjedésű nemezlapokat ezek a vándorló népek fejlesz-
tették ki, amelyek nagyszámú kecske, juh és tevenyájakat 
tereltek a pusztákon Kína északi határaitól egészen Európa 
nyugati széléig. Sehol másutt a világon nem ismert ez az al-
kotó tevékenység, csak Ázsiában és Európában, bár minden 
földrészen háziasítottak gyapjas állatokat.

Nyilvánvaló, hogy csak azok hívhatták életre és űzhették 
iparszerűen ezt a mesterséget, akiknek megfelelő nagyságú, 
a népesség teljes ellátására elegendő gyapjút adó nyájuk 
volt. Mindenki más csak ezektől a nomád népektől vehet-
te át a nemezkészítés tudományát. A nemezelés a vándorló 
népek kultúrájának alapvető pillére, életük elengedhetetlen 
szükséglete, vallásuknak és szertartásaiknak hangsúlyos ele-
me volt. 

A mongol kánt koronázási szertartása során egy akkora 
fehér fi lcszőnyegre ültették, amin éppen elfért. A törzsek 
szószólója emlékeztette arra, ha jól vezeti népét, sikeresen 

Krizsán Mónika nemezképeiből nyílt kiállítás 
március 12-én a hivatal nagytermében
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domborodnak, és aki már készített színezett fi lcmunkát, tud-
ja, hogy ezek a képek szárnyaló képzelőerőt, aprólékos és 
nagy koncentrációt igénylő, művészi alkotások. 

Aki pedig megalkotta ezeket, itt lakik Inárcson - és a 
gyapjún keresztül képeket varázsol a szövetre. Kevert 
technikával dolgozik, amely jól megfi gyelhető a műveken, 
ahol a varrás is szerepet kap. A megkapó színtársítások meg-
ragadják a szemet, és mosoly nélkül nem mehetünk el az al-
kotások elől. Reményt adnak a kompozíciók a szemlélőnek, 
ami különösen nagy segítség most, mikor ilyen nagy szüksé-

günk van rá. A művészet mindig üzen – ma a képek csodála-
tos világunk szépségét tárják elénk, emlékeztetve arra, hogy 
ezt a szépséget őriznünk kell. Mindezt pedig köszönhet-
jük Skodákné Móninak, aki elhozta képeit megmutatni 
mindannyiunknak. 

Munkáját köszönve kívánunk jó egészséget és sok ihletet, 
sikert az új képeihez!

Mónika, Isten hozta nálunk, Kakucson!

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Március 15-e emléke
Dr. Kendéné Toma Mária beszéde az ünnepségen

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Háború dúl a határainkon, emberek szenvednek, és nem 

tudjuk, meddig tart még. Csak remélni merjük, hogy miha-
marabb békét kötnek a háborúzók. Nálunk béke van, és hisz-
szük, így is marad.

Ünnep van ma. Annak a forradalomnak a 174. évforduló-
ja, mely a XIX. században - Európában egyedüliként - győ-
zedelmeskedett. Európa forradalmai fellobbantak, és min-
den külső segítség nélkül leverték a küzdőket. 

Elbuktak Párizs, Berlin, Bécs, Itália városai és Prága sza-
badságért indított mozgalmai. Bukásuk oka, a személyes 
ellentéteken túl, az ellentétes nézetek, társadalmi rétegek 
konfl iktusa, a kolerajárvány, a nem megfelelő haderő. 

A magyar forradalom nem úgy született, és nem úgy ért 
véget, mint külhoni elődei.

Egyetlen közös óhajtás hívta életre, és a mindenkinek 
egyet jelentő vágy, a szabadság vágya vezérelt nemest és 
jobbágyot, polgárt és zsellért egy szent zászló alá. Vér nem 
mosta Pest utcáit a forradalom születésekor, a szabadság 
mámorától lelkesült tömeg gyűlt össze, hölgyek és urak, 
nemzetiszín kokárdával a keblükön, hogy a magyarok Isten 
adta jogát a szabadságra egy akarattal visszakérjék. 

Verseket mondtak, énekeltek, lefoglalták a nyomdát, a 12 
pontot éltették, kiszabadították Táncsics Mihályt és ünne-
pelve járták a város legfontosabb helyszíneit. 

Az eső ellenére öröm szállt a tavaszi égben, egységes 
szándék dobogtatta meg a szíveket és vitte őket egyazon cél 
felé. 

Így született a mi forradalmunk, örömben – de az örömbe 
hamarosan üröm vegyült, mert a császári udvart támogat-
ták a horvátok, szerbek, románok, szlovákok. A Habsburgok 
egyértelművé tették, hogy a magyar forradalom ellen fellépő 
minden nemzetiséget felkarolnak. 

Óriási tempóban kellett a magyar kormánynak sereget 
toboroznia a haza védelmére, mert Jellasics már a határon 
állt támadásra készen. A frissen szervezett, főleg újoncok-
ból álló lelkes magyar haderő szeptember 29-én, Pákozd és 
Sukoró között visszavonulásra késztette a horvátokat, akik a 
harcok során elvesztették a seregük 20%-át. 

Októberre bizonyossá vált, hogy csak honvédő sereg-
gel tudják a törékeny szabadságot megóvni. A magyar or-
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szággyűlés 1849. április 14-én megfosztotta a tróntól a 
Habsburg-Lotharingiai házat, és kihirdette Magyarország 
függetlenségét. 

A magyar politikai és hadisikerek egyre inkább megmu-
tatták a császári udvarnak, hogy saját haderejükkel nem lesz 
könnyű a szívvel-lélekkel harcoló magyarokat legyőzni. Az 
addig elszenvedett sorozatos osztrák vereségek, tetézve a 
függetlenség kimondásával, végsőkig felbőszítette a császá-
ri udvart, és már április 21-én eldöntötték, hogy az orosz cárt 
kérik fel a beavatkozásra. 

A cár 200.000-es sereggel lépte át a határt, támogatva a 
Habsburgok 170.000-es haderejét – ez a hír bizonyossá tette 
minden magyar számára, hogy elvesztették a szabadságért 
vívott harcukat. Bármily bátran vetették magukat az ellen-
ségre, az óriási túlerő kerekedett felül. 

De a mi forradalmunk letöretve is győzedelmes, ifjainak 
és kivégzett hőseinek nevét arany betűkkel írtuk bele tör-
ténelemkönyveinkbe, és szívünkben méltó helyen őrizzük 
hőstetteiket, belőlük merítünk erőt, példát az összetartozásra 
a szabadság- és hazaszeretetre. 

Ha Ők nincsenek, ma mi sem vagyunk. 
Ma is Őket ünnepeljük és nem csak a ruhánk ünneplő, 

de a szívünk is másként dobban ezen a napon, ez az ünnep 
mindenki számára ajándék elődjeinktől. 

Ábrányi Emil: Március tizenötödikén című versének egy 
versszakával kívánok mindenkinek szép ünnepet!

Zenei közreműködő a Kálvin Zenekar volt

Az ünnepség közönsége

„A végtelenben egy nap: semmiség,
S törvény, hogy elhűl minden, ami láng.
De hő napodnak alkonyatja nincs!
Te, március, nem szűnsz ragyogni ránk!”
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Tisztelt Önkormányzat! 

Engedjék meg, hogy mint népdalkör vezető csatlakozzak 
Csatlós Magdolna, Kakucs egykori kántornőjének a mél-
tatásához, egyben támogassam felterjesztését az elismerő 
címre.

