
Egy rendkívül jó hangulatban telt 
bulival ünnepelte meg fennállá-
sának első évfordulóját a Vidám 
Emberek Közössége. A rendez-
vényt a Vöröskereszt helyi szer-
vezetével közösen tartották meg 
november 26-án a Faluházban, 
ahol beszámoltak az idei évben 

végzett munkájukról, programja-
ikról. Az eseményen jelen volt a 
kulcsi önkormányzat képviselője, 
dr. Menyhárt Ferenc is. A Vidám 
Emberek a születésnapi program-
jukon is hűek voltak a nevükhöz, 
még a házfal is csaknem kidőlt a 
fergeteges partin. A vendéglátók 

csapata nagyon izgult és rengete-
get készült arra, hogy tökéletesen 
sikerüljön a rendezvény. Ezúttal 
olyan élménnyel ajándékozták meg 
a jelenlévőket, amely minden vára-
kozásukat felülmúlta. 

Folytatás a 4. oldalon

Vidám évzáró buli

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

5. oldal

Évértékelő
Az önkormányzat képvi-
selő-testületének tag-
jai elkészítették éves 
beszámolójukat. Ebben 
a lapszámunkban három 
beszámolót olvashatnak, a 
sorozatot folytatjuk. 
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Nem kell önrész
A sikeres érdekér- 
vényítésnek köszön-
hetően nem kell önrészt 
fizetniük a lakóknak a 
csatornázási projektbe, 
ez az önkormányzat 
ajándéka.

3. oldal

Írásunk a 9. oldalon

A Jövő Kulcsa Egyesület elnöke 
Moró Péter, aki 1996 óta él tele-
pülésünkön, és családjával több 
üzletet vezetnek. Bizonyára na-
gyon sokan ismerik személyesen 
is. A Jótékonysági Esten interjút 
készítettünk vele, az egyesület 
elnökeként. 
Lapunknak elmondta, az egye-
sület egyik legfontosabb felada-
tának tekinti az emberek meg-
szólítását, összefogását. Céljuk, 
hogy kicsábítsák a kulcsiakat 
a helyi rendezvényekre, a civil 
szervezeteket pedig szeretnék 
közelebb hozni egymáshoz. Aki 
velük szeretne dolgozni, aki 
tud és szeretne tenni valamit 
Kulcsért, azokat szívesen látják 
soraikban.

Közösségépítés
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Fejér Megyei Állatorvosi Emléknap

Szobor dr. Kotlán Sándorról
Felavatták Lestyan-Goda János 
szobrászművész alkotását, a 
„kulcsi hatok” egyikének,  
dr. Kotlán Sándor professzor 
mellszobrát a szoborparkban. 

A december 14-i ünnepséget dr. 
Sziebert Gergely Főosztályvezető, 
Megyei Főállatorvos nyitotta meg. 
Az avató beszédet L. Simon László 
országgyűlési képviselő, valamint dr. 
Sótonyi Péter az Állatorvostudományi 
Egyetem rektora mondta. Az ország-
gyűlési képviselő hangsúlyozta, fon-
tos, hogy mindannyian megismerjük 
a magyar állatorvos szakma jelentősé-
gét. Prof. dr. Sótonyi Péter méltatta dr. 
Kotlán Sándort. Múltunk kötelez és 
meghatároz bennünket- monda be-
szédében a rektor. 

Ezt követően a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében folytatódott 
a XV. Fejér Megyei Állatorvosi 
Emléknap. A 2002 óta megrendezés-
re kerülő emlékülésnek immár nyol-
cadik alkalommal településünk adott 
helyszínt. Miért éppen Kulcson? -tet-
te fel a kérdést dr. Sziebert Gergely. 

Világhírű elődeink, a kulcsi hatok kul-
csi kötödése miatt- válaszolta meg a 
kérdést a főosztályvezető. 

Jobb Gyula Kulcs polgármestere 
köszöntőjében kifejtette, különösen 
örül, hogy az állatorvos szakma meg-
tiszteli településünket. Megköszönte a 
színvonalat és értékeket, melyet a kul-
csiaknak adtak a szakma képviselői, 
valamint hogy a szoborpark létreho-
zásához lehetőséget és forrást biztosí-
tottak. Dr. Galambos Dénes ország-
gyűlési képviselő is üdvözölte az egy-

begyűlteket, majd dr. Simon László 
kormánymegbízott a rendezvény fő-
védnöke mondta el beszédét. 

Ezután dr. Oberrecht Kornél ve-
hette át vasdiplomáját az egyetem 
rektorától. Dr. Sótonyi Péter a sze-
mélyes hangvételű átadó ceremónia 
során elmondta, hogy Kornél bá-
csi most először vesz át diplomát az 
egyetemtől, pedig már 5 éves korá-
tól állatorvosnak vallja magát. Hiszen 
annak idején az Agrártudományi 
Egyetemen szerezte meg állatorvosi 
diplomáját. Ő a KUBAK feltámasz-
tója, annak a szervezetnek melynek 
admirálisa dr. Jármai Károly, sor-
hajó kapitánya pedig Kotlán pro-
fesszor volt. Az emlékezés a néhai 
dr. Karasszon Dénes állatorvostör-
téneti kutató és akadémikus tiszte-
letére dr Szieberth István, a Magyar 
Állatorvosok Világszervezetének el-
nöke és dr. Keleméri Gábor beszé-
dével folytatódott. 

A XV. Fejér Megyei Állatorvosi 
Emléknap szakmai kitüntetések át-
adásával, majd a Faluház emléktáb-
lájánál koszorúzással, végül fogadás-
sal zárult.

Megújult a fogorvosi rendelő telepü-
lésünkön dr. Szappanos Mária fogor-
vos kezdeményezésére. 

A doktornő kulcsi rendelőjében 
immár nemcsak korszerű orvosi esz-
közök vannak, hanem a gyógyítást ki-
szolgáló helyiségek és a váró is igazán 
igényes, harmonikus és nyugtató be-
rendezéssel (képekkel, akváriummal) 
várja a kulcsi polgárokat. A képviselő-
testület is úgy érezte, hogy fontos az 
orvosi rendelő felújítása, így a fogor-
vos törekvéseit kiegészítette a kivite-
lezésben nyújtott segítséggel. A meg-
szépült rendelő elkészültét ünnepség 
keretében mutatták be a kulcsiak szá-

mára, melyre lapunk is ellátogatott. 
Dr. Menyhárt Ferenc önkormányza-
ti képviselő tolmácsolta a képviselő-
testület örömét. Hangsúlyozta, hogy 
az orvosnak a szakmáján kívül a lel-
keket is ápolnia kell. Külön elisme-
rését fejezte ki, hogy a gyermekfogá-
szatra kifejezetten nagy hangsúlyt fek-
tet Szappanos doktornő. A házigazda 
meghívására jelen volt az eseményen 
Dékány Árpád Sixtus ciszterci szerze-
tes is, a Zirci Ciszterci Apátság elöl-
járója, aki megszentelte a rendelőt és 
áldásában segítséget kért ahhoz, hogy 
a kulcsi fogorvosi székben senkinek se 
fájjon a kezelés.

Megszépült a fogorvosi rendelő

Tisztelt földtulajdonosok és földhasználók, Kedves Támogatóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy anyagi hozzájárulásukkal és ta-
nácsaikkal, bejelentéseikkel 2016. évben is segítették a Dunaújvárosi Vízi 
Társulat munkáját.

107 ezer hektáron, 24 önkormányzat területén több mint 300 km vízfolyá-
son dolgoztunk saját embereinkkel és közfoglalkoztatottak bevonásával. 
Jelentősebb iszapolásokat végeztünk Perkátán, Bárányjárás környékén, 
Baracson a Kokasdi ér felső szakaszán és Mélykúton, átereszt építet-
tünk Sárosdon. Az elvégzett gépi és kézi gaz és nádkaszálás meghaladta 
a 4 millió négyzetmétert. A munkavégzés részleteiről holnapunkról 
tájékozódhatnak.

Az önkormányzatokkal történő együttműködés és az Önök bejelentései se-
gítenek minket abban, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ott hasz-
nosítsuk, ahol legnagyobb szükség van a beavatkozásra. A téli időszakban, 
az ünnepek után folytatjuk a munkát. Törekszünk arra, hogy a téli-tavaszi 
belvíz kialakulására érzékeny időszakra a medrek alkalmassá váljanak a 
csapadék elvezetésére.

Reméljük 2017-ben is tartalmas és gyümölcsöző lesz együttműködésünk, 
amelyet az Önök támogatása fog ismét megalapozni! Köszönjük együtt-
működésüket 2017-ben is!

Áldott adventi készülődést, karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke

és a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói

Négymillió négyzetméteren kaszáltak

Számíthatunk rájuk

Szerény körülmények között év-
értékelő, tagságtájékoztató köz-
gyűlést tartott december 11-én 
a kulcsi polgárőrség, amelyen 
értékelték az idei esztendő mun-
káját. A közgyűlésről Kinter 
Gyula, a Polgárőr Egyesület el-
nöke számolt be lapunknak: 

– Sem a vezetőség, sem a tag-
ság részéről változtatási javaslat 
nem vetődött fel, ezért tovább-
ra is elköteleztük magunkat a 
falu lakossága érdekében vég-
zett bűnmegelőzési, közbizton-
sági tevékenységünk folytatásá-
ra. Megköszönjük a megtiszte-
lő bizalmat, amivel településünk 
közössége támogatja munkán-
kat, továbbra is szívesen fogad-
juk a segítő szándékot. Felhívjuk 
a figyelmet, a hideg időjárásra te-
kintettel, fokozottan figyeljenek 
egyedül élő, vagy idős szom-
szédjaikra. Mint eddig, ezután 
is éjjel-nappal fogadjuk hívásu-
kat, ha segítségre van szükségük, 
még az ünnepek alatt is!   A jö-
vő évben is   köszönettel fogad-
juk segítő támogatásukat, önkén-
tes munkánk végzéséhez.  Boldog 
Karácsonyt és sikerekben gazdag 
új esztendőt kíván polgárőrsé-
günk vezetősége és tagsága!

