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XI. évfolyam, 8. szám 2018. augusztus

Új igazgató
Az új tanévvel  
új időszak kezdődik  
a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola 
életében, ugyanis 
Budai Árpádot, 
Schinogl Ferenc váltja 
az oktatási intézmény 
élén. 

Nem ismeretlen a kulcsiak 
számára a hivatalosan au-
gusztus 16-án kinevezett új 
igazgató, hiszen 2015-től 
az iskola igazgatóhelyettesi 
posztját töltötte be. Igazából 
nem kulcsi, de kulcsi gyöke-
rekkel rendelkezik. Szülei, 
nagyszülei és sok roko-
na mind-mind kulcsiak. 
Nagybátyja, sokáig vitte a 
vasboltot. Az iskolán kívül 
is gyakran találkozhatunk 
vele, mert nyaralója van 
Kulcson és családjával a 
rendezvényekre is gyakran 
kilátogat. 

— Mennyiben lesz más az 
igazgatói pozíció, mint a he-
lyettesi?

— Nyilván több felelős-
séggel jár. Vannak javasla-
tok kollégáktól, gyerekek-
től, szülőktől, de a legvégső 
döntést az intézményvezető-
nek kell kimondania. 

— Hogyan lesz valakiből 
igazgató?

Kulcsod: Szlovákia déli 
részén, Dunaszerdahely 
közelében, a Duna bal 
partján, a Csiliz patak 
torkolatánál fekvő apró, 
gyönyörű település. 
Lakosainak száma 
valamivel több, mint 
300 fő, túlnyomórészt 
magyar. 

Testvér-települési kapcsolatok 
híján Jobb Gyula polgármester 
kezdeményezett újra kapcsolatot 
a településsel 2017-ben, sikerrel.

Meghívó érkezett Kulcsod 
Község Önkormányzatától, 
melyben Bognár Csaba pol-
gármester szívélyes meghí-
vást intézett Jobb Gyulához, 
látogasson el a XX. Kulcsodi 
Falunapra. 

Ezért, Jobb Gyula polgár-
mester és felesége, valamint a 
Vidám Emberek két vezetője 
Kaiserné Gödöny Erzsike és 
Radnóné Erzsike alkotta kul-
csi küldöttség augusztus 11-
én, eleget téve az invitálásnak, 
útra kelt. 

A kulcsodiak megható 
vendégszeretettel fogadták a 
kulcsiakat. A rendezvényen a 
kulcsi különítmény minden 
tagja nagyon jól érezte magát, 
hiszen tucatnyi színes program 
várta a vendégeket.

A rendezvény programjai 
közül az egyik legérdekesebb 
a nap gasztrokulturális része 
volt, a bográcsétel főző ver-
seny. Polgármesterünk hivata-
los minőségben is kóstolt, mint 
a főzőverseny egyik zsűritagja. 
Többek között kulcsodi tekert 
káposztát, különlegesen ízletes 
vadpörköltet és borscs levest. 

A további együttműködés 
tekintetében több megállapo-
dás is született, a civil szerveze-
tek között egészen rövidtávon 
is várható viszont látogatás. A 
Vidám Emberek Közössége, a 
Kulcsodi Dalkör tagjait invitál-
ták a novemberi szülinapi ren-
dezvényükre.

Szlovákiában a kulcsodi 
magyarok a kisebbség, éppen 
ezért minden közösségi meg-
mozdulás az együvé tartozást 
kívánja erősíteni, ez magyar-
országi magyarként különösen 
megindító. Nagy élmény volt 
magyarnak lenni Kulcsodon 
– erősítették meg lapunknak 
egybehangzóan a kulcsi kül-
döttség tagjai. 

Kulcsodi látogatás 
Vendégségben a régi–új testvértelepülésen 

A képen balról jobbra: Bognár Csaba (Kulcsod község polgármeste-

re), Berényi József (Nagyszombat megye alelnöke), Lőrincz Roland 

(Alistáli nótaénekes), Jobb Gyula (Kulcs polgármestere).

A kép készítője: Komjáthy Lóránt (K&K Studio) (Folytatás a 2. oldalon.)
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— Közintézményről beszé-
lünk, ebben a rendszerben pá-
lyáztatással történik az igazga-
tói megbízás.

Határozott időre, általában 
5 évre kaphatnak megbízást a 
vezetői feladat ellátására, akik 
egy kiválasztási eljárás folya-
mán megkapják a megfelelő 
támogatást. 

A nevelőtestület megtár-
gyalja a pályázó szakmai prog-
ramját, valamint a jogszabály 
további lehetőséget biztosít a 
szülői szervezet, a diákönkor-
mányzat, ha van iskolaszék, in-
tézményi tanács, mint vélemé-
nyezési joggal rendelkező fó-
rumok számára. Ha ezek az 
intézményi szintű javaslatok 
megszületnek, a tankerület, 
aki a fenntartói szerepet tölti 
be az iskolák életében, szintén 
véleményezi a beérkező pályá-
zatot, mely után valamely felter-

jesztéssel él a minisztérium fe-
lé. Jelenleg az intézményvezetőt 
minisztériumi, illetve államtit-
kári szinten nevezik ki, így szü-
letik meg a végső döntés. 

Ebben a pályázati időszak-
ban egyetlen pályázat, az enyém 
került be. Az önkormányzat, 
mint az iskola épületének tu-
lajdonosa tartozik bele ebbe 
a folyamatba. Annak ellenére, 
hogy nem az intézmény fenn-
tartója, nagyon sokat tett eddig 
is az iskoláért, valamint ígéretet 
kaptunk a további támogatásra.

Nagyon örülök és elmond-
hatom, annak ellenére, hogy 
nem vállaltam a pályázatomban 
olyan célokat melyekről én azt 
gondolom, hogy az adott idő 
alatt nem megvalósíthatóak, 
mégis valamennyi fórum, úgy 
ítélte, meg hogy az az elképze-
lés, amit én szeretnék, támo-
gatható. Mind a nevelőtestület 
és alkalmazotti közösség 100%-

os arányban, mind az önkor-
mányzat nagyon pozitívan állt 
a pályázatomhoz. Mindenkinek 
volt egy kedves szava hozzám, 
ez nagyon fontos.

— Mi a programja?
— Közel két évtizedet dol-

goztam az oktatás irányításban, 
de tanítói és Waldorf iskolai ta-
pasztalatom is van. Mind két ol-
dalt láttam közelről és ezeket a 
tapasztalatokat próbálom most 
iskolavezetőként kamatoztatni. 
Így talán pontosabban lehet cé-
lokat megfogalmazni, jobban be 
lehet határolni, hogy egy-egy cél 
milyen időintervallum alatt va-
lósítható meg. 