Amikor a 80-as években népdalkör vezető lettem, a nóta-
fáimtól érdeklődtem, kitől tanulták ezeket a szép és értékes 
népdalokat, a válasz legtöbbször az volt: a „Kisasszony-
tól”!

A többszólamú művek mellett tehát gondja volt az iga-
zi népdalkincs megtanítására is. Hagyatékából – ezt szintén 
megtiszteltetésnek vettem – Csernák Józsefné Teréz nénitől 
megkaptam népdalos füzetjeit, jegyzeteit, amelyekből kide-
rül, hogy Csatlós Magdolna a nemzetközileg is elismert Ko-
dály-módszer szerint tanított. Tiszta forrásból merített abban 
a korban, amikor ez még ritka volt. 

A felterjesztést Tóth Istvánné olvasta fel A megemlékezés zenészei: a Kálvin Zenekar

Kakucs dalosai a templomi megemlékezésen

A március 15-ei ünnepség keretében került sor templomunkban 
a Kakucsért Érdemérem kitüntető díj ez évi átadására. 

Az Önkormányzat díjazottja: néhai Csatlós Magdolna tanító, kántor.
Csatlós Magdolna méltatása

1909. december 12-én, Kalocsán született. Szülei értel-
miségiek voltak. Édesanyja: Stadtrucker Gizella, édesapja 
Krieg Sebestyén, Kalocsa tisztviselője. (Őt 1919-ben Kalo-
csa főterén a kommunisták felakasztották, mint osztályide-
gent.)

Csatlós Magdolna a tanítóképző elvégzése után a kakucsi 
tanítói állást egy sikeres pályázattal nyerte el 1939-ben.

Pedagógiai munkája mellett aktív kulturális életet szerve-
zett Kakucson. Élethivatásul tűzte ki a falusi leányok nevelé-
sét. Megszervezte a leánykört, a KALÁSZT, amelynek célja 
az volt, hogy: „hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti 
érzésükben öntudatos és gazdaságilag képzett anyákat ne-
veljenek a falu fi atal lányaiból.” 

Közéleti tevékenysége közé tartozott a lelkigyakorlatok 
szervezése, a magyar nyelv ápolása, a népszokások és ha-
gyományok őrzése, dalok, játékok, táncok tanítása, kirándu-
lások szervezése, színdarabok rendezése is.

Az egyház által fenntartott iskolában 1949-ig taníthatott, 
művelhette a falu népét, ám az államosításkor osztályide-
gennek minősítették, így állását elvesztette. A kakucsi egy-
házközség segítségére sietett: kisegítő kántorként alkalmaz-
ták őt igen csekély fi zetésért. 

1952-ben kitűnő eredménnyel kántori képesítést szerzett 
Egerben. Ettől kezdve főállású kántorként alkalmazták.

Templomi énekkart, vegyeskart szervezett, megtanította 
a Passiót és még sok kórusművet. Munkájával egyre maga-
sabb szintre emelte az énekkultúrát. 

1958-ban ő tanította be Bárdos Lajos művét, a Szent Ke-
reszt himnuszt, melyet a híres zeneszerző templomunknak 
írt. A gyors és eredményes tanításért Bárdos őszinte elisme-
rését fejezte ki Csatlós Magdolnának.

Tanítványai, akik ismerhették nagy tudását, jobbító szán-
dékát, nevelői célját és szeretetét, azok hálával és tisztelettel 
emlékeznek meg róla.

Betegségében megtörve, elfáradva 1984-ben visszaad-
ta nemes lelkét Teremtőjének. Végakarata szerint hamvait 
édesanyja és testvére mellé helyezték örök nyugalomba a 
kakucsi temetőben.

Összeállította: Csernák Józsefné kántornő, 
Kakucs 2001. évi díszpolgára
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Mihályné – akkoriban úgy 
mondták – előimádkozó volt a 
templomban, és ott beszélték 
meg az új imádságokat. So-
kat énekeltek együtt, sőt még 
egy szenténeket is komponál-
tak. Én mindig nagy örömmel 
hallgattam és vártam a Kis-
asszonyt.

A másik emlék, ami talán 
a pályaválasztásom is befo-
lyásolta: tanítói, pedagógiai 
munkája. Ha nem taníthatott 
az iskolában, tanított az otthonában: több barátnőmnek, di-
áknak zongorát, szolfézst, másoknak, közte nekem is, né-
met nyelvet. Nagy tudásanyaggal a tarsolyában, változatos 
módszerekkel, türelemmel fejlesztett, oktatott bennünket. 
Nagyon sokat tanultam tőle. Büszke vagyok rá, hogy a tanít-
ványa lehettem és tanító lettem. 

Dr. Bognár Péterné – aki  a Kisasszony unokahúga – és 
családja nevében is szeretném   megköszönni ezt  a szép el-
ismerést. 

Tisztelettel és hálával őrizzük lelkünkben Csatlós Mag-
dolna, Kisasszonyunk emlékét.

A Jóisten áldását, békességet és jó egészséget kívánok 
Mindnyájunknak.                           

Jeszenszky Józsefné (Gavló Éva)

Felterjesztésünkhöz aláírásokat is gyűjtöttem egykori ta-
nítványaitól, a templomi énekkar még élő tagjaitól. Teljes 
egyetértésüket, szeretetteljes támogatásukat köszönöm, va-
lamint mindazok aláírását is, akik a felterjesztők iránti tisz-
teletből adták nevüket gyűjtőívünkre.

Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna kiegészíteni 
Csernák Józsefné volt kántornőnk, Kakucs 2001. évi dísz-
polgárának Csatlós Magdolnát méltató írását.  

Tóth Istvánné népdalkör vezető, 
az Ablak Kakucsra Egyesület elnöke

Kedves Egybegyűltek! 

Tisztelettel és szeretettel telve hajtok fejet Csatlós Mag-
dolna, Kisasszonyunk emléke előtt.

Köszönöm Kakucs község Önkormányzatának, hogy a 
felterjesztők ajánlására Kakucsért Érdemrend kitüntetés 
adományozásával elismerte pedagógiai munkásságát és az 
egyház szolgálatában végzett közéleti tevékenységét.

Gyönyörűek voltak a templomi misék, szenténekek, kó-
rusművek, körmenetek, melyekkel széppé varázsolták ünne-
peinket Vincze Dezső esperes-plébános Úrral együtt.                        

Sajnos, a Covid-vírus miatt személyesen nem vehetek 
részt ezen a szép megemlékezésen, de szeretném két kedves 
emlékemet megosztani Önökkel a Kisasszonyról.

Kislányként sokszor találkoztam vele, mert rendszeres 
vendég volt nagymamáméknál. Nagymamám, Kloczka 

A templomi énekkar tablója
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A Kökörcsin Óvoda és Konyha hírei
Farsangi hét a Kökörcsin Óvodában

Különösen várt esemény az óvodás gyermekek életében a 
farsangi időszak, melynek kezdete vízkereszt, január 6-a, és 
hamvazószerdáig tart, ami idén március 2-ára esett. 

Mi az oviban február 14-18. között tartottuk meg hagyo-
mányos farsangi hetünket.

A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mula-
tozásnak is helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felsza-
badultabb érzést biztosít, mely különösen vonzó tevékeny-
ségekre ad lehetőséget az óvodában. 

Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság más ruhájába, 
„bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, óvodapedagó-
gusok sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére. 
A szabadjáték-tevékenységük során egyébként is gyakran 
nyúlnak jelmezek és kiegészítők után a gyermekek, de ez 
az időszak még inkább megmozgatja fantáziájukat és kre-
ativitásukat. Egymás után készülnek a farsang fő kellékei, 
a különböző technikákkal készült színes, ötletes álarcok, a 
játékukhoz, táncukhoz barkácsolt kiegészítő eszközök, va-
lamint mókás dekorációk.

