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XI. évfolyam, 9. szám 2018. szeptember

Idén szeptember 16. és 
22. között, tizenhetedik 
alkalommal rendezték 
meg az Európai 
Mobilitási Hetet, 
amelynek célja, 
a környezetbarát 
és fenntartható 
települési közlekedés 
népszerűsítése. 

Európa legnagyobb közleke-
dési-környezetvédelmi kam-
pánya évről évre népszerűbb 

Magyarországon. Az elmúlt 
évben több mint 200 telepü-
lés vett részt a programokban, 
amivel Magyarország — közel 
ötven ország versenyében — a 
harmadik helyen végzett. Az 
Európai Mobilitási Hét prog-
ramjaihoz idén településünk 
önkormányzata is csatlakozott. 

Az EMH konferenciáján 
megjelent Jobb Gyula polgár-
mester és Fejes Balázs alpol-
gármester, ahol a polgármester 
aláírta a EMH Kartáját, mely-

ben vállalták, hogy az általuk 
vezetett település erőfeszítése-
ket tesz a fenntartható mobi-
litás támogatására és népsze-
rűsítésére.

— Kulcs Községi Ön kor-
mányzat nagy hangsúlyt fek-
tet az élhető és fenntartha-
tó, család központú település 
megvalósítására — mondta el 
lapunknak Fejes Balázs alpol-
gármester.

— Hazánk jövője érdeké-
ben ki kell állnunk a csalá-

dok mellett, ezért támogatunk 
minden olyan intézkedést, me-
lyek a családok megerősítését 
szolgálják — egészítette ki Jobb 
Gyula polgármester.

Ezzel összhangban Kulcson 
a Mobilitás Hete programso-
rozatot egész hónapban, a 
fenntarthatóság, élhetőség és 
a család jegyében szervezett 
rendezvények egészítették ki. 
Így lapunk e havi száma sem 
szólhat másról, mint ezen ér-
tékekről. 

Fenntarthatóság,  
élhetőség és a család
Mobilitás Hét Kulcson 

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

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

A rendezvénysorozatról 
képes beszámolónkat 

11. oldalon tekintheti meg. 
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Kopács 
Horvátországban, 
Eszéktől 10 km-re 
északkeletre, a 
Drávaközben fekszik. 
Lakossága ~600 fő, 
túlnyomórészt magyar 
lakta település.

Minden év szeptemberében 
kerül sor a Kopácsi Halnapra. 
Mi a huszadik alkalommal 
megrendezett eseményen vet-
tünk részt Farkas Lajosnak az 
Intercisa Múzeum igazgató-
jának és a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület elnöké-
nek Lukács Anitának a kap-
csolatai jóvoltából. Gamus 
Igor képviselő fogadott ben-

nünket, de a település pol-
gármesterével is tárgyaltunk. 
Biztosítottak afelől, hogy a 
testvér települési kapcsolatot 
ők is szívesen veszik, legkö-
zelebb még az idén — mi 

hívjuk meg őket. Kopácson 
igazi bemutatót kaptunk egy 
jól működő rendezvény le-
bonyolításáról. Hiszen több 
ezer látogatót vonz ez a két 
napos rendezvény, ahol a 

vendégek a különböző gaszt-
ronómiai finomságokat él-
vezhetik. Nekünk is igazi 
kulináris élvezetben volt ré-
szünk. Megkóstoltuk a híres 
csíptetős pontyot, melynek 
már a látványa is izgalmas, 
ahogy a nyársra fűzött pon-
tyok sorakoznak a tűz körül, 
ilyenkor kb. 3500 kg pontyot 
szolgálnak fel. A gasztronó-
mia mellett a látnivalók sem 
elhanyagolhatóak, különösen 
a Kopácsi rét, mely szigorú-
an védett természetvédelmi 
terület. 

Szenzációs ellátásban része-
sültünk, nagyon nagy élmény 
volt — adta hírül Jobb Gyula 
polgármester. 

Kis falu, nagy rendezvénnyel
Testvértelepülés Horvátországban — Kopács  

A kulcsi küldöttség egy borászatba is ellátogatott

Pulai Tibor 2018 júliusa 
óta dolgozik település 
karbantartóként. 

— Honnan ismerhetünk?
— 2009-ig húsboltom volt a 

faluban, a legtöbben innen is-
mernek. De 2000 óta itt élek 
és 2008 óta polgárőr vagyok 
Kulcson.

— Hogy lettél település kar
bantartó?

— Polgárőrként rendsze-
resen kapcsolatban voltam a 
polgármesterrel, illetve a többi 
képviselővel is. Többször szó-
ba került egy ilyenfajta mun-
ka lehetősége.

— Mi egy település karban
tartó feladata?

— A település területei-
nek gondozása, fűnyírás, kert 
gondozás, az utak állapotának 
fenntartása- ha olyan feladat 

van akár azonnal orvosol-
ni kell a közmunkasokkal. 
Apropó közmunkások, a  köz-
munkásokkal a munka koor-
dinálása, irányítás, érték meg-
óvása, bejelentések ellenőrzé-
se, orvoslása — ha lehetséges. 
A szolgáltatókkal való kapcso-
lattartás, vagy a probléma köz-
vetítése a hivatal dolgozói fe-
lé. Rendezvénybonyolítás, ha 
kell malacsütés is.

Gyakran összemosódik a 
polgárőrséggel, de azt gondo-
lom, hogy amíg ez a telepü-
lés érdekeit szolgálja nagy baj 
nem lehet.

