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Településünk ismét ünneplőbe öltözött a közelgő ka-
rácsony alkalmából. Azt kívánom, hogy ünnepeljünk 
egészen és öltöztessük a lelkünket is ünneplőbe. 

Térjünk vissza azokhoz az értékekhez, melyek a hét-
köznapok rohanásában gyakran háttérbe szorulnak. 
Figyeljünk jobban egymásra és családunkra is. A fé-
nyekbe öltözött otthonok és utcák kifejezik a ránk bízott 
hagyományt, a fény tradícióját. Hiszen a legsötétebb na-
pon van a legnagyobb szükség a fényre. Azonban kará-

csony elérkeztekor, megszületik az új fény, mely a csa-
lád, a békesség és a szeretet melegét hozza el hozzánk. 
A szeretetét, ami manapság már egészen ritka dolog. 
Vigyünk majd az ünnep fényeiből a hétköznapokba is. 

Polgármesterként szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek, akik egész évben segítették Kulcs fejlődését és 
az önkormányzat munkáját. Áldott, békés, szeretettel-
jes karácsonyt és boldog új évet kívánok minden ked-
ves kulcsi polgárnak.

Tisztelt Kulcsi Polgárok!

Kedves olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

Jobb Gyula 
polgármester
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Településünk lakóit 
foglalkoztató fontos  
kérdésekre kerestük 
a válaszokat.

• A lakosságot az elmúlt időszakban 
leginkább a háziorvos felmentéséről 
érkező hírek foglalkoztatták. 
Az online fórumokon többféle hír, 
sokféle vélemény látott napvilágot. A 
helyzetet pedig nem segített tisztázni, 
hogy az időközben megtartott nyílt 
testületi ülés és képviselői beszámolók, 
törvényileg szabályozott módon nem 
adhattak helyt semmilyen állampolgári 
kérdésnek, vagy akár rögtönzött lakos
sági fórumnak sem. 

Ezért Jobb Gyula polgármester tény
feltáró írását már több online fórumon 
közzé tettük, most lapunk hasábjain is 
elolvashatják. A polgármester nyilat
kozatához szervesen kapcsolódó és azt 
tényszerűen alátámasztó további doku
mentációt a helyszűke miatt itt nem tud
juk közölni, de www.kulcs.eu webolda
lon továbbra is elolvasható. 

Kedves Kulcsi Lakosaink! 

2018. december 12-én délután a köznyu-
galom megzavarása, hivatali dolgozó-
ink megfélemlítésének kísérlete történt 
két önkormányzati képviselő szervezé-
sében, akik a Facebook-on szervezett,  
kb. 90-95 fős erődemonstrációt mutattak 
be a Polgármesteri Hivatalban. 

Az előzményekhez tartozik, hogy a 
Képviselő-testület által átruházott ha-
táskörben a polgármester mint munkál-
tató, egy fő közalkalmazott felmentését 
kezdeményezte a háziorvossal szemben, 
valamint gondoskodott a háziorvosi fel-
adatokat ellátó szakorvosi helyettesítés-
ről az új háziorvos praktizálásának meg-
kezdéséig. 

Az ellenkező hírekkel szemben min-
den képviselő, kivétel nélkül, minden in-
formáció birtokában volt az üggyel kap-
csolatosan, tehát – állításukkal szemben 
– nem érhette őket meglepetés a felmen-
téssel kapcsolatosan. Az ügy fontosságá-

ra tekintettel többször is összegyűlt a tel-
jes képviselő-testület egyeztetésre, tehát 
minden képviselő részt vett a döntés elő-
készítésében. A végső döntés az volt, hogy 
a doktor úrnak felajánlja a munkálta-
tója a közös megegyezéssel való közal-
kalmazotti jogviszony megszüntetését 3 
havi végkielégítés megfizetésével, és ha a 
közös megegyezést a másik fél nem fo-
gadja el, akkor a polgármester belátá-
sa szerint él a munkáltatói jogkörével.

Az a problémakör, mely a felnőtt há-
ziorvos felmentéséhez vezetett végül, már 
három képviselő-testületi cikluson ke-
resztül húzódik, 2009-ig nyúlik vissza, 
amikor is a jelenlegi háziorvos személyes 
anyagi jellegű problémái miatt nem ve-
hette át a praxist, így arra kényszerült 
az önkormányzat, hogy őt közalkalma-
zottként alkalmazza. Ebben az időszak-
ban még deficites volt az állami támoga-
tás, az önkormányzatnak ki kellett egé-
szítenie saját bevételével a hiányzó költ-
ségeket. Az idők folyamán a problémák 
gyűltek, és most jutott el a képviselő-tes-
tület odáig, hogy a sorozatos követelőzés 
és fenyegetőzés hatására a háziorvos fel-
mentését kezdeményezze. Az elmúlt 10 
év alatt a képviselő-testület 15 alkalom-
mal tűzte napirendi pontra ezt a kérdést, 
5 zárt ülésen és 10 nyílt ülésen döntött 
határozatával a mindig regnáló testület. 

A praxist sem a Kiss Csaba polgár-
mester, sem a Posch János alpolgármes-
ter, sem a Jobb Gyula polgármester által 
irányított képviselő-testület nem javasol-
ta a háziorvos részére átadásra.

A nyílt testületi üléseken történteket 
teljes terjedelemben, a zárt üléseken tör-
ténteket (mivel a zárt ülésen történtek 
nem nyilvánosak, kivéve a döntéseket) 
a döntések kivonatával most egy he-
lyen, annak folyamatában bemutatjuk. 
Természetesen számtalan esetben tör-
tént személyes megbeszélés, egyeztetés is 
a doktor úrral, melynek anyaga nem nyil-
vános, ezért azokat nem áll módunkban 
megjelentetni. Természetesen a személyes 
adatok védelmét biztosító jogszabályt fi-
gyelembe véve tudunk csak informáci-
ót nyújtani, így a bemutatott anyagok 

a doktor úr személyes adatainak védel-
me érdekében nem lesznek teljes körűek.

