
Hódítottak a királylányok, a boszorkák, 
és Darth Vader mini mása egyaránt az 
óvodások farsangi mulatságán.  A ha-
gyományok szerint ezzel a népszokással 
a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig 
már a tavasz közeledtét ünnepeljük. A 
katolikus egyházi kalendárium szerint a 
farsang ünnepe vízkereszt és hamvazó-
szerda közé esik. Több népi hagyomány 
fűződik a mostani időszakhoz, köze-
ledve a húsvéthoz, így településünkön 

is több program közül válogathatnak a 
kulcsiak. A Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület egy kreatív készülődésre várja 
az érdeklődőket, ahol tojásdíszítés lesz. 
Március 20-án a Passió című előa-
dást lehet megtekinteni a rácalmási 
Jankovich Kúriában. Aztán március 
25-én körülbelül 20:30-tól egy felvonu-
lás lesz a Rácalmási Nagysziget bejára-
tától a kulcsi Temető utcai emlékpark-
ba, megemlékezve ezzel Jézus keresztre 

feszítéséről. A vallásos ünnepek mellett 
nem szabad megfeledkeznünk a ma-
gyar történelem egyik legjelentősebb 
eseményéről, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcról, amelynek 
tiszteletére településünk önkormány-
zata megemlékezést tart március 11-
én 16:30-kor a polgármesteri hivatal 
dísztermében.

Írásunk a 9. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Elkészült az éves programnap-
tárunk, amelyet a legutóbbi 
alprojektvezetői értekezleten 
be is mutattak. Minden olyan 
rendezvényt egységbe foglal a 
naptár, mely településünk belső 
összetartásának, kohéziójának 
javításával összefüggő stratégiai 
céljával harmonizál. Egy másik 
alprojektvezetői értekezleten 
Nagy Erika Kulcs demográfiai 
változásairól tartott előadást, 
Révész Péter a vállalkozói, befek-
tetői érdekeltségi rendszer kiala-
kításáról beszélt, többek között 
arról is, hogy egy üzleti képzést, 
előadássorozatot szerveznének, 
amely a helyi vállalkozások ve-
zetőinek nyújtana célzott tré-
ninget és jelentene együttműkö-
dési formát, keretet a stratégiai 
programmal.

3. oldal

Településfejlesztés
Hatszáznyolcvankét millió 
forint lesz településünk 
költségvetésének főössze-
ge ebben az esztendőben. 
Jobb Gyula polgármester 
a tervekről is beszélt a 
közmeghallgatáson.
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Hajrá Kulcs!
Mintegy ötszázhetven-
háromezer forint gyűlt 
össze az első alkalommal 
megrendezett jótékonysági 
sportbálon, a bevételt töb-
bek között az utánpótlásra 
fordítják.

Nálunk is állt a bál!

Stratégiai helyzet

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

9. oldal
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„Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, 
akkor az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart 
téged.” (Ézsaiás könyve 58. fejezet) A Szentírás eme böjttel 
kapcsolatos üzenetét választotta a hónap bibliai idéze-
tének a református egyházközség. Idén első alkalommal 

csatlakozott a reformátusok közössége a Házasság hete 
programsorozathoz. Az egyházközség minden vasárnap 
9 órakor Istentiszteletet tart a református templomban.  
A húsvéti ünnepkör részeként, nagypénteki passiós is-
tentisztelet lesz a rácalmási református templomban 
március 25-én 18 órától. A húsvétvasárnapi úrvacsorás 
istentisztelet március 27-én 9 órától a kulcsi református 
templomban lesz.

Hírek

Horgásznapló

Közgyűlést tart a Kulcsi Horgász és 
Természetvédő Egyesület március 5- 
én 9 órakor a Faluházban. Az ülés té-
mái között szerepel majd a tavaly évi 
beszámoló, valamint az idei esztendő 
tervei, és az új horgász szabályok 
ismertetése is – tájékoztatta lapunkat 
az egyesület nevében Méreiné Vali.

A reformárusok is csatlakoztak a Házasság hetéhez

Nagypéntek és húsvétvasárnap

Elindult a társastánc tanfolyam a Faluházban február 
elején. A lelkes párok a standard táncokkal kezdték a 
programsorozatot. A borongós téli hónapokban kimon-
dottan lélekmelengető a latin ritmusokból feltöltődni és 
eltölteni egy vidám táncórát. A tanfolyamhoz bármikor 

bárki csatlakozhat, a foglalkozások vasárnap délutánon-
ként 15:30-tól vannak. Jelenleg a cha-cha alaplépéseket 
gyakorolják, de lesznek még olyan klasszikusok is, mint 
a keringő. Bővebb információ a Faluházban Márton 
Andreánál a (70 )639-0149-es telefonszámon

Forró ritmusok a téli hónapokban

Az Egészségpercek rendezvény-
sorozatban dr. Fenyvesi Béla az 
időskori cukorbetegségről, az 
étkezési szokásokról tartott elő-
adást. A tizenhét aktív résztvevő 
kérdései este nyolc óráig záporoz-
tak a háziorvosra, aki elmondta, 
hogy e tekintetben is az arany kö-
zépút megtalálása a legfontosabb. 
Az egyre népszerűbb rendez-
vény következő vendég előadó-
ja Csabai Adrienn gyógytornász 
lesz, aki otthon végezhető gya-
korlatokat is be fog mutatni. Az 
Egészségpercek előadás március 
9-én 16 órától lesz a Faluházban.

Otthoni gyógytorna

Ruhaosztás
Februárban is volt ingyenes ruha-
osztás a Vöröskereszt és a Katolikus 
Karitász összefogása jóvoltából. 
Február 11-én 7 órától már szorgos-
kodtak a segítők, Blau Gabi, Kissné 
Ibolya, Méreiné Vali, Pomóthyné 
Gabi, Radnó Erzsike és Horváthné 
Manyika, valamint a közmunkások 
lelkes csapata, akiknek ezúton is kö-
szönetet mond a Vöröskereszt helyi 
képviselője. 

Jézus körülbelül másfél kilomé-
teres úton – Pilátus palotájától a 
Golgotáig – hordozta a keresztet. 
Március 25-én erről a keresztútról 
emlékezünk meg, amikor a  felvo-
nulók Rácalmásról Kulcsra vonu-
lunk. Az út során Jézus keresztre 
feszítésének eseményein elmélke-
dünk.  20:30 és 20:45 között gyü-
lekezünk a Rácalmási Nagysziget 
bejáratánál, a híd előtt, majd vár-
hatóan másfél óra alatt ér a csoport 
Kulcsra (Temető u.,  Emlékpark). 
Idő járástól függően meleg öltözet 
és túrára alkalmas cipő szükséges. 
Aki tud, lámpást vagy gyertyát is 
vihet magával. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, vallási feleke-
zetétől függetlenül!

A kereszt útján

A kulcsi Vidám Emberek cso-
portja a tőlük megszokott lelke-
sedéssel készül a falunapra. A 
legutóbbi össze jövetelükön, feb-
ruár 19-én Bere Róza énektanár 
és Markovics Lajos harmonikás 
vezetésével közösen látogattak el 
énektanáruk SzinKópa című ki-
állítására a Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes Zene  iskolába. 

A hősökre emlékezünk 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

településünk megemlékezést tart március 11-én 16:30-kor  
a polgármesteri hivatal dísztermében.  

Az ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várnak, amelyre  
a Fekete István Általános Iskola harmadik osztályos diákjai  

készülnek műsorral, valamint Csuhai Gyuláné előadja 
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet című versét. 

