
Mozgalmas és változatos prog-
ramokkal telt el első tavaszi hó-
nap – erről számolt be lapunknak 
Blau Sándor, a cserkészek vezetője. 
Mint mondta, a kereszténység leg-
nagyobb ünnepére, a húsvétra a 
Rácalmási Passióval, a nagypénteki 

keresztúttal és adománygyűjtéssel 
készültek. A cserkészképzés tá-
borkapu próbáján jól teljesítettek 
az őrsvezetőjelöltjeik. Lesz még 
egy képzési hétvége, ám utána 
jöhet a kemény, de felejthetet-
len nyári tábor! A terveik kö-

zött szerepel a május eleji majális, 
a nyári táborok, a vezetőképző, 
akadályverseny a szigeten, és 
Székesfehérvárra három napos ki-
rándulást szerveznek.

Folytatás a 7. oldalon

Írásunk a 5. oldalon

Megnyitotta kapuit az első 
Kulcsi Budoár április 23-án 
a Napfény 2001 Kft., a Kulcsi 
Kistérségi Egészségügyi 
Központ jóvoltából. Olyan 
hölgyeknek szól, akiknek fon-
tos a nőiességük teljes megé-
lésén túl a stílusos és vonzó 
megjelenés a munkában és a 
magánéletben egyaránt, hisz 
társadalmi pozíciójuk vagy 
munkájuk miatt ez számukra 
szinte követelmény. Az első 
rendezvény meghívott ven-
dége dr. Petrohai Ágnes, az 
Álomarc Klinika tulajdonosa, 
arcesztétikai specialista volt.

6. oldal

Búcsúzó
Máshol folytatja egyházi 
szolgálatait Kovács Enikő 
lelkipásztor, aki megkö-
szönte az itt eltöltött idő-
szakot, együttműködést a 
kulcsiaknak.

 

Krónika

Kulcsi

2016. május   IX. évfolyam 5. szám

Születésnap
Betöltötte a kilencven-
hetedik születésnap-
ját Fehér Gyuláné. Ez 
alkalomból köszöntötték 
településünk legidősebb 
lakóját.

Tettre kész cserkészek

Arc-szépítők

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

4. oldal

KULCS  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  KIADVÁNYA
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Az elsősegélynyújtó  
verseny megyei  
döntőjében a harmadik  
helyezést érte el  
a kulcsiak mesterötöse.

Ebben az évben már negyvenötö-
dik alkalommal rendezett első-
segélynyújtó versenyt a Magyar 
Vöröskereszt, amelyen kulcsiak is 
indultak.

Április 6-án Dunaújvárosban, a 
Dózsa mozi előtti téren elméleti 
és gyakorlati feladatokban verse-
nyeztek a három, különböző kor-
osztályban induló csapatok, köz-
tük a Kulcsi Csajok nevű mester-
ötös.

Elméleti kvíz kérdésekben és gya-
korlati feladatokban is állták a pró-
bát, olyan nagy sikerrel, hogy a 
Nádasdladányban megrendezett me-
gyei versenyre is tovább jutottak, ahol 

harmadik helyezést értek el, öregbít-
ve ismét Kulcs hírnevét.

– Életszerű szituációk voltak. 
Nekünk az egyik legnagyobb kihí-
vás az a feladat volt, ahol két szúrt 
sebes sérültet kellett ellátni- mondta 
Kaiserné Gödöny Erzsébet.

A győztes kulcsi vöröskeresz-
tes csapat tagjai: Bogdánné Száraz 
Anita, Kaiserné Gödöny Erzsébet, 
Radnó Józsefné, Radnó- Kovács Zita, 
Wirth Zoltánné.

Ismét ruhaosztást szervez a 
Vörös kereszt Kulcson. A pon-
tos időpontról a Faluházban 
értesülhetnek.

Hírek

Szúrt sebes sérültet is elláttak

Életmentő vöröskeresztesek
Ruhaosztás

Szennyvízkérdés
A szennyvízelszállítással kapcsolatos 
észrevételek meghallgatása érdekében 
fogadóórát tart a Liquid Porter Kft. ügy-
vezetője, Bársony Zsolt május 4-én 16-
18 óra között a Faluház emeletén.

A Dunanett Nonprofit Kft. ház-
hoz menő rendszerben végzi 
településünkön a szelektív hul-
ladékok elszállítását. A cég tájé-
koztatása alapján ebben az évben 
a következő napokon viszik el a 
papír és műanyag hulladékokat 
tartalmazó gyűjtőzsákokat az in-
gatlanok elől: május 2., június 6., 
július 4., augusztus 1., szeptem-
ber 5., október 3., december 5.

Szelektíven

Hol születnek a mesterségek? Kérges te-
nyerekben, gyengéd ujjak között, tiszta 
szívek, érzékeny lelkek bölcsőjében. Így 
fogalmaztak a székesfehérvári Aranybulla 
Könyvtárban április 7-én, amikor is a Kulcsi 
Kemencés Kézműves Egyesület tavaszi ki-
állítását megnyitották.  

A tárlatot a közönség figyelmébe Vakler Anna 
népdalénekes, etnográfus, Székesfehérvár művé-
szeti vezetője ajánlotta.

Aranykulccsal nyitotta ki a közössége ünnepe-
inek, majd hétköznapjainak ajtaját a Mesterségek 
Bölcsője Alkotótábor. Itt született meg az állan-
dó alkotóközösség igénye, gondolata. És íme, ha 
körülnéznek, ma az Aranybulla Könyvtárban a 

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület tagjainak 
műveit láthatják. Nézzünk együtt a szemet gyö-
nyörködtető művek mögé. Mi is jellemezhetne 
jobban egy alkotói közösséget, mint az, hogy az 
alkotás bölcsőjét, magát a közösséget tartja fon-
tosnak felmutatni. Ez a hagyományos közössé-
gek életének jellemzője. Az alkotás meleg, segítő 

kezek, biztató pillantások, tiszta szívű gondola-
tok, végtelen türelmű emberi kapcsolatok segít-
ségével születik. Ha a tárgyak felkeltették kíván-
csiságukat, hallgassanak belső vágyaikra, tapasz-
talják meg az alkotás önfeledtségét, látogassanak 
el Kulcson az Egyesülethez- mondta a megnyi-
tón Vakler Andrea.

Kérges tenyerek, gyengéd ujjak és tiszta szívek

Véradás
Véradást szervez a Vöröskereszt má-
jus 10-én a Faluházban. A szervezők 
meglepetéssel és süteménnyel ked-
veskednek minden hétköznapi hős-
nek, aki vért ad.

Külön buszjáratot szerveznek május 
16-án Székesfehérvárra, a püspö-
ki misére. Érdeklődni, jelentkezni 
Szemere János plébános atyánál 
lehet a (30) 408-6180-as telefonszá-
mon. Katolikus miséket minden va-
sárnap 9:30-kor tartanak Kulcson.