Régi hagyomány nálunk, hogy a januári szülői értekezle-
ten a szülőkkel való megbeszélés, egyeztetés után elkezdünk 
készülni a csoport táncára, amit a farsangi bálon adunk majd 
elő. Így volt ez az idei évben is, remélve, hogy talán meg tud-
juk hívni a szülőket is az eseményre. Sajnos, a járvány miatt 
erre most sem volt lehetőségünk, így az óvodán belül tartottuk 
meg a táncbemutatókat, amit videóra vettünk, így legalább 
felvételről megtekinthették a családtagok és a falu lakói. 

Óvodánk dolgozói folyamatosan arra törekszenek, hogy a 
nehézségek ellenére a gyermekek sok élménnyel gazdagod-
janak a mindennapokban. 

Farsangkor valamennyi nevelési területünk, tevékeny-
ségünk ehhez a témához kapcsolódik. Előtérbe kerülnek a 
bolondos mesék, de a versek, mondókák, csúfolódók, népi 
gyermekjátékok, dalok is a farsang hangulatát idézik. Be-
szélgetünk a farsangi népszokásokról, hagyományokról, a 
télűző ünnepről. 

A csoportokból zeneszó hallatszik, a gyermekek szívesen 
gyakorolják a különböző tánclépéseket, hisz készülnek a 
farsang fő „attrakciójára”, a bálra.

Az óvodások kis csoportokban összegyűlve arról beszél-
getnek, hogy ki minek öltözne, milyen jelmezbe bújna szí-
vesen. Régebben elég volt egy-egy ügyes kezű szülő által 
készített ötletes jelkép vagy fejdísz, de ma már szívesebben 
vásárolnak a gyermekek számára ismert mesefi gurás, király-
lányos, szuperhősös vagy egyéb jelmezeket a szülők.

Szerdán minden csoport meg is telt jelmezes gyermekek-
kel, akik felszabadultan táncoltak, vigadtak. Jókat ettek-ittak 
a szülők által behozott édességekből, italokból.

Csütörtökön a hagyományos pizsis nappal folytatódott a 
mulatság. Számos ügyességi játékkal, versengéssel színesí-
tettük a gyerekek délelőttjét, melyek a képességeiket is sok-
oldalúan fejlesztették. 

Pénteken nagy izgalommal készült minden csoport, hogy 
bemutassa táncát a többi csoportnak. A Süni csoportosok 
a reptérre mentek és elutaztak nyaralni. A legkisebbek egy 
vidám karneváli dalra ropták a táncot katicajelmezbe bújt 
pedagógusaikkal együtt.

A Pillangó csoportosok vízre szálltak, matrózzá váltak és 
elhajóztak a tengeren. A Maci nagycsoport télűző tűztáncot 
járt az aulában, a Csiga csoportosok pedig hawaii táncosok 
és kalózok lettek. A műsorok után következett az össztánc, 
utána pedig minden csoport a saját helyén folytatta a buli-
zást és a lakomázást. 

A gyermekek ismét egy tartalmas, vidám hetet töltöt-
tek el az óvodában.

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta óvodapedagógus

Rendhagyó farsang az óvodában

Az idei évben óvodai keretek között került megrendezés-
re a farsangi mulatság. 

A farsang nálunk nemcsak a gyerekek napja volt két évvel 
ezelőtt, hanem a szülőké is. Esti báljaink mindig fergeteges 
hangulatban teltek. Reméljük, hamarosan visszatérhetünk a 
bálok rendezéséhez, hiszen ez az egy bevétele van az óvodá-
nak, melyből szépítgetjük, csinosítgatjuk udvarunkat. Ebből 
a pénzből rendezzük a Családi napot, a bábelőadásokat stb. 
Az idei évben nem kerestük meg a vállalkozókat, mivel nem 
tudtuk őket behívni az óvodába. A szülők viszont szép szám-
mal vásároltak támogatói jegyet, melyet ezúton is szeretnék 
megköszönni. Köszönöm Kakucsi-Csernák Zoltánnak, hogy 
felvételt készített műsorunkról, melyről így a szülők sem 
maradtak le.

Legközelebbi nagyszabású rendezvényünk május 21-én, 
szombaton lesz, amikor az óvoda 60. születésnapját fogjuk 
ünnepelni. Délelőtt Családi napot tartunk, délután pedig 
Kakucs nyitogató nap lesz, mely az elmúlt évben is sikeres 
volt. 

A Családi napra mindenkit szeretettel várunk a faluból, 
és itt lehet majd óvodánkat támogatni. Rendezvényünk 10 
órakor fog kezdődni:
♦ minden csoport bemutatja kis műsorát. 
♦ 11 órakor a Pálinkafesztiválon nagy sikert arató Répa, 

Retek, Mogyoró együttes zenés előadása lesz. 
♦ Folyamatosan lehet palacsintázni, kézműveskedni, lesz 

arcfestés, ugrálóvár. 
♦ 12-13 óra között pedig fi nom ebéddel kedveskedünk 

mindenkinek. 
Külön szeretettel várjuk óvodánk régi dolgozóit, hogy ki-

csit meséljenek a régmúlt időkről. Óvodás képekből készült 
kiállításunkat egész nap megtekinthetik az aulában. 

Kérjük, hogy írjanak nekünk pár sort emlékeikről, melyet 
emailben, vagy levélben is elküldhetnek. Az óvodában kitet-
tünk egy dobozt, melybe bedobhatják leveleiket. Nagy öröm 
lenne, ha sok-sok levelet kapnánk. 

A délutáni programok is hamarosan hirdetésre kerülnek. 
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Kérjük, ne tartson senkit vissza, hogy az óvoda udvarán tart-
juk délutáni és esti rendezvényünket. Itt több a lehetőség a 
gyermekeknek az egész napos játszásra. Sok fedett részünk 
van, ahová bármikor be tudunk menni. Az óvoda udvara 
mindenkié!

Készüljenek erre a napra, mert mindenkit szeretettel vá-
runk!

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Támogatóink voltak:

Bányai Károly Richárd; Békési Attila, Béky Gábor, Bereczné 
Mészáros Anikó, Béres-Takács Mariann, Botlik Erna, Botlik 
Gábor Pál, Csere Nikolett, Csernák Jánosné, Csiszárik Dóra, 
Csiszárik Györgyi, Farkasné Magyari Adél Zsófi a, Gálik 
József, Gavló Annamária, Gavlóné Csicsa Katalin, Geissler 
Gábor, Greman László, Guttyán-Csernák Evelin, Györkösné 
Strupka Erika, Hegyi Barbara, Hoff mann család, Ihász Sán-
dor, Dr. Jasper Andor, Jávorszki Attila, Kandik Tibor, Kendl 
Gábor, Kercseli László, Kiss Attila, Klemencz Edina, Kohut 
Barbara, Kotászné Kovács Anikó, Kovács  László Gábor, 
Kovács Zoltán, Kovács Attila, Krizsán Zsolt, Krizsán Attila, 
Kun Zoltán Dávid, Málinger-Szabó Szabina, Maros Zoltán, 
Mukics Nikoletta, Nagy-Szabó Sára, Nagy Roland, Nagy In-
gatlan, Németh Attila, Nyíri Tamás, Páll Attila, Pekola Nor-
bert, Perjési-Varró Bernadett, Perutek István, Radóczi-Kocsis 
Erika, Róth Anita, Serfel Zoltán, Simon Viktória Mercédesz, 
Spanyielné Elek Györgyi, Szabó-Faragó Fruzsina, Szabó Iza-
bella, Szabó Zsolt Attila, Sztanyó Szabolcs, Thurócziné Berki 
Klaudia, Tóthné Poór Veronika, Winkler Ferenc.

