
Csillagfényes esték A kereszt ereje Az olajfesték illata A legsportszerűbbek
Hétvégén újra kinyit a kulcsi-
ak egyik kedvenc pihenő- és 
szórakozó/szórakoztató he-
lye, a Hajóállomás.     5. oldal

Forog a világ, de áll a kereszt 
– hirdeti a kőfeszület talapza-
tán elhelyezett idézet. Immá-
ron Kulcson is.         8. oldal

Itt, Kulcson határozta el, ami-
kor nyugdíjba ment, hogy 
megvalósítja régi titkos vá-
gyát: festeni fog.        9. oldal

A táblázatok alapján nem 
ők a legjobb másodikak, de  
nem mondtak még le a máso-
dosztályról                 11. oldal

Visszavárunk Titeket!
Harminc végzős diákjától köszönt el a Fekete István általános iskola

Kedves kulcsi ballagó 
nyolcadikosok!

Végigolvastam mind-
egyikőtök gondolatait a jövő-
ről, a ti jövőtökről. Meglepő-
en komolyak és céltudatosak 
vagytok. Ez egyértelműen azt 
bizonyítja hogy jó iskolába 
jártatok, kiválóak a szüleitek, 
nagyszerű tanáraitok voltak 
és megértetek a következő 
lépcsőfokra, a középiskolára. 

Abban biztos vagyok, hogy 
soha nem felejtitek el ezeket 
az  éveket. Örökké emlékezni 
fogtok tanáraitokra az osz-
tálytársaitokra a tanterem-
ben az udvarra, a lombos fák 
árnyékára.

Bízom abban, hogy meg-
szerettétek településünket, 
és a tanulmányaitok befejez-
tével visszatértek hozzánk, 
közénk, és itt telepedtek le 

a sokatok által emlegetett 
családotokkal.

Mi azért dolgozunk ma, 
hogy ebben a csodálatos 
Dunaparti faluban meg-
találjatok mindent, amit 
megálmodtatok. Legyen szép 
számotokra a nyár, töltődje-
tek fel a középiskolára.

Sok sikert  az életben!
Jobb Gyula 

 polgármester

Az utolsó csoportkép a Fekete István általános iskola 2017-ben ballagó nyolcadikosairól Róluk olvashatnak a 2-3. és 6-7 oldalakon

2017. június, 10. évfolyam 6. szám
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Osztályfőnökük, Olaj Eszter vállát fogva indultak a búcsúra. Jobbra a Jövő Kulcsa Egyesület Fekete István-díjasa, Fazekas Flóra

Hiányozni fogtok – elbúcsúztak
Elbúcsúzott a nyolcadik 
osztály június 17-én, 
szombaton délelőtt. Útra 
keltek a kis diákok és ez 
után a nyolc év után, egy 
másik helyre kalauzolja 
őket az élet. 

– Az ünnepbe ilyenkor min-
dig egy kis szomorúság keve-
redik: a búcsúzás pillanata 
mindannyiunkban vegyes 
érzelmeket kelt. – mondta 
ballagókat köszöntő beszé-
dében Budai Árpád igazgató. 
– Végre megszabadulhattatok 
minden kötöttségtől, a fele-
lésektől, a dolgozatoktól, de 
idekötnek az emlékek, a csí-
nytevések, a barátok, a sze-
relmek. Higgyétek el, ezeket 
az éveket nem lehet kitöröl-
ni, valamilyen nyomot hagy 
mindenkiben, így bennünk 
tanárokban is. Nem fogunk, 
nem is akarunk elfelejteni 
benneteket. Az itt eltöltött 
évek összekötnek bennünket. 
Annyi minden történt az el-
múlt évek alatt! Jó felidézni 
az első napokat, heteket, ami-
kor ismerkedtetek egymással, 
az iskolával, próbára tettétek 
tanáraitok türelmét, megérté-
sét, aztán egyre magabizto-
sabban kezdtetek mozogni itt, 
az iskolában. Kiérdemeltétek 

az első komolyabb dicsére-
teket és beírásokat, mígnem 
mára az iskola főszereplőivé 
váltatok, és ballagásotok al-
kalmával mindannyian ün-
neplőbe öltöztünk.

Elballagtak... De rengeteg 
élményt, szép pillanatot, ba-

rátságot és szeretetet visznek 
magukkal. Az egész ballagás 
varázslatos volt, akár egy me-
sejelenet: belengte a szeretet, 
a bizalom, a megértés. Biztos 
vagyok benne, hogy ezek az 
évek nem múlnak el nyom-
talanul és, hogy ez a ballagás 

örökre emlékezetes marad 
mindenkinek. 

Miután a végzősök átvették 
tarisznyáikat az osztályterem-
ben, elindultak az utolsó útra 
az iskolában, az utolsó együtt 
töltött pillanatokat élték meg.  
Egymás vállát fogva érkeztek  
szeretteik elé, akik gyönyör-
ködhettek bennük. 

Ünnep volt ez mindenkinek, 
Felső Fruzsina és Tarjáni Jenő 
búcsúztak a nyolcadikosok ne-
vében, majd az igazgatói bú-
csúbeszéd után átadták a leg-
jobb tanulóknak járó díjakat. 
Nevelőtestületi jutalmat kapott: 
Gönczi Csanád, Fazekas Flóra 
és Francsák Panna kimagasló 
tanulmányi eredményükért. A 
már hagyománnyá vált, minden 
évben átadott „névtelen” ado-
mányozó felajánlását Kozma 
Krisztián kapta. A Kulcsi Baráti 
Kör jutalmát Kosztolányi Zsu-
zsanna kapta közösségi munká-
jáért. A Jövő Kulcsa Egyesület 
„Fekete István Díjat” Fazekas 
Flóra érdemelte ki a nyolc év 
alatt végzett kimagasló munká-
jáért. Könyvjutalomban része-
sült: Gönczi Csanád, Francsák 
Panna, Fazekas Flóra, Sinkó 
Gabriella, Szarka Mátyás, 
Denkovics Lilla, Felső Fruzsi-
na, és Gubicza István.        >>

Budai Árpád: Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni benneteket

A tanári kar dalt szerzett és énekelt a búcsúzók tiszteletére 
(fent). A Kulcsi Baráti Kör jutalmát Kosztolányi Zsuzsanna, a 
névtelen adományozó felajánlását Kozma Krisztián kapta
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Budai Árpád igazgató, az izgatott-meghatott rokonok, és Francsák Panna, akit kiváló tanulmányi eredményéért díjaztak

a nyolcadikos diákok
>>Ajándékot kaptak azok a 
szülők is, akik nélkül ezek 
a nagyszerű gyerekek nem 
lennének, és akikre ez alatt a 
nyolc év alatt mindig számí-
tani lehetett: Báróné Tihanyi 
Mariann, Báró Ferenc, dr. 
Kővágó Györgyi, Báló And-
rea, Francsákné Póti Mag-
dolna, Kiss Erzsébet, Kosz-
tolányiné Szilágyi Rozália, 
valamint Bacsa Ferenc és 
felesége is feltehettek egy le-
velet a ballagók fájára, ahol 
ezek után nem csak a balla-
gók, de az ő nevük is örökre 
megmarad. 

Annak a két kiváló peda-
gógusnak a nevével együtt,   
akik ebben a nyolc évben 
talán az egyik legmeghatá-
rozóbb szerepet töltötték be 
ennek a harminc gyermek-
nek az életében: Ébl Andrea 
alsós, és Olaj Eszter  felsős 
osztályfőnök. Minden balla-
gó, elmondta saját mottóját, 
feltették levelüket a fára és 
megkapták az élet jelképes 
kulcsát az igazgatótól. 

