
Ebben az esztendőben utoljára jelent 
meg a Kulcsi Krónika. Legközelebb ja-
nuár végén kereshetik postaládájukban 
lapunkat. A mostani lapszámunkban 

számos adventi programról olvashat-
nak, a Mikulás óvodásoknál és isko-
lásoknál tett látogatásáról. Mindarról, 
ami az adventi készülődés jegyében telt 

településünkön. Mindazon programok, 
amelyek az ünnep közeledtével köze-
lebb hozták a családokat, a szomszédo-
kat, és valamennyi itt lakót egymáshoz.  

Írásunk az 4. oldalon

Szoboravató

Településünk adott ott-
hont december 3-án a 
Fejér Megyei Állatorvosi 
Kar XIV. Emléknapjának, 
amelyen részt vett Zsigó 
Róbert, a Földművelésügyi 
Minisztérium élelmiszer-
lánc-felügyeletért felelős ál-
lamtitkára, L. Simon László a 
Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára, és jelen volt dr. 
Sziebert Gergely megyei főál-
latorvos, dr. Sótonyi Péter, az 
ÁOTK dékánja. Az emlékülé-
sen Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd később felavatták 
az óvoda előtti parkban a kul-
csi kötődésű, világhírű állator-
vos, dr. Jármai Károly szobrát.

6. oldal9. oldal

Békés ünnepeket!

Kamraszemle
Igazi karácsonyi vásári 
hangulatot varázsolt a 
Polgármesteri Hivatal 
elé a Kézműves Kamra 
elnevezésű rendezvény 
december 13-án. 
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Mi a teendő?
Kulcs jegyzője, dr. 
Árva Helga válaszolt 
olvasóink kérdésére, 
vagyis mi a teendő, 
ha nem működik a 
közvilágítás.

Jobb Gyula polgármester, településünk képviselőtestülete, valamint lapunk szerkesztősége  ezúton kíván a közelgő 
karácsonyra áldott, békés ünnepeket, a 2016-os esztendőre pedig boldog új évet minden kulcsi polgárnak!
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Az előző lapszámunkban egy fel-
hívást tettünk közzé. Kerestük a 
legszebb karácsonyi dekoráció-
kat. A beltéri díszítés kategóriában 
Vinczepálné Török Katalin ajtóra 

tűzött fenyődíszítését osztotta meg 
lapunkkal.

A növényeimet nagyon szeretem, 
de ilyen hidegben kevesebb a feladat a 
kertben. Ezért most bent szépítem az 

otthonom és mézeskalácsozom, per-
sze az unokáim legnagyobb örömé-
re- mondta Katalin.

A kültéri díszítés kategóriájában 
Juhász Gábor és Juhász-Magyar Zsófia 
mutatta meg a házuk karácsonyi pom-
páját. - Ez lesz a harmadik karácso-
nyuk Kulcson, szeretett házunkat min-
den évben igyekszenek karácsonyi dí-
szekbe öltöztetni az ünnep közeledté-
vel. A fények palettája évről évre bővül, 
ami nem csak bennünket, de a hoz-
zánk látogató családtagokat, barátokat 
is örömmel tölt el- fogalmazta a pár.  

Hírek

Vinczepálné Török Katalin, Juhász Gábor és Juhász-Magyar Zsófia

Szent esti istentisztelet
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, 
akit Immánuélnek neveznek” – ami 
azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 
evangéliuma 1, 23) – a helyi refor-
mátus egyházközség ezt választotta 
a hónap bibliai idézetének. A gyü-
lekezet december 24-én 14:30-kor 
a Polgármesteri Hivatal házasság-
kötő termében ünnepi istentisztele-

tet tart. December 25-én 9 órakor 
Úrvacsorás istentisztelet lesz a re-
formátus templomban. December 
27-én 9 órakor legátus szolgálatával 
lesz istentisztelet a református temp-
lomban, majd január elsején 14:30-
kor újévi istentiszteletre várják a 
híveket. A lelkipásztor telefonszáma: 
(30) 5748-564.

Ismerjük meg egymás hitét!

A közös dal ünnepe

Ezúton is köszönetét fejezi ki Jobb Gyula polgármester mindazoknak, 
akik segítettek a Polgármesteri Hivatal előtti park dekorálásában, 
 a kapu díszítésében.

Díszkapu a Polgármesteri Hivatal parkjában

Ökumenikus Hangverseny rendeztek 
december 4-én a rácalmási római 
katolikus templomban.

Egy ünnepélyes, különleges lehe-
tőség volt az adventi nyitórendezvény 
arra, hogy egymás hitét megismerjük. 
Mindenki számára, aki katolikusnak, 
evangélikusnak, reformátusnak vallja 
magát, fontos, hogy ismerje egyháza 
tanításait, de az is fontos, hogy őrizze 
meg nyitottságát a másként hívő, gon-
dolkodó embertársa felé. Általában az 
emberek félnek attól, amit nem is-
mernek. 

A legszebb karácsonyi dekoráció

Igazi karácsonyi vásári hangulatot 
varázsolt a Polgármesteri Hivatal elé 
a Kézműves Kamra elnevezésű ren-
dezvény december 13-án. A közös 
adventi hangolódás mellett a közel 
negyven standon igényes hazai kéz-
műves élelmiszerek és termékek kö-
zött válogathattunk, vásárolhattunk 

kedvünkre. Minden, ami egy kamrá-
ban megtalálható, lekvárok, szörpök, 
kosarak, kerámiák, kézműves édes-
ségek, borok, a vásárban is ott volt. 
A szervező, Siba Brigitta elmondta, 
külön öröm a számára, hogy kulcsi 
kézművesek és sok vásároló érkezett 
a programra.

A kamrából a vásárba



3KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA közélet

Az elmúlt években kialakult új, 
integrált szemléletű élelmiszer-
lánc-biztonsági rendszer leg-
főbb tartóoszlopa továbbra is 
a világ élvonalába tartozó ma-
gyar állatorvosi kar – mondta 
köszöntőjében Zsigó Róbert, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős államtitkára a Fejér 
Megyei Állatorvosi Kar XIV. 
Emléknapján. 

Településünk adott otthont decem-
ber 3-án a rendezvénynek, ame-
lyen részt vett L. Simon László a 
Miniszterelnökség parlamenti állam-
titkára is, és jelen volt dr. Sziebert 
Gergely megyei főállatorvos, dr. 
Sótonyi Péter, az ÁOTK dékánja. 
Az emlékülésen Jobb Gyula pol-
gármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. 

Több kitüntetés átadá-
sára is sor került. Az 
Állategészsgügyért Díjat 
Horváth Csilla, az Év 
Állatorvosa címet dr. 
Steigerwald Ferenc, 
és a Dr. Lancz Endre 
Emlékérmet dr. Rónai 
László kapta.

