
Kis bíró, csőszlányok és csőszle-
gények, lovasok és szépen feldíszí-
tett lovas kocsik sorakoztak fel ok-
tóber 8-án a Kalóz Pizzéria előtt, 
hogy kezdetét vegye az idei szüreti 
mulatság Kulcson. A nyitótánccal 
a Rácalmási Barina Táncegyüttes 
alapozta meg a hangulatot, majd a 
népes csapat zenészek kíséretében 

elindult a faluban. Az út során több 
kulcsi lakos is vendégül látta  a 
felvonulókat, akik egy-egy tánccal 
köszönték meg a szíves fogadtatást. 
Aznap este szüreti bállal zárták a 
napot, amelyen a Jenci Band duója 
húzta a talpalávalót hajnalig. Finom 
ételek, italok, hagyományőrző játé-
kok, tombola sorsolás, sztárfellépő 

tette még emlékezetesebbé az idei 
mulatságot.  Egy felhívással fordul-
nak a szervezők a kulcsi polgárok 
felé: korabeli képeket várnak azért, 
hogy felkutassák, vajon milyen rég-
re nyúlik vissza településünkön a 
szüreti felvonulás hagyománya. 

Írásunk a 6-7. oldalon

A Jenci Band húzta hajnalig

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

3. oldal

Népszavazás
Több mint hárommillió 
polgár voksolt nemmel 
a kötelező betelepítési 
kvótára, a kulcsi szavazók 
98 százaléka elutasította a 
kényszerbetelepítést. 
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Tisztelet a bátraknak!
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kulcsi ün-
nepségsorozatára irodalmi 
esttel készültek a Bartók 
színház művészei és 
igazgatója, Őze Áron. 

5. oldal

Írásunk a 11. oldalon

Többek között táncosok, küzdő-
sportok, jóga, fitness, aerobick 
és zumba is szerepelt a Családi 
Sportnap kínálatában. Az immár 
második alkalommal megrende-
zett programon több egyesület, 
csapat is bemutatkozott, hogy 
minden érdeklődő megismer-
hesse őket, az adott sportágakat, 
mindamellett, hogy egy vidám 
napot tölthessenek el közösen a 
kulcsi polgárok. A rendezvényen 
volt jótékonysági süti vásár is, 
amelynek bevételét a hátrányos 
helyzetű tehetséges kulcsi fia-
talok támogatására fordítják. A 
focitornán a kulcsi gyermekek a 
második helyezést érték el. 

Vidám családi nap
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A Vidám Emberek csoportjának  
meghívására Szabó Teca  
az egészséges táplálkozásról 
tartott előadást  
a tagoknak október 6-án. 

Két nappal később a Cigány tánc 
című műsorukat mutatta be a csapat 
Dunaszentgyörgyön, a szüreti mulat-
ságon, amelyen nagy sikert arattak, 
a szervezők a jövő évi rendezvényre 
is várják őket. Október 9-én a sport-
napon a jótékonysági süteményvásá-
ron árulták a finomságokat a Vidám 
Emberek. Jobb Gyula polgármester 
felkérésére október 14-én az Idősek 
Világnapja alkalmából rendezett 
programon is fellépett a csapat.

A reformáció napjáról istentiszte-
lettel emlékeznek meg október 30-
án 9 órakor a kulcsi református 
templomban. Fodor István lelki-
pásztor arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy november 5-én a Vértesaljai 
Ifjúsági Találkozóra  utaznak a 
13-18 éves fiatalokkal. A kirándu-
lásra még várják a jelentkezőket: 
– Életünk nagy kihívásait fogjuk 
átélni és megvitatni közös, drama-
tizált helyzetekben, kis csoportok-
ban, továbbá énekekkel és igével 
várja az egyházmegyénk ifjúsága 
az érdeklődő fiatalokat. Az indulás 
14 órakor lesz, hogy a 15 órakor 
kezdődő programra odaérjenek. A 
hazaérkezés körülbelül 20:30-kor 
várható – mondta a lelkipásztor, 
aki arról is beszélt, hogy december 
3-án adventi játszóházat szervez-
nek, amelyre sok szeretettel várják a 
gyermekeket és szüleiket. – Nagyon 
fontos az ünnepi készülődés, hiszen 
így jobban átélhetik a Karácsony 
hangulatát a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt. Ennek fontos lépcsője az 
Advent, és a játszóházban elkészü-
lő egy-egy karácsonyfadísz – tette 
hozzá Fodor István.

Énekek és igékSegítenek a rácalmási kollégáknak

Őrködnek a polgárok

A Vidám Emberek énekelnek, táncolnak és süteményt árulnak

A Vöröskereszt kulcsi munka-
társai október 15-én elsősegély 
nyújtási bemutatót tartottak a he-
lyi általános iskola pedagógusai-
nak. A tervek szerint hamarosan 
a nyolcadik osztályos diákok is 
részesei lehetnek a bemutatónak. 
Novemberben ismét szerveznek 
majd ruhaosztást a vöröskeresz-
tesek, valamint november 10-én 
14 és 17 óra között véradásra vár-
ják az önkénteseket a Faluházba.

Ruhaosztás

Három sofőrrel szemben intézkedtek 
a rendőrök Kulcson, mivel mindhár-
muknál azt mutatta ki a alkoholszonda, 
hogy ittasak voltak. A hatóság tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a településen az 
elkövetkezendő időszakban sebesség-
méréssel egybekötött fokozott ellenőr-
zésre számíthatnak több alkalommal 
is. Továbbá a hatóság arra is felhívja 
a sofőrök figyelmét, hogy készítsék fel 
autóikat a téli időszakra, fontos a téli 
abroncsok használata és a megfelelő 
világító-berendezések megléte. 

Ittasan vezettek

Öngyilkossági kísérlet miatt el-
tűnt személyt kerestek nagy erők-
kel Rácalmáson a kulcsi polgárőrök 
is. A rácalmási kollégák felkérésére 
négy kulcsi polgárőr három autóval 
csatlakozott a kereséshez. Emellett 

a Kulcsi Polgárőr Egyesület tagjai 
az iskolai futónapon, a szüreti mu-
latságon, a sportnapon, az 1956-os 
megemlékezésen biztosították a 
helyszínt és segítettek a rendezvé-
nyek lebonyolításában.  

Mézesnap lesz   Adonyban no-
vember 26-án a Művelődési 
Házban, majd november 
27-én 17-órakor az Adventi 
Koszorú Rendezvényre kerül 
sor a Városháza előtti téren. 
Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők.

Adonyi program
A Nap Háza és Hold Udvarában  
november 18-án 17 órakor az ön-
kénteseik tiszteletére ünnepséget 
rendeznek, hogy megköszönjék 
az idei munkájukat. Ekkor ad-
ják át majd a Boldog-díjakat is. 
December 9-én 16 órakor lesz 
a „Közös a tüzünk és közös az 
asztalunk” elnevezésű program is.

Boldog-díj
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Több mint hárommillió állam-
polgár ment el az október 2-ai 
népszavazásra, és mondta el vé-
leményét a brüsszeli kötelező 
betelepítési kvótáról. A szavazók 
döntő többsége, 98 százaléka a 
kormány mellé állt a kérdésben, 
és nemmel szavazott a kényszer-
betelepítésére. 

Jobb Gyula polgármester szerint az első 
szó a köszöneté.

