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XII. évfolyam, 12. szám 2019. december

Kedves Olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja, vagy a www.kulcs.org oldalon elolvashatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

Mikulás buli Kulcson

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.
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A kulcsi gyerekek Csepregi Márton vezetésével várhatóan cso-
dálatos Betlehemes műsort fognak bemutatni majd Kulcson, 
december 23-án az V. Nagy Kulcsi Halfőző Versenyen 14 óra  
15 perctől. Azonban néhány szerencsés már láthatta a kulcsi 
gyerekeket remekelni a Rácalmásiak karácsonyán december 14-
én, a fotó is ott készült róluk. 

Betlehem
Kulcsi gyerekek játéka  

December 5-én,  
a kulcsi faluházban 
„Ácsi, itt a Mikulás 
bácsi” címmel 
gyermekműsort adott 
elő a Mesekocsi 
Színház és a Center 
Színház közösen. 

Az egyetlen jó krampuszt, 
Rikárdót alakító színész 
Takács Richárd olyan jól ala-
kította a szerepét, hogy nem 
csak a gyerekek figyelmét kö-
tötte le pisszenés és rezzenés-
telenre, de a kísérő felnőttek, 
szülők arcára is mosolyt csalt. 
A krampusz remek hangula-
tot és vidám várakozást va-
rázsolt magánszámával, mely 
után kellemes ráadás volt a 
bölcs és jóságos Mikulás és a 
csodaszép Hótündér érkezése. 
A faluház teljesen megtelt a 

kulcsi gyerekekkel, akik idén 
nem utoljára találkozhatnak a 
piros ruhás bácsival. Hiszen a 
faluház előtt elhelyezett posta-

ládába bedobott kívánságokat 
5-én elvitte a Mikulás, hogy át 
tudja tanulmányozni. De azt 
ígérte a nagy szakállú, hogy 

december 19-én újra Kulcsra 
érkezik majd egy Mikulás kü-
lönítmény, hogy teljesítse a 
kulcsi gyerekek kívánságait. 

Mikulás buli Kulcson
Rikárdó remek hangulatot csinált 

A Faluház zsúfolásig megtelt

Adventi bolhapiac volt

December 8-án a faluház előtt és a házban egyaránt külön-
leges, adventi bolhapiacot rendeztek. A havonta szokásos 
börze törzsvásárlói már megszokhatták, hogy többnyire új-
rahasznosításra váró apróságok és házi finomságok keresik 
gazdáikat, de most az ünnepváráshoz nélkülözhetetlen deko-
rációs kellékek és ajándéknak is kiváló kézműves termékek is 
színesítették a vásár kínálatát. A teljesség igénye nélkül isteni 
mézeskalács illatban kézzel festett képeslapok, kültéri ünnepi 
dekorációk és horgolt csillagok mind-mind ügyes kezű, tehet-
séges falunkbéliek által készített kincs kínálta magát.
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A Horgász 
Egyesületek Fejér 
Megyei Szövetsége és 
a Horgász Egyesületek  
Velencei-tavi 
és Dunamenti 
Szövetsége, mint az 
itteni Duna szakasz 
halgazdálkodási 
alhaszonbérlői 
indulni kívánnak 
azon a MAHOP-1-2. 
pályázaton, melyet 
a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a 
MOHOSz-szal közösen 
írt ki.

A pályázat célja ívóhely fej-
lesztés, helyreállítás.

Fontos kritérium, hogy a 
projekt frekventált vízterü-
leten, lehetőleg a tervezett 
horgászturisztikai fejleszté-
sekkel összefüggésben való-
suljon meg.

A két horgász szövetség az 
érintett önkormányzatok és 

horgász egyesületek bevoná-
sával kívánja a területet helyre 
állítni. Ezen kívül szükséges 
még az illetékes vízügyi ható-
ság és a Duna Ipoly Nemzeti 
Park engedélye is a munkála-
tok megkezdéséhez. 

Első körben a Kulcs és 
Rácalmás között elterülő öb-
löt megtisztítják az ott feltor-
lódott szeméttől, uszadéktól. 

Bozótot gyérítenek, hogy az 
ne fogja fel a frissen érkező 
hordalékot.

Második körben a letaka-
rított mellékágból kikotor-
ják az iszapot, a létrehozott 
rézsűkön pedig ívó helyeket 
alakítanak ki.

A beavatkozás elsődleges 
célja a vízi biológiai sokféle-
ség és a vízi ökoszisztémának 

a védelme és helyre állítása. A 
felújítás hozzájárul a halfogá-
sok mennyiségének fenntar-
tásához és növeléséhez.

Természetesen nem csak 
a horgászközösség profitál 
a rekonstrukcióból. Meg-
szűnik a szemetes, pocso-
lyás víz, a környéken keve-
sebb szúnyog lesz, a tisz-
ta öböl alkalmas lesz csóna-
kázásra, strandolásra. Az itt 
élők környezeti adottságai is 
javulnak.

 A mellékági rehabilitá-
ció vízügyi szempontból is 
fontos. Árvizeknél vízfelve-
vő szerepe van.

A mindannyiunknak elő-
nyöket nyújtó beruházás ko-
moly anyagi áldozatot kíván a 
két horgász szövetségtől, me-
lyet horgász turisztikai fej-
lesztésre félre tett keretük-
ből finanszíroznak.

Dualszky-Kovács István
HVDSZ alelnök

Megújul a Kulcsi-öböl 
Cél az ívóhely fejlesztés, helyreállítás 

Jobb Gyula polgármester az öböl jelenlegi állapotát mutatja

„Évszakok Kulcson”
fotóverseny kulcsiak részére

A Kulcsi Krónika szerkesztőségének szervezésében meghirdetjük az 
„Évszakok Kulcson” témájú fotó pályázatot kulcsiak számára, lehetővé téve, 
hogy fotókon keresztül mutassák be otthonukat, településünket Kulcsot, 
valamint annak történelmével, értékeivel kapcsolatos gondolataikat, 
érzelmeiket.

Nevezni az alábbi három szekciókban lehet,  
az évszakok be mutatásával:

• Természetfotó

• „Ilyenek vagyunk mi” Események, épületek, a településen 

• Ember ábrázolás, portré

Elbírálás:

A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el.

A bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek az anyagból 
összeállított kiállításon, a Krónika lapjain és online felületein is, és az 
önkormányzat egyéb kommunikációs felületein. A legjobban sikerült 
alkotások közül válogatott anyagból naptár és képeslapok készülnek 
majd. 

Technikai megkötések:

A fotók felbontását, méretezését nem határozzák meg a szervezők, ezzel 
hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség 
legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában 
beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek.