— Melyek voltak a legsürge
tőbb feladataid?

— Nálunk minden sürgős, 
minden kedves lakos azt sze-
retné, ha a saját problémája 
lenne leghamarabb megoldva 
— nagyon igyekszünk. Az ed-

dig elhanyagolt területek rend-
betétele a legsürgetőbb — ta-
lán mostanra túlnyomó részt 
sikerült.

Fontos, az infrastruktúránk 
legfőbb eleme a traktor, de ez-
zel sem lehet megoldani min-
dent, a látszat ellenére. Már 
csak azért sem, mert sok te-
kintetben kihívásokkal küz-
dünk. Igyekszem ennek elle-
nére minden problémát meg-
oldani.

— Találkoztál már valami 
érdekes esettel?

— Mély nyomot hagyott 
bennem, hogy amikor kb. 7 
km-t zúzott köveztünk le, jóle-
sett volna a lakosság segítsége. 

— Mit tudhatunk a magán 
életedről?

— Nős vagyok, két fel-
nőtt gyermekem van. A lány 
Budapesten, a fiú velünk lakik.

— Mi motivál a munkádban 
és a magánéletben?

— Kevés megoldhatatlan 
probléma létezik számomra, 
ez egyfajta belső indíttatás. A 
legfontosabb értékek, melyek 
mentén dolgozni és az életemet 
élni is szeretem: megértés és 
tisztelet. A település gondnoki 
feladatot, nem munkának ha-
nem szórakozásnak tekintem. 
Olyan mintha otthon tennék-
vennék, mert én Kulcson itt-
hon vagyok.

Megértés és tisztelet 
Tibi, a település karbantartó   

Pulai Tibor
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Jelenleg két fontos  
beruházás, a csatorna 
és a járda építés  
egyszerre folyik 
településünkön. 

Ami a csatornát illeti most 
a Rákóczi út Rácalmás felőli 
végétől indultak el. Az óvo-
da felől szintén a Rákóczi úti 
szakaszon dolgoznak. Az épít-
kezésnek eljött az a szakasza, 
amikor mindenkit zavarnak a 
munkálatok. Hiszen az összes 
fontos bejárónál, illetve a bel-
területen egyszerre dolgoznak.

Mind a csatornázás, mind 
a járda építés jó ütemben ha-
lad, nincs csúszás annak el-
lenére, hogy gyakran történ-
nek váratlan események, mint 
például a régi buszfordulónál 
a csőtörés, ami szintén nehe-
zítette a közlekedést a napok-
ban. Az építés munkálatai a 
közlekedést nem gátolhatják, 
nap mint nap látjuk, hogy 
nem is gátolják — biztosíta-
ni kell, hogy egy-egy sávon 
mindig lehessen közlekedni, a 
forgalmat irányítják. A jelző-
táblákat a forgalomkorlátozá-
si tervnek megfelelően ki kell 
hogy helyezzék, de ezeket be 

is kell tartani, ezekre figyel-
nünk kell. Kis bonyodalmat 
okozott, hogy az óvoda előtt 
megváltozott a forgalmi rend. 
Forgalomkorlátozási tervet 
kellett készíteni, mert át sem 
vette úgy a területet a kivite-
lező, hogy nincs kitáblázva.

Továbbra is kérjük a lakos-
ság türelmét. A közút engedélye 
a nyitásra vonatkozóan novem-
ber 15-én lejár. Tehát addig visz-
sza kell ideglenesen, pormente-
sen, szilárd burkolattal zárni a 
munka területeket. 

A járda tekintetében el-
mondhatom, hogy a kivitelező 
cég megkapta a forgalomkorlá-
tozási engedélyt a közúttól, te-
hát azt a két szakaszt amiről be-
széltünk a település végén, va-
lamint a Kossuth–Dózsa sarki 
szakaszon már el is kezdődött 
a munka. Sajnos a járda ese-
tében is párhuzamos munka-
végzés zajlik. Mindkét a tele-
pülésünket érintő munka ha-
tárideje szoros, így nem engedi 
meg, hogy ne dolgozzanak egy-
szerre, azonban egyeztetnek és 
úgy végzik a munkát, hogy a 
legkevesebb akadályoztatás le-
gyen mind a közlekedők, mind 
egymás felé.

Arra kérjük a tisztelt la-
kókat, hogy a járdán parko-
lást mellőzzek, ha tehetik áll-
janak be az udvarukba. Hiszen 
amúgy is nehezíti a csatorna 
és járda építés a közlekedést, 
ne nehezítsük meg a szabály-
talanságokkal a közlekedésben 
résztvevők dolgát. Éppen ezért 
fokozottan fogják ezt ellenőriz-
ni, az erre vonatkozó szabályo-
kat a keretes anyagokban ol-
vashatják.

Fontos, hogy az úton nem 
csak munkagépek, de embe-
rek is dolgoznak. Ezért is fi-
gyeljünk fokozottan a jelzőtáb-
lákra, a közlekedésre és annak 
minden szereplőjére.

Csatorna és járda ügyek
Mindkét munka jó ütemben halad 

Jobb Gyula polgármester

Járdán parkolás alap estben tilos: 

A KRESZ egyértelműen rendelkezik:
40.§. (8) A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — 
csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb  

a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább  

1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot  

nem haladja meg.
A lényeg, hogy mind a négy feltételnek egyszerre teljesülnie 
kell. Tehát, ha nem teszünk semmit -tábla ügyben-, alapve-
tően tilos a járdán parkolni, és rendőrségi hatáskör.

