
Méltó ünnepségsorozattal emlékez-
tünk meg Kulcson az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulójáról. Olyan személyektől 
hallhattunk előadásokat, akik meg-
élték- átélték az akkori eseménye-
ket, például Wittner Máriától. A 
Széna-téri harcokról és harcosokról 

mesélt Schrötter Tibor. November 
1-jén a katolikus templomkertben, a 
Hősi Emlékműnél tartottak megem-
lékezést, a műsor végén Jobb Gyula 
polgármester és Oberrecht Tamás 
helyezte el az önkormányzat koszo-
rúját az 1956-os hősök emlékére. 
November 4-én fáklyás felvonulást 

tartottak. – Mutassák a lángok a vi-
lágnak, hogy emlékezetünk és haza-
szeretetünk nem halványul, örökre 
élni és égni fog – így fogalmazott a 
programsorozat zárórendezvényén 
Fejes Balázs alpolgármester.

Írásunk a 6-7. oldalon

Nem feledjük a hősöket!

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

5. oldal

Méltó elődök
Szobrot állítanak Kotlán 
Sándor professzor tisz-
teletére, akinek életéről, 
tevékenységéről dr. Ober-
recht Kornél beszélt la-
punknak. 
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Mozaikok
Bere Róza festményeiből 
nyílt kiállítás a Faluház-
ban. Mint mondta, a 
munkássága fontos 
része, hogy örömöt 
szerezzen mindenkinek.

3. oldal

Írásunk a 8. oldalon

A székesfehérvári származású 
Bozai Márton személyében új 
katolikus plébánosa van települé-
sünknek. Bemutatkozó írásában 
arról is beszélt, hogy a gimnázi-
um után két évig mérnök infor-
matikusnak tanult a Pázmányon. 
Ezt követően történt, hogy a 
papságra jelentkezett, és a püs-
pök atyja akarata szerint a teoló-
giát is a Pázmányon végezte, je-
lenleg a doktori iskola hallgatója. 
Szeretné megosztani másokkal 
azt a kincset, amit a hite és a 
kereszténysége jelent számára: 
az irántunk mindig érdeklődő 
és valójában bennünket nagyon 
is ismerő Istenhez elvezetni az 
embert.

Új plébános
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Sűrű volt ez a hónap is a Vidám 
Emberek csoport tagjainak. Részt 
vettek például Bere Róza Mozaikok 
című kiállításának rendezésében, 
és november 12-én libás dalokkal 
szórakoztatták a Márton napi viga-
dalom közönségét. A dunaújvárosi 
Vöröskereszt vezetőjének meghívá-
sára sokszoros véradók tiszteletére 
megrendezett ünnepségen is énekel-
tek november 18-án. A vidám csapat-
tal decemberben a Nap Háza-Hold 
Udvarában találkozhatunk a Közös 
a tűzünk, közös az asztalunk elneve-
zésű rendezvény keretében, de fellép-
nek még a jótékonysági esten is.

Boldog Díj a segítőknek

Köszönet az önkénteseknek
Vidám Emberek

A Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete november 11-én vér-
adást szervezett a Faluházban, 
november 30-án 8 és 12 óra 
között pedig ingyenes ruhaosz-
tást tartanak a Kulcsi Katolikus 
Karitásszal a Faluházban.

Ruhaosztás

A Kalóz Pizzéria idén is megszervezi a 
Hozz egy bögrét! elnevezésű Jézuska és 
angyalvárós beszélgetős estét: decem-
ber 23-án 18 és 22 óra között ingyenes 
forralt borozásra várnak mindenkit!

Hozz egy bögrét!

Ünnepség keretében köszön-
te meg önkénteseinek az egész 
éves munkáját a Carpe diem 
Alapítvány. Dóka Marianna, az 
alapítvány kuratórium vezetője 

köszöntötte a meghívott vendége-
ket a november 18-i eseményen, 
ahol a résztvevők jó hangulatú, 
kellemes csevegős délutánon ér-
tékelték az idei esztendőt.

A hagyományoknak megfelelően 
ekkor adták át az alapítvány által lét-
rehozott Boldog Díjat, amelyet idén 
két önkéntes, Deák Ibolya és Győrfi 
Ferencné vehetett át.

Az iskola pedagógusa, Bere Ró za fest-
ményeiből nyílt kiállítás a Faluházban 
november 12-én. A Mozaikok című 
tárlat megnyitóján megtelt a faluház. 
Az egybegyűlteket Márton Andrea, a 
faluház munkatársa köszöntötte, aki 
kötetlen beszélgetésre kérte az alkotót, 
melyen keresztül a résztvevők megis-
merhették, hogyan készültek a művek, 
illetve mi inspirálta Bere Rózát egy-egy 
festmény megalkotásakor. 

– Nagyon boldog vagyok, mert 
a munkásságom fontos része, hogy 
mindenkinek örömet szerezzek. Azért 
Mozaikok a kiállítás címe, mert nem 
egyfélét festek, habzsolok, mindent 
szeretnék kipróbálni. Akkor kezd él-
ni egy kép, mikor bekeretezem és fel-
teszem a falra – mondta Bere Róza, 
majd hozzátette, nem érzi magát mű-
vésznek, ő egyszerűen csak fest. A ki-
állításon a festőnő kalauzolta végig a 
látogatókat. 

A kiállítás megnyitó hangulatát 
a festőnő két zenész barátja, Pásztor 
Magdolna fagott-, és Olasz György he-
gedűjátéka is emelte. 

Bere Róza festményeiből nyílt kiállítás

Mozaik a világról

Több programra várja a híveket, az 
érdeklődőket a Kulcs-Rácalmási 
Református Gyülekezet. December 
3-án 9 órakor adventi játszóház lesz 
a rácalmási Manóvár Óvodában. 
December 16-án 18 órakor adventi 
ökumenikus koncertre készülnek. 
December 24-én 14:30-kor tart-
ják a családos karácsonyt Kulcson. 
December 25-én 9 órakor ünnepi 
istentiszteletet tartanak.

Istentisztelet

Bere Róza: Akkor kezd élni egy kép, mikor bekeretezem és felteszem a falra

A Carpe diem Alapítvány által létrehozott díjat idén Deák Ibolya és Győrfi Ferencné vehette át

A település központjában, a leg-
forgalmasabb főútján, a Kossuth 
Lajos és a Rákóczi Ferenc utcán 
húzódó keskeny és elhasználó-
dott járdaszakasz felújítására, 
szélesítésére és a Muskátli ut-
cáig történő bővítésére 44 mil-
lió forintos támogatási kérelmet 
nyújtott be az önkormányzat, a 
pályázat pedig kedvező elbírálás-
ban részesült.