Korszerű orvosi eszközök, igényes berendezések a rendelőben
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Közgyűlést és közmeghall-
gatást tartott Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete november 30-án.

Az eseményre szinte teljesen megtelt 
a Polgármesteri Hivatal díszterme, 
nagy volt az érdeklődés. Elsőként Jobb 
Gyula polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket és tartotta meg beszámoló-
ját, majd a képviselők is értékelték az 
évet. A közmeghallgatáson feltett fon-
tosabb kérdések kapcsán készítettünk 
interjút településünk első emberével. 

– Hogy áll a csatornázási projekt?
– Sikerült elérnünk, hogy a csator-

názással kapcsolatos 250 ezer forin-
tos lakossági önrészt nem kell befi-
zetniük az ingatlan tulajdonosoknak. 
Véleményem szerint ezt minden kul-
csi polgár egy komoly karácsonyi aján-
déknak tekintheti. Kiharcoltuk, hogy 
egyéb támogatás formájában az ál-
lam hozzáteszi az önerőből finanszí-
rozott pénzügyi részt is. Éppen ezért, 
kérem azon kulcsiakat, akik a csator-
názási önerő finanszírozásához előta-
karékossági szerződést kötöttek, hogy 
ezzel kapcsolatban keressék fel az OTP 
fiókjait a szükséges eljárás miatt. Az 
önkormányzat a bank felé már meg-
adta a tájékoztatást. Sokan számon 
kérték rajtunk, hogy miért nem kez-
dődik már a csatornázás. Egyszerűen 
azért, mert most van rá forrás. Igaz, 
hogy 2012- ben elkészültek a tervek, 
de gyakorlatilag négy éven keresztül 
nem történt semmi, várva a finanszí-
rozásra. Idén tavasszal a 17/20-as uni-

ós keretből megkaptuk a forrást, ekkor 
tudtunk elkezdeni dogozni. A csator-
názási projektet a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda vezényli majd, tehát 
nem önkormányzati kivitelezés lesz. 
Az NFP és a vállalkozó kötnek szerző-
dést egymással. Ennek vannak előnyei 
és hátrányai is. Fontos kérdések, amik 
felmerültek menet közben, egyrészt az 
önrész, másrészt a partfal csúszás oka-
ként megnevezett csatornázás hiánya, 
ezért azt szeretnénk, hogy a telepü-
lés a lehető legjobban legyen becsa-
tornázva. Ez vonatkozik arra is, hogy 
újabb település részeket, illetve min-
den olyan ingatlant, ahol vízfogyasz-
tás van, be szeretnénk vonni a csator-
názási rendszerbe, hogy ne terheljük 
tovább a talajt.

– Milyen hátrányai lehetnek? 
– Ők választják ki a kivitelezőt, tehát 

az önkormányzat ezt nem befolyásolhat-
ja. Mi csak bízhatunk abban, hogy olyan 

cég fogja megépíteni a csatornát közsé-
günkben, aki a lehető legjobban és leg-
gyorsabban végzi el a munkát. 32 kon-
zorcium egyike vagyunk, ezek számára 
központilag választanak ki néhány nagy 
vállalkozást, és ők valószínűleg alvállal-
kozókkal fognak dolgozni. Nagyon fon-
tosnak tartom a minőséget és a határidők 
betartását. Ezzel kapcsolatban kértem az 
NFP-t hogy mi magunk is dolgozhas-
sunk egy műszaki ellenőrrel, és kértem 
továbbá, hogy itt a településünkön is le-
gyen egy olyan állandó irodájuk, aho-
va műszaki kérdéseinkkel fordulhatunk. 
Erre ígéretet kaptunk.

– Mikor kezdődhet a csatornázás? 
– A csatornázás megkezdése előtt 

lesz egy lakossági fórum, ahol a kivi-
telező cég képviselői tájékoztatják a la-
kosságot a felmerülő kérdésekkel kap-
csolatban. Várhatóan 2017 első felében 
kezdődnek a munkálatok, a kivitelezés 
időtartama pedig minimum egy év.

– Mely területeken építik ki a csa-
torna hálózatot?

– A település nagy részén a 
csatornarendszer kiépítésre kerül, 
ugyanis második ütemben megkí-
vánjuk terveztetni a Göböljárást, 
a Jázmin utcát és az új lakóparki 
részt is. Sikerült elérnünk, hogy a 
lehető legtöbb telek beköthető le-
gyen, valamint vizsgáljuk újabb te-
rületek bevonásának lehetőségét is. 
Ezért folyamatban van a kiértesíté-
se azoknak, akik eddig nem akar-
ták a csatornát, hogy itt egy lehető-
ség az ingyenes bekötésre. Nagyon 
sok emberrel beszéltem és sokan azt 
mondták, hogy ezekkel a feltételek-
kel szeretnének ők is csatornát. Azért 
kell eljönni a már említett fórumra 
majd, hogy jelezhessék észrevételei-
ket, és feltehessék kérdéseiket. A fó-
rum pontos időpontjáról természe-
tesen széles körben tájékoztatni fog-
juk majd a lakosságot. Nagyon fon-
tos tudni azonban, hogy a csatorna 
bekötése azt jelenti, hogy a gerin-
cek kialakítása után minden telekre 
a telekhatáron belül 1 méterre állnak 
be, onnan tovább a tulajdonosnak 
kell a házig kiépítenie a rendszert. 
Ennek költségei ingatlanonként vál-
tozók, hiszen nagyban függnek a te-
lek adottságaitól, illetve a ház és a 
telekhatár távolságától. Végezetül az 
év utolsó riportja apropóján enged-
jék meg, hogy minden kedves kulcsi 
lakosnak áldott, békés boldog kará-
csonyt kívánjak, magam és a testü-
let, valamint az önkormányzat vala-
mennyi dolgozója nevében!

KÖZÉLeT

Tavasszal kezdődhet az építés
Nem kell önrészt fizetni a csatornázásért

Összefogtak a szülők, megszépült a másodikosok osztályterme

Új parketta ragyog a második osz-
tályosok tantermében a szülők-
nek köszönhetően. A felújítás-
ról az iskola számolt be lapunknak. 
Egy  szer volt, hol nem volt… egy kívül-
ről szépen felújított iskola, mely belülről 
igényelne némi felújítást. A másodi-
kosok szülei úgy döntöttek, hogy saját 
erőből felújítják a termet. A tervet tett 
követte, s mint a mesében, egy hétvége 
alatt létre is jött a varázslat, új parketta 
ragyog a régi, muzeális hajópadló he-
lyett. Az osztályból szinte minden szülő 
adott valamit. Valaki pénzt a parkettára, 
valaki a munkaerejét, idejét, hogy a ta-
nítás hétfőn zavartalanul folytatódhas-
son. A teremből mindent ki- és vissza 
kellett pakolni, a parkettát beszerezni, 
ideszállítani, lerakni, utána takarítani. 

A szorgos szülő-tündér kezek még fel 
is díszítették a termet hétfőre, amikor 
is nemcsak a parketta, hanem a gyer-
mekek szeme is ragyogott. Köszönjük 
szépen ezt a példamutató összefogást 
a második osztály szülői gárdájának 
az osztályfőnök, az igazgatóság és az 
egész tanári gárda nevében, és ezúton is 
boldog karácsonyt kívánunk! 

Szabados Helga a Szülői Munka-
közösség el nöke hozzátette, reméli, hogy 
a többi terem is megújul majd szülői 
és önkormányzati segítséggel. Amiben 
tud, szívesen segít ez ügyben. A szü-
lők további terveiről az elnök elmond-
ta, hogy az iskola külső környezetét sze-
retnék szebbé, biztonságosabbá tenni. 
Ehhez várják szponzorok, segíteni vá-
gyók jelentkezését. Egy hétvége alatt kicserélték a parkettát

Szeretnének mégtöbb területet bevonni a csatornázásba
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Folytatás az 1. oldalról.

A konferanszié, Moró Piroska egy 
vicces felütéssel nyitott, szerinte sze-
rencsés társítás a Vöröskereszt és a 
Vidám Emberek, hiszen, aki a bulin 
betegre kacagja magát, azt legalább 
tízen tudják újraéleszteni.

Ezt követően átadta a szót Radnó 
Józsefné Erzsikének, aki a köszön-
tője után ismertette mindkét szer-

vezet elmúlt egy évének eseménye-
it, sikereit. Megtudhattuk tőle, hogy 
a Vöröskereszt Helyi Szervezete je-
lenleg ötven taggal büszkélkedhet. 
Majd elmondta, hogy az elmúlt év-
ben nagy sikerrel rendezték meg az 
Egészségpercek című előadássoroza-
tot, évente kétszer véradást és a rá-
szorulóknak rendszeresen ruhaosz-
tást szerveztek. Öt fős csapatuk a 
Dunaújvárosban megrendezett első-
segélynyújtó versenyen első, a megyei 

versenyen pedig harmadik helyezést 
ért el. A Sport Napon bemutatták az 
újraélesztést és a defibrillátor haszná-
latát, az iskola tanári karának pedig 
elsősegélynyújtó oktatást tartottak. A 
Vidám Emberek Csapata elvitte Kulcs 
jó hírét Révfülöpre, Dunaföldvárra, 
Bölcskére, Dunaszentgyörgyre és 
Csokonyavisontára is. 