Püspöki mise

Bogdánné Száraz Anita, Kaiserné Gödöny Erzsébet, Radnó Józsefné, Radnó- Kovács Zita, Wirth Zoltánné
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A település építői
Áprilisban ismét több alpro-
jektvezető értekezlet volt a 
Faluházban. 

Illésyné Dorn Henriette alprojektve-
zető Egészségfejlesztés, egészségne-
velés című anyaga az egészségnevelés 
céljairól szólt, vagyis arról, hogy az 
egyének ismeretekkel és azok gya-
korlásához szükséges készségekkel 
és jártasságokkal rendelkezzenek az 
egészségük védelme érdekében.

„Kulcsi szociális ellátást javító 
koncepció kidolgozása – a jelenleg 
működő szociális ellátórendszer fel-
térképezése, hatékonyságot javító ja-
vaslatok kidolgozása” címmel tar-
tott előadást Flaskárné dr. Hőnigh 
Magdolna, amelyben vázolta a szo-
ciális kerekasztal megbeszélés témáit 
is. Az alprojektvezető elmondta, hogy 
több szempontból is szívügye ez a té-
ma, hiszen cége és az Egészségügyi 
Központ, valamint személyes tanul-
mányai miatt is fontosnak tartja a 
projekt sikerét.

Fejes Edit bemutatta javaslatait az 
önkéntes munka formáira, a lobbizás 
lehetőségeire, szervezeti formákra és 
módszerekre. Az alprojektvezető az 

önkéntes munka hat formáját hatá-
rozta meg előadásában. A rendsze-
res szellemi, szervező tevékenysége-
ket, az eseti szellemi tevékenységeket, 
a fizikai jellegű, rendszeresen vállalt 
feladatokat és az alkalmi fizikai fel-
adatokat, valamint a diákmunkát és a 
lobbi feladatokat végzőket. A bekap-
csolódást továbbra is önkéntes alapon 
javasolja. Hangsúlyozta, hogy a prog-
ramban résztvevőket megbízólevéllel 
kell ellátni az esetleges visszaélések 
elkerülése érdekében.

Vállalkozói fórum létrehozásának 
célkitűzéseiről beszélt Ficsúr József. 
Ismertetőjében elmondta, hogy a vál-
lalkozók támogatása fontos a vállal-
kozásaik eredményességének növelé-
se érdekében.Ennek eszköze lehet a 
vállalkozók érdekeinek képviselete, 
vállalkozói kompetenciák fejlesztése, 
a kapcsolattartás elősegítése és szer-
vezése a vállalkozók közötti kapcso-
lattartás, az együttműködés hasonló 
célokkal, profillal működő környék-
beli szervezetekkel.

Dr. Árva Helga jegyző a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, illetve az ezzel foglalkozó 
rendelettervezetről beszélt.

Oltassuk be a kutyánkat!

Javaslatok önkéntes munkára

Évente egyszer minden három hónapnál idősebb ebet kötelező veszettség 
elleni védőoltással beoltatni. Ez a kutyatulajdonosok kötelezettsége. Az ol-
tási kötelezettség elmulasztása hatósági eljárást és büntetés kiszabását vonja 
maga után. Idén is lehetőség van kedvezményes áron az úgynevezett össze-
vezetéses védőoltást szervezett formában a körzeti állatorvossal beadatni. 

Az oltás helye: Polgármesteri Hivatal előtt
Ideje: 2016. május 11. (szerda) 14-17 óra között.

Pótoltás: 2016. május 26. (csütörtök) 8-9 óra között.
Az oltás díja: 3500 Ft/eb + féregtelenítő 200 Ft/10 kg.

Az eboltásra feltétlenül vigyék magukkal  
a kutya egyedi sorszámú oltási könyvét. 

2010-től kötelező ilyen könyv, ennek pótlása 600 Ft.
Csak mikrochippel ellátott kutyát lehet beoltani! 

Amennyiben az eb még nem rendelkezik ilyen chippel,  
akkor a kutyatulajdonos keresse fel mihamarabb az állatorvost.

Bővebb információk: dr. Beregszászi Anikó (20) 377-7842

Eddig több mint félmilliárd forint

Értékteremtés

Dunaújváros és a vidék szim-
biózisa jól működik, amelynek 
zászlóshajója Dunaújváros, a 
térség ipari és kulturális köz-
pontja.

Ezzel kezdte sajtótájékoztatóját dr. 
Galambos Dénes, térségünk ország-
gyűlési képviselője, aki az elmúlt idő-
szak parlamenti munkájáról számolt 
be.

A képviselő a gazdasági és a tör-
vényalkotási bizottságban dolgozik, 
amelyeken a törvények részletes vi-
tája is zajlik. A bizottsági és a ple-
náris üléseken idén már negyvenöt 
alkalommal szólalt fel elsősorban a 
pénzügyi, a banki szabályozással, a 
fogyasztók védelmét érintő, valamint 
a közigazgatás átalakítását célzó tör-
vényjavaslatok kapcsán. Tizenhárom 
indítványt nyújtott be, többek között 
az Astra biztosító károsultjait meg-
segítő törvényre, a magáncsődeljárás 
kezdeményezési határidejének meg-
hosszabbítására tett sikeres javasla-
tot  az Országgyűlésben. 

A térséghez tartozó települések 
több millió forintos pályázati öss-
zegekhez jutottak az elmúlt évek-
ben. Adony, Iváncsa, Pusztaszabolcs 
közel 1,7 milliárd forintot kapott a 

szennyvízhálózat és a szennyvíztisz-
títók rekonstrukciójára. Elkészült a 
62-es főút felújítása. Ercsi 300 mil-
lió forintot fordíthatott belterületi 
utak, óvoda és iskola felújítására, to-
vábbá 39 millió forintból elkészült 
az új foglalkoztatási osztály kor-
szerűsített épületben. Kulcs mint-
egy félmilliárd forintot kapott a 
partfalcsúszás rekonstrukciójára, és 
további 43 millió forintot járdaépí-
tésre. Perkátán 344 millió forintból 
újult meg a Győri kastély, 202 millió 
forintból energetikai fejlesztéseket 
hajtottak végre. Pusztaszabol cson 
35 millió forintból katasztrófavé-
delmi őrs épült, amely tíz megyei 
település tűzbiztonságát szolgálja. 
Nagyvenyimen az óvoda és a köz-
ségháza energetikai korszerűsítése 
napelemes rendszer felszerelésével 
140 millió forintból valósulhatott 
meg, könyvtár 40 millió forintból 
épülhetett, a sportöltözőt 19,5 mil-
lió forintból fejleszthették. 

Az elkövetkezendő időszakban 
a Területi Operatív Program forrá-
saira is pályázhatnak a települések. 
Az első kiírásra, a kerékpárutak fej-
lesztésére már be is nyújtotta a pá-
lyázatot Ercsi, Adony, Rácalmás és 
Nagyvenyim összesen 394 millió fo-
rint értékben.

Számos TOP-forrásra lehet pályázni
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Márciustól ellenőrzi az önkor-
mányzat, hogy kik azok, akik 
nem fizették be a kötelező épít-
mény-, illetve a telekadót. 