Parkolás úttesten: 

40. § Megállás
(1) Járművel megállni — ha közúti jelzésből vagy a (2)–(5) 

bekezdés rendelkezéséből más nem következik — csak 
az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhu-
zamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel 
jelezni kell.

(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén — ha 
közúti jelzésből más nem következik — akkor szabad 
megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve 
legalább 5,5 méter szélességű hely marad.
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Az idei zarándoklaton 
az édesanyákért 
imádkoztak a 
résztvevők. 

Ez alkalommal Kulcson és 
környékén az általános isko-
lák tanulói részére pályázatot 
hirdettünk Az ÉDESANYÁM 
címmel. Az alsó tagozatos ta-
nulók rajzzal, a felső tagoza-
tosok kézzel írott elbeszéléssel 
pályázhattak. A pályázatok 
díjait 2018. augusztus 25-
én, a zarándoklat nap-
ján, Kulcson adtuk át a 
résztvevőknek. 

Rajz kategóriában  
20 pályázatot kaptunk. 

A pályázatokat két zsűri tár-
sammal értékeltük. A műveket 

a zarándoklat végállomásán, 
az Arany János utcai kereszt-
nél található ház udvarán 
kiállítottuk.  

Milyenek az édesanyák a 7-10 
éves gyerekek szerint? A rajzok 
vidámságot, életörömet sugároz-
tak, a szeretet, összetartozás és 
tisztelet látszik rajtuk.

Az édesanya minden ké-
pen mosolyog a gyerekére. 
A nap is fényesen süt rá, 
a hold és a csillagok is fé-
nyesebben ragyognak felet-

te. Megható, ahogyan a szi-
várvány átöleli az édesanyát. 

Az édesanya mindenhol ott 
van, segít, gondoskodik a család-

ról, sőt még a házi állatokról is. 
Együtt lehet vele főzni, takarítani. 
Fogja a gyereke kezét. Biztatást 
ad. Jó vele egy úton rohangálni, 
játszani. Több gyerek királynő-
nek látja édesanyját, sőt, volt, aki 
glóriával, angyalnak ábrázolta.

Ahol édesanya van, ott szí-
nes a világ.

Ez évben ötödik alkalommal 
A Mária út Egyesület megrendezte az 1Úton nemzetközi zarándoknapot 

Az idő fontossága a családokban

Az egyik legértékesebb 
dolog amit adni tudunk 
a másik embernek, 
azt nem lehet pénzért 
megvenni. Mi is ez az 
érték? Ez a dolog nem 
más mint az időnk, a 
személyes figyelem 
ami minden kincsnél 
értékesebb.

Két fontos szempontot hoznék, 
a család és az idő viszonyával 
kapcsolatban, az egyik a kap-
csolat a házastárssal, a másik a 
kapcsolat a gyermekkel. 

Napjainkban nincsenek 
egyszerű helyzetben a szülők. 
Ott a sok munka, a stressz az 
idő hiánya. Mindenki jól is-
meri a következő hozzáállást: 
„igyekszek minden megadni a 

gyerekemnek”. Ez egy valóban 
fontos szempont. De nézzük 
meg közelebbről, mi is az a 
leginkább szükséges és értékes 
amivel szolgálhatunk gyerme-
künk számára. 

A gyermekünknek legin-
kább a személyes figyelemre 
van szükségük, hogy meghall-
gassuk őket, figyeljünk rájuk, 
törődjünk velük. Ha egy édes-
anya otthon tud lenni amikor a 
gyermeke haza ér az iskolából, 
az hihetetlen sok segítség le-
het, a gyermeke számára, hogy 
segítsen neki, leküzdeni az is-
kolai nehézségeket, hogy van 
lehetősége megbeszélni eze-
ket a dolgokat valakivel. De 
ezt megnehezíti a jelen tár-
sadalmi berendezkedés, ahol 
át van állítva a család megél-

hetése két keresőre, és így az 
édesanyák leginkább csak este 
tudnak haza érni hulla fárad-
tan. Az ilyen élethelyzetben, 
kevés energiája van, leülni a 
gyerekkel beszélgetni. foglal-
kozni vele. Manapság a legegy-
szerűbbnek az bizonyul, saj-
nos, hogy valamilyen techni-
kai eszközzel elintézzük ezt 
a dolgot, lekötjük őket, „leg-
alább addig is csend van”. Nem 
szabad hagyni, hogy a média 
nevelje gyermekünket. A sze-
mélyes törődésre van a legna-
gyobb igénye a gyerekeknek, 
nem a legújabb táblagépekre, 
vagy okostelefonokra, vagy ar-
ra, hogy folyton tv-t nézzenek.

Tehát nem azzal teszünk, 
jót gyermekünknek, ha min-
den technikai eszközt bizto-

sítunk  számukra, hanem az-
zal hogy tudunk nekik időt, 
személyes figyelmet „ajándé-
kozni”.

Az idő és a család viszony-
latában egy másik szempont, 
ami hasonlóan fontos, az a há-
zastársunkkal való kapcsolat. 
Napjainkban ez is igen nehéz-
zé kezd válni, a házastársak, 
könnyen elhidegülhetnek egy-
mástól, ha nem tudnak minő-
ségi  időt adni egymás számá-
ra. Az  előbbiekben arról be-
széltünk, hogy mi az ami va-
lóban fontos a gyermekünk 
számára, itt azt említeném 
meg, hogy épp olyan fontos 
a házastársak egymással va-
ló kapcsolata is. Nem elég ha 
csak a gyerekre szánnak időt. 
Olykor-olykor, közös prog-

Helyezettek 
rajz kategóriában. 