Tavaszi programok a 
Kökörcsin óvodában:

 április 13.: húsvéti locsolkodás
 április 25., 26., 27.: óvodai beíratás
 május 2.: nyugdíjasok anyák napi köszöntése
 május 9., 11., 12.: évzárók
 május 21.: Családi és Kakucs nyitogató nap
 május 28.: óvodai ballagás

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha a 

2022/2023. nevelési évre

2022. április 25. hétfő: 8-17 óráig,
április 26. kedd: 8-17 óráig,
április 27. szerda: 8-17 óráig

tartja a beiratkozást.

Kötelező beíratni minden gyermeket, aki
2022. augusztus 31-ig tölti 3. életévét,

valamint beíratható az a gyermek is, aki 
2022. december 31-ig tölti 3. életévét
(nem kötelező beíratás, ha van hely, 

akkor tudjuk felvenni).
A beíratásra hozzák magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonatát 
vagy személyazonosító kártyáját,

- a gyermek és a szülő lakcímkártyáját 
(ha még nincs, ideiglenes bejelentőlapot),

- a gyermek TAJ-kártyáját.

Érdeklődni a 06-29/376-077 telefonszámon, illetve 
az ovoda@kakucs.hu email címen lehet.

Az óvodába járás alóli 
felmentés kérvényezése

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. 
§ (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - ké-
relmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A 
kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig 
szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben – a tárgyév áp-
rilis 15-éig benyújtott – újabb kérelem alapján annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a 
kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg ille-
tékes kormányhivatalhoz nyújthatja be. 
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Megemlékeztünk 1848. március 15-éről!

Nevessünk!
Gyermekszáj – logopédusunk, 

Balázsné Manyi néni gyűjtéséből

Sötét volt az áram – áramszünet volt.
Hová tetszik Ön menni?
A mamának ki van törve a lába. Vas van benne, 

és így jár.
A malomban búzát készítenek a lisztből.
Mi lesz a búzából, ha a malomban megőrölik? – 

kukorica
   – csinálnak belőle sót
Miért van a hajadba villám nyírva? – Mert sze-

retnék csajokat. Mindig a menőkre buknak. Nekem 
van már kettő. Az egyiket neked adom.

Ez egy nagy, öreg tyúk – a tojásba egy csirkét 
rajzolt.

Kicsit szeretlek.
Te nem is akarsz feleséget, ezt mondtad a mászó-

kán. Az Áron (a testvére) már lányozik. Sétálnak az 
utcán.

Piros, magyar, ez a föld. (Tanultuk, hogy piros, 
fehér, zöld, ez a magyar föld.)

csibeanya = tyúk
kilómérő = mérleg
Leszedted a szemöldöködet? Olyan, mint a Tu-

nyacsápnak a rajzfi lmben.
Alig várom a karácsonyt! Egész nap töpörtyűt 

fogok enni.
Tegnapután csináltam.
Kanálval, játékokval stb.

Köszönjük Manyikának, hogy egy kis humort is 
megjelentethetünk lapunkban!

A szerkesztőség

CSALÁDI NAP 
ÓVODÁNK 60. SZÜLETÉSNAPJA 

ALKALMÁBÓL! 

2022. május 21.
PROGRAMOK:

09:45-10:00 Gyülekezés
10:00-10:30 Óvodásaink zenés, táncos bemutatója 
10:30-11:00 Mazsorettek bemutatója
11:00-11:30 Répa, Retek, Mogyoró – zenés előadása
10:30-12:30 Kézműves foglalkozások, udvari játék. 
Rendőrautó, mentőautó, tűzoltóautó megtekintése.
A délelőtt folyamán ugrálóvár, palacsintasütés, arcfes-
tés, folyamatosan.
12:30-13:00  BÖLLÉR BRASS 
12:30-13:30 Ebéd
13:30-14:30 Udvari játék, közben tereprendezés a 
délutáni programokhoz.

Részvételi szándékukat május 15-ig jelezzék a csoport-
vezető óvónőknél, mivel az ebédre fel kell készülnünk!

Kakucsnyitogató falunap 

május 21-én, délután
szintén az óvoda területén!

PROGRAMOK:

16:00  Megnyitó
16:10  Szülők tánca
16:30-17:15  Galát Norbert koncertje
17:15-17:30  Amazon Mazsorettcsoport bemutatója
17:30-18:30  Önkormányzat által készített fi nom 
  vacsora, közben tombolasorsolás
18:30-19:30  Vendégünk az APOSTOL együttes 
  (élő koncert)
19:30-24:00  RETRO-DISCO a két Szurival! 

BÜFÉ!

Mindkét rendezvényünkre szívesen látunk mindenkit!

Töltsék velünk kellemesen ezt a szombati napot!
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A Kakucsi Általános Iskola hírei

Februárban ismét nagy izgalommal készültek tanulóink 
a farsangi mulatságokra. Idén második alkalommal került 
sor a kiszebáb-égetésre, ami a népi hagyományok szerint a 
hideget, a sötétséget és betegséget szimbolizálja. A tűz ereje 
pedig segíti a Napot, hogy újra erőre kapjon. A téltemető 
népszokás lényege, hogy a gyerekek kiszebabát és zajkel-
tő eszközöket készítenek. Az eszközökkel az iskolaudvaron 
hangosan zörögtek és télűző rigmusokat kiabáltak:

„Haj, Kisze, haj! Kivisszük a betegséget,
  behozzuk az egészséget, 
  Haj, Kisze, haj!”
A máglyához érve gondűző cédulákat tűztünk fel a bábra. 

A papírlapokra azt írták fel, amitől szerettek volna megsza-
badulni. A máglya elhamvadásáig tavaszköszöntő versiké-

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÉLŰZÉS AZ ISKOLÁNKBAN

Hamm, bekaplak!

A fánkevő verseny győztesei

Nagy Jánosné bemutatja a gyerekeknek a Kiszebábot

Az égetés előtt  télűző rigmusokkal táncoltak körben az 
udvaron

ket, dalokat énekeltünk, nagy körben táncolva a tűz körül. 
A farsangi programok színes sorában fánkevő verseny is 

szerepelt, ami kicsit és nagyot egyaránt jól megnevettetett. 
A játékot minden gyermek egyaránt élvezte. Édes élmény 
volt, nem kétséges! Külön köszönetet szeretnék mondani a 
szülőknek, akik rengeteg fánkkal járultak hozzá az esemény 
sikeréhez. Természetesen a felvonulás sem maradt el: az 
osztályok teremről teremre járva mutatták meg jelmezeiket 
egymásnak. 

Ez a nap sok nevetéssel, vidámsággal telt el, a változatos 
programoknak köszönhetően. Reményeink szerint a kisze-
báb-égetésnek hagyományt teremthetünk itt Kakucson. El-
hamvasztásával pedig utat nyitunk a tavaszi újjászületésnek, 
amit mindannyiunk nagyon várt már. A régi rigmust követve 
búcsúztunk a téltől:

„Kisze, Kisze, szalmából
perzselődj a lángoktól,
vörös táncban hamvadj el,
nekünk most már,
tavasz kell!”