A beküldött pályamunkák mérete minimum 4 MB legyen. A fotókat jpg 
formátumban kérjük beküldeni. Egy pályázó szekciónként maximum  
5 pályamunkával vehet részt a fotópályázaton.

Beküldési időszak: 2019. december 20.–március 1.

A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tar
talmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét.

A pályázatok a következő címre küldhetők be:  
kulcsifotok2020@gmail.com

A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján 
megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda 
nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a kiíró 
felhasználhatja a későbbi, a  települést népszerűsítő kommunikációjában.

A díjazott alkotókat a Szervező 2020. március 15ig elektronikus levélben 
értesíti az eredményekről.

Sikeres alkotó munkát kívánunk!

Felhívás: Fotópályázat kulcsiak részére
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a képviselő-testület határozatképes, majd ismertette a 
napirendi pontokat, melyet a testület elfogadott. 

A testületi ülés napirendi pontjai a követ-
kezőek voltak:

1. Emberi Erőforrás Tá mogatás ke zelő 
Köznevelési felhívása a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj rendszerhez történő csatlako-
zásra 
2. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egye-
sület támogatási kérelme 
3.  A Fekete István Általános Iskola 

és AMI, valamint Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület kérelme a Kossuth Lajos 

utca forgalomkorlátozása ügyében 
4.  Kulcs községben közterület elnevezése 

5. Arany János Te het ség gondozó Programban va-
ló részvétel támogatása iránti kérelem 

6. Kulcs Községi Önkor mány zat Képviselő-testü le tének a szociá-
lis tűzifa tá mogatás helyi szabályairól szóló 8/2019. (X. 1.) ön-
kormányzati rendelete módosítása 

7. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni el-
látások megállapításáról 

8.  GDPR szabályzat elfogadása 
9. „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép ki-

alakítása” című, VP6-19.2.1.-63-2-17 számú pályázat tárgyában 
előlegigénylés benyújtása ügyében hozott 125/2019. (X. 30.) ha-
tározat módosítása 

10. Kulcs Község Polgár mes terének jutalmazása 
11. EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámú, „Humán szolgál-

tatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán 
és Kisapostagon térségi szemléletben” című projekttel kapcso-
latos támogatási felhívás 

12. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme 
13. Óvodavezető kinevezésének módosítása 
14. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása tárgyú pályázat 
alapján ajánlattételi felhívás megküldése (EBR 442463) 

15. VP6-19.2.1-63-4-17 kódszámú, „Kulcs hagyományőrző rendez-
vényeinek támogatása” című projektje keretében ajánlattételi fel-
hívás kiküldése a Hagyományőrző rendezvények szervezése és 
lebonyolítása tárgyában 

16. „Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi köz-
szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

17. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 7/2018 (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítása

18. Egyebek
A testületi ülések előterjesztései és jegyzőkönyvei részletesen itt ol-
vashatóak: https://www.kulcs.eu/kepviselo-testuleti-ulesek/ 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete novemberben többször is 
ülésezett, de 2019. november 27-én a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
tartotta meg soron következő nyílt 
testületi ülését.

A hivatal dísztermében jelen voltak Jobb 
Gyula polgármester, dr. Neumann Helga 
jegyző, és Deák Ibolya, Fekete György, 
Nagy Anita, Oberrecht Tamás, Posch 
János, Tóthné Vass Anita képviselők, va-
lamint a lakosság részéről 5 fő is megjelent. 
Elsőként Jobb Gyula polgármester köszön-
tötte a soron következő testületi ülés résztvevőit. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület létszáma 7 fő, 

Maratoni testületi ülés volt
Kivonat a nyílt testületi ülésről 

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
soron következő nyílt testületi ülését 

a hivatali ügymenet figyelembevételével 
2020. január 29-én, szerdán 

16.30 órára összehívom.
Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal Díszterme

Jobb Gyula s.k.                                               
polgármester

Jobb Gyula polgármester 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83.  
	 +36	(70)	639-0157	•	jobbgyula@gmail.com 
 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében 

Deák Ibolya Rózsa 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(20)	221-4838	•	deakibolya64@gmail.com 
 Minden hónap második szerdáján 16.00–17.00 

Fekete György 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
 Minden pénteken 8.00–10.00  

Nagy Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
 Minden hónap első szerdáján 10.00–11.00  

Oberrecht Tamás 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
 Minden hónap utolsó szerdáján 15.00–16.00

Posch János 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
 Minden hónap első szerdáján 15.00–16.00

Tóthné Vass Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	 	
 Minden hónap harmadik szerdáján 15.00–16.00

A képviselői fogadóórák



52 0 1 9 .  d e c e m b e r

Időutazásra invitálom 
a kedves olvasót a 
karácsonyi dekorációk 
világába, hogy a 
saját és a közösségi 
dekorációk igazi 
jelentőségéről 
informálódhassunk. 

Mert a díszítés a sok váddal 
ellentétben nem csak önmagá-
ért való giccs kiállításról szól, 
amire kitűnő alkalom a ka-
rácsonyi ünnep várás, hanem 
nagyon is sok jelentése és üze-
nete van általában.

Anno a paraszti házak-
ban is volt ünnepi dekoráció. 
Manapság már csak inkább a 
skanzenekben tett kirándulá-
saink során láthatunk ilyesmit. 
Azonban itt sem kerülheti el a 
figyelmünket a falon bekere-
tezett menyasszonyi koszorúk 
és szentképek, ahogy az a va-
lóságban is lehetett. Az asztal 
alatt dió és szalma, mindegyik-
nek fontos szerepe volt a pa-
raszti életben. Az új évre egész-
séget, bőséget, termékenységet 
hozott a családnak és a jószá-
goknak is. Azokon a vidékeken, 
ahol nem volt fenyőfa, vagy 
nem tellett rá, sokféle módon 
pótolták. Díszítettek bokro-
kat, muskátlit, fűszernövényt, 
de még lúdtollból is készítettek 
„műfenyőt”. Sőt feltalálták az 
„összeszerelhető” fát is, ilyen-
kor például a bodza szárát vág-
ták le, arra lyukakat fúrtak és 
abba dugtak fenyő vagy örök-
zöld ágakat. A kreatívabbak pe-
dig gyümölcságakat burkoltak 
be színes papírral. Akadtak he-
lyek, ahol a mestergerendáról 
lógattak le fenyőfát, vagy galy-
lyakat, de sok helyen volt di-
vat a koszorú-forma is. Érdekes 
megoldás volt a gömb formára 
összekötött tüskés ág. Sokszor 

a lakások kicsiny mérete is in-
dokolta, hogy inkább lelógó dí-
szítést alkalmaztak. 