A hivatal adóhatósága arra hívja 
fel a kulcsi lakosok figyelmét, hogy 
amennyiben a nyilvántartás szerint 
az adott ingatlan tulajdonosa (vagy 
tulajdonosaik) nem nyújtották be 
határidőre a bevallást, akkor felszó-
lítják őket a hiány pótlására. Ha a 
felhívásban foglalt határidőre ismét 
nem nyújtják be a bevallást, akkor 
mulasztási bírságot, ha a második 
felszólításra sem tesznek eleget a kö-
telezettségüknek, akkor a mulasztási 
bírság kétszeresének megfelelő fize-
tési kötelezettséget szabnak ki.

Építményadót az építmény in-
gatlan-nyilvántartásban (tulajdoni 
lapon) szereplő minősítése alap-
ján kell a tulajdonosnak/tulajdo-
nosoknak bevallania a szükséges 
formanyomtatványon, és megfizet-
ni. Amennyiben üdülő, hétvégi ház, 
gazdasági épület szerepel a tulajdoni 
lapon, akkor is kell bevallást készí-
teni és adót fizetni, ha oda állandó 
lakosként van bejelentkezve valaki. 
Attól még, hogy állandó lakos vala-
ki, az építmény nem lesz lakás, lakó-
ház, családi ház. 2007. január 1-től 
megszűnt az a rendelkezés, amely 
építményadó fizetés alól mentessé-
get adott, ha valaki az ingatlanban 
állandó lakcímet létesített.

A jelenleg hatályos helyi rendele-
tünk lehetőséget ad arra, hogy szo-
ciális helyzet alapján építményadó 
mentességet kérhetnek azok a sze-
mélyek, akik a következő feltételek-
nek megfelelnek: 

Az ingatlan állandó lakcímként 
szolgál és ezen ingatlanon kívül az 
ingatlan tulajdonosának más ingat-
lan tulajdona nincs, valamint 

a) az egy háztartásban élők egy 
főre jutó nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 
százalékát; 

b) egyedül élő és gyermekét egye-
dül nevelő esetében a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összeg-
ének 250 százalékát, kivéve, ha az 
adó tárgya a vállalkozó üzleti célt 
szolgáló építménye.

(2016.01.01-jén az öregségi 
nyugdíjminimum összege: 28.500 
forint)

Telekadó esetén nem adható 
mentesség a szociális helyzet alap-
ján. Amennyiben az ingatlan-nyil-
vántartásban a beépítetlen terület 
építési tilalom alatt áll, 50 száza-
lékos adómentesség jár.

Fizetési nehézség esetén lehe-
tőség van fizetéskönnyítést kérel-
mezni (ez elsősorban részletfize-
tést jelent, magánszemélyek ese-
tében kivételesen indokolt eset-
ben adóhátralék elengedését). A 
kérelem benyújtása illetékmentes. 
Jövedelemigazolások és kiadáso-

kat igazoló számlák, stb. benyújtá-
sa szükséges.

Öröklés esetén a jogerős hagyaté-
ki végzést követően az örökösöknek 
kell bevallást tenni. Nekik az elha-
lálozás napját követő év első napjá-
tól kell adót fizetniük. Arra az évre, 
amikor még a haláleset történt, az 
elhunyt nevére kell az örökösöknek 
az adót megfizetni. Amennyiben ezt 
elmulasztják, az örökös kötelezhető 
a hátralék megfizetésére.

Az adófizetési kötelezettség a 
tulajdonosokat tulajdoni hányaduk 
arányában terheli, azonban több tu-
lajdonos esetén lehetőség van ar-
ra, hogy az egyik tulajdonos meg-
állapodás alapján vállalja és fizes-
se az adót.

A szükséges nyomtatványok hi-
vatalunkban beszerezhetők, illetve 
honlapunkról (www.kulcs.eu) le-
tölthetők, melyet eredeti aláírással 
ellátva kérünk behozni vagy pos-
tai úton beküldeni. Elektronikus 
ügyintézés hivatalunknál jelenleg 
nem megoldott, így elektroniku-
san a bevallásokat még nem tud-
ják megtenni!

Ha fentiekkel kapcsolatban kér-
désük merülne fel, állunk szíves 
rendelkezésükre ügyfélfogadási 
időben: Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 
8-12-ig, Szerda: 8-12, 13-17-ig, 
Péntek: 8-12-ig.

Kulcs Községi Önkormányzat 
Adóhatósága

közélet

Részletfizetést is kérhetnek

A falu legidősebb polgárát, Fehér Gyuláné Mária nénit köszöntötték a születésnapján. A szépkorú betöltötte immár 
a kilencvenhetedik életévét. Ez alkalomból a Kulcsi Nyugdíjas Egyesület ünnepséget szervezett a Faluházban, 
amelyre Jobb Gyula polgármester is ellátogatott, hogy személyesen is köszöntse Mária nénit. A szépkorú a megható 
rendezvényen elmondta, hogy minden kulcsinak jó egészséget kíván.

Építmény- és telekadó

Kilencvenhét éves lett Fehér Gyuláné

Szemétszedők

A Kulcsi Református Egyház község 
minden vasárnap 9 órakor tart isten-
tiszteletet a református templomban. 
Pünkösdi úrvacsorás istentiszteletre 
május 15-én 9 órakor kerül sor. A kö-
zösség tagjai a TeSzedd! elnevezésű or-
szágos akcióhoz kapcsolódva, önkéntes 
szemétszedést szerveznek a Kulcsot és 
Rácalmást összekötő út mentén április 
30-án, melynek során az árokba dobott 
hulladékot gyűjtik össze. A gyülekező, 
az indulás 9 órakor lesz a Kulcs táb-
lánál. Az akcióhoz bárki csatlakozhat. 
Bővebb információk a közösség életéről 
a http://refkulcsracalm.wordpress.com/ 
honlapon is található. E-mail címük:  
ref.kulcs.racalmas@gmail.com. A lelki-
pásztor telefonszáma: (30) 5748-564.

Hosszú évek óta fontosnak tartjuk 
az újrahasznosítást és a környe-
zetvédelmet. A családunk is így 
működik. Szelektíven gyűjtjük a 
hulladékot, így a gyermekeink már 
ebben nőnek fel. Lilien is tudja, 
mit dobunk a kukába, és mi az, 
amit külön gyűjtünk. Sokan meg-
lepődnek, mikor az almacsutkát 
félreteszi az állatoknak. Azt, hogy 
miért tesszük ezt, azzal nincs tisz-
tában. A minap, amikor épp az 
ovis papírgyűjtésre készítettük elő 
a félretett papírokat, megkérdezte 
mit csinálok. Összekészítem a pa-
pírt az oviba, hangzott a válasz. De 
miért? Azért kicsim, mert vannak 
olyan dolgok, amikből új dolgok 
készülhetnek. Ha a szemétbe dobjuk 
őket, akkor a szeméttelepen végzik, 
és tönkreteszik a környezetünket, 
de ha szétválogatjuk és úgy dob-
juk a megfelelő kukába, akkor új 
tárgyak, eszközök készülnek belő-
lük. Ha elégetném ezt a sok papírt, 
akkor a szomszédok se örülnének, 
mert nagyon büdös lenne és füst, 
és a levegőt is szennyeznénk vele. 
Ezért inkább összegyűjtjük, és pa-
pírgyűjtéskor az oviba vagy akár az 
iskolába is leadhatjuk. Tudod, nem 
csak a papírt tesszük külön, hanem 
az üvegeket, műanyag palackokat, 
üdítős dobozokat, és az ételmaradé-
kot is. Mindennek megvan a maga 
helye. Nagyon kell vigyáznunk a 
környezetünkre, hogy ha egyszer 
felnőtt leszel, és neked is lesz kisgye-
reked, unokád, ő is tiszta környe-
zetben tudjon élni. Anya, akkor én 
se dobom majd a papírt a kukába, 
hogy azt is elvihessük majd az ovi-
ba a papírgyűjtésre – így zárult a 
beszélgetésünk. 
 JVA