I. helyezett: 
Gönczi Kincső, Kulcs

II. helyezett: 
Ihász Bernadett, Dunaföldvár.

III. helyezett, megosztva: 
Pinthoffer Jázmin és  

Poszpischil Luca, Rácalmás.
Különdíj: 

Majsai Kinga Eleonóra, 
Perkáta.



52 0 1 8 .  s z e p t e m b e r

Az elbeszélés 
kategóriában 

6 pályázat érkezett. 

Mindegyik írás megható és 
szívet melengető. Nehéz volt 
rangsorolni azokat. Két zsűri 
társammal egymástól függet-
lenül olvastuk és pontoztuk a 
pályamunkákat. A pontok ösz-
szesítéséből alakult ki a szoros 
rangsor. Az eredménytől füg-
getlenül pár soros idézetek a 
pályamunkákból: 

„Ritkán mondjuk egymás
nak, hogy szeretlek, de édes
anyám és én is tudjuk, hogy el
várások és kétségek nélkül szeret
jük egymást. — Mi a legjobb az 
anyaságban? — Kérdeztem édes
anyámtól. — Az életben számta
lan dolgot elrontunk, és megbá
nunk. Egy dolog van, amit soha 
nem bánok: az, hogy világra jöt
tél. Az anya és gyerekei között 
soha el nem múló szeretet van. 
—  Válaszolta anyukám.”  

„Az én édesanyámnak arany
ból van a szíve. Okos bölcs min

dent tud a világról. Soha nem 
feledkezik meg semmiről, ami a 
gyerekével kapcsolatos.”

„Édesanyám nagyon sze
rény… Igyekszik nekünk min
dent megadni. Soha nem fo
gom elfelejteni milyen boldog 
volt anya, amikor segítettem 
neki... Boldog vagyok, hogy ő 
az anyukám.”

„Könyvet tudnék írni róla 
milyen az én édesanyám. Szép 
kék szemű, szőke hajú, jószívű, 
kedves, segítőkész. Azt mond
ja anyának lenni a világon a 
legnagyobb megtiszteltetés. 
Szeretem, amikor a gyerek
koráról mesél. Azt mondja 
gyerekkorában nem az volt a 
menő, akinek sok a pénze, ha
nem az, aki okos volt. Bölcsnek 
tartom, felnézek rá. Azt a legjobb 
látni, amikor édesanyám vidám 
és büszke.”

„Édesanyám úgy tekint rám, 
mint egyetlen kincsére a világon. 
A hibáim ellenére mindig bízik 
bennem és támogat. Sokat dol
gozik, de bármennyire fáradt 

van arra ideje, hogy meghall
gasson, vagy megvigasztaljon. 
Amikor olyan dolgot mond, 
amit megbán, képes bocsánatot 
kérni. Nagyon szeretem, ahogy 
ő is engem.”

„Ha valami bánt azonnal 
édesanyához fordulok. Mindig 
meghallgat, megvigasztal, és 

gyakran megnevettet. Gyakran 
együtt főzünk, takarítunk, spor
tolunk. Ilyenkor jókat nevetünk. 
Az anyaság egy hatalmas meg
tiszteltetés, egy kitüntetés. — 
mondja anyukám.” 

Ez nálunk is így van. A 
negyvenéves lányom és az 
ötvenéves fiam ma is hoz-
zám jön, ha valami bántja, 
vagy valami nagy öröm éri. 
AZ ANYASÁG VALÓBAN 
ISTENI AJÁNDÉK. 

A helyezettek mellett vala-
mennyi résztvevő emléklapot 
és tárgyi jutalmat kapott a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
és A Jövő Kulcsa Egyesület 
támagatásának köszönhető-

en. A djíkat Jobb Gyula, 
Kulcs polgármestere, ked-
ves dícsérő szavakkal adta 
át a gyerekeknek.

Kedves gyerekek, a meg-
hirdetők nevében köszönjük 

a részvételt és a szívmelenge-
tő élményt. Kívánjuk, egész 
életetekben maradjatok ilyen 
kapcsolatban az édesanyátok-
kal. Vigyázzatok egymásra és 
a szeretetre. Amikor felnőt-
tök, adjátok tovább a gyere-
keiteknek. 

Moró Piroska 
zsűri elnök

Ha valóban vágyunk 
megállni, akkor miért 
vállalunk mégis mindig 
plusz munkát? 

Mégis miért vállaljuk el az 
extra segítséget, és miért pa-
naszkodunk magunkban, 
vagy mások előtt is a „túl-
terheltség” miatt? Mi ösztö-
nöz minket arra, hogy állan-
dóan túlvállaljuk magunkat? 
Értékességünket ugyanis 
gyakran a hasznosságunkból 
nyerjük, de jól van-e ez így? A 
tevékeny, igyekvő és megáll-
ni képtelen embert Isten úgy 
szólítja meg, hogy egy újabb 
igyekvést ajánl: Igyekezzünk 
tehát bemenni abba a nyuga-
lomba… (Zsidókhoz írt levél 

