
Tizennégy ifjú pecás nevezett a 
második alkalommal megrendezett 
Gyermek- Szülő Horgászversenyre. 
Az idén a lányoké lett a dicsőség, 
hiszen a dobogó mindhárom fo-
kára ők állhattak. Bogó Luca az 
első, Szűcs Vivien a második és 
Radnó Rita a harmadik helyezést 
érte el. Minden résztvevő ajándé-
kot kapott, érmet csokit és köny-

vet vehettek át a legügyesebbeket 
pedig egy- egy horgászbottal is 
megjutalmazták. A fiatalok után a 
felnőttekre kerül a sor, ugyanis a 
Kulcsi Horgász és Természetvédő 
Egyesület horgászversenyt szervez 
augusztus 13-án, amelyre várják 
az egyesület érvényes horgászen-
gedéllyel rendelkező tagjait. A na-
gyok versenye a Hullám utca alatti 

Duna partszakaszon lesz. A 2000 
forintos nevezési díj magába foglal 
egy tányér marhapörköltet is, amit 
a helyszínen főznek bográcsban. 
Jelentkezni augusztus 10-ig lehet 
a Rakovszki Gazdaboltban a nyit-
vatartási időben (hétköznaponként 
8-16 óra között).

Folytatás a 11. oldalon

Írásunk a 10. oldalon

Tudta azt, hogy Kulcs terüle-
tén 4000 évvel korábban is éltek 
már emberek? Nem is akármi-
lyen színvonalon. Ekkor még 
ősatyánk, Ábrahám a mezopo-
támiai legelőkön őrizgette bir-
káit, Egyiptom rabszolgái óriási 
kősziklákat cipeltek, itt már egy 
rendkívül magas színvonalú kul-
túra virágzott. Az itt élő emberek 
már tudták azt, hogy mennyi réz 
vagy cink kell a bronzba, tudták 
olvasztani, vegyíteni és gyönyörű 
szépen megformálni, használati 
eszközöket és urnákat készíteni. 
Sok emlék maradt a római korból 
is. Ennek legjobb ismerője Kotlán 
professzor volt, aki a csönki le-
gelőn talált a parti homokban ró-
mai kori emlékeket. Mindezekről 
Kornél bácsi mesél olvasóinknak.

5. oldal

Pattanj nyeregbe!
A dunaújvárosi szabad-
strand volt az úti célja 
a második alkalommal 
megrendezett Kulcsi Brin-
gatúrának. Legközelebb a 
Velencei-tónál tekernek.

 

Krónika

Kulcsi
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A legszebb kert
Tizennyolcan pályáztak a 
legszebb kulcsi kert cím-
re, amelyet a közösségi 
oldalon leadott sza-
vazatok alapján Kovács 
Gáborné érdemelt ki.

Horgászmesterek

Falutörténet

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

7. oldal
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A Katolikus Karitász válság megelő-
zési intézkedési programján keresz-
tül körülbelül 700 kilogramm almát 
adományoztak 47 rászoruló kulcsi 
családnak és egyedülállóknak júni-
usban. Családonként 1 láda, azaz  
14 kilogramm idared alma járt. 

Jobb Gyula polgármester közben-
járásával, segítségével az almákat ka-
mionon szállították a Karitász ado-
nyi raktárából Kulcsra. A teherautót 
a polgármester biztosította, a fel-és 
lerakodásban pedig a közmunkások 
segítettek. Az almákat két nap alatt 
osztották ki. Szloboda Andrea csa-
ládsegítő, szakmai egységvezető, a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Adonyi Szociális Központ munka-
társa ezúton is köszönetét fejezi ki a 
segítségért.

Még két hétig, augusztus 12-ig 
lehet jelentkezni a Hankook Ab-
roncs adományozási Program jára. 

A kezdeményezés keretében 
eddig megközelítőleg 150 mil-
lió forint értékben került ab-
roncs olyan közhasznú szerve-
zetekhez, amelyek a társada-
lom számára fontos szolgála-
tot végeznek. Pályázni idén is 
a  www.hankookadomany.hu  ol-
dalon lehet – tudtuk meg a 
Hankook Tire Magyarország Kft. 
Kommunikációs Osztályától. 

Hírek

Hétszáz kilogramm gyümölcs

Almát kaptak a rászorulók

Ingyen abroncs

Augusztusban ismét ruhaosz-
tást szervez a Dunaújvárosi 
Vöröskereszt Kulcsi Szervezete a 
Faluházban. A pontos időpontról 
a Faluházban lehet tájékozódni.

Ruhaosztás

Az almákat két nap alatt osztották ki

A Vidám emberek csapata augusztus 
6-án lép fel a bölcskei Nóta ked-
velők Fesztiválján. Augusztusban a 
felnőtt horgászversenyen segítenek a 
szervezőknek, ezt követően a csapat 
énekműsorral szerepel az augusztus 
20-ai ünnepségen is. 

Egy hétvégi ház kertjéből a me-
dencét, valamint a 6-os főút kulcsi 
bejárójánál lévő buszmegállóból 
egy mountain bike kerékpárt lop-
tak el júliusban a rendőrség tá-
jékoztatása szerint. A nyomozás 
mindkét esetben ismeretlen tettes 
ellen folyik.

Elvitték a medencét

A Liquid Porter Kft. arról tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy szennyvízszál-
lítással kapcsolatos díjhátralékukat 
júliustól bankkártyás befizetéssel is 
rendezhetik a kulcsiak.

Vidám emberek 

Bankkártyás fizetés

Dr. Keleméri Gábor, Jobb Gyula, Oberrecht Tamás és Oberrecht András

Kajakkal a Csepel-sziget körül
Nem csak a távval, hanem az esős 
időjárással is megkellett küzdenie a 
Jármai Károly Csepel- szigetkerülő 
Vízitúra evezőseinek. A programot 
július 14-18. között rendezték meg, 
amelyen dr. Keleméri Gábor, a KSE 
Vízitúra Szakosztályának vezetője, a 
túra ötletgazdája, Jobb Gyula polgár-
mester, Oberrecht Tamás, a képviselő 
testület tagja, a Kulcsi Baráti Kör 
(KUBAK) elnöke, és fia, Oberrecht 
András vettek részt.  
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Dr. Árva Helga jegyző válaszol

A kerteket a tulajdonosoknak kell gondozni
Gondozatlan ingatlanok, 
szennyvíz elszállítási díjak, 
kertekben járkáló rókák. Ilyen 
témákban vetették fel kérdé-
seiket a lakók az elmúlt idő-
szakban. A válaszadásban  
dr. Árva Helga, Kulcs jegyzője 
volt segítségünkre.

