
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete egy határozatban 
is nyomatékosította azt, hogy elutasítja 
az Európai Unió által bevezetni kívánt 
kötelező betelepítési kvótát, amellyel 
akár 160 ezer migránst telepítenének 

hazánkba: „A kötelező betelepítési 
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. 
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és 
a mindennapjaink biztonságát, vállal-
hatatlan terheket jelentene a szociális, 

egészségügyi és oktatási rendszerünk-
re. A képviselőtestület kéri a Kormányt, 
hogy minden lehetséges eszközzel aka-
dályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési 
kvótát, védje meg Magyarországot és 

a magyar embereket!” Ezt a célt szol-
gálja az október 2-i népszavazás, ahol 
arról voksolhatunk, hogy akarjuk-e a 
kényszerbetelepítést.

Írásunk a 2-5. oldalon

 

Krónika

Kulcsi

2016. október   IX. évfolyam 10. szám

KULCS  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  KIADVÁNYA

Jobb Gyula polgármester: Jöjjenek el 
minél többen az október 2-népszavazás-
ra, és voksoljanak nemmel a kényszer-
betelepítésre. A népszavazás 2016. ok-
tóber 2-án lesz. A voksokat 6 és 19 óra 
között adhatják le a választópolgárok a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében és 
a Faluházban. A szavazáshoz érvényes 

személyi igazolványra és lakcímkártyára 
van szükség. A népszavazás akkor 
érvényes, ha a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok és a ma- 
gyarországi lakcímmel nem rendelkező 
“külhoni” regisztrált választópolgárok 
több mint fele érvényesen szavazott.

Védjük meg Magyarországot!

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

5. oldal

Szavazzunk nemmel a kényszerbetelepítésre!
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Nemzeti ügy az október 2-i népszavazás
Magyarország és Európa jövője a tét

Európa iszlamizálódásának 
folyamatáról tartott előadást 
Farkas Lajos, az Intercisa 
Múzeum igazgatója szeptember 
23-án a Faluházban. Az előadás 
különösen fontos volt az októ-
ber 2-i népszavazás miatt, hi-
szen olyan aktuális kérdéseket 
boncolgatott, ami segít megis-
merni, hogy miért jelent fenye-
gető veszélyt a jelenleg zajló 
bevándorlási hullám, az euró-
pai iszlamizáció és a migráció.

Jobb Gyula polgármester szerint 
rendkívül fontos, gyermekeink, uno-
káink, családjaink, Magyarország, 
egész Európa és a nyugati civilizáció 
jövőjét meghatározó kérdésről szólt 
az előadás, amely a probléma alap-
jainak megismerését segíti, hogy az 
október 2-i népszavazáson felelős 
döntést hozhasson mindenki.

Farkas Lajos előadását most la-
punk hasábjain is olvashatják, 
amelyből megismerhetik az isz-
lám vallás gyökereit, a keresztény-
ség és az iszlám közötti különbsé-
get. Megtudhatják, mik az alapjai az 
iszlám vallású emberek gondolkodá-
sának, miben gyökerezik, és miért 
megváltoztathatatlan a nyugati kul-
túrához, törvényekhez való hozzáál-
lásuk, miért nem képesek a migrán-
sok hatalmas csoportjai alkalmaz-
kodni a mi európai normáinkhoz, 
kultúránkhoz és törvényeinkhez, mi-
ért nem tudnak a mi rendszereink-
nek megfelelően élni, viselkedni és 
beilleszkedni.

Farkas Lajos az előadás beveze-
tőjében személyes érintettségéről be-
szélt. Egyik gyermeke a rendvédelem-

ben, másik pedig református lelkész-
ként dolgozik. 

A napi híradásokból is tudhatjuk, 
hogy mindkét foglalkozás ki van té-
ve a bevándorlókkal beszivárgó isz-
lám radikálisok terrortámadásainak. 
Nem beszélve asszonyaink, lányaink 
biztonságáról, akik szintén különö-
sen veszélyeztetettek. Azt sem sze-
retném, hogy a most két éves kis-
lány unokámnak néhány év múlva 
csadorban kelljen járnia- mondta el 
Farkas Lajos, majd előadását a val-
lások kialakulásával folytatta. 

„Mielőtt még ezt részletesen ele-
mezném, előre bocsájtom, hogy nem 
szeretnék senkit hitében megsérteni, 
azonban a szent írás, a Biblia isme-
rete hozzá tartozik az általános mű-
veltséghez. Fontos tudni, hogy a zsi-
dó, a keresztény, valamint az iszlám-
vallást, Ábrahám vallásnak is hívják. 
De miért? A Szent írás azt mondja: 
Ábrahám, aki Ádámnak a huszadik, 
Noénak pedig a tízedik leszárma-
zottja, Kánaán földjén telepedett le. 
A jómódú ember legnagyobb prob-
lémája, hogy nincsen utódja. Ő és 
felesége, Sára is idős emberek már, 
ezért Sára felajánlja, hogy Ábrahám 
vegye magához a szép fiatal szolgáló 
lányt, Hágárt, és ő szüljön neki utó-

dot. Így is történt, és megszületett 
Ismael, akit az arabok ősüknek tar-
tanak. A Biblia leírja, hogy Sára iste-
ni segítséggel közel 100 évesen még-
is megszüli Izsákot. Ábrahám Izsákot 
tartja első szülöttjének, és a szolgáló-
lányt Ismaellel együtt elkergeti a si-
vatagba. Így következnek Izsák utó-
dai Jákob és József. 

Mi keresztények zsidó gyökerek-
kel rendelkezünk, Jézus Krisztus és a 
12 tanítvány is zsidó volt, mindnyájan 
arámi nyelvet beszéltek. Az első ke-
resztény gyülekezetek zsidók voltak. 
Tehát a mi keresztény hitünk abból 

áll, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, 
aki kereszthalált hal, harmadnap fel-
támad, felmegy a mennybe és az atya 
istennek jobbján ülve ítél élőket és 
holtakat- ezt mondja a hitvallásunk. 
Függetlenül attól, hogy katolikusok, 
vagy akár protestánsok vagyunk – ez 
a keresztény hitünk alapja. A zsidó 
vallás Jézust „csak” egy prófétának 
tartja, még csak szentnek sem. A zsi-
dóság a mai napig várja a Messiást, 
aki kiemeli, és megint naggyá teszi 
a választott népet, mint Dávid és 
Salamon király. A keresztényeknek 
maga Jézus a Messiás. 

A Bulgáriában tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök (j) a bolgár-török határnál tartott határszemlén  
egy hajón Burgasz közelében 2016. szeptember 14-én. A magyar kormány szerint, a migránshullám kezelése 
érdekében alapvetően ott kell rendezni a problémát, ahol keletkezett, és az EU külső határait kell megvédeni. 
MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Farkas Lajos 

Fotó: MtI



3KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA közélet

Ugrunk egy nagyot az időben, elő-
re megyünk 600 évet. 570-ben az ará-
biai félszigeten, Mekkában, egy jómó-
dú családban megszületik Mohamed. 
A legfontosabb karaván utak mentén 
fekvő Mekka a VI. században gaz-
dag város volt. Mohamed szüleit ko-
rán elvesztette, nagybátyja nevelte fel. 
Húszas éveiben karavánokhoz kap-
csolódott, különböző pozíciókat töl-
tött be, egyre feljebb jutott. Feleségül 
vett egy nála idősebb, gazdag özve-
gyet, így már saját karavánokat tu-
dott elindítani. A több hónapig tar-
tó karavánutakon rengeteg emberrel 
került kapcsolatba, köztük zsidó és 
keresztény hívőkkel és hittérítőkkel. 
Mohamed ebben az időben nagyon 
erősen szimpatizált a zsidókkal, aki-
ket testvérnépnek tekintett. Abban az 
időben az arabok hitvilága még egé-
szen más volt: hittek egy főistenben, 
akit Allahnak neveztek, de több is-
tenük is volt, és démonokat, tün-
déreket, szellemeket is tiszteltek. A 
Korán szerint 610-ben megjelent ne-
ki Gábriel arkangyal, és közölte vele 
Allah kinyilatkoztatásait. Ennek ha-
tására kezdte el Mekkában terjesz-
teni a hitet, mely szerint egyetlen, 
egyedüli isten van, Allah. 