Dr Merész Lajos 
verselését követően a 
jelenlevők megkoszorúz-
ták a Faluház bejáratánál 
az emléktáblát és felavatták 
az óvoda előtti parkban a kul-
csi kötődésű, világhírű állatorvos, 
dr. Jármai Károly szobrát (akinek le-
származottai mai is Kulcson élnek).

     
 

 

Dr. Solti László egyetemi tanár a „ 
Kulcsi Hatokról” emlékezett meg. 
Mint mondta, az állatorvos-okta-

tás aranykorának legkiemelke-
dőbb egyéniségei közül több 

professzor is töltötte sza-
badságát Kulcson, aki-

ket az utókor a „Kulcsi 
Hatok” néven emle-
get. Hutyra Ferenc, 
Jármai Károly, Kotlán 
Sándor, Guoth Gy. 
Endre, Marcis Árpád 
és Szepeshelyi Andor 
azok az üdülőbirto-
kosok, akiknek Kulcs 

népszerűségét és fejlő-
dést köszönheti, kezde-

ményezésükre utak, temp-
lomok épültek, ápolták a ki-

kötőt, sport- és baráti köröket 
alapítottak. L.Simon László állam-
titkár többek között arról is be-
szélt, hogy mind a hat állatorvos 
professzor emlékére-évente újabb 
szobrok állításával – egy olyan szo-
borpark fog létrejönni, amely az 
állatorvos- társadalom egyik ki-
emelkedő emlékhelye lehet.

Jobb Gyula polgármester lapunk-
nak hozzátette, fontos, hogy mind-
annyian megismerjük Kulcs történe-
tét. A Kulcsi Hatok otthonuknak érez-
ték a települést, kiemelkedő tudós és 
emberi mivoltuk pedig még inkább 
tiszteletet kívánnak.     

A Pogány Gábor Benő alkotta szo-
bor avató ünnepségét a kulcsi Fekete 
István Általános Iskola diákjainak 
színvonalas műsora színesítette.

Dr. Jármai Károly tiszteletére szobrot állítottak

A Kulcsi Hatokra is emlékeztek Polgármester

Jobb Gyula 70/639-0157

Alpolgármester

Fejes Balázs 70/639-0133

Jegyző

Dr. Árva Helga 70/6390139

Adóügy

Bartók Mária 70/639-0164

Gazdálkodás

Bacsa Zsuzsanna
Jónás Teréz
Palóczi Tímea

70/639-0142
70/433-0314
70/639-0152

Igazgatás, népesség,  
gyámügy, anyakönyv

Radnó Józsefné
Csicskovics Zsuzsanna

70/639-0135
70/639-0166

Munkaügy, titkárság

Nemesné  
Csepecz Katalin

70/639-0147

Pénztár

Kovács Angéla 70/639-0148

Százholdas Pagony Óvoda  
és Bölcsőde Intézményvezető

Baligáné Daróczi 
Erzsébet

70/639-0162

Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné 70/639-0241

Fekete István Általános Iskola  
igazgató

Budai Árpád 25/252-062

Családgondozó

Szloboda Andrea 70/636-6311

Házi gondozás

Sárközi Ferencné
Wirth Zoltánné

70/636-6311

Védőnő

Danka Edit
Radnó-Kovács Zita

70/639-0143
70/433-2181

Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla 70/639-0169

Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes 20/440-8088

Fogorvos

Dr. Szappanos Mária 25/550-416 

Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó 20/377-7842

Faluház

Márton Andrea 70/639-0149

Könyvtár

Nagy Erika
70/639-0168, 

25/251-129

Körzeti Megbízott

Fridrich Tamás 70/944-3149

Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula 30/621-5342

Adonyi Okmányiroda

Ügyfélszolgálat 25/ 504 522

Római Katolikus Plébános

Szemere János 30/408-6180

Kulcs-Rácalmás  
Református Egyházközség

Kovács Enikő 30/574-8564 

Közérdekű 
telefonszámok

Keleméri Márton, dr. Keleméri Gábor, Jobb Gyula, Oberrecht Tamás 
a szoboravató ünnepségen.  
A rajzon a szoborpark terve látható.

Budai Árpád igazgató és az iskola diákjai
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Ausztriát és Erdélyt köti össze a Mária út

A magyar El Camino
Településünk is állomása lesz az Ausztriát 
Erdéllyel összekötő Mária útnak. A zarán-
dokútvonalról Móró Piroska beszélt nekünk, 
aki már részt vett egy ilyen zarándoklaton.

A Mária út Közép-Európán átívelő vallási zarándok 
út. Maga az útvonal is kereszt alakú hiszen két út-
vonalból áll. Az észak-déli irányút a lengyelországi 
Czestochowától a boszniai Međugorjeig, a nyugat-
keleti irányút pedig az ausztriai Mariazelltől az erdélyi 
Csíksomlyóig jelölték ki. Közép- és Kelet-Európában 
nincs hasonló méretű zarándokút. A Mária Út e tér-
ség legfontosabb zarándokútjává válhat, hiánypótló 
lehet mind Magyarországon, mind a régiót tekintve. 
Az a cél, hogy a Mária út is egyszer olyan legyen, 
mint a spanyol El Camino. A kelet-nyugati tengely 
jól kiépített, mellette az észak-déli útvonal is terve-
zett, amely Kulcson is áthalad. Településünk vezetői 
támogatják a Mária Út kiépítését. 

Móró Piroska író, településünk lakója is részt 
vett már egy Mária úti zarándoklaton. A szemé-
lyes élményeiről beszélgettünk vele.

Régi vágyam teljesült akkor, amikor részt vettem 
a Mária Úton. Negyven napos zarándokútra vállal-
koztam, mely pünkösd előtt indult a Normafától, 
a keresztet formázó zarándokút keleti szárát sze-
rettem volna végigjárni. Mindig nagyon hamar 
összegyűlik a zarándok csoport, általában tizen-
két-tizenhárom személy. Mindennap naplót vezet-
tem, amelyből egy könyv megjelentetését tervezem 
Zarándok utam címmel. A Mária Úton a zászló-
ra minden településen, ahol áthalad, a zarándok-
lat- felkötnek egy szalagot, amelyen a falu kíván-

ságát is tovább viszik. Egy füzetben is rögzítik a 
kívánságokat- ezt a zarándoklat során én vezettem. 
Magam is úgy hiszem, hogy bármit, amit Istentől 
kérek, vagy amihez a segítségét kérem, le kell írni. 
Minden, sőt annál sokkal több teljesült az életem-
ben, mint amit leírtam. Hisz ma már férjemmel 
együtt nem Kaliforniában, hanem Kulcson vagyunk 
itthon. Már a település határon is több tízfős csoport 
várja a zarándokokat, így kísértek minket is min-
denhol a templomba. A legmeghatóbb, amit egy za-
rándok tapasztalhat, ez a fogadtatás. Minden temp-
lomban Mária dalokat és a magyar, erdélyi himnuszt 
énekeltük. Sajnos a talpamon vérhólyagok lettek, 
és később gyulladást is kaptam. Így Nyírszőlősről 
vissza kellett fordulnom.

