
Nagy sikerrel zárult az immár má-
sodik alkalommal megrendezett 
Kulcsi Lecsófesztivál, több mint 
hatszáz résztvevőt csábított ki az 
íjászpályára a finom lecsó illata. A 
gasztronómiai programot augusz-
tus 13-án szervezték meg. Nyolc 
csapat nevezett a főzőversenyre és 

további három társaság készített 
ízletes lecsót versenyen kívül. Az 
ételeket a dr. Menyhárt Ferenc, 
Grábics Gyula és Kiss Attila alkotta 
hármas értékelte. A legfinomabb 
lecsóért járó díjat idén a Csincsilla 
csapata érdemelte ki, amelynek re-
ceptjét Görög Csilla megosztotta 

olvasóinkkal is. A hangulat kitűnő 
volt, zenés műsorral és vásári forga-
taggal vártak minden érdeklődőt. A 
rendezvény egyre népszerűbb, így 
minden bizonnyal jövőre is meg-
rendezik a Kulcsi Lecsófesztivált.

Folytatás a 5. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Az önkormányzat pályázat által 
több millió forintot nyert egy 
új járdasor megépítésére. A ter-
vek elkészültek, ám a kivitele-
zés megkezdése előtt kiderült, 
hogy az útvonal alatt lévő köz-
művezetékek teljesen máshogy 
húzódnak, mint ahogy azokat a 
közműszolgáltatók által beadott 
hálózati térkép jelzi. A hibát már 
feltárták, és hamarosan megkez-
dődhet az új járda építése. Ez a 
munkálat szorosan összefügg a 
szolgáltatóház előtti útszakasz fel-
újításával, ahol egy szemétszállító 
autó miatt beszakadt a vízelve-
zető árok. Többek között erről 
is beszélt lapunknak Jobb Gyula 
polgármester.

11. oldal

Új vezető
A Százholdas Pagony 
Óvodának új vezetője van 
szeptembertől Rendné 
Pocsai Izabella személyé-
ben, akivel új feladatáról 
beszélgettünk.
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Életerő
Az Anyatejes Táplálás 
Világnapján köszöntötték 
azokat a kulcsi édes-
anyákat, akik jelenleg is 
szoptatják egy évesnél 
nagyobb gyermeküket.

Lecsófesztivál

Fejlesztés

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

4. oldal
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Idén ünnepli fennállásának tízedik 
évfordulóját a Magyar Református 
Szeretetszolgálat Alapítvány. 

Ez alkalomból júliusban tíz ne-
héz helyzetben lévő kisgyerme-
kes családot ajándékoztak meg 
Kulcson – tudtuk meg Szloboda 
Andrea családsegítőtől, a Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat, Adonyi 
Szociális Központ szakmai egység-
vezetőjétől.

A családok az adományt a rácal-
mási református templomban vehet-
ték át az adományt, amely tartós élel-
miszert és tisztálkodási szereket tar-
talmazott.

Virágokat vásárolt az önkormányzat, amelyeket a Kulcs a szívedhez baráti 
társaság ültetett ki Kulcs köztéri virágtartóiba

A Vidám Emberek csoportja a 
második helyezést zsebelte be a 
Lecsófesztiválon, az augusztus 20-i 
ünnepségen dalokkal léptek fel. 
Részt vesznek majd a Nap Háza 
Hold Udvara szeptemberben meg-
rendezésre kerülő programján, a 
Közelebb hozzuk a világot című 
rendezvényén is.

Nagyobb óvatossággal közle-
kedjünk a tanévkezdés miatt az 
iskola és az óvoda környékén 
– erre hívja fel a lakosság figyel-
mét a rendőrség. 

Ügyeljünk a közlekedési sza-
bályok betartására. A kerékpár-
ral közlekedők ellenőrizzék le a 
kötelező biztonsági felszerelé-
seket, annak hiányában pótol-
ják azokat. 

A rendőrség kéri, hogy az 
óvoda és bölcsőde előtt a par-
kolóhelyek megválasztásakor ne 
álljanak a forgalomtól elzárt te-
rületekre, mert ezzel akadályoz-
zák a közlekedést.   

Óvatosan vezessünk!

Vidám emberek 

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Tíz év, tíz család

Felvirágoztatjuk a települést!

Kenu párosban első helyezést ért 
el Horváth Benedek egy közel-
múltban megrendezett verseny. 

Edzője, Vizi Gábor elmond-
ta, hogy több versenyszámban is 
szép eredményt ért el települé-
sünk ifjú tehetsége. Többek kö-
zött 3x200 méteres vegyes váltó-
ban az ötödik helyen végeztek, 
K1-es hajóban 1000 méteren a 
negyedik helyen, 4000 méteren 
pedig a harmadik helyezést sze-
rezte meg Benedek. Emellett a 
Nagy-Ivó Mátéval alkotott pá-
rosuk K2-es hajóban 500 méte-
ren az első helyen ért célba a ve-
télytársakkal szemben. Mint azt 
az edzőtől megtudtuk, Benedek 
az elkövetkezendő időszakban is 
több versenyen részt fog venni, 
így például a Dunaferr Kupán is 
szoríthatunk érte.