Egy újabb jó hír!
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Márton napjához sok népszokás 
kapcsolódik, de talán a legismer-
tebb az, hogy ez az utolsó nap a 40 
napos adventi böjt előtt, amikor a 
finom libasülté, az újboré és a vigas-
ságé a főszerep. Ezt a hagyományt 
eleveníti fel minden évben a Kulcsi 
Baráti Kör.

A faluházban november 12-én zenés 
libalakomára gyűltek össze a baráti 
kör tagjai.

Oberrecht Tamás, a baráti kör 
elnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd Korondi Csaba vidám 
összefoglalójából megtudhattuk ki 
is volt Szent Márton. „A legenda 

szerint Szent Márton és a ludak úgy 
kapcsolódnak össze, hogy a már ak-
kor híresen szerény Mártont mi-
kor püspökké választották, a meg-
tiszteltetés elől a libaólban bújt el, 
de a ludak gágogásukkal elárulták 
rejtekhelyét. Szent Mártont már 
a honfoglalás előtt is tisztelték 

Pannóniában, ő volt hazánk má-
sodik égi patrónusa. 

A magyar néphagyomány szerint, 
aki Márton napján ludat nem eszik, 
egész évben éhezik. Ehhez hasonló-
an aki újbort nem iszik, egész év-
ben szomjazik – mondta beszédé-
ben Korondi Csaba.    

közélet

A negyvennapos adventi böjt előtt
A libaólban bújt el a szerény Márton

Az időjárás miatt az iskola torna-
termében rendezték meg november 
12-én a Márton napi vigadalmat és 
Kamra Vásárt. Elmaradt az előzetes 
programok közül a libahajtás és a lam-
pionos felvonulás, ám a hangulat így 
is remek volt. A bejáratnál a Kulcs a 
szívedhez csapatának jóvoltából zsíros 
kenyérrel és teával kínálták a vendége-
ket, majd a sok árus kézműves termé-
keiben lehetett gyönyörködni. A szer-
vezők jóvoltából libából készült étel-
különlegességeket kóstolhattak meg 
a kilátogatók. A gasztronómia sze-
relmeseit libaragu leves, pirosra sült 
libacomb és kemencében készült lu-
daskása várta. Sőt, a Kamra Vásárnak 
köszönhetően sok finomságot haza is 
vihettek, hiszen nem csak kézműves 
portékák, hanem a régió termelői által 
készített finomságok is várták, hogy 
a kamrákba kerülhessenek. A viga-
dalomról a Vidám Emberek kórusa 
gondoskodott, a legkisebbeket tánc-
ház és a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesületnek köszönhetően kreatív 
alkotó sarok várta. 

Libaragu leves és pirosra sült libacomb 
Vigadalom és vásári forgatag

A rendezvényen sok kézműves termékben lehetett gyönyőrködni

A Kulcsi Baráti Kör minden évben feleleveníti a Márton napjához kapcsolódó népszokásokat
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A hagyományoknak megfelelően tea, 
forralt bor és egy tál meleg étel (len-
cse gulyás) várja a résztvevőket a 
Közös a tüzünk, közös az asztalunk 
elnevezésű rendezvényen.

A Carpe diem Alapítvány decem-
ber 9-én 16 órakor tartja meg ezt az 
évzáró rendezvényt a Nap Háza-Hold 
Udvara központban. A közös asztal-
ra bárki tehet enni és innivalót, sü-
teményt, amivel szívesen csatlakozna 
a vendéglátókhoz. A szabadtéri ren-
dezvényre ellátogat a Mikulás is, aki 
nagy örömmel hallgatja majd a gye-
rekek kívánságait, és csomagokkal is 
készül nekik. A Télapó a  Rudas isko-
la   9. c osztályos tanulóit kérte meg, 
hogy lepjék meg a vendégeket egy kis 
meglepetés műsorral, a középiskolá-
sok Hanzik Ildikó osztályfőnökkel ké-
szülnek a fellépésre. 

Az eseményről nem maradhat el 
a szabadtéri vetítés, zene, finomsá-
gok, a Vidám Emberek műsora sem. 
A szabadtéri rendezvényre öltözze-
nek réteges, meleg ruhákba. A prog-
ramon lesz majd egy hatalmas tűz-
gyújtás is.

Közös a tüzünk

Ismét élelmiszer adományt kapott a 
Katolikus Karitász válság-megelőzé-
si intézkedési programján keresztül 
negyvenhét rászoruló kulcsi család 
és egyedül élő polgár.

Szloboda Andrea, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegí-
tője, szakmai egységvezetője arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy összesen 
hétszáz kilogramm Golden almát osz-
tottak ki, háztartásonként egy láda, 
vagyis tizennégy kilogramm jutott el 
a rászorulókhoz. Az adományok szé-
kesfehérvári elosztópontról való szál-
lításáról az önkormányzat gondosko-
dott, a rakodásban pedig a közmun-
kások segítettek.

Hétszáz kiló alma

Meghívó 

Falukarácsony 2016 
Szeretettel várunk mindenkit 2016. december 17-én, szombaton 

15 órára a Faluházban tartandó karácsonyi ünnepségünkre,
ahol adventi műsorral, betlehemezéssel hangolódhatunk   

közösen a közelgő ünnepekre.  
Fűszeres almaital és forralt bor vár minden mindenkit!

Békés ünnepeket kívánunk minden kulcsi családnak! 

 Kulcs Községi Önkormányzat
 Jobb Gyula polgármester
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Kotlán Sándor professzorról szobrot állítanak

Büszkék lehetünk elődeinkre
Kotlán Sándor professzor  
szobrával bővül az óvoda  
előtti szoborpark.  
A december 14-i ünnepségről,  
a professzor munkásságáról  
dr. Oberrecht Kornél beszélt  
lapunknak.