Köszönetem fejezem ki minden kul-
csi polgárnak, aki az urnák elé járult, 
nem bízta másra a döntést, és vélemé-
nyét fejezte ki a leadott szavazatával. 
Ezzel megerősítette a képviselő-testület 
határozatát, miszerint Kulcs sem akar 
betelepülteket fogadni. Településünk, 
bár alulmaradt mind az országos, mind 
a megyei átlagnak, viszont a választóke-
rületünk többi településéhez viszonyít-
va jónak mondható az eredmény. Ami 
elszomorít, és talán vizsgálatra szorul-
na, az a második számú választókerü-
letünkben leadott érvénytelen szavaza-

tok száma. Ez a szám messze megha-
ladta az országos átlagot– értékelte a 
polgármester.

A népszavazás eredményének köz-
jogi következményei is van, az alaptör-
vényben rögzítenék a választók akara-
tát. A miniszterelnök beterjesztette az 
alaptörvény-módosítást kezdeményező 
javaslatát az Országgyűlésnek, amely-
ről november 8-án szavaz majd a par-
lament. Az alaptörvényt négy ponton 
módosítanák, amelyek között szerepel 
például az, hogy „a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával nem rendelkező 
személyt Magyarországra csak a magyar 
hatóságok által egyedileg elbírált kérel-
mére, az Országgyűlés által megalkotott 
törvény szerinti eljárásban meghozott 
törvényes határozat alapján lehet bete-
lepíteni”. Rögzítenék azt is, hogy tilos a 
csoportos betelepítés. Ha elfogadják, az-
zal már megvédhetik Magyarországot a 
kötelező betelepítési kvótától, hiszen a 
Lisszaboni-szerződés alapján az Európai 
Bizottság nem módosíthatja egy tagál-
lam alkotmányos identitását, nem ír-
hatja felül az alaptörvényt.

közélet

Dr. Árva Helga jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője összegezte a 
népszavazás legfontosabb adatait.

Névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 2419 fő. Szavazóként megje-
lent választópolgárok száma: 990 fő, vagyis 40,93 százalék. Érvénytelen 
lebélyegzett szavazólapok száma 91 darab, vagyis 9,19 százalék. Érvényes 
szavazólapok száma 899 darab, vagyis 90,81 százalék. Igen szavazatok 
száma 16 darab, vagyis 1,78 százalék. Nem szavazatok száma 883 darab, 
vagyis 98,22 százalék. 

Településünkön két szavazókörben adhatták le voksaikat a választópolgárok.
I. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal)
Névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 1283 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 522 fő, vagyis 40,69%
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 31 db, vagyis 5,94%
Érvényes szavazólapok száma: 491 db, vagyis 94,06%
Igen szavazatok száma: 8 db, vagyis 1,63%
Nem szavazatok száma: 483 db, vagyis 98,37%

II. számú szavazókör (Faluház)
Névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 1136 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 468 fő, vagyis 41,20%
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 60 darab, vagyis 12,82% 
Érvényes szavazólapok száma: 408 darab, vagyis 87,18%
Igen szavazatok száma: 8 darab, vagyis 1,96%
Nem szavazatok száma: 400 darab, vagyis 98,04%

Kulcs sem akar betelepülőket fogadni
A polgármester köszöni a választóknak

A negyedik és egyben az év utol-
só bringatúráját rendezték október 
1-jén, amelyről Kárpáti-Fehérvári 
Ágnes számolt be lapunknak. 

A tíz kerékpárosból álló lelkes csa-
pat magabiztosan vágott neki a 90 kilo-

méteres túrának. Az évadzáró bringatú-
rán biztonsági okokból egy terepjáró is 
elkísért bennünket, melyen tartalék ke-
rékpárok voltak arra az esetre, ha bármi 
műszaki probléma felmerülne a kerék-
párokkal. Őrspusztán kellemes környe-

zetben, egy erdőszéli tó mellett pihent 
meg a csapat néhány órára. A visszautat 
már csak az igazán elszánt sportembe-
rek vállalták, így az immár négy fős-
re csökkent csapat akadály nélkül tel-
jesítette a távot. Csodálatos élmények-

kel gazdagodott az elmúlt szezon alatt 
tökéletesen összeko vácsolódott bringás 
csapat. Jövő tavasszal közösen folytat-
juk a túrákat és bízunk benne, hogy 
még többen csatlakoznak a kerékpáro-
zás szerelmeseihez. 

Az év utolsó bringatúrája Örspusztára

Összeérett a kerékpáros csapat
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Minden kulcsi nyugdíjast közös 
ünneplésre vártak október 14-én 
a Faluházba az Idősek Világnapja 
alkalmából. Az érkező vendége-
ket élőzene, terített asztal és sok-
sok finomság várta. 

A Kulcs Községi Önkormányzat által 
szervezett rendezvényen Jobb Gyula 
polgármester mondott köszöntő 
beszédet. 

– Minden tiszteletem és elismeré-
sem a helyi nyugdíjas klub vezetőié és 
tagjaié, hogy ezt a rendezvényt évről év-
re megtartják. Aktív emberekként gon-
doskodnunk kell az idősebbekről, hi-
szen Önök is ezt teszik nap, mint nap 
velünk. Sokszor főznek ránk, elintéz-
nek helyettünk dolgokat, vigyáznak az 
unokáinkra, miközben küzdenek a be-
tegséggel, szorongással, magánnyal. De 
a szeretetük feltétel nélkül árad felénk. 
Mosolyognak, vidámak, szebbé, jobbá 
akarják tenni napjainkat. Egy óko-
ri bölcsesség szerint olyan fiatal vagy, 
mint az önbizalmad, olyan öreg vagy, 
mint a félelmeid. Csak akkor öregszel 
gyorsan, ha már nem szárnyalsz és ha-
gyod, hogy a pesszimiz mus, a cinizmus 
megdermessze a drága, szerető szíve-
det. A fiatalság belülről árad. Korukat 
ne a naptár számlálja, ne az ősz haj-
szálak száma, ne a ráncok, hanem a 
lelkünk mutassa meg,  milyen idősnek 
érezzük magunkat. 

Jobb Gyula e szavakkal zárta be-
szédét: Köszönöm, hogy eljöhet-
tem, hogy meghallgattak és remélem, 
hogy ezzel a kis műsorral, amit össze - 
állítottunk mi is adhattunk valamit 
Önöknek, és az, hogy itt találkoznak, 
beszélgetnek egymással, segít megállí-
tani egy kicsit az idő múlását.

Ezt követően Holl Tamásné önkor-
mányzati képviselő is köszöntötte a több 
mint hatvan kulcsi időskorút. 

