
Májusi napsütésben Páhi kulcsi kéznyomai Reformáció, magyarok Emlékező futás
Ismét szintet léptünk – állapí-
totta meg büszke elégedettség-
gel polgármesterünk a május 
1-jei Falunapon.       2-3. oldal

„Csak” itt akarja hagyni a 
keze nyomát. Itt, ahol él, s 
annak aki itt él, vagy erre jár.
                                    5. oldal

A reformáció ötszázadik év-
fordulója apropóján a határon 
túli magyarsáról is beszélt 
Farkas Lajos.                7. oldal

A dél-felvidéki magyarok ki-
telepítésének 70. évforduló-
ján emlékfutással tisztelgett  
Zipperer Viktor.               9. oldal

Színpadon a gyerekek Százöt 
évesen

Születésnapi zsúrról 
érkezett a hír a Napfény 
2001 Idősek gondozóhá-
zából. Nem is akármilyen 
évfordulóról! Százötödik 
születésnapját ünnepel-
te május 16-án Cserháti 
Emilné, született Schmit-
tál Irén, aki négy éve 
költözött a kulcsi ott-
honba, ahol láthatóan jól 
érzi magát. Bár ez a több 
mint egy évszázad felette 
sem múlt el nyomtalanul, 
Mimi néni (ahogy az őt 
körülvevők becézik) most 
is jól kommunikál, nyitott 
a környezetére. (Írásunk a 
4. oldalon.)

Az év legszebb hónapjának utolsó vasárnapja legyen az övék

Kinek ne lett volna 
már lelkiismeret- 
furdalása szülőként 
gyermeke miatt? 
Csak szólunk:  va-
sárnap gyermeknap! 

Egy nem túl régi demo-
gráfiai összesítés szerint te-
lepülésünk örömteli módon 
fiatalodik. Legalábbis ami a 
lakosság korösszetételét ille-
ti. Már majdnem annyi gyer-
mekkorú (0-14 éves) él Kul-
cson, mint amennyi 65 év 

feletti időskorú. Vagyis, ha 
nem is sokkal, de zöldebb, 
jövő tervezésre inspirálóbb, 
egyszóval örömtelibb, mint 
a szomszéd, és úgy általában 
az ország korfája. 

Örömtelibb, hiszen mi len-
ne fontosabb nekünk, mint a 
gyermekünk, akivel, valljuk 
be, nem mindig bánunk úgy, 
ahogyan a jövőnk zálogához 
illik. Nem mindig vesszük 
észre, vagy nem értékeljük 
úgy a sikereiket, ahogyan 
illik. És nem biztos, sőt, 

biztos, hogy ez az értékelés 
anyagiakban mérhető. 

Elég egy kis figyelem, elég 
az is, ha kicsit átértékeljük a 
mi nagyon drága időnket, 
amit sokszor fölösleges dol-
gokra pazarlunk, ahelyett, 
hogy Nekik adnánk.

Legalább ezen a hét végén, 
május utolsó vasárnapján te-
gyük meg. (A gyermeknapi 
programokról a 12., általá-
nos iskolánk  fiú atléta csa-
patának országos sikeréről a 
11. oldalon olvashatnak.)

Az emelvényen a Falunap sztárfellépői Wolf Katival... Ne feledjék: vasárnap gyermeknap 

Mimi néni örömmel  
fogadta a köszöntőket

2017. május, 10. évfolyam 5. szám 



Zarándoklat 
a Mária úton

Első alkalommal indul 
szervezett zarándoklat a 
Mária út kistérségünket 
átszelő szakaszán, júni-
us 10-én, szombaton. A 
zarándoklat jelentősége 
előtt tisztelegve telepü-
lésünkön egy magánerő-
ből felállított keresztet 
szentelnek fel,  s az ese-
ménnyel párhuzamosan 
kézművesvásár is lesz a 
Kalóz Pizzéria előtti téren.

 Azoknak a kulcsiak-
nak, akik szeretnének 
gyalogos zarándokként 
részt venni a kereszt fel-
szentelésén, csoporto-
san vezetett programot 
szervezünk. Lehetőség 
van egy hosszabb és egy 
rövidebb táv legyalog-
lására!  A hosszabb, hat 
kilométeres távot válasz-
tók az adonyi Ciegler tó 
parkolójából reggel 9.00 
órakor indulnak, és 9.30 
körül,  a 6-os főúton, a 
Vizi tanya parkolójában 
csatlakozhatnak a keresz-
taljához a rövidebb, négy 
kilométeres távot válasz-
tók. A keresztszentelés az 
Arany János utca 122-nél 
11 órakor kezdődik az 
adonyi Lélekmentő kó-
rus Mária énekeivel. A 
keresztet Bozai Márton 
plébános szenteli fel, s 
a tiszteletadást követő-
en a zarándokok közös 
ebéden vesznek részt. 

A szervezők hívják és 
várják az érdeklődőket! 

Ismét szintet lép-
tünk – állapította meg 
büszke elégedettség-
gel polgármesterünk 
a május 1-jei Falunap 
főműsoridőben egy-
begyűlt sokadalmán 
végigtekintve. 

A kijelentéshez pedig a 
korábbi, hasonló közösségi 
megmozdulások létszáma 
mellett a programok és ki-
települt árusok, gyerek- és 
felnőtt szórakoztatók minő-
ségi felhozatala is érveket 
adott. A napra szerencsésen 
megérkezett a jó idő is, így a 
szervezők gondos előkészí-
tő munkájának gyümölcseit 
felhőtlen jó kedvvel élvez-
hették az érdeklődő helyiek, 
akik csúcsidőben több mint 
ezren töltötték meg a színpad 
előtti teret, vagy figyelték a 
sátrak alól az eseményeket.  

Éppen ezért, a rendezvényt 
megnyitó Jobb Gyula pol-
gármesternek első dolga volt 
köszönetet mondani a ren-
dezvény sikeréért sokat dol-
gozó szervezőknek és hát-
térmunkásoknak, név szerint 
Holl Tamásné, Fejes Balázs, 
Moró Péter, Fejes Edit, Kár-
páti-Fehérvári Ágnes, Nagy 
Erika, Csikai Zsuzsanna, 
Pulai Tibor, Holl Tamás, 

Raffai Tibor, Hor-
váth Zoltán és a 
közmunkásoknak. 

A mazsorett be-
mutató és a Gyu-
ricza házaspár 
táncbemutatója 
után helyi tehetsé-
geink léptek szín-
padra. A Fekete 
István Általános 
Iskola Aerobik 
csoportja, az Ak-
tív mamik, a Key 
Dance Group a, 
Ksa t r i ya -Yoga 
Stúdió és a Vidám 
emberek produk-
ciója szórakoztat-
ta a kilátogató-
kat, a legfiatalabb 
vendégeknek a 
Mazsola Muzsi-
ka zenés, interaktív gyer-
mekműsora és a Tücsök ze-
nekar kedveskedett. 

A sztárvendégek fellépése 
igazi fesztiváli hangulatot 
teremtett a rendezvényen. 
Az ebéd utáni órában Wolf 
Kati varázsolta el a közön-
séget fantasztikus hangjával 
és közvetlen, műsorába min-
denkit bevonni akaró stílu-
sával. Balázs Klári és Korda 
György előadására hatalmas-
ra duzzadt a nézőközönség. 
Az örökzöld, szívekhez szó 

ló muzsika nagyköveteinek 
előadására a környező tele-
pülésekről is szép számmal 
érkeztek vendégek. 