Vidám emberek
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Új háziorvosi rendelőt építenének

Partfal-stabilizálás, faluszépítés
Hatszáznyolcvankét millió forint 
lesz településünk költségvetésé-
nek főösszege ebben az eszten-
dőben. 

Közmeghallgatást tartottak február 
17-én az idei költségvetésről. 

Először Jobb Gyula polgármes-
ter felvázolta az elmúlt év jelentősebb 
munkálatait, majd az idei feladatokról, 
tervekről tájékoztatta a megjelenteket. 

Az egyik legfontosabb feladat a köz-
biztonság helyzetének javítása volt a ta-
valyi évben. A településnek Fridrich 
Tamás körzeti megbízott személyében 
saját rendőre lett. A falugondnoki fel-
adatokkal egy fiatalembert bíztak meg, 
de ő már máshol dolgozik, így helyére 
új gondnokot keresnek. Megkezdődött 
a média átszervezése,  a stratégiával 
összhangban, a rendelkezésre álló for-
rások figyelembe vételével folytatódik a 
lakosság tájékoztatását szolgáló eszköz-
rendszer továbbfejlesztése, amire elké-
szült az első javaslat is. Részben már 
megvalósult a Hullám-Deák utca re-
habilitációja. A postai kézbesítés és az 
áramszolgáltatás ismét működik, azon-
ban a Duna-part rekonstrukciója állan-
dó feladatot jelent az önkormányzat-
nak. A tavalyi évben elkészült település 
stratégia végrehajtása folytatódik, ami-
ben már is nagyon sok munkát végez-
tek el a résztvevő vezetők és az egyes 
alprojektben dolgozó tagok.

 Kulcson jelenleg 3011 lakos él, ez 
a szám közel hetvennel több, mint egy 
évvel korábban. A Spanyol Lakópark 
beruházóra talált, mely szintén továb-
bi betelepülőket jelenthet majd. Ez a 
növekedés infrastrukturálisan és az in-
tézményeinket tekintve is újabb felada-
tokkal jár majd. 

Az iskolánk tekintetében a polgár-
mester úgy fogalmazott, a saját utun-
kat járjuk. Bár a működtetésért a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont a felelős, ennek ellenére a fenn-
tartásában segít az önkormányzat, az 
iskola bővítésének tervét saját forrás-
ból készítették el. 

Az óvoda bővítésével kapcsolatban 
sok akadályba ütköztek, ugyanis nem 
áll rendelkezésre kellő földterület. Az 
állandó beázásokat meg kell oldani, új 
tető kell. 

Az orvosi rendelő kicsi, védőnők, 
fogorvos és gyermekorvos osztozik az 
épületen. Egy új rendelő létrehozását 
tervezik, ami a következő évtizedek-
ben színvonalasan kiszolgálná a kul-
csiak igényeit.

A szurdok gyalogosan veszélyes 
részére járdát fognak építeni, amely-
hez a forrás már rendelkezésre áll. 
A beruházással biztonságos járdasza-
kasz épül egészen a 6-os útig. 

Mivel az önkormányzatnak nin-
csen saját beépíthető földterülete, 
ezért telekvásárlást is terveznek, töb-
bek között a sportpálya környékén, a 
Császár tanyánál, de biztosítani kell a 
későbbiekre a Kulcsi Lecsó Fesztivál 
helyszínét is.

Jobb Gyula a költségvetés kap-
csán elmondta, hogy Kulcs Község 
Önkormányzatának 2016. évi költ-
ségvetési főösszege 682.317.000 fo-
rint.  Az önkormányzat mintegy 198 
millió forintot kap az államtól mű-
ködési támogatásként. 

Az állam támogatja továbbá idén 
a Hajóállomás feletti partfal stabili-
záció II. ütemét is, a vis major ke-
retből 199 millió forint támogatást 
biztosít településünknek, valamint a 
belvíz miatt kötelezettségek fedeze-

tére 4 millió forintot vár az önkor-
mányzat.

A központi költségvetésből biz-
tosított pályázati forrásokból idén 
járdaépítésre kerül sor 44 millió fo-
rintból, amely összeg már megérke-
zett az önkormányzathoz. Pályáznak 
még szoborállításra is, 3 millió fo-
rint értékben.

Az adóbevételek tervezése során  
13 százalékos növekedéssel számol-
tak ebben az évben, a helyi iparűzé-
si adó és az építményadó várhatóan 
magasabb összegben teljesül. Előbbit 
59 millió, utóbbit 30 millió forintra 
tervezték. (Tavaly az iparűzési adó-
bevétele 26, az építményadó 53 mil-
lió forint volt).

Működési bevételek jogcímen  
12 millió forint bevétellel számol az 
önkormányzat. Ennek legjelentősebb 
tétele az ingatlanok bérleti díja, a köz-
területfoglalási díj, a kamatbevétel és 
a kiszámlázott szolgáltatások áfa be-
vétele. 

A költségvetésben 5 millió forint 
felhalmozási bevételt terveztek, az ön-
kormányzati ingatlanok értékesítésé-
ből szintén 5 millió forintot. 

A kiadások mintegy 682 millió fo-
rintot tesznek ki. Ezen belül a mű-
ködési kiadások 331 millió, a felhal-
mozási kiadások 345 millió, az intéz-
ményfinanszírozás 151 millió forintot 
jelentenek. Kulturális feladatokra 9,7 
millió forintot különítettek el, a szo-
ciális és gyermekvédelmi feladatok ki-
adásaira 12 millió forintot terveztek. 
A közfoglalkoztatás 17 millió, a va-
gyongazdálkodási feladatok 41 millió, 
a szoborállítás 3 millió, a jogalkotási 
feladatok 16 millió, a polgári- és ka-
tasztrófavédelem feladatai 296 millió 
forintot tesznek ki.

A kölcsönök kiadásai között er-
re az évre egymillió forintot külö-
nítettek el az első lakáshoz jutók 
részére, valamint 300 ezer forintot 
terveztek kamatmentes kölcsön biz-
tosítására. 

A polgármester költségvetési tájé-
koztatója után az érdeklődők is fel-
tehették kérdéseiket, észrevételeiket, 
javaslataikat. Kapitány Vilmosné ar-
ra panaszkodott, hogy a helytelen 
útjavítási gyakorlat következtében 
megemelt út szint miatt az esővíz a 
Virághegyi ingatlanára folyik. Móró 
Piroska a Hullám utca vízellátásáról 
érdeklődött. Szabó Mária több kér-
dést is szóba hozott, így többek kö-
zött a rendezetlen temetőkről, a köz-
lekedés biztonságáról is. Mérei Lajos 
a Jázmin utcából a csatornázásról ér-
deklődött, és a közvilágítás hiányá-
ra panaszkodott. Szó volt még töb-
bek között a csatornázás utómunká-
latairól és a visszaállítási kötelezettsé-
gekről, valamint a szociális munkások 
helyzetéről is.

Negyvennégy millió forint támogatást kapott a falu járdaépítésre

A közmeghallgatáson a csatornázásról, a temető állapotáról is kérdeztek a résztvevők
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Adózási kötelezettsége nem csak a 
vállalkozóknak, társaságoknak van, 
hanem a magánszemélynek is. A hi-
vatal arra kér mindenkit, hogy ellen-
őrizze a HIPA (helyi iparűzési adó), a 
gépjárműadó, a telekadó, valamint az 
építményadó befizetéseit.

Március 15-e a határideje  a 2016. 
évi első félévi HIPA előleg, valamint 
az első  félévi ingatlan típusú adók 
befizetésének is.