A napirendi pontokból az látszik, hogy 
a képviselő-testületek elé a doktor úr ké-
réseinek megfelelően hol a praxis jogának 
ingyenes átadása, hol pedig a doktor úr 
juttatásainak emelése került, más kezde-
ményezés a doktor úr részéről a lakosság, 
vagy az ellátottak érdekében, a jobbítás 
szándékával még soha nem történt. Az 
is nyilvánvaló, hogy a három cikluson 
keresztül egyetlen képviselő-testület sem 
szavazta meg a bizalmat a praxis átadá-
sára a háziorvos részére, amely nyilván 
nem véletlen. 

A praxis átadás megtagadásának több 
oka is van. 

Legfontosabb oka az, hogy a jelenlegi 
háziorvos 5 éven belül eléri a nyugdíj-
korhatárt, amikor is a nyugdíjba vonuló 
háziorvos részéről eladóvá válik az in-
gyenesen megkapott praxis-jog. A doktor 
úr nyugdíjba vonulása esetén az önkor-
mányzatnak semmilyen lehetősége nem 
lesz a praxist megvásárló új háziorvos 
személyének kiválasztására. Halál esetén 
a praxis jog szerint a praxis tulajdono-
sa családjának tulajdonába száll, akik 
szabadon értékesíthetik azt mint örök-
séget, tehát az önkormányzatnak abban 
az esetben sem lesz lehetősége az új há-
ziorvos kiválasztására. Természetesen a 
doktor úrnak nem kell kivárnia a nyug-
díj korhatár elérését  sem, hiszen ami-
kor a praxis a kezébe kerül, azzal sza-
badon rendelkezik, és bármikor értéke-
sítheti azt. 

Az állami támogatásból származó 
több éves takarékos gazdálkodás ered-
ményeképpen sikerült megvásárolni az 
egészségügyi alapellátás célját szolgáló 
épületet, és azt felújítani minden kulcsi 
lakos ellátása érdekében. A felújítás költ-
ségeire önkormányzatunk 17.700 ezer 
Ft visszatérítendő hitelt vett fel, mely-
nek törlesztése még két éven át esedé-
kes, és az állami támogatásból megtaka-
rított összegből kívánja ezt önkormány-
zatunk fedezni. Az önkormányzatnak je-
lenleg 23.384 e Ft bevétele, és 22.978 e 
Ft kiadása keletkezik a praxis támoga-
tásból évente, így jelenleg 406 e Ft ma-
rad év végére. Amennyiben a praxist át 
is adná önkormányzatunk, az ingatlan 
fenntartási költségei és hitel törlesztései 
továbbra is az önkormányzat költségve-
tését terhelnék, minden állami támo-

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 
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gatás nélkül, ezt az összeget pedig a la-
kosság befizetéseiből kellene kipótolnunk.

Legfőképpen nem látjuk biztosítottnak 
azt, hogy a háziorvos a praxis átadását 
követően az asszisztenciát milyen mér-
tékben biztosítaná, hiszen jelenleg mind 
a háziorvosnak, mind az asszisztensének 
munkáltatói döntés alapján emelt össze-
gű illetmény van megállapítva, és egyéb 
juttatásokban is részesülnek, de a pra-
xis átadását követően önkormányzatunk 
nem szólhatna bele az állami támoga-
tás felhasználásába, így a háziorvos al-

kalmazottja illetményének, egyéb jutta-
tásainak biztosításába sem. 

Többszöri eredménytelen tárgyalást, 
egyeztetést követően 2018 novemberé-
ben végül a háziorvos azzal fenyegette 
meg az önkormányzatot, hogy amennyi-
ben nem kapja meg ingyenesen a pra-
xist, akkor december 2-án már be sem 
fog jönni a betegek ellátására, mert több 
álláslehetőséget is felajánlottak részére. 
Itt volt az a pont, ahol a polgármester-
nek kötelessége volt a helyzetet megolda-
ni a lakosság további folyamatos ellátá-
sa érdekében, és a bizonytalan helyzet 
megszüntetése céljából. 

A valótlan híresztelések ellenére nem 
került veszélybe az ellátás egy pillanat-
ra sem, mivel azonnal sikerült megálla-
podni a helyettesítésről a helyettesítő há-
ziorvossal, dr. Árgyélán Sárával, akinek 
jelenleg is számos kulcsi páciense van, 
és személye jól ismert a kulcsi lakosok 
körében, hiszen korábban is a doktor úr 
távollétében ellátta a helyettesítésből fa-
kadó feladatokat. A helyettesítés a jelen-

legi rendelési időben és helyen fog történ-
ni, tehát semmilyen hátrányos helyzetbe 
nem  kényszerülnek a kulcsi betegek a 
jövőben sem az ellátás során. 

Minden ezzel ellenkező kijelentés a 
jóhiszemű lakosság megtévesztése, ha-
zugság, két képviselő rosszindulatú, a 
Polgármestert, a Képviselő-testületet és 
a Polgármesteri Hivatalt is méltatlan 
helyzetbe hozni kívánó manipulációja. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mi-
előtt állást foglal az ügyben, győződjön 
meg a Polgármesteri Hivatal által tények-

kel alátámasztott valóságról, mert min-
den ellentétes közlés rosszindulatú, ma-
gáncélú híresztelés.

Minden kérdésre szívesen válaszolunk, 
hiszen minden elérhetőségünk nyilvános. 
Kérjük, hogy kérdéseivel keressen ben-
nünket a már megszokott informáci-
ós csatornákon, akár személyesen, akár 
e-mailben, akár telefonon. 

Jobb Gyula
polgármester 

Több lakótársunk véleményének sze
mélyesen kívánt hangot adni a Polgár
mesteri Hivatalban. Azonban a résztve
vők csak egymás között egyeztettek, az 
önkormányzat vezetőit és a hivatal dol
gozóit nem értesítették szándékukról. A 
jelentős számú csoport fellépése az ön
kormányzati dolgozókban és az ügyes
bajos dolgaikat intéző ügyfelekben fi
noman fogalmazva is negatív érzéseket 
váltott ki. Ezzel kapcsolatban Kulcs 
jegyzője nyílt levelet fogalmazott meg, 
melyet az alábbiakban olvashatnak.