– Kedves ezüsthajú, aranyszívű 
vendégeink! Tisztelettel és meleg sze-
retettel köszöntöm Önöket a mai ün-
nepségünkön. Október elseje az idő-
sek világnapja. Ebből az alkalomból 
nagy tisztelettel köszöntjük mind-
azokat az embereket, akik hosszú 
élet munkáját, tapasztalatait tudják 
maguk mögött. Tiszteletünk magá-
ban foglalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetüket és annak ki-
fejezését, hogy társadalmunknak 
hasznos tajgai, és mindannyiunkn-
ak nagy szükségünk van Önökre. 
Szükségünk van mindarra a sok élet-
tapasztalatra, arra a higgadt bölcses-
ségre, amivel csakis Önök rendel-
keznek, és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennün-
ket. Holl Tamásné Sütő Andrást idéz-
te: „Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdődött.” A 
mi világunk Önökkel: apáink, nagy-
apáink életével, munkásságával kez-
dődött. Önök építették számunkra 
azt a jelent, amelyben a mi gene-
rációnk egy újabb nemzedék jövő-
jét alapozhatja meg. Mindennapi 

munkánkhoz az elődök példáiból 
meríthetünk erőt hitet és bátorsá-
got. Fontos, hogy érezzék, hogy nem 
hagyjuk magukra az idősebb gene-
ráció tagjait, hogy fontos részei éle-
tünknek. Szüleink és nagyszüleink 
mosolya és gondoskodása rengeteg 
erőt sugároz felénk, a kitartásuk, sze-
retetük felbecsülhetetlen kincs szá-
munkra. Végezetül Holl Tamásné ön-
kormányzati képviselő jó egészséget, 
tartalmas, boldog életet kívánt a kul-
csi időseknek. 

A program folytatásaként Óbecsey 
István – Szeressétek az öregeket című 
filmjét tekinthették meg, majd Márton 
Andrea, a Faluház vezetőjeként egy vers-
sel köszöntötte a különleges idősnapi 
rendezvény résztvevőit. 

A megható megnyitó után Csuhai 
Gyuláné és Pálfiné Ibolya néni szintén 
egy-egy verssel kedveskedett a jelenlé-
vőknek, majd megemlékeztek azokról 
a társaikról is, akik ezen a napon már 
nem lehettek közöttük. 

A Vidám emberek csapata humoros 
dalcsokorral köszöntötte az egybegyűlt 
időseket. Ezt követően minden vendég 
emléklapot és egy-egy szál virágot ka-

pott ajándékba. melyet személyesen a 
polgármester és a képviselő asszony 
adott át nekik.

Hogy érezte magát?-kérdeztük 
Bálint Györgynét, az Idősek Világnapja 
alkalmából megrendezett rendezvény 
egyik résztvevőjét. 

– Nagyon jól éreztem magam, 
örültem a rendezvény létrejöttének. 
Úgy gondolom, huszonegy év után 
végre emberszámba veszik az idő-
seket Kulcson. Az esett a legjobban, 
hogy a szervezők láthatóan nem tes-
sék-lássék módon, hanem szeretettel 
készültek. Külön jól esett a virág és az 
emléklap. Csodálatra méltó, hogy a 
polgármester meg tudta mozgatni az 
időseket. Holl Tamásné nagyon ara-
nyos volt, ő hozott haza bennünket. 
Márton Andi nagyon kedves volt, lát-
szott, hogy izgatottan készült a fel-
adatra. Biztos vagyok benne, hogy 
jövőre még többen jönnek majd el, 
főleg ha olyan közlekedést is szer-
veznek, mint augusztus 20-án, mert 
az nagy segítség lenne. Nagyon sok 
magányos idős ember él a települé-
sen, őket szeretettel várjuk az immár 
21. éve alakult Nyugdíjas Klubunkba. 
Minden hétfő délután 15 órától talál-
kozunk a Faluházban. Várunk min-
denkit, akik igényes időtöltésre vágy-
nak. Ez a rendezvény és a polgármes-
ter szavai úgy érzem igazán „Kulcs 
volt a szívekhez”.

Gitta néni ötéves kora óta minden 
nyarat Kulcson töltött a rokonainál. 
ötvennégy éve él a faluban, itt is kö-
tött házasságot. Egy fia és két uno-
kája szintén Kulcson élnek. Diplomás 
közgazdász, a Rácalmási ÁFÉSZ osz-
tályvezetőjeként dolgozott, majd on-
nan is ment nyugdíjba. Most hetven-
négy éves, de aktívan részt vesz a kö-
zösségi életben. 

Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad
Az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot

Több mint hatvan idős kulcsi polgárt köszöntöttek az Idősek Világnapja alkalmából
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Október 20-án délután  
kezdődött a teljesen megtelt 
Kulcsi Faluházban az ’56-os  
forradalom és szabadságharc  
60. évfordulójára rendezett  
ünnepségsorozat. 

Elsőként Fejes Balázs alpolgár-
mester köszöntötte az ünnepségen 
résztvevőket. 

– Kulcs identitásának részévé 
vált az ’56-os forradalomra való 
em lékezés, melynek mozgatórugója 
Kaczander Karcsi bácsi, Kulcs dísz-

polgára, a mi ’56-os hősünk, élő relik-
viánk. Büszkék vagyunk rád Karcsi 
bácsi – mondta az alpolgármester. 
Önkormányzatunk és a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítvány is támoga-
tási kérelmet nyújtott be az ’56-os 
Emlékbizottsághoz. Örömmel je-
lenthetem be Önöknek azt, hogy 
mind a két pályázat támogatás-
ban részesült. Az Emlékparkkal 
kapcsolatos pozitív döntés azon-
ban nagyon sokat váratott magára, 
ezért jövő tavasszal kerül majd át-
adásra településünk lakosságának – 
emelte ki Fejes Balázs. A forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából Kulcson egy nagy-
szabású, átgondolt megemlékezést 
tartunk. Négy helyszínen, tizen-
egy programmal ünnepeljük idén 
a ’56-os évfordulót a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítvány jóvoltából 
– zárta beszédét az alpolgármester, 
majd köszöntötte Rákay Philipet és 
megkérte, hogy tartsa meg ünnepi 
beszédét.

– Mi magyarok 1989–90-ben újra 
azt mondtuk, elég volt az alapvetően 
aljas és elfogadhatatlan rendszerből, a 
legvidámabb barakk hazug illúziójá-
ból, azokból, akik sajnálatos októberi 
eseményekként aposztrofálták az ’56-
os forradalmat, azokból, akik retteg-
tek a Pesti srácoktól.

’56 november 1-jén a Népsza-
badságban Kádár, Apróval és Mün-
nichel még Nagy Imre koalíciós part-
nereként szerepelt. Azt hitték ez le-
radírozható, ha minden újságot, még 
a könyvtári példányokat is bezúzzák. 
Meg akartak fosztani bennünket is 

mindentől – a vallástól, a hagyomá-
nyainktól, a szellemi vezetőinktől, a 
történelmünktől, amit meg akartak 
hamisítani – azonban hiba csúszott 
a gépezetbe. A nyolcvanas évektől le-
hetetlen volt a szellemet a palackban 
tartani. Előbb a válaszfalak, majd a 

tartófalak dőltek le – mondta a tele-
víziós műsorvezető. Majd így folytat-
ta: 1956 elmúlt, de ma is meghatá-
rozza a mindennapjainkat. Október 
23-a az igazság napja, az igazságé és 
a nemzeti össze fogásé. Idén huszon-
hat éve, hogy szabadon ünnepelhe-

tünk. Ne mulasszuk el elmesélni a 
nálunknál fiatalabbaknak, hogy mi-
lyen érzés volt számunkra mikor ’89-
ben a hőseinket újra temették. Hiszen 
az ötvenhatos hősök emléke is, so-
káig csak, mint egy népmesei mí-
tosz, szájról szájra szállt. 1956 em-
léke ma olyan országért kiált, mely-
ben első a nemzeti érdek. Tanuljuk 
meg az ’56-os leckét – hangsúlyoz-
ta. Tisztelettel fejet hajtok az ismert 
és ismeretlen ’56-os hősök, valamint 
azon honfitársaink becsülete előtt, 
akik több évtizednyi megpróbálta-
tás és szenvedés dacára sem adták 
fel és akik mindnyájunknak példát 
mutattak – zárta az ünnepi beszé-
dét Rákay Philip.