Ez a tervezési struktúra 
a résztvevők számára is 
vállalható, így stabilitást 

adhat a folyamatban 
résztvevőknek, ez 

által hihető, hogy ez a 
program megvalósítható. 

A pályázati anyag egyébként a 
jogszabályi előírásoknak meg-
felelően iskolánk honlapján 
megtekinthető. 

Hosszú távú cél közösen 
az önkormányzattal, a tan-
kerülettel, minisztériummal 
és az oktatásirányítás felsőbb 
szerveivel az iskola bővítése. 
Ebben komoly lépések történ-
tek. Kevés olyan település van 
ma Magyarországon, de Fejér 
megyében mindenképp, ahol 
olyan dinamikus a fejlődés, 
mint Kulcson. Ahogy a pá-
lyázatomban is szerepel, egy 
település életében 30 év nem 
jelentős, de ennyi idő alatt 
megháromszorozódott Kulcs 
lakossága, ez nem minden-
napos. Ezt infrastruktúrával 
le kell követni. Jelenleg már 
több mint 200 tanulónk van. 
Gyakorlatban 28, 30, 31 fős 
osztálylétszámaink vannak, 
emiatt helyszűkében va-

 Új igazgató az iskola élén
Tervezés, stabilitás, megvalósíthatóság 

(Folytatás az 1. oldalról.)

Július 26-án az IKÖSZ 
(Idősek Kö zösségeinek 
Somogy Megyei és 
Kaposvári Szövetsége) 
meghívásának eleget 
téve a Vidám Emberek 
Közössége részt vett  
a Siófokon meg  ren-
dezett „Generációk a 
színpadon” című  
zenés-táncos gálán.  

A hivatalos megnyitó után 
versek, tánc, operett és kü-
lönböző műfajok kaptak te-
ret a színpadon — adta hírül 
Radnó Józsefné lapunknak. 
Augusztusban a Hajó állo-

máson a Csillagfényes Nyári 
Esték című rendezvény soroza-
ton népdalcsokorral és country 
tánccal is megmutattuk tehet-
ségünket. 19-én Dunaföldvárra 
utaztunk magyar nóta estre ki-
kapcsolódni. 20-án indultunk a 
Lecsó főző versenyen, de a kö-
zösségi lecsó megfőzésében is 
segédkeztünk.  Szeptemberben 
16-án, fü zesgyarmati meghí-
vásnak teszünk majd eleget, 22-
én a Közelebb hozzuk a világot 
rendezvényen a Nap Házában 
fogunk segíteni, 29-én a Szüreti 
Bálra majd beöltözik a csapat- 
mondta el Kaiserné Gödöny 
Erzsike. 

Generációk a színpadon
Szemelvények egy vidám közösség életéből  

Kulcsi Vidám Emberek Egyesülete
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gyunk. Ötödik osztályban, 
most jön fel az első olyan év-
folyam, hogy felső tagozatban 
két osztályunk lesz. Hosszabb 
távon az is jól látszik, hogy 
első osztályból is kettő lesz. 
Ezt a tanulólétszámot, ezen 
intézményi körülmények kö-
zött már nem tudjuk elhelyez-
ni. A problémát jeleztük a tan-
kerület felé is. Amikor készült 
a tavalyi évben a megyei fej-
lesztési terv ebbe bekerültünk, 
egészen államtitkári szintig el-
jutottunk és várjuk a pozitív 
elbírálást. Az iskola bővítésé-
re vonatkozó terv elkészült az 
önkormányzat jóvoltából, ezt 
ezúton is nagyon köszönjük. 
Sőt ezek a tervek mára min-
den szakhatósági engedéllyel 
rendelkeznek. A bővítés bár-
mikor elindítható.

Szakmai lehetőségek bőví-
tése kapcsán, mivel az elektro-
nikus eszközök egyre nagyobb 
teret kapnak, meg kell taníta-
ni gyerekeinket ezen eszközök 
megfelelő használatára. Az is-
kolai nyilvántartások egy része 
is, pl. az elektronikus napló ve-
zetése is meg kell, hogy való-

suljon, de fontos, hogy isko-
lánk weboldala a szülők szá-
mára jól kezelhető felület le-
gyen. 

A gyerekeknek a szakkör 
paletta bővítésére, illetve a 
tehetséggondozásra is szeret-
nék nagyobb hangsúlyt fektet-
ni. Örvendetes, hogy a sport 
területén egy ilyen kis isko-
la, is mint a mienk, megfele-
lő szakemberek irányításával 
képes országos megmérette-
tésekig eljutni, szeretném, ha 
a tanulmányi versenyeken is 
hasonló jó eredményeket ér-
nénk el.

Augusztus végen még nem 
állt össze teljes egészében a ta-
nári kar. Mentek el kollégák, 
az ő helyükre hirdettünk meg 
álláshelyeket, ezzel kapcsolat-
ban az interjúk folyamatban 
vannak, még gyerekek is ér-
keznek, beiratkozók várhatók. 
Pontos számokról majd szept-
emberben tudok csak beszá-
molni. Szeptembertől indul 
az elektronikus adminisztrá-
ciós rendszer, mely kísérleti 
jelleggel már februártól elér-
hető volt. Sok anyagi lehető-

ség nem állt rendelkezésünk-
re, de az iskola csinosítására 
is fordítottunk energiát, né-
hány terem tekintetében pad-
lózat csere, néhányban tiszta-
sági festés történt.

Folyamatos átalakulás-
ban vagyunk, hisz munka-
csoport dolgozik a nemze-
ti alaptanterv átalakításán is. 
Alapvetően az életutam erről 
szól, nem ijedek meg a fel-
adatoktól. 

Vezetőként egy 
közösséget nem szabad 

olyan célok felé vinni, 
amiről már az elején 

látszik, hogy nem 
megvalósítható, hanem 

csak illúzió.

A szülői szervezettel, in-
tézménytanáccsal tanév 
előtt szeretnék még az éves 
mun katervvel kapcsolatban 
egyeztetni, hogy ne csak a 
megszokott, jogszabályilag 
kötelező programlehetősé-
gek, hanem a szülők és az 
önkormányzat programjai is 
kerüljenek bele. 

Lakótársaink is szembesülhettek azzal, hogy a csatornaépítés nem feltétlenül az ütemterv szerint zajlik. 

Hiszen a Kossuth utcában, az ott található fontos közintézmények, mint az iskola, önkormányzat és posta 

megközelíthetősége miatt a szeptemberi iskolakezdéshez igazítva előre hozták a munkálatokat. Az Óvoda 

utca ugyanilyen megfontolás alapján szintén elkészült. A lakosság türelmét ezúton is köszönjük, valamint 

a további kellemetlenségek miatt kérjük szíves türelmüket és megértésüket — tájékoztatta lapunkat Jobb 

Gyula polgármester.