Karácsonyfát Magyaror-
szágon először mintegy két-
száz éve állítottak a nemesi 
családok. Falun csak száz éve 
kezdett elterjedni a ma ismert, 
álló, díszített fa. A díszítés idő-
szakonként és tájanként válto-
zott. Alapvetően mindenhol az 
került a fára, ami rendelkezés-

re állt. A diótól az aszalt gyü-
mölcsig, a süteménytől a szí-
nes szentképekig, az almától a 
felfűzött bogyókig, pántlikáig 
sok mindennel tették szebbé 
a fát, vagy ágat. Hosszú ide-
ig maga a fa volt az ajándék 
a családnak, hiszen a rajta lé-
vő finomságok mind ehetőek 
voltak. Akkoriban a díszeknek 
is szimbolikus értékük volt. 
Az egészséget, a bőséget jel-
képezték. Az alma nem csak 
az egészséget jelentette, ha-
nem bibliai utalás is volt. A 
felfűzött termések, vagy bo-
gyók látványosan tekereg-
tek az ágakon, egyben meg-
idézték a Paradicsomból a kí-
gyót. Az ünnep erősen kötő-

dött a valláshoz. Sokkal inkább 
a lelki megélést segítette, mint 
a tárgyiasult ajándékozást. A 
Jézus születésének várása, a 
Betlehem, a vallási rituálék is 
mind ezt szolgálták. A kará-
csonyi szokások változásával 
egyre többféle dísz jelent meg, 
melyek már csak szépek voltak, 
de nem ehetők. Alapanyaguk 
az üveg, a porcelán, a fa, fém, 
vagy akár a gyöngy is lehe-

tett. A formák gazdagodtak, 
a gömb mellett például házi-
kó, repülő, angyalka, lepke és 
számtalan más ötletes, színes 
dísz készült. A karácsonyfákon 
már kezdetektől megjelent az 
édesség is. Az ostya, mézeska-
lács, sütemény mellett nagyon 
népszerű volt a habcsók, majd 
a szaloncukor. Voltak helyek, 
ahol például az udvarló fiú vit-
te a lányos házba a feldíszített 
karácsonyfát, melyért hímzett 
kendőt kapott viszonzásul. 

Szép szokás volt régen és ma 
is az, hogy közös karácsony-
fát állítottak azoknak, akiknek 
otthon nem tellett rá. A kö-
zösségi terekben is fontos lett 
a karácsonyfa állítása, így ke-

rült gyerekközösségekbe, isko-
lákba, majd kórházakba, vagy 
éppen a települések központ-
jába.

És megérkeztünk a felve-
zetőben említett témához. A 
Vidám Emberek Közössége 
idén is feldíszítette a telepü-
lésen a buszmegállókat, még 
a 6-os út mellettieket is, hogy 
az utazóknak is jusson a ro-
hanó hétköznapokban a kará-

csonyvárás áhítatából. A leg-
jobban sikerült alkotások ismét 
az óvoda elé kerültek, magam 
is tanúja vagyok reggelenként, 
hogy a gyerekek megcsodálják 
a Mikulásokat. Köszönjük a ci-
vil közösség munkáját és min-
den kulcsinak, aki a dekorá-
ciójával csillogóan hangulatos-
sá tette településünk karácso-
nyi képét.

Fontos a karácsonyi dekoráció
Ünneplőbe öltöztetett buszmegállók  

Köszönjük a civil közösség munkáját!
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Sárközi Ferencné  
2020 júniusában  
44 év munkaviszony 
után vonul hivatalosan 
nyugdíjba az Adonyi 
Szociális Központ 
munkatársaként. Azon-
ban már nem dolgozik,  
a sétálóidejét tölti.

Aki nem ismerné Zsuzsát, ő 
a kulcsi szociális munkás már  
30 éve. Pontosabban most már 
ő a nyugdíjazott kulcsi szociális 
munkás. Kék autóját so-
kat láthattuk a kulcsi 
utcákon egy-egy 
ház előtt meg-
állni, vagy az 
orvostól, esetleg 
a gyógyszer-
tárból halom-
nyi recepttel, vagy 
gyógyszerrel  elsietni. 
Mindenkit és mindent ismer 
Kulcson, mert ízig-vérig kulcsi 
és munkája is mindig  a telepü-
léshez kötötte. 

1989 szeptembere óta szo-
ciális munkás. Méghozzá úgy, 
hogy 2006-ig egyedül dolgo-
zott. Abban az időben még 
nem volt Kulcson gyógyszertár 
és helyettesíteni is sokat kellett 
Rácalmáson is. A gyógyszerki-
váltáson kívül a bevásárlás, az 
ápolás, és az ebéd hordás is a fel-
adatai közé tartozott. Igaz, ab-
ban az időben még Kulcs lakos-
sága is csak 1200 fő volt. 

1995-től már a kulcsi önkor-
mányzatnak dolgozott csak, hi-
szen akkor már szétvált a két 
falu. Néhány évig volt idősza-
kosan kolléganője, majd 2015 
óta folyamatosan van segítsége 
a munkában a kulcsi szociális 
munkát végző Sárközi Ferencné 
Zsuzsának. 

A kék autó sem volt min-
dig. Sokáig járta a falut gyalo-

gosan, kerékpárral, majd mo-
torral, végül a megnövekedett 
terhek, a nagy működési terü-
let miatt munkába állt a saját 
kis autó. 

Sokan mondják, hogy ezt 
ők nem csinálnák – mondta el 
Zsuzsa beszélgetésünk során. 
Azonban számtalan kedves el-
szólása, a gesztusai mind arról 
mesélnek – helyette is, mert a 
szerénység nagy erény a kulcsi 
Nyár utcai házikóban –, hogy 
ő szívesen csinálta. Tisztesség, 

becsület és empátia ezek 
a tulajdonságok kel-

lettek a legjobban a 
30 év alatt. Bárki 
kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy 
szociális ellátásra 

szoruljon – hang-
súlyozta. 
Munkáját a gondo-

zottak hálája mindig bősége-
sen megfizette, hiszen a szoci-
ális munka valószínűleg fizet-
ség szempontjából nem lehet 
top szakma. 

25 gondozottat ellátni ko-
moly feladat, bár ebédet hor-
dani már nem kellett, de ápol-
ni, fürdetni, gyógyszert kivál-
tani és kikészíteni, bevásárol-
ni, még fodrászkodni is szokott 
Zsuzsa aktív korában.

Most még furcsa, hogy nem 
kell menni, de már rengeteg ter-
ve van. A régi hobbit a festésze-
tet mindenképp szeretné foly-
tatni és kézműves projektekben 
is gondolkodik, majd kirándul-
ni is többet szeretne a párjával. 
Ha hívnak szívesen megyek – 
tette hozzá Zsuzsa.