Benedek remekel

Szeptemberben ismét meg-
rendezi a helyi Vöröskereszt az 
Egészség percek című programot 
a Faluházban. A következő elő-
adó dr. Kőszegi Éva lesz, aki a 
fogápolásról és a szájhigiéniáról 
beszél majd az érdeklődőknek.

Egészség percek

Tizenkét horgász, köztük egy 
Szegedről érkező pecás is részt vett a 
maratoni versenyen.

A Kulcsi Horgász és Ter mé szet-
védő Egyesület augusztus 13-án 
szer vezete meg immár második al-
kalommal a maratoni horgászver-
senyt, amelyre az egyesület érvényes 
horgászengedéllyel rendelkező tagjait 
várták. A reggeli gyülekező után ki-
sorsolták a versenyhelyeket a Hullám 
utca alatti dunai partszakaszra, majd 
kezdetét vette a huszonnégy órás hor-
gászat tizenkét versenyzővel. 

Jó hangulatban telt a rendezvény, 
a bográcsban rotyogott a marhapör-
költ, miközben a családtagok szurkol-
tak a horgászoknak. Az eredmény-
hirdetésre másnap, vasárnap reggel 
került sor. Méreiné Valéria, az egye-
sület szóvivője arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az idei Kulcsi Felnőtt 
Horgászverseny győztese Páhi Péter 
lett, 4,7 kilogrammos fogással.

Horgászverseny

Mérei Lajosné a horgászegyesület 
szóvivője

Ünnepséget tartottak a Kulcsi 
Nyugdíjas Klub tagjai augusz-
tus 8-án a klub fennállásának 
huszonegyedik évfordulója 
alkalmából. 

Jó hangulatú beszélgetésekkel, 
fényképek nézegetésével, nosztal-
giázással emlékeztek meg az el-
múlt évekről. 

Pálfiné Molnár Ibolya, a klub 
vezetője elmondta, a követke-
ző rendezvényük augusztus 29-
én lesz, egy születésnapot ün-
nepelnek, majd ősszel az Idősek 
Világnapjára készülnek.

Nyugdíjas Klub
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Hamarosan megépítik az új járdát

Csak együtt megy
A járda, a belvíz és a rendezet-
len telkek ügyében kereste meg 
lapunkat néhány olvasó. A kér-
déseikkel Jobb Gyula polgár-
mesterhez fordultunk, aki kész-
séggel válaszolt a felvetésekre.

– Kulcs gya-
logos közlekedése 
nem túl biztonsá-
gos a kevés járda 
miatt. A település 
sikeresen pályá-
zott járdaépítésre, 
de még nem kez-
dődtek el a kivi-
telezési munkála-
tok. Mi ennek az 
oka?

– Az építés 
megkezdésekor 
váratlan problé-
mák jelentkeztek. 
A járda tervezése 
a közműszolgál-
tatóktól bekért közműtérkép alapján 
megtörtént. Ám azzal a problémával 
szembesültünk a kivitelezés megkez-
désekor, hogy a közművek nem a tér-
kép által jelölt helyen helyezkednek 
el, hanem sok esetben több méterrel 
odébb. Ezért húzódott el a járda ki-
vitelezése. Már feltártuk a hibákat, a 
munka a napokban a közmű kiváltá-
sokkal elkezdődik és még a tél előtt 
elkészül a kulcsiak biztonságos köz-
lekedése szempontjából nélkülözhe-
tetlen járda.

– Milyen munkálatokat végeznek 
a szolgáltatóház előtt?

– Az épület előtti vízelvezető árok 
beszakadt a szemétszállító autó alatt. 
Mivel a betonvas lap szakadt be, ezért 
erre felkértünk egy kivitelező céget, 
hogy a rosszul bevasalt betonlapot 
cserélje ki. A probléma megoldásá-
hoz csupán a betonlap kicserélése 
nem elég, mert a vízelvezető árok 
oldallapjai összecsúsztak, nem funk-
cionál megfelelően. Fel kell bontani 
az egészet, mintegy 15 méteres sza-
kaszon. Ezek a munkálatok kapcso-
lódnak majd a járda építéshez, hiszen 
az árok teljes rekonstrukciója csöve-
zéses technológiával lehetséges csak. 
A helyreállítás a járda kivitelezésével 
együtt fog elkészülni. 

– Olvasóink szerint még mindig 
nagyon sok az elhanyagolt, gazos te-
lek. Mit tud tenni az önkormányzat?