– Sokaknak problémát jelent, 
hogy szomszédságában vagy közelé-
ben lévő telken gondozatlan a kert, 
az ingatlan, a kilógó faágak akadá-
lyozzák a nagyobb autókat a közle-
kedésben. A jegyzőtől azt kérdeztük, 
mit lehet ilyen esetben tenni.

– A környezetvédelemről és a 
köztisztaságról szóló önkormányza-
ti rendeletünk kimondja, hogy az in-
gatlan tulajdonosa, használója köte-
les a tulajdonában, használatában lé-
vő területen a biztonságos közleke-
dést akadályozó, közterületre (járda, 
úttest, stb.) benyúló növényzet gon-
dozását, nyesését elvégezni. Köteles 
a tulajdonában, kezelésében, hasz-
nálatában lévő zöldfelületeket ren-
deltetésszerűen használni, karban-
tartani és fenntartani, gyommente-
síteni, és tisztán tartani. Az ingatlan 
és az útburkolat közötti nyílt árok és 
ennek műtárgyai, így különösen az 
átereszek tisztán tartásáról, gyom-
mentesítéséről, a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról is 
gondoskodnia kell. A csapadékvíz-
gyűjtő árokban a víz elfolyását gátol-
ni tilos. A járda hiányában az úttes-
tig terjedő teljes területsáv, illetőleg 
ha a járda mellett zöld sáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület gon-
dozásáról és tisztán tartásáról gon-
doskodni kell. Az ingatlantulajdonos 
gondozási és tisztítási kötelezettsége 
az ingatlan valamennyi oldalára ki-
terjed. Kérjük a tisztelt ingatlantu-
lajdonosokat- ingatlanhasználókat, 
hogy kötelezettségüknek tegyenek 
eleget. Felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy aki e rendeletben a megha-
tározott kötelezettségének nem tesz 
eleget, ötezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírság-
gal sújtható, és meghatározott cse-
lekmény végrehajtására kötelezhető. 
Folyamatosan érkeznek a lakossági 
bejelentések, melyek ellenőrzése ez-
zel párhuzamosan történik. 

– Fontos kérdés a lakók körében 
az új szennyvíz elszállítási alapdíj. 

Miért van erre szükség, ha a szenny-
víz elszállításkor egyébként is fizet-
ni kell?

– Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 16/2015. 
(VIII. 27.) Önkormányzati rende-
lete a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó helyi közszolgálta-
tásról módosult a 3/2016. (I. 28.) 
Önkormányzati rendelettel. Ennek 
értelmében a Kulcs közigazga-
tási területén a nem közművel  

összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszol-
gáltatási tevékenység részletes sza-
bályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 
alapján meghatározott ingatlantu-
lajdonosok a közszolgáltatást éven-
te legalább egy alkalommal kötele-
sek igénybe venni, kivéve, ha jog-
szabály eltérően rendelkezik. A köz-
szolgáltatást a Liquid-Porter Kft. 
végzi. Az ingatlantulajdonos a köz-
szolgáltatásért közszolgáltatási dí-
jat köteles fizetni. A fizetendő köz-

szolgáltatási díj kéttényezős, mely 
díj alapdíjból és ürítési díjból áll. 
Az alapdíjat minden ingatlantulaj-
donos köteles megfizetni az ingat-
lana után, amely ingatlanon vízfel-
használás történik. A nem használt 
ingatlanok tulajdonosai nem köte-
lesek a közszolgáltatást igénybe 
venni, ha az ingatlan tulajdonosa 
nyilatkozik arról, hogy a telekin-
gatlanon található felépítményben 
vízvezetékrendszer nincs kiépítve. 
Illetve ha az ingatlanban sem ál-
landó, sem tartózkodási hellyel be-
jelentett személy nincs nyilvántart-
va, ott életvitelszerűen személy nem 
tartózkodik, és az ingatlan tulajdo-
nosa évente egy alkalommal az ön-
kormányzat felé benyújtja az ivó-
vízszolgáltatást végző közszolgálta-
tó igazolását arról, hogy az ingat-
lanban az adott évre vonatkozóan 
a vízmérőóra szerint vízfogyasztás 
nem történt. Az ehhez szükséges 
nyilatkozat letölthető településünk 
weboldaláról is: http://www.kulcs.
eu/hirdetmenyek/

– A harmadik témakört, amely-
ben a jegyző tájékoztatását kér-
jük, Juhász Gabriella vetette fel a 
Facebookon keresztül: „Kulcson a 
Sellő utcában van telkünk. Már nem 
első alkalommal megy át a kertben 
róka, az egyik szomszédtól azt hal-
lottuk, hogy a közeli telkeken is több-
ször látnak róka családot. Mivel kis 
gyerekkel vagyunk lent, tartunk tő-
lük és szeretném a segítségét kérni 
hova lehet ilyennel fordulni?”

– A témával kapcsolatban fel-
kerestem a kulcsi Dunamenti 
Apróvadas Vadásztársaságot. A va-
dásztársaság azt a tájékoztatást ad-
ta, hogy a jelenleg hatályos jogsza-
bályok alapján belterületen, lakott 
övezetben fegyvert használniuk ti-
los, magánterületre nem léphetnek 
be. Az ingatlan tulajdonosok úgy 
tudnak védekezni a rókák ellen, 
hogy úgynevezett rókacsapdát vá-
sárolnak, amely szabadon kapható 
az ország egész területén, interne-
ten is rendelhető. A befogott ró-
kákról tájékoztatják a vadásztársa-
ságot, amely a befogott állat elszál-
lításáról és átköltöztetéséről térítés-
mentesen gondoskodik. Az állatot 
mérgezni, megölni tilos, aki ezt te-
szi, állatkínzás miatt eljárás alá von-
ható. A vadásztársaság képviselőjé-
nek elérhetősége: Varjú József (30) 
254-7533.A hivatal folyamatosan ellenőrzi a lakossági bejelentéseket
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Az adózás rendjéről szóló tör-
vény rendelkezik az adó megfi-
zetéséről, a befizetések elszá-
molásáról.