Ezt követően Maruzs Roland al-
ezredes, a Hadtörténeti Levéltár 
és Múzeum megbízottja, valamint 
Kaczander Károly, Karcsi bácsi – aki 
az '56-os felkelésben maga is aktívan 
részt vett – kalauzolták végig a jelenlé-
vőket a rendezvénysorozat ideje alatt 
látogatható kiállításon. Karcsi bácsi 
bemutatta a Budai Árpád iskolaigaz-
gató által készített kiállítási tárgyakat, 
köztük – egy rövid időutazás kereté-
ben – az úgynevezett „hároméves rá-
diót” is, melyet számtalan egyéb re-
likviával együtt Gyöngyösi Lászlónak 
köszönhetünk. 

A program zárásaként Farkas 
Lajos, a dunaújvárosi Intercisa Mú-
zeum igazgatója tartotta filmvetítés-
sel egybekötött előadását Titó három 
arca címmel.

Október 23-án 17 órakor egy 
irodalmi esttel folytatódott az ‚56-
os programsorozat, melyet az ön-
kormányzat dísztermében a Bartók 
Kamaraszínház művészeinek előadá-
sában tekinthettek meg az érdeklő-
dök. Ezt követően útjára indult a 
fáklyás felvonulás a Faluház elől az 
Emlékparkba.

1956-ban leszámoltak a hazug illúziókkal

Október 23-a az igazság napja

Rákay Philip, Fejes Balázs, Maruzs Roland és Kaczander Károly
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Felöltötték a szép ruhát és végigvonultak a falun

Kisbíró, csőszlányok és csőszlegények
Nagy hagyománya volt régen a 
szüreti mulatságoknak, jelen-
tős ünnepnek, társasági ren-
dezvénynek számított, amelyre 
egész évben készültek a csalá-
dok. Napközben lovakkal, lovas 
kocsikkal vonultak fel a falu-
ban, este pedig szüreti bállal 
zárták a napot. Kulcson is szü-
reti felvonulással ünneplik ezt 
az őszi időszakot. 

Idén október 8-án déli tizenkét óra-
kor, gyönyörű napsütésben gyü-
lekeztek a kulcsiak a felvonulásra 
a Kalóz Pizzériánál. A résztvevők 
magukra öltötték az ilyenkor szo-
kásos népviseletet, volt bíró, bíróné, 
kis bíró, csőszlányok és csőszlegé-

nyek. Feldíszítették a szekereket, a 
lovas kocsikat is.  Az első táncot a 
Rácalmási Barina Táncegyüttes nép-
táncosai ropták el, megalapozva ez-

zel a hangulatot. A kisbírótól rímbe 
szedve hallhattuk, hogy a lányok és 
fiúk a szőlőt idén is mind leszedték. 
„A fürtöket ők Bíró urunk présházá-
ba vitték, bíró urunk estére minden-

kit elvár a szüreti bálba  
Ott bíró urunknak az összes lányt 
vinni kell a táncba. 
A bál csak este lesz, előbb a faluban 
kell felvonulni,  

Akik nélkül nem jöhetett volna létre a mulatság
Kulcs Községi Önkormányzat
 Jobb Gyula polgármesternek

Nagy Anita
Németh Norbert

Holl Tamásné
Hating út Kft. – Kálmán Viktor

Rácalmás 
Kulcsi polgárőrök, kulcsi körzeti megbízottja, Fridrich Tamás  

Lovaskocsisok, lovasok, teherautósok
Jenci Band

Tombola felajánlások:
elsősorban helyi termelők, képzőművészek, üzletek

 Lukács János, Korondi Csaba, Tamási Károly– bortermelők
 Molnárné Lukács Anita, Molnár Janó, Soós Zsuzsi, Géró Kata, 

Siba család, Gádory Dávid, Zsuzsi Kuckója, Szabó Andrea,  
Jobb Gyula, Tomsics család, Veloce 2000 Kft.,
Moró család (COOP), Varga Árpád (REÁL),  

Felső Kata (virágbolt),  Varjúné Anna, Márton Család,  
Tivadar trafik, Barna István, Kalóz Pizzéria,  
Pécziné Magyar Alexa (KAKAS, kukorica:)

Csepecz Lajos 
Bartók Kamaraszínház
Czimmermann  Kitti

Köszönet nekik és annak a sok-sok szorgos kéznek, akik a szervezésben, 
előkészítésben és lebonyolításban segítettek.
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Keresünk régi fényképeket
a kulcsi szüreti mulatságokról.

Szeretnénk felkutatni,hogy vajon
milyen régre nyúlik vissza

ez a hagyomány településünkön.
Kérjük, hogy ha vannak korabeli fotóik

a helyi szüreti mulatságokról,
jutassák el a Kalóz Pizzériába vagy a Faluházba.

Miután dokumentáltuk a képeket,
visszaadjuk azokat.

Korabeli képek a szüretről

Szüreti napot tartottak a Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményében, a bölcsis gyermekek-
nek. A programról Holl Tamásné, 
a bölcsőde szakmai vezetője beszélt 
lapunknak.

Szüreti mulatságot már a XVIII. 
században is rendeztek, ma is élő 
hagyomány a bortermelő vidéke-
ken. A kisebb szőlőkben a család 
meghívott segítőkkel szüretel. A 
házigazda étellel, itallal- látja ven-
dégül a szüretelőket, akiknek a sző-
lőből, mustból kóstolót csomagol. 

Szeptember végén mi is megtartot-
tuk saját szüreti mulatságunkat: a 
csoportokban a gyerekek először 
szőlőt szemeztek. Mindig izgal-
mas játék a szőlőszemek leválasz-
tása a szárról. Utána a komoly erőt 
igénylő préselés következett, a ki-
csik kézzel és szőlőpréssel mustot 
“fakasztottak”, melyet végül jóízűen 
el is fogyasztottak. A nehéz munka 
mellett folyamatosan vidám ének 
töltötte be az udvart. A feladat el-
végzése után jól esett a frissen pré-
selt szőlő zamatos íze.

Szemezgettek, mustot préseltek

Minden vendéglátónál e vers írójára 
áldomást inni. 
Bíró urunk vezényletével táncolni kell 
a házaknál, 
Aztán pálinkáért és borért sorban 
állni az asztalnál.
Bíró urunkat és a felvonulókat pan-
dúrok is kísérik.  
A vonulókat bántódás nem érheti, 
úgy tudom, ezt ígérik. 
Az ünneplők között cigányok is vo-
nulnak szépen 
A nézelődők képét korommal kikenik 

mindenképpen. 
Bíró urunk megbízásából a bálban a 
szőlőt főcsősz óvja, 
Aki abból lopni mer, azt bíró urunk 
szavára pénzbírsággal sújtja. 
Ha a tolvajnak nincsen pénze, akkor 
a háta bottal találkozik, 
Amennyiben jól elverik, még pár hé-
tig lábadozik.