Görög hangulatot és iga-
zi (tánc)drámát varázsoltak 
a színpadra a Pyrgos Görög 
Show művészei, akik fel-
lépésük végén táncházba is 
hívták a közönséget, ők pe-
dig mentek is. Ettől függet-
lenül maradt még energiájuk 
a tinik kedvenc zenekaraira 
is, az MDC és a By The Way 
sötétedésig szórakoztatta a 
táncoló tömeget.              >>

Májusi napsütésben
Falunap: jó programokon szórakozhatott a vidám sokadalom
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A címbéli idézőjeles mon-
dat a Gyermekmotoroztatás 
csoport jelmondata, céljuk 
pedig egészséges és beteg 
gyermekek motoroztatása. 
Bárhol, bármikor, bárki kéri 
őket az örömszerzésre.  

A kulcsi falunapra is öröm-
mel jöttek, hogy önként vál-
lalt küldetésüket: „Készpénzt 
nem gyűjtünk, és nem ado-
mányozunk! Nem vagyunk 
sokan, mindössze 45 tagunk 
van, mert ide belépni csak a 
tagok teljes egyetértésével 
lehet, javaslat alapján. Meg-
bízható, nyugodt emberekből 
áll a csoport, akik a gyermek-
motoroztatásra alkotott szi-
gorú szabályokat betartják. 

Általában Kórházak, egész-
ségügyi intézmények meg-
hívására jövünk el egy-egy 
rendezvényre, önkéntes ala-
pon, saját költségünkön, na-
gyon sok esetben visszatérő 

állandó vendégként,  mert a 
gyermekek, ha egyszer ki-
próbálták, igénylik ezt a fajta 
szabadságot.”

Kulcsra is visszatérnek a 
május 28-ai Gyermeknapra.  

„Ha meg tudtad álmodni, meg is tudod tenni!”



Elismerés a munkáért

Mint minden évben, Jobb Gyula polgármester ezúttal is megköszönte mindazok 
munkáját, akik hozzájárultak településünk gyarapodásához

Az idei falunapon sem 
maradt el a polgármeste-
ri köszönet azoknak, akik 
munkájukkal hozzájárul-
tak a településünk gyara-
podásához.  

Elismerő Oklevél kitün-
tetésben részesült Kaczan-
der Károly, Ecsődi Kálmán, 

Fridrich Tamás, Bakonyi 
Ferenc, Kárpáti-Fehér-
vári Ágnes, Ruffing Péter,  
Radnó Józsefné, Moróné 
Edit, Csikai Zsuzsanna, Csík 
Zoltán, Csíkné Kulcsár Szil-
via, Szabados Imre, Csuhai 
Gyuláné, Kaiserné Gödöny 
Erzsébet. 

Jobb Gyula polgármester 
köszönetét fejezte ki A Fe-
kete István Általános Iskola 
négy tantermi padozatának 
felújítását támogatóknak. 
A fő támogató a Hankook 
Tire Magyarország Kft. volt, 
Oltóssy Győző és Bostyai 
Gyula projektmenedzserek 
irányításával, akik kétkezi 
munkájukkal is segítették 
a felújítást. Szedlák Péter a 
Sycorax Kft.-től, a Jobb-Ép 
Bt., Csík Zoltán és a Kulcs 
Község Önkormányzata 
mellett a szülők is csatla-
koztak a felújítási munkála-
tokhoz. A fő ötletadó Szaba-
dosné Máté Helga, a szülői 
munkaközösség elnöke volt. 

Polgármester úr tolmá-
csolta dr. Galambos Dénes 
országgyűlési képviselő jó-
kívánságait, akitől megtudta 
azt is, hogy kiemelten kezelik 
TOP-os támogatási kérelme-
inket,  rövidesen döntenek az 
iskolafejlesztésre benyújtott 
pályázatunkról is, amelynek 
„jók az esélyei”. Jobb Gyula 
gratulált a Magyar Vöröske-
reszt Kulcsi Alapszervezet 
dunaújvárosi és a megyei el-
sősegélynyújtó versenyeken 
elért helyezéseihez is.

>>A szervezők a sport sze-
relmeseire is gondoltak. 
Kelemen László, a Magyar 
Szkander Szövetség kép-
viseletében tartott egy iz-
galmas bemutatót az erőt, 
ügyességet és stratégiai 
gondolkodást is igénylő 
sportágról, majd a vállal-
kozó kedvűek versenyen is 
próbára tehették erejüket. A 
Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület  Aranykulcs hét-
próbájára benevezett csapa-
tok vidám, népi sportjáték-
ban vetélkedtek egymással. 

A hagyományokhoz hűen 
az idén is volt „Édes Must-
ra” Süteményvásár, a be-
folyt összeggel a Nap Háza 
Hold Udvara Rekreációs 
Agroturisztikai Központ 
fejlesztéseit támogatják. 
A süteményesek mellett 
számtalan árus, kézműves 
fagylalt, palacsinta, gyros, 
hamburger, kézműves sör, 
kreatív játszóház, ingyenes 
ugráló vár, lufi hajtogató 
települt ki a rendezvényre. 

Szívmelengető látvány 
volt, ahogyan kicsik és na-
gyok, idősek és fiatalok 
együtt szórakoztak ezen a 
napon, igazi családi ünnep 
volt, amelyen az egész köz-
ség együtt ünnepelt. Ismét 
bizonyságot nyerhettünk 
arról, hogy – jó itt lenni!

Kárpáti-Fehérvári Ágnes

Hat kondérban mintegy 
360 liter, nagyjából 720 
adag Kulcsi gulyás készült 
a főzősátor alatt, jelentős 
létszámú, jól szervezett 
csapat munkájának eredmé-
nyeként. A konyhai mun-
kálatokat Szabó György, a 
Kiskohász étterem mester-
szakácsa irányította, akit 
Vinczepál István első kukta 
társaságában, az ebédel-
tetés után környékeztem 
meg, hátha sikerül valami 
titkot elcsípnem a kiváló 
egytálétel receptúrájáról. 
Elsőre kevés sikerrel: –  Ha 
elárulnánk, meg kellene 
halnod – mondta Gyuri ösz-
szeráncolt szemöldökkel, 
ámde széles mosolyra hú-
zott szájjal, amiből értet-

tem, hogy a fáradságos nap 
után ostoba kérdésekre már 
kevés energiájuk maradt. 
De aztán kortyoltak egyet 
a borukból és kissé beszé-
desebbek lettek. Mégis 
megtudhattam, hogy klasz-
szikus gulyás készült, nem 
gulyásleves, aminek egyet-
len titka van, minden össze-
tevő egyharmad arányban 
van benne: a hús, a krumpli 
a zöldségekkel, és a víz is. 
Ebből kiszámolható, hogy 
nagyjából 80-90 kiló ser-
téshússal dolgoztak, ehhez 
mérten a hagyma 30-40 
kilónyi, a krumpli a zöld-
ségekkel pedig ugyancsak 
mázsa körüli. Csak hagyo-
mányos, „mezei” fűszere-
ket használtak, és pörkölt 

alappal indítottak. Ennyi a 
„titok”. Azt már csak én te-
szem hozzá, szakácsok nem 
utaznak ilyen lapos közhe-
lyekben, hogy volt abban 
a gulyásban még valami, 
amit úgy hívnak, hogy szív, 
és ami nélkül a legjobb étel 
is lehet ízetlen.           (mi)

Keverték a gulyást

A főzősátor alatt Szabó 
György irányított 

Ismét sokak önkéntes segítségét köszönte meg polgármesterünk
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Adj vért és ments meg 
három életet!A mi urunk mondja: 

„Minden dolgotok szeretet-
ben menjen végbe.”