Az adót esedékességkor az köteles 
megfizetni, akit arra jogszabály kö-
telez. Ha az adózó az esedékes adót 
nem fizette meg és azt tőle nem lehet 
behajtani, adó megfizetésére kötelez-
hető pl. az adózó örököse az örök-
része erejéig, több örökös esetében 
örökrészük arányában; jogutódlás 
esetén az adózó jogutódja stb.

Az adó megfizetésére kötelezett 
az önkormányzattal szemben fenn-
álló követelését az adótartozásba nem 
számíthatja bele.

A megfizetés  
és a kiutalás időpontja
Az adó megfizetésének időpontja az 
a nap, amikor az adózó belföldi fi-
zetési számláját a pénzintézet meg-
terhelte, illetve amikor azt postára 
adták. A kiutalás esedékessége 30 
nap, de legkorábban az esedékesség-
től kell számítani. 

A pénzforgalmi számlanyitás-
ra kötelezett adózó a fizetési kö-
telezettségét belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő utalással köte-
les teljesíteni. A számlanyitásra nem 
kötelezettek a fizetési kötelezettsé-
güket számlájukról történő átutalás-
sal, vagy készpénz-átutalási megbí-
zással (csekk) kötelesek teljesíteni. 
Az önkormányzati adóhatóság kész-
pénzfizetést nem fogadhat el!

Az adóhatóság által nyilvántar-
tott adót az adózónak adónként, a 
megfelelő adószámlára kell megfi-
zetnie, a megfelelő számláról kell 
visszaigényelnie. A bírságot, a pót-
lékot és a költséget külön számlára 
kell megfizetni.

Az adóelőleg  
megfizetése
Az adóelőleg-fizetési kötelezettséget 
az adózó önadózás útján teljesíthe-
ti. Az adózó adóelőleg módosítását 
kérheti, ha előlegét az előző időszak 
(adóév) adatai alapján fizeti, és szá-
mításai szerint adója nem éri el az 
előző időszak adatai alapján fize-
tendő adóelőleg összegét. Az adó-
előleg módosítását az esedékesség 
időpontjáig benyújtott kérelemben 
lehet kérni.

Adóelőleg akkor is fizethető, ha 
azt törvény nem írja elő!

A befizetések  
elszámolása
Az adóhatóság az adózó befizetéseit 
és kiutalásokat az adózó adószám-
láján, adónemenként (építményadó, 
telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó 
stb.) tartja nyilván, a pénzintézet, il-
letve a posta bizonylatai alapján.

Ha a tartozás csak részben kerül 
megfizetésre, a befizetést az esedékes-
ség sorrendjében kell elszámolni. Ha 
a tartozást az adóhatóság hajtja be, a 
végrehajtott összeget az adók esedé-
kességének sorrendjében, azonos ese-

dékesség esetén a tartozás arányában 
kell elszámolni.

Túlfizetés: Az adóhatóság a túlfize-
tés összegét kérelemre az adózó ren-
delkezése alapján számolja el. 

Ha az adózónak adótartozá-
sa nincs és bevallási kötelezettsé-
geinek eleget tett, rendelkezhet a 
fennmaradó összeg visszatérítéséről. 
Rendelkezés hiányában az adóható-
ság a túlfizetést a később esedékes adó 
kiegyenlítésére számolja el. Az adó-
hatóság a fennmaradó összeget csak 
akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek 
nincs általa nyilvántartott, adók mód-
jára behajtandó köztartozása.

Az adóhatóság számlájára tévesen 
befizetett összeg visszafizetését a bef-
izető a túlfizetésre vonatkozó szabá-
lyok szerint igényelheti, amennyi ben 
az adóhatóságnál tartozása nincs.

Ami fentieken kívül 
fontos
Átutalás esetén szükséges, hogy a 
befizető beazonosítható legyen, azaz 
egyértelműen megállapíthatónak kell 
lennie, hogy kinek az adófolyószám-
lájára szánták a befizetést. 

Az, hogy az adózó saját szám-
lájáról utal, még nem teszi egy-
értelművé a befizetés célját. 
Megjegyzésbe szükséges beírni 
az adóazonosító jelet vagy ön-
kormányzati mutatót, valamint az 
adóalany nevét. Ez teszi lehetővé, 
hogy a megfelelő helyre kerüljön 
bekönyvelésre a befizetés.

Amennyiben a befizető nem be-
azonosítható, nem egyértelmű hogy 

kinek az adófolyószámlájára szánták 
a befizetést. A befizetés összegét át-
futó tételként kell kezelnünk mind-
addig, amíg a befizető nem nyilat-
kozik arról, hogy kinek akarta befi-
zetni az adóját. 

Készpénz-átutalási megbízás 
(csekk) egyelőre nálunk kézi kitölté-
sű, így kérjük Önöket, hogy olvasha-
tóan töltsék ki a befizető nevét, cí-
mét. A befizetőnek ebben az esetben 
azonosnak kell lennie az adóalann-
yal. Kérjük Önöket, hogy csak saját 
nevükben, saját adófolyószámlájukra 
fizessék meg az adót. 

Tájékoztatásul
Augusztus hónap közepén kikül-
désre kerülnek az adóértesítők az 
adófolyószámla egyenlegéről, me-
lyek egyben fizetési felszólításként 
is szolgálnak. A második féléves 
helyi adó megfizetési határideje 
2016.09.15, az értesítőben szereplő 
hátralék és késedelmi pótlék összege 
azonnal, azaz az értesítő kézhezvéte-
lével esedékes.

A befizetési határidőt követően 
a kintlévőségek beszedése érdeké-
ben végrehajtási eljárást kell kez-
deményeznünk (munkabérletiltás, 
inkasszó, gépjármű-forgalomból 
történő kivonása, gépjármű-lefog-
lalás, jelzálogjog bejegyzése stb.), 
ezért kérjük Önöket az esedékes 
adó megfizetéséről legkésőbb az 
esedékesség napjáig gondoskodni 
szíveskedjenek!