Ami ezután következett 
biztosan állíthatom, köny-
nyeket csalt valamennyi je-
lenlévő szemébe, az egész 

tantestület, akik a nyolc 
év alatt tanították ezeket a 
gyerekeket, kiálltak és el- 
énekelték azt a dalt, aminek 
a szövegét ők írták szeretett 
kis diákjaikról. Mindenkinek 
volt legalább két sornyi jel-
lemzése, amit magával vihet 
a nagybetűs életbe. 

A megható pillanatok után 
búcsúzóul elénekelték nekik 
a „Legyetek jók, ha tudtok” 
című dalt és elrepítették a 
messzeségbe a színes lég-
gömböket. Bízom benne, 
hogy sosem felejtik el az üze-
netet, amit útravalóul kaptak: 

„Minden nap megszűnik 
valami,
Amiért az ember  
szomorkodik,
De mindig születik  
valami új,
Amiért érdemes élni  
és küzdeni”
(Hérakleitosz)

Munkácsi Réka 
Fotó: Tóth Norbert

„Harminc ígéretes, szép jövő előtt álló fiatal”

A megszólítás már nem is 
annyira helyénvaló, hiszen 
túl vagyunk az utolsó héten, a 
szerenádon, a ballagáson és 
a banketten is. Az általános 
iskolától már búcsút vettetek, 
a középiskolától viszont még 
egy nyár elválaszt. Nincs is 
ennél jobb, higgyétek el, az 
utolsó még önfeledten eltöltött 
szabad nyár.

Igazán sűrű év volt az idei. 
A pályaválasztás, majd a fel-
vételi igazi kihívást jelentett 
számotokra. Közben ugyan-
úgy helyt kellett állnotok napi 
szinten, a tanórákon, és az 
egyéb feladatokban. A máso-

dik félévben már egy kicsit fel-
lélegezhettetek, majd amikor 
beérkezett az utolsó levél is a 
sikeres felvételről, mindannyi-
an megkönnyebbültünk. 

A terveiteket az elkövetkező 
évekre szépen megfogalmaz-
tátok. Ahhoz, hogy megvaló-
sítsátok őket szükségetek lesz 
kitartásra és önfegyelemre. 
Kívánom, hogy a középiskolá-
ban ugyanúgy találjátok meg 
a helyeteket, mint itt, Kulcson, 
ahol igazán kiemelkedő osz-
tályközösség voltatok: sok- 

félék, színes egyéniségek, 
egyedi gondolatokkal, érzé-
sekkel. Ballagásotokon nem 
csak egy osztálytól vettünk 
most búcsút, hanem harminc 
igazán értékes, szép jövő előtt 
álló fiataltól.

Hiányozni fogtok az iskolai 
rendezvényekről, nélkülöz-
nünk kell segítségetek a napi 
iskolai dolgokban. Szünetben 
már nem ti fogtok üldögélni 
a padon és a labdát sem a mi 
osztályunk rugdalja majd a 
pályán. 

Köszönöm, hogy együtt tölt-
hettük az elmúlt négy évet. 
Szeretettel búcsúzom Tőletek 
a következő idézettel:

„Az időd véges, úgyhogy ne 
vesztegesd el arra, hogy vala-
ki más életét éled. Ne engedd, 
hogy mások véleménye túlhar-
sogja a saját belső hangodat. 
De ami a legfontosabb, legyen 
elég bátorságod a szívedre és 
a megérzéseidre hallgatni. Ők 
valahogy már most is tudják, 
mivé akarsz válni valójában.” 
(Steve Jobs)

Szeretettel:      
                        Olaj Eszter,
                        Eszter néni

Kedves Ballagóink!
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Sajtokról  
a Limes
mentén

Együttműködési megál-
lapodást írt alá a Magyar 
Limes Szövetség és a 
KKASE Sajtkészítők 
Egyesülete június 12.-én 
Kulcson. A tanúsítványt 
Hirschberg Attila és 
Kovács László látta el 
névjegyével. 

Hazai és nemzetközi té-
ren egyaránt felértékelődik 
a Duna-mente, mint új tu-
risztikai térség. A Magyar 
Limes Szövetség több éves 
munkájának köszönhetően, 
a római kori védőrendszer 
– a német és osztrák sza-
kasszal együtt – hamarosan 
az UNESCO Világörökség 
része lesz. A rendszer jelen-
tős számú hazai és külföldi 
turistát, idegenforgalmat 
generál, ami által a sajt-

készítéssel foglalkozók is 
üzleti előnyökhöz juthat-
nak. Az egészséges ver-
seny megköveteli az egy-
séges rendszer kialakítását, 
amely magában hordozza a 
fejlődési lehetőségeket, és 
egyben védettséget jelent 
a szakma képviselőinek a 

Limes mentén. Ebből  kiin-
dulva rendeztek tanácsko-
zást Kulcson, a Szélerőmű  
előadótermében.

– A Duna-menti turiz-
mus első jelentős, minta-
ként is szolgáló, szakmai 
programjára hívtuk meg a 
résztvevőket – tájékoztatott 

Menyhártné dr. Zsiros Má-
ria, a Limes-projekt déli 
szakaszának koordinátora. 
Ennek révén megismerked-
hettek a komplex turiszti-
kai rendszer működésével 
egy konkrét szakmai szer-
vezet bemutatkozó rendez-
vényén.         Szente Tünde

Elismerés a diákolimpikonoknak!
Kulcs Község Önkor-
mányzatának Képviselő 
testülete május 31-én 
délután megtartotta nyílt 
ülését a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében. 

A hónap kiemelt híre volt, 
hogy a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és AMI fiú 
atlétái megnyerték a diáko-
limpia megyei döntőjét és 
ezzel bekerültek az országos 
döntőbe. A fényes érmek mel-
lé az iskola IV. korcsoportos 
leány kosárlabdázói a har-
madik helyet szerezték meg 
a diák- olimpia megyei dön-
tőjében. A III. korcsoportos 
fiú labdarúgók a diákolimpia 
megyei döntőjének második 
helyén végeztek. E szép si-
kerek jutalmaként a polgár-
mester okleveleket adott át az 
érintetteknek.

Az ülés további részében 
többek között szó volt arról, 
hogy a Közszolgálati Tiszt-
viselők Napját július 1-jét 
munkaszüneti nappá nyilvá-
nították. 

A Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága elké-
szítette beszámolóját Kulcs 
Község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében 2016-ban tett in-
tézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A 
napirend tárgyalásán jelen 
volt dr. Mák Attila adonyi őr-
sparancsnok és Suszter Tamás 
dunaújvárosi rendőrkapitány. 
Kulcs Község és a Fejér Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tányságának együttműködé-
se jóvoltából a közbiztonság 
érezhetően javult, kevesebb 

a bűnelkövetés. Köszönetet 
mondtak Rácalmás Város 
Önkormányzatának, hogy au-
tót vásároltak a körzeti meg-
bízottnak és megköszönték 
Fridrich Tamás kiváló mun-
káját.

Megszavazták, hogy a Kul-
csi Fekete István Általános 
Iskola maximális létszáma 
200 fő legyen.

Elfogadták a Kulcsi Száz-
holdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okirat mó-
dosítását, miszerint a maxi-
mális óvodai létszám 120 fő, 
míg a bölcsődei csoporté 14 
fő lehet.

Jutalomban részesülnek 
Pedagógus Nap alkalmából 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde pedagó-
gusai.

Elutasította a közgyűlés 
Kulcs, Határ utca – Família 

utca – Virághegyi köz közte-
rületen az ivóvízhálózat bő-
vítést.

Elfogadták, hogy a rászoru-
ló gyermekek részére bizto-
sítják az intézményen kívüli 
szünidei étkeztetést. Az óvo-
da nyitva tartásáig az óvo-
dában, zárva tartási idejében 
pedig a Faluházban. 

Kulcs Község Önkormány-
zata támogatja a Diákolimpia 
országos döntőjén résztvevő 
gyermekeket és kísérőik ét-
keztetését. 