Június 4-én 9:00 órakor  
Pünkösdi úrvacsorás isten-
tisztelet Kulcson, a Szent-
lélek ünnepén. Az egyház 
„születésnapján” szívesen 
látunk mindenkit!

Június 18-án 10:00 órakor  
Évzáró családi istentiszte-
let a rókavárban!

Augusztus 10-ikétől 
13-ikáig Cursillo-Kecske-
méten: Egy intenzív lelki 
élmény, azoknak is, akik 
nem rendelkeznek vallásos 
háttérrel, és mindenki más-
nak is! A helyek gyorsan 
telnek... (jelentkezési lap 

e-mailben igényelhető a 
ref.kulcs.racalmas@gmail.
com címen).

Nyári táborainkra ugyan-
csak  e-mailben lehet je-
lentkezni.

Júni 26-tól 30-ig Bicik-
lis ifitábort szervezünk a 
Zemplénben, jelentkezni a 
6.osztáytól lehet.

Július 23-tól 26-ig Gyü-
lekezeti nyári tábor Bala-
tonszárszón az SDG Szál-
lóban.

Júli 31-től augusztus 4-ig 
VIFI élménytábor: Él-
ménypedagógiával tarkí-
tott tábor a fiatalok részé-
re, jelentkezni ugyancsak  
6.osztáytól lehet.

Református gyülekezeti hírek

Május 9-ére szervezte  
a Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete idei első 
véradását. 

Ahogy minden évben, 
most is – a községre jellem-
ző segítőszándék eredmé-
nyeképp – sokan eljöttek, 
hogy egy aprócska tűszúrás 
kellemetlenségét vállalva 
vért adjanak. Kaiserné Gö-
döny Erzsébettől, a szerve-
zete vezetőjétől megtudtuk, 
hogy 21 fő véradó jelent meg 
a faluházban és a mind a 21 
fő sikeresen le is tudta adni 
vérét. 

A Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete májusban 
is gondolt azokra, akiknek 
fontos az életminőségük és 
egy újabb egészségközpontú 

előadást szervezett, amely 
során egy olyan termék-
családdal ismertették meg 
a az érdeklődő közönséget, 
amelynek tagjai kizárólag 
bio alapanyagok felhaszná-
lásával készülnek. 

Egy monarchiabeli történet
Százöt év – a rózsahegyi  otthon legidősebb lakóját köszöntötték

Az önkormányzat virágcsokrát Fejes Balázs alpolgármester és Mé-
száros-Godó Anita adta át. Az ünnepelt mellett Kapronczai Ödön

Nehéz lenne összeszámol-
ni, hány év gyűlt össze a 
rózshegyi idősek otthoná-
ban, de Cserháti Emilné 
százöt éve  nem éppen 
lefelé húzza az átlagot.

Igazi, monarchiabeli, ha 
úgy tetszik, európai család-
történet legidősebb tagját 
köszöntötték május 16-án 
az idősek otthonának lakói 
és ápolói. Cserháti Emilné, 
született Scmittál Irén 1912-
ben ezen a napon látta meg a 
napvilágot a vajdasági Apa-
tinban. A jeles eseményen je-
len volt fia, a hetvenhetedik 
évében járó Cserháti Emil, 
és huszonnyolc éves dédu-
nokája, Cserháti Barbaro 
Tamás is, aki Némeország-
ból utazott haza a nagy ese-
ményre. És itt volt 86 éves 
unokaöccse, Kaproncai Jó-
zsef is, aki már ugyancsak 
tolókocsiban ülve, de annál 
nagyobb hévvel ismertetett 
meg szinte kérdés nélkül is a 
családtörténettel. 

Tőle tudjuk, hogy az 
ő nagybátyja, Mimi néni 

édesapja, Schmittál József 
az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában működött Duna 
Gőzhajózási Részvénytársa-
ság alkalmazottja volt, ha-
jóskapitányként. Így aztán 
születési helyén, Apatinban, 
Mimi néni már nem sok időt 
töltött, az apát Bécsbe vezé-

nyelték, s nyolc éves koráig 
ott is nevelkedett. Akkor vi-
szont a hat éves korában vé-
get ért első világháborút le-
záró trianoni békeszerződés 
a család sorsát is lerendezte. 
A hajóskapitány apát kár-
pótlás nélkül elbocsátották 
a vesztes hatalmak leszerelt 

flottájából. Annyi jóindulat 
volt a győztesekben, hogy 
választhatott Bécs és Buda-
pest között, a család pedig 
a megcsonkolt Magyaror-
szág fővárosát választotta. 
Schmittál Irén már itthon 
nőtt fel, férjhez ment, gyer-
meket szült, dolgozott, előbb 
kertészetben, később tanácsi 
hivatalban.

Négy éve az otthon lakója,  
ma is horgol, s a bécsi időket 
idézve német nyelven imádko-
zik.  Csandben, békében telnek 
napjai, s szertné még megérni 
ükonokája világrajöttét. 

Mint Szabados-Máté Hel-
ga főápolótól megtudtuk, 
most éppen 48 lakója van a 
rózshegyi főépületnek. Kö-
zülük mindössze nyolcan 
vannak nyolcvan év alattiak 
harmincan nyolcvan felet-
tiek, s tízen már a kilenc-
venet is átlépték. Közülük 
a legidősebb egy 1920-ban 
született néni, aki 15 éve az 
otthon lakója.  Lehet, hogy 
rövidesen ismét százévest 
köszönthetünk...             (mi)



Én itt akarom jól érezni 
magam – mondja Páhi 
Péter a készülő Temető 
utcai emlékmű melletti 
padon, ahová beszél-
getni ültünk le.

 A kulcsi famíliából szár-
mazó, dunaújvárosi születé-
sű képzőművésznek pontos 
elképzelése van arról, hogy 
hogyan is akarja itt jól érez-
ni magát, s arról is, hogy a 
kulcsiak hogyan érezzék jól 
magukat lakóhelyükön. 

Mindenek előtt: vegyük 
észre a hely semmilyen más 
hellyel össze nem vethető 
adottságait, a tájat, a földet, a 
folyót, a növényeket,  és per-
sze egymást. Ezek vagyunk, 
ezekből építkezhetünk. Per-
sze Páhi Péternek, a min-
denben mindent meglátó, a 
dolgok színét és visszáját is 
egyformán firtató művész-
nek kell még önmagához 
néhány kacat, egy kis festék, 
papír és ecset az alkotáshoz, 
némi bor az ihlethez, jó hús 
és még jobb hal a saját kert-
jében termett zöldség és gyü-
mölcs a lelki egyensúlyhoz. 
Nem akar ő már fényes ter-
mekben kiállításmegnyitó-
kon feszengeni, s főleg ver-
senyt futni fele annyi idős, 

ám hozzá képest sokszoros 
becsvágyú pályatársakkal. 
Neki ez már megvolt, 1996 
óta vagy két tucat egyéni és 
csoportos kiállításon mu-
tatta meg művein keresztül 
magát, neves stúdiók kiváló 
alkotásaiban vehetett részt 
mint tervező, de néhány éve 
már – nem találta elég izgal-
masnak a nyüzsgést. 