Csatorna ügyek 

Schinogl Ferenc a Kulcsi 

Fekete István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója

Vöröskereszt 
Az elsősegélynyújtó ver-
seny a nyakunkon van — 
mondta a Vöröskereszt 
Kulcsi Szervezetének ve-
zetője Kaiserné Gödöny 
Erzsébet. 

A Kulcsi Boszik mind 
a területi, mind a me-
gyei versenyen nagy fö-
lénnyel diadalmaskodtak. 
Szeptember elején, Mis-
kolcon lesz a 47. Or szágos 
Elsősegélynyújtó Verseny. 
Szeretnének dobogós he-
lyezést elérni, ezért Kiss 
Miklós a Du naújvárosi 
Mentő állomás vezetője 
készíti fel az ambiciózus 
ötöst. Szurkolunk nekik! 
(— a szerk.)
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Kékhírek
Mi történt a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület háza táján?
Kovács Péter elnököt kérdez-
tük a munkájukról:

 A Büszkeségpont virágosí-
tásának kivitelezését az egye-
sület tagjai végezték el. 

 Augusztus 20-ai ünnepsé-
gen a fennakadás nélküli köz-
lekedést, valamint a tűzijátékot 
biztosítottuk. Míg a kulcsiak a 
a Hajóállomáson szórakoztak 
ingatlanjaink ugyan üresen 
maradtak, de nem védtelenül, 
mert fokozottan járőröztünk. 

 Óvoda és iskola kezdéskor 
fokozzuk segítő jelenlétünket 
az oktatási intézményeknél.

 Szorosan együttműködünk 
a rendőrséggel és a kör-
nyező települések polgárőr 
szervezeteivel, különös 
tekintettel a településünkkel 
határosokra.

A rendező A Jövő Kulcsa 
Egyesület invitálására 
szombat este jó 
hangulatú rendezvényre 
érkeztünk a kulcsi 
Hajóállomásra. 

A sok autó már a parkolóban 
jelezte nem kamara muzsiká-
lás lesz ma a Hajóállomáson. 
A zeneszó hírére, a rendez-
vény pályázati adminisztráci-
ójába belelesve, kiderült nem 
csak mi kulcsiak, de a hajóál-
lomáson lakó szállóvendégek 
is lekíváncsiskodtak.

Ahogy az egyesület jelenlévő 
elnökségi tagjától megtudtuk a 
pontos adminisztrációra az ön-
kormányzati támogatás miatt 
van szükség, hiszen a rendez-
vény sorozatot a tavalyi sikerén 
felbuzdulva az önkormányzat 
500 ezer forinttal támogatta. 

Egy kis zsíros kenyér, dunai 
levegő és jó zene, egy kellemes 
nyári este receptje…

Gulácsi Zoltánnak az egyesü-
let műsorszervezőjének a mun-
káját dicsérik az idei nyári esték 
a kulcsi Duna-parton. A fellépő 
Kontor Tamást az X Faktorból 

ismerhettük meg. A sok magyar 
és még több külföldi előadó ránk 
ömlő kínálatában Tamás a mé-
diából eltűnt, helyette fesztivá-
lok és klubok színpadán zenél, 
ahogy ma nekünk is. Ez a kör-
nyék zeneértő, igényes zenére 
fogékony közönség hírében áll 
a művészek között, így minden 
meghívott zenész nagy örömmel 
jön hozzánk fellépni.

Tamással is beszélgettünk a 
fellépés szünetében, aki meg-
erősítette, hogy imádja az 
ilyen igényes zeneértő mikró 

környezetet. Minden közön-
ség ugyanolyan bulit érdemel, 
ahogy elmondta, legközelebb 
Debrecenben, majd Veszprém 
után a Budapest Parkban fog ze-
nélni. De nagyon sokat játszik 
az elkövetkező időben a szintén 
X Faktoros Nagy Szilárddal duó 
formátumban. 

– Nagyon sajnálom, hogy 
nincs időm kicsit jobban körül-
nézni, mert gyönyörű a kulcsi 
dunai panoráma. Remélem még 
lesz alkalmam erre, esetleg egy 
következő fellépés alkalmával. 

Csillagfényes piknik 
Dunai levegő és jó zene, egy kellemes nyári este hozzávalói 

A Csillagfényes Kulcsi Esték a Dunán című  

rendezvényen fellépett Kontor Tamás is

Augusztus 18-án, Kulcson 
a Deák Ferenc utca alatti 
partszakaszon haltelepítés 
volt. A HOFESZ (Horgász 
Egyesületek Fejér Megyei 
Szövetsége) 10 mázsa ún. há-
rom nyaras pontyot telepí-
tett. Dr. Fekete Zsolt halászati 
csoportvezető lapunknak el-
mondta, hogy a telepítés egy 
ötéves program része. Idén 
ez már a nyolcadik, egyben 
utolsó telepítés volt.

Halat telepítettekBüszkeségeink
 Horváth Benedek a fiatal 

kulcsi kenus biztos ORV 
(Olimpiai Reménységek 
Versenye) induló szeptember 
közepén Lengyelországban 
az OB-én elért eredményei 
alapján.

 Czere József Poltugáliában 
részt vett a világkupán. A 
senior kajakos 1000 méteren 
egyesben bronzérmes, 1000 
méteren párosban ezüst 
érmes lett. Gratulálunk! Egy 
újabb ok, amiért büszkék lehe-
tünk, hogy kulcsiak vagyunk.

A Faluházban 
Szeptember 5-én 9–11 
óráig vegyes vásár, szept-
ember 11-én  8–11 óráig 
vegyes vásár és szeptem-
ber 15-én Bolhapiac lesz.
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Beszélgetés  
Mitrovics Zsolt 
diakónussal.

— Nagyon fiatal vagy...
— Az emberek azt szokták 

gondolni biztosan kínomban 
jöttem el, nem jött össze az élet 
azért döntöttem, úgy, hogy el-
megyek papnak — ez nem ilyen 
egyszerű. Volt barátnőm kettő is, 
teljesen normális életmódot él-
tem, nagyon jó is volt. Éppen ez 
volt a legnehezebb a döntésem-
ben, hogy jó és jó között kellett 
választanom, hogy azt az utat já-
rom, vagy ezt, amire a jó isten 
meghívott engem. Volt válasz-
tási lehetőségem. Én nem kis-
korom óta akartam pap lenni. 
Érettségi környékén jött elő-
ször ez az érzés, alapvetően más 
irányba indultam. Beadtam a je-
lentkezésem a Zeneakadémiára 
hangszerész képzőbe. Csellókat, 
hegedűket készítettem volna 
manufakturális jelleggel. Fel is 
vettek, el volt minden rendez-
ve, hogy szépen alakuljon az éle-
tem. Nem kerültem szélsőséges 
választás elé, hogy vagy ez, vagy 
semmi más, minden megvolt és 
visszamondtam az egészet.