Bíró urunk részéről a mai mulat-
sághoz ennyi a körítés, 
Ha a pálesz jól van fokolva, akkor 
szakad majd a kerítés. 
Most a bíró urunk azt mondja, 
kezdjétek rá zenészek 
A vendéglátók örömére táncoljanak 
a lányok és legények.”

A vicces rímpárok után a húrok 
közé csaptak a zenészek, így vette 
kezdetét a felvonulás az egész falun 
át. Ahogy azt már megszokhattuk, a 
kulcsi lakók több helyen is kipakolt, 
vendégasztallal várták a vidám me-
netet. A kisbíró minden állomásnál 
kihirdette az idei penzumot, a szüreti 
menet tagjai pedig tánccal köszönték 
meg a vendéglátást. 

Este volt szüreti bál is, ahol a Jenci 
Band duója húzta a talpalávalót hajna-
lig. Finom ételek, italok, hagyomány-
őrző játékok, tombola sorsolás, sztár-
fellépő tette még emlékezetesebbé az 
idei mulatságot.  
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Otthonra leltek Kulcson: felépült a Nap Háza-Hold Udvara Rekreációs Központ, segítik a sorstársakat és közösségi programokat szerveznek

Dóka Marianna és a tizenöt éves Carpe diem Alapítvány
A Carpe Diem Rekreációs és 
Általános Képzési Alapítvány 
az elmúlt hónapban ünnepelte 
fennállásának tizenötödik évfor-
dulóját. Ennek apropójából be-
szélgettünk Dóka Mariannával, 
az alapítvány elnökével. 

Hogyan jött létre az 
alapítvány?

17 évvel ezelőtt tudtam meg, hogy 
szklerózis multiplexben szenvedek. 
Mindenki, aki szembesül valamilyen 
komoly kórral felteszi magának a kér-
dést: miért pont velem történt és most 
hogyan tovább? Jó munkahelyem és 
izgalmas feladataim voltak, szerető csa-
ládi környezetben éltem, amikor jött 
ez a betegség, aminek azért voltak elő-
jelei. Másfél év is kellett ahhoz, hogy 
helyre tegyem magamban ezt a dolgot. 
Elkezdtem sorstársakat keresni, akik-
kel tudok beszélgetni erről a betegség-
ről. Ez nem volt könnyű dolog, hiszen 
tizenöt évvel ezelőtt az internet adta le-
hetőségek még szűkebbek voltak, ezért 
személyes kapcsolódásokat kerestem. 
Rátaláltam egy nálam jóval fiatalabb 
hölgyre, Barbarára, aki huszonnégy 
évesen már nagyon súlyos szklerózisos 
beteg volt. Vele beszélgettem erről és 
őt kérdeztem, hol van ennek a beteg-
ségnek egy olyan központja, ahol még 
több információt szerezhetek erről a 
kórról. Ő irányított Székesfehérvárra, 
a Magyar SM Társasághoz. Jó meg-
oldásnak tűnt, hogy itt helyben lét-
rehozzunk egy hasonló szervezetet. 
Megbeszéltem néhány, számomra 
fontos emberrel, hogy szeretnék egy 
ilyen közösséget- alapítványt létrehoz-
ni. Ebben nagy segítségemre volt az 
egyik barátnőm, aki azóta már sajnos 
nincs köztünk és néhány barátom, akik 
az ügy mögé álltak. Megtaláltuk a kap-
csolódási pontot székesfehérvári anya-
intézménnyel, aminek ők is örültek. 
Az egyesület akkori vezetője, Sipőcz 
Sándor nagyon fontos ember volt, aki 
segítette létrehozni ezt az SM Klubot. 
Így az alapítványt megcsináltuk, ami 
tulajdonképpen azért jött létre, hogy 
egymást és saját magunkat segítve bol-
doguljunk a hétköznapokban, és meg-
tanuljunk együtt élni a betegségünkkel. 
Azóta a törvényi változások lehetővé 
tették, hogy kiszélesíthessük a kört és 

nem csak az SM betegekkel, hanem 
oktatással, rekreációs programokkal, 
hátrányos helyzetű emberek megse-
gítésével is foglalkozzunk. Nagyon 
érdekes dolog, hogy egy bizonyos 
életkorban az emberek nem akarnak 
szembesülni a betegségükkel, és an-
nak jövőjével. Azért nem megyünk a 
klubba és nem szívesen találkozunk 
veletek sem, mert nem akarjuk látni, 
hogy mi lesz velünk holnap, holnap 
után.
Én azért akartam betegtársakat 
felkutatni, hogy fel tudjak készül-
ni a holnapra és a holnap utánra. 
Szerintem nagyon fontos, hogy tud-
jam, mire kell fókuszálnom, ráerő-
sítenem azért, hogy minél kevesebb 
terhet rójak a szeretteimre, csalá-
domra, közvetlen környezetemre, 
és a társadalomra. Nem szeretnék 
nagy szavakat használni, de szá-
momra az volt a legnagyobb moti-
váció, hogy ez a ház létrejöjjön.

Mert ki kell hozni a fogyatékkal élő em-
bereket a lakásukból, hogy a szerető csa-
ládokat kicsit mentesíteni tudjuk, mert 
annak a gondoskodó családtagnak is joga 
van pihenni, akár csak egy fél napra is, 
aki részt vesz az ápolásban. Egészségesek 
és fogyatékosok legyenek együtt, kinek 
hogy kívánja a mentális igénye és vé-
gezzenek együtt közös tevékenységeket. 
Sajnos az előítéletek azonban nehezen 
ledönthető falak, jól példázza ezt, hogy 
idén szerettünk volna egy gyermektábort 
létrehozni nyáron, de néhány szülő nem 
szerette volna gyermekeit fogyatékkal 
élőkkel együtt táboroztatni. A betegség-
től való félelem leküzdésében is nagy 
segítséget jelenthet a ház, hiszen a kellő 
ismeret hiányából adódhatnak a téves 
elképzelések. Ezért tudatosan szervezünk 
olyan rendezvényeket, melyekre bárki el-
látogathat. Megismerhetjük testközelből 
egymást, ez segít leküzdeni előítéletein-
ket a másik iránt. Egy fogyatékos ember 
is lehet jó példa.

Nap Háza-Hold Udvara 
Rekreációs Központ

Egy közös pályázat során kerül-
tünk kapcsolatba az Esőemberek 
Egyesületével. Az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 
a Carpe diem Alapítvány együttmű-
ködésével, közösen vásárolta meg a 
közművesítetlen földterületet 6,5 mil-
lió forintért, ahová rengeteg küzde-
lem és keserűség árán építettük fel 
a házat, hiszen csak a kivitelezésnél 
szembesültünk több nagyon nehezen 
orvosolható problémával. Ma már tud-
juk hibáztunk, sajnos nem amerikai 
típusú házat építettünk, ahol nincse-
nek szintkülönbségek. Ezért az itt al-
vás probléma, mert a kerekes székkel 
közlekedők számára az emeletre jutás 
nehézkes és csak segítséggel lehetséges. 
Nem titkolt célunk egy lift megépítése. 
A finanszírozáshoz azonban segítségre 
van szükségünk, ezért kérjük azok je-
lentkezését, akik támogatásukkal tud-
nának nekünk ebben segíteni. Tizenöt 
évvel ezelőtt volt egy vállalkozó, aki 
a térségben összeszedte a betegeket, 
rendszeresen szállította a klubtagokat. 
Hét évig voltunk vele kapcsolatban, ezt 
kaptuk tőle támogatásként, ami nem 
kevés időbeli, fizikai és anyagi áldo-
zat volt a részéről. Miután felszámolta 
a vállalkozást, azóta szinte lehetetlen, 
hogy a betegtársainknak eljussanak a 
klubfoglalkozásokra, mert a támogató 
szolgálat nem hozza ki a sorstársain-
kat Kulcsra, hiszen csak Dunaújvárosig 
van a kompetenciája. Azóta sajnos 
nincs ilyen jellegű segítségünk.