„Csak” itt akarja hagyni 
a keze nyomát. Itt, ahol él, 
s annak aki itt él, vagy erre 

jár. Annak, aki az alkotó nyi-
tottságához hasonló befoga-
dási hajlandósággal közelít a 
munkáihoz. Ezért is vállalta 
örömmel  az ’56-os emlék-
művet, ami már lassan kész, 
helyére kerül a térvilágítás, 
s ha lefut a palántaszezon, 
a virágok is belekerülnek 
végre a szobor talapzatát je-
lentő, harckocsi-lánctalppal 
letaposott virágágyásba. Az 
emlékmű teljességéhez már 
készül a jelképrendszert le-

író posztamens, amely ma-
gyarázattal szolgál a vasúti 
talpfákat szimbolizáló fara-
gások és a főalak, Páhi Péter 
lyukas zászlós, harangjáté-
kos szobrának motívumaira. 
Így okkal mondhatjuk, hogy 
a Temető utcai emlékmű 
nem csak az emlékezésre, 
elmélkedésre alkalmas jó és 
szép hely lesz (már most is 
az), hanem a közösségi, szel-
lemi gyarapodás objektumá-
vá is válik. 

Napokon belül, ugyancsak 
önkormányzatunk inspiráci-
ója nyomán, végleges formát 
ölt a Rákóczi utcában közel-
múltban elkészült gyalogjáró 
támfalának dekorációs terve 
is, ami nem más lesz, mint 
egy falfestmény. A több év-
tizedes, súlyos közlekedési 
hiányosságot megszüntető 
objektummal ilyen formán 
emléket állít a kulcsiak sok 
évtizedes hagyományának, a 
felvonulással, bállal szerve-
zett, autentikus szüreti mu-
latságnak. Ezen kívül, mivel 
a támfal elég hosszú, elfér 
rajta a környék flórájának és 
faunájának bemutatása is. 

Ezek tehát Páhi Péter aktu-
ális kéznyomai, amelyekkel 
mi mindannyian, együtt le-
szünk többek.   (munkácsi)

Páhi Péter kulcsi kéznyomai
Egy letaposott virágágyás a múltból, festett támfal a jövőnek

Páhi Péter az ötvenhatos emlékművével – van még pár ötlete a továbblépéshez
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Legyen virág
Mintegy kétszáz virágtő 
szökkenhet szárba és tel-
jesedhet ki településünkön 
az önkormányzat és a Jövő 
Kulcsa Egyesület összefo-
gása, szorgos kezek munká-
ja nyomán. A megvásárolt 
virágtöveket Fejes Brigitta, 
Szabados-Máté Helga és 
Tímár Zsuzsanna ültette ki 
Kulcs több pontján. Nem 
akarván kisajátítani a falu-
szépítés örömeit, várják a 
csatlakozókat a rövidesen 
érkező újabb virágtövek 
elültetéséhez, s persze azt 
követően is, a virágágyások 
gondozásához. 

Fejes Brigitta Tímár Zsuzsannával ülteti a virágo-
kat a támfal mellé. Van amelyiket már pótlni kell
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Digitális készségfejlesztő 
tanfolyamot  szervezett 
a Dunaunaújvárosi 
Népfőiskola azokon 
a településeken, ahol 
erre igény volt. Kulcson 
volt,  tizenöten bele is 
vágtak a cybervilág 
megismerésébe. 

A Községháza üvegajtajá-
ra  kiragasztott  tájékoztató 
lapon Szabó Éva neve áll, 
telefonszámmal. Érdeklődé-
semre elárulja, hogy ő csak 
véletlenül lett a szervezője 
a tanfolyamnak, valójában a 
rácalmási kurzusra akart je-
lentkezni, de ott érdeklődés 
hiányában elmaradt a kép-
zés. Éva viszont nem akart 
belenyugodni ebbe a dolog-
ba, felhívta a szervezőket, 
akik azt mondták, hogy sem-
mi akadálya, lesz tanár, ha 
lesz legalább tíz jelentkező. 
Tizenöt lett, még szerencse,  
hogy csak annyi, mert többet 
nemigen tudnának leültetni 
a régi kis iskola épületében 
kialakított számítástechnikai 
kabinetben.

Csütörtökön délután le-
pem meg a tudásra éhes tár-
saságot, az iskola udvarán 
gyülekeznek már a délután 
ötórás kezdéshez, pedig még 
alig múlt fél öt. Ráadásul 
megjött az első igazán jó 
idő,  aki teheti a kertben vég-
zi a megkésett tavaszi mun-

kákat, de a tanfolyam részt-
vevői elszántak. Miközben 
a tanár úrra várunk, többen 
már arról beszélgetnek, hogy 
ha ennek a kurzusnak vége, 
beíratkoznak a következőre 
–  lépnek egy szintet.

Megérkezik a tanár úr, Ko-
rom Károly, nyitja a termet, 
mindenki gyorsan elfoglalja 
a helyét, és már indítják is 
a gépet. Alig van időnk szót 
váltani a kurzusvezetővel, 
de az a személyre kiosz-
tott feladatokból is látszik, 
hogy meglehetősen vegyes 
az „osztály” tudásszintje. 
Van aki még csak most kezdi 
beírni a word-ben megfor-

mázandó szöveget, van, aki 
már a táblázatoknál jár, van 
aki két, három, vagy négy 
ujjal veri a klaviatúrát, van 
aki eggyel villámlik, le-le 
csapva. Segítik egymást, ha 
megakadnak, tréfával ütik el, 
ha valamit nem tudnak.

– Nem rakjuk tele a sort 
szóközzel, az oldalt meg be-
kezdésekkel – dorgál a tanár 
úr, de aztán segít megkeresni 
a fölösleges entert, és be-
szúrni a shitf+entert, hogy a 
hallgató végre eljusson a ve-
zérlő karakterig, s átálíthassa 
a betűtípust kiskapitálisra...

– Én voltam a család el-
nyomottja, a számítógéphez 

csak akkor fértem oda, ha a 
többiek már aludtak – mond-
ja vidáman Horváth László-
né. De ezután másképp lesz, 
utól kell érni a három gye-
reket, adja ki a jelszót, ami 
nem csak számára inspiráló.

Lévainé Nagy Katalin már 
a táblázatokat gyártja, lát-
szik, hogy nem a tanfolya-
mon kezdte az ismerkedést 
a bitekkel: – Gimnáziumban 
tanultunk számítástechnikát, 
de az már régen volt. Most, 
hogy munkanélküli lettem, 
gondoltam felfrissítem a tu-
dásomat. Inspirál a három lá-
nyom is, meg az is, hogy ma 
már enélkül nem sok esély 
van az elhelyezkedésre. 