5,11a) Családanyaként, apa-
ként hogy lehetne egyáltalán 
megállni? Teljesen rám utal-
tak a gyermekeim! (Valóban?) 
Annyi mindent igyekszünk 
megtenni! De vajon a nyuga-
lomra való igyekvést is éljük-e 
gyakorlojuk-e? Enélkül csak 
puszta „szorgoskodás” lesz 
minden óra, míg a hatékony-
sága egyre csökken. Ezért szé-
gyenérzet, vagy önvád nélkül 
kell közelítenünk a pihenés-
hez. Még az anyuka is kijelent-
heti, hogy „Ez a fél óra csak 
az én időm. Drágám, most 
te figyelsz rájuk.” És a má-
sik szülő olyankor odafigyel 
a gyerekekre, mert ez anya/
apa szent ideje, ami sérthetet-
len. Az énidő ugyanis, amiben 

igazán meg tud állni, magára 
és Istenre tud figyelni valaki 
(és eközben nem nyitják rá 
az ajtót). Kiürítheti a fejéből, 
lelkéből a sok és igen fontos 
ügyet, hogy töltődni is tud-
jon. (Református hagyomá-
nyunkban ez a Biblia olvasá-
sával és imádsággal telik.) Ha 
még soha nem tettünk ilyet, az 
első pár alkalommal maga az 
ember sem tud leállni fejben, 
megszabadulni a fontoskodás-
tól, és „letenni a terhét” de 
épp ezért buzdít minket Isten, 
hogy igyekezzetek bemenni 
abba a békességbe, ahonnan 
más látószögből láthatjuk a sa-
ját életünket is.

Fodor István
református lelkipásztor

Állítsátok meg a világot
Mi ösztönöz minket arra, hogy állandóan túlvállaljuk magunkat?  

Az idő fontossága a családokban

ramok is szükségesek, ahol 
egymással kettesben tölte-
nek időt. A házasság nem ér 
véget azzal, hogy összeháza-
sodnak, és onnantól termé-
szetesnek vesznek mindent. 
Bizony továbbra is időt, és 
energiát kell szakítaniuk ar-
ra, hogy jobban megismer-
jék egymást, hogy építsék a 
kapcsolatukat, amelyet egy-
szer elkezdtek,még a házas-
ság előtt, az nem fejeződik be 
az esküvő után. Ehhez fon-
tos, hogy néha ki tudjanak 
lépni a „szülő” szerepből, és 
néha csak egyszerűen együtt 
legyenek. A jól működő há-
zassághoz, időt kell szentel-
ni a másiknak, a másikért.

Mitrovics Zsolt
diakónus

Helyezettek 
az elbeszélés 
kategóriában.
I. helyezett: 

Molnár Kiara Zita, Rácalmás
II. helyezett: 

Bognár Zsófia, Rácalmás
III. helyezett, megosztva: 
Nagy Lili Panna, Osvai 

Réka, Rácalmás.



6 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

Szoptatás — Az élet 
forrása. Így szól az 
anyatejes táplálás 
világnapjának idei 
szlogenje, melyet 
augusztus elsején 
ünneplünk. 

A kulcsi anyukák és gyerme-
keik sem maradhattak ki a kö-
szöntésből, igaz a megemléke-
zés szeptember 13-ára csúszott, 

mégis büszkén kijelenthetjük: 
kis falunkban 13 olyan Édesanya 
van, aki gyermekét minimum 
egy éves koráig anyatejjel táp-
lálta. Tavaly technikai okokból 
elmaradt a köszöntés, így szept-
ember 13-án (2017/2018-as év-
ből) 17 anyukát és 21 gyerme-
ket vártunk a Faluházban kis 
gyümölccsel, frissítővel és egy 
kis meglepetéssel. Az ünnep-
séget Jobb Gyula polgármester 

nyitotta meg, majd a helyi vé-
dőnő, Danka Edit köszöntötte a 
megjelent anyukákat és a népes 
gyereksereget, végül jómagam, 
Jobbné Vinczellér Anita dúla 
és szülkésfelkészítő szóltam a 
megjelentekhez. Az édesanyák 
virágot és emléklapot, a gyer-
mekek pedig kis fából készült 
kirakót kaptak. A program kö-
tetlen beszélgetéssel és önfeledt 
játékkal zárult. 

Köszönet az Anyáknak
Az anyatejes táplálás világnapját ünnepelték 

Szloboda László, Szloboda Viktória, Szloboda-Kondás Katalin, Szloboda Dóra, Danka Edit, 
Jobbné Vinczellér Anita, Jobb Gyula

A Kulcsi Kemencés Kéz műves 
Egyesület receptje: a kulcsi 
ratatouille kemencés módra 
— csak kulcsi alapanyagokból.
Kacsazsíron a hagymát, fog-
hagymát ledinszteljük. Rákerül 
a kb. 5-6 kg vegyes paprika 
laskára vágva és némi só. 2 
cukkini és 2 padlizsán és 1,5 
kg paradicsom lehéjazva, apró 
kockára vágva szintén a fő-
zőedénybe kerül, valamint 1kg 
sárga géva gomba csíkra vágva. 
Fontos, hogy a gombát 20 per-
cig elő kell főzni. Végül 3 felvert 
tojást kell hozzáadni és készre 
főzzük. Kemencében sült ci-
póban tálaltuk, saját készítésű 
cserépedényben és saját készí-
tésű fakanállal. Mindenkinek jó 
étvágyat kívánunk!