Tisztelt Kulcsi Lakosok, 
kedves Ügyfeleink! 

Talán többen is hallottak arról, hogy 2018. 
december 12-én délután képviselőhöz nem 
méltó, erőszakos nyomásgyakorlás történt 
Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala 
ellen két önkormányzati képviselő szerve-
zésében, kb. 90-95 fő támogatásával

Délután négykor, ügyfélfogadási időben 
váratlanul, előre nem egyeztetett időpont-
ban egyszerre népes csoport gyülekezett, 
majd özönlött be a Polgármesteri Hivatal 
aulájába és irodáiba, akik az ott hivata-
li ügyfélfogadást tartó 5 (!) köztisztviselőt 
és az ott tartózkodó, hivatalos ügyintézésre 
érkezett ügyfeleiket megfélemlítésére alkal-
mas módon, az ügyfélfogadás rendjét ki-
abálással és zajongással megzavarva kö-
vetelték a polgármestert, majd a földszin-
tet elfoglalva várták meg annak érkezését. 

A Polgármesteri Hivatalban nincs biz-
tonsági szolgálat, és úgy érzem, hogy ve-
lem együtt a képviselő-testület minden tag-
jának felelőssége köztisztviselőink és ügy-
feleink személyének és munkájának bizto-
sítása, és ez az évtizedek alatt kialakult, 
nyugodt, ügyfélbarát biztonságérzet azon 
a napon megrendült.

Jómagam több mint 20 éve dolgozom a 
közigazgatásban Kulcson a Polgármesteri 
Hivatalban, de ilyen szomorú és elgondol-
kodtató esettel munkám során még nem ta-
lálkoztam.  Eddig még soha nem volt szük-
ség arra, hogy a rendőrség segítségét kelljen 
kérni a hivatal köztisztviselőinek és a hiva-
talba ügyintézés céljából érkező állampol-
gárok testi épségének biztosítása érdekében.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
munkakörük gyakorlása során az ügyfelek-
kel kapcsolatos hatósági ügyeik intézésén 
kívül pártatlanul, tevékenyen segítik min-
den egyes képviselő munkáját, a képviselő-
testület üléseit előkészítik, és a meghozott 
döntéseket végrehajtják, részükre informá-
ciót szolgáltatnak, de a képviselői döntések 
meghozatalában egyáltalán nincs szerepük.

Mélységesen elszomorít ezért egyes kép-
viselők Polgármesteri Hivatallal szem ben 
tanúsított viselkedése, mellyel nem tisztel-
ték sem köztisztviselőinket mint munkatár-
sukat, sem pedig azokat az ügyfeleket, akik 
a tegnapi napon szerették volna ügyes-ba-
jos dolgaikat hivatalunkban intézni. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jobb Gyula polgármester, Dr. Árva Helga jegyző
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Itt szeretnék elnézést kérni a két kép-
viselő és a velük együtt érkező nyomás-
gyakorló személyek helyett minden érin-
tett kollégától és éppen jelen lévő kedves 
ügyféltől, és remélem, hogy hasonló at-
rocitásokat a jövőben el tudjuk kerülni 
annak érdekében, hogy a Polgármesteri 
Hivatal továbbra is létrehozásának cél-
ját, a hozzánk forduló ügyfelek gyors, ud-
varias és biztonságos ügyintézését szol-
gálhassa. 

Engedjék meg, hogy a közelgő ün-
nepekre gondolva az ellenséges nyo-
másgyakorlás, a közhangulat rontása, 
a feszültségek szítása helyett kívánjak 
mindannyiunknak békés, boldog, szere-
tetben töltött ünnepeket. 

Dr. Árva Helga
jegyző

Lapzártakor érkezett 

Tisztelt Kulcsi Lakosok!

A tegnapi napon értesültem 
arról, hogy a háziorvosi szol-
gálat helyettesítésére felkért, 
köztiszteletben álló szülész-
nőgyógyász, klinikai onkoló-
gus, háziorvos szakképzettségű 
doktornőt telefonon, sms-ben 
olyan mértékben megfélem-
lítették, hogy háziorvosi ellá-
tásra tett szándéknyilatkozatát 
visszavonta.

Figyelembe véve a történteket, 
úgy döntöttem, hogy a lakos-
ság egészségügyi alapellátásá-
nak biztosítása érdekében Dr. 
Fenyvesi Béla felnőtt házior-
vos felmentését a mai napon 
visszavonom.

Kulcs, 2018. december 18.

Jobb Gyula      
polgármester

• A csatorna kivitelezésről minden 
számban írunk. Most is tájékozta-
tást kértünk a polgármestertől, Jobb 
Gyulától.

– A csatorna kivitelezése az ütem
tervnek megfelelően, rendben halad. 
Jelenleg a Temető utcánál és az Arany 
János utca Duna felőli oldalán folynak 
a munkálatok. A vállalkozónak kö
telessége, hogy napi szinten 
végig menjen és ellenőriz
ze az utak állapotát, ahol 
kátyúsodik ott ki kell ja
vítania.

– Mikor várható a vég-
leges visszazárás az utak 
tekintetében?

– A csatorna elkészülte 
és a nyomás próbákat köve
tően, fél év moratórium van elő
írva, hogy minden probléma, felszínre 
kerüljön, tehát amíg helyre nem áll a terü
let geodéziája, nem engedi a Közútkezelő 
az utak végleges helyreállítását. 

Ezért is nagy eredmény, hogy sike
rült kiharcolni, hogy a kulcsi főbb utak 
bár ideiglenesen, de mégis csak szilárd 
burkolatot kaptak — mondta el Fejes 
Balázs alpolgármester. 