A fogorvosi szolgálat rende-
lési ideje az ellátandó lakosok 
számával arányosan változik, 
a heti rendelési időt 24,5 órá-
ról 26,5 órára módosította, az 
alábbiak szerint: hétfő: 12-18-
ig, kedd: 9-12.30-ig, szerda: 
12-18-ig (délelőtt iskolafogá-
szat), csütörtök: 9-12.30-ig, 
péntek: 9-12-ig.             (mr)

Sportsikerekről, közbiztonságról, pedagógus jutalmakról tárgyaltak képviselőink

A találkozó résztvevői átfogó képet kaptak a Magyar Limes Szövetség által elindított és szervezett 
jövőbeni fejlesztésekről, az eddig megtett lépésekről. Középen Menyhártné dr. Zsiros Mária, a 
program déli szakaszának koordinátora, bal szélen Kovács László, jobb szélen Hirschberg Attila



Hétvégén újra kinyit a 
kulcsiak egyik kedvenc 
pihenő- és szórakozó/
szórakoztató helye, a Ha-
jóállomás. Két éves tetsz-
halottiságából A Jövő 
Kulcsa egyesület és az 
önkormányzat összefo-
gásának eredményeként 
éledhet újjá a kedvelt 
Duna-parti objektum. 

Csillagfényes nyári esték a 
Dunán címmel álmodta meg A 
Jövő Kulcsa egyesület azt az öt 
hétvégéből álló programsoro-
zatot, ha úgy tetszik öt részes 
minifesztivál sorozatot, amely-
nek bemutatkozó rendezvénye 
a július elsejei hét végén lesz. 
Az előkészületek hónapok óta 
zajlanak – nem véletlenül. Mi-
vel két évnyi bezártság után 
kell újra élettel megtölteni az 
objektumot, a reaktiváláshoz 
pedig számos hatósági enge-
délyt kellett beszerezni, kar-
bantartási, javítási, eszközpót-
lási munkát elvégezni. 

Minderre azért is volt szük-
ség, mert az önkormányzat 
eltökélt szándéka, hogy nem 
hagyja parlagon, mi több, a 

települést érő és érintő, első-
sorban  vízi turizmus közép-
pontjába helyezi a közvetlen 
nagy-dunai kapcsolattal bíró 
objektumot, komoly szerepet 
szánva a kikötői fogadókész-
ségnek. Ha pedig már úgyis 
élettel telik meg a létesítmény, 
miért ne használhatnák azt az 
éppen  nem turista helybéliek 
is? Sőt, azok, akik csak nyáron 
helyiek, vagyis az üdülőtelek 
tulajdonosok, akikkel „sze-

zonban”  közel kétszeresére nő 
3153 állandó lakossal bíró tele-
pülésünk lélekszáma.  

 Az egyesület így, Kulcs 
– jó itt lenni jelmondatához 
igazodóan kinézte magának a 
szünidős-turistás-telkes nyári 
időszakot, s kiötlött egy zenei,  
kulturális, gyerekprogramos 
eseménysort, a cikkünk elején 
már említett címmel. Ennek 
zenei eseményei kétheti rend-
szerességgel ismétlődnek, mű-

fajilag igényes, jazzre, bluesra, 
szvingre és dixielandra, va-
lamin musicalra építő, mégis 
széles fogyasztói réteget meg-
célzó koncertek lesznek. 

Emellett pedig van egy kép-
zőművészeti, vagy képző- és 
alkotóművészeti, kézműves  
vonala is a fesztiválnak. Ez 
pedig a helyi alkotókra épít, és 
felnőtteket, gyerekeket egya-
ránt bevonni kíván az alkotás-
ba, amelynek során a szabadtéri 
kiállítások szemlézése mellett 
olyan élményekben is része 
lehet az érdeklődőknek, mint a 
dunai terméskövek megfestése 
és partfalba betonozása, többek 
között Páhi Péter, Páhi-Fekete 
Noémi és Bere Róza irányításá-
val. És persze lesz kézműves 
játszóház is a szünidőző gye-
rekeknek, s hogy ne feledjük, 
újra nyitott és este tízig nyitva  
a büfé is, a kerítés mellett, ha 
otthon felejtenénk az enni és 
innivalót. (Ha a rendezvények-
kel, vagy  az állomás nyitva-
tartásával és szolgáltatásaival 
kapcsolatban kérdésük lenne,                          
a +36706390161-es telefonon 
választ kapnak rá.)           M. I.
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Csillagfényes nyári esték
Két év után ezen a nyáron ismét élet költözik a Hajóállomás parkjába

Tájkép fesztivál előtt – öt nyári hétvégére terveznek igényes szórakozást kínáló, zenés estéket az ismét birtokba vett Hajó- 
állomás területén. Az elsőt július elsején! Kis képünkön Soproni Katalin, a Hajóállomás megbízott turisztikai szervezője

Takáts Eszter  a hazai 
könnyűzenei élet mindig 
megújulásra képes szerep-
lője, azon kevés női előadók 
egyike, aki nem csak szólis-
taként, hanem dalszerzőként 
is maradandót tud alkotni. 
Olyan egyszemélyes intéz-
mény, aki nem ver gyökeret 
egy stílusban, hangzásvilág-
ban, hanem folyamatosan 
keres, új társakkal, új hang-
szerekkel tágítja határait – a 
közönség legnagyobb örö-
mére. 

Július 1-jén ő nyitja a 
Csillagfényes nyári esték 

sorozatot, a július 15-i fel-
lépő még szervezés alatt, de 
július 29-én a dunaújvárosi 
Dalai Dávid trió koncerte-
zik. Augusztus 12-én a Joe 
Fitz Band, azaz Fitz József 
jazz-triója, augusztus 25-én, 
a sorozat zárásaként  pedig 
Juhos Melinda tangóharmo-
nika művész lép fel a Ha-
jóállomáson.

Átgondolt érzelmek érző gondolkodóknak



Bacsa Eszter:
A középiskola elvégzé-

se után egy utazási irodá-
ban szeretnék elhelyez-
kedni Budapesten, mert 
mindig is érdekeltek az 
idegen országok. A követ-

kező osztályoknak és tanárainknak sok tü-
relmet kívánok. A diáktársaimnak kitartást: 
ne feledjétek, egyszer ti is elballagtok!

Báró Vilmos:
Öt év múlva még a tech-

nikusit végzem, ami után 
műszaki egyetemre szeret-
nék bejutni, utána Auszt-
riában tanulnám néhány 
évig  a német nyelvet. Ez-
után családot alapítok és lesz két gyerekem. 
Remélem jól fizető állásom lesz és mindent 
meg tudok majd adni a családomnak. 

Bernáth Viktor:
Magasépítészeti tech-

nikusnak tanulok tovább 
a Hildben, és el akarom 
végezni a faipari techni-
kusit is. Hiányozni fog az 
egész osztály, mert sokat 

viccelődtünk és jókat szórakoztunk. A többi 
osztálynak jó jegyeket kívánok, tanáraink-
nak pedig sok kitartást a gyerekekhez.

Bíró Szabolcs:
Én öt év múlva már biz-

tos, hogy tudok főzni, mi-
vel szakácsnak megyek. 
Terveim szerint ebben az 
időszakban leérettségizek, 
és ezután kitanulom a cuk-
rász szakmát. Tíz év múlva már nagy való-
színűséggel önállóan élek. 

Cziczalek István:
Nekem az a célom, 

hogy elvégezzem a kö-
zépiskolát. Remélhetőleg 
lakatosként jó munkaerő 
leszek, és szeretnék na-
gyon jó családapa lenni.  