Nyertes lecsó

Faluház
 Minden hétfőn: 15.00-16.15

Nyugdíjas Klub (Pálfiné 
Molnár Ibolyával)
16.30 Key Dance tánccsoport 
(Hutvágner Dórával)
18.00 Jóga (Kárpáti-Fehérvári 
Ágnessel)

 Minden kedden: 18.30 
Kick-boksz (Szabóné Márffy 
Zsuzsannával)

 Minden hónap utol só  
két keddje: 16.45 Senior tánc 
(Gyöngyössy Kalatlinnal)

 Minden szerdán: 9.30 
Ringató (Tausz-Tóth 
Mariannal)    
18.00 Jóga (Kárpátí-Fehérvári 
Ágnessel)

 Minden csütörtökön:
16.00 Vidám Emberek 
Közössége (Kaiserné Gödöny 
Erzsébettel)
18.30 Kick-boksz (Szabóné 
Márffí Zsuzsannával)

 Minden pénteken:
18.00 Jóga (Kárpáti-Fehérvári 
Ágnessel)
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Kulcs legifjabb polgárai
Az elmúlt időszakban két hölgy és hét fiatalember látta meg 
a napvilágot településünkön. A szüleik által készített fotók 
segítségével olvasóink is megismerhetik Kulcs legfiatalabb 
polgárait. Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Bak Viktor 
2018.04.12.

Balogh József 
2018.04.18.

Csibrák Nóra
2018.03.25.

Jónás Dávid
2018.02.14.

Kasza Dorottya
2018.05.16.

Malmos Csaba 
2018.01.15.

Mándi Kristóf 
Gergő
2018.06.06.

Mudra Bálint
2018.02.28.

Varga Márk
2018.02.05.

Az anyatejes táplálás világ-
napját hosszú évek óta ünnep-
lik világszerte, Kulcson először 
2016-ban köszöntöttük az anyu-
kákat és gyermekeiket. Dúlaként 
és anyaként is nagyon fontos-
nak tartom a hosszan tartó szop-
tatást, hiszen az anyatej a táp-
lálékon kívül számos előnnyel 
jár: biztonságot, és testközelsé-
get biztosít, erősíti az immun-
rendszert, valamint az anya-
gyermek kapcsolatot és kötő-
dést, csak hogy néhányat em-
lítsünk számtalan előnye közül. 
A legfontosabb mégis az, ha 
nem létezne anyatej, régen ki-
halt volna az emberiség. Ezért 
kerestem meg az akkori védő-
nőket, Danka Editet és Kovács-

Radnó Zitát, akik azonnal igent 
mondtak, és izgatottan készül-
tek a programra. Természetesen 
az Önkormányzatnál is nyitott 
fülekre találtunk, így jött létre 
immáron másodszor, de remé-
lem nem utoljára ez a csodála-
tos délelőtt. 

Ezúttal köszönöm az együtt-
működést Danka Edit nek, 
Jobb Gyulának, Faluház dol-
gozóinak és természetesen az 
Anyukáknak és a gyerekeknek! 
Remélem jövőre még több csa-
ládot köszönthetünk!

Jobbné Vinczellér Anita
(Dúla, szülésfelkészítő,  

szoptatási segítő,  
kismama masszőr és kismama  

kinesio tape terapeuta)

2017-es év 

I. körzet:
1.  Kovács József Márk,  

anya: Darab Csilla 
2.  Szloboda Viktória,  

anya: Szloboda-Kondás  
Katalin 

3.  Váci Vince, anya: Hajas 
Zsuzsanna 

4.  Palikó-Juhász Ketrin,  
anya: Juhász Szilvia Eszter 

5.  Fábián Bence Olivér,  
anya: Fábián Zsófia 

II. körzet:
1.  Györkös Kilián Líviusz,  

anya: Györkös-Menyhárt 
Mónika 

2.  Bartók Antónia,  
anya: Bartókné Bodnár 
Erzsébet 

3.  Kalmár Letti Ditta,  
anya: Kalmárné Szabó Helga 

4.  Kuthy Bertalan Antal,  
anya: Kuthy Zsófia 

5.  Király Levente,  
anya: Dienes Annamária 

6.  Sábics Gabriella Rebeka, 
anya: Sábicsné Horváth 
Mónika 

(A 2017-es listán az van 
vastag betűvel a névsorban,  

aki a 2018-as listán nincs rajta.)

2018-as év 

I. körzet:
1.  Szegedi László Szamir,  

anya: Szegedi Correia 
Mascarenhas Solange

2.  Winter Szonja,  
anya: Bródi Franciska Noémi 

3.  Szloboda Dóra és Szloboda 
Viktória (tesók), anya: 
Szloboda-Kondás Katalin 

4.  Manisz Hanna és Luca (ikrek), 
anya: Manisz-Ősi Anita 

5.  Palikó-Juhász Ketrin,  
anya: Juhász Szilvia Eszter 

6.  Kovács József Márk,  
anya: Darab Csilla 

II. körzet:
1.  Szép Liliána,  

anya: Troppert Nikolett.
2.  Petánszki Adorján, anya:  

dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó 
3.  Komáromi Dorina, 

anya: Komáromi Erika 
4.  Györkös Konor Szíriusz és 

Györkös Kilián Líviusz, anya: 
Györkös-Menyhárt Mónika 

5.  Király Levente,  
anya: Dienes Annamária 

6.  Kalmár Letti Ditta,  
anya: Kalmárné Szabó Helga 

7.  Bartók Antónia,  
Bartókné Bodnár Erzsébet 

A névsor
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2018. szeptember 8-án 
szombaton, a Kulcsi 
Sportpályán került 
megrendezésre  
a IV. Családi Sportnap. 