A párkapcsolatomból jöttem 
el papnak. Úgy éreztem, nagyon 
szép, nagyon jó az egész, de va-
lahogy mégsem voltam a helye-
men. Amikor a jó isten valakit 
hív azt nagyon nehéz szavakkal 
leírni pontosan. A hit számomra 
nem egy felvett dolog, hogy va-
sárnaponként eljárok templom-
ba, a hit az egész életét átjárja az 
embernek, a hozzáállását az őt 
körülvevő világhoz, és ez alapve-
tően meghatároz mindent. Azt, 
ahogyan gondolkodom, aho-
gyan az emberekhez viszonyu-
lok, számomra ez nagyon fon-
tos és ezt próbálom meg tovább 
adni. A jó isten máshova hívott, 

persze az embernek nyitottnak 
kell lennie ahhoz, hogy meghall-
ja a hívó szót. Nehéz erről be-
szélni, mert nem konkrét dolog, 
hanem egy érzés!

Engem nem érdekeltek 
különösebben a vallások, 

az fogott meg, hogy 
az életem része lett.  
Soha nem kerestem, 
nekem ez nem vallás, 

nekem az életem a hitem. 

A helyi közösségnek Török-
bálinton aktív tagja voltam, 
csoportokba jártam, így ala-
kultak ki a barátságaim, oda 
köt rengeteg ember, és persze 
a családom. Ők is részt vesznek 
ebben az egészben, ez sokkal 
összetettebb tehát, mint hogy 
tinédzserkoromban lázadás-
ként keresgéltem, hogy merre 
menjek. Nekem ez sokkal tisz-
tább, nem volt egyszerű döntés, 
de én kitartok a saját dönté-
sem mellet, amit meghoztam. 
Az, hogy vannak olyan hely-
zetek, amikor azt érzem ehhez 
most nincs kedvem, úgy gon-
dolom, azért van, mert az ér-
zelmi világunk nem mindig fe-
di az alap döntést, amit meg-
hozunk, hogy milyen irányba 
vigyük az életünket. 

A szívem mélyén úgy érzem, 
rendben van ez az egész, mert, 
nem a saját karrieremről, saját 
befutásomról van szó. Ez nem 
rólam szól. 

— De ha legalább görög ka-
tolikus lennél...

—  Értem mire gondolsz, 
bennem is felvetődött, de ne-
héz ezt úgy csinálni. Ez teljes 
embert kíván. Óriási szabadsá-
got ad, hogy tudunk szabadidőt 
adni a másiknak. 

Időt adni, az az egyik 
legértékesebb dolog. 

Nagyon nehéz lenne, bár né-
ha hiányzik is hogy családom 
legyen, természetesen ez ben-
ne van az emberben, hisz nem 
robotként élünk, hogy se érzel-
meink se gondolataink ne le-
gyenek, az ember ezzel együtt 
vállalja ezt. Én tudatosan vál-
lalom. Egy közösség tagjaként 
ahol rengeteg emberrel leszek 
kapcsolatban, nem veszítek 
semmit, annyi más jót kap az 
ember. A másokért való lét egy-
ben engem is megtart.

— Sok olyat mondtál, amik 
szinte pólóra kívánkozó mon-
datok.

— Ezeket nem megtanul-
tam, hanem így gondolom, ér-
zem. Volt időm gondolkodni 
5 évig, hobbiból ezt nem lehet 
megcsinálni. Azért dolgozunk, 
hogy másoknak élete legyen, 
ez erről szól, a hétköznapokban 
nem beszélünk ilyesmiről, pedig 
nem mindig az látszik elsőre, ami 
a felszín alatt van. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen ta-
nultam 5 évig, a diplomám még 
nincs kész, a szakdolgozatom ké-
szül, a nyelvvizsgám már meg-
van. Ez egy gyakorlat a számom-
ra, de a püspök atya már fel-
szentelt. A papságnak megvan-
nak a lépcsőfokozatai, az első a 
diakonátus, amiben én vagyok 
most, teljes elköteleződés van. 
A következő állomás nagyjá-
ból egy év után a papszente-
lés. Kérelmem után, ha úgy íté-
lik meg, felszentelt pap leszek. 
Mely után van az ún.kápláni év 
szintén plébános mellett, ez is 
egyfajta gyakorlat- változó ide-
ig tarthat, de itt már az ember 
misézik, gyóntat, a szentsége-
ket kiszolgáltatja teljes mérték-
ben. Aztán majd egyszer kap-
hatok plébániát is. 

Ez nem jár automatikusan, 
ha nem vagyok alkalmas, ak-

„Nekem az életem a hitem” 
Az embernek nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy meghallja a hívó szót  

Mitrovics Zsolt diakónus

kor nem lesz továbblépés. Meg 
kell bizonyosodni az embernek, 
mind saját magának, mind pe-
dig az elöljáróinak, hogy ez va-
lóban az ő útja. Ez nem munka, 
ez az életének a feladata, mint a 
család, vagy az anyaság, sok fel-
adattal jár.

— Ha már anyaság...mit szólt 
az anyukád?

— Örül neki, engem támo-
gat az egész családom, mert azt 
látják, hogy a helyemen vagyok.

Manapság válságban va-
gyunk a döntésekkel kapcso-
latban, sokszor 30-35 évesen is 
otthon ülünk tehetetlenül. Én itt 
vagyok 24 évesen, tűnhet elha-
markodott döntésnek az út, de 
mertem dönteni az életemről, és 
beleállok, és a nehézségek elle-
nére is csinálom. 

Kérni kell a jó isten 
segítségét, őt nem lehet 

kihagyni a pakliból.

– Most mit csinálsz Marci atya 
mellett?

— Besegítek, az adminiszt-
rációban, a hitélet terén, tar-
tok ige liturgiákat, kereszte-
lek, vagy sportcsarnokot ava-
tok, ha úgy adódik írok a hit-
élettel kapcsolatban a Kulcsi 
Krónikának is.
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Államalapító Szent 
István Napi ünnepségre 
hívta a lakosokat 
az önkormányzat, 
melyet mi kulcsiak 
a Hajóállomáson 
ünnepeltünk idén is. 

A mára első számúvá előrelé-
pett ünnep, a méltó környezet 
és a jó idő sokunkat lecsaloga-
tott a vízpartra. 

A fogadtatás a Kulcson már-
már kötelező zeneszó és zsíros 
kenyér volt — a kicsit szeren-
csésebbeknek akár extra chili 
lekvárral — a szerk.

Oberrecht Tamás önkor-
mányzati képviselő köszöntő-
je után Jobb Gyula polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet.