– Nagyon sok ilyen jellegű bejelen-
tést kaptunk, amit köszönünk is a lakók-
nak. Minden bejelentést kivizsgálunk, 
és ha jogos a felvetés, a panasz, akkor a 
tulajdonos felszólítást kap. A képviselő 
testület már dolgozik egy olyan rende-
leten, amely lerövidíti ennek a problé-
mának a megoldását. Több településen 

látunk erre jó pél-
dát. Személyesen is 
tapasztalom, hogy 
a felszólításokat 
követően sokan 
rendezik az elha-
nyagolt területe-
iket. Néhányan 
azonban elvárnák, 
hogy a közmun-
kások tegyék meg 
ezt helyettük. Ez 
azonban magán-
tulajdon esetében 
nem lehetséges, 
ahogy azt koráb-
ban már a jegyző 
asszony is elmond-

ta. A közmunkásoknak folyamatosan a 
közterületek fenntartásával kell foglal-
kozniuk, mert a rengeteg eső miatt a 
gyom gyorsabban és sűrűbben nő. A 
közmunkások létszáma a felére csök-
kent, nem bírjuk kapacitással. Ezért a 
lakosság türelmét kérjük. Fontossági 
sorrendben történnek a munkálatok. 
A következő feladat a vízelvezető ár-
kok kitisztítása.

– Fontos kérdés a belvíz probléma, 
mely nagyon sok kulcsi lakost érint. 

– Dolgozunk a belvízi problé-
ma megoldására irányuló projekten, 
amelynek részeként együttműködési 
nyilatkozattal kell az érintett lakóknak 
hozzájárulniuk ahhoz, hogy az ingat-
lanjaikon a munkavégzés megtörtén-
hessen. Már több hónapja nagy erők-
kel dolgozunk ezeknek az engedélyek-
nek a beszerzésével. Sokan azonban 
nem működnek együtt ebben, pedig 
az ő érdekük is, hogy a belvíz kérdést 
megoldjuk. Egy telek sem adható el, 
ha áll rajta a víz, és élhetetlen is. Sok 
esetben patt-helyzet alakul ki, nem 
tudunk továbblépni, ha akár egyet-
len aláírás is hiányzik. Nem sokára 
kezdődik a csatornázás is, ahol ha-
sonló lakossági együttműködésre lesz 
szükség. Szeretném megköszönni az 
együttműködést azoknak, akik pozi-
tív hozzáállásukkal segítik munkán-
kat, hiszen mindannyiunk közös ér-
deke a belvíz probléma mielőbbi ren-
dezése. 

Egy év szolgálati idő után más-
hol folytatja plébánosi feladata-
it Szemere János, aki az alábbi 
írással köszön el a kulcsi pol-
gároktól. 

„Ideje van az ölel-
kezésnek és ideje 
az ölelkezéstől 
való tartózkodás-
nak…”– vallja ezt 
a Prédikátor köny-
ve a Bibliában. 
Valóban „min-
dennek megvan 
a maga ideje” 
– ahogy ezt nagy 
bölcsen mondo-
gatjuk időnként. 
Ideje van az ün-
nepeknek és ide-
je van a hivatali 
teendőknek, ideje 
van a hétközna-
poknak és ideje 
van a pihenésnek, ideje van a találko-
zásnak és ideje van az elköszönésnek. 
És így van jól, mert ez ad lendüle-
tet az életnek, még ha alkalomadtán 
nem is a terveink szerint alakulnak az 
események.

Vissza-visszatérő szokásom mor-
fondírozni az időről. Mennyire érté-
keljük az időt életünkben, amely hi-
tünk szerint csak ezen a világon van, 
éppen ezért nem mindegy, hogyan 
bánunk vele. Furcsa dolog tisztelni 
az időt, pedig számos közmondás 
kötődik hozzá, ami arra figyelmez-
tet bennünket, hogy helyesen ke-
zeljük, vagyis ha szükséges, tudjunk 
várni, ha viszont kell, cselekedjünk 
időben: „Amit ma megtehetsz, ne ha-
laszd holnapra!” „Ki korán kel, ara-
nyat lel.” „Kétszer ad, ki gyorsan ad.” 
„Türelem rózsát terem.” „Gondolkodj 
hosszan, cselekedj gyorsan!” 

Az élővilágban csak az emberben 
tudatosul az idő jelentősége. Csak az 
ember tud várakozni, időpontra ér-
kezni, időt számolni, túlórázni, elkés-
ni vagy korán érkezni. Az idő alkalom 
a jó cselekedetekre, az üdvösségszer-
zésre, a másokkal szembeni szeretet 
gyakorlására. Egy családapáknak szóló 
könyv ajánlóját kézbe véve olvastam, 
hogy „…még egyetlen apa sem bánta 
meg, ha egy órával kevesebbet töltött a 
hivatalában, de azt igen, ha egy órával 
kevesebbet volt gyermekével.”