Kulcs Községi Önkormányzat 
Adóhatósága

közélet

Augusztusban adózási értesítőt küldenek
Az adótartozásba nem számít bele a követelés

Éves minősítő gyakorlaton 
vett rész a Kulcsi Polgárőr 
Egyesület három tagja, Fekete 
Gábor, Bán Róbert és Fekete 
Ferenc. A Dunaújvárosi Járási 
Önkéntes Mentőcsoport ál-
tal szervezett gyakorlat június 
4-én volt Ercsiben.

A tájékoztató után munka- és 
balesetvédelmi oktatást kaptak 
a résztvevők, majd kiosztották a 
végrehajtandó feladatokat. A kul-
csi polgárőr csapat a katasztrófa 
sújtotta területen három veszély-
helyzetet okozó fa kivágásánál, 

forgalom elterelési és helyszín biz-
tosítási feladatot látott el. Az akció 
sikeres veszélyhelyzet elhárítással 
végződött.

Ezzel a sikeres gyakorlati minő-
sítő vizsgával önkormányzatunk jo-
got nyert a jövő évben kiírásra kerü-
lő, katasztrófa elhárító csapat támo-
gatására és felszerelésének fejleszté-
sére irányuló pályázat benyújtására. 
Fekete Ferenc ezúton is köszöni a 
településért végzett segítségét az ön-
kénteseknek.

Júliusban sem tétlenkedtek a pol-
gárőrök, a Gyermek horgászverseny 
biztosításában is részt vettek többek 
között. 

Jól teljesítettek a polgárőreink

A polgárőröknek biztosítani kellett a helyszínt



5KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA közélet

A szabadstrandig tekertek a túrázók
Pattanj bringára!

A dunaújvárosi szabadstrand volt 
az úti cél a második alkalommal 
megrendezett Kulcsi Bringatúrának. 
Július 2-án 9 órakor tizennyolc sport-
barát pattant nyeregbe, és teljesítette 
a távot. A résztvevők arról számol-
tak be, hogy kellemes élmény volt 
közvetlenül a Duna mellett tekerni. 
A szabadstrandon fürdőztek is egy 

kicsit, ami kellőképpen felfrissítette 
őket a visszafele útra. 

Már szervezik a harmadik brin-
gatúrát is, amely július 30-án lesz a 
Velencei-tó körül. Utánfutós autók-
kal megy a csapat a tóhoz, a táv mint-
egy huszonkilenc kilométer hosszú 
lesz. További információkat a plaká-
ton olvashatnak az érdeklődők.
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A magyar köznyelvben is ismert 
RADAR betűszó, amely magya-
rul rádióérzékelést és távmérést 
takar, a katonai és légi közle-
kedési alkalmazások során vált 
közismerté. 

A lokátorok által sugárzott jelek 
vissza verődéséből a mozgó objektu-
mok helyzete és sebessége is meg-
határozhatóvá vált. A műholdakon 
elhelyezett adó- és vevőberendezések 
által sugárzott és visszaverődő jelek 
intenzitásának megfigyelésével lehe-
tővé vált a földfelszínéről radar képek 
(radar felvételek) készítése is. A tech-
nológia fejlődésével egyre nagyobb 
térbeli felbontást lehetett elérni, amely 
már a hagyományos űrfelvételek mi-
nőségével is összemérhető. A jelenleg 
is használt szintetikus apertúrájú ra-
dar (SAR) rendszereknél az intenzitás 
mellett a visszavert jelek fázisát is 
nagy pontossággal meg lehet mérni, 
amely az adatfeldolgozás területén is 
új módszerek alkalmazását tette le-
hetővé. A radar technológiának az 
a nagy előnye, hogy ellentétben a 
látható fény és infra tartományban 
működő rendszerekkel, éjszakai és 
felhőtakaróval borított területekről is 
lehet felvételeket készíteni. 

A műholdas SAR felvételek fá-
zisának interferometrikus feldolgo-
zása (InSAR) lehetővé tette a föld-
felszín digitális magassági modellje-
inek és a földfelszín geomorfológiai 
és tektonikai okokra visszavezethető 
változásának a megfigyelését is. A 
földfelszín változásainak megfigye-
lését kezdetben csak a növényzet-
tel ritkán fedett sivatagi és vulkáni 
területeken lehetett sikeresen alkal-
mazni. A permanens szórópontokon 
alapuló interferometrikus módszerek 
(PSI) csak részben tudták megolda-
ni ezt a problémát. Ahol ezek az el-
járások nem működnek mesterséges 
szórópontokat (reflektorokat) célsze-
rű elhelyezni.

Az Európai Űrkutatási Ügynökség 
(ESA) Copernicus földmegfigyelési 
programjának első eleme a Sentinel–1 
SAR műhold rendszer új fejezetet nyi-
tott meg az InSAR és PSI technológiák 
gyakorlati alkalmazásának területén, 
mivel jelenleg a S1-A műholdnak a 
felvételei 2014. október 3. óta tudo-
mányos célra ingyenesen elérhetők. 

Az 1. ábra a S–1A műholdat ábrá-
zolja, ahol felismerhetők a napelemek 
és a téglalap alakú adó-vevő antenna. 

A műhold a földfelszín felett 693 km 
magasságban közel poláris, napszink-
ron pályán kering. A pályasík az földi 
egyenlítői síkkal 98.18 fok inklinációs 
szöget zár be. 12 nap alatt 175 alkalom-
mal kerüli meg a földet, a 12 napon-
kénti felvételek használhatók InSAR 
és PSI adatfeldolgozásokhoz. A hala-
dás irányától jobbra néző antenna 5.405 
GHz középfrekvencián 20-45 fok be-
esési szögben sugározza be a földfel-
színt. A Sentinel–1 négy megfigyelési 
módját a jobbra néző antennával a 2. 
ábrán mutatjuk be. Interferometrikus 
feldolgozásra az „Interferometric Wide 
Swath mode” használható. A besugár-
zási csíkokat átfedő szelvényekre oszt-
ják, és a 12 naponta ismétlődő szelvé-
nyek tölthetők le az ESA honlapjáról. 
Egy szelvény megközelítőleg 250 km 
hosszú és 180 km széles területet fed le.