Ebben mindannyian egyet-
értenek, s ha nem is mindany-
nyian, de zömük biztosan ott 
lesz a következő, magasabb 
szintű tanfolyamon. A ti-
zenöt mostani tag közül He-
gedűs Mihály, Vingelmann 
Ágnes, Szabó Éva, Bodnár 
Sándorné Szilágyi Károlyné, 
Nagy Gyula, Prekop István-
né, Sárközi Ferencné,  Ve-
res-Nagy Andrea és Stiegler 
Erika volt még jelen. 

Megegyeztünk, a tanfo-
lyam végeztével írnak egy 
beszámolót a kurzusról, szé-
pen formázott word doku-
mentumban, kizárólag  az új 
Kulcsi Krónikának.         M. I. 

Ha ráklikkelsz, rákattansz
Tizenöten úgy döntöttek, betekintenek a szép új cybervilágba

Korom Károly Sárközi Ferencnét instruálja a fölösleges spacék és enterek eltüntetéséről

Vingelman Ágnes, Szabó Éva és Bodnár Sándorné is jól boldogult a szövegformázással
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Kezdem magam otthono-
san érezni itt Kulcson – 
vallotta be Farkas Lajos a 
dunaújvárosi Intercisa mú-
zeum igazgatója faluházi 
előadása legelején, s lehet 
is némi alapja a szimpáti-
ának, hiszen május 18-án 
már harmadszor találkozott 
a kulcsiakkal a történész. 

Az iszlám és a migráció 
kérdését, illetve a volt jugo-
szláv elnök, Joszip Broz Tito 
szerepét és korszakát bemu-
tató előadásait követően ez-
úttal a reformáció ötszázadik 
évfordulója apropóján három 
határon túli magyar kistele-
pülés megmaradásért, túl-
élésért folytatott küzdelmét 
mutatta be. A  horvát-magyar 
határ, illetve a Duna és a 
Dráva által közrefogott Drá-
va-szögben található három 
kis település,  Karancs, Kő 
és Sepse különösen elmúlt 
száz éves történelme volt a 
kiindulópont. Nem árulunk 
el titkot azzal, Farkas Lajos 
Szerbiában, felesége pedig 
itt, a Dráva-szögben szüle-
tett,  így még életszerűbben 
írta le a történelem kelméjét 
a családtörténet aranyfona-
lával átszövő, lebilincselő 
előadás a határon túli ma-
gyarság sorsát, helyzetét. 

Talán kevesen tudják, 
hogy a reformáció szellemi-
sége a történelmi Magyaror-

szágon az Alföld és Erdély 
mellett az Oszmán Biroda-
lom fennhatósága alatt lévő 
hódoltsági területeken talált 
leginkább lelkekre. Ebben az 
időben jelent meg a magyar-
országi reformáció délvidéki 
szószékén Sztárai Mihály,  
„A Reformátor”. Az 1575-
ben elhunyt laskói prédiká-
tor, író és később püspök volt 
az elindítója a baranyai és  
szlavóniai reformációnak, 
nem kevesebb, mint 120 
gyülekezet alapításával. Si-
kerében nagymértékben se-
gítette őt a reformáció egyik 
formális alapvetése, mely 
szerint az addig használt la-
tin bibliákat Európa-szerte 
lefordították az anyanyel-
vekre, s így tettek az egyházi 
liturgiával is. Mindezeken 
túl a reformáció a pór nép 
számára is elérhetővé akarta 
tenni a tudást, s így számo-
latlanul alapította iskoláit. 

Az anyanyelvhasználat 
és az oktatás jelentette azt 
a fundamentumot, amelyre 

a protestáns (református és 
evangélikus) egyházak épí-
tették váraikat. A délvidéki 
református egyház számára 
négy évszázadnyi virágzás 
következett, olyannyira, 
hogy a 16-17. század fordu-
lójára Debrecen, a kálvinista 
Róma után Hercegszőllős, a 
drávaközi református egyház 
központja lett a történelmi 
Magyarország második leg-
nagyobb befolyású püspök-
sége. 

A Trianon óta eltelt 97 
esztendőben azonban mond-
hatnánk, hogy sikerült ezt 
az erős várat lerombolni, s a 
hitében erős, lélekszámában 
nagy magyarságot elűznie a 
Délvidék fölött regnáló poli-
tikai hatalmaknak.  A legna-
gyobb pusztítást az első sokk 
okozta, hiszen a Szerb-Hor-
vát-Szlovén később Jugo-
szláv Királyság mindent 
elkövetett a magyar oktatás 
felszámolásáért, ezen ke-
resztül támadva a református 
egyházat is. A hitében, okta-

tásában ellehetetlenített, éle-
tében is fenyegetett magya-
rok tömegesen hagyták el  az 
elszakított területeket. Nem 
javult a helyzet a második 
világháborút követően sem, 
a titói Jugoszlávia fokozta 
az ideológiai üldözést, és az 
ország széteséséhez vezető 
polgárháborút lezáró béke 
sem jelentett túl nagy meg-
nyugvást, előrelépést.  

Farkas Lajos számokon 
mutatta be a drámai fogyat-
kozást. Az 1991-es népszám-
lálás adatsorában ötven apró 
dráva-szögi település szere-
pel, amelyekben a magyar-
ság zöme él. A legtöbben, 
24.145-en, 1941-ben voltak,  
1991-re azonban már csak 
8956-an vallották magukat 
magyarnak, s az 1991-es 
szerb-horvát háborút köve-
tően  mintegy  háromezer 
magyar hagyta el Baranyát...

Dacára az anyaországból 
változó intenzitással érkező  
állami, kormányzati, vállala-
ti és magántámogatásnak, a 
fogyás Farkas Lajos szerint 
elkerülhetetlen. Felemelő 
élmény volt az újjáépített  
Karancsi templom tavaly 
szeptemberi, ünnepi isten-
tiszteletén Kolinda Grabar 
Kitárovics horvát és Áder 
János magyar köztársasági 
elnökök együttműködést, ba-
rátságot erősítő jelenléte, de 
a nemes gesztusoknál alig-
hanem többre lenne szükség 
ahhoz, hogy a határon (innen 
és)  túl is megmaradjunk.... 

M. I.

Reformációról, magyarságról
Ötszáz év három délvidéki magyar település történelmének tükrében

Farkas Lajos diagramokon is szemléltette a határon túli magyarság fogyását 

Voltak, akik a kerti munkák helyett a Faluház előadását 
választották, előtérben Jobb Gyula és dr. Zsiros Mária

A Nemzeti Összetartozás 
Napja az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, jú-
nius 4-ére eső nemzeti em-
léknap Magyarországon. 
A  törvénnyel az Ország- 
gyűlés kinyilvánította:  „a 
több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége 
része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságá-
nak meghatározó eleme”.



A kirándulók fő célja a Cso-
datévő Kis Jézusnak otthont 
adó, 1613-ban épített, Győ-
zedelmes Miasszonyunk 
templom volt. Ennek kö-
zépső oltárán található a 
mindössze 47 cm-es Jézus 
szobor. A viaszból készült 
szobor 1623-ban érkezett 
Spanyolországból, és a prá-
gaiak úgy tartják, sok vesze-
delemtől óvta meg őket az 
évszázadok során. A zarán-
doklat résztvevői megte-

kintették a Kék Templomot, 
amely alapköveit 1909-ben 
tették le, Szent Erzsébet 
halálának 900. évforduló-
ja tiszteletére. Kitűzött cél 
volt még a Szent Vitus Ka-
tedrális, és a Szent Péter 
Pál katedrális, mely utóbbi 
alapítása 1080-ra tehető. A 
csoport ellátogatott a Prá-
gai várba is, amely 70.000 
négyzetméteres területével, 
a világ legnagyobb ősi vára 
cím büszke tulajdonosa. 