Az idő az egyik legnagyobb érték éle-
tünkben, amit arra fordítunk, ami fontos 

számunkra. Ha a szüleink fontosak, ak-
kor rájuk. Ha gyermekeink, akkor rájuk. 
Ha a barátok és a szórakozás, akkor rá-
juk. Ha a munka, akkor arra. Ha Isten, 
akkor Őrá. Persze nem zárja ki egyik 
sem a másikat. A kérdés az, hogy kire 
vagy mire mennyit szánunk.

Egy perc nem 
sok idő, de azzá 
válik, ha csak egy 
perccel késsük le 
a vonatot. Egy óra 
nem sok idő, de 
nem így gondolja 
az a lány, aki a hetek 
óta nem látott sze-
relmét várja a meg-
beszélt időpontra. 
Egy nap nem sok 
idő, mégis kimerí-
tő annak, aki egész 
nap nem evett sem-
mit. Egy hét nem 
sok idő, végtelen-
nek tűnik azonban 
a beteg számára, aki 

a műtét utáni jelentést várja. Egy hó-
nap nem sok idő, mégis várakozással 
teli izgalom a kismamának, aki ultra-
hangra megy az orvoshoz. Egy év nem 
sok idő, mégis elegendő lehet ahhoz, 
hogy egy megújult közösség alapjait le-
tegyük, amely célkitűzéseinek megfele-
lően halad a maga útján.

Öröm van bennem, hogy ennek a 
közösségnek alapletételében – ha egy 
évig is, de – részem lehetett. Látva a 
tagokban az elszántságot, biztos va-
gyok benne, hogy virágzó lelki kö-
zösség elindulásának lehettem tanúja.

Római tanulmányaim során beszél-
gettem egy horvát származású jezsuita 
szerzetes professzorommal, aki a ’40-es 
évek elején született. Elmesélte, hogy 
gyermek volt még, amikor a falujába 
jezsuita atyák érkeztek, és végezték a 
lelkipásztori munkát. A kommunista 
rendszer beköszöntével az atyáknak el 
kellett hagyniuk a falut. Az akkor még 
gyermek professzor fejében azonban 
ez az egy év is elegendőnek bizonyult 
ahhoz, hogy megfogalmazódjék benne 
a szándék, hogy amikor elérkezik az 
idő, ő is jezsuita szerzetes lesz.

Egy év talán nem hosszú idő, még-
is elegendő lehet ahhoz, hogy az isteni 
kegyelem eszközévé váljunk, amely ér-
tékes gyümölcsöket terem a lelkekben. 
Távozom, de nem búcsúzom, mert jól-
lehet megvan az ideje a találkozásnak 
és megvan az ideje az elköszönésnek, 
de megvan az ideje a visszatérésnek és 
a barátságok folytatásának is. 

Elköszön a plébános
Távozom, de nem búcsúzom
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Az anyatejes táplálás nekem 
nem csak anyaként, hanem dú-
laként és szülésfelkészítőként 
is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

JVA

Hogy miért? A babát kilenc hónapon 
keresztül óvjuk, védjük, tápláljuk a 
testünkben, egyek vagyunk, majd a 
megszületés után egy kis darabot 
tudunk még adni magunkból. Az 
anyatej nem csak fizikai szükségle-
tet elégít ki, a babának nem csak a 
pocakja lesz tőle tele, hanem a lelke 

is. Különösen fontos ez a téma a 
mai rohanó világban, amikor hasz-
nos és haszontalan információkkal 
bombáznak bennünket, anyákat 
(is). Kevés valós, használható, tá-
mogató információhoz jutunk, ha a 
baba anyatejes táplálásáról van szó. 
Nincs idő kivárni, míg beindul a 
tej, vagy korlátozzák, hogy a baba 
milyen időközönként, és mennyi 
ideig kapjon anyatejet. Sokszor már 
a kórházból hazaérkezve sikertelen-
nek mondják a szoptatást, vége sza-
kad már akkor, mikor még el sem 
kezdődött igazán. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 1992-ben úgy 

döntött, hogy augusztus 1-je legyen 
az Anyatejes Táplálás Világnapja, így 
emlékezzünk meg azokról az anyák-
ról, akik egy éves kor után is szop-
tatják gyermeküket. Ahogy már az 
elején említettem, nekem fontos ez 
a téma, és szerettem volna a helyi 
anyukákat köszönteni ezen a jeles 
napon. Így felkerestem a helyi védő-
nőket (Radnó-Kovács Zitát és Danka 
Editet), valamint Jobb Gyula pol-
gármestert, akik azonnal, lelkesen 
mellém álltak. Stílusosan, augusztus 
elsején köszöntöttük azt a hat anyu-
kát, akikről a védőnők tudták, hogy 
jelenleg is szoptatják egy évesnél na-

gyobb gyermeküket. A megszokottól 
eltérően, igazi kisgyermekes zsivaj-
ban zajlott az ünneplés a Faluházban, 
az anyukák futottak csemetéik után. 
Rövid köszöntő után az anyukákat 
emléklappal, és virágcsokorral, a 
gyermekeket pedig egy játékkockával 
ajándékoztuk meg. Reméljük, jövőre 
még többen leszünk a Faluházban az 
Anyatejes Táplálás Világnapján! 