A délről észak fele haladva ké-
szülő felvételeket felszálló irányú, az 
ellenkező irányban haladó felvétele-
ket leszálló irányú felvételeknek ne-
vezzük. Több felvétel feldolgozásával 
a jól reflektáló felületek közötti re-
latív helyzetváltozás kedvező körül-
mények között cm-mm pontossággal 
határozható meg. A feldolgozások lé-
nyegében a műholdirányú változáso-
kat határozzák meg. Le- és felszálló 
irányú felvételek estében a magassági 
és keleti-nyugati irányú elmozdulások 
is becsülhetők. A hiányzó északi el-
mozdulások GPS (globális helymeg-
határozó rendszer) mérések segítsé-
gével pótolhatók. Az S1-B műhold 
várható pályára állításával a vissza-
térési idő 6 napra csökken. A kiegé-
szítő GPS mérésekre csak akkor van 
szükség, ha a SAR felvételek nagyobb 
mozgásokat jeleznek.

Intézetünk, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont Geo-
dé ziai és Geofizikai Intézete egy 

olyan pályázatot nyert el a magyar 
kormány és az ESA anyagi támoga-
tásával, amely olyan integrált geodé-
ziai alappontok tervezését és feldol-
gozó rendszerének kidolgozását tűz-
te ki célul, amely olyan veszélyez-
tetett területeken is alkalmazható, 
ahol a PSI módszerek csak mester-
séges reflektorok segítségével alkal-
mazhatók. A módszer kidolgozására 
Kulcs község területét is kiválasztot-
tuk, ahol a 60-as évek óta vissza térő 

földcsuszamlások tapasztalhatók. A 
földcsuszamlásos területeken és a 
Polgármesteri Hivatal (PH) mögöt-
ti közterületen olyan integrált alap-
pontokat helyeztünk el, amelyek le- 
és felszálló irányú passzív sarokreflek-
torokat hordoznak, továbbá GPS és 
hagyományos geodézia mérésekre is 
alkalmazhatók. A sarok reflektorokat 
a kiválasztott fel- és leszálló irányú 
szelvényeknek megfelelően úgy tájol-
tuk, hogy azok a lehető legnagyobb 
reflektivitást biztosítsák. 

Az adatfeldolgozó rendszer kidol-
gozásával a korábbi mozgásos terü-
leteknek a stabilnak tekinthető PH 
mögötti reflektorokhoz viszonyított 
relatív elmozdulását kívánjuk fo-
lyamatosan megfigyelni, amelyről a 
Polgármesteri Hivatalt is rendszere-
sen tájékoztatjuk. 

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Jobb Gyula Polgármester úrnak, 
aki segítségünkre volt a hálózat terve-
zésében, továbbá azoknak a tulajdo-
nosoknak, akik hozzájárultak az alap-
pontoknak a telkükön történő elhe-
lyezéséhez. 

Műholddal figyelik a földcsuszamlást
Dr. Bányai László tudományos tanácsadó írása

2. ábra: A Sentinel-1 négy megfigyelési módja

1. ábra: S–1A műhold

Kulcson több figyelő pontot helyeztek el



7KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA közélet

Sikeres volt a Kulcsi Kertbarát Kör 
és a Faluház által nyár elején meg-
hirdetett felhívása, összesen tizen-
nyolc fotó érkezett a pályázatra a 
nevezési határidőig. 

A kertfotókat az internetes közös-
ségi oldalra töltötték fel, és a „tet-
szési” arány alakította a végered-
ményt.  A nyertesek az okleveleken 

kívül értékes nyereményekkel gaz-
dagodtak, többek között kertészeti 
vásárlási utalványt, kaspós petúni-
át, vagy hasznos kerti ajándékcso-
magot kaptak. 

Vinczepálné Török Katalin, a 
Kulcsi Kertbarát Kör vezetője ezúton 
is gratulál minden nevezőnek a szé-
pen gondozott kertéjéért.

A legszebb kulcsi kertek versenye

I. helyezett: Kovács Gáborné a 14. számú pályázattal, 91 kedvelést kapott

A II. helyezett Radnóné Erzsike a 13. számú pályázattal, 78 kedveléssel

 A III. helyezett pedig Szabó Mária a 17. számú pályázattal  
és 69 kedveléssel.
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Zene, tánc és tűzugrás

Szent Iván éjszakája H O R O S Z K Ó P
  KOS (03.21. -04.20.)

BIKA (04.21. - 05.20.)

IKREK (05.21. - 06.21.)

RÁK (06.22-07.22)

OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)

SZŰZ (08.24. - 09.23.)

MÉRLEG (09.24-10.23.)

SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

NYILAS (11.23. - 12.21.)

BAK (12.22. - 01.20.)

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.20.)

HALAK (02.21. - 03 20.)

Szerelmének realizálódása egyelőre lehetetlennek tűnik, de annyi erőt meríthet 
most az érzelmeiből, hogy bármi megtörténhet. Nagy álmokat dédelget, 
egyszerre vágyik esztétikus munkakörülményekre, és az eddiginél jóval jöve-
delmezőbb munkára. Ezek egyelőre csak álmok maradnak, még nem kedveznek 
ezeknek a feltételeknek az égiek.

Egyik barátjában csalódnia kell. Igazából nem is benne, hanem önmagában 
csalódik, hiszen a lelke mélyén érezte, hogy nem igazán őszinte ez a kapcso-
lat, mégis ragaszkodott hozzá. Ebben a hónapban rengeteg munkahelyi prob-
lémájától szabadulhat meg, csak arra vigyázzon, hogy a kritikus helyzetekben 
megőrizze az önuralmát. 

Ez az ön hónapja. A szokásosnál sokkal több lehetőség kínálkozik. Ne men-
jen el mellettük, akkor se, ha később némelyikről kiderül, hogy nem szabad 
több energiát beleölnie. Ezek a próbálkozások rengeteg tanulási lehetőséget 
rejtenek magukban, és biztos, hogy köztük van az is, amivel rendkívüli sikert 
érhet el.

Az események is arra kényszerítik, hogy változzon, s akár a munkában, akár a 
magánéletben új utakra térjen. Ehhez nemcsak jó erőnlétre van szükség, hanem 
kellő adag önbizalomra is. Megengedhetne magának egy kellemes hosszabb 
utazást. Ha teheti tegyen egy előszezoni utazást, akár a párjával, családjával, 
nem fogja megbánni.

A magánéletben is, a munkahelyén is főleg a hozzáállásától függ, mennyire 
lesz elégedett az eseményekkel. Ha felajánlja a segítségét, és élnek vele, ak-
kor ne hátráljon ki, amikor teljesítenie kell. Akkor se, ha az adott pillanatban 
más programja van, vagy már meggondolta a dolgot, mert túl terhesnek érzi 
a teendőket.