– Mit jelent Ön számára a Mária-zarándokút?
– Egy zarándoklat nem csupán véletlenül tör-

ténik meg az életünkben, nem leszünk „csak úgy” 
zarándokká. Velem sem így történt. Egy pap prédi-

kációja volt rám nagy hatással, aki arról beszélt, 
azért van annyi kép és szobor Máriáról, mert 
ő az egység. Máriát nem vezérelte semmi 

más, mint a szeretet, és csak az a vágy, hogy 
megmentse fiát. Ezért az egységért vágtam ne-

ki én is a zarándokútnak. A legnagyobb meg-
tanulnivaló a 
mai ember szá-
mára ez az egy-
ség. Nekünk, 
magyaroknak 
mindig ez volt 
a buktatónk. 

– Tervez még 
más zarándok-
utat a jövőben?

– Elindulok 
tavasszal is, de 
most jobban 
f e l k é s z ü l ö k . 
Sok feladattal, 
kihívással jár 

majd, ha Kulcs 
is bekapcsolódik a 

zarándokútba. Mivel már 
részt vettem egy ilyen zarán-

doklaton, szeretnék a szervezés-
ben is részt venni. Ez nem egy pár 

éves vállalkozás, hanem száz évre előre alapo-
zunk meg valamit, ami nem csupán turizmus, ha-
nem lelki út. Egész biztosan ki fog itt is alakul-
ni majd a kezdeti nehézségek után a zarándok-
latok fogadása, ahogy a keleti szakaszon is. Egy 
ilyen zarándoklat során a csoport együtt eszik, 
alszik, együtt kell haladni, egységként. De meg-
győződésem, hogy a zarándoklat nem csak a za-
rándokok, hanem a követők között, és a kapcso-
lódó településeken is közösségépítő hatással van. 
Egyébként a kulcsi polgároknak is azt kívánom, 
hogy sikerüljön egy erős közösséggé válni, összef-
ogni, hogy segíteni tudjunk egymásnak. Legyen 
hitünk és célunk!

Gyors intézkedés
Maszkos betörők próbáltak a Rózsahegyi út 
egyik házába behatolni. Azonban az ingatlan 
tulajdonosa meglepte a betörőket, akik bár el-
menekültek, de a gyors rendőri intézkedésnek 
köszönhetően még a betörési kísérlet napján 
elfogták őket. 

Kresz és kerékpár

Kreszről és a kerékpár kötelező tartozékairól, 
valamint a biztonságos közlekedésről tartott 
tájékoztatót a Faluházban a kulcsi és rácalmási 
körzeti megbízott rendőr az iskolásoknak. A 
gyerekek nagy érdeklődéssel vettek részt az 
interaktív előadáson.

Rendőrségi segély hívók: 107; 112. A körzeti 
megbízott telefonszáma: (70) 944-3149.

Kék hírek

A már hagyománnyá vált „Jézuska várós, 
megpihenős” ingyenes forraltborozásra vár 
mindenkit a Kalóz Pizzéria a Gazdabolttal 
közösen.

Hozz egy bögrét!
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Képviselők mérlege

Nagy öröm és elégedettség
Az önkormányzat képviselőivel 
készített sorozatunkban ezút-
tal Deák Ibolya és dr. Menyhárt 
Ferenc beszélt nekünk az elmúlt 
időszakról és a jövőbeni terve-
ikről. 

Deák Ibolya sokrétű feladatokat vé-
gez munkájában, az önkormányzat-
ban és a családban is.

 
– Mi történt önnel az elmúlt idő-

szakban?
– Több fronton kellett helytáll-

nom és ügyesen megtalálni az idő-
beli egyensúlyt a pénzügyi mun-
kám, az önkormányzati, valamint 
civil tevékenységem és a családom 
között. Éppen ezért fájó szívvel, de 
meg kellett válnom az iskolai Szülői 
Munkaközösség vezetésétől. Ezúton 
is köszönöm minden érintettnek az 
együtt töltött, tevékeny éveket!

– Mire a legbüszkébb az elmúlt 
időszakban?

– Nagylányom szeptemberben 
kezdte el gimnáziumi tanulmányait, 
amit ugyanolyan szorgalommal és 
eredménnyel végez, mint ahogy azt 
az általános iskolában „megszoktuk” 
tőle. Ez rendkívül nagy elégedettség-
gel és örömmel tölt el.

– Mi volt a legnehezebb, esetleg mit 
érez kudarcnak?

– A falu stratégiájának elgondolá-
sa mellett voksoltam, ebben vállaltam 
vezetői feladatot, azonban nagyon ne-

héz azt az időt és energiát rászánni 
és másoktól is elvárni, ami folyama-
tos és ösztönző sikerélményekhez ve-
zetne. Még mindig megosztott a fa-
lu, ez sajnos a rendezvényeken való 
részvételben is lemérhető. Amíg ezen 
nem változtatunk, addig nehéz lesz 
továbblépnünk…

– Mit kíván karácsonyra?
– Nyugalmat és nagyon jó egészsé-

get szeretteimnek, a környezetemben 
lévőknek, biztonságot Európának! 
Sok-sok együtt töltött időt a csalá-
dommal!

– Milyen tervei vannak a jövő évre?
– Még tervszerűbben, koncentrál-

tabban szervezzem az életem, hogy 

még több időt tudjunk a családom-
mal együtt tölteni. Viszont a janu-
ár elseji fogadalmat „nem ismerem”. 
Szeretném, ha minél több embernek, 
családnak adhatnék biztonságot, mi-
nél több elégedett ember legyen a kör-
nyezetemben!

****

Dr. Menyhárt Ferenc szeretné, ha 
minden kulcsi magáénak érezné a 
település stratégiáját.

– Mi történt Önnel az elmúlt idő-
szakban?

– A nagy családunk to-
vább nőtt: ez évben öt ara-
nyos kisgyerekkel lettünk többen! 

– Mire a legbüszkébb az elmúlt 
időszakban?

– Elkészült Kulcs község straté-
giai programja, ami kijelölte a kö-
vetkező öt évben elérendő célokat. 
Megkezdődött a program végrehaj-
tása is! Így az előttünk álló évek-
ben tervszerűen, rendszerbe fog-
laltan munkálkodhatunk a telepü-
lés lehetőségeinek továbbfejleszté-
sén. Itt is szeretném megköszönni 
a sok lelkes támogatónk önként vég-
zett, aktív munkáját! 