Jobb Gyula polgármester hozzá-
tette – nagy öröm számomra egy ilyen 
rendezvényen  részt venni. Ezúton kö-
szöntöm azokat a kulcsi édesanyá-
kat, akik most nem voltak jelen, így 
Horváth Zsuzsannát is.

KözéLet

Az édesanyákat köszöntötték
Az Anyatejes Táplálás Világnapja

Balról Csizmadia Anita (anya), Csizmadia Lora Juliska (kisebb gyermek), Csizmadia Deme (nagyobb gyermek); Jobbné Vinczellér Anita (anya), Jobb Dominik 
(kisebb gyermek), Jobb Lilien (nagyobb gyermek); Bandula Szabina (anya), Szabó Barnabás (gyermek); Bernáth Mónika (anya), Hegedüs Gréta Georgina 
(gyermek); Vidovenyecz Vivien (anya), Rácz-Vidovenyecz Anna (kisebb gyermek), Rácz-Vidovenyecz Botond (nagyobb gyermek); Györkös-Menyhárt Mónika 
(anya), Györkös Kilián Líviusz (gyermek)

A Velencei-tavat kerülték meg ke-
rékpárral a harmadik alkalommal 
megrendezett Kulcsi Bringa Túrán 
július 30-án.

Ez a táv jóval hosszabb volt, mint 
az eddigiek, így valamivel kevesebb, 
de annál lelkesebb csapat vett részt 
rajta. A tíz bringás a Faluház előtt 
gyülekezett. Innen egy teherautóval 
szállították a kerékpárokat a tóhoz 
Jobb Gyula polgármester felajánlá-
sának köszönhetően. A sportembe-
rek autóval érkeztek a harminc ki-
lométeres táv helyszínére. Mindenki 
hősiesen végigtekerte a távot, majd a 
túra után egy jó nagy adag fagylalt-
tal koronázták meg a napot. A kö-
vetkező bringatúrát várhatóan szep-
tember végén rendezik meg, a rész-
leteken még dolgoznak a szervezők.

A kulcsi bringatúrán körbetekerték a Velencei-tavat

A 30 kilométeres távot tíz kulcsi sportember teljesítette
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Az anyatejes táplálás nekem 
nem csak anyaként, hanem dú-
laként és szülésfelkészítőként 
is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

JVA

Hogy miért? A babát kilenc hónapon 
keresztül óvjuk, védjük, tápláljuk a 
testünkben, egyek vagyunk, majd a 
megszületés után egy kis darabot 
tudunk még adni magunkból. Az 
anyatej nem csak fizikai szükségle-
tet elégít ki, a babának nem csak a 
pocakja lesz tőle tele, hanem a lelke 

is. Különösen fontos ez a téma a 
mai rohanó világban, amikor hasz-
nos és haszontalan információkkal 
bombáznak bennünket, anyákat 
(is). Kevés valós, használható, tá-
mogató információhoz jutunk, ha a 
baba anyatejes táplálásáról van szó. 
Nincs idő kivárni, míg beindul a 
tej, vagy korlátozzák, hogy a baba 
milyen időközönként, és mennyi 
ideig kapjon anyatejet. Sokszor már 
a kórházból hazaérkezve sikertelen-
nek mondják a szoptatást, vége sza-
kad már akkor, mikor még el sem 
kezdődött igazán. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 1992-ben úgy 

döntött, hogy augusztus 1-je legyen 
az Anyatejes Táplálás Világnapja, így 
emlékezzünk meg azokról az anyák-
ról, akik egy éves kor után is szop-
tatják gyermeküket. Ahogy már az 
elején említettem, nekem fontos ez 
a téma, és szerettem volna a helyi 
anyukákat köszönteni ezen a jeles 
napon. Így felkerestem a helyi védő-
nőket (Radnó-Kovács Zitát és Danka 
Editet), valamint Jobb Gyula pol-
gármestert, akik azonnal, lelkesen 
mellém álltak. Stílusosan, augusztus 
elsején köszöntöttük azt a hat anyu-
kát, akikről a védőnők tudták, hogy 
jelenleg is szoptatják egy évesnél na-

gyobb gyermeküket. A megszokottól 
eltérően, igazi kisgyermekes zsivaj-
ban zajlott az ünneplés a Faluházban, 
az anyukák futottak csemetéik után. 
Rövid köszöntő után az anyukákat 
emléklappal, és virágcsokorral, a 
gyermekeket pedig egy játékkockával 
ajándékoztuk meg. Reméljük, jövőre 
még többen leszünk a Faluházban az 
Anyatejes Táplálás Világnapján! 