A gazdag mekkaiaknak ez oly-
annyi ra nem tetszik, hogy elutasít-
ják és elűzik őt és családját Mekkából 
622-ben. Ettől a dátumtól számít-
ják az iszlám időszámítást, ami így 
622 évvel kevesebb, mint a miénk. 
Mohamed elűzetése után Medinába 
megy, ahol ekkor egy nagyon erős 

zsidó populáció élt. Csapatokat szer-
vez Mekka visszafoglalásához, ami-
hez anyagi támogatást kér a zsidók-
tól, akik készségesek voltak ugyan, de 
kamatot kértek cserébe. Ettől a pil-
lanattól szakít a zsidókkal, sőt ellen-
ségnek tartja őket. Ekkor rendelte el, 
hogy a napi imákat nem Jeruzsálem, 
hanem Mekka felé fordulva kell vé-
gezni. Küzdelme sikerrel járt, viss-
zafoglalja Mekkát, majd tanai egész 
Arábiát, Szíriát is meghódítják, de el-
jutnak egészen Marokkóig és Indiáig. 
Mohamed ugyan ezt már nem élte 
meg, 632-ben meghal. Az utódlással 
kapcsolatban sok érdekes dolog kö-
vetkezik. A Próféta halála után veje, 
Ali lett a legfőbb vallási irányító. Ali 
sok vonatkozásban nem értett egyet 

Mohameddel. Az ő követői a siíták. 
Az elnevezés síat-Ali, Ali pártja ki-
fejezésből származik. Az iszlám val-
lásban számtalan irányzat alakult ki 
az idők folyamán, ami komoly bel-
ső harcok, konfliktusok forrása. Még 
egy dolgot fontos megkülönböztetni: 
az iszlám szó maga egy vallást, kul-
túrát takar, ezzel szemben az iszla-
mizmus politikai mozgalom. Bár a 
kommunikációban elég gyakran elő-
fordul, ennek ellenére hiba a kettőt 
összemosni, vagy azonos értelemben 
használni.

Beszéljünk az iszlám vallás Mo-
hamed által lefektetett alapjairól. 

Az első és legfontosabb a sahá-
da, az úgynevezett hitvallás. Ez azt 
jelenti, hogy feltétel nélkül aláve-

tem magam Allah akaratának, elfo-
gadom felsőbbrendűségét. Ha valaki 
azt mondja, hogy mohamedán, ez 
sértő, hiszen Mohamed magát egy 
átlagembernek, prófétának tartot-
ta. Nem helyes tehát a mohame-
dán kifejezés, helyette az iszlám és 
a muszlim szavakat kell használni. 
Az iszlám támadja a keresztény-
ség alapját, a Szentháromságot. 
Mohamed ezt istenkáromlásnak te-
kinti, mert senki nem lehet olyan 
nagy, mint Allah. Az iszlám felfo-
gásában ugyanis Jézus a Mohamed 
előtti utolsó próféta.

A második a Koránban megha-
tározott Mekka felé fordulva elvég-
zendő kötelező napi öt ima, a szalát. 

A harmadik a böjt, a szaum. 
Alapvetően azért kell böjtölni, hogy 
a gazdagok is érezzék, milyen sze-
génynek lenni. Napkeltétől napnyug-
táig sem étel, sem víz, sem nemi élet 
nem megengedett, de napnyugta után 
is nagyon mérsékelten. Kivételt ké-
peznek a betegek, a hadban, illetve 
az úton lévők. 

Negyedik az úgy nevezett sze-
gényadó, a zakát, ami a család be-
vételének 2,5 százalékát jelenti. Ebből 
tartják fent az egyházközösségeket. 
Az arab világban ma is döntően csa-
ládban, törzsben és egyház közösség-
ben gondolkodnak, szemben a nyu-
gati társadalmakkal.

Az utolsó alappillér a haddzs, ami 
azt jelentette eredetileg, hogy évente 
egyszer mindenkinek el kell zarán-

Folytatás a 4. oldalon.

Tavaly mintegy másfél millió bevándorló érkezett Európába, idén már 
majdnem ugyanennyien jöttek. Közülük mindössze 54-en dolgoznak

Fotó: MtI

Fotó: MtI
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dokolnia Mekkába. Az iszlám terje-
désével úgy módosult ez a szabály, 
hogy minden iszlám vallásúnak éle-
tében egyszer el kell zarándokolnia, 
ha van rá módja. 

A dzsihád nem tartozik az alap-
pillérek közé. Ez gyakran a média 
torzítása. 

Nem az iszlámmal, mint vallás-
sal van a tehát baj, hanem az isz-
lamizmussal, különösen a szélsősé-
gesekkel. 

Most nézzük az iszlám forrásait. 
A legfontosabb a Korán, az az olvas-
mány, amit Gábriel kinyilatkoztatott 
Mohamednek, aki egyébként sem ol-
vasni, sem írni nem tudott. Az ő el-
mondása alapján jegyezték le 654-
ben, azóta érintetlen, semmit nem 
lehet rajta megváltoztatni.

A Korán, vagyis Isten szava szent 
könyv náluk. A születésétől a halá-
láig meghatározza a muszlim ember 
teljes életét. Szó szerint mindent: az 
öltözködéstől a házasságig, az evés-
től az ünnepségekig. A Korán ott 
van minden egyes embernél, e sze-
rint élik az életüket. A gyermekeket 
a Koránon keresztül tanítják írni és 
olvasni. Azért nem tudnak másképp 
létezni, mert már az ük-ük-ük apjuk 
is e szerint élt. Ami a Koránban meg 
van írva az szent. Ezután a szunna, 
vagyis Mohamed cselekedetei követ-
keznek, ezek a hadíszok. Ezt köve-
ti az idzsma, vagyis az adott iszlám 
közösségen belüli rögzített megegye-

zések. A kánun az előbbiekben nem 
megjelenő, állam által hozott rendel-
kezéseket jelenti. Ha az előbbiek nem 
adnak kellő útmutatást, akkor a ki-
jász, vagyis hasonló esetek (analógi-
ák) keresése a következő lépés. Ezek 
mellett a szokásjog, és korábbi Isteni 
kinyilatkoztatások is érvként szolgál-
hatnak.

A sária, vagyis az iszlám jogrend-
szere tehát alapvetően különbözik a 
mi, római jogon alapuló jogrendsze-
rünktől. . A Korán az arab világra van 
írva, nem az európaira. Ez is egy fon-
tos dolog annak megértéséhez, hogy 
miért nem tudnak integrálódni, beil-
leszkedni az európai kultúrába. 