• Budapestről keresték meg szer-
kesztőségünket, hogy milyen utcákat 
érintett a partfalcsuszamlás? Melyek 
azok a területek ahol érdemes lehet 
ingatlant vásárolni?
4 partfalcsúszott területünk van. Észa
kon a Vörösparti rész, a  HullámDeák 
utcák, a Hajóállomás feletti és a strand 

feletti területen. A képviselőtestület 
egyértelműen kiállt ezen területek re
habilitációja mellett. Nem a testületen 
múlik, ez Kormányhivatali és megyei 
főépítészeti hatáskör.

A csúszásveszély alapján 3féle beso
rolás létezik telekvárárlás szempontjából. 
Ezért  arra kérünk mindenkit, hogy adás

vétel előtt vegyék fel a kapcsolatot a 
hivatal dolgozóival. Ők hitele

sen, minden kérdésre meg 
tudják adni a választ — tá
jékoztatta lapunkat  Fejes 
Balázs alpolgármester. 

Kulcs Község Helyi 
Építési Sza bályzatának 

és településrendezési esz
közeinek felülvizsgálata 

napirenden szerepelt a köz
elmúltban megtartott Képviselő 

testületi nyílt ülésen.
A képviselő testület tárgyalásokat foly

tat a Váti Városépítési Kft.vel, a település
rendezési eszközök módosításával kapcso
latban, mert  Kulcs Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete felül kívánja vizsgálni 
Kulcs Község településrendezési eszközeit. 

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégi
áról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint  az önkormányzat 
a településszerkezeti tervet legalább 10 
évente, a helyi építési szabályzatot leg
alább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt 
arról, hogy továbbra is változatlan tarta
lommal alkalmazza, módosítja, vagy újat 

(Folytatás a 3. oldalról.)

Kulcs kérdések

Az önkormányzati 
képviselői 

beszámolókat  
a januári számunk 

mellékletében 
olvashatják.

Fejes Balázs alpolgármester
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Talán nem tűnik szerénytelenségnek, 
ha a címszót folytatva javaslom: 
tegyünk mi is lakóközösségünk, 
településünk szépítéséért, 
komfortosításáért!

Kedves lakótársak! Úgy 
gondolom, hogy csatlakoz-
nunk kell nekünk kulcsi la-
kosoknak is Kulcs fejlesztése, 
szebbé tétele érdekében a je-
lenlegi munkálatokhoz. 

Ne csak a kormánytól, az 
önkormányzattól, vagy valami 
földöntúli erőtől várjuk azt, hogy 
szebb, nyugodtabb, békésebb, jobb és 
tisztább levegőjű faluban éljünk. 

Tegyünk mi is érte!
A falu szépen fejlődik. Egy-két fon-

tosabb dolgot megemlítve, például jár-
dát kaptunk, ingyen-kormányzati támo-
gatással- csatornázva lesz a falu, új ren-
delőintézet lett.

Növekszik a lakosság, fiatalok száma 
jelentősen emelkedik, így a bölcsődei, óvo-
dai ellátás bővítésére is sor kerül. 

Mindebből úgy érzem, hogy nekünk 
lakóknak is kellene a közös cél érdekében 
tennünk valamit. Gondoljuk végig mit te-
hetnénk, természetesen mindent a kor-
látaink és lehetőségeink határain belül. 
Kérem csatlakozzanak-e felvetéshez, gon-
dolják végig, hogy Kulcs és saját magunk, 
milyen lehetőségekkel rendelkezünk, mit 
tudunk tenni. A lakókörnyezetünk szépí-
tése, környezetünk javítása ne jelentsen 
erőn túli fizikai, vagy anyagi áldozatot 
senkinek. A közösség ereje, tenni akará-
sa legyen az erő, ami az ötletek megva-
lósítását segítheti.

Mire gondolok itt? Példaként javas-
lom, hogy az elkövetkezendő télen-tavasz-
szal tegyük szebbé a gyalogjárdák és az 
útpadka közötti szakaszt, az út menti 
árkokat. Ültessünk fát! 

Mindenki a saját portája, háza előtt 
tegyen rendet, tartsa szép, vagy még 
szebb állapotban. Gondolok itt gyom-
mentesítésre, füvesítésre, virágosításra, 
vagy egyéb más dologra. Kérem java-
soljunk jót, és jobbat.

Kérem az Önkormányzat illetékeseit, 
karolják fel javaslatom, legyenek szószó-
lói, segítői és irányítói-e pozitív ügynek. 
Szervezzék, támogassák, tervezzék és irá-
nyítsák a munkálatokat. Kérjék az új ötle-
teket, kezdeményezzék a még újabbakat.

Én nagyon bízom lakótársaimban, a 
kulcsi lakókban, az itt élőkben, az itt üdülő 
vagy nyaraló, hétvégi házzal, vagy nyara-
lóval rendelkező időszakosan itt élőkben. 
Mutassuk meg, hogy a közösség formáló 
ereje, együtt gondolkodása, milyen nagy 
dolgokra képes.

Fogjon össze a falu, hogy mind-
nyájunknak jó legyen. Azt kívánom 
mindannyiunknak, amit pár évvel ezelőtt 
egy kis-kulcsi fiatalokból, idősebbekből ösz-
szeállt-csapat megfogalmazott — „Kulcs 
jó itt lenni!”

Így legyen! Tegyünk érte: Te is, Én is!
Kegyeletteljes, békés karácsonyt és ered-

ményekben gazdag, boldog, új esztendőt 
kívánok minden kulcsinak!