– Mi volt a legnehezebb, esetleg mit 
érez kudarcnak?

– Képviselői munkám első évén 
vagyok túl. Menedzserként a leg-
nehezebb az volt, amikor szem-
besültem a község szerény anya-

gi helyzetével, a források szű-
kösségével, illetve a sok esetben 
tapasztalt igénytelenséggel, közö-
nyösséggel.

– Mit kíván karácsonyra?
– Szűkebb és tágabb környeze-

temet - Pál apostol szavaival szól-
va: a hit, a remény, a szeretet vezes-
se, és segítse a következő években! 

– Milyen tervei vannak a jövő évre?
–  A falu fejlődésének útját a stra-

tégia kijelölte. Azt szeretném, hogy 
mindenki érezze magáénak a jövő 
céljait, és lehetőségeihez mérten, te-
gyen is értük.  Áldott Karácsonyt és 
eredményes Új évet kívánok min-
denkinek!

A helyi szerveződések fontosságá-
ról, akadályairól is tanácskoztak a 
települési stratégia alprojektvezetői 
értekezletén. 

Az önkéntes vezetők december 
1-jén a változásmenedzsment folya-
matáról hallgattak előadást. A vál-
tozással szembeni ellenállás fázi-
sairól, a helyi szerveződések meg-
határozó tényezőiről- így például a 
presztízs jelentőségéről, vagy a társa-
dalmi helyzetet alakító kultúrelemek-
ről is szó esett. Az értekezleten min-
den alprojektvezető elmondta, hogy 
hol tart a feladataiban, és mihez-mi-

ben volna még szüksége támogatás-
ra. Valamennyi feladathoz keresnek, 
várnak még segítőket. Jelentkezzen la-
punknál a feladat-  és az érdeklődési 
kör meghatározásával, és összehozz-
uk azzal a csoporttal, ahol dolgozni 
tud. Hamarosan a faluban több he-
lyen kérdőívet teszünk ki, amin je-
lentkezni lehet a település fejlődésé-
ért tenni akaróknak.

A stratégiát részleteiben is elol-
vashatja: http://www.kulcs.eu/kulcs/
strategia/

A következő alprojektvezetői ér-
tekezlet január 12-én lesz. 

Deák Ibolya Dr. Menyhárt Ferenc

Települési stratégia

Várják a segítő társak jelentkezését

Rendszeresen értekeznek az alprojektek vezetői
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Küzdelem nélkül nincs szeretet

A karácsony emlékeztet és bátorít minket
Csak a szeretet képes nyugal-
mat adni szívünkben. Vajon a 
szeretet csak egy napra kor-
látozódik, karácsonyra? Erre 
a kérdésre is választ kapunk 
Szemere János, római katolikus 
plébános írásából.

„Az emberek tudatában karácsony 
a szeretet ünnepe. Szokásos módon 
megajándékozzuk egymást ilyenkor. 
Nemcsak családtagok és barátok 
között szokás ez, hanem nagyobb 
körben, társadalmi szinten is, hiszen 
a karitatív szervezetek is fellépnek, 
hogy felhívják az emberek figyelmét 
a nélkülözőkre, meghirdetik ado-
mánygyűjtéseiket, amelynek bevéte-
lét szétosztják a rászorulók között. 

A statisztikák szerint jelentősen le-
csökken ezen a napon a bűncselek-
mények száma is. Egyszóval tényleg 
a szeretet ünnepe kell, hogy legyen 
karácsony, ha ennyi jó történik ezen 
a napon. Ekkor azonban felmerül a 
kérdés, hogy a szeretet vajon csak 
egy napra korlátozódik? A szeretet 
gyakorlása csak kijelölt napokon kö-
telez minket? A szeretet kifulladhat 
egyszeri ajándékozásban? Mit jelent, 
hogy karácsony „a szeretet ünnepe”?

Az egyház rámutat ennek a szeretet 
ünneplésnek az igazi hátterére. Arra a 
szeretetre, amely akkor igaz, ha minden 
körülmények között teljesül. Nemcsak 
akkor, amikor jó kedvünk van, nem-
csak akkor, amikor megsajnálunk vala-
kit, nemcsak akkor, amikor tehetős ál-
lapotunkban adhatunk a fölöslegünk-

ből. Hanem amikor az édesanya min-
den nap vállalja gyermeke gondozását, 
amikor az édesapa minden nap magára 
veszi a felelősség terhét, amikor a mun-
kánkat akkor is becsülettel elvégezzük, 
ha jobban esne másnapra halasztani, 
amikor a ránk bízott hatalommal akkor 
is szolgálunk, ha könnyebb lenne má-
sokat félreállítva a magunk kényelmét 
megteremteni. Ez a szeretet. Ez a sze-
retet viszont szenvedés, mert a szeretet 
küzdelem. Micsoda paradoxon, micso-
da ellentmondás! Bármennyire is me-
nekülünk azonban ettől a gondolattól, 
szívünkben érezzük, hogy csak ez a sze-
retet tud nyugalmat adni, csak ez a sze-
retet tud erőt adni a folytatáshoz, mert 
csak ennek a szeretetnek van értelme, 
csak ez a szeretet lehet termékeny, és 
csak ez a szeretet adhat célt életünknek.

Karácsony éppen ezért nem állhat 
meg önmagában. Karácsony csak a 
kezdet. Karácsony, mint ünnep emlé-
keztet és bátorít minket az igazi sze-
retetgyakorlásra, a teljes ön-odaaján-
dékozásra, amely húsvétra mutat. 
Karácsony célja tehát húsvét, mert 
húsvétkor mutatkozik meg a szeretet 
tökéletes arca, amelyet Jézus Krisztus 
kereszten kitárt karjával elénk tárt. A 
méltatlanul elszenvedett halálban is 
magához karolja a világot, részt vál-
lalva minden kor emberének szen-
vedésében, amelyet feltámadás kö-
vet. A mi húsvétunkban is megmu-
tatkozik, hogy szeretetünk nemcsak 
egy napra korlátozódik, hanem lelki 
tulajdonságunkká vált, melynek for-
rása a karácsonykor testet öltött is-
teni Szeretet.”

A karácsony, a Szenteste alkalmából a he-
lyi református egyházközség megosztott 
néhány ünnepi gondolatot olvasóinkkal.