Denkovics Lilla:
Igazából sohasem tud-

tam, mi szeretnék lenni 
nagy koromban. De remé-
lem, választott szakmám-
ban sikerül majd elhelyez-
kednem. Ez az osztály volt 

a legjobb számomra ebben a nyolc évben. 
Nagyon szeretem Őket! Most, hogy szét-
válnak útjaink, már csak a sok szép  közös 
emlék marad, de remélem sokat fogunk ta-
lálkozni. A többi osztálynak sok jó jegyet, 
a jövendőbeli nyolcadikosoknak sok sikert 
kívánok a továbbtanuláshoz.

Éberling Dávid:
Amikor majd elvégzem 

a középiskolát, bútorasz-
talosként szeretnék elhe-
lyezkedni. Utána családot 
alapítok és boldogan élek. 
A következő nyolcadik 
osztálynak kitartást és egy boldog utolsó 
évet kívánok.

Éberling Nikolett:
Ha elvégzem a közép-

iskolát, egy virágboltban 
fogok dolgozni és sok 
szép virágcsokrot fogok 
készíteni. Ez a nyolc év 
nagyon jó volt, amit az 

osztállyal eltöltöttem. Eszter néni minden 
bajban segített nekem. A következő nyolca-
dik osztálynak sok jó jegyet kívánok, taná-
rainknak pedig kitartást és sok türelmet. 

Fazekas Flóra:
Én úgy képzelem el a jö-

vőmet, hogy miután befe-
jezem Kecskeméten a gim-
náziumot, utána valamilyen 
egyetemre megyek. Még 
nem tudom, hogy mi sze-
retnék lenni, de biztos, hogy olyan munkám 
lesz, amiben jól érzem magam. Szerettem 
ide Kulcsra járni, mert nagyon jó, örökre 
szóló barátokat szereztem.

Felső Fruzsina:
Én jövőre a Pannonba 

megyek továbbtanulni. 
Nagyon szerettem nyolc 
évig ebbe az iskolába jár-
ni. Voltak barátaim azok-
ból az osztályokból, akik 

már elballagtak, de a legjobb barátaimmal 
egy osztályba jártunk. Furcsa lesz, hogy 
jövőre más iskolába megyek, más tanára-
im lesznek és az lesz a legfurcsább, hogy 
másik osztálytársaim lesznek. Nagyon fog 
hiányozni ez az iskola, a tanárok és az osz-
tálytársaim. Szerettem ezt a helyet és ezt a 
közösséget!

Francsák Panna:
Nagyon szerettem az is-

kolámat, mert barátságos, 
családias és vidám légkör 
uralkodott mindennap. Ez 
főként a kevés gyereknek 
és a nagyszerű pedagógu-
soknak volt köszönhető. Sajnálom, hogy itt 
kell ezt hagynom, és csak remélem, hogy 
a következő iskolám,  a dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázium is ilyen lesz. Az 
angol tagozatot választottam, mert úgy ter-
vezem, hogy a jövőmben döntő szerepet fog 
játszani a nyelv. 

Gönczi Csanád:
A jövőmet még konkré-

tan  nem tudom elképzel-
ni, ezért is választottam a 
gimnáziumot, hogy több 
lehetőségből, később tud-
jak választani. Amit tu-

dok, hogy a nyelvtudás fontos az életben. 
Továbbá engem a mérnöki világ vonz. Majd 
meglátjuk, mit hoz a jövő. 

Gubicza István:
Én öt év múlva már sze-

retnék leérettségizni és 
szeretnék egyetemen tör-
ténelem tanárnak tanulni. 
Szeretnék nyelvvizsgát 
tenni angolból. És legfő-
képpen szeretném élni az életet! Én így kép-
zelem el az életemet öt év múlva!

Horváth Ákos:
Nagy terveket nem tu-

dok mondani, mivel még 
sok tanulás és munka áll 
előttem, de úgy gondo-
lom, főiskolára megyek. 
Az biztos, hogy követke-

ző éveimet a Hild iskolában töltöm, magas-
építő technikusnak tanulok. Szerintem szép 
és jól kereső szakma. 

 
Horváth Nikoletta:

Miután elvégzem a kö-
zépiskolát, kosárlabda 
edző szeretnék lenni. Ez 
a nyolc év volt a legjobb 
időszak az osztályommal. 
A sok nevetés, szórakozás, 
osztálykirándulások, az együtt töltött idő 
velük. A legjobb osztály voltunk, hiányozni 
fognak. Az osztályfőnököm, volt a legjobb, 
mert ő mindenben segített és olyan volt ne-

künk, mintha az anyukánk lenne. Egy csa-
lád vagyunk és azok is maradunk. Kitartást 
kívánok az utánunk jövő osztálynak és sok 
sikert a továbbtanuláshoz is. 

Jankovics Ágnes:
A jövőmet úgy képzelem 

el, hogy tíz év múlva  már 
dolgozom, és nagyon sike-
res leszek a munkámban. 
Ez a nyolc év, amit itt töl-
töttem nagyon hiányozni 
fog. A barátok, tanárok és az iskola. Most 
a kereskedelmiben folytatom tanulmányai-
mat vendéglátás szervezőként.

Kapusi Izabella:
Közszolgálati ügyin-

tézőnek tanulok tovább. 
Utána tisztképzőbe sze-
retnék menni, Budapest-
re. Sok sikert kívánok 
a következő nyolcadik 

osztálynak. Köszönöm ezt a nyolc évet az 
osztálytársaimnak, Andi és Eszter néninek. 

Kósa Zsófia:
Ha nagy leszek, filmek-

kel szeretnék foglalkozni,  
mint színész és rendező.  
Mindig is érdekeltek a fil-
mek és a sorozatok. Szíve-
sen írnék forgatókönyvet 
és le is forgatnám. A következő nyolcadik 
osztálynak kitartást és nyugalmat kívánok, 
mert eléggé eseménydús lesz az utolsó év. 

Kosztolányi Zsuzsanna:
Középiskola után sze-

retnék egyetemre menni 
és programozó diplomát 
szerezni. Közben egy-két 
képzést is el akarok vé-
gezni, mert nagy álmom, 

hogy nyithassak egy cukrászdát és híres fo-
tós, vagy programozó legyek. Szeretnék az 
állatokkal is többet foglalkozni, menhelyet 
alapítanék nekik, ahol minden kidobott ál-
lattal törődnénk. A tanároknak türelmet és 
kitartást kívánok, a diákoknak pedig azt, 
hogy  merjenek álmodni, tervezni és azokat 
próbálják meg valóra váltani.

Kozma Krisztián:
Nagyon sok tapasztalatot 

szereztem ebben az iskolá-
ban. Ezekkel a rutinokkal 
szeretném elvégezni a kö-

zépiskolát a lehető legjobban. A jövőbeni 
nyolcadikosoknak azt üzenem, az utolsó év 
sem sokkal nehezebb, mint az előzőek. 

Kriezer Nikolett:
Miután befejezem a kö-

zépiskolát, nyitok egy cuk-
rászdát közösen a barát-
nőmmel. Utána szeretnék 
családot alapítani és ház-
tartást vezetni. Ez a nyolc 
év a legjobb nyolc év volt, 
az osztálytársaim nagyon hiányozni fognak 
és a sok együtt töltött idő. Azt kívánom, 
hogy közülünk mindenki legyen sikeres az 
életében. 

Meder Sandra:
Öt év múlva szeretnék 

emelt szintű érettségit 
tenni, megszerezni a fel-
sőfokú angol és német 
nyelvvizsgát, majd  a 
technikusi minősítést 

és  egyetemen szeretnék továbbtanulni. 
Amikor Németországból Magyarországra 
költöztem, a magyar nyelv elsajátításában 
nagyon sokat segítettek a tanáraim és osz-
tálytársaim. Örülök, hogy ebbe a suliba jár-
hattam.

Nagy Péter:
Nehéz lesz elballagni 

ebből az osztályból, hi-
szen az együtt töltött nyolc 
év alatt  szép barátságok 
szövődtek. Remélem, öt  
év múlva már az orvosi egyetemen tanulok,  
hogy orvos legyek és embereken segíthes-
sek. A következő nyolcadik osztálynak azt 
üzenem, ne mondjátok, hogy végre elbal-
lagtok, mert nem olyan jó, mint hiszitek.