Jobb Gyula polgármester hozzá-
tette – nagy öröm számomra egy ilyen 
rendezvényen  részt venni. Ezúton kö-
szöntöm azokat a kulcsi édesanyá-
kat, akik most nem voltak jelen, így 
Horváth Zsuzsannát is.

KözéLet

Az édesanyákat köszöntötték
Az Anyatejes Táplálás Világnapja

Balról Csizmadia Anita (anya), Csizmadia Lora Juliska (kisebb gyermek), Csizmadia Deme (nagyobb gyermek); Jobbné Vinczellér Anita (anya), Jobb Dominik 
(kisebb gyermek), Jobb Lilien (nagyobb gyermek); Bandula Szabina (anya), Szabó Barnabás (gyermek); Bernáth Mónika (anya), Hegedüs Gréta Georgina 
(gyermek); Vidovenyecz Vivien (anya), Rácz-Vidovenyecz Anna (kisebb gyermek), Rácz-Vidovenyecz Botond (nagyobb gyermek); Györkös-Menyhárt Mónika 
(anya), Györkös Kilián Líviusz (gyermek)

A Velencei-tavat kerülték meg ke-
rékpárral a harmadik alkalommal 
megrendezett Kulcsi Bringa Túrán 
július 30-án.

Ez a táv jóval hosszabb volt, mint 
az eddigiek, így valamivel kevesebb, 
de annál lelkesebb csapat vett részt 
rajta. A tíz bringás a Faluház előtt 
gyülekezett. Innen egy teherautóval 
szállították a kerékpárokat a tóhoz 
Jobb Gyula polgármester felajánlá-
sának köszönhetően. A sportembe-
rek autóval érkeztek a harminc ki-
lométeres táv helyszínére. Mindenki 
hősiesen végigtekerte a távot, majd a 
túra után egy jó nagy adag fagylalt-
tal koronázták meg a napot. A kö-
vetkező bringatúrát várhatóan szep-
tember végén rendezik meg, a rész-
leteken még dolgoznak a szervezők.

A kulcsi bringatúrán körbetekerték a Velencei-tavat

A 30 kilométeres távot tíz kulcsi sportember teljesítette

5KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA

Nagy sikerrel zárult az immár 
második alkalommal megren-
dezett Kulcsi Lecsófesztivál.

Vásári forgatagot idéző hangulat és 
csábító lecsó illat fogadta a látogató-
kat augusztus 13-án az íjászpályán. 
Szép napsütésben lehetett bámész-
kodni a kézműves standok között, 
ahol számtalan portékában gyönyör-
ködve, kézműves termékek, ékszerek, 
szappanok, kosarak, dísztárgyak és 
termelői finomságok, kürtöskalács, 
házi sörök között lehetett eljutni a 
lecsófőző csapatok sátraihoz. A ki-
látogatók megcsodálhatták többek 
között Bebesi Mercédesz, baracsi ke-
ramikus edényeit, az ő keze munkáját 
dicsérik a díjazottak ajándékai is. A 
legkisebbeket a Vitéz László bábjáték 
automata szórakoztatta. 

A főzőverseny 13 órakor a tűz-
gyújtással vette kezdetét. Nyolc csa-
pat nevezett a versenyre, és további 
három csapat ragadott fakanalat, ver-
senyen kívül.

Amíg a családi, baráti, vagy mun-
kahelyi társaságok a lecsót készítet-
ték, élőzene szórakoztatta a vendége-

ket. 18 órakor került sor a zsűrizésre, 
melynek során az állag, íz, kreativitás, 
külalak és a nyersanyagok minősége 
alapján hozták meg a döntésüket a 
zsűri tagjai: dr. Menyhárt Ferenc ön-
kormányzati képviselő, Grábics Gyula 
szakács, és Kiss Attila, a Dunaújvárosi 
Iparkamara elnökségi tagja. 

Az 1. helyezést a Csincsilla, a 2. 
helyezést a Vidám Emberek, a 3. he-
lyezést pedig a Meisser Ferroste csa-
patának ítélték oda. A zsűri idén a 
különdíjat a Nap Háza-Hold Udvara 
csapatának ítélte, mert egy különleges 
Punjabi Vegán Lecsót tettek asztaluk-
ra, Kárpáti-Fehérvári Ágnes és Nagy 
Erika „főszakácsok” jóvoltából. 

– Több mint hatszáz látogató volt 
az idei Lecsófesztiválon. Ez a gaszt-
ronómiai program nem jött volna 
létre, és nem lett volna ilyen sike-
res, ha nincsenek a lelkes szponzo-
rok, támogatók csoportja, akik hoz-
zájárultak a rendezvény megszerve-
zéséhez. Nagyon köszönjük a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatalnak, a Siba csa-
ládnak, Márton Andreának, Raffai 
Tibornak és a kilátogatóknak is – 
mondta Siba Brigitta, a Lecsófesztivál 
szervezője. 