A Vidám Emberek Közös-
sége fáradhatatlanul alkot, 
műsoraikkal rendezvényeken 
lép fel és közös kiránduláso-
kat szervez az érdeklődők-
nek, közösségépítő munkájuk 
kimagasló Kulcs életében. 
Legutóbb Prágába szerveztek 
zarándokutat, amelyről Elség 
Judit küldött beszámolót.

A Vidám Emberek nyolc 
tagja Szeleczky Csaba atya 
vezetésével, a Dunaújvárosi 
Egyházközség több tagjával 
együtt egy négy napos prá-
gai zarándoklaton vett részt, 
melynek célja a prágai Cso-
datevő Kis Jézus felkeresé-
se volt. Hétfőn kora reggel 
jó hangulatban indultunk, 
és a Rózsafüzér Imádsággal 
kértük utunkra a szerencsét 
hozó áldást. Dél körül már 
Pozsonyban, a Lachner Ödön 
által tervezett, Szent Erzsé-

betnek ajánlott Kék templom 
színeiben gyönyörködtünk, 
majd a Koronázási templom 
oldaloltárának Utolsó Vacso-
ramásolata varázsolt el ben-
nünket. A fárasztó utazás után 
este nyolc körül tudtuk elfog-
lalni kolostori egyszerűségű 
szobáinkat Prágában. Másnap 
megkezdtük kétnapos baran-
golásunkat és ismerkedésün-
ket a cseh fővárossal. 

Az 1410 óta hibátlanul mű-
ködő Asztronómiai Óra já-
téka, a Prágai Vár, az onnan 

nyíló kilátás, és a Szent Vi-
tus Katedrális monumentális 
épületének látványa készített 
fel minket arra a felemelő és 
meglepő eseményre, mely a 
Győzedelmes Miasszonyunk 
Templomban várt minket a 
harmadik napon. Ez utóbbi 
templomban található zarán-
doklatunk célja, a csodatévő 
Prágai Kis Jézus, kinek több, 
mint hetven ruhája van külön-
böző országokból származó 
adományozóktól. 

És a nagy meglepetés itt ért 
minket. Egy veszprémi zarán-
dokcsoport három pappal ép-
pen akkor celebrált magyar 
nyelvű misét a Prágai Kis 
Jézus tiszteletére, amikor be-
léptünk a templomba. Isme-
rős szavak, otthonos hangulat 
fogadott minket, amitől kez-
dődő honvágyunk is elrepült. 
Csütörtök reggel könnyű reg-
gelinket követően egy másik 
Cseh város, Brno felé indul-
tunk, ahol pár órás pihenőnk 
alatt a 300 éves Parnasszus 
kút hozott felüdülést, vala-
mint a Szent Péter Pál Kated-
rális adott lelki nyugalmat 
lassan fáradó társaságunknak. 
A szépségek emlékével telve 
egy újabb, mintegy hat órás 
autóbuszos utazás végén este 
10 óra körül szálltunk le az 
ismerős fák alatt a buszról, 
hogy élményekkel telten saját 
ágyunkban kezdjük kipihenni 
a négy nap fáradalmait.

Vidám emberek prágai zarándoklata
A Csodatevő Kis Jézus templomában magyar nyelvű misét is hallgathattak
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A zarándoklat résztvevői a Csodatévő Kis Jézussal

Pünkösd a keresztény 
egyház egyik fő ünnepe, 
amely a húsvétot követő 
ötvenedik napon 
kezdődik. 

A keresztény egyház an-
nak emlékére tartja, hogy 
tanai szerint Jézus menny-
bemenetele után a Szentlé-
lek leszállt az apostolokra. 
A húsvéthoz alkalmazkodó 
pünkösd is mozgó ünnep a 
niceai zsinat (i. sz. 325) ha-
tározata óta. A május 10-ike 
és június 13-ika között moz-
gó ünnep ünnep keresztény 
jellegének hangsúlyozására 
a középkori  egyház a temp-
lomokban megjelenítette a 
bibliai eseményt. 

Különböző rítusok és hi-
edelmek kapcsolódnak eh-
hez a naphoz hazánkban is, 

akárcsak a környező népek-
nél. Nálunk azonban a pün-
kösdnek nincs rossz előjelű, 
boszorkányos vagy halotti 
jellege. A keleti szlávoknál 
jellegzetes az ünnep kapcso-
lata a vízzel és a rituális für-
déssel. Nálunk általánosan 
is úgy tartották, hogy a pün-
kösdi hajnali fürdés egész 
évre mentesíti az embert a 
kelésektől. Május elsején 
és pünkösd napján a szent 
kutak vizében mosakodtak 
vagy abból ittak. A pünkös-
di harmattal való mosakodás 
szeplőűző és szépségvarázs-
ló. 

A pünkösd termésjósló a 
gabonafélékre, valamint idő-
jósló nap is, ilyenkor  tilos  

mezőgazdasági és egyes há-
zimunkákat végezni, kivált-
képpen kenyeret sütni. 

Néhány gazdasági szokás 
is kapcsolatos pünkösddel: 
pünkösdkor cselédvásárt 
tartottak, ezen a napon szed-
ték a báránydézsmát, ekkor 
kapták a pásztorok az ún. 
pünkösdi garast. Sok helyen 
minden községi pásztor éle-
lem- és pénzadományt ka-
pott minden háztól, akiknek 
állatot őrzött. 

A pünkösdi táplálkozás-
sal kapcsolatos néhány adat 
előírásos jellegre utal. Juh-
tartó gazdáknál szokásos a 
pünkösdi bárány megevése, 
egyes helyeken bizonyos 
édestésztákat esznek, hogy 

sárga legyen a kender. Az 
ünnep természetes jelképei 
a zöld ág és a rózsa a ma-
gyarországi pünkösdi szoká-
sokban is szerepet játszanak. 
A zöld ággal díszítés legje-
lentősebb ideje a pünkösd. 
Egyes helyeken pünkösdkor 
állítják a májusfát is. 

A rózsa ünnepi kapcsola-
tára a pünkösdi királynéjárás 
és pünkösdölés dalszöve-
gei is utalnak. A pünkösdi 
királyné fejét általában ró-
zsakoszorú díszíti, egyes 
változatokban rózsaszirmot 
hint maga körül. Lehetsé-
ges, hogy a pünkösdi rózsa 
és a pünkösdi énekekben 
szereplő Szent Erzsébet 
kapcsolatban állott Szent  
Erzsébet tiszteletével és az 
úgynevezett rózsacsodával.

                   (mek.oszk.hu)

Az ötvenedik napon
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Jeles sportvállalkozás 
állomása volt telepü-
lésünk április elején: 
Zipperer Viktor három-
százötven kilométeres 
összetett maraton-
futásának negyedik 
pihenőhelye.  