Rozsnyai Henriett:
Jövőre a Lorántffy Zsu-

zsanna iskolába fogok 
járni, kisgyermekgondo-
zó leszek. Ha elvégzem 
az iskolát óvodában vagy 
bölcsődében fogok elhe-

lyezkedni. Az idei hetedik osztálynak és a 
többi diáknak sok szerencsét kívánok.

Sinkó Gabriella:
Miután elvégzem az 

egyetemet, rendőr szeret-
nék lenni, majd főtiszt, és 
később szeretnék egy kis 

családot. Az osztállyal ez a nyolc év felejt-
hetetlen volt, remélem, mindenkinek valóra 
válik az álma, amit itt az általánosban meg-
álmodott. Én azt, hogy futásból, kosárból 
és elsősegélynyújtásból országos bajnok 
legyek!

 
Szarka Mátyás:

Szerettem Kulcsra járni, 
de kíváncsian várom a kö-
vetkező iskolámat is. Épí-
tőipari iskolába megyek, az 
érettségi után technikusvi-
zsgát is akarok tenni. Ezután elvégzek egy 
felső fokú épületgépészeti képzést, aztán 
munkába állok, és önálló életet szeretnék 
kezdeni.

Szintai Lázár:
Ha elvégzem a közép-

iskolát, szeretnék leérett-
ségizni és kiváló asztalos 
szakember lenni. Ezt az 
osztályt nehéz lesz itt 
hagyni, mert itt vannak a 

legjobb barátaim. Kívánom a jövőbeli nyol-
cadikosoknak, hogy nagyon jó évük legyen! 

Tarjáni Jenő:
Miután elballagok a kö-

zépsuliból, építészmérnök-
nek szeretnék tanulni, de a 
focizást sem szeretném ab-
bahagyni. Ez a két év, amit 
ezzel az osztállyal leéltem 
a legjobb éveim voltak. A jövendőbeli nyol-
cadikosoknak azt üzenem, hogy soha ne ad-
játok fel az álmaitokat, még akkor sem, ha 
az elérhetetlennek tűnik. 

Tóth Péter:
A Dunaferr iskolába  

megyek továbbtanulni 
karosszérialakatosnak. 
Ha elvégeztem az iskolát 
ebben a szakmában fogok 
elhelyezkedni. Azt üzen-

ném a hetedikeseknek, hogy fel a fejjel, 
egyszer ők is elballagnak!

Utassy Rebeka:
Én ötödikben érkeztem a 

kulcsi iskolába, éppen ezért 
sajnálom, hogy csak négy 
évig járhattam ide. Ugyan-
akkor kíváncsian várom, 
hogy milyen lesz a Bánki Donát Szakgim-
názium, ahová továbbtanulok. 
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„Ez volt a legjobb nyolc év...”

Találkozunk 2022-ben!
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A kereszt megtartó ereje
A szervezők ezúton is 

szeretnék megköszönni 
minden közreműködőnek 
a kereszt felállításáért 
végzett áldozatos munká-
ját, az ünnepség lebonyo-
lításához nyújtott segítsé-
gét!

Mindenek előtt Bozai 
Márton plébános atyának 
a lelki támogatást! Továb-
bá:

Dunaújváros: Szelecz-
ky Csaba atya

Dunaföldvár: Szabó 
Oszkár atya

Ercsi: Kallós Péter atya
Mezőfalva: Kristofory 

Valter atya
Pusztaszabolcs: Baltási 

Nándor atya
Pálhalmai Agrospe-

ciál Kft. Szántó József,  
Lehoczky Ádám

Mária út Közhasznú 
Egyesület: Deák And-
rea, Horváth Réka, Visky 
György 

Mária Rádió
Adony: Bálinthné Sán-

dor Andrea, Lélekmen-
tők Kórus, Fogas Gábor, 
Fónad József, Fónadné 
Králl Andrea, Mák Attila, 
Szántó Zoltán,

Előszállás: Bognár  
István

Iváncsa: Rudas Attila
Perkáta: Somogyi 

Anna, Toldi R. Hajnal 
Rácalmás: Blau Sándor, 

Balu Gabriella, Berzai 
Ferenc, Pomóthy Attila

Kulcs: Csuhai Gyulá-
né, Flaskárné dr. Hőnigh 
Magdolna és Kistérségi 
Egészségügyi Központ 
munkatársai, Friedrich 
Tamás, Fodor István, 
Grábics Gyula, Kalóz 
Pizzéria, Kaiserné Gö-
döny Erzsébet,   Kop-
pányné Ildikó, Kovácsné 
Terike, Kovács Péter, 
Márton Andrea, Mészá-
ros Viktor, Molnár Lajos, 
Pomóthy Gabi, Pulai Ti-
bor, Radnó Józsefné, Var-
júné Müller Ágnes

Köszönet 
az áldozatért

Forog a világ, de áll a ke-
reszt – hirdeti a kőfeszület 
talapzatán elhelyezett idé-
zet. Immáron Kulcson is.

Példaértékű kezdeménye-
zésnek nevezte térségünk or-
szággyűlési képviselője, dr. 
Galambos Dénes azt az ösz-
szefogást, amivel a kulcsiak 
keresztet állítottak, s ezzel 
mintegy „járhatóvá tették” a 
Mária zarándokút észak-déli 
irányának településünkön át-
haladó szakaszát. 

A június 10-i keresztszente-
lő ünnepségre és az ezt szol-

gáló első zarándoklatra szá-
mos környékbeli településről 
érkeztek zarándokok, vagy 
csak kíváncsi vendégek.

S ahogy az egy keresztúton 
illik és elvárható, kézműves 
kirakodóvásár is színesítette 
az ünnepi pillanatokat, mint-

egy utalásképpen arra, hogy 
az önvizsgálatot, elmélyedést 
szolgáló zarándoklat mellett 
egy ilyen kegyhelynek, és a 
hozzá tartozó útvonalnak ide-
genforgalmi-turisztikai vo-
natkozása, vagyis gazdasági 
hozadéka is van.                mi

Bozai Márton plébános sok segtséget nyújtott a kereszt gondo-
latától a felállításáig a szervezőknek. Ő szentelte fel a kegyhelyet

Munkával, tudással, szervezéssel
Örömmel álltam júni-

us 10-én az Arany János 
utcában felállított kereszt 
felszentelésére rendezett 
ünnepségen. A kereszt fel-
állítása magánszemélyek 
kezdeményezése volt ugyan, 
de mégis csak úgy éreztem: 
Kulcs tett itt valamit!  A 
kereszt nevében összegyűj-
tötte szomszédait, baráta-
it, akik megtisztelték ezt a 
megható kis ünnepséget. 
Ezzel megmutatta, hogy 
milyen nagy lehetőségek 
vannak a környékünkön, 
mennyi erő rejlik az össze-
fogásban. A kereszt felállí-
tásával és megszentelésével 
a Mária útnak ezen a sza-

kaszán elindult a zarán-
doklat, és egyben olyan kis 
közösségek formálódtak, 
akikre a későbbiekben is le-

het számítani. Ez egy nagy-
szerű példája a polgárok, 
az itt élő emberek alkotó, 
értékteremtő munkájának! 
Tudom, hogy sokat várnak 
az önkormányzatoktól, so-
kan a pénz teremtő erejében 
hisznek, és lám, vannak, 
akik ezek nélkül is képesek 
létrehozni valamit, munká-
val, tudással, szervezéssel.

 Kulcs község Önkor-
mányzata és a magam ne-
vében gratulálok a szerve-
zőknek, és nagy tisztelettel 
köszönöm mindenkinek ezt 
a példa értékű kezdemé-
nyezést! 