A megérdemelt nyugdíjas 
évekhez jó pihenést kívánok és 
nagyon köszönöm a településé-
ért és a kulcsiakért végzett lelki-
ismeretes munkáját – mondta el 
Jobb Gyula polgármester.

Több mint 30 év
Nyugdíjban a kulcsi szociális munkás 

Az Ovi-Foci Program 
lehetővé teszi a 
labdarúgással történő 
ismerkedést már a 3-6 
éves korosztálynak is, 
így intézményesített 
keretek közt tehetik 
meg ezt a kis Puskás 
utódok. 

Azonban a Magyar Lab-
darúgó Szövetség óvodai 
országos programjának az 
a célja, hogy a legkisebb 
korosztályt is az egészséges 
életre, a mozgás szereteté-
re nevelje, egyúttal bizto-
sítsa a sportoláshoz szük-
séges optimális feltételeket. 
Ehhez szorosan kapcsoló-
dik az Ovi-Foci Program. 
Az Ovi-Foci Program mind 
eszmeiségében, mind esz-
köztárában a gyerekek, a 
fiatalok sportszeretetét, 
mozgáskultúra-fejlesztését 
célozza, egyúttal biztosítja 
az ehhez szükséges tudás-
beli és tárgyi feltételeket. Ez 
egyaránt magába foglalja a 
sporteszközök és a képzések 
egyedi rendszerét is. Mindez 
remekül működik Kulcson 

is. Az ovis focisták több ren-
dezvényen is megmérettetik 
magukat, így volt ez idén a 
Mikulás Kupával is. A kupa 
meccseit már nyáron kezdik 
játszani a gyerekek, összesen 
négy alkalommal mindig 
más oviban rendezik a meg-
mérettetéseket, az utolsó 
focis rangadó decemberben 
tartatik, innen az elnevezé-
se- Mikulás Kupa. Ezen az 
utolsó versenyen a nyár óta 
játszott mérkőzéseken szer-
zett gólokat összesítve hir-
detnek eredményt. Ilyenkor 
a kicsikhez Télapó érkezik, 
vándorkupát és mezt kap-
nak a győztesek és mindenki 
érmet is. 

A kulcsi ovi focisok  
14 csapatból idén is az elő-
kelő második helyezést ér-
ték el. Az ezüst medállal dí-
jazott csapat pizza vacsorá-
val, üdítővel és joghurttal 
pótolta az energiát a meccs 
után, az ajándékkupa az ovi-
ban pihen az ajándék tár-
sas pedig a Füles csoport-
ba került, hiszen ide jár a 
legtöbb labdarúgó palánta. 
Gratulálunk!

Labdarúgó palánták

Éremeső 
Mini sztárok Kulcsról  
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December 14-én 
falukarácsonyra hívta  
a kulcsiakat a faluház 
elé az önkormányzat. 

A kulcsi ünnepi rendezvényen 
a köszöntőt az alpolgármes-
ter, Fekete György mondta el. 
„Ismét eljött a készülődés ideje, 
ami karácsony ünnepéhez ve-
zet el. A karácsony nem csak 
a keresztény emberek, de min-
denki számára fontos ünnep, 
a kicsik és a nagyok egyaránt 
várják. A kicsik sok ajándékot, 
a nagyok pihenést remélnek, de 
közben nem szabad elfeledkez-
nünk az ünnep eredeti céljáról, 
arról, hogy szeretteink körében 
legyünk, bepótolhassuk azokat 
az alkalmakat, átéljük azokat 
a közös élményeket, amelyek a 
hétköznapok forgatagában el-
vesznek” – mondta a kulcsi al-
polgármester. Végezetül az ün-
nepi felszólalása befejezéseként 
a rendezvények szervezésében 
közreműködőknek és az ön-
kénteseknek mondott köszöne-
tet Fekete György.

Az eseményen a kulcsi álta-
lános iskola karácsonyi műsora 
volt a nyitószám. A zenés verses 
műsort nagy érdeklődés övez-
te, a faluházra ki lehetett volna 
tenni a megtelt táblát. Nem vé-
letlenül, hiszen a tanintézmény 
műsora idén is kápráztatóan si-
került, pedig a tavalyi zseniá-
lis manós darab sikerét meg-
közelíteni is nagyon nehéznek 
gondolhattuk volna.

A kulcsi ünnepély folytatá-
sában a Vidám Emberek kó-

rusát hallgathattuk meg. Most 
nem a humorra, hanem a ka-
rácsonyi hangulat megjelení-
tésére helyezte a hangsúlyt a 
vidám közösség, mely törek-
vésüket a kulcsi nagyérdemű is 
nagyra értékelt és sokan éne-
keltek velük együtt, sőt a szín-
pad előtt mini tánckar is ki-
alakult, akik az olyan klasz-
szikusokra vidáman ropoták 
mint például a Hull a pelyhes. 
A civil közösséget Rumann 
Alexa fiatal énekesnő bemu-

tatkozása követte, aki kris-
tálytiszta hangjával méltó 
előzenekara volt az idei kul-
csi Falukarácsony sztárfellé-
pőjének, Takács Nikolasnak.

Az X-Faktor című televíziós 
tehetségkutatóból lett országo-
san ismert híresség karácsonyi 
zongorával kísért koncertjét 
nagyon sokan hallgatták meg. 

A kulcsi karácsonyi ese-
mény kísérőrendezvényei mel-
lett sem mehetünk el szó nél-
kül. Az adventi vásár az idén 
is sok szépet tartogatott, for-
ró italokkal látták vendégül a 
rendezvényre érkezőket a szer-
vezők és a mikulás puttonyába 
gyűjtött adományok is tovább 
gyarapodtak. 

Gyönyörű dallamok
Csillogó adventi főtér és Takács Nikolas 

A Vidám Emberek kórusa

Vásári forgatag

Kulcs hagyományőrző rendezvényeinek támogatása
Falukarácsony – Hangolódjunk együtt az ünnepre

Takács Nikolas  
remek hangulatot hozott

Az általános iskolások 
káprázatos műsora
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Az év utolsó negyedévében is sor került a meglévő rendeleteink módosítására. A választásokat követően a Képviselő-testületnek 
kell megállapítania az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és egyéb juttatásait, valamint működésének szabályait a Szervezeti 
és Működési Szabályzatba foglalni, mely rendeleti formában történik. Mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat érinti az 
önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, valamint az önkormányzat jelké-
peiről és a településnév használatának rendjéről szóló rendeleteket is, ezért mindhárom rendelet felülvizsgálatra került, és új 
formában került a megválasztott Képviselő-testület által megalkotásra. A rendeletek megtalálhatók az alábbi címen:
•	 az	önkormányzati	képviselők	 tiszteletdíjáról	 és	 egyéb	 juttatásairól
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed1dr4eo7dt2ee7em6cj1bz6ce3cb4bw1by6ca3d
•	 az	önkormányzati	kitüntetések	és	 elismerések	alapításáról	 és	 adományozásának	 rendjéről
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed4dr1eo0dt5ee2em5cj6bz3ce0cb5bw6by7cb8e
•	 az	önkormányzat	 jelképeiről	 és	 a	 településnév	használatának	 rendjéről
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed4dr5eo0dt5ee6em9cj6bz9ce2cb7bw4by1cc4f
•	 Kulcs	Községi	Önkormányzat	Képviselő-testületének	Szervezeti	 és	Működési	Szabályzatáról
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed8dr1eo0dt1ee6em1cj4bz1ce2cb7bw4by9cd8g