Az önkormányzatnak nem a di-
rekt ellenőrzés és bírságolás az el-
sődleges célja, hiszen a közösségünk 
fejlődése minden polgár jól felfogott 
érdeke. A fejlesztési lehetőségek tágí-

tása érdekében arra törekszik, hogy 
javuljon a településen élők adófize-
tési morálja. 

Az adózási kérdésekben szakmai 
segítséget is adnak. A kulcsi straté-
gia 2.6-os alprojektjének tagjai olyan 
szakmai csapatot alkotnak, amely ön-
ként segít bármely kulcsi jellegű adó-
zási feladata megoldásában.  Az alpro-
jekt vezetője Fejes Ottóné Edit, akit a 
(20) 353-7409-es telefonszámon lehet 
elérni, de a csapat többi tagja is kész-
séggel áll a kulcsiak rendelkezésére. 
Hangsúlyozzák, hogy akkor is keres-
sék őket, ha csak kérdésük van, vagy 
csak bizonytalanok. 

közélet

Wirth Zoltánné:
— A fizetnivalókról a csekkek alap-
ján informálódom, mert kevés az 
időm. Minden kiadás sok, ha kevés 
a bevétel, de az előírtak alapján 
muszáj befizetni, amit kell. Ha nem 
fizet az ember, büntetést kaphat, 
ezért is ajánlatos időben fizetni.

Szabó Mária: 
— Tudok róla, hogy van telekadó. 
Én tősgyökeres kulcsi vagyok, sze-
retem ezt a falut. Számomra fontos, 
hogy betartsam a határidőket, ami 
március 15-én lesz, a következő 
pedig szeptember 15-én.

Betörtek a hétvégi házba
Betörtek egy Arany János utcai 
ingatlanba a hónap elején, amely-
nek tulajdonosa Budapesten él. 
Az ő kérésére a polgárőrök a hely-
színre mentek, ahol bizonyossá 
vált a bűncselekmény. Azonnal 
értesítették a rendőrséget, kiérke-
zésükig biztosították a helyszínt. 

Idős bácsit kerestek
Megint eltűnt egy idős polgár a 
Rózsahegyi úton lévő rehabili-
tációs központból február 6-án 
fél 10 előtt nem sokkal. Ezúttal 
egy bácsi keresésére indultak a 
polgárőrök a riasztás után. Két 
autóval és három kollégával ke-
resték a pizsamában és papucsban 
eltűnt bácsit. Rövid időn belül 
elő is került a buszvégállomáson. 
A polgárőrök visszaszállították a 
bácsit az intézménybe.

Polgárőrök közgyűlése
Közösen járőröztek a polgárőrök 
a vízi rendészet munkatársaival 
február 13-án a Dunaújvárosi 
Rendőr  kapitánysággal kötött 
együttműködési megállapo-
dás keretében. Ezen a napon 
rendkívüli közgyűlést tartott 
Székesfehérváron a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetség, amelyen a 
kulcsi polgárőrök is részt vettek. 
A törvényi változás megismeré-
sén túl alapszabály-módosításról 
is döntöttek, és tájékoztatást kap-
hattak a különféle adatszolgáltató 
okmányok kitöltéséhez is.

Ha segítségre van szüksége, 
hívja a polgárőröket ezeken a 
számokon: (30) 621-5342, (30) 
621-5343

HIPA, gépjárműadó, telekadó, építményadó

Közeleg a határidő
Polgárőr hírek

Jogsi nélkül
Több szabálysértés miatt intéz-
kedtek a rendőrök a közelmúlt-
ban településünkön. A Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
a kulcsi körzeti megbízottal 
együttműködve kiemelt köz-
úti ellenőrzést tartott. Az akció 
során engedély nélküli vezető, 
világítás nélkül autózó, vala-
mint biztonsági öv használatát 
elmulasztó sofőrökkel szemben 
is intézkedtek. A szabálysértést 
elkövető közlekedőkkel szemben 
a rendőrök feljelentést tettek. A 
körzeti megbízott tájékoztatá-
sa alapján további ellenőrzések 
várhatóak, ezért is fontos, hogy 
körültekintően, a szabályoknak 
megfelelően közlekedjünk.

Zéró tolerancia 
Sajnos ismét ittas vezető ellen 
kellett intézkednie a rendőrség-
nek Kulcson. A Rákóczi utcá-
ban igazoltattak egy autóvezetőt, 
az alkoholszonda pedig pozitív 
értéket mutatott. A sofőr ellen 
feljelentést tettek az egyenruhá-
sok. Ne üljünk a volán mögé, ha 
alkoholt fogyasztottunk – hang-
súlyozza a rendőrség. A zéró 
tolerancia elve egyértelműen 
kimondja, bármekkora alkohol-
szint is a mérés értéke (még ha 
csak egy pohár bort iszunk is), 
nem ülhetünk a volán mögé, 
különben eljárást indítanak a 
sofőrrel szemben, aki büntetésre 
is számíthat.

Rendőrségi segély hívók: 107; 112
Körzeti megbízott: (70) 944-3149

Kék hírek

Minden polgár érdeke

Ünnepi vers a hölgyeknek

Elkezdtem verselni, nem igen sikerült, 
Megírtam egy lapot s a szemétbe került.
Pedig arról írtam volna, hogy mennyire szeretném,
Nőnapra megírni, mit is érzek én!

Ha rájuk gondolok, érzem a tavaszt,
Minden évben, mindig ugyanazt,
Melegség, boldogság mi belőlük árad,
Megóvnak mindentől, elkerül a bánat.

Csicsergő madárdal számomra e szó,
„Nőnap” ez valami csodás varázsszó,
Varázsos, mert Ők maguk is azok,
Nélkülük nem lennénk mi sem nagyok.

Nagyok vagyunk mi, hiú férfiak,
Becsüljük is meg hát mindig magunkat,
Próbáljuk a jót visszaszolgálni,
Ne féljetek testvérek, nem fog fájni! 

Örömet szerezni nem fájdalom,
S nem is nehéz, csak szorgalom,
Odaadás és megértés kell hozzá,
S már is együtt válunk örök boldoggá!

Mert boldogok, csak velük együtt lehetünk,
S nehogy felróhassa valaki is nekünk,
Gondoljunk hát rájuk minden évben,
De ne csak egy nap, hanem egyvégtében!         
     F. B.
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Elkészült az éves programnap-
tárunk, amelyet a legutóbbi al-
projektvezetői értekezleten be 
is mutattak. 

Dr. Menyhárt Ferenc, a Projekt 
Irányító Bizottság elnöke az elmúlt 
időszakban kétszer is megbeszé-
lésre hívta a településünk stratégi-

ai programjában dolgozó vezető-
ket. Az alprojektvezetői értekezle-
ten Kulcs idei rendezvénynaptára, 
a Faluház, a könyvtár, valamint 
a település minden program-
ját magában foglaló anyag került 
napirendre. A nagy érdeklődésre 
számot tartó és előremozdító vitá-
kat kiváltó témát Holl Tamásné, a 
településstratégia harmadik céljá-

nak projektmenedzsere terjesztet-
te elő, és Menyhártné dr. Zsiros 
Mária stratégiai projektvezető pre-
zentálta. Minden olyan rendez-
vényt egységbe foglal a naptár, 
mely településünk belső összetart-
ásának, kohéziójának javításával 
összefüggő stratégiai céljával har-
monizál. Fontos szempont volt az 
is a kialakításánál, hogy a lehető 

legtöbb kulcsit megmozgassák a 
rendezvények. 