–Hol tart most az alapítvány és mit 
hozhat a jövő?

– Négy, nagy állandó rendezvényt 
hoztunk létre. A gyereknapon színes 
programokkal, csirip koncerttel éb-
resztjük a tavaszt. A másik a Szent 
Iván-éjhez kapcsolódó, sütögetős és 
beszélgetős rendezvény. Ősszel van, a 
Közelebb hozzuk a világot című ren-
dezvényünk, amely idén másodszor 
került megrendezésre, nagy sikerrel. 
Ennek keretein belül közelebb hozzuk 
a távoli országokat. A zene, a gasztro-
nómia és kultúra segítségével, olyan 
világ tárul elénk, ahol nincs SM beteg, 
de napsütés és életigenlés annál inkább.

 
Folytatás a 9. oldalon

A szklerózis multiplex krónikus, a központi idegrendszer fe-
hérállományának gyulladásos betegsége, melynek következ-
tében károsodnak az idegsejtek és az azokat körülvevő myelin. 
Döntően fiatal felnőttkorban jelentkezik, és az esetek felében 
a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz 
vezet. A világon 2,5 millió embert érint ez az egyre súlyosbodó 
betegség. A nők valamivel hajlamosabbak a betegségre, me-
lynek első tünetei leggyakrabban a huszadik és az ötvenedik 
életév között jelennek meg. Az Egyenlítőtől a Sarkkörök felé 
haladva nő az előfordulási gyakoriság. Európában átlagosan 
tízezer emberből öt-húsz betegszik meg ebben a kórban. Ma-
gyarországon nyolcezerre tehető a szklerózis multiplexben 
szenvedő betegek száma. 
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Dóka Marianna és a tizenöt éves Carpe diem Alapítvány
Decemberben pedig A közös a tü-
zünk és közös az asztalunk elneve-
zésű rendezvényt tartjuk meg, idén 
már negyedik alkalommal. Minden 
esetben száz főnek osztunk meleg 
ételt, forral bort, teát. Programokat 
szervezünk gyermekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. Ajándék nélkül még 
egy gyermek sem ment haza. Így lesz 
ez az idei évben is.

Célunk ezeknek a rendezvényeknek 
a további népszerűsítése. Készülünk 
az udvar átadására, ahol lehetőségünk 
lesz hagyományőrző rendezvények - 
mint például a disznóvágás - lebonyolí-
tására. Olyan emelt ágyások, szabadtéri 
sütőhelyek készültek melyek kerekesz-
székkel is kényelmesen megközelíthe-
tőek. Ez azért is nagyon fontos, mert 
nagyon kevés ilyen jellegű közösségi 
tér van az országban is egyedülálló, 
szintúgy, mint az akadálymentes ker-
tészkedés lehetősége. 

Olyan színtér kialakításán is dolgo-
zunk, ahol a nézők alkalmanként egy-
egy tea, vagy kávé mellett színpadi pro-
dukciókat élvezhetnek, vagy tehetséges 
fiatalok verselhetnek, zenélhetnek. 

Tervezzük a mesterségek utcájának 
létrehozását is, ami azt jelenti, hogy 
négy-öt kisebb faházban lehetősége 
lenne mesternek és tanítványnak el-
tölteni egy-egy hetet, nyitott oktatási 
lehetőséget kínálva az erre sétálók-
nak, betekintést engedve akár néhány 
perc erejéig a különböző mesterségek 
rejtelmeibe. 

– Mire a legbüszkébbek itt, az 
alapítványnál?

– A Bazsikám Édes elnevezésű sütő-
versenyt hét éven keresztül rendeztük 
meg, de hosszú esztendőkön át men-
tek a Templomkerti estek is, borozga-
tással, pogácsázással és beszélgetéssel 
és műsorokkal. Számtalan fellépőt 
hoztunk Kulcsra. Fellépett itt Szandi, 
Puskás Peti, Tóth Vera, Lapis Erika, 
Lakatos Krisztián, Bombera Krisztina 
is, mind alapítványi finanszírozásból. 
Hat bált rendeztünk Dunaújvárosban, 
Rácalmáson, Kulcson összesen, kez-
detben önállóan majd összefogással. 
Számtalan kirándulást, előadást szer-
veztünk, és aki megkeresett bennün-
ket igyekeztünk mindenkinek segít-
séget nyújtani valamilyen formában. 
Tizenegyedik alkalommal adjuk át a 
Boldog díjat, melyet olyan önkén-
tesek kapnak, akik legalább három 

éven át segítik aktívan az alapítvány 
munkáját, úgy, hogy nincs érintettsé-
gük a fogyatékos ügyben. Büszkék va-
gyunk Kakas Antalra, Posch Jánosra, 
Kaiserné Gödöny Erzsébetre, akik 
kulcsiként már birtokosai a Tímár 
BUBU keramikus által készített 
a díjat jelképező Manófigurának. 
Újra szerveztük és tíz évig működ-
tettük  a Vöröskeresztes klubot. 
Kezdeményeztük a megalakítását és 
eszközöket biztosítunk Bábáskodtunk 
a Nordic Walking- gyalogolj az egész-
ségedért klub megszületésénél és esz-
közöket biztosítunk a számukra.

Komolyan vesszük vállalásunkat és 
szeretnénk, ha minél többen meg-
éreznék a CARPE DIEM életérzést.

– Mit tart kudarcnak?
– A legfájóbb az, hogy akiknek 

ígéretet tettem, hogy lesz egy saját 
helyünk ebben a világban, azok közül 
már heten nem láthatják, nem élvez-
hetik az alapítványi ház nyújtotta 
lehetőségeket, mert már nincsenek 
közöttünk. Azok, akikért még fel-
épült ez a HÁZ, azok maguk döntöt-
ték el, hogy nem jönnek, pedig csak 
harminc percnyire vagyunk a város-
tól. Nagyon tartalmas és eredményes 
tizenöt évet tudhatunk magunk mö-
gött, de nagyon fontos, hogy itt és 
most is megköszönjem azoknak, akik 
támogattak, segítettek és szeretettel 
gondoltak ránk, bizalmat szavazva az 
önként vállalt munkánkban.    