Az előző időszakokban Kulcs községben a szociális tűzifát Önkormányzatunk térítésmentesen szállította ki a rászorulók számá-
ra. Mára ez olyan nagy összegű költséget jelentett a szociális tűzifa ideszállításának költsége és a szociális tűzifa megvásárlásának 
önkormányzati önerő biztosítása mellett, amelyet az Önkormányzat már nem tudott biztosítani. Ezért a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy módosítja a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét, és feltételhez köti a továbbiakban a 
térítésmentes tűzifa kiszállítást. A rendelkezés szerint a szociális tűzifa térítésmentesen akkor került kiszállításra a kérelmező 
részére, ha a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a 40.000 Ft összeget. Ha a jövedelem ezt az összeget meghaladja, 
akkor a kérelmező választhat, hogy vagy maga gondoskodik a részére megállapított tűzifa elszállításáról, vagy 3.000 Ft összeg 
befizetése ellenében az Önkormányzat kiszállítja azt. A szabályozás itt tekinthető meg: 
•	 a	 szociális	 tűzifa	 támogatás	helyi	 szabályairól	 szóló	8/2019.(X.	1.)	önkormányzati	 rendelet	módosításáról
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr9eo8dt7ee8em3cj2bz1ce0cb5ce6bz9by2k

Novemberben sor került a helyi adókról szóló rendelet módosítására is. Az adók emelésére hosszú ideje nem került sor. A 
képviselő-testület az infrastruktúra fejlesztésére benyújtott megnövekedett lakossági igényeket figyelembe véve azok teljesítése 
érdekében növelni kívánja bevételeit, ezért néhány adótétel 2020. január 1. napjától történő emeléséről döntött. Így a garázs, 
gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 300 Ft/m2/év összeget, a belterületi telek esetében: 30 Ft/m2/év ösz-
szeget, az idegenforgalmi adó tekintetében pedig személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft összeget kell a jövőben fizetni. 
A többi adó változatlan maradt. 

Az új rendelkezések itt elérhetők: 
•	 a	helyi	 adókról	 szóló	7/2018.	 (VIII.	 30.)	önkormányzati	 rendelete	módosításáról
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed5dr4eo1dt0ee3em2cj7bz0ce7cb6ce9ca0ce5c

Ez év decemberében lejár a gyermekek étkeztetését biztosító szerződés, ezért Önkormányzatunk közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás keretében kiválasztotta és nyertes ajánlattevőnek hirdette ki a HPM PLUS Kft-t, mely 2020. január 1-től to-
vábbra is biztosítja a gyermekek megfelelő ellátását. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. 

Mivel a megajánlott szolgáltatási ár növekedett az előző időszak áraihoz képest, ezért szükség volt a szociális ellátásokról szóló 
rendeletünk módosítására is az árak átvezetése érdekében. A jogszabályoknak megfelelően továbbra is a szülők a nyersanyag 
és az áfa, az önkormányzat pedig a rezsi és az áfa összegét térítik meg, ebben nem történik változás. A 2020. január 1. napjától 
fizetendő étkezési díjak az alábbi helyen tekinthetők meg: 
•	 a	 szociális	 ellátásokról	 szóló,	4/2015.	 (II.	 27.)	önkormányzati	 rendelet	módosításáról
 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed6dr9eo4dt7ee2em7cj8bz9ce8cf9bw6ca7cc6l

Önkormányzati  
rendelet módosítások 
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A Magyar Vöröskereszt 
karácsonyi 
élelmiszergyűjtést 
szervezett a Tesco 
Áruházakkal közösen 
mint minden évben,  
az ideiben is. 

A cél ezúttal is az volt, hogy 
minél több rászorulónak le-
gyen boldogabb ünnepe. Az 
országos felhíváshoz bárki csat-
lakozhatott, minden adományt 
szívesen fogadtak, ami egy hó-
napnál tovább megőrzi a minő-
ségét. December 6-án és 7-én 
10 és 18 óra között bárki segít-
hetett, aki az ország bármely 
Tesco áruházának egyikében a 
kihelyezett gyűjtőpontokon a 
szervezet önkénteseinek átadta 
tartós élelmiszer adományát. A 

Vöröskereszt a jótékonykodni 
vágyók dolgát megkönnyíten-
dő listát is összeállított, hogy 
milyen élelmiszerekkel lehet 
igazán. Így a gyűjtés során a 
listának megfelelően nagy 
mennyiségben gyűjtöttek ösz-
sze többek között konzerveket, 
étolajat, riszt, lisztet, cukrot, 
tészta féléket, sőt mosószert és 
szappant is. 

A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezetének 
munkatársai is részt vettek 
a gyűjtésben, melynek Kulcs 
rendkívüli hasznát élvezheti. 
Hiszen a kulcsi vöröskeresz-
tesek által személyes közben-
járásuknak köszönhetően ösz-
szegyűjtött tartós élelmiszerek 
mind a kulcsi rászolulókhoz 
kerülnek idén is.

Adománygyűjtés
Tartós élelmiszer csomagot kaptak a kulcsi rászorulók 

Lelkes kulcsi adománygyűjtők
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Jézus mondja: 
„Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket … 
mert ILYENEKÉ az Isten 
országa!” Mk 10,14

Jön a Mikulás, a Jézuska, 
esetleg az angyalka érkezését 
várjuk, a szeretet ünnepére 
készülünk? Mit mondjunk a 
gyermekeinknek a karácsony 
kapcsán?

A szülők látni akarják a 
csodálkozást, az őszinte iz-
galmat, és örömöt a gyerme-
kük szemében, amíg még ár-
tatlan csodálattal tudnak vár-
ni, és „igazán ünnepelni.” Sok 
szülő célja az, hogy az illú-
ziót kiépítsék, és fenntartsák, 
a gyermeküknek adjanak egy 
varázslattal teli időszakot … 
és eközben láthassák az apró-

ságot, ahogy a karácsonyfa fé-
nyeiben valami igen nagy spi-
rituális élményt él át. Erre a fel-
tétlen nyitottságra, és csodál-
kozásra való készségre mondja 
Jézus, hogy „ilyeneké” az Isten 
országa. 