Ez a hónap nagyon jó kereteket biztosít a kellemes társasági élethez. S hogy a 
család élete se legyen egyhangú, arról ügyesen gondoskodik. Utazásra, világ-
járásra, új kapcsolatok kialakítására igazán jó időszak lesz a július első fele. 
Az emberekhez fűződő viszonyát a telihold után újra kell értékelnie. Az anya-
giakat illetően viszont érdemes óvatosnak lenni.

Amolyan ,nincs semmi kedve” hangulatban köszönt önre ez a hónap, amikor 
mindent halogat, és nemcsak a munkában, de a barátainak tett ígéreteinél is 
kibúvókat keres. A szerelem az egyetlen, amiben mindent azonnal szeretne. 
Ámor valóban kényeztetni fogja, de nem a mély érzéseken, hanem az erotikán 
lesz a hangsúly. Ne hagyjon ki semmit, amit később megbánhat.

Végre eljutott oda, hogy az anyagi helyzete miatt nem kell aggódnia. Még a 
korábbi kedvezőtlen szerződéseinek felülvizsgálatára, átírására is lehetősége nyí-
lik. Használjon ki egy váratlanul adódó lehetőséget, és utazzon el, mert nemcsak 
kellemes kikapcsolódásban lehet része, hanem olyan emberekkel is találkozhat, 
akik új célt adnak az életének.

A bolygók most nyilvános sikert ígérnek, akkor is, ha épp nem olyan pályán mo-
zog, ahol közönség előtt kell bizonyítania tehetségét. Új ismeretségi kört alakít 
ki, ettől színesebbé válnak a napjai. A befektetési tanácsokat alaposan meg kell 
gondolnia, mert nem biztos, hogy az ön hasznára gondol az, aki megpróbálja 
egy kockázatos üzletre rábeszélni.

A Vénusznak köszönhetően önre mosolyog a szerencse a szerelemben és a 
hivatásában is. A párjával közös üzleti (vagy ingatlannal kapcsolatos) ter-
vei szép hasznot ígérnek. Fortunára kivételesen a szerencsejátékokban is 
számíthat. De azért ne kockáztasson sokat. A főnyereményt ugyanis felte-
hetően nem ön nyeri.

Igaza van, ha úgy érzi, hogy megkeserítik az életét. Testvére, rokonai, családtagjai 
olyan igényeket támasztanak, amiknek nem lehet eleget tenni. Ha a béke érdekében 
mégis megpróbálja, lehet, hogy kudarcot vall. Álljon a sarkára, és ha nehezére esik 
is, de védje saját érdekeit, és mondjon nemet. A következő hetekben több emberrel 
is megszakítja a kapcsolatot, mindegy milyen szálakkal kötődnek.

A hónap utolsó hetének végén egy érzelmileg stabilabb időszak várható, amelynek 
hatása nem csak a szerelmi téren érződik majd, hanem más, szeretettel teli kapcso-
lataiban is. Az egyedül élőkre nagyszerű lehetőségek várnak a társkeresésben. Olyan 
helyen találhatnak párt maguknak, ahol a legkevésbé számítanak rá.

Érvényes: 2016. 08. 01.-08. 31.

Grillezésre és bográcsozásra 
hívta a kulcsiakat június 24-
én, Szent Iván éjszakáján Deák 
Ibolya és Dóka Marianna a Nap 
Háza – Hold Udvara Rekreációs 
Agroturisztikai Központba.

Az év legrövidebb éjszakáján a nyári 
napfordulót ünnepeljük. Régen a 
tűzgyújtással a Napot segítették a 
sötétséggel vívott küzdelmében. A 
magyar néphagyományban sem 
véletlenül vált a tűz a világosság, 
a tisztaság, az egészség, a szen-
vedély, az elevenség, a szerelem 
és az örök megújulás jelképévé.
A jó hangulatot a dunaújvárosi 
Pannon Oktatási Központ diákja-
inak vidám műsora, Búzás Csaba 
énekes-gitáros latin dallamai, vala-
mint Imre Gyuri retro diszkója 
biztosította. Míg a felnőttek 
buliztak, addig a gyerme-
kek az “icipici ügyességi 
udvarkába” tölthették az 
időt. Aki inkább csak 
szórakozni érkezett a 
rendezvényre, az sem 
maradt éhes, hiszen le-
hetőség volt a helyszí-
nen grillezett finomsá-
gokat, üdítőket vásárolni.
Másnap, június 25-én 
a KUBAK is találkozó-
ra hívta a kulcsiakat a 
Faluházba a szokásos 
Szent Iván napi ünnep-
ségére, ahol a tűzzel 
kapcsolatos hiedel-

meket volt alkalma megtapasztalni 
mindazoknak, akik részt vettek a 
tűzugrásban. 

 A dunaújvárosi vízilabdás lányok csapata
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Kulcsról mesél Kornél bácsi

A falu négyezer éves történelme

Augusztusi programok a Faluházban

s 15 órától Nyugdíjas Klub
s16.30-tól Key Dance Group táncóra
  (szeptembertől)
s18 órától Gerincjóga K. F. Ágnessel 
  (kezdőknek is)
  

s6:30-7:30 Testébresztő jóga 
   K. F. Ágnessel
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör 
   Kosztolányi Györggyel

s16:00-17:00 Vidám Emberek
  Közössége
s17:30-tól Kick-box aerobik
s19 órától Női-jóga K. F. Ágnessel

s10:00-tól Aktívmami
s17:30-tól Kick-box aerobik

s18 órától Dinamikus jóga K. F. 
Ágnessel (haladóknak)

s8-12óra között Bolhapiac (havi 1 
alkalommal)

Zárva

2016. augusztus 5-én, pénteken, 
9-11 óra között Vegyes vásár

2016. augusztus 12-én, pénteken, 
21- órától Disco  

2016. augusztus 12-én, pénteken
21-órától Perseida csillaghullás 
(Nap Háza Hold Udvara)

2016. augusztus 13-án, szombaton
8-12 között Bolhapiac 

2016. augusztus 13-án, szombaton
Lecsófesztivál (íjászpályán)

2016. augusztus 17-én, szerdán, 
13-15 óra között Vegyes vásár

2016. augusztus 20-án, szombaton,
10-órától  Nemzeti Ünnep-Kupac 
túra (Hajóállomás) 

2016. augusztus 24-én, szerdán, 
13-15 óra között Vegyes Vásár

2016. augusztus 27-én, szombaton,
10-14-ig Kajak-Kenu nap
(Hajóállomás)

Információ: Márton Andrea (70) 
639-0149-es telefonszámon

A szervezők a programváltozás jogát 
fenntartják!