Molnárné Katona Judit gyógypedagógiai asszisztens

Két évvel ezelőtt tudtuk utoljára megünnepelni nemzeti 
ünnepünket, március 15-ét. A járvány megjelenése miatt ak-
kor állt meg az élet iskolán belül és kívül is. Az ünnepi de-
koráció, műsor kellékei, a zsibongáshoz szokott tantermek 
– mint Csipkerózsika meséjében – hosszú ideig várhattak 
arra, hogy felébresszék.

Az idei ünnep viszont újra elhozta a SZABADSÁGOT, 
méltón „régi jó híréhez”!

Iskolánk énekkarával és 4. osztályos fi úkból verbuváló-
dott huszárokkal készülődtünk lelkesen, hogy az iskolai és 
községi ünnepélyen minél színvonalasabb műsort tudjunk 
nyújtani. Versekkel, dalokkal, táncokkal készültünk.  Iz-
gatottan vártuk a pillanatot, hogy az ünneplő közönséggel 
megoszthassuk munkánk gyümölcsét.

Március idusán
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Nyílt nap a Kakucsi 
Általános Iskolában

Hosszú, a covid miatti, kényszerszünet után, újra 
megnyílt iskolánk kapuja.

Izgatottan várták ezt a napot pedagógusok és diá-
kok is egyaránt. 

Nyílt napon vehettek részt iskolánk alsó- és felső 
tagozatos tanulóinak szülei március 24-én. Anyukák, 
apukák, sőt még a nagyszülők is betekintettek tanu-
lóink mindennapi tanórai tevékenységébe. Sajnos, az 
utóbbi időben kevés alkalom adódott arra, hogy meg-
nézzék, mit csinál gyermekük az iskolában, hogyan 
viszonyul a társaihoz, milyen mértékben vesz részt a 
közös tevékenységekben. A gyerekek nagyon várták, 
hogy szüleik megnézzék őket. Aktívak voltak, bizo-
nyítottak, hogy nem ok nélkül büszkék rá. Az érdek-
lődő szülők betekintést nyerhettek, hogyan zajlanak a 
matematika, magyar, környezet órák, sőt nosztalgiáz-
hattak is, hiszen legnagyobb örömükre találkozhattak 
saját volt osztályfőnökükkel. Úgy gondoljuk sikeres 
volt ez a nap. A szülők részéről nagy volt az érdeklő-
dés, sokan ellátogattak megnézni csemetéjüket. Ne-
künk, pedagógusoknak is jólesett újra személyesen 
találkozni a szülőkkel, hiszen erre már két éve nem 
volt mód.

Reméljük, a jövőben lesz lehetőségünk ilyen prog-
ramokat szervezni! 

                    Alsós és felsős munkaközösség

Jóleső volt iskolánk tanulóinak érdeklődő fi gyelme, ami 
hozzájárult a méltó megemlékezéshez. Rajtuk kívül köszö-
net illeti a kellékek, díszlet, és hangtechnika terén segítséget 
nyújtó kollégáinkat is!

Megtisztelő felkérésre községünk ünnepi műsorában is 
szerepelt kis társulatunk. Előző nap még csak remélni tud-
tuk, hogy a szabadban, a Polgármesteri Hivatal „színpadán” 
nem kell kabátot felvenni a szereplőknek a szép fellépő ru-
hákra. Reményünk valóra vált, március 15-én – csak erre a 
napra – beköszöntött a tavasz! 

Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták gyermekük sze-
replését, időt, fáradtságot nem sajnálva!

Bízunk benne, hogy műsorunkkal sikerült felidézni 1848-
49 eseményeit, ami azóta is megdobogtatja minden magyar 
szívét!

„Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

Bábel Lászlóné Gyöngyike tanító néni

Petőfi  Sándor: 

A gólya (részlet)

Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,

Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.

Tán ezért szeretem annyira, 
mert vele

Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsőmben sírtam, 

ő már akkor
Kerepölt fölöttem.

Megérkeztek a gólyák!
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A KÖZMŰVELŐDÉS HÍREI EGYESÜLETI HÍREK

A könyvtár Liebner-sarkában gyűlnek a családi ereklyék

A Kakucsi Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 
nyitva tartása

 
A könyvtár nyitva tartása:

hétfő: 9-19 óráig, kedd: 9-14 óráig, szerda: 11-17 óráig, 
csütörtök: zárva, péntek: 9-19 óráig

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

Felhívom az olvasók fi gyelmét a könyvtári kölcsönzés ha-
táridejének pontos betartására. 
A vonalas, ingyenes telefonhívással legalább két alkalom-
mal meg tudják hosszabbítani a kölcsönzést (376-836, illet-
ve Tóthné mobilja: 06-30-462-9147).

Könyvtárunkban megvásárolható 
helytörténeti kiadványok:

Regények: Rónay György: A nábob halála, 
valamint Képek és képzelgések (1000 Ft/kötet)

Tanulmányok: Rónay György: Triptichon (2.000 Ft), 
Az élő Rónay (1.000Ft) 

Az ismeretlen Rónay György (2.000 Ft) 
Dr. Maczák Ibolya: Papírdarabok (2.000 Ft) 

Urbán Csilla könyve
Helytörténet: A kakucsi Liebner családról szóló könyv 

(2.000Ft)
Kovács Veronika: Nagykakucs monográfi ája (2.000 Ft) 
A 90 éves Szent Kereszt-templom emlékkönyve – 2018. 

(2.000Ft)
Receptek: Juci néni süteményes könyve (2.000 Ft)

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

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

A magyar kultúra napja tiszteletére 2022. január 
28-án, pénteken 17 órától fogadtuk a kakucsi Rónay 
György Könyvtárban Illés Gergely történészt, aki „Év-
ezredes hagyományok” címmel tartott előadást. 

A „Bennünk élő XX. század” címmel március 25-én 
fogadtuk a történészt.

Rendezvényeinken becsületkasszát helyeztünk ki. 
Köszönjük az érdeklődőknek, hogy támogatták szerve-
zésünket!

Ablak Kakucsra Hagyományainkért és Jövőnkért 
Egyesület
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Az Ablak Kakucsra Egyesület 2022. évi vállalásai 
Január
16-án, délelőtt a doni hősökre, valamint a málenkíj robot-

ra elhurcoltakra emlékeztünk – a koszorúzáson díszőrséget 
vállaló vitézeket, katonákat fogadtuk a könyvtárban.

28-án, pénteken a könyvtárban Illés Gergely történész 
előadását rendeztük meg. Témája a magyar történelem nagy 
korszakainak bemutatása volt. 

Március
– 11-én, pénteken kiállításának megnyitóján énekszóval 

köszöntöttük Krizsán Mónikát.
– 15-én, a 2022. évi Kakucsért Érdemérem posztumusz 

díjazottjáról, Csatlós Magdolna, Kakucs egykori kántortaní-
tónőjéről emlékeztünk templomunkban ünnepi műsorral.  A 
szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen koszorúz-
tunk.

– 25-én, pénteken Illés Gergely történész: Bennünk élő 
XX. század című előadását fogadtuk könyvtárunkban.

További terveink 2022 első félévére:
Április
– 9-én, szombaton – tavaszi nagytakarítás a Tájházban
– 11-én, hétfőn budapesti kisdiákok fogadása a Tájházban 

– húsvéti kézműves foglalkozás
– a Kakucsi Általános Iskola tanulóinak honismereti órája 

a Tájházban – húsvéti népszokások
– a költészet napja tiszteletére verses, zenés előadás szer-

vezése a könyvtárban
– 23-án, szombaton 10 órától – a Tájházak napján kézmű-

ves foglalkozások
– 24-én, vasárnap „Tájházak kerékpárnyeregből” – ke-

rékpárosok fogadása a Tájházban
– 30-án, szombaton májfa-állítás a KAFIK-kal közösen a 

Tájházban.   