-Igyekszünk minden községi ren-
dezvényre eljutni és ott segédkezni 
amiben csak lehet. Támogatjuk egy-

mást a hétköznapi problémák meg-
oldásában is, az egy év alatt huszon-
két tagúvá bővült csapattal- mond-
ta el a Vöröskereszt titkára, Radnóné 
Erzsike. 

A folytatásban a Vidám Emberek 
Közösségének vezetője, Kaiserné 
Gödöny Erzsébet köszöntötte a ven-
dégeket. Ezt követően dr. Menyhárt 
Ferenc, a Kulcsi Önkormányzat kép-
viselő-testületének nevében üdvö-
zölte az egybegyűlteket. Elmondta, 
hogy örült a meghívásnak, hiszen 
maga is a Vöröskereszt országos ve-
zetőségi tagja volt, így kifejezetten 
jól ismeri a szervezet tevékenységét. 
Hangsúlyozta, hogy a véradás a hu-
mán teljesítés csúcsa az emberi élet 
védelmében. A képviselő úr megkö-
szönte a helyi szervezet munkáját és 
sok sikert kívánt a továbbiakhoz. 

A köszöntők végeztével egymás 
után jöttek a jobbnál jobb progra-
mok. Láthattunk, hallhattunk paródi-

át, verseket, kabaré jeleneteket, mesét 
a Grincsről, aztán megcsodálhattuk 
a Tamásiból érkezett versenytáncos 
párt is, és izgulhattunk a tombola-
húzáson. Ezután már az önfeledt szó-
rakozásé volt a főszerep. Az est fény-
pontja kétségtelenül a sok tánc, a kö-
zös táncolás öröme volt. Felejthetetlen 
buli részesei lehettünk, köszönjük.

KözéLet

Paródia, versek, kabaré és tánc

Egyéves a Vidám Emberek csapata
A Vidám Emberek közössége, 
valamint a Vöröskereszt Helyi 
Szervezete ezúton is szeretne kö-
szönetet monda a támogatásért.

Szászvári Kft  Alap
Gyuricza István és neje Aranka

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub  
Dunaföldvár

Múló Évek Nyugdíjas Klub 
Bölcske

Pomóthy ABC Rácalmás
Ági Virágsarok  Rácalmás
Moró COOP ABC Kulcs

Virágbolt Kulcs
Iparcikk Bolt Kulcs

Kalóz Pizzéria Kulcs
Sport Büfé Kulcs

Rakovszky Gazdabolt Kulcs
Carpe Diem Alapítvány Kulcs

Bere Róza Kulcs
Géró Katalin Kulcs

Győrki Ferencné Kulcs
Korondi Csaba Kulcs

Dr Menyhárt Ferenc és neje  
Kulcs

Nagyon szépen köszönjük a 
támogatást 

Idén sem hagyta ki világ körüli 
útjából településünket a Mikulás, 
december 3-án a Faluházba is el-
látogatott. Érkezése előtt adventi 
készülődésre, kreatív játszóházzal 

várták a gyerekeket a Faluházban. 
Karácsonyi díszeket készíthettek a 
Vidám Emberek Közösségének se-
gítségével. Az Aranyudvar Zenekar 
Mikulás váró műsora nagy hatással 

volt a gyerekekre, majd megérke-
zett a nagyszakállú a manójával. 
Minden gyermeknek ajándékot is 
hozott a Mikulás. A kulcsi lurkók 
idén nagyon jók lehettek, hiszen 

senki sem kapott virgácsot. Az ad-
venti készülődés tovább folytatódik 
majd a Faluházban december 17-
én, a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület programjával.

A kulcsi gyerekekhez is ellátogatott a Mikulás
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Jobb Gyula polgármester beszámolója

Több mint egymilliárd forint
A 2015-ös első közös évünket kö-
vetően, az akkor elindított munkát, 
amelyek a település stratégia és az 
alapvető önkormányzati feladatok, 
folytattuk. Továbbra is nagyon jól 
együttműködik a képviselőtestület, 
és ki- ki a maga szakterületén tette 
és teszi a dolgát. Szembesültünk a 
régmúlt és a saját problémáinkkal. 

Az elmúlt időszak problémái mi-
att minden egyes fejlesztési felada-
tunk megindításakor rendetlenség-
be futottunk. Ez nagyban megnehe-
zíti, és lényegesen hosszabbá teszi a 
megvalósítást. Szembetalálkoztunk 
az önkormányzat, a hivatal és in-
tézményeink működésében kisebb 
problémákkal. Szintén szembetalál-
koztunk a településen lévő civil szer-
vezetek sokszor nehezen kezelhető 
együttműködésével. Ezek a viszony-
lag könnyebben megoldható problé-
mák, amiket el is indítottunk és vi-
szonylag rövid időn belül rendezni 
tudjuk, fogjuk. Viszont a koncepció 
és terv nélküli előző időszak lezá-
rást igényel. Teljesen új lappal kel-
lett indulnunk, át kellett tekintenünk 
az összes meglévő szerződéseinket, 
a vagyoni helyzetünket, a lehetősé-
geinket. Pénzügyi szempontból alap-
vetően stabil volt az önkormányzat, 
amit a mai napig sikerült fenntartani, 
összegszerűen 60-100 millió közötti 
pozitív egyenleggel. Vagyoni szem-
pontból viszont földterületes ingat-
lannal alig rendelkezünk.  

Ahhoz, hogy az eltervezett fej-
lesztéseket egyáltalán el tudjuk in-
dítani, pályázni tudjunk, földterü-
letet kell biztosítanunk, tehát vásá-
rolnunk kellett. A két földterület 13 
millió forintba került az önkormány-
zatnak. A kérdés az: miért nem volt 
az önkormányzatnak ingatlana, és ha 
volt hová tűnt?! Az elkötelezettsége-
ink, szerződéseink vonatkozásában 
sok esetben átláthatatlan, ellenőriz-
hetetlen és sok esetben a település 
szempontjából hátrányos szerződé-
sekkel találkoztunk. Két konkrét dol-
got említek. Az egyik a kamerarend-
szer, illetve az idézőjelben szolgál-
tatást nyújtó céggel nem csak hogy 
a szerződésünk rossz, hanem az az 
mögött álló technikailag és műsza-
kilag szinte értékelhetetlen rendszer. 
Elindítottuk a felülvizsgálatát. A kör-
nyező településekhez képest is mél-
tó és igényes új rendszert kívánunk 
kiépíteni. A másik, amit minden-
képp meg kell említenem az ipar-
területünk infrastrukturális problé-

mái. Alapvetően a HÉSZ-ben ipar-
területté minősített területünkön 
gyakorlatilag egy engedély nélkü-
li kapacitását és műszaki kivitele-
zését is tekintve egy ivóvíz szem-
pontjából rosszul ellátott terület, 
amit a helyi vállalkozók kifogásol-
tak. Ennek a vizsgálatát és a rend-
betételét is elindítottuk. Fontos azt is 
tudni, hogy ezek az önkormányzat-
nak több 10 millió forint nagyság-
rendű kiadást fognak generálni az el-
következendő évben. Infrastruktúra 
szempontjából fiatal településünk el 
van maradva a környékbeli települé-
sekhez képest. Pótolnunk kell a lema-
radást, de ami még sürgeti a felada-

tot, hogy a településünk lakólétszá-
ma folyamatosan, egyenletesen nö-
vekszik. Bevételeink szempontjából 
vizsgálva, településünknek jelenleg 
nincs számottevő bevételi forrása. 
Az adóbevallások-és befizetések az 
elmúlt időszakban messze elmarad-
tak a kívánttól és szintén a környék-
beli településekre befolyt összeg mér-
tékétől. Itt is intézkedtünk, mivel rá-
jöttünk, hogy a meglévő kapacitás-
hiány okozta a problémát. 

Egyik legfontosabb intézkedé-
sünk, hogy feltárjuk a településünk 
fejlődését és fenntarthatóságát aka-
dályozó tényezőket. A településstra-
tégia megalkotása, alapjainak a le-
rakása elkészült, hogy az operatív 
működni tudjon, és számon kérhe-
tő legyen az abban megadott ren-
geteg feladat egy működő szerveze-
tet, egyesületet, Kft-t hozunk létre, 
ami segít abban, hogy a településen 
a közterületeket később is fenn tud-
juk tartani, ha már esetleg a közmun-
kaprogram nem működik, illetve az 

önkormányzat tulajdonában lévő in-
tézményeknek segítséget nyújtson, a 
rendezvények lebonyolítását segítse 
és például a hajóállomást működ-
tetni fogja. 