Molnár Lajos
Kulcs, Kossuth 
Lajos utca 113. 
szám alatti lakos

Tegyünk mi is!…
Olvasói levél 

Nekünk fontosak  
a kulcsiak javaslatai,  

az Ön jobbító szándéka, 
 ötletei is. Ezért életre hívjuk  

a Kulcsi Konzultációt.
Ha Önnek számít a település jövője  

és szeretne tenni, akkor kérjük,  
hogy legjobb tudása szerint támogassa  

a település fejlesztését. Három területen várjuk 
önöktől a javaslataikat, észrevételeiket, ötleteiket: 

1. közösségi • 2. gazdasági • 3. környezeti

A jobbító ötleteket több fórumon tudják 
eljuttatni hozzánk írásban  

a Polgármesteri Hivatalba, online 
a Krónika e-mail címre.

készít. A 2012. december 31én hatály
ban lévő, valamint az OTÉK 2012. au
gusztus 6án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével elkészített és elfoga
dott településrendezési eszköz 2019. dec
ember 31ig alkalmazható. A fenti jog
szabályokat figyelembe véve szükséges 
Kulcs Községi Önkormányzat település
rendezési eszközeinek felülvizsgálata, és 
új szabályzat elkészítése.

  A településrendezési eszközök felül
vizsgálata elkerülhetetlen, a  módosításo
kat többek között KkCs (Különleges be
építésre nem szánt csúszásvédelmi terület) 
és potenciális mozgásveszélyes területek 
felülvizsgálata is indokolja. De a módosí
tásokat több lakossági kérelem is sürgeti, 
mint például a zártkertes, kivett zártkertes 
övezetben a beépíthetőségi százalék eme
lése 3 %ról 10 %ra, vagy egyéb egyéni 
kérések az Arany János utca 0445/8 ingat
lan véderdőből lakóházas övezetbe törté
nő átvezetése, illetve egyes ingatlanok te
lekméretének módosítása övezetenként. 
De intézkedést  igényel az iparterület te
rületének módosítása, valamint az üdülő
övezet bevonása kertvárosias övezetbe a 
szennyvízhálózat kiépítés miatt.

A településrendezési eszközök felül
vizsgálatához 4 vállalkozást kértek fel ár
ajánlat megtételére, közülük három élt ez
zel a lehetőséggel. A képviselő testület 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellensza
vazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képvi
selőtestületének 129/2018. (XI.28.) ha
tározata  Kulcs Község Helyi Építési 
Szabályzatának és településrendezési esz
közeinek felülvizsgálatáról

Kulcs Községi Önkormányzat Kép
viselőtestülete megtárgyalta a „Kulcs 
Község Helyi Építési Szabályzatának és 
településrendezési eszközeinek felülvizs
gálata” tárgyú előterjesztést, és úgy dön
tött, hogy  Kulcs Község Önkormányzat 
Kép viselőtestülete felül kívánja vizsgál
ni Kulcs Község településrendezési esz
közeit.

A településrendezési eszközök módosí
tásának elvégzésének feladatával kapcso
latos eljárásban a – nyertes ajánlattevő
ként a Váti Városépítési Kft.t hirdette ki 
és bizta meg a munkával.
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Peter Sramek üzenete a kulcsiaknak
Nagy sikerű Jótékonyság Est Kulcson 

A licit egyfajta 
materiális 
haszonszerzés, a 
jótékonyság pedig egy 
önzetlen jó cselekedet  
– látszólag közel 
sem összetartozó 
fogalmak, pedig 
Kulcson minden évben 
bebizonyítják, hogy 
igen is az. 

A Jövő Kulcsa Egyesület eb
ben az évben december 8án 
szervezte, már ötödik alka
lommal a Jótékonysági Estet a 
Vidám Emberek Közössége 
és a Kulcs Biztonságáért 
Pol gárőr Egyesület közre 
működésével. 

A zeneterembe ínycsiklan
dó kolbász és sütemény illa

Peter Sramek és Jobb Gyula

Jobb Gyulané, Fejes Balázs, Szatmári Szabolcs, Doma Mónika, Moróné Edit, Holl Tamásné

Vidám Emberek Közössége

A gyerekrajzok

Dr. Balog Edina és Sonkoly Csaba Peter Sramek társaságában

 Péter Sramek 
és sokan mások 

személyes videóban 
üzennek a kulcsiaknak 
Karácsony alkalmából: 

December 23-tól  
a település  

hivatalos oldalán 
megtekinthetik.

ton keresztül vezetett az út, 
hiszen a jótékonysági ren
dezvény szervezői jól tudják, 
hogy az adakozók minden ér
zékszervét meg kell szólítani. 
A tornaterem ünnepi díszben 
várta a vendégeket, a legszebb 
része a gyermekrajz kiállítás 
volt, a legizgalmasabb pedig 
a 197 hívogató, licitre felaján
lott adomány. 
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Peter Sramek üzenete a kulcsiaknak
Nagy sikerű Jótékonyság Est Kulcson 

Jobb Gyulané, Fejes Balázs, Szatmári Szabolcs, Doma Mónika, Moróné Edit, Holl Tamásné

A rendezvényt a Jövő 
Kulcsa Egyesület elnöke 
Moró Péter nyitotta meg, 
majd Jobb Gyula polgár
mesternek adta át a szót. 
Köszönet és tisztelet mind
azoknak, akik tesznek a jó 
ügyért — mondta a polgár
mester.

Az est háziasszonya Fejes 
Brigitta volt, az ő közremű
ködésével zajlott a licitálás, 
melyet Dr. Árva Helga jegy
ző felügyelt és Fejes Edit ve
zetett. Az eseményt megtisz
telte a Mikulás is, a kram
puszaival. 

A jó hangulatot Csuhai 
Gyuláné különleges Ady 
szavalata, KőhalmiHimfy 

Fejes Balázs alpolgármester, Jobb Gyula polgármester  
és a Mikulás

Jobb Gyula, Moró Péter, Kovács Péter

Fejes Hunor, Moró Péter, Doma Beni és a Mikulás

A Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr 

Egyesület  
által felajánlott licit tárgyakból 

befolyt 173 ezer forintot,  
A Jövő Kulcsa Egyesület 
a lehetőségeihez mérten 
megpróbál kiegészíteni  

az új járőr autó 
megvásárlásához  

hiányzó összeggel.