„Településünk önállóvá válása után, 
leg főbb feladatomnak tartottam, 
hogy a két háború közötti időszak-
ban itt élő, nyaraló, pihenő hajdani 
professzoraimnak életét, itteni kap-
csolatait felderítsem és a lehetőségek-
hez képest – megismertessem a kulcsi 
lakosokkal és kollégáimmal. Nagy 
segítségemre volt az Állatorvosi 
Egyetem tanárainak támogatása, így 
sikerült elérnünk azt, hogy hoss-
zú évek óta, minden december ele-
jén, országos állatorvosi összejöv-
etelt tartunk Kulcson, emlékezve a 
kulcsi kötődésű hajdani kollégákra, 
professzorokra.

Ma már nemcsak a Faluház be-
járatánál hirdeti emléktábla hajdani 
elődeinket, hanem időközben egy szo-
borpark is létesült. Ma már ott állnak 
Hutyra Ferenc és Jármai Károly szob-

rai. Idén oda kerül Kotlán Sándor 
professzoré is.

Ő nemcsak nyaranta járt ide pi-
henni,  hanem közvetlen személyes 
kapcsolatot is ápolt nem egy kulcsi 
lakossal. 1932-ben építtette kis nya-
ralóját. A helyiek nagyra becsülték, 
hogy saját maga telepítette és művelte 
a szőlőjét, büszke volt saját borára.

Mint ízig-vérig parazitológus 
megvizsgálta a legelőt is, ahol a köz-
ség szarvasmarháit legeltették. Nem 
volt nehéz megállapítania, hogy te-
le van csigákkal, amelyek a szarvas-
marha mételykór köztigazdái.  A mé-
telykort a csigák elpusztításával lehet 
megszüntetni, erre legjobb módszer a 
legelő rézgáliccal történő fertőtlení-
tése. Kotlán professzor összehívta a 
tehenes gazdákat, ő hozott megfele-
lő mennyiségű rézgázlicot, amit ju-
tazsákokban szétosztott a gazdák kö-
zött majd csatárláncba állva a nedves 
tócsákkal teli legelőt végigtocsogtat-
ták. Így a zsákokból lassan kioldódó 
rézgálic megtette hatását: a terület a 
csigáktól megszabadult.

Mikor 1958-ban idekerültem, 
mindenki azt kérdezte tőlem, isme-
rem-e Kotlán professzort. És elkezd-

ték mesélni az előbb leírt történetet 
a legelő fertőtlenítéséről. Nagyon ked-
vező dolog volt, hogy május eleje ré-
vén, a legelőre hajtás előtt a szarvas-
marha állományt lépfene elleni ol-
tásban kellett részesíteni. Szerencsére 
igen kitűnő helyen állt Kosztolányi 
Józsefék tanyája. Az volt  a legelőre 
vezető úton az utolsó szarvasmar-
ha-tartó gazdaság. Kosztolányi néni 
„szűkszavúságával” nemcsak Kotlán 
professzorról, hanem minden egyéb 
dologról tájékoztatott, megismerked-
hettem a helyi gazdákkal, akik odáig 
kézzel vezették az állataikat. Az ol-
tás befejezte után Kosztolányi néni 
még nagyon pompás tojásrántottá-
val is megkínált és így volt idő ar-
ra, hogy Kulcs község – akkor még 
Kulcspuszta  – társadalmi életével is 
megismertessen. De a legfontosabb 
téma itt is Kotlán professzor mélta-
tása volt. 

Kotlán professzor színes egyé-
niség volt, az állatorvosi szakmai 
kérdéseken kívül más tudomány is 
érdekelte, például a történelem, a 
numizmatika. Tudomása volt ró-
la, hogy a Duna vonalában álltak 
a római birodalom határát védelme-

ző Limes őrtornyai. A rómaiak itt-
létéről, virágzó életvitelükről számos 
lelet árulkodik. A Duna part sódere 
megőrizte a római pénzérmék soka-
ságát. Kotlán professzor értő ama-
tőr numzimatikus volt. Emlékszem 
rá, hogy biciklijére rögzített lapát-
tal, gumicsizmában sokszor vonult a 
villasoron, Tichy József barátját har-
sány „Józsiiii” kiáltásokkal szólítva, 
mindketten elvonultak a Vörös part 
irányába. Szerencséjük volt, évek 
alatt több száz római kori érmét ta-
láltak, melyeket a professzor a Nemzeti 
Múzeumnak ajánlott fel. Bottlik László 
történelem tanár úr szervezésében a 
hatvanas években a kulcsi iskolában 
is volt kiállítás a Kotlán Sándor által 
fellelt érmekből. 

Most elérkeztünk oda, hogy idén a 
decemberi országos állatorvos-talál-
kozó alkalmával Kotlán Sándor szob-
rát is felavathatjuk a kulcsi szobor-
parkban. Az ünnepi esemény decem-
ber 14-én 9 órakor kezdődik. Utána 
a községház dísztermében folytatódik 
a találkozó, amelynek fő témája a kö-
zelmúltban elhunyt Karasszon Dénes 
állatorvos professzor munkásságának 
szentelt emlékülés.”

Dr. Oberrecht Kornél sok történetetet ismer a professzorról 

Kulcs Községi Önkormányzat 
nevében tisztelettel és szeretettel 
meghívom a dr. Kotlán Sándor 
tiszteletére rendezett köztéri szo-
bor avatásra.

Időpontja:  
december 14. (szerda) 9 óra

Helye: 
Kulcson az óvoda előtti téren

 Jobb Gyula polgármester

Szobor-avató
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Személyes történetekkel emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójáról

A gyertya lángja megmutatja a világnak: a hazaszeretetünk örökre élni fog
Előző lapszámunkban beszá-
moltunk arról, hogy települé-
sünkön az ‘56-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából nagyszabású ren-
dezvénysorozattal emlékeztünk 
a hősökre. Októberi lapzártánk 
után a következő programokkal 
folytatódott a megemlékezés.

Az ünnepségsorozat október 24-
én, Wittner Mária A nők szerepe 
a forradalom alatt és megtorlás 
első hónapjaiban című előadásával 
folytatódott a Faluházban. Wittner 
Mária elmondta, tizenkilenc évesen 
rögtön az első napon csatlakozott a 
forradalomhoz, és a fegyveres har-
cokból is kivette a részét. 1957-ben 
halálra ítélték, de később az ítéletet 
életfogytig tartó szabadságvesztére 
módosították.