Az idei évben elnyert pályázati 
forrásaink összege eléri a 100 mil-
lió forintot, nem értem, hogy az elő-
ző ciklusban, ahol ugyanúgy rendel-
ékezésre álltak pályázati lehetőségek, 
Uniós források: miért nem indultunk 
ezen?! Az idei évben leadott TOP-os 
pályázataink együttes összege meg-
haladja az 1 milliárd forintot és bí-
zunk benne, hogy ennek egy részét 
meg is fogjuk kapni és gazdagítani 
tudjuk vele a települést. A partfal-

csúszás, mint az elmúlt időszak kö-
telező és a költségvetésünket alapo-
san megnyirbáló feladatáról és an-
nak állásáról néhány mondatot le-
írnék. A Hullám-Deák Ferenc utca 
első ütem befejezését követően a fo-
lyamatos mérések viszonylag stabil 
helyzetet mutatnak. A strand felet-
ti rész első második ütem elvégzé-
sét követően szintén, egyelőre stabil-
nak mutatkozik. A harmadik terület 
a Hajóállomás feletti rész kivitelezését 
a napokban fogják befejezni. összesen 
a Vis Major keretből körülbelül 800 
millió forintot kaptunk az államtól. A 
2016-os évet a strand feletti rész ön-
ereje és a fizetendő áfája terheli, ami 
58 millió forint. Sajnos néhány üdülő-
ingatlan tulajdonos abszolút nem mű-
ködött együtt, alaposan megnehezítve 
ezzel az Önkormányzat és a kivitele-
ző dolgát. Itt elképzelhető, hogy csak 
egy több évig tartó per után tudjuk 
tisztába tenni a vitás jogi helyzetet. 

A Csatorna helyzete: Egy meg-
ítélt 1,296 milliárd forintos forrás 

áll rendelkezésre. Állami kivitele-
zés lesz. Igyekeztünk a HÉSZ mó-
dosítását úgy irányítani, hogy ezt 
a csatornázottságot kiterjesszük a 
Göböljárás részre, a Jázmin utcá-
ra és a lakóparki részre. Ennek a 
becsült értéke 400 millió forint. 
Egyelőre igényként beadtuk, dön-
tés erre vonatkozóan később lesz, 
de bíztatnak bennünket, hogy a le-
hetőség meg lesz rá. Jelenleg a ki-
vitelezők és a mérnökcsoportok ki-
választása folyik, ez december 12-
ig meg fog történni és tájékoztatást 
tudunk róla adni. Ami örvendetes 
és pozitív, hogy megértették problé-
mánkat a partfalcsúszással kapcso-
latosan. Kértük, hogy Kulcs telepü-
lés csatornázottsága a lehető legtel-
jesebb legyen, így minden olyan in-
gatlanra beállnak a csonkkal, ahol 
bejelentett állandó lakos él. Ez vo-
natkozik nem csak a családi házak-
ra, hanem üdülőkre is, ahol ivó- 
vízfogyasztás van illetve az ingat-
lanon épület van. A most összeállt 
új konzorciumba Kulcs –Rácalmás 
–Dunaújváros –Pusztaszabolcs és 
Almásfüzitő (Tatabánya) kerültünk. 
További lobbinknak köszönhetően 
és a kapott lehetőségekkel élve igen 
komoly eredménynek vesszük azt, 
hogy Kulcs településen minden be-
kötött csatorna, a Kulcson élő em-
bereknek nem kerül pénzébe. A 
Magyar Állam ezt egyéb forrás-
ból támogatja. A munkát várható-
an 2017 áprilisában fogják elkezdeni 
és véleményem szerint 2018 év végé-
ig fog tartani. Részletesebben azért 
nem kívánok beszámolni a mun-
káinkról, eredményeinkről, mert 
Képviselőtársaim ezt szakterületen-
ként megteszik. A stratégia vonatko-
zásában, a rendezvények település 
összekovácsolása szempontjából, a 
környezetvédelem, turisztikai lehe-
tőségek, fejlesztési elképzelések, be-
adott pályázati anyagaink helyzeté-
ről Ők számolnak be. Minden képvi-
selőtársam, a hivatal dolgozói, intéz-
ményeink dolgozói lelkiismeretesen 
maximális odaadással és felelősség-
gel végzik a dolgukat a település fej-
lődése érdekében. Elismerve azt az 
alaptézist, hogy aki dolgozik, hibá-
zik is. Mindenkinek köszönöm az 
éves munkáját és hogy elkészítették 
beszámolóikat és azt megismertetik 
lakótársainkkal. 

Jobb Gyula
polgármester

Stabil a település pénzügyi helyzete
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Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Lakótársaim!

Eltelt a ciklus második éve, eléggé 
ambivalens módon. Az év első felét 
a Stratégia mentén végeztük, majd a 
módszert szüneteltettük. Bevallom, 
jól jött egy lélegzetvételnyi idő, de 
utána a feladatokat mintha elvágták 
volna számomra, és újra visszatért a 
választást követő hiányérzetem.

A több ciklusnyi rutinomnak és a 
választóimmal való folyamatos kom-
munikációnak köszönhetően talál-
tam testhezálló feladatokat, tovább-
ra is bizalommal fordulnak hozzám 
a lakók, tudják, hogy a problémáju-
kat végigviszem, pedig azt is tudják, 
hogy a döntés nem az enyém. Szinte 
a falu összes szegletébe hívtak már.

– Szerveztek számomra több hely-
színen utcabejárást. Például a Duna 
sor esetében a végkifejlet a lakók nagy 
örömére szolgált, viszont a Hullám 
utcai ingatlanok továbbra is dzsun-
gelként vannak jelen életünkben. A 
probléma felvetésénél szóba került 
egy nonprofit cég beindításának le-
hetősége, mint a közeljövő feladata, 
egyelőre ez is még várat magára.

– A gaz-kommandós internetes 
felhívásomra képekkel, leírásokkal 
illusztrált megkereséseket kaptam. 
A 10 pontos beadványom eredmé-
nye végül is sikerként könyvelhető el, 
még ha a megoldás nem is nyerte el 
minden esetben az ott lakók tetszését.

– Internetes és személyes-telefo-
nos megkeresések útján próbáltam 
feltérképezni a szennyvízelvitellel 
kapcsolatos panaszokat. Az aktuális 
testületi ülést követően az érintett cég 
vezetője több alkalommal tartott fo-
gadó órát, igaz, erre már kevésbé volt 
fogékony a lakosság.

– Szintén gyűjtést végeztem a la-
kosság körében a közvilágosítás kor-
szerűsítése, bővítése terén, amit javas-
latként leadtam.

– Az utóbbi hetek-hónapok legna-
gyobb probléma forrását az öt évre 
visszamenőleg kivetett adók mértéke 
és módja jelentette. Néhány családot 
otthonában kerestem fel, volt, aki hoz-
zám jött tájékoztatásért. Egy idős há-
zaspár számára az is segítséget jelen-
tett, hogy együtt felmértük az érintett 
területet és a további ügyintézés folya-
matába bevontam a családsegítő szol-
gálat vezetőjét, Szloboda Andreát, aki 

készségesen végigvitte a folyamatot és 
utána tájékoztatott a történtekről.

Kapcsolattartásom a választóim-
mal kétpólusú, van, aki csak az in-
terneten kommunikál, s van, aki hír-
ből sem ismeri azt, ezért továbbra is 
– időm és energiám függvényében – 
megosztom a legfontosabb informáci-
ókat önkormányzati képviselői olda-
lamon, a Facebookon. Visszajelzések 
szerint többen ezen keresztül értesül-
nek az aktuális testületi ülésekről is. 
Információpótlónak minősül a helyi 
információs csatornák részleges hiá-
nyában. A helyi krónika ugyan ha-
vonta rendszeresen várható, bár szin-
tén továbbítottam jó néhány állandó la-
kos panaszát, akikhez mégsem érkezik 
meg. A terjedelmet tekintve elvétette 
néhány esetben az arányokat, lásd leg-
utóbbi népszavazás, de tartalmában is 
kifogásolták falu szerte a múlt ciklus 
és annak vezetőjének döntéseiről szó-
ló negatív, indokolatlanul hosszú meg-
nyilvánulást. 

A személyes kapcsolattartás leghatá-
sosabb módjának továbbra is a rendez-
vényeken való részvételt tartom. Ahova 
meghívót kapok, igyekszem jelen len-
ni. Sajnos a meghívó többször elmarad 

még a falu rendezvények esetében is. 
Több esetben szervezői, önkéntesi fel-
adatot vállaltam fel a legkülönfélébb fel-
adatokkal, úgymint Majálison zöld sá-
tort állítottunk össze, kérdőíveztünk a 
környezeti állapotunkkal kapcsolatban, 
a Gyermeknapon kürtös kalácsot sü-
töttem, a Közelebb hozzuk a világot! 
több diplomáciai csoport részvételével 
létrejött rendezvényen pedig közremű-
ködője voltam az előkészítésnek, lebo-
nyolításnak egyaránt.

A képviselői kötelezettségeim-
nek maradéktalanul eleget teszek. 
Valamennyi testületi, rendkívüli tes-
tületi ülésen aktívan részt vettem, az 
egyebek pontban felvázolva az aktu-
ális, lakosok által sérelmezett problé-
mákat. Igyekszem legjobb tudásom-
mal a napirendi pontokra felkészülni, 
igény esetén szakértő segítségét kérem.  
A stratégia eredeti formájában törté-
nő véghezvitel felfüggesztését követő-
en mindössze egy napirendi ponthoz 
kérték tevőleges közreműködésem – 
Oberrecht Tamás képviselőtársam ja-
vaslatára – épp a mai napon esedé-
kes 2016. évi környezeti állapotunk-
kal kapcsolatos tájékoztatás összeállít-
ásában. Ehhez igénybe vettük a Majális 

A 2014. évi Helyi önkormányzati 
választásokon a választópolgárok 
bizalmának elnyerésével képviselői 
mandátumot, majd képviselőtársa-
im felhatalmazása alapján alpolgár-
mesteri tisztséget szereztem.

Az adott beszámolási időszak már 
a második év volt számomra az ön-
kormányzatiságban vállalt feladatok 
végrehajtásában. Az előző évben el-
kezdett tetemes munkát továbbvé-
ve és folytatva zajlott az elmúlt egy 
év is számomra, a rutinszerű, napi 
munkavégzés mellett, koncentráltan 
az Önkormányzat gazdálkodásával, 
fejlesztésével, fenntartható fejlődé-
sével, versenyképességének megte-
remetésével összefüggő feladatkö-
röket végeztem.