Lilien is tudja
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Az első Kulcsi Budoár 

Arc-szépítészet mesterfokon
Megnyitotta kapuit az első 
Kulcsi Budoár április 23-án. 

Különleges rendezvényt hívott életre 
hölgyeknek, hölgyekről a Napfény 
2001 Kft., a Kulcsi Kistérségi 
Egészségügyi Központ. Olyan höl-
gyeknek szól, akiknek fontos a 
női ességük teljes megélésén túl a 
stílusos és vonzó megjelenés a mun-
kában és a magánéletben egyaránt, 
hisz társadalmi pozíciójuk vagy 
munkájuk miatt ez számukra szinte 
követelmény. 

Flaskárné dr. Hőnigh Magdolna a 
központ ügyvezetője elmondta, hogy 
az Egészségügyi Központ társadalom-
biztosítás által finanszírozott szolgál-
tatásain túl ajánlja az érdeklődők fi-
gyelmébe a magán járóbeteg szakel-
látásait és egynapos sebészeti szol-
gáltatásait. 

Az első rendezvény középpontjá-
ban az esztétika szerepelt. Az Első 
Kulcsi Budoár meghívott vendége dr. 
Petrohai Ágnes, az Álomarc Klinika 
tulajdonosa, arcesztétikai specialista 
volt, aki az arc és a dekoltázs szé-
pítésével is foglalkozik, méghozzá 
nagy sikerrel. A nemzetközileg is 
elismert doktornőtől előadásában a 
prominens vendégek olyan kérdé-
sekre kaptak választ, hogyan lehet 
10 évvel fiatalabbnak kinézni, szike-
mentesen, vagy az arcesztétikai szak-
ember, hogyan látja az arcukat. Dr. 
Petrohai Ágnes többek között arról is 

beszélt, hogy az arc a világ felé muta-
tott névjegykártyánk, egyediségünk 
kifejezője. Akkor is beszél, ha hallga-
tunk. Semmi sem ragadja meg job-
ban a figyelmünket, mint az emberi 
arc, és kommunikációs szempontból 
semmi sem mérhető hozzá. Hetven 
százalékban arcunk határozza meg, 
hogy milyen véleményt alkotnak ró-
lunk. Egyes kutatások szerint a szép-
ség iránti fogékonyságunk genetika-
ilag kódolt és független a kultúrától. 
Ha szép embereket nézünk, pozitív 
érzésekre asszociálunk. Az embe-

ri arcnak tehát nagy hatalma van 
fölöttünk. A doktornő egy önként 
jelentkezőn élőben is bemutatta az 
arcdiagnosztikát, mely alapján min-
denkinek személyre szabott esztéti-
kai kezelést javasol. Minden jelenle-
vő vendégnek felajánlott ajándékba 
az arcdiagnosztikát. 

Az esztétikai szakember hangsú-
lyozta az otthoni arcápolás fontossá-
gát is, melyek közül a minőségi alap-
anyagokat tartalmazó kozmetikumo-
kat érdemes preferálni. A saját maga 
által használt és forgalmazott termé-

kekből is ízelítőt kaphattak a jelen-
lévők. 

A rendezvény szándéka szerint a 
doktornő előadása után további kötet-
len beszélgetések alakultak ki, senki 
nem sietett haza. A hölgyeknek szóló 
különleges rendezvény nagy sikerrel, 
jó hangulatban telt. A Napfény 2001 
Kft., Egészségügyi Központ ügyveze-
tője, Flaskárné dr. Hőnigh Magdolna 
elmondta, hogy a résztvevők kérésé-
re és a szervezők örömére a Kulcsi 
Budoár rendezvény folytatása követ-
kezik. 

Flaskárné dr. Hőnigh Magdolna és dr. Petrohai Ágnes

Néhány egyszerű lépésben mi is 
csinálhatunk a kertünkben saját 
komposztálást. A Környezeti alpro-
jekt tagjai néhány praktikát, taná-
csot, tapasztalatot osztottak meg 
olvasóinkkal.

„Kissé nehezen, de végre jön a jó idő, 
és ezzel a kertek kapirgálása és rende-
zése is. Ha úgy gondolod, hogy végre 
teszel valamit annak érdekében, hogy 
kevesebb legyen a kukád tartalma, ak-
kor az első legyen a komposztálás. Nem 
nagy dolog, csak egy kis elhatározás kell 
hozzá, meg egy jó ásó. Menj ki a kertbe 
és nézz körül, hova tudnál egy nem túl 
nagy gödröt ásni. Lehetőleg olyan hely-
re, ami nincs nagyon szem előtt, kis-
sé árnyékos, és ha este zseblámpa nél-
kül érsz haza, ne ess bele. Amikor én 
komposztálásra adtam a fejem, az el-
ső gödröm körülbelül 40×40 centimé-

ter volt, és két ásónyom mély. Ha el-
készült a gödör, beleteheted a konyhai 
szerves hulladékot. Ha megtelt, akkor 
döngöld jól le, és a kiásott földet lapá-
told a tetejére, majd egy kicsit odébb 
áshatod a következő gödröt. A megtelt 
gödör tetejére tégy egy botot, jelezve, 
hogy hol van az első gödröd. Ha van 
asztali naptárad, abba írd bele, mikor 
zártad le a gödröt. Körülbelül három 
év múlva felhasználhatod. Amikor ki-
bontottam az első gödrömet, gyönyörű 
szép vastag kukacok kerültek elő belőle, 
aminek a pecások biztosan nagyon fog-
nak örülni. A tartalmát fel lehet hasz-
nálni bármilyen növény alá trágyának. 
Ezzel az egyszerű eljárással csökkentet-
ted a kukád tartalmát, és jót tettél a nö-
vényeiddel, mert nem műtrágyát hasz-
náltál. Jó kertészkedést! a Környezeti 
alprojekt tagjai”

Hogyan komposztáljunk otthon?
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Máshol folytatja egyházi szol-
gálatait Kovács Enikő lelki-
pásztor. Indulása előtt néhány 
búcsúgondolatot osztott meg 
olvasóinkkal.