— Szent István királyunk 
legfőbb érdeme a keresztény 
magyar állam megalapítása, ki-
építése, megszilárdítása és eu-
rópai integrálása. Sikereinek 
titka egyensúlyteremtő ké-
pességében, erkölcsösségében, 
békeszeretetében, alázatossá-
gában rejlett. Biztonságot, hi-
tet, jövőképet adott országá-
nak. Történelmünk a mi kin-
cses ládánk, és ennek a kincs-
nek a legértékesebb darabja az 
a 93 ezer négyzetkilométernyi 
szépséges magyar táj, a nekünk 
életet adó hazánk- hangsúlyoz-
ta a polgármester. 

— Már a késő ókorban 
is elterjedt nézet volt, hogy 
Pannónia neve a latin pan (ke-
nyér) szóból ered és az itteni 
gabonabőségre utal. Nem vé-
letlen, tehát hogy ezen a na-
pon, Szent István ünnepén 
kenyeret szentelünk. Ilyenkor, 
jusson eszünkbe, hogy egy 
„Istenáldotta” hazában élhe-
tünk, amely aranyló gabona-
tábláival, ízletes gyümölcsösei-
vel, gazdaságával mindig eltar-

totta az itt élő embereket. Van 
miért ünnepelnünk, hisz van 
egy csodálatos hazánk, bő-
ven termő földünk, természe-
ti kincseink, alkotó, szorgal-
mas nemzetünk — mondta el 
Jobb Gyula.

A polgármester beszédét a 
következő fontos üzenettel zár-
ta: — Legyünk büszkék az ál-
lamunkra, küzdelmes történel-
münk kiemelkedő eseményeire, 
gyönyörű és különleges nyel-
vünkre, világhírű gasztronómi-
ánkra, színes magyar kultúránk-
ra, egymásra! Szeressük és be-
csüljük meg hazánkat és a benne 
élőket! Kívánom minden kulcsi 
lakosnak, hogy ezen az ünnepi 
napon érezze jól magát!

Jobb Gyula polgármester 
beszéde után Csuhai Gyuláné 
Erzsike szavalatát hallhatták a 

résztvevők. A műsor folytatá-
saként Fodor István református 
lelkész ünnepi gondolatait az 
áldottság mibenlétéről mond-
ta el, majd Bozai Márton ka-
tolikus plébános megszentelte 
Kulcs kenyerét.

A közös imádság után Jobb 
Gyula. Kulcs polgármestere 
megszegte az ünnepi kenyeret, 
mely idén is a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület jóvoltából 
került az ünnepi asztalra.

A formalitások után spe-
ciálisan, kulcsi módon folyta-
tódott az ünnepség. Ugyanis 
a közönség egy része Bozai 
Márton plébános áldása után 
hajóra szállt és útjára indult 
idén a 22. KUPAC Túra. 14 
hajóval és közel 40 fővel, az 
egyik hajóban Fodor lelkész 
úr is evezett. A gasztronómi-

ához vonzódó ünneplők, pedig 
idén lecsófőzésbe kezdhettek. 

A gasztró megszállottak 
sem maradtak semmilyen ér-
telemben lelki táplálék nélkül, 
mert a Lecsófőző Verseny zsű-
rijét dr. Farkas Lajos az Inter-
cisa Múzeum igazgatója, Csiz-
madia Péter szakács és Fejes 
Balázs Kulcs alpolgármestere 
mellett Mitrovics Zsolt diakó-
nus is erősítette.

A Lecsófőző Verseny, A 
Jövő Kulcsa Egyesület diada-
lával végződött, a második a 
Vidám Emberek Egyesülete, a 
harmadik az Önkormányzat 
csapata, a negyedik helyezett 
holtversenyben a Faluház és 
a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület csapata lett. Azon-
ban a mindent felülíró kü-
löndíjat és vándorserle-

Történelmünk a mi kincsesládánk...
Augusztus 20-ai ünnepség, a kulcsi hagyományok szerint  
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get a legkulcsibb lecsó el-
készítői a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület verseny-
zői érdemelték ki a zsűri dön-
tése alapján.

A szervezők a legkisebbek-
re is gondoltak, hiszen ho-
mokozó, kreatív sarok, arc-

festés és csocsó is várta őket. 
Az evezősöket, valamint az 
ünnepségre kilátogatókat fi-
nom lecsó ebéddel vendégel-
ték meg. Az ünnepség az idő-
járás tréfájának ellenére fer-
geteges tűzijátékkal zárult a 
Büszkeségponton. 

Történelmünk a mi kincsesládánk...
Augusztus 20-ai ünnepség, a kulcsi hagyományok szerint  

Szent István király az államalapító
István király eredeti nevén Vajk 
969/970 körül született, Géza fe-
jedelem és felesége Sarolt gyer-
mekeként. Vajk később kereszt-
ségekor nyerte el az István nevet. 

Szent István királynak so-
kat köszönhet a magyar nem-
zet. Magyarországot egységes 
keresztény állammá formálta. 
Bencés szerzetes papokat hívott 
Bajorországból, Cseh országból, 
Olasz országból. Az ő nevéhez 
köthető a Pannonhalmi apátság 
alapítása is. Számos kolostort ala-
pított, amelyek igen sokat hozzá-
tettek a vallási és kulturális élet 
fejlődéséhez. Elrendelte, minden tíz 
falu számára a templom építését. 
Tíz egyházkerületet alapított, kö-
zülük kettő érsekséget: Kalocsán, 
és Esztergomban, valamint nyolc 
püspökséget. Istvánt az 1000. év 
karácsonyán koronázták királlyá 
Esztergomban, majd egészen ha-
láláig 1038-ig uralkodott. Boldog 
Gizella bajor hercegnővel 995-ben 
kötött házasságot, aki ugyancsak 
a katolikus egyház támogatója volt. 
István fiát, Imrét rendelte és készí-
tette trónörökösévé, aki 1031-ben 
egy vadászat során életét vesztette. 
Istvánnak volt egy másik fia is, aki 
már korábban meghalt. Istvánt és 
fiát, Imrét 1083-ban VII. Gergely 
pápa Székesfehérváron oltárra 
emeltette, amely akkor egyenértékű 
volt a szentté avatással.  

Kitűnően alkalmazkodott 
korához. Ami a keresztény val-

lással és törvénnyel nem volt 
összeegyeztethető, azok ellen 
határozottan fellépett. Azonban 
érdekes módon, a régi mondák-
hoz, és énekekhez nem nyúlt, a 
pogány korból származó nép-
szokásokat, amelyek a keresz-
ténységgel nem ellenkeztek, 
megőrizte, vagy éppen megtöl-
tötte keresztény tartalommal.  
Tehát igyekezett megőrizni a 
magyarság gyökereit. Ezekből 
a tetteiből is kitűnik rendkívüli 
bölcsessége.