Szentesti trükk: A gye-
rekek hosszas várako-
zás után kinyitották a 
nappali ajtaját, meglát-
ták a fát, de alatta még 
nincs ajándék… leülnek 
hogy elfogyasszák együtt 
a szentesti vacsorát. 
Tudják, ezalatt fognak 
megjönni az angyal-
kák, hogy meghozzák 
az ajándékokat. Amíg a 
család eszeget, apukának 
fontos dolga akad… és 
egy rövid időre eltűnik. 
Aztán megjön, és min-

den folytatódik tovább. 
Aztán a vacsora után 
ahogy benéznek a nap-
paliba hirtelen meglát-
ják, hogy megérkeztek a 
csomagok! Itt voltak! Itt 
voltak az angyalkák!
Bizonyára ezernyi hasonló 

trükkel él minden család, hogy 
a misztikumot, a varázst fenn-
tartsa és táplálja. Meglepően 
egyszerű ötletek is nagy hatást 
tudnak gyakorolni a gyerme-
kekre, fantáziájukra … de va-
jon mi hazugság, és mi nem?

Egyesek pszichológu-
sok állítják, hogy tilos bár-
mi olyanról beszélni, amit a 
szülők nem tartanak teljesen 
igaznak. Azaz, ha felnőttként 
nem gondoljuk hogy a jóte-
vő Mikulás jönne a csizmába 
tenni az ajándékot, akkor ne 

beszéljünk erről a gyerekek-
nek. Az ilyen hideg racionaliz-
mussal kivennénk a varázsla-
tot a Mikulás ünnepéből, vagy 
az ajándékhozó angyalkákat is 
száműznénk.

Vajon a varázslat hazugság?
A fejlődéslélektan szerint 

viszont igenis szabad a fantázi-
ával élni, Mikulásról beszélni, 
vagy olyan módon részt venni 
a gyermek életében, hogy an-
nak varázslatosságát gazdagít-
suk, megőrizzük. Azt hiszem 
ez az egészséges hozzáállás, 
ahol a szülő is néha tud ját-
szótárs lenni, a fantáziájával 
aktívan játszani, akár megta-
nítani a képzelet erejére a gyer-
mekeket, akiket a digitális vi-
lág egyre inkább megfoszt a 
képzelet világának mérhetet-
len szépségétől! (A képze-

Mit mondjunk a gyermeknek?
A karácsony, gyermeki hittel 

A gyerekek gondol-
kodása még nem 
tényeken alapul, nem 
is objektív. 

Sokkal inkább érzelmi ala-
pon működik. A legtöbb 
gyerek számára az ünnep 
egyet jelent a körülölelő ha-
gyományokkal, legendák-
kal,  különböző történetek-
kel, amelyek nélkül már ak-
kor sem az igazi a hangulat, 
ha az ajándékozás szokása 
megmarad. Ezért fontos ne-
künk szülőknek, hogy minél 
tovább megőrizzük ezeket 
a boldog gyermeki illúzió-
kat.  Találkozunk lehetséges 
válaszokkal a családi szo-

kásokon túl is a minden-
napi életben. De vajon mit 
mondjunk az ünnepekről 
és arról, hogy kitől kapják 
az ajándékokat és mit ne, 
ha a legjobbat szeretnénk a 
csemetének?

A  Kulcsi  Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője, Rendné 
Pocsai Izabella intézmény-
vezetőt kérdeztük a témá-
ról. Szerinte nincs általános 
recept. A személyes tapaszta-
latai alapján a gyerekek meg-
találják a számukra optimális 
magyarázatot az ünnepekkel 
kapcsolatban, ezt érdemes tá-
mogatni. Abban biztos volt 
szülőként, és most is szakem-

berként is, hogy nem kell ha-
zudni a gyerekeinek, ezt ta-
nácsolja a szülőknek is.

– Ahány család, annyi 
szokás, mely a kulturális és 
vallási meggyőződés alapján 
változik, és ennek megfele-
lően ugyanennyi értelmezés 
létezik minderről. Nálunk 
a család egyik fele nagyon 
vallásos, míg a másik egy-
általán nem. A gyerekek 
így kialakítottak a két ér-
telmezés alapján maguknak 
egy saját magyarázatot arra, 
hogy kitől érkezik az aján-
dék és én ebben támogattam 
őket.  Fontos, hogy a szülők 
és a rokonság ugyanazt a ha-
gyományt vagy történetet is-

merjék, és fogadják el amit a 
gyermek kicsi kora óta hall 
és megismert.  Számoljunk 
azzal, hogy a gyerek kérdez-
ni fog!  Ezekre a helyzetek-
re legtöbbször előre fel lehet 
készülni, de mindenképpen 
olyan választ adjunk, ami 
nem áll ellentétben az ün-
nephez kapcsolódó, bevett 
történetekkel.    Ami pedig 
az óvodában vagy más csa-
ládoknál történik, könnyen 
magyarázható akár úgy is, 
hogy náluk egyszerűen ez 
a szokás, másoknál meg 
más szokások vannak.  Van, 
amit egyáltalán nem kell ra-
cionálisan megmagyarázni! 
Nem feltétlenül kell be-

Nem kell hazudni az ünnepekről 
Mit mondjunk a  gyereknek az ünnepekről – az óvó néni szerint 
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lőerő – mint kompetencia – 
eredménye egyébként az ana-
litikus gondolkodás, a mo-
dellezés, később a (helyzet) 
elemzőképesség.)

Mi a helyzet a karácsony 
ünnepével?

Keresztyén szülőként ko-
moly problémát jelent, ha 
a Jézusról és Istenről szóló 
Bibliai történetek és lelki ta-
nulságok is mesévé fajulnak. 
– Bár ugye használjuk az „el-
meséljük” szót, de jó tisztázni, 
hogy ezt mi hisszük, mert a 
megtestesülés karácsonyi cso-
dája a keresztyénség közpon-
ti tartalmát rejti: Jézus szemé-
lyét, aki Isten testben, köz-
tünk.

Tehát ha nem akarjuk, 
hogy gyermekeink felnőve a 
Mikulással együtt a hitüket is 
a kukának támasszák akkor…

– Javallott kerülni a 
Kisjézusról szóló fantázia gyár-
tását, mint aki „hozza az aján-
dékokat…” ezzel ő is egy szint-
re kerül a Mikulással, így előre 

gyengítjük a Jézusba vetett hi-
tüket. Ehelyett nem rossz azt 
mondani, hogy az angyalok 
hozzák az ajándékokat!

– Általánosságban is jó 
Jézust nem gyermekként em-
legetni, ha hiszünk benne. 