A másik értekezleten elsőként 
Nagy Erikától Kulcs demográfiai 
változásairól kaphattak hasznos in-
formációkat a vezetők. Vinczepálné 
Török Katalin, a stratégiai program 
3.5 alprojektjének feladatkörében „a 
településért tenni akarók ösztönzé-
sének rendszerbe foglalása” témában 
számolt be az eddig végzett mun-
káról, a már meglévő elemekről. 
Révész Péter a vállalkozói, befekte-
tői érdekeltségi rendszer kialakítá-
sáról tartott szemléletes előadást, a 
2.5 alprojektben végzett munkáról. 
Többek között a résztvevő alprojekt-
vezetőket tájékoztatta arról is, hogy 
szervezés alatt van egy üzleti coach-
ing (képzés) előadássorozat, mely a 
helyi vállalkozások vezetőinek nyúj-
tana célzott tréninget és jelentene 
együttműködési formát, keretet a 
stratégiai programmal. Jobb Dávid 
a kommunikációs terv tartalmáról, 
lehetséges eszközeiről tartott elő-
adás. Más ötletek mellett az utca-
bizalmi rendszer kiépítését, illetve 
felélesztését is nagyon alkalmasnak 
tartaná, hogy szervezze és mozgas-
sa a kulcsiakat.

közélet

Képzést szerveznek a vállalkozásoknak

Erősíteni kell az összetartozást

A kulcsiak egészségéért

Van aki segít, ha kell
A szociális intézmények képviselői 
tanácskoztak Flaskárné dr. Hőnigh 
Magdolna kezdeményezésére, a stra-

tégiai program 4. céljának 1. alpro-
jektjének részeként. Jelen volt töb-
bek között  a  Katolikus Egyház, 

a Kulcsi Nyugdíjas Egyesület és 
a Vöröskereszt képviselője is. Az 
alprojekt feladata feltérképezni és 

javaslatot tenni a kulcsiak közegész-
ségügyi ellátásának költséghatékony 
és ügyfélbarát működtetésére. A 
jelenlevők megvitatták a témában 
igényként felmerülő szolgáltatások 
listáját, valamint beszéltek egymás-
nak a munkájukról, és a munkáju-
kat nehezítő körülményekről is. Az 
Adonyi Szociális Társulás vezetője, 
Supliczné Szabó Zita elmondta, szo-
morú tapasztalata, hogy manapság 
megromlanak a családi kapcsolatok, 
a gyermekek gyakran elfordulnak 
szüleiktől, így jó hír, ha van a kö-
zelben egy kedves szomszéd, de ez 
a munkájukat nem helyettesítheti. A 
beszélgetés során szóba került, hogy 
a társulás kulcsi munkatársai a régi 
posta helyén dolgoznak, mostoha 
körülmények között. A segítség és 
megoldás azonnal érkezett az iskola 
igazgatójától, Budai Árpád saját tu-
lajdonában lévő szekrényeket, asztalt 
ajánlott fel számukra.A jelenlévők arról is beszéltek, hogy a felmerült igények alapján, hogyan bővítsék a szolgáltatásokat

Révész Péter Vinczepálné Török Katalin  Jobb Dávid 
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Beakad a roller kereke, a felnőttek 
pedig elküldik őket az sportolásra 
alkalmas helyekről – ezek a kulcsi 
ifjúság tapasztalatai. 

Menyhártné dr. Zsiros Mária és 
Nagy Anita beszélgetésre hívott né-
hány kulcsi fiatalt, ugyanis szeret-
ték volna tudni, ők hogyan látják a 
települést, milyen eredményeket és 
milyen nehézségeket látnak a min-
dennapjaikban. És persze a legfon-
tosabb: szerintük mitől lenne jobb 
a falu. Gyuri és Dominik szerint 
egész jó hely Kulcs, mert minden-
ki kedves és segítőkész, de nem le-

het sok mindent csinálni. Az extrém 
sportok iránt érdeklődő fiúk azt is 
panaszolták, hogy igazi pálya híján 
gyakran beakad a rollerjük kereke, 
vagy többször elküldik őket gyakor-
lás közben egy alkalmasnak tűnő 
helyről a felnőttek. A fiatalok, igaz, 
most a szüleiken keresztül, de máris 
is nagy hatással vannak Kulcs jelené-
re és jövőjére. Ezért lényeges, hogy a  
18 év alattiak olyan egyenrangú 
polgárai lehessenek településünk-
nek, akik hatással vannak az ott 
születő döntésekre – hangsúlyozta 
Menyhártné dr. Zsiros Mária.

közélet

Így látják a fiatalok

Egész jó hely Kulcs

Elődeink eledelei címet viseli 
az első interaktív foglalkozás, 
ami egy új típusú pedagógiai 
munka kezdetét jelenti az isko-
lán kívüli elfoglaltságok zűrza-
varában. 

A módszer lényege olyan ismeret- 
és tapasztalatszerzés, ami az infor-
mációgyűjtés, a figyelemösszpon-
tosítás, a következetési képesség, a 
lényegl átás és más alapvető fontos-
ságú kompetenciákat fejleszt, a tevé-
kenységekben megvalósuló tanulás 
módszerével. 

Hogyan működik ez? Nézelődő, 
ismerkedő, próbálkozó módszer-
rel, a gyermeki kíváncsiságra épít-
ve. Biztosan sokan elgondolkodtak 
már azon, hogy mit, mikor, miért, 
hogyan, hol fogyasztottak elődeink? 
Miként hatottak a keresztény ünne-
pek a táplálkozás rendjére, mit ehet-

tek régen böjt idején? Vajon milyen 
mértékben fogyasztottak gyümöl-
csöket, zöldségeket, húst, tésztát az 
őseink? Hogyan ült le egy család az 
asztalhoz néhány évszázaddal ezelőtt? 
Mindezekre a kérdésekre egy képze-
letbeli utazás során kapnak választ a 
gyerekek, majd tipikus, böjtben fo-
gyasztott ételeket, italokat kóstolnak, 
tiszteletben tartva a húsvétot megelő-
ző nagyböjti időszakot. 

A későbbi, hetente két alkalom-
mal tartott foglalkozások, majd a nyá-
ri szünidőre szervezett táborok speci-
ális célja, hogy a gyerekmegőrzés he-
lyét átvegye az életkornak megfelelő, 
fejlesztést eredményező új módszer-
tan, ahol izgalmas kérdések megvála-
szolásán keresztül sajátítják el a gyere-
kek a tanulásban elérhető jobb teljesít-
ményhez szükséges képességeket. Az 
első alkalommal a 100-150 évvel ez-
előtti táplálkozáskultúra jellemzőivel, 
az étkezéshez használt régi eszközök-

kel, edényekkel, ismerkedhetnek meg 
a résztvevők. A későbbi foglalkozáso-
kon hasonló módszer teszi elérhető-
vé a gyerekek tanulás iránti érdeklő-
désének folyamatos ébrentartását. Új 
funkciók segítségével megélénkülhet 
a tájházakban folyó munka és a ha-
gyományokat őrző szervezetek érté-
kes tevékenysége is.

Kompetenciafejlesztő szerepjáték 
a múlt edényeivel a böjt kapcsán 

Meglepetések is bőven lesznek a 
Nap háza Hold udvara és az Intercisa 
Múzeum által szervezett szünidei fog-
lalkozáson. A szervező szakemberek 
szeretettel várnak mindenkit, álta-
lános iskolás gyerekeket, érdeklődő 
szülőket, nagyszülőket is!