Május
– 6-án, pénteken Jasper Kata Egyiptomról szóló előadása 

a könyvtárban 
– 21-én, szombaton a Kökörcsin Óvodában a családi- és 

falunapon kézműveskedés Királyfalvi Zsókával. 

Június
– 3-án, pénteken, a nemzeti összetartozás napja tiszteleté-

re koszorúzás, az ünnepi műsorban részvétel.
– 4-én, szombaton, az egyházi családi napon Királyfalvi 

Zsókával kézműveskedés a Vadászháznál.

Július
– Nyári kézműves tábort szervezünk a gyerekeknek a Táj-

házban. (max. 25 fő), amelyre jelentkezni Királyfalvi Zsóka 
néninél, valamint a könyvtárban lehet majd.

Augusztus:
– Programokban: nyári szünet

Munkálatokban: a sikeres kistérségi pályázatunknak kö-
szönhetően folytatódnak a Tájház új szárnyának beruházási 
munkálatai.

Kérjük, gondoljon ránk adójának 1%-os felajánlásával!

Kérjük, ne feledjék,
hogy az idei esztendőben is rendelkezhetünk 

jövedelemadónk egy részéről. 
Annak 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 

pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. 
Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi 

szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*****************

Az Ablak Kakucsra Hagyományainkért 
és Jövőnkért Közhasznú Egyesület

adószáma: 18271508-1-13
A 2021. évi felajánlásokat is Tájházunk 

és környezetének szépítésére használjuk fel.
****************

A KAFIK adószáma: 18516490-1-13
****************

A Kakucsi Mazsorett Közhasznú Sportegyesület 
adószáma: 18629145-1-13

A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri A Kakucsi Lapozgató szerkesztősége kéri 

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!
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Ezt követően 
részt vettünk az 
újonnan épült 
inárcsi kézilab-
dacsarnok ava-
tóján, ahol a 
megnyitó sport-
r endezvényen 
Kakucsot képvi-
seltük. 

Jelenleg is 
versenyre ké-
szülünk. Április 
3-án Dabason, az 
OBO Arénában 
lesz a következő 
megmérettetés, 
ahova várunk 
minden szurkol-
ni vágyót. 

Ezen kívül 
még sok tervünk 
van a következő 
pár hónapban, mielőtt beköszönt a nyári szünet. Április 23-
án a Magyar Majorette Szövetség országos bajnokságának 
a versenyére megyünk a csapat teljes létszámával, 28 fővel. 
Ide már a legkisebbekkel is. Reméljük a legjobbakat! Sze-
retnénk továbbjutni, de erről a versenyről beszámolok majd 
a legközelebbi lapban. 

Az elmaradt karácsonyi gálaestjeinket pótolva május 7-én 
szeretnénk tartani egy évzáró ünnepséget. Erről - hogy pon-
tosan hol és hogyan fog zajlani - értesíteni fogjuk az érdek-
lődőket. Kérjük, hogy kövessenek minket a Facebookon is! 
Sok új előadással és információval fogunk jelentkezni. 

Üdvözlettel: Szabó-Faragó Fruzsina, 
a Kakucsi Amazon Mazsorett Egyesület vezetője

Mielőtt  a kelléktárba kerültek volna - a lefóliázott  tablók 
sportcsarnokunk folyosóján 

A versenyzők

Vidra Ramóna és Dinnyés Debóra

A Kakucsi Értéktár Bizottság híreihez
Örömmel értesítem a helytörténet, ezen belül az iskola 

története után érdeklődőket, hogy az Értéktár Bizottság által 
felkarolt – az iskola folyosóiról levett – régi tablók mentése 
megtörtént.

Azokon a tablókon, amelyeken az elrehült keret miatt 
az üveg kitört, a hiányosságokat pótoltuk, majd ezeket az 
inárcsi KáriKernél lefóliáztattuk. A meglévő tablókat idő-
rendi sorrendben elhelyeztük a tornacsarnok újonnan kiala-
kított kelléktárában.

A fóliázást szponzorálta Nagy Jánosné és Tóth Istvánné. 
A hiányosságok pótlásában Adamicza Zoltánné és Bábel 
Lászlóné segített. Köszönjük szépen!

Nagyon reméljük, hogy falunk értékeit, így tablóinkat is, 
utódaink, a jövő nemzedék is tisztelettel megőrzi majd!

Tóth Istvánné Stégner Éva

Az elmúlt hónapokban sok minden történt velünk, de a 
közeljövőre szép terveink is vannak. Most ezeket szeretném 
megosztani a Lapozgató olvasóival. 

Kezdeném azzal, hogy nagy örömünkre újra birtokba ve-
hettük régi gyakorlóhelyünket, a kakucsi iskola tornatermét. 
Nagyon szeretünk itt edzeni, mert jó magasan vannak a lám-
pák, ezért nehéz leverni őket a mazsorettbotokkal.

De menjünk vissza egy kicsit, és lássuk, milyen rendezvé-
nyeken vettek részt a lányok. 

Voltunk újra Szolnokon, az országos mazsorettversenyen, 
ahol a lányok közül többen felállhattak a dobogó legfelső 
fokára is. Az eredményeink a következően alakultak:

senior baton (bot) miniformáció – III. hely
junior pompon duo: Baranyi Kerubina és Csermák Szonja 

– II. hely
junior baton (bot) miniformáció – I. hely
senior pompon miniformáció – I. hely
Dinnyés Debóra és Vidra Ramóna senior baton (bot) duó-

ja hatodik helyezést ért el ezen a versenyen.

A kakucsi mazsorettek hírei
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Az új inárcsi kézilabdacsarnok avató ünnepségénBaranyi Kerubina és Csermák Szonja

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Egy vadonatúj Suzuki Vitara gépjármű segíti 

a polgárőrök mindennapjait

A 2021-es év utolsó napjai nagy meglepetést hoztak a 
kakucsi polgárőröknek. A Magyar Falu Program keretein 
belül meghirdetett Civil szervezetek gépjárműbeszerzési 
támogatására irányuló pályázatot az esélytelenek nyugalmá-
val adtuk be tavaly nyáron. Nagy meglepetésünkre szolgált, 
hogy pár hónappal később egy sikeresen elnyert pályázati 
eredménnyel találtuk szemben magunkat. 

A pályázat tárgya pedig nem más volt, mint a maximá-
lisan elnyerhető 5.000.000 Ft, amelyet gépjármű beszerzé-
sére használhattunk fel. Az elnyert pályázati összegből és 
az egyesület hozzáadott anyagi forrásaiból egy modern, vi-
lágosszürke színű, 5 ajtós Suzuki Vitara gépjárművet vásá-
roltunk, ami az év végétől a kakucsi polgárőrök munkáját 
hivatott segíteni. Munkánk szerves részét képezi, hogy a mi 
kis falunkat, a kicsit több mint 3000 főt számláló Kakucsot 
napi szinten róják a polgárőrök, a közbiztonság folyamatos 
fenntartása érdekében. A számos feladat elvégzésére szolgá-
ló új és kényelmes gépjármű hiánypótló volt munkatársaink 
számára, így nem csoda, hogy végtelen örömmel fogadtuk 
az új munkaeszközünket.

Számunkra az év kezdése nem is indulhatott volna job-
ban! 

Észrevételeiket, bejelentéseiket továbbra is megtehetik a 
nap 24 órájában a polgárőrség ügyeleti telefonszámán: 06-
20/915-0683.