(Református énekünk is így 
szól „Kit az igaz szeretet a 
Jézushoz elvezet” míg egyéb 
verziókban a „kis Jézushoz ve-
zet” hallható.)

– Továbbá a gyermekeknek 
hallaniuk kell, hogy a szüle-

ik mikor, és milyen kriti-
kus pillanatokban beszélnek 
Istenről, és Jézusról. Milyen 
valós értékeket, és erőt kép-
visel a hit a szülők életében 
… ezt viszont csak szavakkal 
lehet megtenni.

Egyesek azt mondják, 
hogy ők igyekeznek jó pél-
dát mutatni, ezzel mindent 
megtettek ahhoz, hogy gyer-
mekük jó keresztyén legyen. 
Azonban ha a tetteink miért-
jére nem világítunk rá, ak-
kor lehet hogy erkölcsösséget 
tanítottunk, de nem feltétlen 
keresztyénséget. Szavak nél-
kül, és hitünk megvallása nél-
kül nem lehet a gyermeket 
„keresztyén szellemben” ne-
velni. Igenis fontos, hogy mit 
beszélünk. Ebben helye van 
– kell is – a fantáziának, va-
rázslatnak; de helye van az 
ettől élesen elválasztott élő 
Istenről szóló hiteles beszéd-
nek, hitvallásnak is.

Fodor István 
református lelkész

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”

lebonyolódnunk abba, hogy 
az amerikai filmekben mi-
ért a Mikulás hozza a kará-
csonyfát, amikor nálunk ez 
a Jézuska feladata.

A legtöbb gyerek előbb-
utóbb magától is rájön (vagy 
ha nem, hát a kortársaitól 
értesül róla), hogy bizony a 
szüleitől kapja az ajándéko-
kat. Az a lényeg, hogy ilyen-
kor bízzuk a gyerekre, mi le-
gyen. Ha egy év múlva is kö-
vetkezetesen elutasítja a ko-
rábbi mítoszokat, akkor mi 
se erőltessük a dolgot. A leg-
többen azonban még szeret-
nék a korábbiaknak megfele-
lően folytatni a hagyományo-
kat, tovább hinni a mesékben. 
Nem baj, ha ilyenkor mi is be-
lemegyünk a játékba – egyre 
nyilvánvalóbb módon „csak” 
játékba –, ahogy növekszik a 
gyermek, úgyis eltűnik majd 
ez a hangulat.

 2019. december 23: 
V. Nagy Halfőző  
Verseny

 2019. december 23: 
Hozzál bögrét!

 2020. február 15.:  
II. Kulcsi Disznótoros  
és Kolbásztöltő  
Verseny

 
Bővebben  

Facebook oldalunkon  
és https://www.kulcs.org/

aktualitasok/ oldalon.

Programajánló
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Pilinszky János írja: „Aki valóban tud 
várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire vár.” 
De, vajon mire is vár manapság az ember? 
Vár a tömegközlekedési eszközre, megbe-
szélt időpontra, a nagy „ő”-re, stb. Az em-
ber folyamatosan vár valamire, mindig a 
jövőt fürkészi, és leginkább arra vár, hogy 
jobb, teljesebb élete legyen. Egyszerűen 
nem tud megelégedni semmivel sem. Egy 
belső késztetés, ami szinte folyamatosan 
sürgeti az embert, arra indítja, hogy telje-
sebbet kapjon. Érzi, hogy a kapott dolgok 
egyszerűen nem elégítik ki maradékta-
lanul vágyait. Ezt támaszthatja alá mai 
világunk népbetegsége, a depresszió is. 
Jól példázza az, hogy amikor megtalálja 
az ember élete szerelmét, és úgy érzi, hogy 
kiegészítik egymást, mégsem érzi magát 
teljesen megelégedve. Ahogy a kirakott 
puzzle sem tökéletes. Mindig marad egy 
kis sorja a széleken, egy kis repedezés. 
Különösen, ha hosszú ideig van párjával 
az ember, és már nem sok ismeretlent 
talál társában.

Mi ez a hiány? Ha magunknak tesszük 
fel a kérdést, akkor nem biztos, hogy vá-
laszt meg fogjuk találni. Az ember számá-
ra egyre inkább homályosul a válasz, ami 
pedig ott lappang tisztán a háttérben. A 
válasz igen egyszerű, még ha elcsépeltnek, 
klisésnek tűnik is: Jézus Krisztus. Az a 
Jézus, akinek születésnapja nemsokára itt 
lesz. Az a Jézus, aki megmutatta az Atya 
irgalmas szeretetét, ahogy a Szentírásban 
olvashatjuk: „Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 
3,16). Arra a bűnre adott válasz, melyet 
Ádám és Éva elkövetett, vagy amiket az 
ember nap, mint nap elkövet önnön bu-
tasága miatt.

Azt gondolhatnánk, hogy elcsépelt és 
felesleges szavak ezek, de nézzük csak meg 
azt, amit Szent Ágoston „Vallomások” c. 
művében ír, aki már megértette a választ, 
miután hosszú vívódásokkal teli idő után 
megtért: „nyugtalan a szívünk, amíg el 
nem nyugszik benned” Ilyenkor, kará-
csony környékén, az ember jobban érez-
heti ezt, még inkább érzi, hogy valami 

hiányzik az életéből. Különös késztetést 
érez szinte minden ember, hogy szerettei-
vel összejöjjön legalább egy évben egyszer 
karácsonykor, sokszor még akkor is, ha 
egy nem kívánatos családtagról is van szó. 
Ilyenkor érzi leginkább az ember, hogy a 
szeretetre van leginkább szüksége. Emiatt 
ajándékozunk, mely jobb esetben szív-
ből jövő. Elérkezett a karácsony, együtt 
a család szeretetben, békességben… De 
még mindig hiányzik valami, még min-
dig vár az ember valamit, még mindig 
nem érzheti magát teljesnek.

Ez a belső vágyakozás, várakozás nem 
másból ered, minthogy Isten így szólt a 
teremtéskor: „Teremtsünk embert kép-
másunkra, magunkhoz hasonlóvá.” (Ter 
1,26). Emiatt az ember újra abba az ál-
lapotba szeretne kerülni, mint a bűnbe-
esés előtt, még ha nem is tudatosul ben-
ne. Újra Istennel szeretne lenni egy kö-
zösségben, újra az Ő szerető fényében 
szeretne fürdeni, újra vele és benne sze-
retne élni, amiért Jézus is imádkozott: 
„Amint te, Atyám bennem vagy s én ben-
ned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk” 
(Jn 17,20). Erre vágyakozik az ember, és 

erre kell készülnie egész életében. Hisz 
ahogy a minket szerető Atya elküldte fiát, 
hogy megszülessen, éljen, majd meghal-
jon, mindezt értünk, a mi üdvösségün-
kért, úgy fog eljönni a világ végén, vagy 
úgy fog velünk találkozni halálunk után 
is. Ezért, ahogy az ember a vásárlások-
kal és a díszítésekkel készül a karácsony-
ra, úgy kell készülnie leginkább az em-
bernek lelkileg erre, az adventi időszak-
ban különösen is. Ezért gyújtjuk meg a 
koszorún a gyertyákat is, jelezvén, hogy 
közeleg a mi Megváltónk. Ahogy a kará-
csonyt megelőzi az Advent, úgy kell meg-
előznie Jézus érkezését a mi készületünk. 
Még az advent szó jelentése is: Úrjövet.