Jobb Gyula 
polgármester

Magánszemélyek hit- és közösségépítő kezdeményezése

Dr. Galambos Dénes ország- 
gyűlési képviselő a kereszt 
megtartó erejéről beszélt



Minden azzal kezdődött, 
hogy nyolc évvel ezelőtt 
kiköltöztünk Kulcsra – 
vallott a nyilvánosság 
előtt festőszenve- 
délyének eredetéről 
Vinczepálné Török 
Katalin MMK-beli tárlata 
megnyitóján.

Itt határozta el, amikor 
nyugdíjba ment, hogy megva-
lósítja régi titkos vágyát: fes-
teni fog. Egy szép, napsütéses 
délutánon éppen a Faluháznál 
sétált, ahol a festőszakkör 
tagjai pakolták ki állványai-
kat, asztalaikat. Megdobbant 
a szíve, s bár voltak akik 
próbálták lebeszélni a „külö-
nös, zárt csoportról”, de ösz-
szeszedve minden bátorságát, 
mély lélegzetet vett, és oda-
lépett a szakkör vezetőjéhez.  
Dáma Nógrádi Katalinnak 
egy szuszra mondta el, hogy 
mit akar, s ő nem is kérdezett 
semmit, csak közölte: köztük 
a helye. Így azután, a legkö-
zelebbi foglalkozáson már 
társaival együtt szívta magá-
ba az olajfesték bódító illatát, 
amelyre oly’ régóta vágyott.

Ez a vonzódás nem min-
den előzmény nélküli, hiszen 
Vinczepálné Török Katalin 
negyven évnyi óvónői múlt-
tal a háta mögött, két évvel 
ezelőtt vonult nyugdíjba. Aki 
pedig volt óvodás, vagy csak 
volt valaha óvodás gyermeke 
az pontosan tudja, mennyi 
kézügyességre, kreativitásra, 
sajátságos látásmódra van 
szükség ahhoz, hogy a felnö-
vekvő generációkat is hason-
ló képességekkel felruházva 
indítsák az iskolába. Török 
Katalin ráadásul mindkét szü-
lőtől igen jó géneket örökölt. 

– Édesanyám rendkívüli 
kézügyességgel megáldott 
ember, már betöltötte a nyolc-
vannégyet, de még ma is ál-
landóan jár a keze. Apámtól 
eltökéltséget örököltem, ha 
meglátok valami nekem tet-

sző dolgot, azt én meg aka-
rom csinálni – emlékezett 
vissza gyermekéveire kulcsi 
házuk teraszán a nyugdíjas 
óvó-, ám annál aktívabb fes-
tőnő. 

– Nagycsoportos korom óta 
akartam óvónő lenni, nem tit-
kolom azért, mert rendkívül 
jól éreztem magam a játékok 
között, és nagyon szerettem 
ezeket csinálni is. Erre még 
ráerősített, hogy rögtön az 
első osztályban, az írás-olva-
sás tanulása közben, egy ízü-
leti gyulladás miatt hat hétre 
el voltam zárva az iskolától.  
Nagyon sokat kellett túlóráz-
nom, hogy behozzam a lema-
radást, akkor végleg úgy dön-
töttem, hogy maradok inkább 
a játéknál! – mondta moso-
lyogva pályaválasztásáról.

Ami nyilván közel sem 
csak játékból állt, de mint 
tudjuk: a cél szentesíti az 
eszközt. Ahhoz pedig, hogy 
óvónőként sokat játszhasson, 
sokat kellett tanulnia is, de ő 
a kötelező továbbképzéseket 
is ennek rendelte alá. Peda-
gógiai tanulmányait a népi 
gyermekjátékok és kismes-

terségek elsajátításával tette 
teljessé, 1996-ban Budapes-
ten, a Felsőfokú Népi Játék 
és Kismesterség Szakoktató 
Képzőben szerezte meg má-
sodik diplomáját, kosárfonó 
szakoktató (és persze szak-
munkás) lett. 

Most pedig elérkezett régi 
vágyának megvalósításához. 
Olajjal fest. Hogy miért csak 
most? Mert két évvel ezelőt-
tig még, az óvoda mindennél 
fontosabb volt. Ott mindig 
akadt tennivaló, vezetőként 
és csoportban is dolgozó óvó-
nőként pedig alig maradt idő 
bármire is. Az utolsó években 
sokszor számolta már a napo-
kat, hogy mennyi van még a 
nyugdíjig, amikor végre sza-
bad lesz! De, mint fentebb 
már utaltunk rá, nem dolog-
talan, hiszen a kert, a család, 
az unokák nem is hagynák 
tennivalók nélkül. És, hogy 
– mint azt sokan kérdezték 
már tőle – minek ehhez még a 
festészet, mit akar ezzel meg-
mutatni?

 – Nem sokat. Talán csak 
annyit, hogy hatvanon túl is 
van élet, és azt, hogy soha 

nem késő valami újba bele-
vágni, ha azzal örömöt szer-
zek magamnak, esetleg má-
soknak is.

Még a nyugdíjra készülő-
dés időszakában költöztek 
Kulcsra, ahol egy hétvégi ház 
átalakításával teremtettek új 
otthont maguknak. Pedig ko-
rábban mindig Dunaújváros 
belvárosában laktak, szerette 
is, de a szabadsághoz hozzá 
tartozik a vidéki lét. Példá-
juk ragadós lett, s most már 
a szomszédjukban lakik a lá-
nyuk, férje öccséék, és nővé-
re a családjával (fiával és há-
rom unokájával). Így lassan 
kezdeményezhetik az Arany 
János utca egy bizonyos sza-
kaszának Vinczepál sorra ke-
resztélését...

Ha a nyári szünetben Du-
naújvárosban akadna dolguk, 
látogassanak el a munkásmű-
velődési Központba, nyitvatar-
tási időben (7-től 21.00 óráig), 
s nézzék meg Vinczepálné Tö-
rök Katalin augusztus 2-ikáig 
látható kiállítását. (A tárlatról, 
képgalériával, a www.kulcs.eu/
ko oldalon olvashatnak.)

Munkácsi Imre
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Az olajfesték bódító illata
Avagy: Vinczepálné Török Katalin nyugdíjas szabadsága

Vinczepál János és Török Katalin kulcsi kertjükben. Nyugdíjas éveikre költöztek ide, 
példájuk ragadós lett. Jobbra két kép a kiállítási anyagból. Hatvanon túl is van élet...
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Versenyt nyert a Három muskétás

A Vidám Emberek Kö-
zössége május 26. és  28. 
között második alkalom-
mal vett részt az orszá-
gos nyugdíjas kulturális 
találkozón a Révfülöpi 
Vakáció Üdülőben. A ren-
dezvényen közel ötszáz 
nyugdíjas vett részt az or-
szág minden tájáról.

Már az első napon szí-
nes programok és vetél-
kedők vártak bennünket, 
amelyen csapatunk az 
első helyet szerezte meg.  
Ebéd után bejártuk Rév-
fülöp nevezetességeit és 
hajókiránduláson vettünk 
részt, újra láthattuk a gyö-
nyörű Balatont.  Vacsora 
után, a bölcskei nyugdí-
jasokkal közösen egy vi-
dám jelenettel és cigány 
tánccal kedveskedtünk 
társainknak. 

A második napon a kul-
túráé volt a főszerep. Sze-
repeltek dalkörök, népi 
táncosok és versmondók. 
Voltak, akik humoros ösz-
szeállítással készültek e 
nívós rendezvényre. A mi 
csapatunk is egy kacag-
tató jelenettel, ráadásként 
egy elbűvölő verssel lé-
pett a közönség elé, és ve-
zetőnk Kaiserné Erzsike 
pár mondattal bemutatta 
településünket a közön-
ségnek.   Vacsora előtt 
a bátrabbak, mint én is, 
felmentünk a Fülöp-he-
gyi kilátóhoz, ahol léleg-
zetelállító panorámában 
gyönyörködhettünk. Este 
élőzenés táncmulatságon 
vettünk részt, ahol meg-
mozgattuk egy kicsit a 
tagjainkat.

