NEMZETI ÜNNEPPEL EGYBEKÖTÖTT FALUNAP ÉS SZAKMAI NAP
MEGVALÓSÍTÁSA KAKASDON
KAKASD 2021. AUTUSZTUS 19-21.
2021. augusztus 19-én este érkeztek meg testvértelepüléseink képviselői, akiket jó hangulatú
vacsorával vártunk.
A 2021. augusztus 20-i ünnepi program szentmisével vette kezdetét, melyet a kakasdi templom
felújított harangjai jeleztek reggel.
A megható istentiszteletet Gábor atya mutatta be, a hívek népviseletbe öltözve, kórusban
énekeltek. Az új kenyér megáldását, megszentelését követően a felszeletelt kenyér a hívek
között került szétosztásra a székely társulat és a német kórus segítségével. Köszönet nekik a
közreműködésért és köszönet Réti Andrásnak és családjának, akik évtizedek óta felajánlásként
sütik az ünnepi kenyeret. Köszönet Sebestyén Lajosnak, aki nagy részt vállalt nem csak a
szervezésben, hanem annak megörökítésében is.
Örülünk, hogy ezt a szép ünnepet testvértelepüléseinkkel együtt élhettük meg. A jelenlévők
feltöltődve, igazi ünnepi hangulatban, könnyes szemmel részesültek áldásban. Felemelő volt
mindenki számára!
A rendezvény a sportpályán folytatódott. A Himnusz közös éneklését követte, Schellné Simcsik
Orsolya polgármester és Orbán Attila a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökének
ünnepi köszöntője. A község polgármestere köszöntötte az ünneplőket, felidézte az ünnep
történelmi jelentőségét, a függetlenség, az egység fontosságát jelenünkben, a jövőben. Alelnök
Úr Szent István király fiához Imre herceghez írt intelmeiből idézett, mely gondolatok máig ható
érvényűek. Alapjai egy egységes, keresztény nemzetállamnak és megfogalmazódott, hogy
fontos figyelni a sokszor nehéznek tűnő jelenben, hogy ne térjünk le a honalapító királyunk
által kijelölt útról.
Kakasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kakasd Díszpolgára kitüntető címet
adományozott Kozma Orbánnak a települést szolgáló több évtizedes képviselői munkájáért, a
testvértelepülések és a székely hagyományőrzést támogató tevékenységéért. Ugyanakkor
Kakasd Községért kitüntető cím került átadásra Gébert Judit tanárnő részére a településen
végzett, több évtizedes, kimagasló pedagógusi munka elismeréseként.
Az átadót követően a Csillagösvény népdalkör, a Német Nemzetiségi Egyesület kórusát
hallhattuk, majd a Sebestyén Ádám Székely Társulat néptánctáborában tanultakat mutatta be
Galuska csoportja. A székely kórus - kitüntetett tagjukat, Orbán bácsit - köszöntötte az ő
megéneklésével.
A nap folyamán a kicsik változatosan gazdag programoknak lehettek részesei, köszönet a
segítőknek, köztük a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és a Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársainak.
A főzőverseny tucatnyi indulója közül a zsűri nehezen választott nyerteseket, hiszen
finomabbnál finomabb falatok kerültek a tányérokra díszesen tálalva. Finomnak bizonyultak a
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Kakasdi Sportvadász Egyesület által felajánlott ételek is, hiszen minden elfogyott, köszönet,
hogy mindenkire gondoltak.
A foci derbin a fiatalok érték el a legszebb eredményt, ügyesen játszottak, van jövője a kakasdi
focinak!
Színes előadások következtek ezután. A rendőri munkát mutatták be a Bonyhádi
Rendőrkapitányság munkatársai - kicsit színesebben. Kívánunk további eredményes szolgálatot
mindannyiuknak. A folytatásban hallhattunk slágereket utcai zenészbandától, Csenki Attila
előadását és zárásként tűzzsonglőrök szórakoztattak.

2021. augusztus 21-én szakmai napot valósítottunk meg a testvértelepüléseink képviselőivel
és a kakasdi érintettekkel (vállalkozók, hivatali ügyintézők, képviselők, stb.) együtt.
Megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, a jó gyakorlatainkat. Az alábbi témakörökben
zajlottak az egyeztetések, megbeszélések: intézményi működés (óvoda, iskola, étkeztetés), civil
szervezetek működése, önkormányzati pályázatok bemutatása (óvoda felújítás - mini bölcsőde
építés, vízrendezés, kerékpárút építés), országosan híres gépjárműértékesítő, -szerviz
vállalkozás bemutatása. Fontos volt a tapasztalatok a helyszíneken kerüljenek bemutatásra:
óvoda épülete, terepbejárás a kerékpárúton és a Rákóczi utcai vízrendezés helyszínén, gépjármű
értékesítő vállalkozás telephelyén.
Az estét a Faluház előtti parkolóban megtartott utcabál zárta.

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és köszönjük, hogy egy együtt megélt, szép
ünnepet és egy nagyon gyümölcsöző szakmai napot tölthettünk el KAKASDON.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, akik 1.750.000,- Ft támogatást
nyújtottak részünkre.

Schellné Simcsik Orsolya, polgármester sk.
Kakasd Község Önkormányzata
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