Az ünnepi rendezvénysorozat 
következő programja október 26-
án volt. Schrötter Tibor, az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetségének alelnöke tartott elő-
adást a Faluházban, A Széna-téri 
harcokról és harcosokról, sorsukról 
címmel. A hallgatóság, melynek so-
raiban helyet foglaltak a Fekete István 

Általános Iskola diákjai is sokat meg-
tudhattak a náluk alig néhány évvel 
idősebb, tizenhat évesen már harco-
ló Mansfeld Péterről. Schrötter Tibor 
előadásában elmondta, hogy az az 
egyszerű idős ember, aki krump-
lit hozott a harcolóknak pont olyan 
forradalmár volt, mint ő, aki fegyver-
rel küzdött a szabadságért. 

Az emlékezés november 1-én a 
Hősi Emlékmű megkoszorúzásával 
folytatódott a kulcsi katolikus temp-
lomkertben. Az ünnepélyes megnyi-

tó után Petres Sára szavalt, majd 
Oberrecht Tamás önkormányzati 
képviselő beszélt arról, hogy miért 
kell megállni egy pillanatra és em-
lékezni a hősökre. Elődeink hősies-
sége nélkül nem lehetnénk ebben a 
hazában azok, akik vagyunk – hang-
súlyozta a képviselő. Fábos Gábor 
fuvolajátéka után Bozai Márton ka-
tolikus plébános, valamint Fodor 
István református lelkész gondo-
latait hallgathatták meg az egybe-
gyűltek. Ezt követően Kulcs Községi 

Önkormányzatának, a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítványának, a 
Kulcsi Baráti Körnek és a Fekete 
István Általános Iskolának a kép-
viselői helyezték el az emlékezés 
virágait. 

November 2-án ismét a Faluház 
adott helyet az ünnepségsorozat utol-
só előadásának. Rácz József Sándor 
a POFOSZ '56-os tagozatának orszá-
gos elnöke, '56-os elítélt beszélt az or-
vosok, ápolók, mentősök és önkén-
tesek forradalomban betöltött szere-

Rákay Philippel, a közismert 
tévés műsorvezetővel a kulcsi 
ötvenhatos rendezvénysorozat 
megnyitója után beszélgettünk. 

– Amikor készültünk az ’56-os ren-
dezvénysorozatra, Kaczander Karcsi 
bácsi azt mondta fontos küldetésének 
tartja, hogy életben tartsa az emléke-
zés láncolatát. Ön miért tartja fon-
tosnak az emlékezést?

– Igaza volt, mindannyiunknak 
van küldetése. Médiában dolgozó-
ként jóval több emberhez eljuthat-
nak a gondolataim, ami ugyanak-
kor sikamlós pálya is, hiszen érték-
ítélet nélkül és érzelemmentesen 
nagyon nehéz ezekben a témák-
ban megszólalni. A Szabadság tér 
’89 című műsorommal hétről hét-
re arra vállalkoztunk kollégáimmal, 
hogy a közelmúlt történelmét segít-
sük megérteni. Hiszen ’89 óta egy 
új nemzedék született és nőtt fel. 
Bizonyos értékek megítélése is nehe-

zebb, ha nem tudjuk mi is azoknak 
a történelmi háttere. Idén tavasztól 
pedig a Szabadság tér ’56 címmel 
indult műsorsorozatban mutatjuk 
meg, milyen út vezetett a második 
világháborún és az azt követő ke-
gyetlen Rákosi-diktatúrán át az öt-
venhatos szabadságharc kirobbaná-
sához, majd vérbefojtásához. 

–Voltak-e érdekes, meglepő tények 
a forradalommal és szabadságharccal 
kapcsolatban, melyekkel először a mű-
sor készítése során találkozott?

– Általában kijelenthetem, hogy 
még ma is keveset tudunk az igazság-
ról. Sokan még mindig félnek beszél-
ni. Sokszor szembesültem azzal ma-
gam is, hogy a bizonyítékokat nem 
lehet fellelni, mert a kompromittá-
ló dokumentumokat megsemmisí-
tették. Nagyon komolyan vettük a 
feladatot. Soha ennyi érdekes tény, 
jegyzőkönyv egybegyűjtve ebben a 
témában még nem volt. Vállalom, 
hogy hatásvadász szerettem volna 

lenni, azért, hogy jobban felhívjuk 
a nézők figyelmét, éppen ezért effek-
tekkel, világítással, díszlettel, neves 
színművészek, történészek és hite-
les szemtanúk megszólaltatásával 
mutatjuk be huszadik századi tör-
ténelmünk legfontosabb eseménye-
inek hátterét. Fontos feladatként, 

misszióként éltük meg az előkészü-
leteket és a forgatásokat. 

– Beszédében hangsúlyozta '56 
kapcsán az összekapaszkodást. Miért 
tartja fontosnak ezt?

– Manapság ez szinte szitokszó-
nak számít. Úgy, mint a nemze-
ti identitás, vagy a nemzeti öntu-
dat is. Ez európai jelenség, hiszen 
a trendi, a multi-kulti olvasztótége-
lye lett a kontinens. Szerintem nem 
ez számít. Szükség van lokális hő-
sökre, helyi értékteremtésre és ezek 
fenntartására. 

– Számunkra nagy dolog, hogy 
Ön most itt van. Hogy érezte ma-
gát Kulcson?

– Nem udvariaskodom, magam is 
vidéki srác vagyok. A családommal is 
gyakran járunk kirándulni és a köny-
veim miatt is sokat járom az orszá-
got. Azt gondolom, hogy a személyes 
jelenlét nagyon fontos. Szívesen jöt-
tem Kulcsra, jól éreztem itt magam. 

Még ma is keveset tudunk az igazságról, sokan még mindig félnek beszélni a forradalomról

Rákay Philip

Wittner Mária Schrötter Tibor a Széna-téri harcokról és harcosokról beszélt
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Az elpusztíthatatlan nemzeti ér-
zés és büszkeség legstabilabb pillé-
re az ifjúság hazaszeretete és sza-
badságvágya. Mert igazi forradal-
mat csak az ifjúság tud csinálni. Ezt 
megtanultam előadóinktól is. Éppen 
ezért, srácok, boldog és büszke va-
gyok, hogy most is itt vagytok és 
erősítitek szimbólumainkat - emel-
te ki ünnepi záróbeszédében Fejes 
Balázs alpolgármester, majd hozzá-
tette, a mai gyásznapon szóljon hát az 
Előre pesti srácok, Karcsi bácsinak, 
minden ragyogó léleknek és emléke-
zőnek egyaránt, mely induló élmé-
nyét iskolánk fiataljai hoztak el ma 
nekünk. Arra kérek minden emléke-
zőt, hogy fogjon egy mécsest, és 56-
os hőseink emlékére, nemzeti gyász-
napunkon, ma este hét órától gyújtsa 
meg, és helyezzük ki házaink abla-
kába. Mutassák a lángok a világnak, 
hogy emlékezetünk és hazaszerete-
tünk nem halványul, örökre élni és 
égni fog. Településünk e nagyszabású 
rendezvénysorozattal is méltó tiszte-
letét adta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéhez.

péről. Mint mondta, látta, ahogy a 
Köztársaság téren a fehér köpenye-
sekre szó szerint célba lőttek és meg-
tapasztaltam azt is, milyen az, ami-
kor az ember szeme láttára felakaszt-
ják négy társát és hallja utolsó kiál-
tását. Én minden éjjel hallom őket 
– mondta el Rácz József.