Juli anna meseszép furulya 
játéka, a Vidám Emberek 
Közös ségének törpös műso
ra, Denke Mariann és gyer
mekeinek megható táncbe
mutatója, valamint a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület filmje szavatolta. 
Minden műsorszámot fer
geteges tapsviharral jutal
mazott a jótékonykodó kö
zönség. A licitben megfáradt 
adományozókat a szervezők 
Péter Sramek műsorával ju
talmazták meg. Péter fergete
ges hangulatot teremtett nem 
csak énekelt nekünk, velünk, 
de meg is táncoltatta a közön
séget. Karácsonyi üzenetét a 
település hivatalos facebook 
oldalán tekintheti meg min
denki. 

A rendezvényen befolyt 
teljes összeg 1.112.105 fo

rint, melyből többek közt 
az iskola céljait, tehet
séges fiatalokat és a rá
szoruló családokat fogják 
támogatni. A rászorulók 
és idősek az adományo

kat  a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület segítsé

gével december 23án fogják 
megkapni.
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fejes Balázs 06 (70) 639-0133

  Jegyző  
 Dr. Árva Helga  06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (25) 440-400/9-es mellék 
 Jónás Teréz 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152

  Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv  
 Mészáros–Godó Anita 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Hegedűs Andrea 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Sárközi Ferencné  06 (70) 328-2429 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Beregszászi Anikó  06 (20) 377-7842

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 759-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

Fontos telefonszámok
Isten. Ezt a szót száz ember 
százféleképpen fogja érteni, 
és száz különböző dolgot gon
dol majd: „a Jóisten” „a békém 
forrása” „bennem is itt van 
Isten” „az erő” „a teremtő” „a 
lelkiismeretem” „a gyerme
kem” „a hatalmam” „én” stb.… 
Néha összeilleszthető, néha 
egyenesen ellentétes szavak. 
Ezért veszélyes bárhol is kiej
teni ezt a szót, ugyanis nem 
ugyanazt értjük alatta. Ha pe
dig a Biblia Istenét nézzük, ott 
egy személyként jelenik meg. 
Hogy lehetne egy személyt egy 
szóval leírni? Ez lehetetlen. 
Egy emberi személy megis
merése is csak az élettörténete, 
gondolatai, kapcsolatai, ér
zelmei, vágyai, félelmei révén 
lehetséges – bizonyos fokig. 
De az ember nem csak a ré
szek összessége, hanem egy, és 
megismételhetetlen egyedi ér
ték. Nem birtokolható, és nem 
is másolható. Az, aki. Ezért is 
fontos, hogy amikor azt mond
juk, hogy Isten a földre jön, és 
emberi formát vesz fel, akkor 
arról az Istenről beszélünk, 
aki a Bibliánk egyedi szerep
lője az egész Ószövetségen át, 
évezredeken át. Aki hozzánk 
hasonlóvá lesz, és értünk válik 
sebezhetővé. Ha az Isten szót 
nem értjük, nem érthetjük ezt 

sem. Mekkora hatalmat, di
csőséget és békét hagy hátra, 
hogy részesedjen a mi létünk 
nyomorából, és közvetlenül 
szólhasson hozzánk? Fel sem 
foghatjuk.

Miért jó hír ez nekünk? Mert 
mi is istent játszva járunkke
lünk… megoldjuk, kitaláljuk, 
igazságot teszünk, megteremt
jük… tevékenyen várjuk a ka
rácsonyt is. És azt gondoljuk, 
hogy ez a sürgésforgás az élet 
célja. Miközben ha Jézusra te
kint az ember, akkor megért
hetjük, hogy éppen a hatalmam, 
sértettségem, igazságom, dicső
ségem feladásában teljesítem be 
a célt. Miért van annyi feszültség 
a karácsonyi készülődésben? 
Mert nem értettük meg iga
zán az ünnep lényegét. Feladni 
az igazságom, hatalmam, büsz
keségem. (Fiatalok így monda
nák: „Lejjebb venni az arcom
ból”) Bocsánatot kérni és ad
ni, odabújni a házastársamhoz, 
Jézus miatt. Nem meghunyász
kodni (!), hanem szabad akara
tomnál fogva úgy dönteni, hogy 
elengedek mindent, és csak sze
retni akarok. Mert a személyes 
Isten is ezért hagyta el a menny 
dicsőségét, és a szeretetért lett 
emberré.

Fodor István 
református lelkipásztor

Életszagú Isten

• December 23., 9 óra: díszterem, a délelőtti  
 istentisztelet keretében lesz a hittanosok  
 karácsonya

• December 25., 9 óra: karácsonyi úrvacsorás  
 istentisztelet 

• December 30., 9 óra: „rendes” istentisztelet  
 a szokott időben.

• 2019. január 1.,15:30 óra: Újévi úrvacsorás  
 Istentisztelet az evangélikusokkal együtt 
 Rácalmáson

Ünnepi alkalmaink
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December 6-án a 
Faluházban a kulcsiak 
közösen várták a 
Mikulást. 

A csizmafényesítő napok 
után a Réparetekmogyoró 
mesezenekar manói önfeledt 
gyermekarcokat és gyerme
ki felnőtteket varázsoltak a 

kulcsiakból a mikulásváró 
bulin. Sok dallal és tánccal 
vártuk az elfoglalt Mikulást, 
a manók egyáltalán nem ap
rócska mikulásváró bulit, 
hanem hatalmasat csináltak 
a kulcsiakkal közösen. Majd 
megérkezett a várvavárt nagy 
szakállú, puttonyában soksok 
finomsággal.

Mikulás buli Kulcson
Önfeledt gyermekarcok, gyermeki felnőttek   

Adventvárás kórussal és tábortűzzel   
A Nap Házába november 30-án vártak mindenkit a Közös a tűzünk — közös az asztalunk Advent váró rendezvényre. A nyári ház-
ban és verandáján lángossal, és a hagyományhoz hűen teával és forralt borral búcsúztak a szervezők az idei év szabadtéri ren-
dezvényeitől. A közös asztalon volt még sütemény, mandarin, jó fajta kontyalávaló, melyek mind-mind az önkénteseket dicsérik. 
Mint minden évben, így idén is óriás máglyát gyújtottak a rendezvény tiszteletére. A tűz fényénél a lelket és testet is melegítette 
a Dunaújvárosi Vegyes kar éneke, mely különleges élmény volt.
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Az elmúlt hónapban a 
Rákóczi utcai családi 
házban felrobbant egy 
vegyes tüzelésű kazán.