Szent István legnagyobb tette 
mégis az volt, hogy  felajánlotta a 
Szűzanyának az országot halála 
előtti utolsó estén, augusztus 14-
én, amelyről nem feledkezhetünk 
meg, napjainkban sem, amikor 
Európában hanyatlásnak indultak 
a keresztény értékek és az alap-
vető emberi értékek egyaránt. 

Spányi Antal székesfehérvári 
megyés püspök úr minden évben 
megújítja Augusztus 14-én Ma-
gyarország felajánlását, ez egy 
rendkívül nagy dolog országunk 
jövőjét illetően. Felelősségünk, 
hogy megőrizzük a keresztény 
örökséget, amely ránk lett bízva.  
A Szűzanya valóban közben jár 
értünk, nem csak a jelen gene-
rációért, hanem az eljövendő 
nemzedékért is, ő a mi jövőnk 
reménysége, Magyarország 
Nagyasszonya, égi édesanyánk. 
Kérnünk kell az ő segítségét és 
pártfogását.
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A minap láttam, hogy 
gyülekeznek a fecskék 
a villanydróton… 
augusztus van! 
Nemsokára újra 
gyülekeznek a gyerekek 
is az óvodánkban. 

Lesznek, akik ismerősként 
jönnek és várják a barátaikkal 
való találkozást, lesznek, akik 
most lépik át először az ovi 
vagy a bölcsi kis kapuját. 
És bizony lesznek olya-
nok is, akik az iskola 
kapuján lépnek be, bár 1 
hónapja még az ovi ját-
szó udvarán hintáztak, 
vagy homokoztak...

2018. szeptember 3-án 
(hétfőn) reggel 6 órától újra 
várjuk a kicsiket és kicsit na-
gyobbakat a csoportokba.

Tigris 

A kiscsoport, ahova a legki-
sebbek érkeznek, a Tigris cso-
port lesz. Ide várják a gyereke-
ket Szloboda Ildikó és Parola 
Anita óvó nénik, Eisenberger 
Eszter pedagógiai assziszten-
sünk, és Marczi Györgyné 
Jutka, dajka néni is. 

Rengeteg kérdés kavarog 
a szülőkben ilyentájt, amikor 
gyermekük 3 éves lesz, ami 
teljesen természetes. Az óvo-
dai beszoktatás nagy próbaté-
tel a gyereknek és a szülőnek 
egyaránt. No és az óvodai dol-
gozóknak is mindig egy új ki-
hívás.

Egyszer, egy sok évtizedes 
tapasztalattal bíró bölcsődei 
gondozónő mondta, hogy ő 
még nem látott olyan gye-
reket, aki ne tudott volna 
a bölcsibe beszokni. Lehet, 
hogy valakinek kevesebb, va-
lakinek több időbe telik, de 

előbb-utóbb minden gyer-
mek képes lesz rá. Vagyis: 
ha az óvodai beszoktatás nem 
zajlik le néhány hét alatt, azért 
ne csodálkozzunk, és ne ke-
seredjünk el…

Az óvó nénik és a gondozó 
nénik, dajka nénik nagyon so-

kat segítenek, hogy a beszok-
tatás gördülékenyen menjen. 
A mi intézményünkben azért 
van pedagógiai asszisztens is 
a legkisebbekkel, hogy minél 
több felnőtt segítse a gyerme-
kek befogadását.

Beszélgessenek velük, kér-
dezzenek bátran! Óriási ta-
pasztalatuk és számtalan jó 
ötletük van, hogy éppen 
az Önök esetében mi 
lenne hasznos. Az 
óvodai beszokta-
tás nem egysze-
rű feladat, hi-
szen az óvó-
nőknek is meg 
kell találniuk a 
kulcsot a kü-
lönböző kör-
nyezetből ér-
kező, különböző 
személyiségű gye-
rekekhez. Az óvodai 
beszoktatás tehát „ösz-
szeszokás” minden gyermek 

és minden, csoportban dol-
gozó felnőtt számára is.

Az óvó nénikkel való jó kap-
csolat kialakítását most kell el-
kezdeni, amely több szempont-
ból is meghatározó lesz a kö-
vetkező 3-4 évben.

1. Szakmai tanácsok 
meghallgatása
A partneri viszony megala-

pozása azzal kezdődik, 
hogy nyitottan fordulunk 

az óvónők felé és meg-
hallgatjuk szakmai ta-
nácsaikat. Nemcsak az 
óvodai beszoktatással 
kapcsolatban, de gyer-

mekünk személyiségé-
ről is fontos visszajelzést 

kaphatunk.

2. Nyílt  
kommunikáció
Nagyon fontos, hogy fogal-
mazzuk meg igényeinket, 
szükségleteinket, merjünk se-
gítséget kérni! Senki nem tud-
ja kitalálni a gondolatainkat, 
de ha elkezdünk beszélgetni, 
akkor már együtt lehet a meg-
oldásokat keresni.

3. Példamutatás  
a gyereknek
Mintát adunk gyermekeink-
nek azzal, ahogyan egy prob-
lémát megoldunk, vagy aho-
gyan az óvó nénik ről beszé-
lünk. Ha tisztelettel fordulunk 
feléjük és elismerjük szakmai 
tudásukat, gyermekünk is 
pozitív attitűddel, együttmű-
ködően fog viselkedni. Ezzel 
a példanyújtással is segíthet-
jük a gyermek és az óvó néni 
közötti harmonikus kapcsolat 
kialakulását.

Füles 

A kicsit nagyobbacskákat, 
akik most kezdik a 2. óvo-
dai évüket a Füles csoportban 
Farkas Istvánné Ica óvó néni, 
és Bárándi-Horváth Ilona, Ili 
óvó néni, valamint Kriston 
Korinna dajka néni várja nagy 
szeretettel.

Nyuszi 

Sokat nőttek és egészen na-
gyok lesznek a Nyuszi cso-
portosok, őket Füri Anikó és 
Kazai Mária óvó nénik várják 
Marczi Gyuláné, Berni daj-

ka nénivel közösen, nagy 
szeretettel.