Az elmúlt időszakban megnyílt 
pályázati lehetőségeket igyekeztünk 
maximálisan kihasználni.

Ennek keretében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-

ram (TOP) konstrukcióira 5 darab 
támogatási kérelmet nyújtottunk be 
összesen 1 milliárd 108,7 millió fo-
rint támogatási igénnyel, nevezete-
sen:

• a TOP-3.1.1-15 konstrukció-
ba Kerékpárút Hálózat létesítésére 
287,68 millió forint értékben,

• a TOP-2.1.3-15 konstrukcióba 
Belterületi csapadékvíz elvezetési -és 
gazdálkodási rendszer kialakítására 
231,88 millió forint értékben,

• a TOP-4.1.1-15 konstrukcióba, 
a település Egészségügyi alapellátó-
rendszerének komplex infrastruktu-
rális fejlesztése tárgyában 100 mil-
lió forint értékben (projektméret: 
133,37 millió Ft),

• a TOP-1.4.1-15 konstrukcióba 
az Óvoda és Bölcsőde komplex fej-
lesztésére 299,96 millió forint érték-
ben és

• a TOP-3.2.2-15 konstrukció-
ba Szilárd biomassza alapú fűtőmű 

és kapcsolódó hőrendszer létesíté-
se („távhő”) tárgyában 189,18 fo-
rint értékben.

Mind az öt támogatási kérelem 
befogadásban részesült, támogatói 
döntésre várnak.

Ezeken felül támogatási kérelmet 
nyújtottunk be további, több, mint 
55 millió forint igénnyel:

• Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítványhoz egy 
1956-os Büszkeségpont kialakítására 
5 millió forint támogatási igénnyel,

• az Adósságkonszolidációban 
nem részesültek támogatása - 2016. 
jogcímre a Kossuth L. -Rákóczi F. u. 
járda építés 2. ütemére 44,02 millió 
Ft támogatás igénnyel,

• az NFM - A Nemzeti Szabadidős 
- Egészség Sportpark Programban 
való részvételre 2db “D” típusú 
Sportpark (street-workout) létesí-
tésére

• a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
konstrukcióba az ASP Központhoz 
való csatlakozás tárgyában 6 millió 
forint támogatási igénnyel.

Az előző, négy támogatási ké-
relemből, a Sportpark kivételével 
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alkalmával kitöltött, a témához több 
ponton szorosan kapcsolódó 48 db 
kérdőív kiértékelését és Halász Tibor 
személyében szakember segítségét is. 
Ezenkívül szintén valamennyi helyi 
nemzeti ünnepségen jelen voltam.

Az elmúlt évben még bizakodó 
voltam a közösségformálást illetően, 
legalábbis akarat terén. Ennek sokszor 
épp az ellenkezője jut el hozzám, szí-
nezünk embereket, szervezeteket, na-
gyon rossz az irány...

Amit továbbra is hiányolok és ami-
től még tartalmasabb képviselői mun-
kát végezhetnék:

– Testületi ülésen számos alkalom-
mal igényként merül fel: egy-egy te-
rületet beszéljünk át, ötleteljünk, ami 
valljuk be, nem feltétlenül egy bizott-
ság kompetenciájába kell, hogy tartoz-
zon. Továbbra is indokolatlannak tar-
tom a bizottságok számának lereduká-
lását, holott több költséggel nem jár, 
szélesebb körből meríthetnénk a tu-
dást, szélesebb körű igényfelmérésen 
alapulhatna egy-egy döntés előkészíté-
sünk is. Gondolkodhatnánk akár mun-
kacsoportokban is.

– A döntés előkészítési folyamat 
bevonásába történő szinte teljes kö-
rű hiány. Erre 5 fő folyamatos lehe-
tőséget kap, két fő kimarad. Ez egy 
3000 fős kistelepülésen érthetetlen.

– Ami szinte áthat mindenen, 
nem tudom másként fogalmazni: a 
felém irányuló bizalom hiánya, pe-
dig a bizalomra rászolgáltam és er-
ről a választók voltak a legnagyobb 
döntéshozók. El kellene végre fogad-
ni a döntést, ahogy én is tettem két 
éve. A múltat lehet szidni, de egy 
dologban biztos, hogy előttünk jár. 

A korábbi testületek a választásokat 
követően összezártak, mert tudtuk: 
csak összefogással lesz előre! Sajnos 
hozzám több felől, más irányú jelzé-
sek érkeznek…és ez Kulcs jövőjére 
nézve nem szívderítő. 

Vannak munkaterületek – a saját 
szakmám is ilyen –, ahol bizonyos 
beszédtéma tabu az emberek között, 
tiszteletben tartják mindenki meg-
győződését: ez a vallás és a politi-
ka. Megfontolandó és követendő szá-
munkra is. Ha békében akarunk egy-
más mellett élni, fejlődni szeretnénk, 
és valóban közösséget akarunk alkot-
ni, akkor ez lesz a kulcsa és záloga 
Kulcs jövőjének! Semmi más.

20 év alatt sokan megismertek, 
tudják, az ajtóm – kellő tisztelettel 
közeledve – mindenki előtt nyitva áll, 
ezután sem lesz másképp. Számomra 
a mindennapokban is ott él a feleba-
ráti szeretet, kirakatmentesen.

Köszönöm a figyelmüket, bizalmu-
kat! Várom megtisztelő kérdéseiket!

Kulcs, 2016. november 30.

Deák Ibolya
 önkormányzati képviselő

A Nap Háza és Hold Udvara 
Központ, december 9-én tar-
totta a Közös a tüzünk, közös 
az asztalunk elnevezésű évzáró 
rendezvényét, mely jövőre is 
tárt kapukkal várja vendégeit.

A hagyományhoz hűen tea, 
forralt bor és egy tál meleg 
lencsegulyás várta a résztve-
vőket. A gulyást ezúttal a két 
Boldog díjas, Deák Ibolya és 
Győrki Ferencné, valamint 
segítőik osztották ki. A kö-
zös asztalhoz sokan mások is 
hozzájárultak, csatlakozva a 
vendéglátókhoz. Isteni jó volt 
a lencse gulyás- hallottuk egy 
vendégtől. Több mint hetven 
adag ételt osztottak ki, még 
a megállóban várakozó busz-
vezetőknek is jutott belőle. A 
Mikulás a polgármester, Jobb 
Gyula által vezetett drótszá-
non érkezett. A nagyszakállú-
hoz sokáig csak csoportosan 
mertek közelíteni a megszep-
pent gyerekek. 

A Rudas László Közgazdasági 
Szakközépiskola 9. c osztályos 
tanulóinak műsorát láthatták 
a vendégek és fellépett még a 
Vidám Emberek Közössége is. 
A jó hangulatú rendezvény-
re sokan látogattak ki, többek 
között a Nyugdíjas Klub tagjai 
is. Az est fényét a szó szoros 
értelmében emelte a ropogó 
máglya tüze. 

A szervezők köszönetüket fe-
jezik ki a résztvevőknek azért, 
hogy hoztak a közös asztalra 
süteményt, narancsot, bort, 
üdítőt, amit jóízűen fogyasz-
tottak Kulcs lakosai. Köszönik 
a rőzse és tűzifa csomagokat, 
mely minden „Tűzimádó” 
lelkét és testét is melegítette. 
Köszönik a Vidám Emberek 
Közösségének a hangulatos, 
szeretettel teli műsort, a Rudas 
9.c osztályos tanulóinak, 
hogy elhozták a Télapi üze-
netét, valamint a Vöröskereszt 
Kulcsi Szervezetének a plüss 
játékokat. 

A Carpe diem Alapítvány 
és az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesülete, bé-
kés, boldog ünnepeket és bol-
dogságban, szeretetben, sze-
rencsében gazdag új esztendőt 
kíván mindenkinek! 

Közös a tüzünk

mindegyik elbírálásban részesült, 
és abból mind a három támogatás-
ban nyert.

Az adott projektötletek generálá-
sában, a szükséges háttér infrastruk-
túra megteremtésében, illetve a tá-
mogatási kérelmek elkészítésében 
aktívan részt vettem, a tevékenysé-
geket koordináltam, azokhoz szak-
mai segítséget nyújtottam.

Az előző beszámolási időszakban 
támogatásban részesült Rákóczi ut-
cai járda és gyalogátkelő létesítési 
projekt megvalósításában - mely ter-
vezetten a napokban kerül átadásra - 
továbbá az előkészítésben lévő beru-
házási tervek közül az Iskolabővítési, 
Hajóállomás fejlesztési és Helyi pi-
ac létesítési projektek generálásá-
ban, előkészítésében aktív szerepet 
vállaltam.

Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 60. évfordulójának 
önkormányzati biztosi megbízatá-

somat is legjobb tudásom és akara-
tom szerint végeztem, mely kereté-
ben egy nagyszabású rendezvényso-
rozat előállításában és egy országos 
jelentőségű emlékmű létrehozásában 
vettem tevékenyen részt.

Kezdeményezésemre, az Adóügyi 
csoport létszáma 1 fővel bővítésre ke-
rült, így lehetőség nyílt többek kö-
zött a nem adózók felderítésére is az 
adózási földkönyv szerinti adóellen-
őrzés alapján, mely a mai napig több 
mint 10 millió Ft többlet befizetést 
eredményezett a tavalyi évhez képest, 
evvel javítva az Önkormányzat gaz-
dálkodását, az igazságosságosságot 
és egyenlőséget, és a helyi adómorált.