HÉTFŐ

Állandó rendezvények

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

További programkínálat

Kornél bácsi már több mint ötven 
éve él Kulcson. Túlzás nélkül ál-
líthatjuk, szívügye Kulcs történe-
te és a történet dokumentálása. 

Ennek köszönhető a Faluházban lévő 
állandó kiállítás és a településünkről 
készült könyv, könyvek is. Olyan lenyű-
göző dokumentumokat, fényképeket tár 
elénk, mely minden kulcsi érdeklődésé-
re is méltán számíthat. 

Sorozatot indítunk, amelyből min-
denki megismerheti Kornél bácsi kulcsi 
meséjét.

„Nem csak Kulcs történetéről lesz szó, 
lesznek benne mellékvágányok, kité-
rők, de mindezek hozzá tartoznak a 
mesémhez. Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne. Én 
megtaláltam azt a helyet, ahol otthon 
vagyok, itthon, Kulcson, már több mint 
fél évszázada. 

Ideköltözésem után, szinte rögtön ta-
lálkoztam régi professzoraimmal, akik-
nek nyaralóik voltak-vannak, és akik 
jelentős szerepet vállaltak a hajdani 
Kulcs-puszta fejlesztésében és felvirá-
goztatásában. Róluk később részletesen 
mesélek. 

Kis falunk jelen állapotában is még 
mindig jelentős hatással van és jó hírét-
kelti szerte a hazában.

 Községünk története igen régen 
kezdődött. Nem én vagyok az első, 
aki ennek megírásával próbálko-
zik. Tudomásunk szerint 
Orgoványi János volt 
a legelső, (aki 1951-
1955-ig tanított 
Kulcson), aki öt 
oldalas tanul-
mányában fog-
lalkozott ezzel. 
Részletesen be-
számolt a község 
geológiai viszonya-
iról, ami olyan pontos 
és alapos munka volt, ami 
bizonyítja, hogy együtt dolgozott 
Bóna Istvánnal a régészeti feltárások-
nál. Saját írása megtalálható a faluházi 
archívumban.

Bóna István dunaújvárosi fiatal régész 
kapta a megbízást, hogy a Császár tanya 
környékén lévő régészeti maradványok-
kal foglalkozzon. 1953 őszén az említett 
tanya területén gyümölcsfákat kezdtek 
ültetni és a munkák közben találtak 

rá az edénymaradványokra. Rögtön je-
lentették a sztálinvárosi múzeumnak. 
A terület vizsgálatát az előbb említett 
Bóna Istvánra bízták, aki végeredmény-
ben egy nagyon szerencsés ember lett. 
Fiatalkora ellenére egy rendkívül érté-

kes bronzkori temetőre talált. 
Ebből doktori disszertá-

ciót is írt. 
Ezzel bizonyossá 
vált, hogy Kulcs te-
rületén 4000 évvel 
korábban is éltek 
már emberek. 
Nem is akármi-

lyen színvonalon. 
Ekkor még ősatyánk, 

Ábrahám a mezopo-
támiai legelőkön őrizgette 

birkáit, Egyiptom rabszolgái óriási 
kősziklákat cipeltek, itt már egy rendkí-
vül magas színvonalú kultúra virágzott. 
Az itt élő emberek már tudták azt, hogy 
mennyi réz vagy cink kell a bronzba, 
tudták olvasztani, vegyíteni és gyönyö-
rű szépen megformálni, használati esz-
közöket és urnákat készíteni. Milyen 
messze lehettek kapcsolataik, hogy hoz-
zájuthattak az alapanyagokhoz, meg-

ismerték ezt a tudományt? Hol vol-
tak a legközelebbi réz és cink bányák? 
Hogyan hozták el onnét az anyagokat? 
Milyen szerszámokkal dolgozhattak? És 
leginkább milyen hitük volt, ami arra 
késztette őket, hogy elhamvasszák ha-
lottaikat és urnába temessék?

Sok emlék maradt a római korból is. 
Ennek legjobb ismerője Kotlán pro-
fesszor volt, aki a csönki legelőn talált 
a parti homokban római kori emléke-
ket, amelyek Marcus Aurelius és Nagy 
Konstantin korából származtak. Másutt 
találtak Janus szobrot, Vitras emlékek 
is kerültek elő a kulcsi-part közelében. 
Nagyjából a mai 6-os főút útvonala 
környékén vezetett a római limes, amely 
a birodalom határa volt. 

Bottlik László tanárunk, nem csak 
tanította a történelmet három évtizeden 
keresztül a gyerekeknek, hanem kutatta 
is, így talált rá 1352-ből származó ok-
iratra, amin a „Kulcsegyháza” szó szere-
pelt és erről már előtte Orgoványi (akit 
szintén érdekelt a múlt kutatása) tudott. 
Miután községünk 1994-ben önálló lett, 
vezetői elkezdtek kutatni e dokumen-
tum iránt és sikerült is fellelni”

Folytatása következik.

KULCS – JÓ ITT LENNI!
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Tizennégy ifjú pecás

Óvodai/Bölcsődei ebédbefizetés Iskolai ebédbefizetés

Horgászmesterek
Immár második alkalommal 
rendezték meg a Gyermek- Szü-
lő Horgászversenyt július 9-én a 
kulcsi Hullám utca alatti dunai 
partszakaszon, melyen szép 
számmal jelent meg Kulcs apra-
ja- nagyja. 

A nyolc órai gyülekező és a ver-
senyhelyek kisorsolása után kezde-
tét vette a verseny. A támogatóknak 
köszönhetően zsíros kenyérrel, pa-
lacsintával és egyéb finomságokkal 
zsúfolásig megrakott asztalok vár-
ták a tizennégy nevezőt. 