Harmadik nap a reggeli 
elfogyasztása után elin-
dultunk, és útba ejtettük 
Balatonfüredet, hogy lát-
nivalói csodálatba ejtse-
nek bennünket.

A beszámolót készí- 
tette:          Radnóné Erzsi

Kulturális 
találkozón 
jártak

Bár már tombol a nyár és 
a diákok is inkább a szünet 
hasznos eltöltésére koncent-
rálnak, nem feledkezhetünk 
el azokról a szép eredmé-
nyekről, amelyekkel még a 
tanév hajrájában is öregbí-
tették iskolájuk, községünk 
hírnevét. 

A Fejér Megyei Honis-
mereti Egyesület Felneve-
lő tájunk címmel rendezett 
honismereti versenyt álta-
lános iskolások számára.   
Mint Majoros Anikó felké-
szítő tanártól megtudtuk, 
a versenynek Évfordulók 
2017-ben volt a  témája, s a 
benevezett csapatok három 
levelezős fordulóban vív-
hatták ki a jogot a legjobb 
18 csapatot felvonultató 
szóbeli döntőbe.  

Iskolánkat a Ficsúr Barna-
bás, Hegedűs Kelemen, Po-
lányi Ákos alkotta hetedikes, 
és a Fazekas Flóra, Francsák 
Panna, Kosztolányi Zsuzsan-
na összeállítású nyolcadikos 

csapat képviselte Székesfe-
hérváron május 5-én, a fi-
náléban.  A nagyon szoros 
versenyben a nyolcadikosok 
a második, a hetedikesek a 
negyedik helyen végeztek!

Ugyanebben a versenyben, 
más feladatsorral, az alsós 
korosztályok számára is ren-
deztek vetélkedőt, amelyben 

Ébl Andrea két csapata kép-
viselte az iskolát. A Mudra 
Nóra, Rend Viola, Somos Lél 
összeállítású Három muské-
tás nevű csapat első, az Ádám 
Tamás, Csasznyi Ramóna, 
Ficsúr Réka összeállítású 
Hét mínusz 4fejű sárkány 
elnevezésű formáció a máso-
dik helyen végzett. 

A nyolcadikosokból álló lánycsapat és a hetedikesekből álló 
fiú alakulat Majoros Anikó felkészítő tanárral. Egy második és 
egy negyedik hely a mérlegük a megyei versenyen

Családi bringatúra piknikkel

A tavaly Kárpáti-Fehér-
vári Ágnes által életre hí-
vott, s a nyári szezonban 
havi rendszerességgel is-
métlődő biciklitúrák idén 
is folytatódtak. Május 27-
én 35 bringás részvételé-
vel startolt a Faluháztól a 
2017-es év második túrája. 

A szervezők családok 
részvételét is várták, ezért 
az útvonal kijelölésénél fi-
gyelembe vették, hogy az 
akár gyerekek által is telje-
síthető legyen. Így a Kulcs, 
Faluház – Dunaújváros, 
Szabad strand – Kulcs, 
Hajóállomás túra hossza, 

mintegy húsz kilométer 
lett. A távot minden induló 
teljesítette. Jutalmuk pedig 
a Hajóállomáson a szerve-
zők és Csikai Zsuzsanna 
által helyben sütött friss, 
sajtos tejfölös lángosok, 
és a helyszínen készített 
szendvicsek voltak.



Második helyen végzett 
a megyei harmadosztá-
lyú bajnokság  Horfer 
Serleg (Dél) csoportjá-
ban szereplő  Kulcsi SE 
labdarúgócsapata.  Bár 
a táblázatok alapján nem 
ők a legjobb második   
helyezettek, nem mond-
tak még le a másodosz-
tályba jutásról. 

A pontverseny alapján ugyan 
eldőlt, hogy a háromcsoportos  
megyei harmadosztályban csak 
a harmadik legjobb eredményt 
érték el, de a kétszer tizenhat 
csapatos megyei másodosz-
tályban nem ritka, hogy az új 
idény kezdete előtt sokan nem 
vállalják a szereplést. Posch 
János, a Kulcsi SE labdarú-
gó szakosztályának vezetője 
éppen ezért bizakodva várja a 
Fejér Megyei Labdarúgó Szö-
vetség (FMLSZ) július 7-én 
esedékes döntését a nevezésről, 
amelyben éppen az ő kérésükre 
jelezték, hogy vállalják a ma-
gasabb osztályt.

Hogy milyen céllal vágtak 
neki a 2016-17-es idénynek, és 
hogy most miért is nem a baj-
nok jogán várhatják az FMLSZ 
döntését, azt a szakosztályve-
zető ekképp foglalta össze:

– Egyértelmű célunk volt a 
visszajutás, hiszen a tavalyi 
kiesést is nagyon rosszul éltük 
meg, szerettük volna kiköszö-
rülni a csorbát. Akkor sokan 
elmentek, őket az U19-es csa-
patból felhozottakkal, és  né-
hány korábban itt futballozott 
játékossal igyekeztünk pótolni. 
A kiváló munkát végző Ócsai 
Norbert edzőnek köszönhetően 
sikerült is egy erős, feljutásra 
esélyes csapatot összehozni. 
Bár az eredmények ősszel és 
kora tavasszal nem úgy ala-
kultak, váratlan és fájó pont-
vesztéseket kellett megélnünk. 
Ezen pedig már nem segített a 
remek hajrá sem, egy ponttal 
lemaradtunk a végül bajnok-
ságot nyerő Vajtától. Ebben az 
a bosszantó, ha csak egy dön-

tetlenünket sikerül győzelemre 
váltani, akkor mi végzünk egy 
ponttal előttük. Erre mondják, 
ilyen a foci...

De, mint mondtuk már, a fel-
jutás még nem lefutott meccs, 
és van amiben a mi csapatunk 
lett a legjobb. A legsportsze-
rűbb csapatnak járó vándordí-
jat, a Fair Play-serleget ugyan-
is mi kaptuk, a 20 mérkőzésen 
összegyűjtött mindössze 17 
sárga és 2 piros lappal. (A to-
vábbra is megyei II. osztályban 
szereplő U19-esek is rendkívül 
fegyelmezettek voltak, ők 15 
sárgát és három pirosat gyűj-
töttek a végül 13 ponttal, 13. 
helyen zárt bajnokságban.)

A2016/17-es idényben öt 
csapatot versenyeztetett labda-
rúgó szakosztályunk, s 78 iga-
zolt játékos szerepelt a mérkő-
zéseken. Ha jól meggondoljuk, 
a 3150 lelket számláló telepü-
lésünk negyven év alatti férfi-
lakosainak (mivel a legidősebb 
játékos, Posch Zoltán negyven 
éves) nagyjából hét százaléka 
kergeti a labdát, vagyis sportol 
rendszeresen, legalább heti há-

rom alkalommal. Azért ez nem 
rossz arány...

Húsz játékos alkotta a fel-
nőtt csapat keretét, közülük 
öten játszottak föl az U19-ből. 
Nem is akárhogyan, hiszen a 
húsz éves Balla Dávid 45 (!) 
góllal zárta a szezont, s ebből 
16-ot a felnőttek között ért el! 
Ő lett a házi gólkirály. A csapat 
idényben szerzett 62 találatá-
ból rajta kívül nyolcat-nyolcat 
vállalt Mácsfalvi Gergely Gá-
bor és Pasqúalini Adrián, hatot 
Völcsei Szilveszter, ötöt Fehér 
Krisztián, négyet-négyet Simon 
Norbert és Subi Tamás, hármat 
Posch Zoltán, kettőt-kettőt 
Bíró Attila, Jakubek Ákos, So-
mogyi Sándor és Topp Attila, s 
egy találattal Szeremley Zoltán 
is feliratkozott a góllövőlistára.