Karácsony tele van csodákkal, az emberi érte-
lem számára fölfoghatatlan eseményekkel. Egy 
szűz nőnek hogyan lehetne gyermeke? Az Isten 
hogyan ölthetne emberi alakot? Racionális, 
minden kétséget kizáró és mindenkit meg-

győző magyarázat nincs. A hívő ember vá-
lasza azonban ez: „Az Istennek semmi sem 
lehetetlen.” Elgondolkodtató azonban, hogy az 
Úristennek miért kellett ennyire különleges, és 
az általános természeti, mennyei törvények-
től eltérő módszereket alkalmaznia. Szoktuk 
mondani: Itt már csak a csoda segíthet. A kará-
csony éppen erről szól: csak a csoda segíthetett 
az emberiségen. A Fiú Istennek emberbőrbe 
kellett bújnia és egy szűz asszonyon keresztül 

kellett megszületnie, hogy az Atya Isten tehes-
sen valamit a megmentésünkért. Megmentett 
a magánytól, hiszen: „Velünk az Isten!” Jézus 
karácsonyi neve, az Immánuel azt fejezi ki, 
hogy az ember, egyikünk sincs egyedül ebben 
a világban. Velünk van a szeretet Istene!  Az ő 
szeretetét és minket körülvevő jelenlétét ünne-
peljük karácsonykor is.  

 Kovács Enikő lelkipásztor

Istennek semmi sem lehetetlen

Nem vagyunk egyedül a világban
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Közös a tüzünk – közös az asz-
talunk rendezvényre hívott min-
den itt élő és idelátogató gyer-
meket és felnőttet a Carpe diem 
Alapítvány, az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi 
Egyesülete, valamint Kulcs 
Községi Önkormányzat.

A  Nap Háza – Hold Udvara Köz-
pontban december 11-én megtartott 
programok között volt „Téli kaval-
kád az arcon” címmel arcfestés, „Az 
utolsó pillanatban” címmel kreatív 
foglalkozások, ajándékkészítés, ehető 

karácsonyi díszek (pattogatott ku-
korica fűzése, mézeskalács díszítés, 
szaloncukor ötletek) készítése.

A forralt boros pohárköszöntő és 
megnyitó után a református és a ka-
tolikus egyház képviseletében Kovács 
Enikő és Szemere János áldotta meg 
az ételt, és segített az ingyenes étel 
osztásában. 

A Fekete István Általános Iskola 
felső tagozatosok részére meghirde-
tett fogalmazási verseny eredmény-
hirdetése és díjkiosztása után közös 
tűzgyújtás – karácsonyi énekek, vi-
dám pillanatok következtek az ud-
varon. 

A Kulcs a szívedhez baráti kör 
idén is a Faluházba hívta az ér-
deklődőket egy jótékonysági 
rendezvényre, amelynek nemes 
célja, hogy a nehéz helyzetbe 
került kulcsi családok karácso-
nyát szebbé tegyék.   

A civil összefogással megszervezett jóté-
konysági program fő eleme egy árverés 
volt. A licitálást a Mikulás vezette, és a 
különféle alkotásokért, finomságokért 
kínált pénzösszeg a jótékonysági alap 
bevételét növelték. A Faluház előtt sü-
teményvásár is volt. A sütiket árusító 
önkéntesek, Ősiné Gabi és Markovicsné 
Fejes Gizi a hideg ellenére is hősiesen 

kitartottak. A legfinomabb házi sütemé-
nyekből vásárolva adakozhattunk, hi-
szen ez a bevétel is a jótékonysági alapba 
került, ahogy a kolbász és a forralt bor 
árusításából származó bevétel. – A jó-
tékony rendezvény bevétele meghaladta 
az előző évit, ez azt jelzi számunkra, 
hogy jó irányba haladunk a szervezés-
sel, és sok segítő kezet találunk a nemes 
cél érdekében. A licitálással 443.000 fo-
rintot, a süteményekből 51.940 forintot, 
az italokból 31.375 forintot és a kolbász 
eladásból 74.500 forintot gyűjtöttünk. 
Összesen 601.715 forintot, ami száz-
ezerrel több, mint tavaly – mondta la-
punknak Fejes Edit, az egyik szervező. 

A bevételből karácsony előesté-
jén élelmiszerekkel és ajándékokkal 
fognak kedveskedni a rászorulónak. 

Összehozza a közösséget

Adventi ének a tűz mellett

Ingyenes ételosztás is volt a nap folyamán

Kulcs a szívedhez

Több adomány, mint tavaly Több olvasónk feltette a kérdést: 
Mi a teendő, ha nem működik a 
közvilágítás?

A válasszal dr. Árva Helgát, 
Kulcs jegyzőjét kerestük fel.

A közvilágítás az önkormány-
zat tulajdona, ezért kizárólag az 
önkormányzat jelenthet be meg-
hibásodást. 

Ha hibát tapasztal a közvilá-
gításban, kérem, segítse munkán-
kat, és az önkormányzat közpon-
ti számán jelezze a hibát. Nagyon 
fontos, hogy a lámpa oszlopszá-
mát jegyezzék fel, és a hiba be-
jelentésekor tájékoztassák a hiva-
talt, mert így nagyban lerövidül 
az ügyintés.

A közvilágítással kapcsolatban 
hívható központi szám: 

25/440-400, 3-as mellék.

Mi a teendő?

A licitálással több mint négyszázezer forint gyűlt össze



KIKAPCSOLÓ JANUÁR8

Megható történet összefogásról

Művészi tálalás, egészséges ételek

Új fürdőszobát kapott Zsuzsi
Közel egymillió forintból si-
került új, akadálymentesített 
fürdőszobát és konyhát építeni 
Csikai Zsuzsinak a Carpe diem 
Alapítvány és más vállalkozók 
jóvoltából. 

Az alapítvány vezetője, Dóka 
Marianna egy baráti beszélgetés so-
rán hallott Zsuzsi történetéről. Zsuzsi 
sclerosis multiplex-ben, a közpon-
ti idegrendszer autoimmun, gyul-
ladásos megbetegedésében szenved. 
Egyik nap elesett a fürdőszobában, 
mert a betegsége miatt nem tudta 
megtartani magát. Megijedt, hiszen 
egyedül neveli a kislányát, és nem 
mindegy, hogy ő hogyan tapasztalja 
meg édesanyja állapotának romlását. 

Egy közös társaságban szóba hoz-
tam a történetet. Már akkor meg-
fogalmazódott bennem, hogy ala-
pítványunkkal segítünk Zsuzsinak. 
Viszont egyedül az alapítvány kevés 
volt hozzá. Kellettek a barátok, a 
család fizikai és mentális segítsége, 
és kellett olyan vállalkozó is, aki el-
végzi az akadálymentesítést- mondta 
lapunknak Dóka Marianna. 