„Közel öt évvel ezelőtt a kulcsi 
televízió riportere azt kérdezte tő-
lem, hogy miért jön egy magam-
fajta lelkésznő erre a településre. 
Ma a legtöbben azt kérdezik tő-
lem: „Miért mész el? Nem érzed 
itt jól magad?” Jól éreztem ma-
gam, élveztem az itt töltött éveket, 
a feladatokat, a közösségépítést. 
Hálás vagyok Istennek, hogy meg-
engedte, Kulcson és Rácalmáson 
szolgáljam Őt. Megszerettem az 
itt élőket, gyermekeket, felnőtteket, 
a reformátusokat és nem refor-
mátusokat egyaránt. Jóindulatot 
és együttműködési készséget ta-
pasztaltam a települések és az in-
tézmények vezetői, munkatársai 
részéről, elfogadást az itt lakóktól. 
Köszönöm mindezt! Szeretettel 

fogok visszagondolni Kulcsra és 
Rácalmásra, és a jó hírét viszem, 
akárhová vezet is az utam.

Kovács Enikő lelkipásztor”

közélet

A húsvétot követő negyvenedik nap 
áldozócsütörtök, Krisztus mennybe-
menetelének a napja. Neve onnan 
ered, hogy az évi egyszeri áldozás 
határidejéül az egyház ezt a napot 
szabta. Sok helyen ez a gyerekek el-
sőáldozásának a napja is.

Mit ünneplünk pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötve-

nedik nap, mozgó ünnep, neve a gö-
rög pentekosztész ‘ötvenedik’ szóból 
ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, 
előbb a befejezett aratást, később pe-
dig a Sínai-hegyi törvényhozást (ek-
kor kapta Mózes Istentől a törvénye-
ket kőtáblákon) ünnepelték a Pészah 
szombatját követő ötvenedik napon 
Sabouthkor.

A keresztény egyházi ünnep tör-
ténete a következő: Krisztus menny-
bemenetele után, az ötvenedik napon 
az apostolok összegyűltek, majd ha-
talmas zúgás, szélvihar támadt, s a 
szentlélek lángnyelvek alakjában le-
szállt a tanítványokra.

„És mikor a pünkösd napja eljött, 
mindnyájan egy akarattal együtt va-
lának. És lőn nagy hirtelenséggel az 
égből mintegy sebesen zúgó szél-
nek zendülése, és eltelé az egész há-
zat, ahol ülnek vala. És megjelentek 
előttük kettős tüzes nyelvek, és üle 
mindenikre azok közül. És megtelé-
nek mindnyájan Szent Szellemmel, 
és kezdének szólni más nyelveken, 
amint a Szellem adta nékik szólni-
uk.” (Csel 2:1�4)

Ekkor Péter prédikálni kezdett, 
beszédére sokan figyeltek, követték, 
megalakultak az első keresztény gyü-
lekezetek. Pünkösd tehát az egyház 
születésnapja is.

Pünkösd alkalmával lelki-szel-
lemi és spirituális erőnket újítjuk 
meg, a természet és tűz ereje által. 
Felszabadítjuk lelkünket a lelki sú-
lyoktól és helyreállítjuk a szellem–lé-
lek–test harmóniáját. A Szentlélek el-
jövetelével felébred, minden eláraszt-
ja a világot, lelket ad a világnak és örö-
met az embernek. Erős akarattal sok 
mindent elérhet, le tud szokni szen-
vedélyekről, le tud győzni magában 
indulatokat, de egyre nem képes: nem 
tudja magát újjászülni. Csak Isten, aki 
teremtett minket, képes minket újjá-
teremteni. És éppen ez a pünkösd cso-
dája! Akik betelnek a Szentlélekkel, 
azok kezdenek más nyelven szólni, 
más indulattal, érzéssel, cselekedet-
tel, lelkülettel élni és járni az embe-
rek között. Jézus lelkületével, Jézus 
cselekedeteivel.

Mert a pünkösd azt jelenti, hogy 
Jézus jön felénk lélekben, de valósá-
gos szellemi kisugárzásban, és egye-
sül velünk, hatalmába kerít valami 
olyan erő, ami nem belőlünk való. 
Az Újszövetségben sok szó esik pün-
kösd jelentőségéről, a Szentlélek ki-
áradásáról. János evangéliumában le-
het többek között olvasni arról, hogy 
kicsoda a Szentlélek. Pál apostol fel-
sorolja a Lélek gyümölcseit: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség és önuralom. 
Ha mélyen elgondolkodunk a felso-
roltak tartalmán, akkor döbbenünk 
rá igazán, mennyire híján vagyunk 
akár békességnek, örömnek, önura-
lomnak, szelídségnek. Nap mint nap 
tapasztaljuk a szeretet helyett a szere-
tetlenséget, a békesség helyett a bé-
kétlenséget, a jóság helyett az embe-
ri gonoszságot.

Amire az ember a maga erejéből 
nem tud eljutni, azt a Szentlélek meg-
cselekszi. Mint ahogyan kétezer évvel 
ezelőtt, úgy most is az emberek egy-
ségét, egymás megértését hozza közel. 
A jeruzsálemi sokaság csak akkor tud-
ta egymást megérteni, amikor Isten 
Szentlelke bőségesen kiáradt rájuk. A 
mai életben is arra van szükség a szét-
húzó világ emberének, hogy megva-
lósuljon a pünkösdi csoda: egy aka-
rat lenne emberek között, megszűn-
ne a közönyösség, szeretetlenség, az 
engedetlenség sivár világát felváltaná 
a felelősséget vállaló élet.

„Nem kaptok, mert nem kértek” 
– mondja a mi Urunk Jézus Krisztus.

Az embert a vágyai vezérlik, saj-
nos nagyon sokszor a vágyainkat 
idegen emberek ültetik reklámok-
kal, divat diktátumokkal a szívünk-
be. Istentől én azt kérem, hogy te-
gyen bennünket szabaddá, hogy leg-
mélyebb, legőszintébb vágyainkat fe-
dezzük fel, tudatosítsuk magunkban 
és legyen erőnk azokat szabadon kö-
vetni. Egyetlen életünk van, véges idő-
vel, olyan jó lenne, ha szépen, tuda-
tosan azt, amit legjobban szeretünk, 
azt váltanánk lépésről lépésre, való-
ra. Persze, hogy lehet lötyögni, lehet 
kevésbé fontos, vagy egyenesen jelen-
téktelen dolgok miatt időt, energiát 
pazarolni, de az lenne a jó, ha minden 
erőnkkel, energiánkkal azt, amit fon-
tosnak, értékesnek tartunk azt kitartó 
össze szedettséggel valóra váltanánk!

Én az idei pünkösd ünnepén ezt 
kérem magam és a kedves ismerőseim 
számára az Erőt, a Bátorság lelkétől! 