Reggel kilenc órakor a  rendez-
vényt a sportos kedvű kulcsiak 
egy rácalmási bringatúrával  
kezdhették. A sportpályára ér-
kezőket Dj. Papos lemezlovas 
által játszott ritmusok, és A 
Jövő Kulcsa Egyesület jóvol-
tából kínált ínycsiklandozó fi-
nomságok fogadták. A sport-
napot kegyeikbe fogadták az 
égiek is, mert kellemes nap-
sütéses időjárást biztosítottak.

A rendezvény alapvető célja 
az volt, hogy a kulcsi családok 
minden tagját megmozgassák. 
Olyan Sportnappal készültek 

a szervezők, amely minden 
korosztálynak sportosan 
szórakoztató kikapcsoló-
dást nyújtott. Izgalmas, 
érdekes bemutatókkal 
várták az érdeklődőket.

A műfüves pályán 
Czanik Balázzsal egy kiadós 
aerobikkal melegíthettünk be, 
mielőtt kezdetét vette a kispá-

lyás foci 
rangadó. 

A 
s p o r t p á -

lyán és a 
műfüves pá-

lyán párhuzamo-
san folytak a sportesemé-
nyek. Bemutatkozott a pet-
anque, az íjászok, cheer-

leaders csapat, gymstick. Idén 
is kipróbálhattuk magunkat 
kosár dobásban, futballban. 
Az ügyességi sorversenyek 

Öt lendületes nővel 
találkoztunk a Kulcsi 
Faluházban, Fejes 
Brigittával, Radnóné 
Erzsikével, Kaiserné 
Erzsikével, Méreiné 
Valival és Kerékgyártó 
Létay Ildikóval. 

A Magyar Vöröskereszt 47. 
Országos Elsősegélynyújtó 
Versenyén a fent említett öt 
hölgy képviselte Kulcsot, majd 
sikert sikerre halmozva mene-
teltek a Miskolcon megrende-
zett országos döntőig. Ahol is 
az elsősegélynyújtás világnapján, 
szeptember 8-án a Kulcsi Boszik 
ötöse ezüst minősítést nyert el.

A hölgyek egymás szavába 
vágva mesélték az élményeiket. 

— Élethű baleseti szituáci-
ók voltak, melyekben helyt kel-
lett állnunk. Az egyik legérde-
kesebb egy tömegbaleset imitá-
ciója volt, ahol hőlégballon zu-

hant le egy esküvő helyszínére. 
A legnehezebb az utolsó állo-
más volt, ahol ötünkre hat sé-
rült jutott, egy iskolai robbanás 
során. De azért volt néhány vic-

ces szituáció is. Mint amikor a 
kilátónál egy nyaki ütőeres vér-
zésellátását olyan elánnal végez-
tük , hogy a színész segédesz-
közét, amivel a művért pum-
pálta ki akartam venni a kezé-
ből, azt hittem valami fegyver 
— a színész súgta, hogy az kel-
lék. De ilyen volt amikor egy 
sokkos esetnél azt mondtam a 
sérültnek, hogy „maradjon ve-
lem, nézzen rám, milyen szép 
öregasszony vagyok”…

Nem csak szellemi megmé-
rettetés, hanem komoly fizikai 
próbatétel is volt, például egy 
kilátóba is fel kellett menni.  
21 állomásos körpályán, közel 
300 résztvevő adott számot el-
sősegélynyújtó-ismereteiről. 
De a fiatalokkal is felvet-

Ép testben ép lélek!
Kulcsi Családi Sportnap  

Kiváló elsősegélynyújtók
A hétköznapok kulcsi hősei 

Egészen különböző stílust képviselnek, csak egy valamiben 
hasonlítanak, hogy mind az öten kiváló elsősegélynyújtók

Streetball 
verseny: 

I. hely Bajnok Csapat 
(Jankovics Ágnes, Horváth 

Viki, Koppány Emese) 
II hely Falusi Csirkék Csapata 

( Kriezer Niki, Horváth Niki, 
Kálmán Lina) 

III. hely Semmi Csapata 
(Balczer Fanni, Bogdán 

Ramóna, Kozma 
Kitti) 

Petanque 
verseny 

I. hely: Kucsera 
Gábor 

II. hely: Fejes Beáta 
III. hely: Éri Jenő 
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Miből lesz a cserebogár?
Horváth Benedek tehetséges kenus, olimpiai reménység  

Horváth Benedek 17 éves középiskolás, 
családjával Kulcson él

Két éve már jártunk az 
ifjú sportolónál,  
a napokban azonban 
ismét felkerestük 
otthonában ahol családi 
körben beszélgettünk 
vele az eddig elért 
kimagasló eredményei 
kapcsán.  

Bár az előző látogatás során 
még csak egy éve kenuzott, 
már akkor is kitűnt tehetségé-
vel. Ma már egyértelműen tisz-
teletet parancsoló sportsikere-
in túl például a Felnőtt Magyar 
Bajnokságon, a Dunaferr SE 
négyesében vendégszerepelve 
harmadik helyezést értek el. 
Ebben kuriózum, hogy idő 
hiányában csak a versenynap 
délelőttjén szállt közösen ha-
jóba a „fantasztikus négyes”. 

Mindezen eredményekről, 
mely egy átlag ember számá-
ra a non plusz ultra, Benedek 
nagyon szerényen nyilatkozik, 
ami még szimpatikusabbá teszi 
a fiatal sportembert.

— Melyek a legfrissebb ered
mények?