A mérlegelés és az eredményhir-
detés közben a gyermekek szeme 
az izgatottságtól, a szülőké pedig a  
büszkeségtől csillogott. A szervezők 
gondoskodtak arról, hogy egyetlen 
ifjú horgász se távozzon üres kézzel, 
elismerésül mindenki érmet, csokit 
és könyvet kapott. Az idén a lányoké 
lett a dicsőség. Bogó Luca az első, 
Szűcs Vivien a második és Radnó 

Rita a harmadik helyezést érte el. A 
dobogósokat egy- egy horgászbottal 
is megjutalmazták a szervezők. 

 A jó hangulatú verseny közös 
ebéddel,  sült hal elfogyasztásával 
ért véget. 

Az ifjúsági irodalom után most 
egy kifejezetten gyerekeknek szó-
ló könyvet ajánl az olvasók figyel-
mébe Nagy Erika, Kulcs könyvtá-
rosa.

Gerzsényi Melinda története egy ap-
rócska lányról, Mézikéről szól, aki egy 
margaréta házikóban ébred minden 
reggel.
„Barátja a Nap, a Hold, a csillagok 
és a sok erdőlakó. Két segítője is van 
ám! Angyal Pirinyó és Tündér Pillanó. 
Velük osztja meg gondolatait, tőlük 
kérdez és tanul. Megmutatják neki mi-
ért fontos az akarat, hogyan tudunk 
kikapcsolni pár percre és csak önma-
gunkra figyelni, miért csodálatos az 
ember és főleg a kisgyerek, mire jó a 
tapasztalat. És megtanulja Mézi meg-
hallani a csendet. Mert a csendnek 
hangja van. Vagyis: hogyan tudjuk egy 
kis szülői segítséggel rávezetni gyer-
mekeinket a harmónia, a kiegyensú-
lyozottság érzeteire. Hogy bármikor, 
amikor úgy érzik, megtalálják maguk-
ban a pihenés szigetét. Hogyan tudjuk 
felnőttként is visszaidézni magunkban, 
hogyan is kell kikapcsolódnunk, pár 
perc alatt felfrissíteni magunkat példá-
ul a legnagyobb munka közben is.” A 
könyvet 3-6 éves korosztály számára 
ajánlják.

Könyvajánló

Üvegbe zárt kincsek

Tisztelt Szülők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 
2016/2017-es nevelési év első Óvodai/Bölcsődei ebéd-

befizetés időpontjai a következők:

       Augusztus 24. (szerda)      7.00-9.00
       Augusztus 31. (szerda)      15.00-17.00

Helyszín: 
Kulcsi Százholdas Pagony 

Óvoda és Bölcsőde

Tisztelt Szülők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 
2016/2017-es tanév első Iskolai ebédbefizetés időpontjai 

(szeptemberre) a következők:

     Augusztus 23. (kedd) 14.30-17.00
     Augusztus 29. (hétfő) 7.00-9.30

Kérjük, az alábbi időpontokon, ingyenes étkezés esetén 
is, szíveskedjenek jelezni étkezési szándékukat, valamint 

az erről szóló igazolásokat is magukkal hozni!
Helyszín: Kulcs, Fekete István Általános Iskola és 

AMI

Idén is érdemes eltenni kertünk gyü-
mölcseit, zöldségeit. Nem csak a csa-
ládunk örömére, hiszen a Kertbarátok 
által meghirdetett versenyen dicsősé-
get is bezsebelhetünk portékánkkal. 
Több kategóriában tervezik a házi 
ízek megmérettetését, mint például 
lekvárok,dzsemek, szörpök, ivólevek, 
különlegességek, zöldségkrémek. A 
teljes felhívást, a további informá-
ciókat várhatóan már a következő 
lapszámunkban olvashatják. 

A Kulcsi Kertbarátok Körének 
elérhetősége:

Vinczepálné Török Katalin 
(30) 629-4294

www.facebook.com/
Kulcsi Kertbarátok Köre

MEGHÍVÓ!

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
 

Az óvodai egység 2016. augusztus 29 –én (hétfőn) 16 órától tartja szűlői értekeztetét.

A bölcsődei egység 2016. augusztus 30 -án (kedden) 
14:30-tól tartja szülői értekezletét.

 

Szűlői 

értekezlet!

Nagyon sok szeretettel várjuk a kedves Szülőket! 
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Augusztus 20.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

az Államalapító Szent István Napi ünnepségünkre, 
amely 2016. augusztus 20-án lesz

 a kulcsi Hajóállomáson.

Kulcs Községi Önkormányzat, a KUBAK és a Kulcsi Sportegyesület 
Vízi Szakosztálya 9 órakor kenyérszentelő 

ünnepséget tart, majd sor kerül a jubileumi KUPAC vízi emléktúrára.

2016. augusztus 19-én készíti kemencében a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület a hagyományos kovászos ünnepi kenyeret, a 

„falu kenyerét” mely az ünnepségen kerül megáldásra, megszentelés-
re. Aki szeretne részt venni a sütésben, előkészületekben, megteheti a 

Császártanyán! 

A helyszínen „kulcsi gulyás” és halászlé fog készülni, valamint büfé is 
várja az érdeklődőket.

A Hajóállomáson a rendezvény várhatóan 17 óráig tart, majd a nap 
végén, 21 órai kezdettel ünnepi tűzijáték kerül megrendezésre az 

Emlékparknál.

A vízi túrán résztvevők jubileumi emlékpólót kapnak a regisztráció során, 
a hajók 10 órakor indulnak útra, várhatóan 14 órakor érkeznek vissza.

A rendezvény ideje alatt a parkolásra kijelölt terület a volt gázcsere-telep 
(Kossuth L. u. – Sőtér sétány eleje)

Kérjük, hogy amennyiben nem indokolt a gépkocsi használata gyalog 
közelítsék meg a rendezvény helyszínét, illetve aki teheti, az segítsen a 

lejutásban személyautójával azoknak, akik ezt igénylik!

Programok 
a Hajóállomáson: 

– néptánc bemutató 
   és közös táncház
– íjászbemutató 
   és kipróbálási lehetőség
– motorcsónak túra a Dunán
– ismerkedés 
   a sárkányhajózással
– ugrálóvár 
– kreatív sarok 
   a gyerekeknek arcfestéssel
– élőzene egész nap

Várunk mindenkit szeretettel! 

KULCS – JÓ ITT LENNI!