Helyszín:
Kulcs Nap Háza Hold Udvara

Időpont:
2016. március 24. (nagycsütörtök) 

10-16 óráig 

Hosszú távú elképzelés a szakkörtől a nyári táborig

Új típusú tanulásKöszönjük a 2015. évi SZJA 1%-
os felajánlásokat, egyben szeret-
nénk kérni a támogatásukat idén 
is, melyet közösségi rendezvé-
nyeinkre, közterület szépítésére 
fordítunk. 

 Kulcsi Baráti Kör
elnöksége

Köszönet

Kövessenek minket a Face book-
on! Kulcs község oldalán friss hí-
reket, beszámolókat, és még több 
fotót nézhetnek meg. Ajánlja ol-
dalunkat ismerőseinek is!

https://www.facebook.com/
kulcskozseg/

Közösségi oldal
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Az ökumenikus imahét kapcsán Szemere János kato-
likus plébános az elfogadásról és az egységről osztott 
meg néhány gondolatot olvasóinkkal. Ennek folyta-
tásként, most az egység megvalósításának két útjáról 
nyilatkozott.

1. Az imádság a szeretetünk kifejeződése Isten fe-
lé, mert akit szeretek, afelé fordulok. Ebből a szeretet-
ből születik az egység vágya, mert akit szeretek, azzal 
egyesülni is akarok. Ha viszont Istent szeretem, ak-
kor Isten képmását, a másik embert is szeretem. A 
közös imádság tehát ennek a szeretetnek legteljesebb 
megnyilvánulása, mivel elismerjük, hogy ugyanazon 
Atyától származunk. A közös imádság tehát egyszer-
re irányul Istenre és egymásra.

Az imádság létrehoz egy köteléket akkor is, ha 
nem kifejezetten a keresztények egységéért, hanem pl. 
a békéért imádkozunk, mivel a közös imádság ma-
gát Krisztust hívja, hogy látogassa meg azok közössé-
gét, akik kéréssel hozzá fordulnak, hiszen „ahol ket-
ten vagy hárman összejönnek nevemben, ott vagyok 
köztük” (Mt 18,20). Amikor tehát a keresztények kö-
zösen imádkoznak, az egység megvalósulása közeleb-
binek látszik. A keresztények sokszorosan széttöre-
dezett, hosszú történelme rendeződni látszik azáltal, 
hogy az egység forrása, Jézus Krisztus felé törekszenek. 
Az imádság közösségében Krisztus valóságosan jelen 
van, aki „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”, vagy-
is ő imádkozik bennünk, velünk és értünk. Ő vezeti 

imádságunkat a vigasztaló Szentlélekben, akit meg-
ígért és megadott Egyházának. Az egység felé vezető 
ökumenikus úton tehát az elsőbbség a közös imádsá-
gé. Ha a keresztények megosztottságuk ellenére egyre 
többször tudnak imádságban találkozni Krisztus kö-
rül, egyre inkább ráébrednek, hogy az őket egyesítő 
tényezőkhöz képest milyen kevés az, ami elválasztja 
őket. Ha egyre gyakrabban és kitartóbban találkozunk 
Krisztus előtt az imádságban, bátorságot nyerünk ah-
hoz, hogy szembenézzünk a megosztottság fájdalmas 
és emberi valóságával, és közösen fogunk magunk-
ra találni az Egyház közösségében, amelyet Krisztus 
minden emberi korlát és gyengeség ellenére folyama-
tosan formál a Szentlélekben.

2. Ha az imádság az ökumenikus megújulás és 
az egységtörekvés lelke, akkor ráépül, és belőle táp-
lálkozik a párbeszéd. A párbeszéd a személy termé-
szetéhez és méltóságához tartozik. Az ember ugyanis 
az egyetlen teremtmény, akit Isten önmagáért akart, 
vagyis párbeszédre hívott. Ezért az ember teljesen 
csak akkor találhat önmagára, ha párbeszédet kez-
deményez, ha őszintén elajándékozza magát. A pár-
beszéd éppen ezért elkerülhetetlen az ember ön-
megvalósítása felé vezető úton akár egyénileg, akár 
közösségben.

Az ökumenikus párbeszéd sajátos jellege, hogy 
közösen keresik az igazságot, elsősorban az Egyház 
igazságát, mivel az igazság formálja a lelkiismeretet 

és irányítja a tevékenységet az egység javára, ugyan-
akkor igényli, hogy a keresztények, a megoszlott test-
vérek lelkiismerete és cselekedete legyen alárendelve 
Krisztus egységért mondott imájának.

Ebből látszik, hogy kölcsönös összefüggés van az 
imádság és a párbeszéd között. Egyrészt az elmélyül-
tebb és tudatosabb imádság termékenyebbé teszi a pár-
beszéded, másrészt az imádság feltétele a párbeszéd-
nek, és egyre érettebb formában gyümölcse is. A pár-
beszéd tehát segít a közösség megteremtésében anélkül, 
hogy az igazságot redukálnánk vagy felszínes konkor-
dizmusba esnénk, egyidejűleg segít a problémák meg-
fogalmazásában és abban, hogy a felekezetek a másik 
szellemi kategóriáira és történeti tapasztalatára tekin-
tettel hűségesen vallják meg hitüket és érthetően ma-
gyarázhassák saját tanításukat

Összegezve a leírtakat: az imádság és a párbeszéd 
eszköz. A keresztények közötti kapcsolatok nem csu-
pán a kölcsönös megismerésre, a közös imádságra és 
a párbeszédre irányulnak, hanem már most lehető-
vé teszik és igénylik is különböző szinteken az öss-
zes lehetséges gyakorlati együttműködést lelkipászto-
ri, kulturális, szociális téren és az evangéliumi üzenet 
melletti tanúságtételben

A világ szemében a keresztények együttműködé-
se a közös keresztény tanúságtétel dimenzióját ölti 
magára és az evangelizáció eszközévé válik mind-
két fél és a világ javára.

A keresztény felekezetek egyetlen lehetséges útja az egység

Kölcsönös megismerés, közös imádság

Közeledik a húsvét

Disznóvágás, csapatépítés, takarítás
„A jó jót, a gonosz gonoszságot szül, és 
ha jóságodat gonoszsággal viszonoz-
zák is, nincs más választásod, mint 
hogy jobb legyél azoknál, akik rosszul 
bántak veled.” Paul Auster idézetével 
kezdte a katolikus közösség beszá-
molóját Blau Sándor, a cserkészek 
vezetője.

— Mozgalmasan indult az idei 
év egyházközségünk tagjai számára. 
Öröm látni, hogy egyre többen vesz-
nek rész a szentmiséken, programja-
inkon. Jó, hogy egyre többen adakoz-
nak nemes célokért, önkéntes mun-
kákat vállalnak a közért – mondta 
Blau Sándor.

A Karitász csoport január 16-
án újjáalakuló összejövetelt tartott, 
amelyen tizennyolcan vettek részt. 
Megköszönték Sör Ignácné Éva né-
ninek és csapatának az eddig végzett 
rengeteg munkáját, és kérték, hogy 
vegyenek részt továbbra is a mun-
kában, osszák meg tapasztalataikat az 
újoncokkal. Szombatonként 10 órától 
továbbra is nyitva a karitász a katoli-
kus kör épületében, fiatal segéderők-

kel kiegészülve. Az önkéntesekből há-
rom munkacsoportot állítottak fel:

— Adomány munkacsoport: gyűj-
tés, válogatás, raktározás, osztás.