A település lakóival, vállalkozá-
sainak, szervezeteinek, érdekképvi-
seleteinek képviselőivel a formális 
kapcsolattartáson túl is kommuni-
kálok, igyekszem őket megfelelően 
képviselni és megjeleníteni önkor-
mányzatiságunkban.

A település szervezett rendez-
vényein lehetőségeim szerint jelen 
voltam.

Rendszeresen részt vettem a 
Képviselő Testületi Üléseken, al-
polgármesteri tisztségemből adódó 
hivatalos kötelezettségeimet pró-
báltam maradéktalanul teljesíteni, 
Polgármester Úr megbízására kép-
viseltem településünket a helyi, il-
letve más hazai rendezvényeken, 
eseményeken, szervezetekben, a 
Polgármester Úr távollétéből adódó 
helyettesítéseket elláttam.

A belém vetett hitet és bizalmat 
a továbbiakban is igyekszem meg-
szolgálni, Kulcs és a településünkön 
élők, vállalkozók érdekeit minden-
ben képviselni.

Kulcs, 2016. november 29.

Fejes Balázs
alpolgármester
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A hitben való megerősödés

Az önzetlen és őszinte szeretet ünnepe

Legyen a karácsony az élet hajnala! Összekovácsolják a közösséget
A Jövő Kulcsa Egyesület elnöke, Moró Péter Uszi Buli

Hozzál bögrét!

Ruhaosztás

Születésnap

A lelki élet nagy mesterei felhívják 
a figyelmünket arra, hogy a reggel 
és az este azért kiemelt pontjai az 
Istent kereső ember napjának, mert 
az átmenet jelensége mindig meg-
puhítja a szívet a természetfelettire 
való nyitottság irányában. Noha már 
száz éve a fejlődés lehetővé teszi szá-
munkra, hogy mi szabjunk korlátot 
a fénynek és a sötétnek a villanykap-
csolónk egyszerű kezelésével, mégis, 
a hajnal, és az alkonyat változatlanul 
az a két időpont, amelyben a legfo-
gékonyabbak vagyunk az elmélke-
désre, az imádságra. Ha hihetetlen-
nek hangzana, azt ajánlom, tessék 
egy próbát tenni!

Ha rácsodálkoztunk a lelkünk rez-
dülésére az alkony és a hajnal órái-
ban, elgondolkodhatunk azon is, 
mi karácsony mondanivalója ilyen 
szempontból közelítve. December 
21. napján, a téli napfordulón va-
gyunk éppenhogy túl, amikor az 
ünneplés megkezdődik. Innentől 

hosszabbodnak a nappalok, a sö-
tétségen egyre inkább a világosság 
vesz erőt. A hideg időben ha lassan 
is, de több az esély arra, hogy a 
napsugarak elviselhetőbbé tegyék a 
mínuszokat.

Egyetlen ingatag dolog van csu-
pán, amely nem hagyhat nyugodni 
bennünket. A mi emberi bensőnk 
nem olyan kiszámítható, mint a ter-

mészet rendje. Tudjuk, hogy itt belül 
magától, spontán történéssel nem 
lesz nyugalom. A bensőnk napfel-
keltéje és átmelegedése vajon hon-
nan származhat? Honnan tehetünk 
szert állandó és kiszámítható pirka-
datra és melengető belső tűzre?

Karácsonykor a „kint” arról beszél, 
amire a „bent” vágyik: a keresztény-
ség azt ünnepli, hogy Isten részese 

lett a természetnek, a mi embersé-
günknek, hogy ezután a bensőnkben 
az árnyakat fény válthassa, a hűvöst 
igazi tűz melengesse fel: „Simogasd 
a darabost, / felmelengesd a lan-
gyost, / útra vidd, ki tévelyeg” – szól 
az egyik, a Szentlelket megszólító 
énekünk.

Legyen a karácsonyunk az évünk 
hajnala: ünnep, ahol elhatározhat-
juk, nem engedünk a sötétnek, a 
rossz gondolatoknak, a bennünket 
lefelé húzó erőknek, a kapcsolatokat 
jégbe fagyasztó haragnak, a meg 
nem értésnek. Legyen a karácso-
nyunk a hitben való megerősödés 
is: van Valaki, aki egyszer kisgyer-
mekként a földre született, s aztán 
azért szenvedett, halt meg és támadt 
fel, hogy nekem magamon, a ké-
pességeimen, az ügyességemen – és 
ezek kudarcain is túli, kézzelfogható 
Reményem legyen.

Bozai Márton

Sokszor a szeretet ünnepének 
nevezik karácsonyt, és valóban, 
ha szeretet nélküli a karácso-
nyunk, akkor nem is felemelő, 
nem is otthonos, nem emberi. 
Vagy van, hogy elvárásként vág-
juk oda a másik fejéhez: sze-
retsz- te engem? 

Aztán tudjuk is mi, hogy hogy kéne 
szeretni, mit kéne tenni … meg-
vesszük ezt vagy azt, betartjuk az 
ígéretünket. Mind próbáljuk imitálni 
a szeretetet, hogy talán a szeretet 
cselekedetei által felhevül szívünk. És 
ez sokszor működik is. Hisz valahogy 
más a légkör, amikor mindenki a má-
sikért cselekedve, másikra gondolva 
készül a nagy napra!
A baj csak az, hogy az ünnep eltel-
tével megint ott vagyunk a végén, 
hogy a szívem állapota változatlan. 
Az ünnep légköre után félelmetesen 
ugyanolyan lesz minden, mint előtte.
Ha egy szóval kiegészítenénk, a sze-
retet ünnepét, akkor jobb értelmet 
nyerne: az isteni szeretet ünnepe. 
Mert a mi szeretetünk sokszor ha-
zugan, erőlködésből, vagy érdek-
ből szólal meg, és ezt az ideiglenes 

fellángolást ünnepelni vajmi kevés 
értelme volna. De ha van önzet-
len, és őszinte lélek mélyéről fakadó 
szeretet, ha van személytől szemé-
lyig érő elszakíthatatlan szál, ha van 
teljes elfogadással töltött és szen-
vedni kész szeretet, akkor azt érde-
mes ünnepelni; és ezt a szeretetet 
egyre mélyebben magunkévá tenni. 
Márpedig Jézus felénk megnyilvá-
nuló szeretete ilyen volt: 
u1, Az Ő szeretete önzetlen: Milyen 
érdeke volna egy teljhatalmú lény-
nek, abban, hogy az emberek közé 
jöjjön, és emberré legyen? Milyen 
nagy áldozat ez? Mekkora bolondság 
ez? 
uuBüszkeségünk trónjáról mi mikor 
„szálltunk alá” legutóbb valakiért?

u2, Az Ő szeretete elszakíthatatlan: 
Hisz akit magához vont, azt nem 
hagyja el soha!
uuA mi „örök fogadalmunk” meny-
nyit ér? Mit teszünk a házasságunk 
erősödéséért?
u3, Az Ő szeretete szenvedés is: re-
formátus hitvallásaink kimondják, 
hogy Jézus szenvedése nem a golgo-
tán, hanem karácsonykor kezdődik, 
földre jövetelével, emberré lételével. 
Nem mást vár tőlük sem. Igazán 
emberé lenni, megtanulni szenvedni.
uuSajnos a földi létben mi nem 
fogadjuk el a szenvedés tényét. 
Mindaddig, amíg így vagyunk, hi-
tegetjük magunkat, fájdalmat csilla-
pítunk. A fontos különbség csak az, 
hogy másokért szenvedünk-e, vagy 

magunk miatt? A cél az, hogy minél 
kevésbé szenvedjünk saját hibáink 
és bűneink következményei miatt, 
és ezáltal felszabaduljunk arra, hogy 
másokért hozhassunk áldozatot. Ez 
az igazi szeretet.

Fodor István 
református lelkipásztor

A Jótékonysági Esten találkoz-
hattunk első alkalommal A Jövő 
Kulcsa Egyesület elnökeként 
Moró Péterrel, akivel az egyesü-
letről, a célokról és a hétközna-
pokról beszélgettünk.

– Hogyan került az egyesület élére?
– Nagyon régóta szerettem volna tenni 
valamit ezért a közösségért, Kulcsért. 
Láttam a kisebb-nagyobb sikerű kez-
deményezéseket, de hiányoltam a la-
kosság szélesebb körű jelenlétét. Az 
egyesület alapító tagjaival baráti vi-
szonyban vagyok. Közös beszélgetések 
során merült fel az igény egy ilyen 
jellegű szerveződésre, egy egyesület 
létrehozására. Ezt követően pedig fel-
kértek az elnöki feladatra. 

– Mi az egyesület célja? 
– Az egyik legfontosabb 
feladatunknak tekin-
tem az emberek 
megszólítását, ösz-
szefogását. Célunk 
a kulcsiakat ki-
csábítani a helyi 
rendezvényekre, a 
civil szervezeteket 
pedig szeretnénk 
közelebb hozni egy-
máshoz. Szeretném, ha 
együtt tudnánk dolgozni, 
együtt szerveznénk rendez-
vényeket. Hiszem, hogy ez alap-
ja lehet annak, hogy minél szélesebb 
körben meg tudjuk mozgatni a közös-
séget. Jó példa lehet erre a december 
23-i II. Nagy Halfőző Verseny, ahol 
ott leszünk mi is, a Sport Egyesület 
is, és nagy valószínűséggel a Carpe 
Diem Alapítvány is. Számomra rend-
kívül fontos, hogy egy rendezvényen 
több egyesület, civil szervezet is részt 
vegyen. Céljaink között a legfontosabb 
- melyet alapszabályunkban is rögzítet-
tük – hogy a kulcsi önkormányzat ál-
tal jóváhagyott Stratégiai Programban 
meghatározott célokat megvalósítsuk 
és anyagi erőforrásainkhoz mérten 
támogassuk.