Blau Sándor

Pünkösdi gondolatok
Mennybemenetel utáni ötvenedik naponA református lelkész elköszön

Megyéspüspöki szertartás

Spányi Antal, a Székesfehérvári 
egyházmegye huszadik megyés 
püspöke, a Katolikus Karitász el-
nöke, a Magyar Katolikus Rádió 
vezérigazgatója végezte a bér-
málást Adonyban április 23-án,  
szombaton a helyi katolikus temp-

lomban. A szertartáson jelen vol-
tak Szemere János plébános kez-
deményezésére Kulcs, Rácalmás és 
Adony egyházi testületi képviselői, 
valamint a polgármesterek, köztük 
településünk polgármestere, Jobb 
Gyula is.

Adonyban végzett bérmálást Spányi Antal
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Rácalmás-Kulcs és Adony 
Római Katolikus Hitközsége 
zarándokutat szervezett 
Lengyelországba. Az ötvenöt fős 
csapatban hét kulcsi polgár is 
részt vett.  

Szemere János és Szeleczky Csaba plé-
bánosok vezetésével az utazás közös 
imádságokkal és énekléssel, jó hangu-
latban telt – mesélte Radnóné Erzsébet. 

Szemere atya tökéletes lengyel tu-
dásának köszönhetően remekül eliga-
zodtak az út során, melynek több ál-
lomása is volt.

Orawka volt az első, ahol meg-
csodálták a   magyar kultúrtörténet 
egyik igazi gyöngyszemét, azt a fa-
templomocskát, melyet egy-két ki-
vételtől eltekintve az összes magyar 
szent és boldog képe díszít. 

A zarándokút Krakkóban folytató-
dott, itt igazán különleges látnivalók is 
akadtak. A krakkói Isten Irgalmasság- 
bazilikában több nemzeti kápolnát is 
találtunk, köztük a Szentek Közössége 
Magyar Kápolnát. Az oltár jobb oldalán 
a szentek sorát a magyar szent királyi 
család – Szent István, Gizella, és fiúk, 
Szent Imre nyitja meg. Az oltár előtti 

ereklyetartóban Szent István király kar-
ereklyéje található – mesélte Erzsébet. 

A zarándoklat részvevői számára 
János és Csaba atya közösen miséztek. 
Kérdésünkre, hogy mi tetszett a legjob-
ban, Erzsike a királyi várat említette, a 
Wawel-t, ami egy másik látványosságra, 

a Sárkány-barlangra épült, mely előtt 
egy hatlábú sárkányt formáló szobor 
öt percenként tüzet lövell ki a szájából. 
Sok szép képet készített a Wieliczkai 
sóbányában is, ahol a sok érdekesség 
mellett a keresztény jeleneteket ábrázo-
ló sószobrokat emelte ki. A bányának 

magyar vonatkozása is van, hisz a kősó 
bányászását Szemérmes Boleszláv király 
és felesége, a magyar Szent Kinga ural-
kodása idején kezdték meg.  A gyönyö-
rű látnivalókat a remek szállás és ízletes 
étkek koronázták meg és tették emléke-
zetessé a zarándokok számára.

Mozgalmas és változatos prog-
ramokkal telt el az első tava-
szi hónap – erről számolt be 
lapunknak Blau Sándor, a cser-
készek vezetője. 

Mint mondta, a kereszténység leg-
nagyobb ünnepére, a húsvétra a 
Rácalmási Passióval, a nagypénteki 
keresztúttal és adománygyűjtéssel 
készültek. A csapat apraja-nagyja 
idén is szerepet vállalt a passió elő-
adásában. Fiataljaik már fontosabb 
szerepeket is kaptak a történetben. 
Cserkésztestvéreik Nemesvámosról 
külön busszal érkeztek az előadás-
ra, de Adonyból, Kálozról, Alapról 
is szép számban jöttek a műsorra. 

– Igazi ökumenikus rendezvény 
volt, egy közös élmény reformátu-
sok, evangélikusok, római és gö-
rög katolikusok és olyan érdeklő-
dők részvételével, akik számára fon-

tos az ünnepek megélése. Ezúton is 
szeretnénk köszönetünket kifejez-
ni támogatóinknak – mondta Blau 
Sándor.

Húsvét hétfőn a bátrabb legények-
kel meglátogatták a hervadozó cser-
készlányokat, és a verseikkel jóked-
vet, üvegcséikkel pedig illatfelhőt vit-
tek nekik.

A cserkészképzés táborkapu pró-
báján jól teljesítettek az őrsvezetője-
löltjeik. Lesz még egy képzési hétvé-
ge, ám utána jöhet a kemény, de fe-
lejthetetlen nyári tábor! Blau Sándor 
egyébként sikeresen befejezte a csa-
patparancsnoki vezetőképzőt.

A terveik között szerepel a május 
eleji majális, a nyári táborok, a veze-

tőképző, akadályverseny a szigeten, és 
Székesfehérváron is eltöltenek egy há-
romnapos kirándulást. 

A cserkészvezető arról is beszélt, 
hogy megnyílnak az Erzsébet-program 
pályázatai a gyermekek táboroztatásá-
ra. Tavaly már kilencven fiatalt vittünk 
Zánkára a „Cserkészen az életre” tá-
borba. Megismertetjük a szülőkkel és 
a gyerekekkel a lehetőséget, segítünk 
a pályázatok megírásában, feltöltésé-
ben. A nyáron megszervezzük az uta-
zást (jegyvásárlás, plusz kocsi a szerel-
vényhez, kísérők, csomagszállítás), a tá-
borban megoldjuk a regisztrációt és a 
beosztást. Csapatunk képzett, tapasztalt 
vezetői is részt vesznek a tábor munká-
jában – tette hozzá Blau Sándor.

– A sok vidámságba szomorú-
ság is vegyült. Búcsúztunk egy re-
mek embertől, édesapától, példakép-
től.  Nyugodj békében, Lehel! Büszkék 
vagyunk rá, hogy velünk és mellet-
tünk voltál! 

Kirándulás, akadálypálya, vezetőképző

Húsvét hétfőn meglocsolták a lányokat

A cserkészek már készülnek a nyári táborra

Ötven fős küldöttség kirándult Lengyelországban

A sóbányáktól a Sárkány-barlangig
Római katolikus zarándokút
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Fogadj örökbe egy könyvet!

Vízilabdások a alapítványért

Kulturális ajánló

Az utóbbi időszakban rengetegen ajánlották fel a könyvtár számára a meg-
unt vagy hely hiányában feleslegessé vált könyveiket. Nagy Erika, a telepü-
lés könyvtárosa ezúton is köszöni, hogy a község javára fordították ezeket. 
Azonban azt is hozzátette, hogy sajnos a beérkező felajánlások mértéke na-
gyobb  annál, amit a könyvtár be tud fogadni. 

– Kidobni vagy megsemmisíteni természetesen mi sem szeretnénk, ezért 
május 7-én „Fogadj örökbe egy könyvet” elnevezéssel egy akciót hirdetünk. A 
könyvtárunkba be nem került vagy állományapasztás végett kikerült könyvek 
közül lehet majd válogatni, délelőtt 8 és 12 óra között a Faluház emeletén, a 
könyvtár előtt- mondta Nagy Erika.