Továbbra is várjuk azoknak az új tagoknak a jelentkezé-
sét – személyesen vagy telefonon –, akik tenni szeretnének 
községünk közbiztonságáért.

Csernák István, 
a Kakucsi Polgárőr Egyesület elnöke
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EGYHÁZI HÍREK
Húsvétra

Napjaink embere a hit hiányában nagyon gyakran kérde-
zi: Minek dolgozzunk, kínlódjunk, termeljünk és építsünk? 
Talán azért, hogy egyszer elénk álljon a halál, és követelje a 
jussát?  Most, hogy az egész országban koronavírus járvány 
van, még több ember teszi fel önmagának a kérdést, amikor 
egy rokona, ismerőse vagy jóbarátja hal meg, hogy ennyi 
volt az élet.  A temetéskor elhangzó ének illik ide, amely 
így hangzik: „Látjátok testvérek, ennyi az élet, zárul földi 
pályám, immár sírba térek.” Mindannyian megdöbbentünk 
már, hiszen alig van olyan család, akinek ismerősi körében 
ne lenne olyan személy, aki koronavírusban hunyt el.    Egy 
hónapig, amíg koronavírusos voltam, én is sok mindent át-
gondoltam.  

A pandémiahelyzetben nagyon sokan hozzám hasonló-
an átértékelték az életüket, és mindannyian láthatjuk, hogy 
nincs megígérve a jövő hónap senki számára. Amikor írom 
e sorokat, még nem tudjuk, hogy lesz-e húsvéti feltámadási 
körmenet.  Volt, aki azt mondta nekem: „Atya, tavaly sem 
volt, tehát nem lesz furcsa számomra ez a húsvét sem, ha 
üres templomban tartja a szentmiséket.”  De mi, hívő ke-
resztények nem vagyunk pesszimisták. Krisztus feltámadása 
óta nincs okunk a kétségbeesésre. 

Az evangéliumok tanúsága alapján rájöttek a hívő embe-
rek, hogy életük nem hiábavaló. A feltámadásba vetett hittel 
rájöttek, hogy van jövőnk.  Van, mert Krisztus legyőzte a 
halált, győzött a Golgotán. A húsvét az év legnagyobb ün-
nepe, az évszázadok és évezredek legizgatóbb örömhíre. A 
hírügynökségek még sosem találkoztak ennél eget-földet 
megrázóbb jelentéssel: Jézus Krisztus feltámadott! 

Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nincs a vi-
lágnak még egy ilyen vitatott szenzációs jelentése, mint a 
húsvéti hír. A megoszló vélemények sohasem csaptak heve-
sebben össze, mint ezen hit felett. Tanítását sohasem vitat-
ták jobban, mint Krisztus föltámadásának örömhírét. A vé-
leménykülönbségek harcában a hívő keresztény ismételten 
arra kényszerül, hogy Krisztus feltámadásának hitét a maga 
és mások számára elfogadhatóvá tegye. Ennek érdekében 
hitelt érdemlő tanúvallomásokra hivatkozik, olyan tudósítá-
sokra, amelyek igazságához semmi kétség nem fér. Ezek a 
hitelt érdemlő közlemények egészen más korban, más for-
mában és körülmények között születtek, mint a mai modern 
sajtóközpontok tájékoztatói. A formakülönbség mégsem je-
lenti azt, hogy hitelességük eleve kétségbe vanható. 

Vessünk egy pillantást Jézus feltámadásának tanúira, he-
lyesebben azokra, akiknek Jézus megjelent, hiszen magának 
a feltámadásnak nincsen és nem is lehet tanúja. 

1.) „Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, 
de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanít-
ványoknak.”  (Máté 28.8.)  Az asszonyok majdnem mindig 
Jézus kísérői voltak. Ők álltak a kereszt tövében, ők sietek 
nagypéntek délutánján, hogy gyorsan, de illendően eltemes-
sék, s ők siettek a hét első napjának hajnalán a sírhoz, hogy 
illatszerekkel bekenjék Jézus holttestét. Most pedig hírnö-
kök lettek, az öröm, az élet és a feltámadás hírnökei. Az asz-
szonyok a sírtól hazafelé mentek, amikor egyszerre csak Jé-
zus jött velük szemben és így szólt hozzájuk: „Ne féljetek!” 
(Máté 28, 10.) 

Jézus feltámadása tehát nem félel-
met jelent, hanem örömet. Most ebben 
a nehéz koronavírusos, pandémiás 
helyzetben is aktuálisak a szavai. „Ne 
féljetek!” Nem élhetünk félelemben 
és rettegésben, mert lelkileg tönkre-
megyünk. Nem keríthet hatalmába 
minket a stressz és a depresszió, mert 
a hitünk fölötte áll mindennek. Jézus 
Krisztus azért támadt fel, és most is 
azért jött, hogy az út szélén könyör-
gő vaknak elmondja: „Láss!” Azért 
támadt fel az Úr, hogy a bűntől meg-
bénult embernek azt mondhassa, tépd le láncaidat. „Nyújtsd 
ki a kezed!” (Máté 12, 13.) Kinyújtotta a kezét és a vak meg-
gyógyult.  

2.) Az őrök is tanúk, csak ők hamis tanúkká lettek. Jézus 
Krisztust kétszer adták el. Egyszer az áruló Júdás, a sikkasz-
tó, a vagyon és a pénz rabja, aki 30 ezüstöt kapott érte. Má-
sodszor is eladták Jézust, mégpedig mint feltámadottat, ami-
kor a főtanács pénzt kínált fel az őröknek. „Mondjátok, hogy 
éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és 
ellopták.” (Máté 28, 13.) És azóta is hányszor akadtak em-
berek, akik pénzért elárulták Jézust. 

Jézus feltámadásával kapcsolatos hit vitájának oka nem 
a tanúk szavahihetősége körül keresendő, hanem sokkal in-
kább abban az emberi magatartásban, amely nem hajlandó 
a feltámadás hitéből szükségképpen származó következ-
ményekkel számolni. Akik ugyanis Krisztus föltámadását 
komolyan veszik, többé nem kereshetik életük végső célját 
csak a Földön. Helyesen fi gyelmeztette Szent Pál apostol a 
koloszei híveket: „Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, ke-
ressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.” 
(Koloszei levél 3,1.) Szent Pál apostol itt azt jelezte, hogy 
Krisztus föltámadásának hite következményekkel jár, és 
szükségszerűen új életet sürget. Isten ebben a rendkívüli ne-
héz és történelmi helyzetben, ma is újra megajándékozott 
minket Krisztus feltámadásának örömével, az új élettel, a 
síron túli kikelet reményével. Ez a remény éltessen minket, 
és tegyünk tanúságot a feltámadt Krisztusról életünk minden 
napján.

A feltámadásban való hit különleges erőt, segítséget ad 
nekünk törekvésünkhöz az örök élet felé. Ezzel az igazi ke-
resztény húsvéttal kívánom mindenkinek a feltámadás örö-
mét és azt, hogy ezen a nagy ajándékon felbuzdulva meg-
újítsuk életünket, hogy egykoron mi is részesei legyünk a 
dicsőséges feltámadásnak!

 Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  

Figyelem! Új lapterjesztés!
Egyháztanácsunk döntése szerint 2022 márciusától 

nem postázzuk a házakhoz egyházi lapunkat, a kakucsi 
Hírfüzért.

Mindazok, akik szívesen fogadják egyházi híreinket, 
a következő helyeken vehetik át ingyenes újságunkat: a 
templomunkban, az óvodában, a könyvtárban és Molnárné 
Marika boltjában.