Biztosan mindenki emlékszik mi 
történt tavaly szilveszterkor Kölnben, 
ahol szexuálisan molesztáltak és 

megerőszakoltak nőket. Mikor az el-
követő bevándorlókat bíróság elé ál-
lították, nem is értették mit követtek 
el. Ugyanis az iszlám világban egy nő 
nem mehet ki az utcára férfikísérő 
nélkül. Lehet az az apja, bátyja, fia, 
férje. Ha egy nő kimegy egyedül az 
utcára, ne adj isten lenge öltözetben, 
az azt jelenti, hogy felkínálja magát 
minden férfinak. Mert a Korán leír-
ja, hogy egy nőnek, hogyan kell vi-
selkednie, öltözködnie. Ez egy óriá-
si nagy különbség az iszlám és a mi 
kultúránk között. 

Néhány évvel ezelőtt még azt 
sem tudtuk, hogy lehetnek mig-
ránsok. Tavaly 1,5 millióan érkez-
tek Európába, idén pedig már ed-
dig majdnem ugyanennyien. Szaúd-
Arábia segítségként felajánlotta 

Németországnak kettőszáz mecset 
felépítését. Nyilván olyan imámok 
kerülnének a mecsetek élére, akik 
képesek fanatizálni ezeket az ott élő 
iszlám csoportokat. Az is nagyon fon-
tos, hogy bár egyénenként van pél-
da arra, hogy iszlám vallású beillesz-
kedhet más közösségekbe. Azonban 
amint csoportba szerveződnek, nem 
engedik, hogy valaki kilépjen a kö-
zösségből. A szélsőségesek visszah-
úzzák. 

A dzsihádra visszatérve, mi is 
ez valójában? A Korán 9. fejezeté-
ben Mohamed elmondja, az úgy-
nevezett kard versben, hogy két le-
hetőség van. Vagy az iszlám val-
lás, vagy a kard, vagyis a halál. 
Mohamed két csoportra osztja az 
embereket. Vannak a több istenben 
hívők, ezeket ő férgeknek tartja. A 
keresztényeket és a zsidókat telje-
sen más módon szemléli, mindkét 
vallás képviselőit a könyv népének 
tartja. Toleránsnak kell lenni ezek-
kel a népekkel, és előbb-utóbb a 
helyes útra, az iszlámra kell terel-
ni őket. Ennek gyakorlati haszna 
is van, mert az iszlám az iszlám-
tól nem szedhet be adót, azonban 
valakinek dolgoznia és adót fizet-
ni is kell, erre vagyunk jók mi ke-
resztények is. Gyakorlatilag két vi-
lágot ismernek. Az egyik az iszlám 
és minden más a háború terepe. 
Ahol azért kell harcolni, hogy az ott 
élő népeket az egyetlen helyes útra, 
az iszlámra térítsék, ennek érde-
kében megengedett az erőszak al-
kalmazása is. Ezzel alátámasztják 
a szélsőséges tetteket. Joggal ve-
tődik fel a kérdés, miért vannak 
olyan fiatalok, akik testükön bom-
bákkal merényletet hajtanak vég-
re. A Korán tiltja az öngyilkossá-
got, viszont aki Allahért hal meg, 
az egyenesen a Paradicsomba ke-
rül. Imámok szegény családokból 
választanak ilyen önkénteseket. A 
család pénzt és erkölcsi elismerést 
kap érte, az ilyen halál megtisztel-
tetést jelent. Az édesanyák büszkék 
arra, ha fiaik feláldozzák magukat. 
Ez számunkra teljességgel felfogha-
tatlan. Kik ellen harcol az iszlám? 
Az elsők a hitetlenek, a következők 
a rebellisek, harmadsorban a hite-
hagyottak. Hitetlen és hitehagyott 
között óriási a különbség. Míg a 
hitetlent meg kell győzni, a hiteha-
gyottnak nincs bocsánat! Mert az 
iszlámban nincs olyan, hogy valaki 
megváltoztassa a hitét, nem válthat 
vallást. Az iszlámban inkább meg-
öli a gyermekét a családfő, ha más 
vallásúval akar házasodni, és ez-
zel kilépni a vallásból. Másik nagy 

Nemzeti ügy az október 2-i népszavazás
Folytatás a 3. oldalról.

Több mint nyolcmillió magyar állampolgár adhatja le szavazatát a népszavazáson

A kvóta akár 160 ezer migráns befogadását jelentené Magyarországnak
Fotó: MtI

Fotó: MtI
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probléma, hogy mikor egy migráns 
menedékjogot kap egy országban, 
máris kérheti a családegyesítést. A 
szűk család is gyakran 30-40 főből 
áll. Képzeljük el, mit jelent ez ilyen 
számú bevándorló esetén.

Tavaly 1,5 millió ember indult 
el, nagy része Németországban kö-
tött ki. Saját hitük szerint helyesen 
viselkednek, szerintünk randalíroz-
nak, a beilleszkedésnek halvány je-
lét sem tanúsítják, nem dolgoznak. 
Megértem azt az anyát, aki gyereké-
vel a karján egy polgárháborús hely-
zetből menekül, de nézzük meg eze-
ket az embereket! Javarészt 20 és 40 
év közötti, életerős férfiakról van szó, 
ez nagyon elgondolkodtató. Én ezért 
félek a kötelező betelepítéstől. Ha ci-
nikus lennék, azt mondanám, egye 

fene, menjenek Németországba! De 
nem ilyen egyszerű a helyzet! Mert 
mi van akkor, ha Németország meg-
telik, ha majd több millió bevándorló 
várakozik déli határainknál? A tava-
lyi másfél millió migránsból mind-
összesen 54-en helyezkedtek el dol-
gozni.

Fontosnak tartom, hogy ezt az 
üzenetet vigyék tovább! Minél töb-
ben menjünk el október 2-án a nép-
szavazásra, és szavazzunk nemmel- 
mondta végezetül Farkas Lajos.

Dr. Menyhárt Ferenc önkormány-
zati képviselő szintén hangsúlyozta 
a népszavazás fontosságát. Két kü-
lönböző, egymást nem ismerő kul-
túra és szokásrendszer egymás mel-
lett élése sok mindent felvet, amiről 
egyelőre fogalmunk sem lehet, leg-
feljebb történelmi példákat, más or-
szágok gyakorlatát ismerjük. Ha nem 
lesz esély arra, hogy a magyar ország-
gyűlés mérlegelhessen és dönthessen 
nem magyar állampolgárok kötelező 
befogadásáról, ad abszurdum, egy-
szerűen nem leszünk magyar embe-
rek, nem leszünk képesek a következ-
mények kezelésére. Ez több a napi 
politikánál, független pártállástól, a 
politikától, ez rólunk, magyarokról, 
kulcsiakról szól. Nem csak a fiata-
loknak fontos ez, hanem a nyugdíja-
soknak is. Menjen el mindenki sza-
vazni, és szavazzon nemmel, ha nem 
szeretne egyetlen muszlimot sem a 
szomszédjában látni.

közélet

Végezetül Jobb Gyula polgármester a következőket mondta:
 Önök számára is világossá válhatott, hogy az iszlám világról szóló 

sorozatok romantikája, csak a televízió képernyőjén állja meg a helyét, 
de messze van a valóságtól. Gondoljunk a történelmünkre, a 150 év-
re, az Egri várra, vagy Hunyadi és Zrínyi hősiességére. Mi, magyarok 
többször megvédtük már Európa határait, harcoljunk most a szava-
zatainkkal. Kérem Önöket, hogy ebben, a mindannyiunk jövőjét be-
folyásoló kérdésben ne maradjanak némák! Jöjjenek el a népszava-
zásra minél többen október 2-án és szavazzanak nemmel a kényszer 
betelepítés ellen! Nagyon fontos, hogy hívjuk fel a figyelmét isme-
rőseinknek, családtagjainknak, barátainknak a szavazáson való rész-
vételre és arra, hogy maguk és családjaik biztonsága érdekében sza-
vazzanak nemmel! A népszavazás nem a pártokról, és nem belpoli-
tikai küzdelmekről szól! Az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni közös-
ségeinket, családjainkat, kultúránkat és mindazt, ami magyarrá teszi 
Magyarországot. 