KÖZÉLeT

Lecsófesztivál
Paprika, paradicsom, szalonna, vöröshagyma

A II. Kulcsi Lecsófesztivál győztes 

lecsó receptje, Görög Csillától:

Hozzávalók 6-7 főre (bőséges):

– 1,5 kg paprika

– 1 kg vöröshagyma

– 3 db piros és 3 db sárga paprika

– 1 kg paradicsom hámozva

– szalonna

– 1 db padlizsán

– 1 db cukkini

– Édes Anna és ízlés szerint só

Jó étvágyat!

A 3. helyezett Meisser csapat kapitánya 
„Hofi” és a szervező Siba György

A 2. helyezett csapat kapitánya 
Kaiserné Erzsike

Dr. Árva Helga jegyző  
a hivatali csapatot erősítette

Az 1. helyezett Csincsilla csapat 
kapitánya, Görög Csilla  
és Siba György

A Nap háza-Hold Udvara csapat 
különdíjban részesült

Nem volt egyszerű a zsűri dolga: Grábics Gyula,  
dr. Menyhárt Ferenc és Kiss Attila
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Államalapító Szent István Napi 
ünnepségre hívta a kulcsia-
kat az önkormányzat, a KUBAK 
és a Kulcsi Sportegyesület Vízi 
Szakosztálya.

A kilátogatókat szikrázó napsütés, 
zeneszó és zsíros kenyér fogadta a 
Hajóállomáson, az ünnephez méltó 
szép környezetben.

Márton Andrea, a faluház vezető-
jének köszöntője után Jobb Gyula pol-
gármester mondott ünnepi beszédet. 

– Szent Istvánt joggal nevezhet-
jük a legnagyobb magyar királynak. 
István király ünnepe a mai nap, azé 
az első királyé, aki már a szentek se-
regében vigyázza népének sorsát, aki 
mert szakítani az ősi hagyományok-
kal is, csak azért, hogy népét ne ta-
possák el a nagyhatalmak. Augusztus 
20-a államalapításunk napja, amikor 
is Szent István szilárd alapokra he-
lyezte a magyarok összetartó közös-
ségét, országunkat – hangsúlyozta a 
polgármester.

Jobb Gyula beszédében kitért 
az ünnepség helyszínéül szolgáló 
Hajóállomás fontosságára.

Szent István napi ünnepség
Huszadik alkalommal szálltak hajóba a Kupac túra evezősei
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– Községünk életének 1997-től 
szép hagyománya, hogy ezen a na-
pon közösen felevezünk Lórévig, 
megtekintjük a Zichy kápolnát, majd 
ismét vízre szállunk, hogy hazatér-
jünk. A Kulcsi Baráti Kör által szer-
vezett Kupac túra idén ünnepli hu-
szadik születésnapját. Ennek a 20 éve 
fennálló hagyománynak minden év-
ben a Hajóállomás ad otthont. Sajnos 
az elmúlt évek történései, a falu nya-
ralóit és lakosságát mélyen érin-
tő partfalcsúszás ennek a nagysze-
rű helynek is megtépázta a lehető-

ségeit. 2011 óta kiemelt feladatának 
tekinti önkormányzatunk a megcsú-
szott területek helyreállítását, a továb-
bi földmozgások megakadályozását. 
Láthatják, hogy napjainkban is foly-
nak a munkálatok. Vissza kívánjuk 
adni a Hajóállomást a kulcsi polgá-
roknak, a nyaralóknak, az átutazó lá-
togatóknak, hogy ismét a mindennap-
jaink részévé váljon ez a csodálatos 
természeti övezet, a Duna és az ál-
tala kínált lehetőségek. 

A polgármester zárásként azt 
mondta, rohanjon bárhogy is a világ, 

álljunk meg egy pillanatra és emlé-
kezzünk I. István király kitartó mun-
kájára és szilárd hitére, melyekkel egy 
nemzetből valódi államot kovácsolt. 

Jobb Gyula beszéde után  
Ober r echt Tamás önkormányzati 
képviselő, a Kulcsi Baráti Kör elnö-
ke üdvözölte a jelenlévőket és a ju-
bileumi vízi emléktúra résztvevőit. 
Oberrecht Tamás elmondta 1923-ban 
alakult meg a Kulcs Pusztai Athlétikai 
Club, röviden KUPAC. Már a hajdan 
volt egyesület is hasonlóképpen ün-
nepelte augusztus 20-át. 