Kérjük, fogadják el újításunkat! 
Köszönettel: az Egyháztanács
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Vöröskereszt 
adománygyűjtése

A Vöröskereszt helyi szervezete 
a könyvtár klubtermében gyűjtött 
tartós élelmiszert, tisztálkodáshoz 
szükséges eszközöket, meleg gyer-
mekruhákat az Ukrajnából mene-
kültek számára. Köszönjük mindazt, 

amelyet önkéntesen elhoztak (volt olyan helyi vállalkozó, 
aki egymaga megtöltötte a termet 
adományaival), és ezzel a volt já-
rás települései között az egyik leg-
többet gyűjtő falu megtisztelő címét 
nyertük el. Az ügy mellé teljes szív-
vel állt segítőivel Kucsák Istvánné, 
a helyi Vöröskereszt képviselője. A 
Vöröskereszt köszönetét ez úton is 
tolmácsoljuk az adományozóknak! 
Boltjainkban a helyi Karitász tett 
ki gyűjtődobozokat, ahová a pénzadományokat várják. 
Isten fi zesse meg mindazoknak, akik együtt érző szívvel 
gondolnak a bajba jutottakra!

Anyakönyvi hírek
(az előző újság megjelenése óta)

Újszülö� ek:

Spanyiel Kriszta és Turcsány Imre fi a: Vendel
Tiringer Melinda és Bóna József lánya: Borbála
Farkas Viktória és Matyi Balázs lánya: Natasa
Kecskés Vivien és Ignácz A�  la fi a: Dominik

Náchlik Beáta és Szudor József lánya: Szonja
Spanyiel Brigi� a és Bodi Péter fi a Antal József

Gergely Réka és Pataki Zoltán fi a: Nolen
Rábai Mária és Mészáros Géza lánya: Lilla Mária
Hugyecz Katalin és Dankos Lajos fi a: Máté Lajos

Fazakas Enikő és Deák Péter lánya: Léna 
Szeretett el köszöntjük községünk legifj abb polgárait!

Házasságot kötö� ek:

Dani József Tibor (Kakucs) – Csikász Barbara (Kakucs) 
- 2022.02.26.

Szeretett el gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 

Elhaláloztak:

Garajszki István (1943-2021)
Vetési Gyuláné /Juhász Gizella/ (1951-2021)

Sujt Ervin (1977-2021)
Gurály A�  la László (1965-2021)

Tóth Katalin (1984-2021)
Csiki-Fogarasi Éva (1957-2021)

Perutek Istvánné /Kaldenecker Margit/ (1964-2021)
Rapcsák Ferencné /Balog Mária/ (1942-2021)

Kosiba József (1962-2022)
Farkas Józsefné /Rupa Zsófi a/ (1971-2022)

Balogh Barbara Mária (1987-2022)
Oláh Ferencné /Ordasi Erzsébet/ (1935-2022)

Menich Gyula László (1947-2022)
Vásáriczki Jánosné /Krigel Erzsébet/ (1956-2022)

Raczki Jánosné /Herman Rozina/ (1923-2022)
Tereminé Erős Mária (1943-2022)

Illés Sándor (1939-2022)
Petrányi Jánosné /Kálvin Anna/ (1931-2022)

Kosiba Imre (1938-2022)
Zsolnai A�  la (1968-2022)

Schulcz Istvánné /Nagy Mária/ (1936-2022)
Emléküket megőrizzük!

Az anyakönyvi hírekben a halott jaink és a házasságot kötött ek névsorát 
összeállított a: Láncos Gyöngyi és Tóthné Vágány Ildikó anyakönyvvezetők. 

Az újszülött ek névsorát Barta Kornélia védőnőtől kaptuk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, szomszédnak, ismerősnek, 

akik szeretett halottunk, 
BALOGH BARBARA Mária 

temetését jelenlétükkel megtisztelték 
és osztoztak családunk fájdalmában. 

A gyászoló család †

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
VÁSÁRICZKI JÁNOSNÉ /született 

Krigel Erzsébet/ 
temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára és ke-

gyeleti virágot, koszorút sírjára helyeztek! 
Drága emlékét soha nem feledjük!

A gyászoló család †



22

KAKUCSI LAPOZGATÓ – 2022. 1. szám

��������	����	������������������������	���������������������������������	������������

�	������ ����!���	���������������������� �����������������	���	"������	�	�	����#�

�����
������	����

��������

�����
������	����

�	�����

�����
������	����

�������������

�������
���������� �

������� 
!��"��#���$� ����%��������	������������&� '(� )*� *)) ��+�
,��"��� ���������	������������&� -+� +)� )�� �)�+

��������%"������
 ���

.����%����������� ��� /��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
��������
������� �
������� 

0� ����������# 1234567,��#���0�������
5���������8�
�������� #��&�������
!������

��� �'� �*+ ()-

.� ���79����
:����

3�&��������������;��	�8�
.�$$���,��#������������
,������&�8�
,�&� ��&�,������&�8�
,��#���5�����������0����8�
9,07,��#���������6����
0���"��8�
0��$������,��#������������
0���

�)- ��' �+* ++�

<�$�������
= ���

,��>��� ��,������&
�- �� +- (�

1��� ���
!��$���

,��#������?���@����#��0���
�� �� �( ++

5��$	�9����	 ,��������,������& ' ( - �-
,����#�3� ��� !��&�����/����0���"� � ' ' �'
1������9����	 ,��#���,� ��������8�2�� �

5������������
,��#������������,������&

+ � � *

,� �������� ����� #�������������� -�* ++( )�� �-**

.����%�����������A����B� �&�������A� ��� /��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
���������

�����
������	����

/��� #���
��������
������� �
������� 

1234567,��#���0�������5���������8�
�������� #��&�������!������

��( �'� �*+ ()+

3�&��������������;��	�8�
.�$$���,��#������������,������&�8�
,�&� ��&�,������&�8�
,��#���5�����������0����8�
9,07,��#���������6����0���"��8�
0��$������,��#������������0���

�)- ��' �-' +-(

,��>��� ��,������& �� �+ ++ ���
,��#������?���@����#��0��� �� �� �- �*

,��������,������& ) ) - �'
!��&�����/����0���"� ) - ) �'

,��#����������!�&�����C��������D ���&� + � � +
,� �������� ����� #�������������� -�+ +-+ )�� �-(+



Képes beszámoló a X. kakucsi böllérfesztiválról – 2022. február 26.

(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

Hörömpő István 
főszervező



Az Önkormányzat képviseletében: Dr. Jasper Andor 
alpolgármester és Nagy Balázs aljegyző

A KAFIK nevében: Juhász-Hegyi Rita és Nagy Pál elnök

Kakucs nyugdíjasai nevében: Csiszárik Lászlóné és 
Hegyiné Kovács Margit klubvezetők

Az Ablak Kakucsra Egyesület nevében Maczák János 
elnökségi tag és felesége

A Kökörcsin Óvoda képviselői: Spanyielné Elek Györgyi 
óvodavezető és Nagy Henriett óvodavezető-helyettes

A Kakucsi Általános Iskola képviselői: Szarvas-Varró 
Ágnes intézményvezető-helyettes és Ulicskáné Kecskés 

Laura iskolatitkár

A KRNÖ képviseletében 
Rupa János elnök és Radics Júlia

A kakucsi FIDESZ képviselői: Csiszárik Pál az unokájával és 
Sallai Pál

(Fotó: Kakucsi-Csernák Zoltán)

A március 15-én koszorúzók tablója