— Idős- és beteggondozás: rászo-
rulók felkutatása, igényfelmérés, idő-
sek otthona.

— Pályázat-kapcsolat- kommu-
nikáció.

Ökumenikus imahéten is részt vet-
tek református és evangélikus testvé-
reikkel. 

— Sok imára, közös tettre van 
még szükség, hogy összefogva, pél-
dát mutassunk értékeinkről környe-
zetünknek és a világnak! A csalá-
dok hetében is követendő példák-
kal szolgáltak az előadásokra meg-

hívott házaspárok- tette hozzá Blau 
Sándor.

A cserkészek bozótot irtottak és 
szemetet szedtek a plébánia udva-
rán. Az önkormányzat gépi munká-
val, a gallyak és a szemét elszállítá-
sával segített megszüntetni az áldat-
lan állapotokat. Ezúton is köszönik 
Jobb Gyula polgármester és a kép-
viselőtestület támogatását. 

Február 6-án családi napot tar-
tottak, hagyományos disznóvágás-
sal egybekötve. 

Közeledik húsvét, elkezdőd-
tek a 2016-os Passió előadás pró-
bái, a műsor március 20-án lesz. 
Nagypénteken este keresztutat já-
runk Rácalmásról, Kulcsra. A stá-
cióknál idézetekkel, versekkel, éne-
kekkel, imákkal készülünk. Tartson 
velünk mindenki, aki az ünnep igazi 
hangulatára vágyik! – hangsúlyozta 
Blau Sándor.

A katolikus miséket minden va-
sárnap 9.30-tól tartják Kulcson.

Szemere János plébános atya el-
érhetősége: (30) 408-6180

A családi napon disznóvágás is volt
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A gyerekek öszintén elmondják

Mitől boldog a mi családunk? Bizonyítványosztás

Véget ért a tanév első féléve, a Fekete 
István Általános Iskola diákjai janu-
ár 29-ig megkapták a félévi értesítő-
jüket. Az eddigi munkát értékelte a 
tantestület a február 8-i ülésén. Az 
adatok alapján, az iskola tanulói-
nak tanulmányi átlaga 4.1 volt. Ez 
az eredmény tankerületi szinten is 
jónak mondható. A félévi értékelés-
ből kiderült, sok programot tudtak 
biztosítani a gyerekeknek.

Beiratkozás
Készülve a következő tanévre, az 
óvodában a leendő első osztályo-
sok szüleinek Budai Árpád isko-
laigazgató és Bonev Anna tanító-
nő nyújtott bepillantást az iskolai 
életbe. A beiratkozás módjáról, az 
iskolában igénybe vehető további 
lehetőségekről, például zeneisko-
lai szakkörökről, úszásoktatásról 
is tájékoztatták az érintetteket. Az 
eseményen jelen volt Kovács Enikő 
református lelkipásztor és Szemere 
János katolikus plébános, akik a hit- 
és erkölcstan oktatásról beszéltek.

Farsang

Februárban az egyik legfontosabb 
és leglátványosabb rendezvényük 
a farsangi mulatság volt. Az iskola 
tornatermében gyülekeztek a diá-
kok, akik a legkülönfélébb jelmeze-
ket öltötték magukra. Az angyalok, 
királylányok, állati figurák mellett 
ugyanúgy láthattunk rendőrt, ör-
dögöt, és még horrorfilm szereplőt 
is.

Kilenc kulcsi diák adta be pályázatát a „Mitől boldog a mi családunk” című, témájú fogalmazási 
versenyre.  A Carpe diem Alapítvány és a Fekete István Általános Iskola által meghirdetett pá-
lyázat eredményhirdetése december 11-én volt, a „Közös a tüzünk-közös az asztalunk” rendez-
vényen. Az előző lapszámunkban már olvashatták a győztes diák, Bostyai Panna írását. Most a 
második helyezett Sinkó Gabriella, és a harmadik helyezett Fazekas Flóra fogalmazását osztjuk 
meg olvasóinkkal.  

„Minden nap gondoskodnak rólam és persze azért én is róluk. Nekem elég egy érintés, és érzem, hogy szeretnek. 
Anyukám mindig mondja, hogy mennyire szeret, de ezt nem csak szavakba foglalja, hanem minden pillanatban próbálja 

megmutatni. És én ettől boldog vagyok. Apa és anya akkor boldogok, ha jó jegyet viszek haza, persze akkor is boldogok, 
hogyha kicsit rosszabbat viszek haza, de akkor azért boldogok általában, mert újra látnak. Mindig próbálok sokat segí-
teni a ház körül, hogy nekik kevesebb munka legyen még otthon is. Ha ezt meglátják, boldogság tölti el a szívüket, hogy 
mennyire ügyes lányuk van.  

Van két nővérem is. Az egyiknek nemrég született babája, akit Zoénak hívnak. Nagyon tündéri. A születése boldogsággal 
töltötte el a családunkat. Sokat sír, de azért jó kislány. A nővérem boldog, hogy kislánya lett. Most már ő is velünk ünnepli 
az ünnepeket. Ahol az egész család ott lesz és akkor én nagyon örülök. Nemrég kaptam egy kiskutyát is. Apukám nem 
volt valami boldog, mikor meglátta, mert azt hiszi, hogy majd rá fogom hagyni, ami persze nem igaz. Kezdi kiheverni ezt 
az egészet és már boldogabb, főleg, hogy nyelvtanból hazavittem egy ötöst. Iskoláról jut eszembe, járok focira, ami késő 
este kezdődik az iskola tornatermében. Szüleim nem valami boldogok, mivel este van és én egy fiatal, szép lány vagyok és 
hát… féltenek, hogy hazafelé történik velem valami. Engem ez felvidít, érzem, hogy szeretnek és féltenek. Ezért próbálok 
magamra vigyázni. Anyukámnak és a nővéremnek, Katinak nemrég volt a névnapja. Saját kézzel csináltam nekik aján-
dékot. Mikor átadtam, annyira boldogok voltak, hogy anyukám elsírta magát. Igaz, hogy csak névnap volt, de nem baj, 
örültek nagyon és boldogok voltak. 

Hát nagyjából ezért boldog a családunk és persze mindenki szeret mindenkit és én ezért vagyok boldog.” 

Iskolai kishírek

„Hú, hol is kezdjem? A mi családunk. Én már eleve ettől a kifejezéstől is boldog leszek. De kezdjük az elején. 
Én és a családom szerintem eléggé összetartó család. Nyilván vannak veszekedések (főleg köztem és a nővérem közt), de 

ez kamaszkorban természetes, és egyébként is egy idő után már úgyis kibékülünk, és együtt nézzük a kedvenc sorozatain-
kat, filmjeinket. A szünetekben általában valahová kirándulni megyünk, hogy minél több dolgot lássunk. A nyári szüneti 
kiruccanás szokott lenni általában a kedvencem. Tavaly nyáron például Ausztriában voltunk, egy csúszdaparkban. Valami 
fantasztikus volt, és ahogy én észrevettem, mindenki jól érezte magát. 

A hétvégén takarítani szoktunk, amiben mindenki egyaránt részt vesz. Persze először csak egy kis noszogatással megy, de 
ötszöri szólás után már ott hagyom a szobám és kezembe veszem a seprűt. Szombat este, ha találunk mindenki számára 
megfelelő filmet (ami nem sokszor van), akkor filmet nézünk. Ha ez nem így történik, akkor inkább a takarómba bugyo-
lálva olvasok, vagy videókat nézek. Hét közben nincs sok időnk egymásra, mert mindenki tanul, dolgozik, és későn érünk 
haza. De vacsorázni együtt szoktunk. 