Bár személyi sérülés nem tör
tént a robbanás olyan nagy ká
rokat okozott, hogy lakhatat
lan lett az ingatlan. A  lakókat 
mindenki jól ismeri Kulcson, a 
Bódis családról van szó. 

— A tűzoltókat hívtam, 
de azonnal segítséget kap

tunk a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesülettől is. A 
romok eltakarításában töb
bek között személyesen részt 
vett  Jobb Gyula polgármes
ter, Fejes Balázs alpolgármes
ter, Holl Tamásné, Moró Péter 
és Ősi Mihály is. Nagyon kö
szönöm mindenkinek az ál
dozatkész munkáját, jó érzés, 
hogy ennyien segítettek a baj
ban — mondta el lapunknak 
Jolika néni.

Pályázati úton, 
lehetőségünk nyílt 
a Hankook Tire Kft. 
anyagi segítségével, és 
dolgozóinak áldozatos 
munkájával közösen, a 
szükséges engedélyek 
beszerzését követően, 
november végén 
egy újrahasznosított 
gumiból készült 
úgynevezett fekvő rendőr 
kihelyezésére, a Kulcsi 
Fekete István Általános 
iskola diákjainak 
védelme érdekében.

December elején közlekedé
si akció keretében hívtuk fel a 
járművezetők figyelmét a téli 
közlekedés veszélyeire. A kul
csi Körzeti Megbízottal, Boda 
Tamás rendőr főtörzsőrmester
rel közösen, általános gépjár
mű ellenőrzést hajtottunk vég
re településünk több pontján. 
A közelgő ünnepekre való te

kintettel szaloncukorral és 
gyümölccsel leptük meg a 
járművezetőket. 

A korábbi akcióinkhoz ké
pest pozitívan változott a köz
lekedési morál.

Köszönjük a járművezetők 
türelmét, de felhívjuk a figyel
müket, hogy a közeljövőben 
fokozott rendőri jelenlétre le
het számítani

Egy polgárőr társunk, Osz
vald Árpád kezdeményezésére 

— magánemberek, vállalkozók, 
civil szervezetek összefogásával 
—, adományokat gyűjtöttünk 
egy rászoruló család számára.

Az édesapa betegsége miatt 
munkaképtelen, az édesanya, 
pedig a közelmúltban veszítet
te el munkáját. Rendkívül rossz 
körülmények között élnek, de 
tisztességgel próbálják átvészel
ni a mindennapokat. A törté
netet tovább szomorítja, hogy 
a velük élő öt éves kisfiúknak 

is csak a legszükségesebbek jut
nak. A család egy ismerőse, úgy 
gondolta segítséget kér, mert Ők 
maguk lassan már nem is ér
zik, mennyi nélkülözésre kény
szerülnek.

Ismerőseink körében mesél
tünk a nehéz sorsú családról, 
és folyamatosan érkeztek a fel
ajánlások: gyerekjátékok, köny
vek, ruhaneműk, tartós élelmi
szerek, gyümölcsök, és anya
gi segítség a rezsi költségekhez.

A beérkezett adományokat 
egyesületünk elszállította, és 
adta át a családnak, akik szem
mel láthatóan meghatódtak! 
Megilletődöttségüket lassacs
kán a gyermek öröme oldotta, 
ahogy játszani kezdett és elmo
solyodott.

Nagyon köszönjük a sok tá
mogatást, és hogy ennyien ki
álltak a jó ügy érdekében! Arra 
szeretnénk felhívni emellett a fi
gyelmet, hogy ha nyitott szem
mel járunk, mindannyian talál
kozunk olyanokkal, akik segít
ségre szorulnak, ne menjünk el 
mellettük!

Büszkék vagyunk kollégánk 
kezdeményezésére. Mottónk: 
„Oda megyünk, ahol szükség 
van ránk!” — tájékoztatta la
punkat, Kovács Péter az egye
sület elnöke.

„Oda megyünk, ahol  
szükség van ránk!”
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület hírei  

Köszönet a segítségért!
Pusztított a kazán  

Sonkoly Csaba, Pulai Tibor, Kovács Péter 
és a Hankook Tire Kft. dolgozói 
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Kulcs Község ismét 
egy színvonalas 
rendezvénynek 
adott otthont, 2018. 
november 30-án immár 
ötödik alkalommal 
került megrendezésre 
településünkön a 
XVII. Fejér Megyei 
Állatorvosi Emléknap és 
szoboravatás. 

A csípős hideg 
ellenére szép 
számmal je
lentek meg az 
érdeklődők a 
Szo borparkba 
m e g h i rd e t e t t 
ünnepségen, ahol 
a múlt századi Kulcs
Pusztát kikapcsolódásuk, 
feltöltődésük  helyszínéül vá
lasztott,   tudós állatorvos pro
fesszorokra a „Kulcsi Hatokra”, 
emlékezik Kulcs lakossága és a 
Magyar Állatorvosi Kar. Idén 
Dr. Marczis Árpád tiszteletére 
készült szobor foglalta el méltó 
helyét a szoborparkban. 

Az ünnepség Dr. Sziebert 
Gergely megyei főállatorvos 
üdvözlő szavaival vette kezde
tét, majd a jelenlévők közösen 
elénekelték a Himnuszt.

Ezt követően L. Simon 
László országgyűlési képvise
lő, köszöntötte az egybegyűlte
ket, beszédében kihangsúlyoz
ta a megemlékezés fontosságát 
és méltatta az alkotó Kontur 
András szobrászművész mun
kásságát.