A  nemes cél érdekében érkez-
tek is a segítők. A barátok, Fekete 
Kata, Molnár Andrea és Csavajda 
Annamária szorgalmasan dobozol-
tak. A kőműves munkát Mészáros 
Róbert egyéni vállalkozó és csapata 
végezte. A fürdőszoba akadálymen-
tesítését, a víz-, gázszerelést, az új 
tér kialakítását a kulcsi Thermo-Ép 
Kft. vállalta magára, teljesen ingye-
nesen.  A konyhát érintő átalakítá-
sokat a keresztapa, Halász Borsos 
Béla végezte. 

- A kádat kiszerelték Zsuzsiéktól, 
mivel már feleslegesség vált. Ám kü-
lön öröm, hogy a még jó állapotú 
kád egy adonyi mozgássérült fiatal-
emberhez került, akinél jó szolgála-
tot fog tenni. A közhasznú alapít-
ványunknak az adók 1 százalékából 
összegyűlt bevétele idén 382 ezer 
forint volt. Ez közel kétszázezer fo-
rinttal kevesebb volt, mint ameny-
nyire szükség lett volna az anyagok 
árára. Viszont egy névtelenséget 
kérő vállalkozó hozzárakta ezt az 
összeget a jótékony beruházáshoz. 
Így a végeredmény tekintetében a 
munkadíj becsült értékével, közel 
egymillió forint értékű segítséget 
tudtunk adni. Ezzel megoldottunk 
egy problémát, nem csupán részme-
goldásokat, hanem igazi segítséget 
nyújtva- hangsúlyozta az alapítvány 
vezető.

A munkálatok több mint három 
hónapon keresztül tartottak. A jóté-
konysági akcióról maga az érintett, 
Zsuzsi is mesélt nekünk. 

- Sokszor szóba került baráti beszél-
getések során kinek mi a terve. Tőlem 
mindig ezt hallotta a társaság, hogy 
fürdőszobára gyúrok. De mindig olyan 
összegű ajánlatot kaptam, ami a szü-
leim nagy-nagy segítségével is messze 
meghaladta a lehetőségeimet. Aztán jött 
az elcsúszás a fürdőszobában és be kel-
lett látnom, valami nem megy egyedül. 
Amikor Kata és Marianna megkérdezte, 
mi lenne, ha megpróbálnánk, akkor 
megdöbbentem, de nem volt sok időm 
erre, hiszen már jött is a vállalkozó és 
dobozolni kellett.

- Mit jelent az új fürdő?
- Hatalmas a tér és kapaszkodó van 

mindenhol, ezért biztonságos. Nem kell 
lábat emelnem és küszöböt átlépnem, 
nincs felesleges mozdulat, így kevesebb 
a fájdalom. Hálás vagyok minden szö-
gért a vállalkozóknak és minden mun-
katársuknak, az összes barátomnak, 
családtagomnak a segítségért és a Carpe 
diem Alapítványnak a szervezésért, a 
teljes 1% felhasználásáért, a vállalkozók 
megtalálásáért.

- Milyen változást hozott az új fürdő-
szobád az életébe?

- A fürdőszoba átalakításához 
kapcsolódott a konyha is, így gya-
korlatilag az egész ház megújult és 
nagyon jó hazamenni. Amikor ná-
lam dolgoztak a szakemberek, sok-
szor megköszöntem nekik a munká-
jukat. Ami nekik egy munka, nekem 
egy hatalmas változás az életemben. 
A kislányommat boldogabbnak 
látom. 

-Ha nem jött volna a felajánlás, 
kért volna segítséget?
- Nem, inkább hitelt vettem vol-
na fel. Fontos, hogy amire nekem 
már nincs szükségem, az másnak 
értékes lehet és azt is megtapasz-
taltam, hogy milyen jó kapni is. 
Összefogással csodákra vagyunk 
képesek. Életmódot változtatok, hi-
szen ha kívülről ennyi segítséget 
kapok, akkor nekem is kötelessé-
gem még többet tenni. Úgy érzem, 
elkötelezett vagyok, szeretnék én is 
segíteni bárhol, ahol csak tudok.

Finom és trendi ételeket kóstolhat-
tak, valamint az egészséges ételek-
ről beszélgethettek a gyermekek és 
a szülők a Nap Háza Hold Udvaron 
megrendezett Fitt Programon no-
vember 27-én. A műhely házigazdája 
dr. Földi Ágnes gyermekorvos volt. 
A nap folyamán láthattuk, hogy a 
gyerekek nem csupán megeszik a 
kreatív ételeket, hanem vidám perce-
ket okozz nekik az étkezés, a művészi 
tálalással szívesebben eszik a zöldsé-
geket és a gyümölcsöket is.
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Iskolai kishírek Itt volt a Mikulás

Megmutatták a foguk fehérjét

Lépcsőkorlát Ajándéközön

Egészséges tejfogak

Számos sikerről számolt be la-
punknak a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola.

u Elkészült az udvari lépcső mel-
letti védőkorlát, amely biztonságo-
sabbá teszi a tanulók közlekedését 
a szintkülönbséggel tagolt udvar-
részek között. Köszönjük Bogó 
Zoltán és Morva Roland munkáját, 
az önkormányzatnak a vasanyag 
biztosítását, a JOBB-ÉP Bt-nek pe-
dig a vasanyag szállításában való 
közreműködést!
u Tanulóink több tankerületi, vá-
roskörnyéki tanulmányi versenyen 
vettek részt az elmúlt hetekben nagy 
sikerrel.
- Oberrecht András 8. osztályos ta-
nuló a dunaújvárosi Pannon Oktatási 
Központ által szervezett kémia tanul-
mányi versenyen I. helyezést ért el.
- A Bostyai Panna, Fenyvesi Han-
na, Petres Sára és Kolmankó 
Sándor 8. osztályos tanulók alkot-

ta csapat idegen nyelvi versenyen 
Dunaújvárosban 2. helyezést ért el.
- A Nagyvenyimi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában rendezték meg az 
alsó tagozatos tanulók mesemondó ver-
senyét, valamint a nyolcadik osztályos ta-
nulók történelmi vetélkedőjét. Tanulóink 
itt is szép eredményeket értek el.
u December 4-én a Mikulás iskolánk 
tanulóit is meglátogatta. Minden diák 
egy-egy csomagot és néhány bölcs 
gondolatot kapott ajándékba. Szintén 
ezen a napon az alsó tagozatos tanu-
lók iskolai szervezésben, de a Faluház 
biztosította helyszínen vettek részt a 
környezettudatos életmódról szóló ér-
dekes, játékos előadáson.
uEgy napig láttuk vendégül a 
Hüllőkiállítást az iskolaépület 
folyosóján.
u Tanárunk, Ruffing Péter hagyo-
mányteremtő céllal indította el a felső 
tagozatos osztályok közötti Mikulás 
Kupát. Labdarúgás és kosárlabda 
sportágakban mérték össze ügyes-
ségüket fiúk-lányok. 