Így kívánok áldott, békés és szeretettel-
jes karácsonyt minden kedves Olvasónak, 
és kívánom, hogy ismerjék fel azt a 
szeretetet, amellyel Isten irántunk van. 
Kívánom továbbá, hogy mindegy embe-
ri gyarlóságainkat, hiúságainkat és szere-
tetlenségeinket le tudjuk tenni ebben a 
karácsony előtti időszakban, és majdan 
egész életünkben.

Győri Balázs István
diakónus

Karácsonyi gondolatok
Jézus, akinek születésnapja nemsokára itt lesz 

A kulcsi Betlehem
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Jegyző  
 Dr. Neumann Helga 06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 
 Mészáros Zita   06 (70) 639-0142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Dienes Annamária 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Szlávik Ferenc 06 (30) 951-0062

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 795-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160 
 Lukács János   06 (30) 931-9564 

Fontos telefonszámok
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

A naptár valamikor a hat-
vanas évek elején járhatott. 
Már majdnem teljesen sö-
tét volt a sűrű, nehéz felhők 
alatt, pedig még nem sokkal 
múlt el a délutánból három 
óra. A pöttöm kisiskolások 
térdig járva a vastag hóban 
baktattak hazafelé a sűrű hó-
esésben, közben hógolyózva, 
meg-meghemperegve, nagyo-
kat nevetve.  Nem is csoda ez 
teljes felszabadultság, hiszen a 
karácsonyi szünet előtti utol-
só délutáni tanítási napból a 
még hátra lévő két tanóra – 
tekintettel a zord időjárásra 
– elmaradt. Előttük állt a téli 
szünet, és már csak pár nap 
választotta el Őket a várva várt 
Karácsonytól. Ja, akkor még a 
szülők nem ugrottak bele az 
autókba, hogy a pici gyerekei-
ket haza vigyék, hiszen a te-
lepülésen összesen fellelhető 
autókat könnyen össze tudtuk 
számolni az egyik kezünkön. 
Azt a pár járművet a gazdáik-
nak eszükben sem volt ilyen-
kor elő venni, hiszen akkor 
a hókotrók csak a főutakat 
tisztogatták úgy-ahogy. Ha 
nagyon muszáj volt valahová 
eljutni, előkerült a lovas szán, 
a lovak nyakában a csilingelő 
száncsengővel. Gyermekként 
ennél csodálatosabb látványt, 
hangulatot karácsony táján el 
sem tudtunk volna képzelni.

A karácsony estét a gyere-
kek már hetek óta egyre izga-
tottabban várták. Levelet ír-
tak a Jézuskának, benne fel-

sorolták, hogy milyen aján-
dékokat szeretnének. Ennek 
érdekében fogadalmak soka-
sága hangzott el ilyenkor, hogy 

minden gyerek szófogadó, jó 
viseletű, és még a tanulásban 
is szorgalmas lesz.

Végre elérkezett a Szent-
este, megjött Jézuska, segí-
tő angyalai suhantak neszte-
len, nyomukban gyönyörű, 
csillogó, ezer fénnyel szikrá-
zó fenyőfákat – alattuk meg-
annyi ajándékkal – hagytak 
maguk után. Az ünnepi va-
csorát követően az idő hamar 
elszállt az új játékok bűvöle-
tében. Kivételesen nem kel-
lett korán lefeküdni, ugyanis 
mi gyerekek is elmehettünk 
az éjféli szentmisére. Jó me-

legen felöltözve indultunk el, 
lábunk alatt csikorgott a hó, 
útközben találkoztunk isme-
rősökkel, egy irányba tartva 

közben a felnőttek jókat be-
szélgettek. A kis kulcsi kápol-
na ilyenkor teljesen megtelt, 
sokan még az ajtón kívülre is 
kiszorultak, együtt szent éne-
kekkel köszöntötték a ma szü-
letett Megváltót. Arra az es-
tére csodálatos béke szállt az 
együtt lévőkre, a boldogság 
röpke időre a vendégük volt.

Akkoriban a gyerekek leg-
kedveltebb szünidei foglala-
tossága a szánkózás, csúszká-
lás volt, ha volt hó, mert azért 
akkor sem volt minden kará-
csony fehér. Minden idejüket 
a szabadban akarták tölteni, 

ennek akadálya csak az elázott 
ruha, cipő volt, ilyenkor szi-
gorú szülői parancsra be kel-
lett menni a melegre, arra a 
napra ezzel vége is lett a kinti 
játéknak, ugyanis száraz váltó 
ruhára nem futotta a legtöbb 
családban.

Abban az időben élet a ma-
ihoz képest jóval nyugodtabb 
volt, nem volt ez a mostani 
pörgés, rohanás, az embereket 
nem érte ez a végtelen infor-
mációözön. Volt idejük, ener-
giájuk és főleg késztetésük az 
egymásra való odafigyelésre, 
közvetlen emberi kapcsolata-
ik voltak.

Sokan úgy érzik, hogy a mai 
modern informatikai rendsze-
rek az emberi kapcsolatok ki-
teljesedését hozzák. Én úgy lá-
tom, inkább ezeknek a lehető-
ségeknek a – nem megfelelő 
– tömeges használata gátolja a 
valódi, közvetlen emberi kap-
csolatok kialakulását, fennma-
radását – főként a fiataloknál. 
Legyen ez az ünnepi időszak 
jó alkalom arra, hogy legalább 
a közvetlen közelünkben élő 
rokonainkkal, barátainkkal 
személyesen, minden műsza-
ki közvetítő eszközt kiiktat-
va teremtsünk valódi közös 
együttlétet. 

Kívánok áldott, békés – „in-
formatikai kütyük nélküli” – 
karácsonyt mindenkinek!

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő 

és a kulcsi históriás 

Kulcs története
Egy régi karácsony Kulcson 

A kép illusztráció. Forrás: internet
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Kulcs hagyományőrző rendezvényeinek támogatása
„Karácsonyi gasztronómia – avagy ki főzi  

a legfinomabb Kulcsi halászlevet” családi nap