Köszönet: 
Köszönetünket küldjük az újság 

hasábjain keresztül mindazoknak, 
akik a “Közelebb hozzuk a Világot 
“ rendezvényünkön feladatot vállal-
tak és önkéntes munkát végeztek. 
Venezuela és Kuba Nagykövetének és 
szorgos munkatársainak köszönetét 
is tolmácsolom Pálinkás Betti angol, 
Rabi Andrea spanyol tolmácsoknak 
a zökkenőmentes kommunikációért. 
Híresek lettek a kulcsi sütőasszonyok, 
Györkiné Anci,  Csikai  Zs. Kissné 
Ica, Radnóné Erzsi,  Moró Piroska, 
Tóthné V.Anita, Kissné Zsuzsi, 
Kaiserné G. Erzsike, Lengyelné Ica, 
Csasznyiné S.Judit, akik  ízletes sü-
teményeikkel erősítették a magyar 
gasztronómiai értékeket a töltött ká-
poszta a töltött paprika és a kitűnő 
dió-meggy- és szilvapálinka mellett.  

A Központi Statisztikai Hivatal a 
2016-os évben népesség-összeírást 
végez. Az adatfelvétel célja, hogy 
megismerjék Magyarország lakos-
ságának életkörülményeit és a főbb 
jellemzők változásait a 2011. évi 
népszámlálás óta. Az eredmények 
alapján megalapozottabban lehet kü-
lönféle fejlesztéseket tervezni és azok 
hatásait mérni. Az adatfelvételre, az 

úgynevezett microcenzusra október 
10. és november 8. között kerül sor. 
Ebben az időszakban a KSH meg-
bízottja, Ongainé Dzsugán Viktória 
csak a körzetébe tartozó, a KSH ál-
tal előzetesen kijelölt címeket fogja 
felkeresni. 
Kérjük a lakosság együttműködését a 
népszámlálás zavartalan lebonyolítá-
sa érdekében! 

Bíró Gyuláné Judit, a sportnapi sü-
ti-sütők győztesének receptje

Tészta: 15 dkg cukor, 2 egész tojás, 
5 dkg vaj, 4 ek. tej. A hozzávalókat 
egyneművé kell keverni, és mérsékelt 
tűzön felmelegíteni. Ne forrjon fel, 
mert a tojás kicsapódik. Ha jó me-
leg, 1 teáskanál szódabikarbónát kell 
belekeverni habzásig. 45 dkg lisztet 
1 mk mézeskalács fűszerkeverékkel 
vegyítünk, majd ezt a meleg tojásos 
masszához keverjük. Óvatosak le-
gyünk, nehogy megégessük a kezün-
ket! A tésztával melegen jó dolgozni. 
Ezért 4 felé osztjuk, és amíg az egyik 
részt kinyújtjuk kb. 20 X 30 cm-es 
lappá, addig a többi tésztát visszatesz-
szük a fazékba, amiben kikevertük, 
és letakarjuk. A lapokat mérsékelt 
tűzön, előmelegített sütőben világos 
barnára sütjük. Hamar megsül. Ha 
kisültek a tortalapok, mindegyiket 
megkenjük baracklekvárral, (de lehet 

áfonya vagy ribizli lekvárral is), és a 
következő töltelékkel:
25 dkg vajat kikeverünk 15 dkg por-
cukorral. Majd összefőzünk 5dl tejet 
és 10 dkg búzadarát.
Ha kihűlt, összekeverjük a porcuk-
ros vajjal. Majd mindegyik tortala-
pot megkenjük ezzel a keverékkel 
és egymásra halmozzuk. Legalább 1 
éjszakára állni hagyjuk. A legjobb, ha 
valamilyen nehezéket rakunk a tete-
jére, pl. egy súlyosabb vágódeszkát.
Másnap bevonhatjuk a tetejét cso-
ki mázzal: 2 ek cukrozatlan kakaó-
port, 2 ek cukrot és 2 dkg marga-
rint összemelegítünk, míg a cukor 
el nem olvad. Ezzel vonjuk be a 
süteményünket.
Akinek nincs ideje, az a boltban vá-
sárolhat készre sütött mézes lapokat. 
Ezeket ugyanúgy megtöltheti a fent 
leírt töltelékkel.

Jó étvágyat!

A kulcsi cserkészeknek a tökfesz-
tivál jegyében kezdődött a hatodik 
cserkészévük, dekorációt készítettek 
a plébánia elé és rendbe tették a rájuk 
bízott virágoskertet.
Blau Sándor, a cserkészek vezetője ar-
ról is beszámolt, hogy az évnyitó-to-
borzó rendezvényüket a sportpályán 
tartották meg
– Köszönjük az egyesületnek a le-
hetőséget! Piknikeztünk, beszélget-
tünk, métával és más labdajátékokkal 
ütöttük el az időt. Lassan, de folya-
matosan növekszik csapatunk, már 
negyven regisztrált, aktív fiatal ta-
gunk van– mondta Balu Sándor, aki 
ezúton is gratulál Kolumbán Portik 
Emőkének, aki sikeresen elvégezte az 
őrsvezetőképzőt.

Egy pályázatnak köszönhetően le-
hetőségük nyílt október elején egy 
hajóútra a Dunakanyarba. A parla-
ment elől indultak, és öt órás utazás 
után Esztergomba jutottak el, ahol 
egy nagy közös, kétszázötven fős já-
ték után megnézték a bazilikát és a 
várat. Hazafelé Visegrádon töltöttek 
két órát városnézéssel és játékkal a 
Salamon-torony tövében. A ragyo-
gó őszi időben felejthetetlen napot 
töltöttünk el mind a huszonkilenc 
kulcsi cserkész. 
Ezen kívül október 22-én egy em-
léktúrán vettek részt a Pilisben. 
November 2-5. között tartják meg 
az őszi portyájukat, majd november 
12-én a bicskei kerületi regös napra 
mennek.

Rendbe tették a virágoskertet

A díjnyertes mézes krémes

Népszámlálás
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Családi Sportnap, sütivásár és mosolygós almák

Barta Erik és Mihalicz Ivett a legjobbak között

A harcművészettől a zumbáig

Különleges tehetségeket találtak

Akiknél nélkül nem jöhetett 
volna létre a sportnap:

- Kulcs a Szívedhez
- Kulcsi Sport Egyesület
- Kulcs Községi Önkormányzat
- Rácalmás Város Önkormányzata
- Kulcsi Polgárőr Egyesület
- Moró család 
- Kiss Tibor
- Ruffing Péter
- Jobb Dávid
- Csikai Zsuzsannna
- Malics Nadin
- Horváth Lajosné Erzsike
- Nepp Mátyás
- Posch Csilla
- Kaiserné Gödöny Erzsébet és a 
Vidám Emberek
- Kalóz Pizzéria

A rendezők köszönetet monda-
nak nekik, valamint az összes fel-
lépőnek, büszkeségeinknek és a 
résztvevőknek!

Immár második alkalommal ren-
dezték meg a Családi Sportnapot 
október 9-én a sportpályán.

A reggel kilenc órakor kezdődő rendez-
vényen Nepp Matyi lemezlovas szolgál-
tatta a zenét, a Kulcs a szívedhez jóvol-
tából kínált ínycsiklandozó finomságok, 
forró tea, zsíros kenyér, sült kolbász, főtt 
virsli, mosolygós almák és más finom 
gyümölcsök fogadták a látogatókat. Az 
időjárás is kegyeibe fogadta a rendez-
vényt, hiszen kellemes napsütéses kora 
őszi időjárást biztosítottak az égiek.