Dr. Menyhárt Ferenc 

Itt van az Ősz, Itt van újra cím-
mel versmondó délutánt szer-
vezett a Nyugdíjas Egyesület. 
Születésnapokat is ünnepel-
tek, szeptember 15-én pedig 
Cserkeszölőn fürdőztek. Néhány 
klubtag részt vett a Vöröskereszt 
által szervezett ruhabörzén. A 
klub október 3-án 14:30-kor tartja 
az Idősek napi zártkörű ünnepsé-
get a Faluházban, amelyre vendé-
geket is hívtak.

Idősek Világnapja

A KSE Vízi Sport Szakosztálya 2016. 
október 23-án 11-órától évadzáró 
bulit rendez a kulcsi Hajóállomáson. 
Önköltséges alapon egy tál étel ké-
szül, italról mindenki maga gondos-
kodik. Aki az ételből enni kíván, 
az október 20-ig a (70) 216-2284-es 
mobilszámon jelezheti a szándékát. 
Minden „vízi” sporttársat szívesen 
látunk. 
 KSE Vízi Sport Szakosztály

Meghívó
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Bemutatkozó interjú készítettünk 
Nagytiszteletű Fodor Istvánnal, 
a Kulcs-Rácalmási Református 
Missziói Egyházközség új lelki-
pásztorával.

– Honnan érkezett hozzánk, Kulcsra?
– Budapesten születtem, ezután 

nem sokkal Váchartyánba költözött a 
család, mert édesapám ott lett lelkész. 
Ez egy kicsi falu Vácrátót mellett és 
bár nem itt születtem, de szülőfalum-
ként tekintek rá, a gyerekkori emléke-
im is ide kötnek. Édesapám halála után 
Erdőkertesre költözött a család, ezt a 
községet is nagyon szeretem, bár nem 
sok időt töltöttem ott, mert ezekben az 
években már Budapesten, a teológián 
tanultam. Kulcsra Diósdról jöttem, hi-
szen ott voltam beosztott lelkész há-
rom évig. Érdekes, de Diósdot is meg-
kedveltem, a kezdettől fogva. Az em-
ber megszereti azokat a helyeket, ahol 
él, nem is beszélve arról, hogy az ott 
élők mennyire a szívéhez nőnek. De 
Isten terve mégsem a maradás volt, 
úgy döntött , hogy még több embert 
és helyet kell megszeressek.

– Hogyan és mikor kötelezte el ma-
gát a lelkészi hivatás mellett?

– Hiszem, hogy nem az ember 
dönt a nagy kérdésekben, így a hiva-

tás kérdésében sem. Gimnazistaként 
Istent kérdeztem, hogy milyen fakul-
tációt válasszak, mert a reál irány is 
erősen érdekelt, az angolt is szeret-
tem, de a teológia is érdekelt – ami 
főleg a megtérésem után vált fontos-
sá. A fakultációk választásával viszont 
mintha korábbra kerülne ez a 
döntéskényszer. Pedig egy 
15-16 éves gyerek nem 
hiszem, hogy el tudja 
dönteni, mi legyen a 
foglalkozása egy éle-
ten át, a bizonytalan-
ságtól pedig irtózom. 
Imádáságban és ige 
mellett többször kérdez-
tem Őt, és végül egyszer ez 
az ige, mint egy villámcsapás jutott 
az eszembe: „Bárcsak hideg volnál, 
vagy forró! Így mivel langyos vagy, 
és sem forró, sem pedig hideg: ki-
köplek a számból.” (Jel 3,15-16) Ott, 
abban a pillanatban tettem le a vok-
somat, tudva, hogy Isten intő igéje 
is óv engem a bizonytalankodástól. 
Amikor bejelentettem édesapámnak, 
hogy mi történt, ő mondanom sem 
kell, kétkedve fogadta a hírt, és fel-
tette a kérdést: „Hát te is ezt akarod 
csinálni?” Azután elvitt azokra az al-
kalmakra – kórházba, és látogatások-
ra � ahol a legnehezebbnek tartot-

ta a szolgálatot. Három hét elteltével 
pedig belenyugodott: „ezt a gyereket 
már én sem beszélem le.” 

– Hol végezte a teológiát?
– A teológiát 2006-ban kezd-

tem el, négy évig a hittudományi 
kar könyvtárosa is voltam. Nagyon 

szerettem azt a feladatot, 
mert könyvek közelében 

lehettem, és segíthet-
tem ezzel társaimnak 
arról nem is beszélve, 
hogy hány teológiai 
vita helyszíne lett így 
a könyvtár. A negyedik 

évet megszakítottam, és 
egy évig műszakban dol-

goztam hol éjjel, hol nappal. 
Viszont Isten nem hagyott elszakad-
ni, mert közben egy fordítói munká-
val keresett meg a Kálvin Kiadó, R. 
Wennberg: A kételkedők könyvét for-
díthattam le angolból magyarra, rá-
adásul a leadási határideje a születés-
napom lett. Meg kellett értenem szó-
ról-szóra a könyv mondatait ahhoz, 
hogy lefordítsam, és meg kellett érte-
nem a saját kételkedésemet is ahhoz, 
hogy helyre álljak. Visszatértem hát 
a teológiára és folytathattam a meg-
kezdett utamat. Végül öt év elméle-
ti stúdiumot befejezve kezdtem el a 
hatodik, gyakorlati évem a gazdag-

réti gyülekezetben. Ezek után meg-
szereztem a lelkészi képesítést és így 
kerültem Diósdra, beosztott lelkész-
nek. 2015-ben pedig felszenteltek, ez-
zel teljes jogú és választható reformá-
tus lelkész lettem.

– Mit kell tudnunk a családjáról?
– Édesapámról már beszéltem, 

szülőanyám az Egyesült Államokban 
él, és édesanyám (aki felnevelt) pe-
dig még mindig Erdőkertesen la-
kik három húgommal együtt. 
Természetesen saját családon is gon-
dolkodom, de még egyedülálló va-
gyok. Nem világos, hogy mi Isten ter-
ve velem ezzel kapcsolatban.

– Milyen tervei vannak a gyüle-
kezetben?

– Nagyon jó, és sok aktív taggal 
vettem át a gyülekezetet Enikőtől, 
aki azonban egy befejezetlen dol-
got is hagyott rám: a rácalmási gyü-
lekezeti ház építését. Nagyon örül-
nék, ha ez szép rendben befejeződ-
hetne. Természetesen folytatnám az 
eddigi Fülöp-esteket, családos alkal-
makat is. Tervem még, hogy az ifjú-
ságot össze fogjam, és be tudjam hív-
ni a lazán kapcsolódó fiatalokat is. 
Ezt pedig sporttal szeretném véghez 
vinni, igaz ez még azt hiszem, hogy  
messzebb van, de mindenképp hatá-
rozott célom egy ilyen misszió.