Az ötvenhatos forradalom ese-
ményeinek pontos megértéséhez és 
az előadások tematikájához kapcso-
lódva filmvetítés egészítette ki a so-
rozatot.

November 4-én az ünnepségsoro-
zat zárásaként a szoborparkba várták 
a megemlékezőket. Ismét lángra gyúl-
tak a fáklyák, majd a szabadságharc 
letörésére indított szovjet katonai in-
vázió első napjára emlékezők mene-
te a buszforduló felé vette az irányt, 
ahol máglyát gyújtottak a hősök tisz-
teletére.

Az ünneplőket mécsesekből kira-
kott, a forradalom hatvanadik évfor-
dulójára emlékező felirat megható lát-
ványa fogadta. A záróünnepség kü-
lönlegességét nem csak a fényhatá-
sok, de az iskola kórusának egyedi 

produkciója is emlékezetessé tette a 
részvevők számára.

Fejes Balázs alpolgármester ünnepi 
záróbeszédében kiemelte: Az elpusz-
títhatatlan nemzeti érzés és büszkeség 
legstabilabb pillére az ifjúság hazasze-
retete és szabadságvágya. Mert igazi 
forradalmat csak az ifjúság tud csinál-
ni. Ezt megtanultam előadóinktól is. 
Éppen ezért, srácok, boldog és büsz-
ke vagyok, hogy most is itt vagytok és 
erősítitek szimbólumainkat.

Hírek

Személyes történetekkel emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójáról

A gyertya lángja megmutatja a világnak: a hazaszeretetünk örökre élni fog

Rácz József Sándor '56-os elítélt

Fejes Balázs alpolgármester ünnepi záróbeszéde

Köszönet
Az önkormányzat és a 
Kulcs Község Fejlesztéséért 
Alapítvány támogatásával rend-
kívül szép és méltó program-
sorozattal emlékeztünk meg az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc kitörésének hatvanadik 
évfordulójáról október 20. és 
november 4. között. A rendez-
vény négy előadással, öt filmve-
títéssel, kiállítással és színvona-
las irodalmi esttel adózott 1956 
emlékének. Kaczander Károly, 
Kulcs díszpolgára ezúton is sze-
retné megköszönni a település 
lakóinak, hogy ellátogattak a 
programokra, valamint az ön-
kormányzat és a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítvány fárad-
ságot nem ismerő támogatását, 
szervezését. Külön is köszönet 
mond Fejes Balázs alpolgár-

mesternek, a Faluház munka-
társainak, községünk oktatási 
intézményeinek, valamint a 
kiállított tárgyak és relikviák 
tulajdonosainak.

Kaczander Károly

A Hősi Emlékműnél koszorút helyeztek el

November 4-én a szoborparkból indult a fáklyás felvonulás
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Bozai Mártont másfél évvel ezelőtt avatták pappá

Amikor az élők és a holtak közötti válaszfal elvékonyodik Lubickolás, mesejáték, megemlékezés, Márton napi lámpások

Hitre nevel és a Dunán kajakozik Csend és nyugalom a lelkünkben
Az advent idején a karácsonyra készülünk

Új katolikus plébánosa van te-
lepülésünknek Bozai Márton 
személyében. Az egyházi képvi-
selő a bemutatkozása mellett a 
terveiről és az elképzeléseiről is 
beszélt lapunknak.

„Székesfehérvárról származom, szü-
leim és kisebb testvérem ott él ma is. 
Édesapám rendszergazdaként dolgo-
zik, valamint videofelvételeket készít 
és vág össze, édesanyám dekoratőr 
végzettségű. Van egy húgom, aki négy 
évvel fiatalabb nálam, és védőnő, és 
van egy hozzám képest igen fiatal 
öcsém, aki kisiskolás.

A gyerekkori önmagamról elmond-
hatom, hogy az életnek és az iskolai 
tanulmányoknak szinte minden – leg-
inkább elméleti – területe érdekelt. 
Most is ezt a mindenre-nyitottságot 
élem papként, hiszen sok különböző 
dolgot érzek feladatomnak, legyek ta-
nár (hitoktató), adminisztrátor, lelki 
segítséget nyújtó ember, de kezeljem 
jól az informatikai felületeket is. Végül 

pedig a legfontosabb: fél füllel Isten 
hangját keresem, hogyan szól hozzám, 
és hogyan szól mihozzánk mindany-
nyiunkhoz: templomot, szentmisét 
gyakrabban, vagy ritkábban, vagy egy-
általán nem látogatókhoz.

A gimnáziumot a székesfehérvá-
ri cisztercieknél végeztem, ez után 
két évig mérnök informatikusnak 

tanultam a Pázmányon. Ezt kö-
vetően történt, hogy a papságra 
jelentkeztem, és a püspök atyám 
akarata szerint a teológiát is a 
Pázmányon végeztem. Most ott a 
doktori iskola hallgatója vagyok. 
Családunkkal a székesfehérvá-
ri Prohászka-templomba jártunk 
szentmisékre. Tizenéves koromban 

egy számomra sokat adó egyházi 
ifjúsági közösség tagjainak sorában 
tudhattam magamat, ott gondoltam 
arra először, hogy a papság az én 
utam is lehetne. Ez egy darabig 
háttérben maradt. Húszéves fejjel 
szólított meg újból az Úristen, hogy 
merre tovább. Megértettem, hogy a 
házasság is szép és boldogító életcél 
lehetne a számomra, de Isten ötle-
tei az embert mindig lenyűgözik. 
Ez az ötlet most már másfél éve, a 
pappá szentelésem óta valóság.