Az embert próbáló sport-
teljesítményt pedig a máso-
dik világháborút követő ma-
gyar-csehszlovák államközi 
egyezmény nyomán végre-
hajtott  lakosságcsere het-
venedik évfordulójára 
emlékezve vállalta. A dél-fel-
vidéki magyarok kitelepítésé-
nek kezdőnapjára a dél-alföl-
di Medgyesegyházán minden 
évben április 12-én emlékez-
nek. Futónkat is akkorra vár-
ták a kisváros autóbusz- és 
vasútállomása melletti téren 
álló emlékműnél, amelynél a 
tatabányai születésű Zipperer 
Viktor tavaly decemberben 
elhatározta, hogy a hetven 
évvel ezelőtti, magyar és 
szlovák családok ezreit ad-
digi életük feladására, ottho-
naik elhagyására kényszerítő 
tragédiára emlékezve meg-
szervezze a mai Szlovákia te-
rületén lévő Gúta (szlovákul 
Kolárovo) és Medgyesegyhá-
za közötti futását.

Futott ő már annyi minde-
nért. Negyven éves koráig a 
labda után, mivel addig iga-
zolt labdarúgó volt. Amikor 
abbahagyta, elhatározta, hogy 
addig nem hal meg, amíg le 
nem fut egy maratont. Ami-
kor az megvolt, ultra- és ösz-
szetett maratonokat kezdett 
futni, hogy a folyamat meg-
koronázásaként 2015-ben 
körbefussa Magyarorszá-
got határvonalai mentén. Az 
1810 kilométeres vállalkozás 
54 napig tartott, nyolc pihe-
nőnappal, ez a mostani csak 
11 futónapot vett igénybe, 
nagyjából egyforma, 30-35 
kilométeres távolságokkal. 
Mindezt egyedül, kísérő nél-
kül, mert azt már nem sikerült 
megszervezni, ám a logiszti-
ka így is gördülékeny, és fi-
gyelemre érdemes példája a 

települések közötti összefo-
gásnak. Szállást és étkezést az 
útba ejtett önkormányzatok, 
civil szervezetek biztosítot-
tak, és a személyes holmiját 
is a következő állomásra szál-
lították De a kisebb-nagyobb, 
fő és mellékutakon egyedül 
volt...

– Nem állítom, hogy az el-
induláshoz nem kell pillanat-
nyi elmezavar, de ha már úton 
van az ember, minden megol-
dódik – mondta aggodalmas 
kérdéseinkre az 54 éves test-
nevelő tanár. Hagyományt 
mindazonáltal nem teremtene 
az emlékfutásból.

A teljesítmény és a nemes 
szándék elismeréséül a kul-
csi önkormányzat a maraton-
futóknak kijáró tisztelettel 
fogadta Zipperer Viktort. A 
sportpályánál Ruffing Péter 
testnevelő tanár diákjai, Fe-
jes Adél, Posch Nikoletta és 
Nagy Paszkál várták a befu-
tót, akit Fejes Balázs alpol-
gármester köszöntött. Egy 
frissítő elfogyasztása és a 
Holl Tamásné képviselő által 
kiosztott Kulcs – jó itt lenni 
feliratú mezek felöltése után 
pedig együtt tették meg a Ha-
jóállomás Vendégházig még 
hátralévő mintegy három ki-
lométeres szakaszt. Ott aztán 
mindenki pótolhatta a moz-
gás során elégetett kalóriákat 
és az elveszített folyadékot. 

Közben pedig beszélget-
tünk, persze a futásról, és az 
azzal járó kínokról, de a tör-
ténelemről, gyökereinkről, az 
emberekről is. Nem minden-
hol fejezték ki együttműkö-
désüket, segítő szándékukat 
úgy ahogyan Kulcson, azt 
megelőzően csak Oroszlány 
alpolgármestere szegődött fu-
tónk társául. Hogy miért is ez 
a lelki, gondolati azonosulás, 
arról Fejes Balázs beszélt: 

– Önkormányzatunkat 
március végén kereste meg 

Medgyesegyháza polgármes-
tere, dr. Nagy Béla György, 
hogy segítsük a Felvidékről 
Kitelepített Magyarok Em-
léknapjára szervezett Emlék-
futás lebonyolítását, lévén, 
hogy településünk is része a 
futás útvonalának. Természe-
tesen igent mondtunk, hiszen 
országos kezdeményezésük 
célja több vonatkozásában is 
illeszkedik önkormányzatunk 
és községünk stratégiájához, 
identitásához. Támogatjuk 
országunk és nemzetünk sor-
sát meghatározó történelmi 
események méltó megemlé-
kezéseit, az emlékezet ébren 
tartását, és ha ennek népsze-
rűsítése egy sporttevékenysé-
gen keresztül valósul meg, az 
különösen kedves számunk-
ra. Kulcson a sportélet igen 
aktív, s ezt mi sem bizonyít 
jobban annál, hogy csatlakoz-
va akciójukhoz, településünk 
határából a Hajóállomásig 
együtt tettük meg a távot, is-
kolánk testnevelő tanára és 
diákjai kísértével. Medgyes-
egyháza Polgármesterének és 
Önkormányzatának további 
eredményes munkát kívá-
nunk, büszkék vagyunk, hogy 
mi, kulcsiak is részesei lehe-
tünk e nemes akció sikerének.

Munkácsi Imre

Medgyesegyháza felé, félúton
Kulcs is állomása volt a felvidéki magyarok kitelepítésére emlékező futásnak

Érkezés után, indulás előtt a futócsapat: Nagy Paszkál, Posch Nikoletta, Fejes Adél,  
Fejes Balázs, Zipperer Viktor, Ruffuing Péter és Holl Tamásné

Érkezéskor, Kulcs határá-
ban. Futottak vele
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Még csak május végét 
mutat a naptár, de a 
Kulcsi Kemencés Kéz-
műves Egyesületnél 
már kész a program 
nyári, Bölcsőringató 
táborukra.

Ezen persze nem kell cso-
dálkozni, hiszen ebben a mű-
fajban évtizedes tapasztalatuk 
van. Idén július 24-től 29-ig 
várják a gyerekeket és a népi 
mesterségekkel ismerkedni 
akaró felnőtteket. (Vigyázat, 
veszélyes terep, számos fel-
nőtt akadt már, aki a tábor, a 
kemencések foglalkozásainak 
hatására módosított pályát!)  

A helyszín a Hajóállomás, 
vagy a Császártanya lesz, 
mindkettő jól ismert, és a 
program is jól bejáratott.  A 
6-14 éves  korosztálynak  szá-
mára  tartanak kézműves  fog-
lalkozásokat, a hagyományos   
népi   mesterségek délelőttön-
ként kézműves foglalkozások 
lesznek, ahol a hagyományos 
népi mesterségek alapanya-
gait, alapfogásait sajátítják el 

a résztvevők a KKKE népmű-
vészeti mestereinek,   oktatói-
nak    irányításával.

Forgószínpad   jelleggel   
kiscsoportos foglalkoztatá-
sokon megismerkednek a fa-
faragással, bőrművességgel,  
fazekassággal,  kosárfonás-
sal,  nemezeléssel, gyapjúszö-
véssel,  gyékényezéssel, szal-
mafonással,   gyöngyfűzéssel,   
textilfestéssel.     Délutánon-
ként népi hangszerekkel, népi 
táncos, dalos   gyermekjáté-
kokkal,   a magyar paraszti 

konyha egyszerűbb elemei-
vel  ismerkedhetnek  meg. A  
programot  drámapedagógiai  
foglalkozások    színesítik,    
népmese   feldolgozásokkal.   