Fodor István összefogná a fiatalokat
A Kulcs-Rácalmási Református Misszió Egyházközség új lelkipásztora

Mintegy száz fiatal cserkész táboro-
zott a nyáron Zánkán, köztük kulcsi 
gyerekek is. Ezzel lezárult az ötödik 
cserkészév, szeptemberben már el is 
indult a következő szezon.

Blau Sándor, a kulcsi cserkészek 
vezetője arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a helyi csapat Bugacon is tá-
borozott augusztus végén.

– Betyárosan jó volt! Az esős 
napokon jelmezes szépségversenyt 
tartottunk. Túráztunk, megismer-
kedtünk az őshonos magyar házi-
állatokkal, megnéztük a pásztor- és 
az erdészeti kiállítást, tehenet fej-
tünk, lovas kocsiztunk, lovagoltunk, 
ostort pattogtattunk. Meglátogattuk 
a vaddisznókat, kitanultuk a ló kör-
mölést, fürödtünk Kiskunmajsán. 
Lelki napot is tartottunk két fiatal 
plébános vezetésével. Pusztai olim-
piát hirdettünk, amelyen a fiatalok 
olyan versenyszámokban mérhet-
ték össze erejüket, mint például ta-
licskázás, patkódobás, karikás os-
tor, lövészet, akadályverseny, méta, 
pásztorjáték, szóboksz. A versenyen 

szerzett érmeket és a többi tábo-
ri „jutalompénzt” a vásárban költ-
hették el. 

A nyári élmények után szeptem-
ber 24-én cserkész évnyitót és tobor-
zót tartottak a rácalmási sportpályán.

„Célunk az, hogy segítsünk a 
gyerekeknek, a fiataloknak abban, 
hogy aktív és elkötelezett felnőt-
tekké váljanak, egészségesek le-
gyenek, megtalálják a helyüket a 
világban. Képesek legyenek az ön-
nevelésre, legyen hitük, erkölcsi 
tartásuk, legyen igényük jót ten-
ni. Ennek érdekében ifjúságne-
velést végzünk önkénteseink se-
gítségével. Magyarországon a he-
lyi közösségekkel együttműködve  
7 éves kortól várjuk azokat a fiata-
lokat, akik nyitottak elveinkre és a 
közösségi életében tevékenyen részt 
vállalnak. A cserkészet pedagógiai 
alapjait több mint száz éve fektette 
le az angol Robert Baden-Powell, de 
a kiscsoportos rendszeren és csele-
kedve tanuláson alapuló cserkész-
módszer aktuálisabb, mint valaha.”

Betyárosan jól telt a cserkészek vakációja
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A Kulcsi Baráti Kör és a Magyar 
Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete 
jóvoltából szeptember 25-én ismét 
megszervezték a Gyalogló napot 
Kulcson. A kellemes délelőtti séta 

során egy kiváló társaság a friss leve-
gőn ismét bejárta Kulcs egy részét. A 
túra most is pizzával és forró teával 
ért véget, és természetesen ezúttal 
sem maradt el a tombola. 

A Fog- és szájbetegségekről tartott 
előadást dr. Kőszegi Éva szakorvos 
az Egészség percek előadássorozat 
legutóbbi programján.

Egészség Percek

Bebarangolták a települést

Gyalogló nap

Fürdőzés, játék és bográcsozás Csokonyavisontán 

Magyar Vöröskereszt

Letették az esküt az október 2-i 
népszavazás szavazatszámláló bi-
zottságának tagjai a Polgármesteri 
Hivatal  dísztermében Jobb Gyula 
polgármester előtt. Ezt követően  
dr. Árva Helga jegyző, a Helyi 
Választási Iroda vezetője tartott 
oktatást a tagoknak. 

Eskütétel

Nagy sikerrel rendezte meg szep-
tember 19-én a Vöröskereszt az 
ingyenes ruhaosztást az önkén-
tesek segítségével. Rengeteg ruha 
és használati eszköz talált gazdára 
a felajánlásoknak köszönhetően.

Ruhaosztás

A Vidám Emberek hatfős csapattal 
vettek részt az IKÖSZ által szervezett 
egyhetes nyárbúcsúztató táborában 
Csokonyavisontán. 

A tábor megnyitóján az ország 
különböző pontjairól érkezett részt-
vevőket Horváth Gábor, az IKÖSZ-
elnöke, Biró Norbert, a megyei köz-
gyűlés alelnöke és Haraszti Attila, 
Csokonyavisonta polgármestere kö-
szöntötte. A helyi hagyományőrző cso-
port az  alföldi népszokás, a Demeter-

napi juhászbál bemutatásával kedves-
kedett. A táborban mintegy százan vet-
tek részt, a 30 évesektől egészen a 90 
éves korosztályig. Minden nap élvez-
hették a csokonyavisontai gyógyfür-
dő gyógyító hatását. A vendéglátók 
minden napra különleges programo-
kat, előadásokat szerveztek. Andrásiné 
Tóth Franciska lábodi református lel-
kipásztor is a vendégük volt, aki kü-
lönféle játékokba vonta be  az asztal-
nál ülőket, azért, hogy közvetlen kap-

csolatba kerüljenek egymással, fenn-
tartsák szellemi frissességüket, illetve, 
hogy jobban megértsék az ige üzenetét.  
A zenés irodalmi délutánon  a Füred 
Roxinkör mutatta be  műsorát, melyen  
a magyar költészet gyöngyszemeiből és 
szebbnél szebb operett dalokból válo-
gattak és kedveskedtek a művészek, de 
volt egészséges életmóddal kapcsolatos 
előadás is..  „Fuss az egészségedért!” 
csapatverseny még színesebbé tette az 
együtt töltött napokat. 

A tizenöt csapat közti versenyen a 
kulcsiak végül a negyedik helyezést sze-
rezték meg. A nyertes csapat tagjai a 
drávai szabadstrandnál bográcsoztak, 
majd visszatérve szálláshelyünkre „Én 
vagyok a király!” címmel vidám hagyo-
mányőrző népi játékban vettek részt.  A  
búcsúesten  Ki mit tud?-ot is rendeztek, 
amelyen a Vidám Emberek egy verset 
és egy cigánytáncot adtak elő. A vers-
mondójuk  Reményik Sándor: Csendes 
csodák című csodálatos versét szaval-
ta el,  mellyel a második helyezést ér-
demelte ki, a cigánytánccal pedig kü-
löndíjat nyertek. 

Az Elsősegélynyújtás világnapja al-
kalmából szeptember 15-én Fetth 
Katalin, a Magyar Vöröskereszt 
dunaújvárosi vezetője tartott elő-

adást az elsősegélynyújtásról, vala-
mint a defibrillátor működésével, 
használatával ismerkedhettek meg 
az érdeklődők a Faluházban.

Életmentők
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Sport, egészség, kultúra

Értékfeltárás
Új munkatársa van a Faluháznak, 
Kárpáti-Fehérvári Ágnes a sportért 
és a kultúráért felel majd az intéz-
ményben.

A Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskolán Vaisnava Jógamester szakon 
végeztem. Tizenegy éve élek Kulcson, 
a faluhoz a jógán keresztül kapcsolód-
tam, hetente többször is megmozga-
tom a kulcsiakat a Faluházban, ahova a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális 
munkatársaként, ön-
kormányzati pályá-
zat útján kerültem. 
Feladatom, hogy 
Kulcs értékfeltárásá-
val és a helyi sport- és 
kulturális rendezvé-
nyek tervezésével és 
szervezésével foglal-
kozzak. A visszajel-
zések alapján mond-
hatom, hogy mind az NMI, mind a 
helyi vezetés elégedett a munkámmal. 
Így reményeim szerint hosszú távon 
végezhetem ezt a feladatot. 

– Mik a főbb feladatai?
– Elsősorban az értékfeltárás, mely 

Kulcs tekintetében arról szól, hogy 
megkeressem településünk földraj-
zi adottságaiból adódó lehetőségeket 
és azt vonzóvá tegyem mind az itt 
élők, mind az ide látogatók számá-
ra. Véleményem szerint Kulcs egyik 
legfontosabb értéke a Duna, amely te-
lepülésünk egyik legnagyobb kincse. 
Azt tapasztaltam, hogy mi kulcsiak hi-
ába lakunk közel a folyóhoz mégis rit-
kán megyünk ki a partra. Az az egyik 
küldetésem, hogy a Dunához vissza 
csábítsam az embereket. Fontos még 
olyan mesteremberek, kézművesek fel-
kutatása is, akik elszigetelve dolgoznak 
itt Kulcson, de munkájuk értékteremtő, 
és át tudnák adni a tudásukat, hogy 
ezzel tovább vigyük a hagyományokat.

– Milyen tervei vannak?
– Az életemben mindig fontos szere-

pe volt a mozgásnak, gyermekkorom 
óta rendszeresen sportolok. Mivel ko-
rábban nagyon kevés sportrendezvény 
volt a faluban ezért azt a feladatot kap-
tam, hogy mozgassam meg a kulcsia-
kat. A bringatúra már hagyománnyá 
vált, így reményeim szerint minden 
évben tavasztól őszig havonta egy al-
kalommal közösen kerekezhetünk. Az 

ilyen és hasonló rendezvényekkel sze-
retnék olyan hagyományteremtő prog-
ramokat szervezni, amelyek vonzóvá 
teszik Kulcsot az itt lakók és a környező 
településeken élők számára is. 

– Hogyan kapcsolódik munkája a 
Faluházhoz?

– A Faluház foglalkozik a progra-
mok szervezéssel, így össze kell dol-
goznom az intézményt vezető Márton 
Andreával és a könyvtár feladatait ellá-

tó Nagy Erikával. Az 
én feladatom, hogy a 
már meglévő prog-
ramokon kívül újabb 
és újabb projekteket 
tervezzek és szer-
vezzek legfőképp a 
sport, az egészség és 
a kultúra területén, 
adot esetben ezeket 
beillesszem az állan-
dó kulcsi programok 
mellé.

– Milyen sikerekkel büszkélkedhet 
eddig? 

– A bringatúra az egyik legsikeresebb 
sportprogram, amit megszerveztem. 
Most lesz egyébként az évadzáró 90 
kilométeres túránk. A csillaghulláshoz 
kapcsolódó program is jól sikerült, 
hiszen hatvanheten vettek részt rajta. 
Ahogy említettem a Duna a legfőbb 
értékünk, ezért is különösen fontos a 
folyóhoz kapcsolódóan a kajak-kenu 
versenyek szervezése, de megemlíte-
ném még a Krisna- völgyi kirándulást 
valamint a Sport és Egészség címmel 
meghirdetett rajzpályázatot is. A leg-
nagyobb feladat, ami előttünk áll a 
Sport- nap megszervezése, most ezen 
dolgozunk.

– Miért lesz érdemes kilátogatni a 
Családi Sportnapra?

– A család minden tagját szeretnénk 
megmozgatni. Olyan programot ter-
vezünk, ami minden korosztálynak 
sportosan szórakoztató kikapcsoló-
dást nyújt. Azoknak, akik még nem 
sportolnak rendszeresen, izgalmas és 
érdekes bemutatókkal segítünk a leg-
megfelelőbb sportág kiválasztásában 
a sportegyesületek bemutatkozásá-
val:Key Dance Group, Shaolin Kung 
Fu, Ksatriya- Jóga, Karate, Hordozós 
Fittness, Aerobick, Zumba. Helyi büsz-
keségeink is kint lesznek a rendezvé-
nyen, akik saját sportsikereikről mesél-
nek az érdeklődőknek. 

Díjazták a legszebb kerti tavakat
A Kulcsi Kertbarát Kör pályázatot 
hirdetett, amelyben a legszebb kerti 
tavakat keresték Kulcson. Vinczepálné 
Török Katalin és Márton Andrea arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a „legter-
mészetesebb kerti tó” gazdája Yvetta 

Marczi, a „legszebb csobogó” tulaj-
donosa Radnó Erika, a „legrendezet-
tebb kerti tó” birtokosa pedig Barna 
Magdolna lett. A kertészeket hama-
rosan személyesen is meglátogatják, 
hogy átadják nekik a díjakat.

Készítette a Faluház
Készítette a Faluház
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Forró, latin ritmusok a tengerentúlról 

Kulcsra hozták Dél-Amerikát Kulcs Községi Önkormányzat 
ezúton is köszönetet mond 
az augusztus 20-án megren-
dezett Szent István napi ün-
nepség és a jubileumi KUPAC 
túra kapcsán a közreműkö-
dőknek:

tKulcsi Baráti Körnek
tKSE Vizi Sportszakosztályának
tKulcsi Horgászegyesületnek
tKulcsi Turul Íjász Egyesületnek
tPolgárőr Egyesületnek
tFriedrich Tamás
   r. törzsőr-mesternek
tKulcs a Szívedhez asszonyainak
tKulcsi Kemencés Kézműves 
   Egyesületnek
tAmbrus Péternek és családjának
tVidám Emberek közösségének
tRácalmás SE sárkányhajósainak
tBarina Néptáncegyüttes
   tagjainak
tVarjú testvéreknek
tKalóz Pizzériának
tPapp Dorottyának és segítőjének
   Panka Zsoltnak
tvalamint Juhász Lászlónak

Az augusztus 20-i rendezvény 
biztosítása volt az egyik legfon-
tosabb feladata a Kulcsi Polgárőr 
Egyesület tagjainak az elmúlt 
időszakban. 
A szeptemberi iskolakezdés al-
kalmával egy hónapon keresztül 
minden reggel ügyeltek a gyere-
kek biztonságára, felügyelték a 
biztonságos közlekedést az isko-
lánál és környékén. Az egyesület 
arra kéri az autóval közlekedő-
ket, hogy az iskola előtti szaka-
szon továbbra is közlekedjenek 
kellő körültekintéssel, és tart-
sák be a polgármesteri hivatal 
felőli 7-8 óra közötti behajtási 
tilalmat a gyermekek biztonsága 
érdekében.

Továbbá felhívják arra is a fi-
gyelmet az őszi betakarítások 
ideje kapcsán, hogy soha ne 
hagyják nyitva a bejárati ajtót, a 
kaput és az utcán álló gépkocsit, 
vigyázzunk saját és szomszédja-
ink értékeire.

Köszönetnyilvánítás 

Biztonságban

Idén már másodízben rendezték 
meg szeptember 24-én a Köze-
lebb hozzuk a világot elneve-
zésű rendezvényt a Nap Háza & 
Hold Udvarában.
 