„Ősi ugyan a könyv, de felülmúlhatatlan is, és az olvasók sohasem fogják cser-
benhagyni. Megmaradnak kisebbségnek, de megmaradnak.” (Asimov)

Pünkösdi királyválasztás a vásári forgatagban
12:30-től a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület népviseletben 

kitáncolja a májusfát. Sok szeretettel várnak minden táncolni 
vágyót, akár népviseletben is!

Jótékonysági vízilabda mérkőzést szerveztek a Carpe diem Alapítvány javára.
A szervezők, Primász Ágiék mindenkit nagy szeretettel vártak a 
különleges vízilabdás eseményre április 24-én a dunaújvárosi Fabó Éva 
Sportuszodában. Az izgalmas meccs mellett a jótékonyság is nagy szerepet 
kapott, mert a bevételeket a kulcsi Carpe diem Alapítvány javára ajánlották 
fel, hozzájárulva ezzel a klubházuk korszerűsítéséhez, a lift beszereléséhez a 
mozgáskorlátozott fiatalok számára. 

GYEREKNAP 2016
május 28-án 9-13 óra között

a Nap Háza- Hold Udvarában

9:30 Meseerdő Bábszínház előadása
11: 00 gyermek-koncert

 
Lesz még:  

bohócműsor, „Egy perc és nyersz” 
- családi sorverseny (sportosok), lovaskocsizás,
arcfestés, lufihajtogatás, homovár-építő verseny,

palacsintázó, Mesekuckó, 
aszfaltrajzverseny, kívánság-lufi felengedése az égbe 

elő családi társasjáték.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

KULCS – JÓ ITT LENNI!
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Ételek és hagyományok nagyböjt idején

Módszer és minőség Krumplis lángos

Babra ment a játék a gyerekeknek

A kulturális feladatokban dol-
gozó szakemberek számára 
programsorozatot indítottak a 
fővárosban. 

A Budapesti Művelődési Központ 
április 21-i nyitórendezvényén jelen 
volt Kulcs küldöttsége is, élükön Jobb 
Gyula polgármesterrel. A programso-
rozat lehetővé teszi a kulturális alap-
ellátást végző szakemberek számára, 
hogy megismerhessék egymás gondo-
latait és megoszthassák terveiket, sike-
res rendezvényeik, hazai és nemzetközi 
fejlesztő programjaik tapasztalatait.
Fejlesztő program Kulcs telepü-
lésen – Budapest vonzásában cím-
mel három témakörben zajlott be-
szélgetés a közösségfejlesztésről. Dr. 
Menyhárt Ferenc, a kulcsi stratégia 
Projektirányító Bizottságának elnöke 
mutatta be településünk stratégiáját. 
Ezt követően az iskolán kívüli képzés 
új modelljéről, Gyerekekkel – más-
képp! címmel Menyhártné dr. Zsiros 
Mária, a stratégia projektvezetője osz-
totta meg a hallgatósággal gondolatait. 
Majd Vámos Gabriella múzeumpe-
dagógus, a dunaújvárosi Intercisa 
Múzeum munkatársa a konkrét 
gyakorlatokról és a módszerekről 
beszélt.

Ahogy a Carpe diem alapítvány-
nál készítik

Főzök néhány szem krumplit héjában, 
sós vízben. Azután krumplinyomóval 
áttöröm. Teszek bele 1-2 tojást  és 1-2 
evőkanál zsírt (a krumpli mennyiségé-
től függően). Ízlés szerint megsózom, 
és annyi lisztet teszek bele, amennyit 
felvesz. Nem kemény, de jó állagú tész-
tát készítek. Végül tetszőleges formára 
vágva, forró olajban kisütöm.
Ha sósabb a tészta, akkor tálalhatjuk 
tejföllel, fokhagymával, zöldségekkel. 
Ha kevésbé sós, akkor lekvárral is 
elfogyasztható.

Böjti ételekkel és szokásokkal 
ismerkedtek a kulcsi gyerekek 
Vámosi Gabriella muzeológus 
vezetésével.

A gyermekek ösztönös kíváncsisá-
gának állandó fenntartása, ezáltal a 
tanulási motiváció felkeltése és meg-
őrzése a célja annak az új szemléle-

tű programnak, amit a 
dunaújvárosi Intercisa 

Múzeum és a Nap Háza–Hold Udvara 
indított el a közelmúltban Kulcson. 
A húsvéti szünet első napján játé-
kos formában ismerkedtek meg a 
gyerekek a böjt ideje alatt fogyaszt-
ható ételekkel és a böjti szokásokkal 
Vámos Gabriella muzeológus veze-
tésével.  A szervezők a nagyböjti 
időszakot szerették volna bemutatni 
az óvodás- és iskoláskorú gyerme-

kekkel, emellett az 

iskolában és az életben is hasznosít-
ható, lényeges készségek fejlesztése 
volt a cél.  Délelőtt a múzeumból 
kikölcsönzött konyhai eszközök se-
gítségével az új információk, ismere-
tek, a tudás befogadását gyakorolták, 
majd az ismeretek hasznosításának, 
kiterjesztésének képességét fejlesztő 
gyakorlatok következtek. Először ki 
kellett találniuk, mi micsoda, és mire 
használják. Előkerült többek között 
a krumplinyomó, a lábas és a tejes 
köcsög is. Mindenki kiválasztott egy 
számára szimpatikus eszközt, majd a 
figyelem, a koncentrációs képesség 
javítását gyakorolták egy izgalmas 

nyomozói feladat segítségével.
Itt bizony babra ment a játék, 
hiszen a gyerekek minden jó 
válaszért egy-egy babszemet 
kaptak, amit a nap végén csoki 
tojásra válthattak be. Húsvét 
lévén jó apropót adott a kéz-

ügyesség, a manuális készségek fej-
lesztésére a tojásfestés és más, ilyen-
kor szokásos ajándékok elkészítése. 
A böjti programhoz természetesen 
húsmentes ebédet fogyasztottak, 
császármorzsával, vagy más néven 
smarnival és krumpli lángossal töl-
tötték meg éhes pocakjukat a gyere-
kek. Fiúk és lányok a finom ebéd és 
egy kis szabad foglalkozás után a Kis 
gömböc című magyar népmese fel-
dolgozásával a lényegfelismerés terén 
szereztek jártasságot. Előbb közösen 
megbeszélték, hogy milyen ételek 
szerepelnek a mesében, majd együtt 
megnézték a mesét. 

Ez az iskolán kívüli képzés új mo-
dellje, a Gyerekekkel-másképp! A 
rendezők később nyári tábort, szak-
köröket is szerveznének a térség-
ben élő gyerekek számára. Minden 
érdeklődőt szívesen tájékoztatnak a 
szervezők.