Igazából a családban mindenkit más tesz boldoggá. Természetesen egymás sikerének együtt örülünk, de a családot a 
család teszi boldoggá, ahol mindenki számíthat a másikra.„

Fazeka Flóra írása

Sinkó Gabriella írása
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Jókedv, zeneszó, adományok

Nálunk is állt a bál

Boszorkák, királylányok és szuperhősök
A tél búcsúztatása, a betegsé-
gek elűzése, és a párválasztás 
mellett a farsang fontos része a 
szabályok felrúgása és kigúnyo-
lása. 

Az álarcok és a maszkok viselése is 
erre vezethető vissza. Farsang ide-
jén Kulcson is állt a bál. A kiseb-
bek, a fiatalok az óvodában és az 
iskolában, a felnőttek pedig a falu-
házban farsangoltak.  Hódítottak 
a királylányok, a boszorkák, és 
Darth Vader mini mása egyaránt. 
A hagyományok szerint a mulat-
ságok végén a telet is elűzzük, vi-
rágvasárnapon pedig már a tavasz 
közeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendárium 
szerint a farsang ünnepe vízkereszt 
és hamvazószerda közé esik, melyhez 
számtalan népi hagyomány kapcso-
lódik. Vízkereszt napja mindig janu-
ár 6-a. A bibliai hagyomány szerint 
ekkor szentelik meg a tömjént és 
a vizet, melyet aztán a keresztelés-
hez is használnak. Hamvazószerda 
azonban változó ünnepnap, mindig 
a Húsvétot megelőző 40. nap, mely 
idén február 10-e volt. A hagyomány 
szerint a hamvazószerdát megelőző 
nap – húshagyókedd – a farsang 
utolsó napja, amikor még gátlásta-
lanul lehet lakomázni és mulatozni, 
mivel azután kezdődik a húsvétig 
tartó böjti időszak.

Jókedv és zeneszó töltötte meg 
az iskola tornatermét február 
13-án a sportbálon, amelyet 
hagyományteremtő szándékkal 
szerveztek meg. 

Ám a rendezvény célja sokkal több 
volt, mint a jó szórakozás: a Kulcs 
Sportegyesület csemetéinek, vagyis 
az utánpótlás támogatása. A talpalá-
valót a Beatang Duo 
húzta a több, mint 
százhúsz támogató-
nak, résztvevőnek. 
Nem csak a hangu-
lat volt fergeteges, 
hanem a támogatás 
mértéke is. Egy név-
telenséget kérő ado-
mányozó egymaga 
százezer forintot 
adott át a szerve-
zőknek. A költsé-
gek kifizetése után 
573.680 forint gyűlt 

össze, amit az utánpótlás erősítésé-
re, tagtoborzásra, fejlesztésre hasz-
nálnak fel. Az egyesület vezetősége 
ezúton is köszöni a bálozók támo-
gatását, Posch Csilla és Hegyi Zita 
szervező munkáját, valamint az ün-
nepségen fellépő aerobikos és nép-
táncos gyerekeknek a bemutatóját.  
A jótékonykodásra egész évben van 
lehetőség. Az egyesület vezetőinél 

vásárolható bronz, 
ezüst és arany fo-
kozatú támogatás, 
5-10-15 ezer forin-
tért, amit oklevél 
köszönnek meg. 
Várják a gyerekek 
jelentkezését az 
egyesület szakosz-
tályaihoz, így akit 
érdekel az íjászat, a 
labdarúgás vagy a 
vízi sportok, az ke-
resse  az egyesület 
edzőit, sportolóit.  

Ajánlja adójának 1%-át a 
Kulcsi Sportegyesület fejlesz-
tésére, hogy gyermekei meég 
jobb körülmények között, meg 
több sportágat kipróbálva tölt-
hessek el szabadidejüket.

Adószám: 18485172-1-07

Bankszámlaszám:
10102969-48562300-

01004005 

A Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület 

egy kreatív készülődésre 
hív korhatár nélkül minden kulcsi polgárt!

Az alkotóházi foglalkozás a Húsvét köré épül.
Lesz tojásdíszítés hagyományos népi technikákkal, 
valamint íróka készítés is. (Tojást hozzál magaddal)

Időpont: 2016. március 19. 
9 órától 12 óráig
Helyszín: Faluház

Húsvéti alkotóház
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Duna parti kikapcsolodás

A Magánügy nem érdekli annyira a kulcsiakat

Napozás, evezés, horgászat

Vásárlók szavazatai alapján 
Alföldi Róbert Magánügy című 
könyve kapta a legtöbb voksot, 
összesen harmincötöt. 

Ez a könyv a kulcsi könyvtárban 
is megtalálható, de nálunk kevésbé 
népszerű- tudtuk meg Nagy Erika 
könyvtárostól, aki népszerűsíteni 
szeretné ezt a könyvet. Az ő írását 
olvashatják.
A Libri Könyvkiadó oldalán olvastam 
a minap, hogy vásárlói között játékot 
hirdetett. Megszavaztatták 2015 leg-
kedveltebb könyveit. A február 11-i 
eredményhirdetésen kiderült, hogy 
a legtöbb szavazatot Alföldi Róbert: 
Magánügy című könyve kapta, melyet 

Csáki Judit írt. Ez a kötet könyvtá-
runkban is megtalálható, ám olvasóink 
között nem annyira népszerű, mint az 
említett könyvesbolt vásárlói között. 
Ezért arra gondoltunk kicsit népszerű-
sítjük a könyvet olvasóink között.
A moly.hu statisztikái szerint, az oldalt 
használók közül összesen harminche-
ten olvasták a 2015 szeptemberében 
megjelent könyvet. Közülük tizenné-
gyen értékelték átlagosan 91 száza-
lékosra a művet. Nyolcan írtak vé-
leményt hozzá, és egy valaki adta a 
kedvenceihez. 

A Magányügy fülszövege:
„Alföldi Róbert a riporter szerepében 
a mai Magyarország néhány jelleg-

zetes problémáját veszi szemügyre, 
ugyanazt a közeget, amellyel rende-
zőként, művészként is folyamatosan 
foglalkozik. Hat beszélgetőtársa élet-
útjában számos tipikus jegyét mutatja 
a mai Magyarországnak – helyzetével, 
sorsával példázza az egyes társadalmi 
jelenségeket és konfliktusokat. A ren-
dező csupán annyit kért tőlük, legye-
nek őszinték, és tárják elénk kihívá-
sokkal teli sorsukat, elgondolkodva és 
elgondolkodtatva ezzel a magánügyek 
természetéről és a hétköznapi ember 
felelősségéről. Alföldi Róbert nem-
csak színházi ember, színész-rendező, 
hanem kíváncsi művész, értelmiségi, 
és az egyes területek szakmaiságát 
tekintve laikus érdeklődő. Úgy kérdez, 

ahogy rendezni szokott: egyértelmű-
en, lényegre törően a reménybeli olva-
sók nézőpontjából. Csáki Judit, a kö-
tet szerkesztője, a témák melyére ásva 
segítette Alföldi munkáját, olyan hát-
téranyagokkal egészítve ki a könyvet, 
melyek nem csupán a jobb megértést 
segítik, hanem képesek megteremteni 
az ihletett, intim színházi miliőt is.”
A beszélgetések alanyai a kérde-
zőkön - Alföldi Róberten és Csáki 
Juditon - kívül egy csőd közelbe 
került építési vállalkozó és felesége, 
egy roma származású polgármester, 
egy középiskolai tanárnő, egy kül-
földön dolgozó sebész, valamint egy 
afgán menekült, aki egy gyros-étte-
rem alkalmazottja.