– Honnan lesznek ehhez források?
– Több lehetőségünk is van erre. Az 
egyik és talán a legfontosabb, hogy 
pályázatokat tudunk benyújtani. Az 
egyesület fenntartása a tagdíjakból 
adódik, ami ezer forint havonta. Az 

egyesület pártoló tagjai hozzájárulást 
fizetnek, melynek legkisebb összege 
tízezer forint évente. Következő be-
vételi forrásunk az adó egy százaléka, 
amiről mindenki szabadon dönthet. 
Azt hiszem, ha az egyesület jól végzi 
a munkáját, akkor az emberek is úgy 
látják majd, hogy érdemes minket tá-
mogatni, megajándékozni adójuk egy 
százalékával. Nagyon fontos kihangsú-
lyoznom, hogy a támogatásokat közös 
céljaink megvalósítására fordítjuk.

– Milyen eszközök állnak rendelkezésre 
a célok megvalósításához?
– Ami az eszközeinket illeti, megpró-
báltuk úgy összeválogatni az egyesület 

a lapító 

tagjait, 
hogy a közösség minden rétege kép-
viseltethesse magát. Tehát az iskolából, 
az óvodából, az egészségügyből, idősek 
otthonából és még sorolhatnám, min-
den olyan szegmensből próbáltunk 
tagokat szervezni, akik fontos részei a 
kulcsi közösségnek és általuk szélesebb 
körben tudjuk az embereket bevonni a 
közösségi életbe. Két pillérre támasz-
kodunk, ezak az élő szó és a barátság. 
Sokkal könnyebb az iskolásokat és szü-
leiket megszólítani, ha egy pedagógus 
van közöttünk, olyan valaki, akinek 
szava van az adott közösségben.

–Hogyan lehet valaki A Jövő Kulcsa 
Egyesület tagja?
– Aki velünk szeretne dolgozni, aki 
tud és szeretne tenni valamit Kulcsért, 
azokat szívesen látjuk sorainkban. Az 
egyesületnek rendes, pártoló és tisz-

teletbeli tagjai lehetnek. A rendes és 
pártoló tagsághoz a belépési nyilat-
kozat elfogadása szükséges, melyet az 
egyesület elnökségéhez kell benyújtani, 
és közösségi döntés alapján határoznak 
a tagfelvételről. 

– Mit lehet tudni Önről?
–1983-ban születtem Dunaújvárosban, 
1996 óta élek Kulcson a szüleimmel. 
A hétköznapokban összetett a mun-
kám, melynek egy jelentős részét, a 
családommal együtt végzett élelmiszer 
kereskedelem alkotja. A napjaimnak 
egy jelentős részét az üzleteinkben való 
tevékenység, a munka tölti ki. Ami 
teljes egészében az én feladatom, és 
szívügyem  az a zöldség-gyümölcs be-
szerzés. Már közel 20 éve járok a nagy-
bani zöldségpiacra, ahol nagyon sok jól 

működő kapcsolatot építettem ki.

– Mit csinál a szabadidejében?
– Munkamániás vagyok, a 
munkám a hobbim is.

–Miért lesz Ön jó elnök, 
mitől lesz ez egy sikeres 
egyesület?
– 2000 óta van üzletünk 
Kulcson. Nagyon sok em-

bert ismerek a munkámból 
kifolyólag.

Napi kapcsolatban vagyok a vá-
sárlókkal, településünk lakóival. 

Hiteles emberként ismerhetnek, hiszen 
az elmúlt tizenhat év alatt senkinek 
nem okoztam személyes csalódást. Ezt 
tartom a magam részéről talán a leg-
fontosabbnak. Fontos a hatékony mun-
kavégzés. Ehhez a Jótékonysági Est egy 
nagyon jól sikerült nyilvános főpróba 
volt számunkra. Készítettünk egy fel-
adattörzset, minden egyes feladathoz 
felelőst rendeltünk, aki maga vállalta a 
munkát. A jótékonysági rendezvényen 
pontosan 800.275 forint gyűlt össze. A 
számok magukért beszélnek, vélemé-
nyem szerint nagyon sikeresen vizs-
gáztunk.  Szeretem a kihívásokat, ezt a 
feladatot is annak tartom. Szívügyem 
Kulcs, munkatapasztalatom, kapcsola-
taim szívesen kamatoztatom a közösség 
javára. Nagyon büszke vagyok az egye-
sület tagjaira, és segítőinkre, ezúton is 
szeretném megköszönni munkájukat, 
mellyel mind az egyesület, mind pedig 
Kulcs Község hírnevét visszük  közö-
sen előre.

Hétvégi miserend:
szombat 16.00 Kulcs (előesti szentmise)
vasárnap 8.00 Perkáta/Szabadegyháza 

(minden hónap 1. 3. és 5. vasárnapján Perkátán, 
2. 4. vasárnapokon Szabadegyházán)

9.30 Adony
11.30 Rácalmás

Karácsonyi miserend: 
december 24. 16.00 Kulcs: pásztorjáték, majd szentmise, 18.00 

Zichyújfalu, 21.00 Perkáta, 22.30 Rácalmás, 24.00 Adony
december 25. 9.30 Adony, 11.30 Rácalmás, 18.00 Szabadegyháza

A Kulcs-Rácalmási 
Református
Gyülekezet hírei

- Ha van fiatal (7-12.osztályosok) 
vagy felnőtt, aki szívesen konfir-
málna, az karácsonyig jelezze 
szándékát!
- December 18. 9:00 Advent 4. 
vasárnapja istentisztelet
- December 24. 14:30 Családos 
karácsony Kulcson a polgármes-
teri hivatal dísztermében
- December 25. 9:00 Ünnepi úr-
vacsorás istentisztelet
- Január 1. nincs délelőtti isten-
tisztelet, de 15:30-tól Rácalmáson, 
közös úrvacsorás istentisztelet 
van az evangélikusokkal! (Fuvar-
igény esetén jelezzünk!) 

A már hagyományos uszodai ve-
télkedővel kezdik az évet a kulcsi 
cserkészek. Blau Sándor, a csapat 
vezetőjének tájékoztatása alapján 
január 2-án 10 órakor tartják az 
uszodai buli. Jövőre is lesznek majd 
őrsi foglalkozások a szokásos last 
minute (utolsó pillanatban) rend-
szerben, ahogy őrsvezetőik idejé-
ből kitelik. Január végén országos 
cserkész népzenei, népdal, vers- és 
mesemondó verseny lesz. – Az 
eddigieken szép sikereket értek el 
csapatunk tagjai. Remélem, most 
is szép számmal készültök a meg-
mérettetésre– mondta Blau Sándor.

Jézuska és angyalka várós, 
beszélgetős ingyenes forralt 
borozásra várnak minden 
érdeklődőt a Kalóz Pizzériába. 
Az ötödik alkalommal me-
grendezett „Bögrét hozzál” 
elnevezésű közösségépítő pro-
gram december 23-án 18-22 
óra között lesz.

Decemberben ingyenes ruhaosz-
tás volt a Vöröskereszt és a Faluház 
jóvoltából. Márton Andrea, a 
Faluház vezetője elmondta, sokak 
találtak új és meleg ruhadarabok-
ra, használati tárgyakra. Ezúton 
is köszönik az összes jó szándékú 
felajánlónak a rászorulók részé-
re nyújtott segítséget. A jótékony 
esemény végén pedig a szervezők 
kiválogatták a megmaradt mele-
gebb öltözékeket és elszállították 
a dunaújvárosi hajléktalanszálló 
lakói részére, ahol nagy örömmel 
fogadták a felajánlásokat. 

A közelmúltban ünnepelhette 
születésnapját településünk vers- 
mondója, Csuhainé Erzsike. Ez 
alkalomból a hölgyet december 
12-én köszöntötte fel a Nyugdíjas 
Klub és Jobb Gyula polgármester 
a Faluházban.
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Élelmiszereket, ruhákat és játékokat vásárolnak a bevételből

Összefogtak a rászorulókért
December 10-én immáron har-
madik alkalommal rendezték 
meg a Jótékonysági Estet Kul-
cson. 

A Jótékonysági Est a Jövő Kulcsa 
Egyesület rendezésében idén is a 
segítségre szoruló kulcsiak támoga-
tásáért jött létre. A már hagyomá-
nyossá vált kulcsi rendezvénynek 
ezúttal az iskola tornaterme adott 
otthont. A szervező egyesület nemes 
célt szolgáló közös ünneplésre hívta 
a kulcsiakat, ahol izgalmas licitálással 
járulhatott hozzá mindenki a köz-
ség nehéz helyzetben lévő lakosainak 
szebb karácsonyához. 
Az ünnepi díszbe öltöztetett terem-
ben gyermekrajz-kiállítás fogadta a 
jótékonykodni vágyókat. A versenyt 
négy kategóriában hirdetették meg, 
a beérkezett alkotásokra a rendezvé-
nyen lehetett szavazni. 

Az estet a Jövő Kulcsa Egyesület el-
nöke, Moró Péter nyitotta meg, majd 
átadta a szót Jobb Gyula polgármes-
ternek. Büszke vagyok arra, hogy ma 
ilyen sokan eljöttünk a jó ügyért- 
mondta a polgármester. Az est két 
háziasszonyának, Fejes Brigittának 
és Jobbné Vinczellér Anitának a köz-
reműködésével zajlott a licitálás, me-
lyet Dr. Árva Helga jegyző felügyelt 
és Fejes Edit vezetett. A Jótékonysági 
Estre ellátogatott a Mikulás is és el-
hozta krampuszait is, Adélt és Noelt.