A csapat már elkezdte a fel-
készülést az új idényre, igazá-
ból szünetet sem tartott, a most 
lezárt után. Heti három tréning, 
kedden, csütörtökön és pén-
teken, július második hetétől 
pedig már edzőmérkőzések is 
szerepelnek a programban. A 

felnőttek, az U19-esek és az 
U13-as csapat munkáját to-
vábbra is Ócsai Norbert irá-
nyítja, az U9/U11-esekét az 
egykori válogatott jégkorongo-
zó Erdélyi Péter, míg az U7-es 
korosztályt a Rácalmásról most 
visszatérő Papp Sándor kapus 
trenírozza, aki egyben a fel-
nőtt csapat rutinját (és átlagé-
letkorát) is hivatott növelni 43 
évével. Már vannak kiszemel-
tek is, akiket igazolnak, illetve 
akiket az U19-ból, mint saját 
nevelésű játékost beépítenek. 

Nyilván lesznek távozók is, 
két fiatal, az U13-ból éppen 
kiöregedő játékosra szemet 
vetettek magasabb osztályból, 
Váradi Kornél és Hegedűs Ke-
lemen (a korábban a DPASE-be 
távozott  Kozma Krisztiánhoz 
hasonlóan) szeptembertől már 
nem itt folytatja. Rájuk a Vi-
deoton utánpótlása vetett sze-
met, s ha nem is biztos, hogy 
ott folytatják, példájuk okot 
adhat az optimizmusra: a focit 
„megyeháromban” is el lehet 
kezdeni!                             (mi)
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Vállalnák a magasabb osztályt
Kulcsi SE: nem vigasz a Fair Play-díj, bajnokságot akartak nyerni

Az ezüstérmet szerzett csapat az egyik hazai mérkőzés előtt. A hátsó sor bal szélén Ócsai Norbert játé-
kos- edző, Fehér Krisztián, Südi Dániel, Simon Norbert, Pasqúalini Adrián, Völcsei Szilveszter, Posch Zoltán, 
Erdélyi Péter. Első sor: Bíró Attila, Jakubek Ákos, Subi Dániel, Balla Dávid, Somogyi Sándor, Topp Attila 
csapatkapitány, Szekszárdi István, Mácsfalvi Gergely Gábor és a kapus Puskás Pál. Nem szerepel a képen, 
de fontos láncszeme volt a csapatnak Pulai Tibor Dániel, Benedek  András, Cserkuti Bertold Erik és a kapus 
Nagy Gergely. Kis képünkön Posch János szakosztályvezető, aki bizakodva várja az FMLSZ értesítését...
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Fontos telefonszámok

Pandúrok, csendőrök, 
rendőrök, polgárőrök
Rendvédelmi kiállítás nyílt a faluházban

A 17. századtól napja- 
inkig vonultatja fel a törté-
nelmi Magyarország rend-
védelmi szerveinek relik-
viáit az a Faluházban nyílt 
kiállítás, amely a Magyar 
Rendőrmúzeum Baráti Köre 
szervezésében érkezett Du-
naújvárosból településünkre.

A tárlat anyaga nagyrészt 
dr. Gulyás István nyugdíjas  
állatorvos, agrármérnök tu-
lajdona, aki a rendőrmúze-
um tiszteletbeli igazgatója is.  

Mint mindenhol az ország-
ban, nálunk is személyesen 
rendezte be a tárlatot. Tőle 
tudjuk, hogy a gyűjtemény 
1624-től napjainkig mutatja 
be a különböző rendvédelmi 
szervek és a polgárőrség(ek) 
használati eszközeit, egyen-
ruháit, és dokumentumait, 
amelyeket sikerült rendsze-
reken át megmenteni. 

A június 27-én megnyílt 
kiállítás július 21-ig látogat-
ható a Faluházban.

Dr. Gulyás István tb. múzeumigazgató a kiállítás rendez-
getése közben. Négy gyűjteménnyel járja az országot

Polgármester

Jobb Gyula                            70/639-0157

Alpolgármester

Fejes Balázs                          70/639-0133

Jegyző

Dr. Árva Helga                      70/639-0139

Adóügy

Bartók Mária                         70/639-0164

Gazdálkodás

Bacsa  Zsuzsanna                  70/639-0142

Jónás Teréz                            70/433-0314

Palóczi Tímea                       70/639-0152

Igazgatás, népesség, gyámügy,  
anyakönyv

Mészáros Godó Anita            70/639-0135

Csicskovics Zsuzsanna         70/639-0166

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz Katalin    70/639-0147

Pénztár

Kovács Angéla                      70/639-0148

Településőr

Horváth Zoltán                      70/639-0160

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 
Intézményvezető

Rendné Pocsai Izabella         70/639-0162

Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné                        70/639-0241

Fekete István Ált. Isk. Igazgató

Budai Árpád                            25/252-069

Családgondozó

Szloboda Andrea                   70/636-6311

Házi gondozás

Sárközi Ferencné                   70/328-2439

Tamaskovics Andrea             70/328-2429

Védőnő

Danka Edit                            70/639-0143

Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla                  70/639-0169

Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes                     20/440-8088

Fogorvos

Dr. Szappanos Mária               25/254-022

Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó           20/377-7842

Könyvtár & Faluház-Sport

Nagy Erika                            70/639-0168

Körzeti megbízott

Fridrich Tamás                      70/944-3149

Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula                         30/621-5342

Adonyi Kormányablak

Ügyfélszolgálat                       25/759-255

Református Lelkipásztor

Fodor István                          30/223-3753

Katolikus Plébános

Bozai Márton                        20/354-8122

Szennyvízszállítás

Liqiud Porter Kft.                  70/600-0620

ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK 
A FALUHÁZBAN

14.30-tól A nyugdíjas klub 
összejövetele.
16.30-tól Key Dance group 
hip hop tánc edzések az 
emeleten.
07.00-16.00 Dr. Gulyás 
István kiállítása Magyaror-
szág rendvédelmi szervei-
nek történetéről.

18.00-tól KickboX aerobik 
Szabóné Márfy Zsuzsanna 
vezetésével.
07.00-16.00 Dr. Gulyás 
István kiállítása Magyaror-
szág rendvédelmi szervei-
nek történetéről.

07.00-20.00 Dr. Gulyás 
István kiállítása Magyaror-
szág rendvédelmi szervei-
nek történetéről. 

16-tól Vidám emberek kö-
zösségének összejövetele.
18-tól kickbox aerobic Sza-
bóné Márfy Zsuzsanna ve-
zetésével.
07.00-16.00 Dr. Gulyás 
István kiállítása.

Kedves Olvasó!
Reményeink szerint már 

eljutott Önhöz is az új 
köntösbe öltöztetett Kulcsi 
Krónika, amellyel május-
ban találkozhatott először.  
Természetesen, mint min-
den változást, ezt a formai 
és tartalmi megújulást is az 
vezérelte, hogy Önöknek 
jobban tetsző, nagyobb 
örömmel kézbe vehető, 
és könnyebben olvasható 
újságot készítsünk. Hiszen 
az újság Önöknek készül, 
és azért van, hogy tájékoz-

tassunk a település dol-
gairól, közös ügyeinkről, 
örömeinkről, s ha vannak, 
gondjainkról is. Arra kér-
jük Önt, hogy írja meg, 
mondja el nekünk,  miről 
szeretne olvasni a lapban! 
Azt is, ha netán nem tud-
ja, mert nem kapta meg, 
vagy lenne egy, a közösség 
számára is hasznos ötlete, 
gondolata.

A +36708506407-es mo-
bilszámon és a kronika.
kulcs@gmail.com e-mail 
címen bármikor elérnek!

Írjuk együtt a Kulcsi Krónikát! Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
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Dunaújvárosi 
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