Szeretném megosztani sokakkal 
azt a kincset, amit a hitem és a ke-
reszténységem számomra jelent: az 
irántunk mindig érdeklődő és való-
jában bennünket nagyon is ismerő 
Istenhez elvezetni az embert. Hogy 
ez miként tud megvalósulni, az egy 
folyamatos kihívás a számomra.

De ha mindenképp a tervekről 
beszélünk, akkor szeretnék még 
többet kajakozni a Dunán Kulcsnál, 
ha ezt az időjárás újból lehetővé 
teszi!”

„Napjainkban sok forrásból hallhatjuk, 
hogy a kereszténységet megelőző európai 
kultúrák számára is a tél közeledtével 
egyre rövidülő nappalok, és az ezzel 
együtt növekvő sötétség tapasztalata az 
ismeretlen, a más-világ, a túlvilág felé 
fordította minden korok embereinek a 
figyelmét. A keresztények számára Jézus 
Krisztus halálon – és a gonoszság lelkén 
– aratott győzelme az, ami a túlvilágról 
alkotott képet meghatározza. Így ilyen-
kor, amikor – úgymond – az élők és már 
elköltözöttek birodalma közötti válasz-
fal az ember kíváncsisága következtében 
elvékonyodni látszik, mi legelőször az 
Istenhez már eljutott testvérek példamu-
tató alakját vesszük észre ott. Az ő ünne-
pük a mindenszentek, november elseje. 
Ha az ő életükről elmondható, hogy 
azon keresztül valami isteni ragyogott 
át ide a földre, akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy ők az Atya a Fiú és a 
Szentlélek Isten közösségben részesed-
nek. Mindenük megvan, nem szorul-
nak rá az imáinkra, sőt, folytatják azt, 
amit itt a földön tettek: Istent kérik 
miértünk, akik még a nem is mindig 
olyan egyszerűen könnyű földi útjain-
kat járjuk.

A katolikusok azonban az “elvékonyo-
dó válaszfalon” keresztül meglátják 
a többi eltávozott embertársunkat is. 
Az őértük – tehát minden meghaltért 
– mondott imádságokból alakult ki a 
halottak napjának hagyománya. Így 
emlékeztünk annak előestéjén a hábo-
rúk áldozataira, a hősi halott kulcsi-
akra is. Istennek nem kell szelektálnia 
fontos és kevésbé fontos ügyek között, 
biztosan meghallgatja a legrövidebb 
fohászainkat is, amelyeket az elhuny-
takért mondunk.
Bár a töklámpásokat és az ijesztge-
téseket felölelő újabb szokásokban 
– amelyek mindenszentek előestéjé-
re (All Hallows’ Eve - Halloween) 
tevődtek át – talán a sötétségtől és 
a haláltól való irtózás és félelem ér-
zéseinek oldását fedezhetnénk fel, a 
kereszténység alapvető üzenete mégis 
inkább az, hogy Jézus Krisztus a 
feldúlt lelkünknek maga adja a bé-
két, a láthatatlan és kiszámíthatatlan 
démonok befolyása helyett az ő sze-
mélye a bizalmat növeli, és életünk 
felemelését segíti elő.”

Bozai Márton

A Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde program-
jairól Rendné Pocsai Izabella 
óvodavezető tájékoztatta szer-
kesztőségünket.

Az októberi és a novemberi hónap 
is eseménydúsan telt intézményünk-
ben. Az őszi, középső- és nagycso-
portosoknak szervezett, tíz alkalmas 
foglalkozásból álló, vízhez szoktatás is 
befejeződött. A két csoportból össze-
sen harminchat kisgyereknek mutat-
tuk meg - úszóedzők segítségével - az 
úszás szépségét a dunaújvárosi uszo-
dában. Közülük többen folytatják az 
úszástanulást délutánonként a szüleik 
segítségével. Ezt sikerként éljük meg, 
hiszen kedvet kaptak a sportoláshoz, 
melynek elősegítése pedagógiai prog-
ramunk szerves része. 

Az idősek világnapja alkalmából 
október 11-én hagyományainkhoz hí-
ven idén is vendégül láttuk a Kulcsi 
Nyugdíjas Egyesület tagjait. A „Füles” 
csoportos gyerekek mesejátékkal fo-
gadták az időseket, majd saját kézzel 
készített süteményeikkel látták őket 
vendégül. Az Egyesület tagjai köszö-

netképpen verset mondtak a gyerme-
keknek, és csokoládéval kínálták őket. 
Meghitt, vidám beszélgetéssel zárult 
ez a délelőtt. 

Néhány kollégánk részt vett a 
Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási 
Központ által szervezett őszi peda-
gógiai napok a Zenei nevelés és az 
Alternatív zenei játékok – Kovács 
módszer alkalmazása az óvodai moz-
gásfejlesztésben – című bemutató 
foglalkozásokon Dunaújvárosban. 

Munkatársaink az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulójára rendezett ünnepségso-
rozat több programján is részt vettek. 

Szinte minden rendezvényen képvi-
seltük óvodánkat. A gyermekek pe-
dig életkoruknak megfelelően vették 
ki a részüket az ünneplésből.

 A „Tigris” csoport tagjai felsétáltak 
a Kopjafához, hogy a saját kezükkel 
készített magyar zászlókat elhelyez-
zék. A gyerekek nagyon élvezték, 
hogy a zászlókat saját maguk szúr-
hatták a földbe, még a csípős hideg 
sem vette el a jó kedvüket.

A gyermekek nagy örömére vendé-
gül láttuk az Eleven Társulatot, mely-
nek tagjai a Három kismalac és a farkas 
című előadással örvendeztették meg a 
kicsiket. A gyerekek ujjongva köszön-

tötték a szereplőket, a farkas bevonta 
őket az előadásba, a házikók építésénél 
az építőanyagot ők adogatták neki. az 
előadás végén az ovisok kezet fog-
hattak a farkassal és a malackákkal is 
megismerkedhettek, megsimogathat-
ták őket. 

November második hete a hagyo-
mányőrzés jegyében telt, melynek so-
rán a Márton nap állt a középpont-
ban. Libákról szóló verseket, dalokat 
tanultunk közösen, az óvó nénik el-
mesélték Márton püspök történetét. 
Lámpásokat is készítettünk, melyek a 
szombati lampionos felvonuláson ját-
szottak volna főszerepet, de sajnos azt 
az eső elmosta, de a gyerekek otthon is 
meggyújtották kis mécseseiket.