A Kulcsi 
Fekete István 
Általános Is

kola diákjainak 
szív melengető ün

nepi műsora után, 
Prof. Dr. Sótonyi Péter az 

Állatorvostudományi Egyetem 
rektora beszélt, Dr. Marczis 
Árpád munkásságának fon
tos mérföldköveiről, kiemelte, 
hogy a szerodiagnosztikai szű
rővizsgálatok bevezetésével a 
köz és állategészségügyi szem
pontból jelentős fertőző állat
betegségek leküzdésével és az 
állategészségügyijárványügyi 
kutatások fejlesztésével mara
dandót alkotott. 

Ezután sor került a szo
bor leleplezésére, majd 
a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében emlékülésre 
gyűltek össze az állatorvo
si szakma, jeles hazai képvi
selői, melyet Dr. Móré Attila 
az AlphaBefektetési Holding 
Zrt. elnöke, címzetes egyete

mi docens vezetett. Itt tele
pülésünk Polgármestere Jobb 
Gyula köszöntötte az egybe
gyűlteket, ezután Dr. Bognár 
Lajos országos főállatorvos, 
és Dr. Simon László kor
mánymegbízott köszöntője, 
majd Dr. Merész Lajos pro
fikat megszégyenítő szavalata 
után a kitüntetések átadásá
ra került sor. Többek között a 
Dr. Labancz Endre Életműdíj, 
az Év Állatorvosa díj és Az 
Állategészségügyért Díj talált 
gazdára.

Az ünnepség záróakkord
jaként a Faluház előtt közö
sen elénekelték a Szózatot és 
megkoszorúzták az emléktáb
lát. Az ünnepséget követő fo
gadás, Dr. Gombos Zoltán az 
Agrárminisztérium főosztály
vezetőjének pohárköszöntő
jével vette kezdetét, ahol fi
nom ételek mellett folytathat
tak eszmecserét a szakmáról és 
beszélgethettek kötetlenül a je
lenlévők.

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat • Felelős szerkesztő: dr. Árva Helga jegyző • Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com • Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354
Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap utolsó péntekjén. Lapzárta: a hónap utolsó előtti péntekjén. Rendezvény plakátot 
egy oldalban közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Fél oldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású ren-
dezvények esetében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, 
tartalmilag nem megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Szoboravató ünnepség
XVII. Fejér Megyei Állatorvosi Emléknap 

  A Vidám Emberek nov
ember 23án Bécsbe ki
rándultak 8 fővel.

 29én a Kulcsi 
Vöröskereszt alapszer
vezete ingyen ruhaosz
tást tartott. December 
1jén Bölcskén jártak 
évadzáró ünnepélyen 
ahol új táncukat is be
mutatták mint főpró
ba nagy sikere volt. 
December 6án reggel 
elkezdték a kulcsi busz
megállók feldíszítését és 
kitakarítását beleértve a 
6os úti buszmegálló
kat is. Az óvoda előtti 
teret is hangulatossá 
tették a kis óvodás gye
rekek örömére, így tet
ték  hangulatosabbá kis 
Falunkat.

  December 8án A Jövő 
Kulcsa Egyesületnek 
segítettek a jótékonysá
gi bálon, süteményeket 
készítettek, melyet ado
mányként felajánlot
tak, segítettek a terem 
díszítésében, a törpös 
táncukkal, pedig vidám 
hangulatot teremtettek.

  December 23án A Jövő 
Kulcsa Egyesülettel is
mét részt vesznek a ha
lászlé főző versenyen 

Mindenkinek 
 áldott, békés ünnepeket 

kívánunk!

Röviden
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A falukarácsony 
ünnepséget minden 
évben megrendezik 
Kulcson. Idén a 
szeretetteli karácsonyi 
hangulatot a 
különlegesen jól sikerült 
dekoráció és a friss 
hótakaró mesekönyvbe 
illően egészítette ki. 

A karácsonyi fényeket Jobb 
Gyula, Fejes Balázs és Kovács 
Péter helyezte fel a kulcsi 
Kossuth téri manóváros be
járatához. A buszmegállók 
hangulatát a Vidám Emberek 

Közössége tette ünnepivé, és 
a téli meseváros bejárható és 
egész az iskoláig tartó díszletét 
a Faluház díszletkészítő manói 
tették csillámporosan varázsla
tossá. December 15én szom
baton, a manóműhely karácso

nyi vásárában bámészkodhat
tunk, majd a Faluház lépcsőin a 
segítők meleg itókával és kará
csonyi sütivel kínálták az ünne
pi műsorra érkezőket. A Fekete 
István Általános Iskola diákja
inak karácsonyi műsorára na
gyon sokan voltak kíváncsiak, 
minden kulcsit elvarázsoltak. 
Az ihletett hangulatot, pedig 
csak tovább fokozta TauszTóth 

Mariann és a Ringatósok mű
sora, az Írisz Versmondói és a 
Kulcsi Katolikus Templomban 
az adventi mise.  December 
16án vasárnap a kulcsi ma
nóváros ismét megelevenedett. 
Karácsony üzenetét a kézmű
ves foglalkozás és a minden 
kulcsi közös adventi koszorú
ján a gyertya meggyújtása köz
vetítette ezúttal. 

Falukarácsony
Manóváros elevenedett meg Kulcson  

Szülők maroknyi, de annál lelkesebb csapata és az iskola 
igazgatója advent harmadik vasárnapját az iskolában külön
leges módon ünnepelte. Az 5. A  és az 1. osztály termében 
új padlót raktak le. A padló a  KLIK támogatását, a munka, 
szakértelem és a szerszámok a szülők tenni akarását dicséri.

Különleges adventi vasárnap

Kun-Horváth Ilona, Baginé Zalányi Lilla, Fejes Brigitta, 
Mihálovics Mónika, Létayné Kerékgyártó Ildikó, Golina 
Sándor, Fejes Balázs, Létay Tamás, Schinogl Ferenc 

Tausz-Tóth Mariann és a Ringatósok Fekete István Általános Iskola műsora

A manóműhely kézműves vására

Gyertyagyújtás – Mitrovics Zsolt diakónus  
és Fodor István református lelkipásztor