Szombaton, a már hagyo-
mányosnak mondható  Csa-
ládi  Nappal és  Kiállítással  
zárul az  alkotóhét. 

A foglalkozások 9:00-től 
12:00-ig  és  13:30-tól  16:30-
ig  tartanak. Minden  nap  
8:30-tól  gyülekező  (előze-
tes egyeztetéssel már 8 óra-
kor fogadják a gyerekeket). 

Ebédidő:  12:00-től 13:30-ig,  
meleg  ebéd a Kalóz Pizzéri-
ában. Részvételi    díj    gyer-
mekeknek:   15.000 forint    
(anyagköltséggel,  ebéddel 
együtt).

Idén az alkotó  kedvű  fel-
nőtteket  is  várják. Az  előző 
évek gyűjtőmunkája alapján 
helyi  jellegű  öltözet  terve-
zése, kivitelezése  (blúz,  ing,  
kötény, szoknya),   gyöngy   
nyakék   készítése,   valamint   
a   környezetünkben  található  
szálas  anyag felhasználása, 
használati    tárgy    készíté-
se tepikeléssel, szerepel a le-
hetőségek között,    előzetes  
egyeztetés  alapján.  Az egy  
szakmára  vonatkozó  oktatás  
díja  (6  nap),  15.000  forint, 
plusz anyagköltség. Étkezés 
igény szerint,  önellátó, vagy  a 
Kalóz pizzériában igényelhe-
tő. Jelentkezni a 20/3460944  
telefonszámon   vagy e-ma-
ilben: kemencekulcs@gmail.
com címen lehet. A www.ke-
mencekulcs.gportal.hu ízelítőt  
kaphatnak az elmúlt   évek   al-
kotótáborainak hangulatából.

Idén is: bölcsőringató nyári tábor

Agyagozás a táborban Batykó Szilvia keramikus vezetésével
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Fontos telefonszámok Országos döntőbe 
jutottak a fiú atléták!
Diákolimpia: ezúttal színesfémet gyűjtöttek iskolásaink

Hajrájához érkeztek a 
diákolimpia sportági se-
lejtezői, májusban már a 
megyei döntőket rendez-
ték, amelyekben a Fekete 
István Általános Iskola 
Ruffing Péter testnevelő 
felkészítette diákjai szá-
mos szép sikert értek el. 

A legnagyobb, az iskola 
történetében eddig párját rit-
kító sikert a fiú atléták érték 
el, akik a kis iskolák diák- 
olimpiájának megyei dön-
tőjét megnyerve bejutottak 
az országos döntőbe! A má-
jus 15-én, Székesfehérváron 
rendezett csapatversenyen 
Gönczi Csanád, Szarka Má-
tyás, Nagy L. Paszkál, Posch 
Benjamin, Koska Csaba és 
Morva Olivér képviselte a 

kulcsi színeket, s vívta ki a 
jogot az országos döntőbeli 
szereplésre. Két versenyzőnk 
egyéniben is szép sikert ért 
el a megyei döntőn, Sinkó 
Gabriella 800 méteres, Nagy 
L. Paszkál pedig 600 méteres 
síkfutásban szerzett ezüst- 
érmet! 

A fényes érmek gyűjtöge-
tése ezzel még nem ért véget. 
Az iskola IV. korcsoportos 
leánykosárlabdázói a harma-
dik helyet szerezték meg a 
diákolimpia megyei döntő-
jében. A csapat tagjai voltak: 
Sinkó Gabriella, Kósa Zsófia, 
Felső Fruzsina, Denkovics 
Lilla, Kosztolányi Zsuzsanna, 
Bacsa Eszter, Reszegi Dóra, 

Kriezer Noémi, Kriston Júlia, 
Vajda Luca, Báró Brigitta és 
Bartkó Viktória.

A lányoknál nemesebb fé-
met gyűjtöttek be a III. kor-
csoportos fiú labdarúgók: a 
Hegedűs Kelemen, Ficsúr 
Barnabás, Polányi Ákos, 
Nagy L. Paszkál, Váradi Kor-
nél, Posch Benjamin, Szenczi 
Tibor, Herczeg Marcell, 
Csasznyi Roland, Szabó Bá-
lint és Gádory Olivér alkotta 
csapat a diákolimpia megyei 
döntőjének második helyén 
végeztek.  És jutott még egy 
harmadik hely is az iskola 
futballistáinak, a kis iskolák-
nak kiírt bajnokság harmadik 
helyét szerezte meg a Hege-
dűs Kelemen, Tóth Roland, 
Polányi Ákos, Nagy L. Pasz-
kál, Váradi Kornél, Posch 
Benjamin és Szenczy Tibor 
alkotta csapat

A remek eredményeket Bu-
dai Árpád igazgató egy-egy 
személyre szóló igazgatói 
dicsérettel is honorálta, így 
köszönve meg az iskola jó 
hírének öregbítését, s egyben 
jutalmazva a felkészülésbe 
fektetett egész éves munkát. 
Ami az atléták számára még 
nem fejeződött be, hiszen vár 
rájuk az országos döntő, Mis-
kolcon,   június 18-tól 21-ig.

Nagy L. Paszkál: egy arany a 
csapattal és egy ezüst

Sinkó Gabriella az ezüstéremmel, és a versenytárs Posch Nikolettel

A döntős csapat: Gönczi Csanád, Szarka Mátyás, Nagy L. 
Paszkál, Posch Benjamin, Koska Csaba, Morva Olivér 

Polgármester

Jobb Gyula                            70/639-0157

Alpolgármester

Fejes Balázs                          70/639-0133

Jegyző

Dr. Árva Helga                      70/639-0139

Adóügy

Bartók Mária                         70/639-0164

Gazdálkodás

Bacsa  Zsuzsanna                  70/639-0142

Jónás Teréz                            70/433-0314

Palóczi Tímea                       70/639-0152

Igazgatás, népesség, gyámügy, anya-
könyv

Radnó Józsefné                     70/639-0135

Csicskovics Zsuzsanna         70/639-0166

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz Katalin    70/639-0147

Pénztár

Kovács Angéla                      70/639-0148

Településőr

Horváth Zoltán                      70/639-0160

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 
Intézményvezető

Rendné Pocsai Izabella         70/639-0162

Bölcsőde szakmaivezető

Holl Tamásné                        70/639-0241

Fekete István Ált. Isk. Igazgató

Budai Árpád                            25/252-069

Családgondozó

Szloboda Andrea                   70/636-6311

Házi gondozás

Sárközi Ferencné                   70/328-2439

Tamaskovics Andrea             70/328-2429

Védőnő

Danka Edit                            70/639-0143

Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla                  70/639-0169

Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes                     20/440-8088

Fogorvosww

Dr. Szappanos Mária               25/254-022

Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó           20/377-7842

Könyvtár & Faluház-Sport

Nagy Erika                            70/639-0168

Körzeti megbízott

Fridrich Tamás                      70/944-3149

Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula                         30/621-5342

Adonyi Kormányablak

Ügyfélszolgálat                       25/759-255

Református Lelkipásztor

Fodor István                          30/223-3753

Katolikus Plébános

Bozai Márton                        20/354-8122

Szennyvízszállítás

Liqiud Porter Kft.                  70/600-0620
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