A Márton-hét zárásaként táncos 
mulatságot szerveztünk a gyerekek-
nek. Kolléganőnk, Anett óvó néni 
táncpartnerével, Suplicz Mihállyal 
előadtak egy gyönyörű táncot, majd 
különböző tánclépésekkel ismertet-
ték meg a gyerekeket és körjátékokat 
játszották zenére. Suplicz Mihálynak 
ezúton is nagyon szépen köszönjük a 
közreműködését, hatalmas élményt 
nyújtottak a gyerekeknek.

Advent első vasárnapja novem-
ber 27-én lesz. Fodor István 
református lelkész néhány ün-
nepváró gondolatot osztott meg 
olvasóinkkal. 

„Advent jelentése “eljövetel.” Ebben 
az ünnepben a karácsonyra készü-
lünk. Ha valaha volt „nem olyan 
meghitt” „kevésbé ünnepi” „roha-
nós” karácsonyunk, akkor megesett 
már, hogy kiemeltünk egy okolható 
részletet: „ez a fa nem lett olyan 
jó választás” „picit odakapott a töl-
tött káposzta” mert valószínűleg egy 
ilyen részlet miatt nem sikerült át-
élnünk azt a régi és eredeti élményt, 
amit a Karácsony nyújtott.

Viszont végső soron nem a részlete-
ken múlt az élmény, hanem az azért 
volt, mert mi magunk nem voltunk 
az ünnep lelkületében. Ezért tűnt fel a 
fa, vagy más pici hibák. Valószínűleg a 
lelkünk nem volt kész a karácsonyra, 
mert az adventre nem szántunk időt és 
energiát. Az előkészületeket az utolsó 

napokra szorítottuk – így is sok dolog 
a végén kell összeálljon – mégis, azt kell 
mondjam, hogy az advent átélése teszi 
jobban átélhetővé a karácsonyunkat. 
Advent jelentéséhez, az eljövetelhez 
csatlakozik az alábbi idézet:

„- Ha például délután négykor érke-
zel majd, én már háromkor elkezdek 
örülni. Minél előrébb halad az idő, an-

nál boldogabb leszek. Négykor már tele 
leszek izgalommal és aggodalommal; 
fölfedezem, hogy milyen drága kincs a 
boldogság. De ha csak úgy, akármikor 
jössz, sosem fogom tudni, hány órára 
öltöztessem díszbe szívemet… Szükség 
van bizonyos szertartásokra-

– Mi az, hogy szertartás? – kérdezte 
a kis herceg.

– Az is olyasvalami, amit alaposan 
elfelejtettek – mondta a róka. – Attól 
lesz az egyik nap más, mint a másik, az 
egyik óra különböző a másiktól.”

(Antoine Saint-Exupéry: A kis 
herceg)
Manapság a munka kiszorít az éle-
tünkből sok mindent, és egyre nehe-
zebben megvalósítható a lelki készü-
lődés, ha hazaérve is a család dolga-
it kell elrendezni, és végül fáradtan 
dől az ágyba az ember. Fontos hogy 
megértsük: a szertartás, és az Isten 
előtti csöndesség nem luxus, hanem 
a lelkem szükséglete. Csak úgy, mint 
az étkezés szükséglete a testemnek. 
Ha vágytunk valaha arra az egykori 
örömre, és melegségre, akkor nem 
másra vágytunk, mint Isten jelenlé-
tére. És túlfeszített életünkben annál 
határozottabban kell elkülönítsük az 
Istenre szánt időt, hogy díszbe öl-
töztessük a szívünket, és így várjuk 
Jézust, aki nem csak 2016 éve érkezett 
el, hanem aki azt mondja magáról, 
hogy ő az eljövendő is.”
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Kimerült  már az adventi  előkészületekben?
Nem tud, vagy nincs kedve az otthoni halászléfőzéshez?

Egy jókedvű, közösségi program keretében most lehetősége
nyíl ik e tradíciós kötelezettsége elvégzésére.

A főzőversenyre minden helyi  egyesületet,  vállalkozást és baráti  társaságot várunk, 
akik a karácsonyi halászléjüket eme megmérettetés keretében kívánják elkészíteni,  

majd a nemes nedűt mustrára bocsátani.
Nevezés maximum 5 fős csapatokkal,  2.000 Ft  /  csapat nevezési dí j  megfizetésével.

Helyszín:  Faluház és Polgármesteri  Hivatal  előtt i  tér.  

 Időpont,  dátum: 2016. december 23.,  10:00 – 15:00 között

Jelentkezés és bővebb információ:
Kárpáti-Fehérvári  Ágnes, 30/914-5825, kutyakkalsuttogo@gmail.com

Az elhivatott  Zsűri  választja ki  a versenybe benevezett
hallevek közül az Év Halászléjét .

A fődíjas halászlé receptje a Kulcsi Krónika következő számában közkincsé, a csapattagok 
személyei pedig közhírré tétetnek.

Keressük az év legjobb halászlé főző csapatát!

A I I .  NAGY KULCSI HALFŐZŐ VERSENY
A Jövő Kulcsa Egyesület

A Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. fontos intézkedésekre 
hívja fel a lakosok figyelmét, 
amivel elkerülhetik a téli fagy 
okozta károkat.

„Szolgáltatási területünkön az el-
múlt években a téli hideg időjárás 
miatt jelentős számú mérőelfa-
gyás történt. Mindez arra késztet 
bennünket, hogy még nagyobb fi-
gyelmet fordítsunk a felhasználók 
időben történő tájékoztatására. A 
károk megelőzése érdekében ez-
úton tisztelettel felhívjuk figyel-
mét a megelőző intézkedések 
fontosságára.
Az 58/2013. (II.27.) kormány-
rendelet értelmében az elfagyást 
megelőző intézkedések elmulasz-
tásából adódó költségek (vízmérő 
javítása, pótlása, szerelése, hitele-
sítése) a felhasználót terhelik. A 
károk, a szolgáltatás helyreállítá-
sát és az elfolyt vízmennyiséget 
tekintve több tízezer, akár több 
százezer forintos nagyságrendűek 
is lehetnek.
A vízmérő-elfagyások leggyak-
rabban a kellő gondosság, illet-
ve a szakszerűség hiánya miatt 
következnek be. Sajnos gyakran 
nem fordítanak kellő figyelmet 
a vízmérő akna megfelelő szige-
telésére, pedig néhány egyszerű 
lépéssel jelentős anyagi károk 
előzhetők meg.
A vízmérőelfagyás megelőzése 
érdekében javasoljuk, hogy Ön 
is gondoskodjon a vízmérőak-
na belső felületének megfelelő 
szigeteléséről. 
Idényes felhasználók esetében 
ezen kívül fontos az esetleges ví-
zelfolyások megelőzése érdekében 
javasoljuk, hogy nyaralók esetén a 
téli, használaton kívüli időszakra 
a házi vezetékhálózaton elhelye-
zett víztelenítő szerelvények segít-
ségével víztelenítsen. Javasoljuk 
továbbá a télen nem használt 
ingatlanok rendszeres időközön-
ként történő ellenőrzését, vagy 
megbízott útján való ellenőrizte-
tését az esetlegesen bekövetkező 
meghibásodások mielőbbi észle-
lése érdekében.
Kérjük, hogy a károk elkerülése 
érdekében szükséges intézkedése-
ket Ön is tegye meg! Köszönjük!”- 
olvasható a közleményben.