Az idei rendezvény volt az eddigiek 
közül a legsikeresebb, hiszen több 
mint 180 licittárgy érkezett felaján-
lásra. A szervezők vidám hangula-
tot ígértek, melyről a Kulcsi Fekete 
István Általános Iskola diákjainak 
kiváló műsora, a Vidám Emberek 
dalcsokra, Csuhai Gyuláné megható 

szavalata, és a buli zenei felelőse, Dj 
Nepp Matyi gondoskodott. Három 
különleges, családi produkciót is lát-
hattak a jelenlévők: fellépett Csepregi 
Márton lányával, Lucával, Denke 
Mariann és táncos lábú családja és az 
Elség család is. Mindhárom kis előa-
dást tomboló tapsviharral jutalmazta 
a közönség. 

Az első árverésre bocsájtott tárgy 
egy feldíszített karácsonyfa volt, me-
lyet a nyertes az iskolának adomá-
nyozott. Természetesen az idén sem 
maradhatott el a jótékonysági vásár: 
több mint húszféle házi sütemény, 
sült kolbász, forralt bor és tea várt 
mindenkit. A vásár bevétele is a jó 
célt szolgálta. A rendezvényen be-
folyt teljes összegből élelmiszereket, 
ruhákat és játékokat vásárolnak a 
szervezők, melyeket az önkormány-
zat illetékes munkatársainak és az 
iskola pedagógusainak javaslatára 
kiválasztott családok, rászorulók és 
idősek kapnak december 23-án.

Köszönet a jótékonysági 
árverés felajánlóinak

Baglyas Virágbolt Rácalmás. Báló 
Andi, Bere Róza, Bódis Sándorné, 
Jolika néni, Braun Bea, Budai 
Árpád. Czere József Dodo Bt., Cser- 
Béláné Marika, Csik család, Csuhai 
Gyuláné és lánya Csuhai Edina, 
Diego Dunaújváros, dr. Szapanos 
Mária, dr. Vétek Edit, Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia, 
Enyedi Emőke, Fehérvári Ferenc, 
Fekete Ágota, Fekete Katalin, Felső 
Gyuláné Géró Kata, Hidalmási csa-
lád, Iványi Zoltán,  Duibau 2010 
Kft, Juhászné, Teri mama. Kaiserné 
Gödöny Erzsébet, Kárpáti Dániel, 
Kistérségi Egészségügyi Központ, 
Korondi Csaba. Kosztolányi György, 
Magyar Vöröskereszt, Marczi 
György, Molnár Anikó, Moró csa-
lád, Pádár Edit, Páhi Péter, Péter 
Vercz Katinka, Pomóthy Attila, 
Pomóthyné Gabika, Posch Csilla, 
Poszt Péter és felesége, Rácalmási 
Sportcentrum, Radnóné Erzsike, 
Rakovszki bolt, Sonkoly Csaba, 
Soós Zsuzsa, Szabó család, Szabó 
István és Istvánné, Szigeti Melinda, 
Verczné Ildikó, Vidám Emberek 
Közössége, Vinczepálné Kati néni, 
Zsember Zoltán.
Köszönet továbbá a sütit sütőknek, 
azoknak a kedves felajánlóknak , 
akik nem járultak hozzá a nevük 
közléséhez, valamint azoknak is 
akik licitáltak és vásároltak, és nem 
utolsó sorban a segítőinkek, akik 
nélkül a rendezvény nem jöhetett 
volna részre, Kárpáti-Fehérvári 
Ágnes és Nagy Erika, közmunká-
sok csapatának, és a Kulcs Községi 
Önkormányzat dolgozóinka.
Műsorukkal fellépők: Fekete István 
Általános Iskola diákjai, és felké-
szítő pedagógusai, Denke Mariann 
és gyermekei, Csuhai Gyuláné 
Erzsi néni, Elség Család, Csepregi 
Márton és kislánya Csepregi Luca, 
Vidám Emberek Közössége

Király Levente 
2016.11.08.

Rózsavölgyi Szofia 
2016.07.07.

Kalmár Letti Ditta 
2016.07.03.

Alföldi Adél 
2016.11.16.

Szecs Izabella 
2016.05.27.

Sábics Gabriella Rebeka 
2016.10.29.

Szűcs Patrik 
2016.09.23.

Kuthy Bertalan Antal 
2016.11.21.

Gazdag Flóra Eszter 
2016.06.23.

Denkovics Dániel Balázs
2016.05.12.

Baráth Mara Abigél 
2016.07.12.

Kulcs legfiatalabb 
polgárai
Az elmúlt időszakban hét 
hölgy és négy fiatalember látta 
meg a napvilágot településün-
kön. A szüleik által készített 
fotók segítségével olvasóink is 
megismerhetik Kulcs legifjabb 
polgárait. 

Jó egészséget kívánunk
a családoknak! 



KÖZÉLET DECEMBER12 KULCS – JÓ ITT LENNI!

15 órától Nyugdíjas Klub
16.30-tól Key Dance Group táncóra
18 órától Jóga
 
 
6:30-8:00 Testébresztő jóga K. F. 
Ágnessel
10:00   Ringató foglalkozás Veréb 
Judittal (minden hónap 2. keddjén)
           

18 órától Dinamikus jóga

 
6:30-tól  Jóga K. F. Ágnessel
9:30   Aktívmami – hordozós fitness 
(emeleten)
16:00-17:00 Vidám Emberek 
Közössége
19 órától Kick-boksz aerobik
 
 
16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi 
Katalinnal

            
 

Formatorna - Pilates
Kick-boksz aerobik 

 

2017. január 5-én, csütörtök, 
13-15 óra között Vegyes Vásár

2017. január 10-én, kedd, 
10 órától Ringató foglalkozás

2017. január 11-én, szerda, 
16 órától Koncert (iskola)

2017. január 12-én, csütörtök, 
13.30-15 között Vegyes Vásár

2017. január 14-én, 
szombat, Pótszilveszteri buli

2017. január 23-án, hétfő, 
9-11 óra között Vegyes Vásár

Aktuális hóhelyzettől függően 
„Hóörömök” eseményei, tájékoztatás 
a Facebook oldalon!

Ünnepi nyitvatartás:
december 24-25-26 zárva 
27-30 között 8-12 között tart nyitva
Nyitás:  2017. január 2-án 

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

VASÁRNAP

Aktuális programok

A karácsonyra készültek az óvodások

2017  januári programok a Faluházban

A Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde programjai-
ról ezúttal is Rendné Pocsai Iza-
bella óvodavezető tájékoztatta 
szerkesztőségünket.

December hónap, Advent időszaka. 
Az adventi hetek, a karácsony vá-
rás az egyik legjelentősebb ünnepi 
időszakunk az évben. Egy kicsivel 
többet foglalkozunk a szeretettel, 
a családdal, az otthon melegével. 
Fontosabbá válnak azok a dolgok, 
amelyek mellett elszaladunk roha-
nó hétköznapjainkon, bár tudjuk, 
hogy sokkal többet kellene gon-
dolnunk rá. Ezeket az értékeket 
már kisgyermekkorban meg kell 
ismertetni gyermekeinkkel. Így fel-
nőttként a hit, a remény, a szeretet, 
a tolerancia, mások megsegítése, 
az önzetlenség, a jóindulat, az oda-
fordulás alapvető igényük és jel-
lemük része lehet. Hisszük, hogy 
a gyermekeken keresztül a szülők 
életmódjára, lelkére, nevelésére is 

hatással lehetünk, hiszen óhatatla-
nul is beszédtéma lehet a családban 
az óvodában felelevenített ismere-
tanyag. A Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvodában a nevelésünk szerves ré-
szeként van jelen a hagyományok 
ápolása, miközben az együtt ját-
szás, együtt munkálkodás, tervez-

getés örömtelivé, izgalmassá teszi 
a várakozás időszakát. Maga az ün-
nep külsőségeivel együtt sem me-
rev, erőltetett, hanem vidám han-
gulatú, felszabadult együtt játszás.

December hónap sok-sok 
programot, tevékenységet rejt. 
Előkerülnek az adventi zsákocs-

kák, amelyek minden nap más és 
más meglepetést rejtenek. Minden 
napra jut az izgalmakból, vajon ki 
bonthatja ki elsőként a meglepetést 
rejtő csomagot? 

A Mikulás várás izgalmait is átél-
hettük a hónap elején. Szerencsére 
minden óvodás és bölcsődés kisgyer-
mek egész évben jó volt, ezért csak 
finomságokkal és egy remek han-
gulatú kis műsorral a puttonyában 
érkezett hozzánk a nagy szakállú. 

Egy héten át nyitva van az óvoda 
kapu is, várjuk a szülőket egy kis 
mézeskalács sütésre. Finomabb az 
a kalács, amit együtt munkálkodva 
készít szülő, gyermek, pedagógus.

Varázslattal, csodákkal teli mese-
élményekkel, a versek zeneiségével, 
rímek csengésével készülünk az idei 
év utolsó együtt töltött napjára, a 
karácsonyi műsorra. Ahol minden 
csoport szintén együtt a szülőkkel, 
rokonokkal, kellemes, meghitt déle-
lőttön élheti át az ünnep hangulatát, 
örülhet a meglepetéseknek.

Adventi csomagok, varázslatos mesék