Több mint háromszázezer forint gyűlt össze

Iskolafelújítás
„Április 16-án megrendezésre került 
egy Jótékonysági bál a Kulcs község 
Fejlesztésért Alapítvány és a Szülői 
Munkaközösség szervezésében a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola javára. 
Nagyon sokan támogatták a rendez-
vényt és a nemes célt támogatói jegyek 
megvásárlásával, valamint sütemény 
és szendvics felajánlással.
Rengeteg tombola tárgyat kaptunk 
a helyi lakosoktól és vállalkozók-
tól egyaránt. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek, (ön-
kormányzati dolgozóknak, lakos-
ságnak, vállalkozóknak, szülőknek, 
tanároknak) és mindenkinek, akik 
bármilyen módon segítették a ren-
dezvény létrejöttét.
Köszönjük az iskola tanárainak és 
diákjainak a színvonalas műsort!
A bálon befolyt összeget (több mint 
300.000forintot) az iskola további 
felújítására fordítják (a tornaterem 
ablakaira rács, kapuk, kerítések javí-
tása, felújítása stb).

Köszönettel 
Szülői Munkaközösség.”

„Köszönjük!
Tisztelt Támogatóink: szülők,kulcsi 
vállalkozók,pedagógus kollégák!

Az iskola dolgozóinak és tanulói-
nak nevében köszönöm Önöknek azt 
az önzetlen támogatást, példaértékű 
összefogást,amivel megszervezték és 
segítették a hagyományos jótékony-
sági bál létrejöttét.
  Külön köszönöm a Tóthné 
Vass Anita által vezetett Szülői 
Munkaközösségnek és a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítványnak a kitar-
tó, lelkes munkáját, aminek eredmé-
nyeképpen egy kellemes, jó hangulatú 
estét szerveztek a résztvevőknek, és 
egyben komoly pénzösszeget gyűj-
töttek iskolánk további fejlesztésé-
re, szépítésére. Jó érzés tudni, hogy 
mögöttünk állnak, hogy az iskola 
érdekében mindig lehet számítani 
Önökre, Rátok.

 
 Köszönettel és tisztelettel,

                               Budai Árpád 
igazgató”
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Töltse ki, majd a kivágott kupont hozza magával a május 1-i 
Családi Falunapra, és mi megvendégeljük Önt egy tál kulcsi gulyáslevessel.

Név:

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail:

Legyen a vendégünk 
egy gulyáslevesre!

Jó itt lenni, jó itt enni!

A kulcsi gulyásleves receptje

Sokak kérésére megosztjuk 
most olvasóinkkal a kulcsi gu-
lyásleves receptjét. 

0,6 kg kockázott lapocka
0,1 kg kockázott kolozsvári szalonna
3 ek zsír
0,4 kg kockázott burgonya
2 db közepes kockázott sárgarépa
1 db közepes petrezselyem 
kockázva
½ db zeller kockázva
3 db nagyobb hagyma aprítva
3 db zöldpaprika kockázva
2 db közepes paradicsom kockázva
5 cikk fokhagyma apróra vágva
4 ek édesnemes fűszerpaprika
2 ek paradicsompüré
1 dl száraz vörösbor
 só, bors, majoránna, őrölt kemény-
mag ízlés szerint

(A leírás mennyisége 4-5 főre 
elegendő.)
A szalonnát a zsíron üvegesre pi-
rítjuk, hozzáadjuk a hagymát és 
a zöldpaprikát, sózzuk és meg-
dinszteljük. Ha kész, beletesszük 
a húst és addig pirítjuk, amíg ki 
nem fehéredik. Ekkor hozzáadjuk 
a fokhagymát, a paradicsomot, a 
zöldségeket (a krumplit nem) és 
ízlés szerint a fűszereket, majd jól 
átkeverjük, és felöntjük 2 liter víz-
zel. Másfél órát főzzük lassú tűzön. 
Ekkor beletesszük a krumplit, a 
paradicsompürét és a vörösbort. 
Újból megfűszerezzük, majd addig 
főzzük lassú tűzön, amíg a krumpli 
élei lekerekednek. A hiányzó fo-
lyadékot pótoljuk, és kóstolás után 
szükség szerint sózzuk. 
Erős paprika karikákkal tálaljuk.

s15 órától Nyugdíjas Klub 
s16.30-tól Fashion Dance Group 
   táncpróba
s 18 órától Jóga Veréb Judittal

sBaba-Mama Klub 
(minden 3. kedden) – Hastánc babával
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör

s16-17 óra között Vidám Emberek
  Közössége
s17 órától Szabadidő Klub 
  – alakformáló torna
s19 órától Jóga Fehérvári Ágnessel 

s17:30-tól Szabadidő Klub 
   – alakformáló torna

s10 órától Baba-Mama Klub a védőnők-
   kel (minimum havi egy alkalommal)
s 16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi 
   Katalinnal
s 18 órától jóga Fehérvári Ágnessel

s8-12óra között Bolhapiac 
  (havi 1 alkalommal)
s9 órától  INGYENES  kezdő jóga
  Kárpáti-Fehérvári Ágnessel 
  (minden hónap első szombatján

s17.30-tól FormaTorna 

2016. május 1-én, vasárnap, 10-22 
óra között 
Családi Falunap (Sportpálya) 

2016. május 4-én, szerda, 16-18 
között 
Liquid-Porter ügyfélfogadás (emelet)

2016. május 5-én, csütörtök, 13-15 
között 
Vegyes Vásár

2016. május 7-én, szombat, 9- 10:30 
Ingyenes kezdő jóga Kárpáti-
Fehérvári Ágnessel

2016. május 7-én, szombat, 8-12 óra 
között 
„Fogadj örökbe egy könyvet”
(könyvtár)

2016. május 10-én, kedd, 
Falu-virágosítás – Madarak és Fák 
Napja alkalmából

2016. május 10-én, kedd, 10 órától
Baba-Mama Klub – Születés Hete 
séta babákkal
2016. május 10-én, kedd, 14-17 órától 
Véradás

2016. május 14-én, szombat, 8-12 óra 
között 
Bolhapiac (Faluháznál)

2016. május 18-án, szerda, 9-11 
között 
Vegyes Vásár

2016. május 19-én, csütörtök, 
Kulturális Fejlődés és Sokszínűség 
Világnapja 

2016. május 20-án, péntek, 14-16 
között 
Vegyes Vásár
2016. május 21-én, szombat, 15 órától 
Kiállítás megnyító – Fonoda 
gyártörténeti

2016. május 25-én, szerda, 9-11 
között 
Vegyes Vásár

2016. május 28-án, szombat, 9-13 
között 
Gyermeknap (Nap Háza – Hold 
Udvara)

2016.május 29-én, vasárnap, 9 órától
 „Pattanj bringára!”  
- közös bringatúra a Czigler-tóhoz

Májusi programok a Faluházban

HÉTFŐ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

TOVÁBBI PROGRAMOK

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

A legszebb 
tavaszi kert 

versenyre 
május 29-ig lehet 

nevezni.

Információ: 
Márton Andrea 
(70) 639-0149.

Regisztrálni lehet még további kuponért: a helyszínen, 
valamint a http://falunapkulcs.wordpress.com/ebedjegy linken.
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Az ingyenes 
gulyásra jogosító 

kupont 
a 11. oldalon

találja!

KULCS – JÓ ITT LENNI!