Kulcs Községi Önkormányzat és 
a Carpe Diem Alapítvány közös 
rendezésében megtartott esemé-
nyen ezúttal bárki, aki szombaton 
ellátogatott a központba, betekin-
tést nyerhetett Venezuela Bolivári 
Köztársaság és Kuba varázslatos vi-
lágába. A látogatók megismerhették az 
országok természeti és építészeti kin-
cseit, megkóstolhatták gasztronómiai 
különlegességeit és megismerhették 
kulturális sokszínűségét. 
A rendezvényre érkezőket szikrá-
zó napsütés és forró latin ritmusok 
fogadták. A programok már délelőtt 
10 órakor elkezdődtek. A rövid kö-
szöntő és programismertető után Raúl 
José Betancourt Seeland, a Venezuelai 
Bolivári Köztársaság nagykövete tar-
tott előadást, majd ezt kö-
vette az élményalapú 
venezuelai oktatási 
módszert, az El 
Sistemát ismer-
tető „Zenélj és 
küzdj!” című 
film vetítése. 
A folytatásban a 
kubai salsával ismer-
kedhettek meg a látogatók, hall-
hattak a tánc történetéről és megta-

nulhatták az alaplépéseket is. A gaszt-
ro-különlegességek kóstolása után 
kora délután Irma Mercedes Agüero 
kubai néprajzkutató előadásában is-

merkedhettek meg az érdeklődők a ku-
bai kultúrával és vallással. Ezt követően 
Labant Csaba és Ada, Élet és Kultúra 

Venezuelában című zenés előadása 
következett.
A rendezvény Breier Ádám ren-
dező Kubáról készült rövidfilm-

jének bemutatásával folytató-
dott, majd a Latin Combo 

zene- és tánccsoport 
varázslatos hangulatú ku-

bai ritmusokkal fokozta a 
hangulatot. 

Várkonyi Andrea riporter is eljött a 
kulcsi Dél-Amerikába, ahol saját élmé-
nyeiről mesélt. Majd Csordás Tibor, az 
egykori Fiesta énekesének koncertje 
zárta a programot. 
A rendezvényen jelen volt Julio César 
Cancio Ferrer kubai nagykövet is. A 
vendégek tiszteletére felléptek a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola tanulói. 
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Igaz történetek a kor tanúitól 
Tizenhárom éve, minden eszten-
dőben megemlékezünk 1956-ról. 
Kaczander Károlyt, Kulcs díszpol-
gárát kérdeztük az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hatvana-
dik évfordulója alkalmából.

– Az a meggyőződésem, hogy meg-
szakadt az a lánc, amely az ifjúságot 
összeköti ’56-tal. 

Azt szoktam mondani, hogy amíg a 
gyerekek nem tudják megünnepelni 
1956-ot úgy, mint az 1848-at - már-
pedig azt nagyon szépen megünnep-
lik - addig van még feladat, főleg az 
ilyen öreg rókáknak, mint én is, akik 
közvetlen közelről élték át az esemé-
nyeket. Kik emlékeztessenek, ha nem 
a hiteles tanuk, hiteles történetekkel? 
Ennek szellemében kerül megrende-
zésre ez az idei 56-os rendezvénysoro-
zat is. Az ötvenharmadik évfordulón 
egész hetes ünnepségsorozat volt, 
még egy páncélautó is állt a faluház 
előtt, amire a gyerekek nagy öröm-
mel másztak fel. Ezek a közvetlen 
élmények teremtik meg a gyerekekben 
a visszaemlékezés készségét és kérdez-
getik az akkori eseményekről a pe-
dagógusokat, szülőket, nagyszülőket. 
Így áll össze az emlékezés láncolata. 
A mi kötelességünk, akik megéltük és 
részt vettünk az ’56-os Forradalomban, 
hogy ezt az emlékezést életben tartsuk. 
Neves professzorok, kutatók jártak már 
Kulcson a korábbi években is. Itt volt 
M. Kiss Sándor, Kiss Réka, Fehérvári 
István, Horváth Miklós, Tulipán Éva, 
Dr. Szíj Ferenc – olyan kutatók, akik 
egy-egy vitatott ’56-os esemény szak-
értői. Az idén azonban kicsit más lesz: 
a kutatók előadásai alapján kialakult 
egy kép, ezt a képet kell megerősíteni a 
résztvevőkben, olyan hiteles tanúkkal, 
mint Wittner Mária, akit halálra ítél-

tek, Schrötter Tibor, aki majd a Széna 
téri harcosokra emlékezik. Én Rácz 
József előadását várom, aki ‘56- ban 
másodéves medikus volt, az orvosok 
és ápolók szemszögéből látta az esemé-
nyeket, hiszen mentőautóval, vörös-
keresztes karszalaggal a kezén élte át 
a forradalmat. Nem véletlen, hogy az 
’56- os események során meghalt men-
tősök, orvosok száma rendkívül ma-
gas. Nemcsak a harcokban volt jelentős 
szerepük az egészségügyben dolgozók-
nak, hanem az utána következő ellen-
állás éveiben is, lásd Tóth Ilonkát és 
Péch Gézát, akikről többek között ez 
az előadás szólni fog, ezért fontos, hogy 
róluk külön is megemlékezzünk. Idén 
lesz egy különleges irodalmi est is, a 
dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Háza jóvoltából. 1956-
tal kapcsolatos versek, prózák hang-
zanak majd el az előadáson, ami után 
indul a szokásos fáklyás felvonulás az 
Emlékparkba. A korábbi évektől el-
térően idén az ünnepségsorozat már 
október 20-án kezdetét veszi az ünnepi 
kiállítás megnyitójával. Felhívjuk Kulcs 
lakosságának figyelmét, hogy minden 

’56-ra emlékeztető, vagy abból a kor-
ból származó emléktárgyat (honvédsé-
gi sapkát, „gimnasztyorkát”, kulacsot, 
csajkát, jelvényeket, viharkabátot, pu-
fajkát) hozzanak el a kiállításra, me-
lyeket természetesen vissza is kapnak. 
A tárlatra ezeken felül kapunk még 
relikviákat a Hadtörténeti Intézettől, 
a Közszolgálati Egyetem egyik dé-
kán-helyettesétől, fegyvereket a kulcsi 
Krajcz Zoltántól, én pedig „Molotov-
koktélt” fogok készíteni- persze nem 
igazit. Az idei ünnepségsorozat három 
helyszínen zajlik majd. A Faluházban 
lesz a megnyitó ünnepség és itt rendez-
zük be a kiállítást is, valamint itt tartjuk 
az előadásokat és a filmvetítéseket is. A 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
lesz az irodalmi est, az Emlékparkban 
pedig a megemlékezés a fáklyás felvo-
nulás végén. Az ünnepi rendezvényso-
rozatot Kulcs Községi Önkormányzata 
és a Kulcs Fejlesztéséért Alapítvány 
szervezi. A rendezvény önkormány-
zati biztosa Fejes Balázs alpolgár-
mester lesz, aki szívügyének tartja az 
eseményt. Az iskola is támogatja a 
programsorozatot, mind az igazgató, 
illetve a helyettese, valamint a történe-
lem tanárok személyében egyaránt. Az 
Kulcs Fejlesztéséért Alapítvány pályá-
zaton nyert egymillió forintot, ez fede-
zi az idei nagyszabású megemlékezés 
költségeit. Az ‘56-os forradalom idején 
22 évesek voltunk, az évfolyamból már 
sokan nincsenek köztünk, főleg akik 
exponálták magukat, vagy börtönben 
végezték, vagy megtorlásban részesül-
tek. Nagyon kevesen vagyunk már, 
ezért úgy érzem, hogy nekünk, keve-
seknek kötelességünk továbbadni és 
életben tartani a forradalom emlékét, 
az eszmeiségét, megismertetni a mai 
fiatalokkal a forradalom igazi arcát, ki-
léptetve őket a tankönyvek lapjai közül.
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 Negyed órával előbb csengetnek be Címkegyűjtésben kérik a szülők segítségét

Sport és egészség a diákok szemével

Dunai túra

Harmincnégy evezős gyűlt 
össze augusztus 27-én a 
Kulcsi Sport Egyesület Vízi 
Szakosztályának kajak-kenu 
túrájára, amellyel a sportág 
szépségeit szerették volna 
bemutatni az érdeklődőknek. 