Micimackó 

A nagycsoport, 
akik az idén 
már iskolá-
ba készülnek a 
Micimackó cso-
port lesz. Velük 

Dénesné Schäffer 
Tímea és Karskó 

Katalin óvó nénik 
fognak nagyon sokat 

játszani és tanulni az elkö-
vetkezendő nevelési évben, 

Várják a gyermekeket 
Kezdődik az új nevelési év a Kulcsi Százholdas Pagony Óvodában és Bölcsődében 

Augusztus 29-től 
31-ig délelőttönként 

telefonon már elérhetők 
vagyunk az óvodában, ha az 

év kezdéssel kapcsolatban bármi 
kérdésük felmerülne, az alábbi 

számokon hívhatnak:
központi vezetékes szám: 

(25) 251-835 
óvodai mobil: 

06 (70) 639-0162

Az első óvodai/
bölcsődei ebéd befizetési 

időpontok szeptember hónapra:

Augusztus 29. (szerda): 7.00–10.00
Szeptember 4. (kedd): 15.00–17.00

Kérjük a kedves szülőket, hogy vagy 
befizetéskor, vagy pedig augusztus 29-

től délelőttönként a (25) 251-835-ös 
telefonszámon Balogh Klaudia óvoda 

titkárnál jelezzék, hogy gyermekük mikor 
jön óvodába először. Fontos, hogy az 

ebédet a létszámnak megfelelően 
tudjuk kikérni az étel szállítótól 

szeptember 3-ra.
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Református szemmel
Szent István ünnepe 

1830-ban egy kérést 
intéztek a református 
egyházhoz, hogy ők 
is ünnepeljék meg a 
templomokban Szent 
István napját. 

Az egyházi vezetők válasza 
akkor az volt, hogy mivel ka-
tolikus szentről van szó, ezért 
ilyen formában nem tud-
nak eleget tenni a kérésnek. 
Ugyanakkor mégis találunk 
nyomokat az egyes gyülekeze-
tek életét kutatva, hogy az ün-
nepnap hamar beépült a refor-
mátus egyházi gyakorlatba. A 
sátoros ünnepek mellett éven-
te a negyedik úrvacsorázási az 
augusztus 20. körüli vasárna-
pon az ún. „István király ün-
nepének megünneplése”. Tehát 
a református egyház nem volt 
ebben egységes évekig. Ma 
minden gyülekezet tartja az 
„új kenyérért hálaadó” isten-
tiszteletet, ahol Isten megtartó 
kegyelméért, és gondviselésé-

ért adunk hálát. István király-
ról, mint keresztyén emberről 
emlékezünk, és az ő erénye-
it, és elveit becsüljük, amiket 
Intelmek Imre herceghez című 
örökérvényű művében fogal-
mazott meg. Ahol is a hitről, 
mint friss hajtásról ír, amire 
vigyázni kell:

„A királyi palotában a hit… 
tudniillik Krisztus vetette el mag-
ját, majd az ő tagjai, vagyis az 
apostolok és szent atyák ültették 
át, meggyökereztették erősen, s el-
terjesztették az egész földkereksé-
gen. … itt viszont, kedves fiam, a 
mi birodalmunkban eddig még, 
mint ifjú, friss hajtást prédikálják. 
Épp ezért kíván meg szemfülesebb 
s szembetűnőbb őröket, nehogy a 
jó, amivel az isteni kegyelem ben-
nünket mérhetetlen irgalmában 
érdemtelenül elárasztott, tunya-
ságod és restséged, valamint ha-
nyagságod miatt megromoljék s 
megsemmisüljön.”

Ünnepünkben nem a szer-
vezeti „keresztyén ország” el-

méletét erősítjük, hanem a 
személyes keresztyén élet és 
hit kap nagyobb hangsúlyt. 
Ugyanis minden vezető és 
minden ember is hatalmas 
terheket hordoz, csakúgy, mint 
államalapító királyunk. A ter-
hek elhordozása azonban nem 
egyszerű feladat, kritikák, el-
lenségek, közömbösek, tradi-
cionálisak, és szabadosok egy-
aránt az újítót, vezetőt tekin-
tik célpontnak. István király-
nak sem lett volna bátorsága 
egy ilyen nagymérvű feladatot 
véghez vinnie, ha nem szemé-
lyes és szilárd hite lett volna a 
Megváltóban (és ezt tovább is 
akarja adni a trónörökösnek). 
De hite által meg is kapta azt az 
erőt, ami mindennek véghez-
viteléhez szükséges volt. Végső 
soron Isten eszköze volt ő ah-
hoz, hogy nemzetünk megálla-
podjon, és kulturált nép mód-
jára befejezze a „kalandozáso-
kat” és megbízható, erős öntu-
datú néppé váljon.

először Hegyi Zita, majd októ-
bertől Varga Anita dajka nénik 
segítségével.

Zsebi baba  

A kis Zsebi babák — a bölcsisek 
— Fridrichné Enyedi Zsanett 
és Nánási Mónika gondozó 
nénik, illetve Jancsovics Erika 
dajka néni meleg szeretetét él-
vezhetik majd.

Újdonságok 

Óvodánk épülete is kicsinoso-
dott a nyáron. Minden csoport 
és a folyosó tisztasági festést 
kapott, új bútorok és új ágyak 
is érkeztek. Reméljük, öröm-
mel fogadják a gyerekek és 
a szüleik is az újdonságokat. 
A bölcsődébe új és modern 
öltöző szekrények, pelenkázó 
asztalok is érkeztek. Minden 
csoport kicsit új, kicsit más 
lett, nagyon szép és gyermek-
barát szobák várják a kicsiket.

Az udvari játékok is meg-
kapták a karbantartó festést, 
hogy minél tovább szolgálják 
az óvodásokat. 

Szülői értekezlet 

A bölcsődei első szülői érte-
kezlet: 2018. augusztus 29-én, 
szerdán lesz.

A nevelési év első ovis szülői 
értekezleteire szeptember hó-
nap első felében kerül sor. A 
konkrét időpontokról a cso-
portokban az óvó nénik fog-
ják a szülőket tájékoztatni. 

Rengeteg tervvel, ötlettel és sok 
szeretettel várjuk a Százholdas 
Pagony kipihent, feltöltődött, 
élményekkel gazdagodott la-
kóit szeptember 3-án! 

Kívánunk mindenkinek  
sikeres évkezdést,  
és vidám bölcsis,  
illetve ovis évet!
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Kreatív pályázat
A Carpe diem Alapítvány felhívása 

Témája: Madárijesztő 

Kötelező elemei a pályázatnak:
Mérete legalább 160 cm magas, 100 cm a váll szélessége,  

biz ton ságos talapzat (önállóan megállni tudó, „szélbiztos” 
— nem lehet a földbe ásni). Tekintete érzelmet fejezzen ki  

pl. boldogság, fájdalom, harag stb.

Leadási határidő: 
2018. szeptember 17., hétfő 15–17 óráig.

Leadás helyszíne: 
Nap Háza & Hold Udvara

Kulcs, Rákóczi út 151.