Fagyos veszély

A Kulcsi Kertbarátok Köre az 
ősz folyamán pályázattal kereste 
meg a helyi háziasszonyokat, akik 
mindenféle finomsággal szokták 
megtölteni a kamrájukat a kert-
ben termett kincsekből. Érkezett 
jó néhány érdekesség és finomság, 
melyeket a falu közösségi rendez-

vényein meg is lehetett kóstolni és 
értékelhettek is.
Vinczepálné Török Katalin és Márton 
Andrea ezúton is szeretné megkö-
szönni mindenkinek, hogy a felhívás 
kapcsán többféle finomságot is fel-
ajánlott, és egyúttal szeretnék bemu-
tatni a legkedveltebb kamrakincseket. 

Lekvár kategóriában egy mandu-
lás málnalekvár lett a győztes, amit 
Lipták Anna készített. 
Zöldségkrémek, különlegességek kö-
zött pedig Kiss Imréné paradicsom-
lekvárja lett a győztes. 
A legfinomabb helyi újbor 2016-ban 
Poszt Péter Cuvée Blanc fehérbora.

Lekvár, zöldségkrém és újbor a kulcsiak kamrájából 

Idén a rendezvényre kilátogatóknak alkalma nyílik halászlé elvitelre is a készlet 
erejéig, melyet A Jövő Kulcsa Egyesület főz a tavalyi győztes, Pillmann Lászlóval.
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 l 15 órától Nyugdíjas Klub
 l 16.30-tól Key Dance Group 
  táncóra
 l 18 órától Jóga
 
  
 l 6:30-8:00 Testébresztő jóga 
  K. F. Ágnessel
 l  10:00   Ringató foglalkozás
  Veréb Judittal (minden hó
         nap 2. keddjén) 

  l 18 órától Dinamikus jóga

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

  l 16.30-tól Festők Iskolája 
  Nógrádi Katalinnal

 
 
l 8-12óra között Bolhapiac 
  (havi 1 alkalommal)
   
 
 l Formatorna
         Kick-boksz aerobik 

 
2016. december 1-én, csütörtök
Búcsúztató – Bedecs Magdolna

2016. december 3-án, 
szombat, 9-12 óra között 
Adventi készülődés

2016. december 3-án, 
szombat, 15 órától 
Mikulás ünnepség

2016. december 9-én, péntek, 
9-11 óra között 
Vegyes Vásár

2016. december 10-én, szombat, 
Jótékonysági est (iskolában)

2016. december 13-án, kedd, 
10 órától 
Ringató foglalkozás

2016. december 17-én, szombat, 
9-12 óra között 
Adventi készülődés

2016. december 17-én, szombat,  
Falukarácsony

2016. december 20-án, kedd, 
9-11 óra között 
Vegyes vásár

2016. december 23-án, péntek,
Halfőző verseny

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Aktuális programok

Decemberi programok a Faluházban

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventi  
Készülődés

a kulcsi Faluházban 
Időpontok: december 3, december 17.   

    

A karácsonyi készülődésre hangolódva kézműves foglalkozásokkal 
várjuk az adventi időszakban a gyermekeket és a felnőtteket a 

kulcsi Faluházba, hétvégente 9-12 óra között. Ünnepekhez 
közeledve hagyományőrző kézműves és kreatív tevékenységekkel 

készülnek a különleges és egyedi alkotások. 
 

MIKULÁS ÜNNEPSÉG a Faluházban 
2016. december 3-án, 10 órakor  

 
Részvétel ingyenes, bővebb információ: 70/639-0149 

 

   Készüljünk együtt az ünnepekre! 
 
  

Adventi buszos kirándulás Budapestre
Autóbuszos kirándulást szervez a Kulcsi Faluház a Budapesti 

Karácsonyi Vásárra (Vörösmarty tér), továbbá lehetőség van a Szent 
István téri Bazilikához átmenni az adventi ünnepi programra, vagy 
az ünnepi fénybe öltöztetett fényvillamoson utazni egyet a körúton. 

Grátisz: budapesti városnézés idegenvezetővel
Lehetséges utazási napok a többség igénye szerint:
december 4. (vasárnap); december 10. (szombat); 

december 11. (vasárnap)
Várható útiköltség a jelentkezők számától függően:

kis busz esetén: kb. 2000 Ft, nagy busz esetén: kb. 3000 Ft

Aki szeretne jönni a kirándulásra, kérjük, december 4-ig jelezze rész-
vételi szándékát  Márton Andreánál a (70) 639-0149-es telefonszámon.

Karácsonyi díszben
A Kulcsi Kertbarátok Köre felhívást tesz közzé az ünnepek idején 

kertjét, otthonát szívesen dekoráló kulcsi lakos számára.
Amennyiben a tulajdonos hozzájárul, a helyszínen fotót készítünk 
és feltöltjük közösségi oldalunk csoportjába, hogy mindenki meg-

csodálhassa.
A dekoráció lehet fénydekoráció, ünnepi kellékek és kreatív saját 

készítésű alkotások egyaránt. 
A legszebbek fénydekorációs ünnepi ajándékokat nyerhetnek!

A felhívásra december 4-ig lehet nevezni az alábbi elérhetősége-
ken, vagy a fotók feltöltésével:

Vinczepálné Török Katalin (30) 629-4294 
Márton Andrea (70) 639-0149