A program alapvető célja az volt, 
hogy a család minden tagját megmoz-
gassák, hogy minden korosztály meg-
találja a számára izgalmas sportolási 
lehetőségeket.  Érdekes bemutatókkal 
segítették a sportág választást azoknál, 
akik még nem sportolnak rendsze-
resen. A színpadon és a sportpályán 
bemutatkozott a Key Dance Group, 
Shaolin Kung Fu, Ksatriya- jóga, ka-
rate, hordozós fitness, aerobick, zum-
ba. A gyermek focisták közül idén 
Rácalmás csapata nyerte el a vándor 
kupát, Kulcs csapata az előkelő máso-

dik helyezést érte el. Az ügyességi sor-
versenyek mindig nagyon népszerűek, 
ezért ezt most sem hagyták ki a szer-
vezők. Helyi büszkeségeink is megje-
lentek a rendezvényen, akik saját sport 
sikereikről meséltek az érdeklődőknek. 

A szervezők a rendezvényhez kap-
csolódóan jótékonysági süteményvá-
sárt hirdettek, az eladásból származó 
bevételt hátrányos helyzetű tehet-
séges kulcsi fiatalokat támogatására 
fordítják. Az idei édes kategóriában a 
sütemény sütő verseny győztese Bíró 
Gyuláné Judit mézes krémese lett. 

A Templeton Program a világon 
egyedülálló módon kísérleti 
tehetségazonosítással és tehet-
séggazdagítással foglalkozik. 

A programról tartott rendkívüli előa-
dást nyár végén a Faluházban a kul-
csi Illésyné Dorn Henriette, mint, a 
Templeton egyik faciliátora. A ren-
dezvényre Henriettét két tehetséges, 
a programban résztvevő fiatal, Barta 
Erik és Mihalicz Ivett is elkísérte. 

Illésyné Dorn Henriette elmondta, 
hogy a projekt célja, hogy megtalálja és 
2016 márciusától egy éven át személyre 
szabott tehetséggondozó programban 
részesítse a beválogatott 315 úgyne-
vezett Junior Templeton Fellow-t. Ők 
10-29 év közötti, kivételes, magyar 
tehetségek, akiknek a gondolkodási 
és megismerési képességei átütőek. 
A teljes programot magyar szakem-
berek dolgozták ki egy új módszer-
tan mentén, melynek lényege, hogy a 
nemzeti hálózat bevonásával húszezer 
tehetséges jelentkezőből egy összetett, 
többkörös online beválogatási rendszer 
segítségével találják meg azokat a fiatal 

reménységeket, akiknek a kibontako-
zását személyre szabott programokkal 
támogatják. A program fontos célki-
tűzése, hogy a tehetségek személyes si-
kereinek elérése mellett abban is segít-
se őket, hogy a tevékenységük pozitív 
hatással legyen a szűkebb és a tágabb 
környezetükre, az emberiség sorsára. 

Ezt követően Ivett és Erik saját él-
ményeiket és tapasztalataikat osztot-
ták meg a jelenlévő helyi iskolások-

kal, szülőkkel és pedagógusokkal. 
Elmondták, hogyan kerültek a prog-
ramba, mik a terveik, mivel töltik a 
szabadidejüket, és miként élték meg, 
hogy részesei lehetnek a Templeton 
Programnak. Megtudtuk tőlük, hogy 
mindkettejük számára a tanulás mel-
lett fontos szerepet játszik a sport is. 
Szerintük azért érdemes versenyezni, 
mert az ilyen szituációk és verseny-
helyzetek később a munkájukban és a 

hétköznapokban is nagy segítségükre 
lehetnek majd. 

– Van értelme minél több dolgot 
kipróbálni, mert előbb utóbb lesz 
olyan terület, ami igazán érdekes lehet 
számunkra- mondta el kérdésünkre 
Barta Erik, aki fiatal életkora ellenére, 
már több számítógépes programozói 
nyelvet ismer és használ. 

A fiatalok elmondták, hogy amikor 
bekerültek a programba, egy avatáson 
vettek részt a Magyar Tudományos 
Akadémián, ahol neves tudósok, üz-
letemberek, a program támogatói és 
mentorai is jelen voltak, és köszöntöt-
ték a fiatal tehetségeket. 

A beszélgetés és az élménybeszá-
moló után közös játékra invitálták a 
jelenlevőket. Mihalicz Ivett tehetség-
területe a kémia. Ezzel kapcsolatban 
mutatott be érdekes kísérleteket az 
orvosnak készülő 16 éves győri lány. 
Végezetül Illésyné Dorn Henriette 
elmondta, azért tartotta fontosnak, 
hogy a program hírét elhozza Kulcsra, 
hogy az itt élő gyerekek első kézből 
értesülhessenek egy ilyen világraszóló 
lehetőségről. 
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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 hónap  
  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 

 

t2016. november 4-ig 
   A magyar szabadság éve 2016
   kiállítás
t2016. november 8-án, kedd 
   10 órától
   Ringató foglalkozás
t2016. november 10-én, 
   csütörtök, 11 órától  
   Ingyenes látásvizsgálat
t2016. november 10-én, 
   csütörtök, 14-17 között  
   Véradás
t2016. november 11-én,
   péntek, 9-11 között 
   Vegyes Vásár
t2016. november 11-én, 
   péntek, 14 órától  
   Vadásztársaság gyűlése
t2016. november 12-én,
   szombat, 8-12 óra között 
   Bolhapiac (iskolában)
t2016. november 12-én, 
   szombat, 10-17 óra között 
   Márton napi Liba Vigadalom és 
   Kamra Vásár (Kalóz Pizzéria előtt)

t2016. november 12-én, 
   szombat,15 órától 
   Bere Róza kiállítás megnyitó
t2016. november 12-én, 
   szombat, 18 órától 
   KUBAK Márton napi Libabál
t2016. november 16-án, 
   szerda, 9-11 között 
   Vegyes Vásár
t2016. november 18-án, 
   péntek 10 órától 
   Baba-mama Klub
t2016. november 23-án, 
   szerda, 9-11 között 
   Vegyes Vásár
t2016. november 26-án, 
   szombat, 9-12 között 
   I. Adventi Kézműves foglalkozás

t2016. november 28-án, 
   hétfő, 9-11 között 
   Vegyes Vásár

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Aktuális programok

Novemberi programok a Faluházban

Sok szeretettel várunk 
mindenkit 

2016. november 1-én 
16 órakor a Hősi Emlékműhöz, 
hogy közösen emlékezzünk a 

háborúk kulcsi hőseire,
 áldozataira, és együtt 

helyezzük el az emlékezés 
virágait.

Kulcs Községi Önkormányzat
Kulcsi Baráti Kör 

Kulcs Község Fejlesztéséért 
Alapítvány

Kulcsi Fekete István Általános 
Iskola és AMI

Emlékezés
a háború hőseire, 

áldozataira

A kulcsi Baráti Kör 
2016. november 12-én este 18 órától 

tartja hagyományos Márton napi liba vacsoráját.
Várjuk egy kellemes zenés estére, a sült libához szokás 

szerint megkóstoljuk az újborokat is.

Jelentkezni, valamint a rendezvényről további 
információt kérni az  alábbi személyeknél lehet:

        Deák Ibolya  tel.: 30/520-0660, 
e-mail:  deakibolya@vnet.hu

        Oberrecht Tamás   tel.: 30/377-6817 
            e-mail:  oberrecht-t@freemail.hu

Kulcs Baráti Kör

MÁRTON NAPI EST