Pályázhat bárki, önállóan vagy csoportban.
Díjazásra szánt összeg 50.000 Ft ,  

amely felosztását a zsűri tagjai határozzák majd meg. 
Különdíj: közönségdíj 

Előzetes 

Közelebb hozzuk a világot elnevezésű rendezvényünk szeptem-
ber 22-én lesz. Készülünk rá, de még gőzerővel folyik a szerve-
zés. A részletekért figyeljék elérhetőségeinket.

Ovi-foci a horgásztanyán
Papp Sándor, aki 12 évig volt
a felnőtt csapat kapusa, im-
már két éve tölti be az óvo-
dás kisgyermekek foci edzői 
posztját — mesélt az idei 
edzőtáborról és csapatáról. 

— A kicsiknek általá-
nos edzést tartok, inkább 
játékos formában. Célja az 
örömszerzés, a testmozgás, 
a sport, a futball megszeret-
tetése.Az ovisoknak különö-
sen nagy élmény a táborozás. 
A tavalyi sikerén felbuzdul-
va most is a Horgásztanyán 
sátoroztunk, péntektől vasár-
napig, természetesen a szü-
lők segítségével. Az idei is 
nagyon jól sikerült. A napi 
háromszori étkezés mellett, 
mindennap volt foci foglal-
kozás, de fagyiztunk, füröd-

tünk a Dunában, csónakáz-
tunk és bográcsoztunk is. 
Barátságok születtek, össze-
kovácsolódtak, közelebb ke-
rültek egymáshoz és a ter-
mészethez is a csapat tagjai.

— Az augusztus 20-ai 
héten újra elkezdődnek az 
edzések. Ebben az idény-
ben a korábbi két utánpót-
lás csapat kiegészül további 
kettővel, valamint ifi és fel-
nőtt csapat is lesz természe-
tesen.

— Nagyon örülök an-
nak, hogy egyre több gye-
rek sportol és nem csak itt 
Kulcson, hanem a környé-
ken is. Továbbra is nagy 
szeretettel várjuk a sportol-
ni, focizni vágyó gyermekek, 
fiatalok jelentkezését.

  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fejes Balázs 06 (70) 639-0133

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

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 639-0142 
 Jónás Teréz 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152

  Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv  
 Mészáros–Godó Anita 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Pénztár 
 Kovács Angéla 06 (70) 639-0148

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

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Hegedűs Andrea 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsi 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

  Házi gondozás  
 Sárközi Ferencné 06 (70) 328-2439 
 Wirth Zoltánné 06 (70) 328-2429

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143

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

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

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

  Állatorvos 
 Dr. Beregszászi Anikó  06 (20) 377-7842

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

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 759-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Liquid Porter Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160

Fontos telefonszámok
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24 órán át a bot végén
Maratoni horgászverseny 

Versenyben  

a 4. kulcsi, maratoni  

horgászverseny résztvevői 

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat Felelős szerkesztő: dr. Árva Helga jegyző 
Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com
Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354

A Kulcsi Horgász és Ter mé-
szet védő Egyesület augusztus 
18-ra szervezte meg negyedik 
alkalommal maratoni hor-
gászversenyét. A reggeli gyüle-
kező és kötelező zsíros kenyér 
elfogyasztása után, a verseny-
helyek kisorsolását követően 

kezdetét vette a huszonnégy 
órás megmérettetés a kulcsi 
Hullám–Deák utca alatti du-
nai partszakaszon. 

Horgász körökben csak hal-
lomásból ismert a stressz, a du-
nai atmoszféra kisimítja a min-
den napokat. Így ezt a versenyt, 

vagy még inkább baráti vetél-
kedést is jó hangulat jellemezte, 
melyet a bográcsban rotyogó 
pörkölt és a szurkoló család-
tagok teljesítették ki igazi él-
ménnyé. Az eredményhirde-
tésre vasárnap reggel került sor. 
Az idei Kulcsi Felnőtt Maratoni 

Horgászverseny győztese Bogó 
Zoltán lett, egyben ő fogta a 
legnagyobb halat is, a második 
Horváth Gábor, a harmadik 
helyezett és a legkisebb halat 
kifogó horgász Radnó György 
— adta hírül lapunknak Mérei 
Vali az egyesület szóvivője. 

Minden ami kimaradt és az ösz-
szes anyag teljes terjedelmében 
elolvasható a Kulcsi Krónika on-
line változatában.



AUTÓMENTES HÉT!  
09. 16. Felhívás! Minden településünkön élőt várunk az autómentes hét alkalmából,  hogy csatlakozzon  
mozgalmunkhoz, és használjon autó helyett közösségi-, illetve kerékpáros, elektromos járművet vagy közlekedjen 
gyalogosan!

Szeptember 17. Elektromos kerékpár, motorkerékpár, roller kiállítás 
megnyitója a Polgármesteri Hivatal aulájában! A kiállítás nyitvatartási időben 
megtekinthető a hét folyamán.

Szeptember 18–19. Környezettudatos előadások! A Kulcsi Fekete István Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Kulcsi Száz Holdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tanulói, óvodásai számára 
oktatási időben.

Szeptember 20. Környezettudatos előadások helyi lakosok és civil szervezetek 
számára a Faluházban! Az önkormányzat szemléletformáló, ismeretterjesztő, tudás-élmény alapú 
előadásokat szervez a közlekedésből származó környezeti problémákról, a fenntartható közlekedésről  
és környezettudatosságról.

Szeptember 21. Kerékpártúra Rácalmásra, és gyalogtúra a Nagy-sziget 
tanösvényén! 
Indulás: 13 órakor az önkormányzat épülete elől. 15 km-es kerékpártúra után, 3,5 km-es  
illetve 2,5 km-es tanösvény gyalogtúra. Érkezés: az önkormányzat épülete elé, ahol a túrát sikeresen teljesítők 
emléktárgyakkal, illetve a kiállítók által biztosított merchandise termékekkel kerülnek jutalmazásra.

Szeptember 22. délelőtt „MIX AND MOVE” Autómentes Nap!  
A Kossuth L. utca 65-115-ig tartó útszakasz elzárásra kerül az autós forgalom elől, teret adva ezzel  
a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, görkorcsolyásoknak...

Szeptember 22. délután Rendezvény a Sportpályán! Kerékpáros KRESZ és ügyességi 
pályaversenyek, gyermek, felnőtt, családi KRESZ vetélkedők. BIKESAFE akció. A Perkátai Polgárőrség Közhasznú 
Egyesület lovas polgárőr bemutatója, valamint A Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület leendő lovas polgárőreinek 
bemutatkozása. Lovagoltatás, hintóztatás, lóterápia. Minden résztvevő baleset megelőzési, közlekedésbiztonsági 
csomagot kap. A nap végén a program során regisztrált  és a közlekedési szokásaikról, ötleteikről számot adó adatlap 
kitöltését vállaló látogatók között egy értékes utcai felnőtt és egy gyerekkerékpár kerül kisorsolásra.