A jó levegő, a Duna szépsége és 
a lelkes csapat most is garantálta 
a kiváló hangulatot. A program 
délelőtt 10 órakor vette kezdetét, 
melyet dr. Keleméri Gábor nyitott 
meg. A vízre szállás előtt fontos 
elméleti információkkal látta el a 
csapatot. Czere József felügyelte 
a kajakkal indulókat, és hasznos 
tanácsokkal segítette őket a há-
rom órás vízitúra során. Minden 
evezős fantasztikus élményekkel 
gazdagodott.

Új csengetési renddel kezdődött meg a tanév a Fekete István Általános 
Iskolában. Az eddigi 8 óra helyett 7:45-kor van a becsengetés az első órára. 
Erre azért volt szükség, mert a felső tagozatban a napi tanórák száma már 
eléri a hetet, és ezzel a módosítással lehet kompenzálni a napot.”

Az iskola vezetése ezúton is köszöni az önkormányzatnak a tanévkezdés-
hez nyújtott segítségét, amellyel újjá varázsolhatták az udvart és az iskola 
környezetét. 
Új napközis tanító és tanárnő érkezett az iskolába. Beckerné Nagy Noémi az 1. 
és 4. osztályos csoportot, Tóth Szilvia tanárnő a 2. osztályos csoportot vezeti. 
Koppány Emese tanárnő már nem csak kémiát, hanem matematikát is tanít a 
felső tagozaton és egyben ellátja a hatodikosok osztályfőnöki feladatait is.

Óra Becsengetés Kicsengetés Szünet időtartama (perc)

1. 7.45 8.30 15
2. 8.45 9.30 10
3. 9.40 10.25 15
4. 10.40 11.25 10
5. 11.35 12.20 15
6. 12.35 13.20 5
7. 13.25 14.10 5
8. 14.15 15.00 0
9. 15.00 15.45 0

10. 15.45 16.30

Három új kolléganő érkezett a 
Százholdas Pagony Óvoda nyuszi 
csoportjába. Füri Anikó óvónő 
mellé Karskó Katalin óvónő került, 
valamint Eisenberger Eszter peda-
gógiai asszisztens és Hegyi Zita 
dajka néni segítik a kiscsoportosok 
mindennapjait. 

Idén szeretnének indulni a 
Koronás Cukor felhívásán. Ebben 
a szülők és a kulcsi polgárok segít-
ségét kérik. A feladat az, hogy min-
den Koronás Cukor termék elejéről 
a logót és terméknevét tartalmazó 
emblémát vágják ki és juttassák el 
az óvoda részére. 

A papírgyűjtés szeptember 
19.-november 11. között van. Ezen 
időszakban várják a feleslegessé 
vált papírhulladékot az óvodába. A 
papírgyűjtésből származó bevételt 
udvari játékok vásárlására fordítják.

Az idei Tökfesztiválra a Füles és a 
Tigris csoport látogatott el, a gye-
rekek már nagyon izgatottak vol-
tak, hogy milyen programok várnak 
majd rájuk. A fesztivál ideje alatt 
Rácalmás díszbe öltözött, geszte-
nyemadár, káposzta egérke, bogyó-
szemű süni, „tökjó” baba és még 
számtalan, eddig sosem látott figura 
költözött be Rácalmás fesztiváljá-
ra. Egész nap kézműves foglalko-
zásokkal, vidám műsorokkal, zenés 
szórakoztató programokkal várták 
a kulcsi vendégeket.  A kicsiknek 
gyermekműsorokat, gyermekprog-
ramokat is szerveztek.  „Az óriás-
bábos, gólyalábas komédia tetszett 
a legjobban a gyerekeknek. A nap 
folyamán a gyerekek gyertyát öntöt-
tek, óriás buborékokat fújtak, tök-
piramist építettetek és tököt is 
faragtak.”

Tíz alkotást küldtek be az alsó és 
felső tagozatos diákok a sport és 
egészség témában kiírt rajzpályá-
zatra. A tanulók munkáit beke-
retezték és a könyvtár folyosóján 
állították ki, amelyet minden ér-
deklődő megtekinthet. A legszebb 
rajzokat természetesen díjazták a 
szervezők.

Alsó tagozat:
1. helyezett: Rékasi Nóra
2. helyezett: Radnó Rebeka
3. helyezett: Aradi Dominika

Felső tagozat:
1. helyezett: Tóth Laura
2. helyezett: Rozner Éva
3. helyezett: Páhi Fruzsina

Készítette a Faluház
Készítette a Faluház
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Szeptemberi programok 
a Faluházban

l15 órától Nyugdíjas Klub
l16.30-tól Key Dance Group 
táncóra
l18 órától Jóga

l6:30-8:00 Testébresztő jóga 
   K. F. Ágnessel
l10:00 Ringató foglalkozás Veréb
    Judittal (minden hónap 2. keddjén)        

l17:30-tól Kick-boksz aerobik
l18 órától Dinamikus jóga

l6:30-tól  Jóga K. F. Ágnessel
l10:00   Aktívmami – hordozós
  fitness  (emeleten)
l16:00-17:00 Vidám Emberek   Közössége
l19 órától Kick-boksz aerobik
 

l16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi
   Katalinnal
l18 órától Erősítő jóga K. F. Ágnessel
 

l8-12óra között Bolhapiac 
  (havi 1 alkalommal)

l18.30-tól Formatorna
   Kick-boksz aerobik
   (október 9-től)

loktóber 1-én 8 órától  
IV. Évadzáró Bringatúra
loktóber 6-án 16 órától 
„Egészség-percek” 
Szabó Terézia előadása és kóstoló, 
Tudatos és egészséges táplálkozás
loktóber 7-én 9-11 között
Vegyes Vásár
loktóber 8-án 8-12 óra között
Bolhapiac
loktóber 8-án 12 órától  
Szüreti Felvonulás és Bál
loktóber 9-én 9 órától
Családi Sportnap (sportpálya)
loktóber 11-én 10 órától 
Ringató foglalkozás
loktóber 11-én 19.30-tól 
Salsa bemutató és táncóra
loktóber 12-én 9-11 között  
Vegyes Vásár
loktóber 14-én 10 órától 
Baba-mama
Klub  – „Nő-feleség-Anya” 
loktóber 14-én 16 órától 
Idősek Világnapja 
(Iskola vagy Faluház)
loktóber 15-én 
Szülésfelkészítő tanfolyam

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

További programkínálat

Készítette a Faluház