Felmérések alapján a hároméves 
gyermekek egyharmadának már 
van beteg tejfoga, s az óvodáskor 
végén csak egyharmaduk rendel-
kezik ép tejfogazattal. Viszont ez 
nem így van a kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda kiscsoportjában. Dr. 
Szappanos Mária fogorvos az ovi-
sok fogászati ellenőrzése kapcsán 
járt az óvodában, és örömmel ta-
pasztalta, hogy minden kiscsopor-
tos fogai egészségesek.

Az óvodáskor a személyiségfejlő-
dés, a tudatformálás tekintetében 
az egyik legfontosabb időszak. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy az 
egészséges életmódra nevelés ak-
kor a legsikeresebb, ha már ko-
rán, gyermekkorban elkezdődik. 
Az ovisok egészséges fogai nem 
csak a gyermekek, hanem szoci-
ális környezetük, a védőnők és a 
pedagógusok érdeme is- mondta 
lapunknak dr. Szappanos Mária.  

Településünkön is járt a Mikulás. A legkisebbeket december 3-án az óvodá-
ban és a bölcsődében látogatta meg, december 6-án pedig a Faluházba várta 
a kulcsi fiatalokat.

Az óvodában és bölcsődében már hét éve segíti és támogatja a Mikulást 
Somos Róbert és Füstös Kata

Nyolcvan óvodáshoz és tíz bölcsődéshez látogatott el a Nagyszakállú, a 
Faluházban közel ötven gyermek találkozhatott vele.

A Faluházban nem csak a Mikulással találkozattak a gyerekek, hanem a 
Télapó a Dalos Tanyán című műsort is megnézhették.
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Gelencsér Ákos
2015.05.15.

Bognár Zoé Dorina
2015.05.25.

Csizmadia Lora Juliska
2015.07.23.

Solymosi Abigél
2015.10.16.

Szabó Zsombor
2015.09.14.

Fábián Zoé Hanga
2015.10.04.

Kis Milos Balázs
2015.10.05.

Süle Áron
2015.06.24.

Varjas Letti
2015.10.20.

Kulcs legfiatalabb polgárai
Az elmúlt időszakban öt hölgy és négy fiatalember látta meg a 
napvilágot településünkön. Szüleik által készített fotók segítségével 
olvasóink is megismerhetik Kulcs legifjabb polgárait. Jó egészséget 
kívánunk a családoknak! 
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„A nagy kulcsi halfőző verseny” - 2015. december 23.

A polgárőrség hírei

VERSENYKIÍRÁS
Rendező: 
Kulcs Községi Önkormányzat
A verseny időpontja: 2015. december 
23. 10,00 óra
A verseny helyszíne: 
Kulcs Községi Önkormányzat előtt, a 
Kossuth-parkban
A verseny fővédnöke: 
Fejes Balázs alpolgármester

A főzőversenyre a rendező minden 
helyi egyesületet, vállalkozást, baráti 
társaságot, csapatot vár, akik a karácso-
nyi halászléjüket eme megmérettetés 
keretében kívánják elkészíteni, majd a 
nemes nedűt mustrára bocsátani.
Előzetes jelentkezések 2015. decem-
ber 22. napjáig kerülnek fogadásra a 
shebaandi@gmail.com e-mail címen, 
illetve a 06-70 639 0149 telefonszámon, 
vagy személyesen Márton Andreánál a 
Faluházban, de nevezni a helyszínen is 
lehetséges a verseny napján 10 óráig.
A nevezés a jelentkezési lap kitöltésé-
vel, a nevezési díj befizetésével teljesül.

PROGRAM:
09,30-10,00 óra Versenyző csapatok re-
gisztrálása, nevezés, helyfoglalás, tech-
nikai megbeszélés, felkészülés
10.00 óra A verseny ünnepélyes meg-
nyitója, a Zsűri bemutatása
13.00-14.00 óra A minták leadása, 
zsűrizés
14.00-15.00 óra Szabad a mustra…
15.00 óra 
A főzőverseny eredmény-hirdetése.

VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
A nevezési díj csapatonként 2.000 Ft. 
A csapatok részére főzőhelyet, 1 db 

sörpadot 2 db paddal, vízvételi lehető-
séget biztosít a rendező. A versenyhez 
szükséges tisztító, főző és tároló esz-
közökről, szükséges alapanyagokról, 
kellékekről a csapatoknak kell gondos-
kodniuk. A csapatlétszám maximum 5 
fő lehet, a csapatnak hivatásos szakács 
nem lehet a tagja. A helyszínen tör-
ténő hal vásárlására nincs lehetőség. 

Kedvezményes áron hal előrendelhető 
2015.12.21. napig Siba Györgynél a 
06-30 216 2460 telefonszámon vagy a 
sibabrigi@gmail.com email címen.

A verseny kategóriái:
u Halászlé (ponty vagy vegyes)
Az ételeket és a verseny pontozása a 
zsűri által az alábbiak szerint történik:

u főzőhely rend és tisztaság 1-10 pont
u csapat megjelenés 1-10 pont
u az étel színe, külleme 1-10 pont
u az étel illata 1-10 pont
u az étel állaga 1-10 pont
u az étel íze, zamata 1-30 pont
u az étel konzisztenciája 1-20 pont
maximális pontszám: 100 pont
A versenyre készült ételeket a helyszí-
nen kell előkészíteni, darabolni, feldol-
gozni. A munkák során az alapvető 
higiénés feltételek betartása kötelező, a 
keletkezett hulladékot gyűjtése lehető-
ség szerint szelektíven, zsákokban tör-
ténik, melyeket összekötött állapotban 
az arra kijelölt szemétgyűjtőkben kell a 
csapatoknak elhelyezni.

“A NAGY KULCSI HALFŐZŐ 
VERSENY” - 2015. december 23.
Zsűrizés céljából egy adag ételt kell át-
adni, erre tányérokat a helyszínen biz-
tosít a rendező. A tányérok alja a csapat 
sorszámával megjelölésre kerül, a zsűri 
tagjai a csapatok számát csak a pontozás 
befejeztével tekintik meg.
Díjazás:
u 1 db Fődíj
u Minden résztvevőnek emléklap jár.
A fődíjas halászlé receptje a Kulcsi 
Krónika következő számában közkin-
csé, a csapattagok személyei pedig köz-
hírré tétetnek. A rendező reklámozás 
fejében szívesen fogad felajánlásokat a 
verseny díjazásához, tombolához, kie-
gészítő programokhoz.