A személyes élményein keresz-
tül mesélt nekünk dr. Keleméri 
Gábor, a Kulcsi Sportegyesület 
Vízisport Szakosztálya vezetője 
a csónakázás, a sportolás, a hor-
gászás, és persze a természet 
szépségéről, mindarról, amit a mi 
Duna-partunk nyújthat nekünk. 

„Nagyszüleim és szüleim jóvoltából 
gyermekkorom óta ismerem és szere-
tem a kulcsi Duna-partot és a Duna 
nyújtotta élményeket, kalandokat. 
Nyaranta rendszeresen jártunk a ha-
jóállomás alatti strandra, ahol a fürdé-
sen, az úszáson kívül mindig volt egy 
ladik, vagy egy csónak, amelybe töb-
ben ültünk be, mint ami megengedett. 
Szándékosan elsüllyesztettük, kivon-
szoltuk a sekély vízbe, kimertük belőle 
a vizet, majd kezdtük elölről. Többször 
fölgyalogoltunk a Kopasz hegyig (ma 
inkább Vörös-partnak hívják) azzal a 
szándékkal, hogy átússzuk a Dunát, 
ami meg is történt, majd a szemben 
lévő dzsungelben - persze mezítláb - 
felküzdöttük magunkat a valamikori 
makádi marhaitatóig, és onnét beszáll-
va a vízbe, kiértünk a „Kőhányásig”, 
amit ma a Kulcs alatti Kőgátnak hív-
nak. Mindezek csapatban történtek, és 
mindig voltak idősebb, tapasztaltabb, 
úszni kiválóan tudó társaink, akik a ki-
sebbekre, tapasztalanokra vigyáztak, és 
segítették őket. Nem szabad elfeledkez-
ni a horgászélményeinkről sem, amely 

minden gyereket érdekel, különösen, 
ha sikerélménye is van. 

A gyerekek akkor főleg snecizéssel 
kezdték a pecázást, ami nem volt nagy 
tudomány, de többnyire eredményes 
volt. (A sneci a Schneider német szóból 
ered, aminek hivatalos magyar neve 
szélhajtó küsz, és egy 15-22 cm-es, 
rajokban úszó, megsütve finom halfajt 
jelent). Szüleimtől, nagyszüleimtől tu-
dom, hogy a II. világháború előtt és az 
1950-60-as évekig a halászladikon kí-
vül a kielboat volt a folyóvizeken hasz-
nált, sport, és túrázás céljára használt 
könnyű és gyors vízi jármű. Egy hajó-
ban 3-4 személy fért el, ketten eveztek, 
egy a kormányos ülésen foglalt helyet, 
és egy az orrában, és kevés hely jutott 
a csomagoknak is. A Kulcson nagy 
hagyományokkal rendelkező egyko-
ri KUPAC (Kulcspusztai Athletikai 

Club) kb. 8-10 kielboat-ját, valamint 
kísérő motorcsónakjait a háború vi-
harai megsemmisítették. A 60-as-70-
es évektől egyre népszerűbbé váltak 
a kajakok és a kenuk, különösen 
ezeknek a túrázásra is alkalmas vál-
tozatai, amelyekbe be lehet pakolni 
a túrázáshoz szükséges felszerelést 
is. Ma már alig lehet látni a Dunán 
kielboat-ot, szinte kizárólag túraka-
jakokat és túrakenukat használnak 
az országosan és nemzetközileg meg-
hirdetett vízitúrákon, mivel ezek-
ben még a kevésbé edzett túrázók 
is felejthetetlen élmények részesei 
lehetnek. Mi itt Kulcson igen sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mivel 
Adonytól- Rácalmásig egy gyönyörű 
Duna-szakasznak vagyunk a „birto-
kosai”. A part nagy részén a víz köny-
nyen megközelíthető, fürdésre, hor-

gászásra, sétára alkalmas, és a szem-
közti oldalon sem város, sem ipari 
létesítmény nem zavarja a természet 
látványát, vagyis a „civilizáció ár-
talmai” távol vannak tőle, ami nagy 
kincs. E kis bevezető után szeretném, 
ha minél többen ki tudnák használni 
e kivételes adottságokkal rendelkező 
Duna-szakasz lehetőségeit, amely-
hez a Vízisport Szakosztályunk ré-
széről igyekszünk minden segítséget 
megadni. Március 3-án 17 órakor, a 
Faluházban megrendezésre kerülő 
előadáson e lehetőségekről fogunk 
szólni, amelyre szeretettel várjuk a 
szülők és gyermekek, vagy más ér-
deklődők megjelenését. 

Dr. Keleméri Gábor 
Kulcsi Sportegyesület Vízisport 

Szakosztálya”
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Márciusi programok a Faluházban

Állandó programok

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

Kedd:  
s10:30-tól Ringató babáknak Veréb 
Judittal  (minden hónap 2. keddjén)
sBaba-Mama Klub (minden 3. ked-
den) – Hastánc babával
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör

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

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

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

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

Vasárnap: 
s7:45-től Szabadidő Klub – alakfor-
máló torna

s9 órától Jóga Fehérvári Ágnessel
s17.30-tól FormaTorna 

További események

Március 2-án 13-15 között 
Vegyes Vásár

Március 3-án 17 órától 
„Csodálatos folyónk a Duna” előa-
dás vetítéssel. Dr. Keleméri Gábor és 
túratársai

Március 5-én 9 órától  
Horgász közgyűlés

Március 8-án 10 órától 
Ringató zenés foglakozás Veréb 
Judittal 800 Ft/alk.

Március 8-án 13-15 között 
Vegyes Vásár

Március 9-én 16 órától 
„Egészség-percek” – Gyógytornász 

Március 11-én 10 órától 
Baba-Mama Klub 
THAI babamasszázs
Fekete Ágota (gyógymasszőr, thai 
masszőr) ingyenes

Március 11-én 
Március 15-ei ünnepi műsor

Március 12-én 8-12 óra között 
Bolhapiac és Vetőmag Börze 
(iskolában)

Március 12-én 17 órától 
KUBAK közgyűlés

Március 16-án 9-11 között 
Vegyes Vásár

Március 18-án 10 órától 
Baba-Mama Klub – védőnők

Március 19-én 9-től 12 óráig
Húsvéti játszóház

Március 22-én 10 órától 
Baba-Mama Klub – Hastánc babák-
kal (ingyenes) 

Március 29-én 9-11 között 
Vegyes Vásár

REIKI foglalkozás igény szerint 
indul, megfelelő számú jelentkező 
esetén!
Információ, jelentkezés: Márton 
Andrea (70) 639-0149

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Jankovich Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ, Rácalmás
ELŐADJA A RÁCALMÁSI BETLEHEMES ÉS PASSIÓ KÖZÖSSÉG KEREKI RITA KOREOGRÁFIÁJA ALAPJÁN

MŰVÉSZETI VEZETŐ: UDVARI EMESE
TÁMOGATÓINK: 

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, RÁCALMÁS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA, 
SZENT MIKLÓS CSERKÉSZCSAPAT, VÁLLALKOZÓK RÁCALMÁSÉRT EGYESÜLET, SZELLEMI EMBER BARÁTI KÖR EGYESÜLET

2016. március 20.
vasárnap 15.00