— Az Olimpiai Remény-
ségek Versenyén Poznanban, 
melyet a serdülő korú evező-
sök mini világbajnokságának 
tartanak három érmet zsebelt 
be. C2 1000 méteren aranyér-
met, C2 200 méteren egy bron-
zot és C4 500 méteren szin-
tén aranyérmet szerzett- me-
séli büszkén az édesanya. 

— 17 éves vagy, a középis
kola harmadik évét taposod a 
Dunaferr Szakközép iskolában. 
Milyen egy napod, hogy megy 
a tanulás a remek sporteredmé
nyek mellett?

— 6 órai ébredés után iskola, 
és edzés következik. Hétvégén 
pedig versenyek, vagy ha jut 
idő rá kis kikapcsolódás a ba-
rátokkal. Az év 52 hetéből 50 
munkával telik, gyakran napi 
két edzéssel. 4, 85 átlaggal zár-
tam az iskolaévet. 

— 2018-ban a Kolonics 
György Alapítvány pályáza-
tán, ahol a sport és tanulmá-
nyi eredmények is számítanak 
Beni különdíjasként elnyer-
te a Jövő Reménységei prog-
ram ösztöndíját – egészíti ki 
az édesanya.

— Hatalmas büszkeség ez 
a szülőknek, hogyan csináljá
tok ilyen jól?

— Hagytuk csinálni, ami-
hez kedve van. Több sport-
ágat kipróbált, többek kö-
zött az atlétikát is amelyben 
országos bajnokságra is el-
jutott, de a továbblépéshez 
Székesfehérváron kellett vol-
na edzeni.  Ezt már nem sze-
rette volna, mi sem erőltettük. 

— Eleinte, hogy oda érjen 
az edzésre minden délután au-
tóval vittem, hogy jusson idő 
a tanulásra is. Mióta 
megvan a jogosítvá-

nya, kicsit könnyebb — most 
már egyedül utazik.

— Mikor van együtt a csa
lád?

— A másik gyermekünk 
Gergő, első éves egyetemista. 
A férjem nagyon sokat dolgo-
zik, ő teremti meg a szükséges 
anyagi biztonságot. Leginkább 
a hétvégi versenyeken vagyunk 
együtt. Gergő pedig a tanulmá-
nyai miatt igazolt távollétében 
online követi az eseményeket. 

— Mit szeretnél elérni?
— Szeretnék kijutni az olim-

piára és a világbajnokságon jó 
helyezést elérni. Az eddig el-
ért eredményeim motiválnak. 
Tudom, hogy egyedül nem le-
hetséges elérni ezeket, ezért kö-
szönettel tartozom az edzőm-
nek Vizi Gábornak, az isko-
lámnak, valamint a szüleim-
nek és családomnak. Főleg 
édesapámnak köszönhetek na-
gyon sokat.

— Szülőként mit kívánsz a 
gyerekeknek?

— Elsősorban, hogy bol-
dog és kiegyensúlyozott em-
berek legyenek, hogy megta-

lálják a helyüket az 
életben. 

mindig nagyon népszerűek, 
ezért kihagyhatatlan volt a 
kötélhúzás, talicskatolás és az 
ún. ötkarikás játékok — a KSE 
jóvoltából. De volt lehetőség 
ping-pongozásra, íjászkodásra 
is. A legkisebbeket ugrálóvár, 
lufihajtogató bohóc és csillám 
tetkó készítés várta. 

A versenyeken résztvevők 
kalória pótlására is gondoltak 
a szervezők, a Vidám Emberek 
Közössége segítségével ízletes 
paprikás krumpli készült.

tük a versenyt, pedig a csapat 
átlag életkora 56 év. Kaiserné 
Erzsike a verseny előtt ünne-
pelte a 71. szülinapját. Mint a 
legidősebb versenyzőt őt kü-
lön felszólították a színpadra 
és hatalmas ováció kíséretében 
köszöntötték fel. Némelyek azt 
hitték, látva az eredményein-
ket, hogy profi elsősegélynyúj-
tók vagyunk pedig „csak” egy 
anyakönyvvezető, egy köny-
velő, egy cukrász, egy építész 
és egy adminisztrátor alkotja 
a csapatot.

A felkészülésben két re-
mek szakember volt a segít-
ségünkre. Kiss Miklóstól a 
Mentőállomás vezetőjétől, és 
Kovács Milántól tanultunk. 
Jobb mentorokat nem is ál-
modhattunk volna magunk-
nak.

Nagyon nagy élmény volt — 
foglalták össze egybehangzóan 
a hölgyek. Jövőre megyünk az 
aranyért! 
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  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 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (25) 440-400/9-es mellék 
 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 
 Timár 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

  Házi gondozás 
 Sárközi Ferencné  06 (70) 328-2429 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  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

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

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 759-255

 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

Fontos telefonszámok



112 0 1 8 .  s z e p t e m b e r

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

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

Mobilitás Hét
Fenntarthatóság, élhetőség és a család  

Lovas bemutató a perkátai, rácalmási és a leendő kulcsi lovas polgárőrökkel.

Szeptember 21-én bringa túra volt. A résztvevők Rácalmásra kerekeztek 
és ott túráztak a Nagy-sziget tanösvényein. A túrán részt vett Jobb Gyula 
polgármester és Fejes Balázs alpolgármester is. Jóvoltukból, valamint 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület segítségével minden bringás 
kulcsi láthatósági mellényben, biztonságban tekerhetett.

A sportpályán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jóvoltából  
— a gyermekeknek KRESZ — ügyességi verseny, járőrautó bemutató  
és közlekedésbiztonsági illetve bűnmegelőzési tanácsadás volt.
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