Minden csapatot nagy szeretettel vár a 
rendezőség!
Információ kérhető:
Márton Andrea 06-70 639 0149, email: 
shebaabdi@gmail.com

November 27-én 16 órától a Nap 
Háza - Hold Udvara Központba egy 
kötetlen, laza délutánra hívta azokat 
az Önkénteseket, akik egész évben 
a Carpe diem Alapítvány munkáját 
segítették, akik segítségével a rendez-
vények értékesebbek és színvonala-
sabbak lettek. 
Az év rendezvényeiről, jó és hibás 
döntésekről baráti beszélgetést folytat-
tak. Majd mindenkit vendégül láttak 
egy tál meleg étellel, itallal, sütemény-
nyel. De ezen a délutánon a szorgos 
önkénteseknek nem volt egyéb dolga, 
mint jól érezni magukat, mert az ala-
pítvány vezetői szolgáltak ki.

Az este során átadták a Boldog 
díjat az idén is, immár kilence-
dik alkalommal. A Bazsikám Édes 
Sütőverseny az idei évben befejező-
dött. Egyben a zsűri állandó szakmai 
vezetője Kovács Zsuzsanna, cukrász 
szakoktató 10 éves munkája is, aki-
nek így köszönte meg a zsűriben, 
valamint egyéb önkéntesként vég-
zett munkáját így a nyári sütő tábor 
vezetését a Carpe diem Alapítvány. 
Dóka Marianna, az alapítvány ve-
zetője lapunknak elmondta, az évek 
során összegyűjtött legjobb recep-
tekből egy könyvet szeretnének 
kiadni.

Egy nap az önkéntesekért

December elején két új polgárőr fel-
vételéről döntött a Kulcsi Polgárőr 
Egyesület vezetőségi testülete. A ren-
dőrséggel együttműködve a Megyei 
Állatorvosi Napot biztosították, a 
rendezvényt és a koszorúzást egya-
ránt. A polgárőrség arról tájékoztatja 
a lakosságot, hogy az ünnepek alatt is 
fokozott járőr szolgálatot teljesítenek.
Mivel bevételük az önkormányzati 
segítségen kívül csak a tagdíjakból 
van, ezért minden lakossági támoga-
tást szívesen fogadnak. – Köszönjük 
azoknak, akik adójuk 1 százalékát 
nekünk utalták, kérjük, az idei évben 

se feledkezzenek meg a polgárőr-
ségről- mondta a kulcsi egyesület 
vezetője, Kinter Gyula. A polgárőrség 
telefonszáma: (30) 621-5342
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Januári programok a Faluházban

Állandó programok

Hétfő:   
s15 órától Nyugdíjas Klub 
s 18 órától Jóga Veréb Judittal

Kedd:  
s10:30-tól Ringató foglalkozás babáknak 
Veréb Judittal  (minden hónap 2. hetén)
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör

Szerda: 
s16-17 óra között Vidám Emberek 
Közössége
s19 órától Jóga Fehérvári Ágnessel 

Csütörtök:  
s16:30-tól Senior torna 
s17:30-tól Szabadidő Klub – alakfor-
máló torna

Péntek:  
s10 órától Baba-Mama Klub a vé-
dőnőkkel (minimum havi egy 
alkalommal)
s 16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi 
Katalinnal

Szombat: 
8-12óra között Bolhapiac (havi 1 
alkalommal)

Vasárnap: 
s9 órától Jóga
s17.30-tól FormaTorna 

További események

2016. január 4-én 
9-11 óra között Interaktiv foglalko-
zás (iskola)
2016. január 7-én
13-15 között Vegyes Vásár

2016. január 9-én
19 órától  Utószilveszteri Buli    
2016. január 12-én
10 órától Ringató zenés foglakozás 
Veréb Judittal 800 Ft/alkalom

2016. január 12-én
13-15 között Vegyes Vásár
2016. január 15-én
10 órától Baba-Mama Klub – baba-
masszázs (ingyenes)
Thai babamasszázs– Fekete Ágota 
(gyógymasszőr, thai masszőr)
2016. január 16-án
 8-12 óra között Bolhapiac
2016. január 21-én
13-15 között Vegyes Vásár
2016. január 22-én
10 órától Baba-Mama Klub a 
védőnőkkel

2016. január 27-én
9-11 között Vegyes Vásár
2016. január 29-én
10 órától Baba-Mama Klub 

„Gyermek és a kutya” – vendég: 
Király Eszter, 
Újvárosi Mancsok Kutyaiskola és 
Terápiás Központ

Hamarosan Kulcsra, a Faluházba is 
elérkezik a „Mozgó Mozi”, ahol 3D 
vetítések is várhatóak!

„HÓ-Örömök” programok az időjá-
rás függvényében kerülnek megren-
dezésre, melyről bővebb információ 
plakátokon és a facebookon várható!

Információ, jelentkezés: Márton 
Andrea (70) 639-0149-es 
telefonszámon

A faluház minden hétvégén meg-
telt az adventi időszak alatt. Hasz-
nos program volt az ünnepi ké-
szülődés jegyében a gyerekeknek 
a református játszóház éppúgy, 
mint a kézműves foglalkozás.

Luca napján egykor számos szokás 
volt divatban. Mindenekelőtt az 
úgynevezett Luca-búza keltetése. 
A falusi asszonyok lapos tálakban 
búzaszemeket kezdtek csíráztatni 
a kemence közelében, amelyek ka-
rácsony tájára zöldültek ki. Ebből a 
család egészségére következtettek, 
vagy az ünnepi asztalra tették. 
A faluház emeletén december 13-án 
Molnárné Lukács Anita vezetésé-
vel, a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesülettel luca-búzát ültethettek 
a gyerekek, mézeskalácsot díszít-

hettek, csuhé angyalt és textil kará-
csonyfadíszt készíthettek.
Jövőhéten, december 19-én folyta-
tódik a készülődés. Karácsony előtt 
ez lesz az utolsó kézműves foglal-

kozás délelőtt. Minden kéz-
műves mester jelen lesz, aki 
részt vett a gyerekekkel a 
készülődésben, így aki csak 
az utolsó pillanatban kap-
csolódik a kézművesekhez, 
az is belekóstolhat az asz-
taldísz, a fa- bőr-, csuhé dí-
szek készítésébe és a kiége-

tett kerámia díszek is a készítőkhöz 
kerülhetnek, hogy aztán otthon a 
karácsonyfát díszítsék majd.
A kemencések 19-én tartják az egyesületi 
zártkörű karácsonyt is, ahol nem marad-
hat el a karácsonyfa állítása. Minden kéz-
műves mester saját díszeit hozza a fára, 
ezt a karácsonyfát az egyesület egy 
rászoruló kulcsinak ajánlja majd fel.

Luca-búza és kézműveskedés

Karácsonyfát kap egy rászoruló család

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!