Az ünnepi műsor folytatásaként 
Buzai Márton katolikus plébános 
megszentelte Kulcs kenyerét, Fodor 
István református lelkész pedig a 
kenyér szentségéről beszélt. A közös 
imádság után Jobb Gyula polgár-
mester megszegte az ünnepi kenye-
ret, majd Kaiserné Gödöny Erzsébet, 
Kányádi Sándor Nagyanyó kenyér cí-
mű versét szavalta el.

Az új kenyér idén is a Kulcsi 
Kemencés Kézműves Egyesületnek 
köszönhető, a hagyományos ko-
vásszal készült kenyeret augusztus 
19-én készítették a Császár-tanyán. 

Buzai Márton plébános áldása 
után, útnak indult a jubileumi ví-
zi túra.

Az ünnepség néptánc bemutató-
val, majd a Vidám Emberek műso-
rával folytatódott. A kilátogatóknak 
lehetőségük volt motorcsónakázás-
ra, kipróbálhatták magukat az íjá-
szatban, ismerkedhettek a sárkány-
hajózással. A szervezők a legkiseb-
bekre is gondoltak, hiszen homokozó, 
kreatív sarok, arcfestés és ugrálóvár 
is várta őket. 

A vízitúráról visszaérkező evező-
söket, valamint az ünnepségre kiláto-
gatókat finom ebéddel, kulcsi gulyás-
sal és a halászlével vendégelték meg.

Az ünnepséget tűzijátékkal zárták 
az emlékparknál.

KÖZÉLeT
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Kulcsról mesél dr. Oberrecht Kornél 

Kulcsegyház papi birtok volt
Településünk történetéről mesél 
olvasóinknak dr. Oberrecht Kor-
nél. A nyugalmazott állatorvos a 
közeljövőben veheti át vasdip-
lomáját, amelyet azok kapnak, 
akik 65 évvel ezelőtt szerezték 
meg felsőfokú oklevelüket. 

„2003.április 28-án (nevezetes dátum) 
dr. Csóka Gáspár a győri Czuczor 
Gergely Bencés Gimnázium igazga-
tója és a Pannonhalmi Apátság fő 
levéltárosa előadást tartott arról a 
dokumentumról, amely bizonyítja 
Kulcs település 650 éves fennállását. 
Az Országos Levéltárban őrzött ok-
irat jó állapotban lévő, jól olvasható, 
hibátlanul megmaradt haszonbérleti 
szerződés, melyben a budai káptalan 
papi testülete bérbe adja Kulcsegyház 
nevű birtokát egy bizonyos Töttös 
nagyúrnak, a „királyi ajtónállók” 
mesterének. Ez a szerződés nagyon 
sok értékes ismeretet nyújt nekünk 
községünk történetéről és az akkori 
viszonyokról.

   Az okirat Nagy Lajos király ural-
kodása idején készült. Az Árpádházi-
királyok korában gyakori elégedetlen-
kedés és zűrzavarok után az Anjou 
királyok rendet, nyugalmat teremtet-
tek. Károly Róbert és fia, Nagy Lajos 
jelentős gazdasági és kulturális fejlő-
dést hajtott végre hazánkban. Kialakult 
a kancellária rendje és minden jelentős 

változást, birtokadományt, szerződést 
írásba foglaltak. Hivatalos nyelv a la-
tin volt. Összefüggő magyar szöveg 
nagyon kevés maradt ebből a korból. 
Mai ismereteink szerint mindössze 
az ómagyar Mária siralom és 
a Halotti beszéd. Ezek 
azonban keresztény 
egyházi szövegek. 
Köznyelvben hasz-
nálatos szavakat 
csak különböző 
okiratokban talá-
lunk. Éppen ezért 
a latin nyelvű ok-
iratokban előforduló 
magyar szavak különös 
jelentőséggel bírnak. 

 Tudnunk kell azt, hogy az ír-
nokok jól ismerték a latin nyelvet, de 
sokan nem magyar anyanyelvűek vol-
tak, ezért az okmányokba kerülő ma-
gyar szavak nem mindig voltak latinul 
jól leírhatók. A Kulcsegyház nem csak 
arra utal, hogy papi birtok volt, bizo-
nyára volt temploma is. Az Almás és 
a Szentiván nevek, mint a szomszédos 
birtokok nevei, pontosítják községünk 
ősi településének helyét. A „Szentiván” 
név még később is több okiratban sze-
repel, de 1417-től ugyanezt a területet 
nem tudni miért, „Szentmihálynak” 
nevezik. A fiatalabbak kedvéért meg 
kell említeni, hogy ez a „Szentmihály” 
puszta a hatos út mellett fekvő Vízi fo-
gadó mögött, a vasúti átjárón túl 200 – 
300 méterrel feküdt. Az 1970-es évekig 

volt lakott terület, utolsó lakója Sudár 
bácsi, öreg, sántikáló, hadirokkant em-
ber volt. Özvegye még 1990-ig ott élt. 

Ennek a közel ezer éves településnek 
a nyomait a hatos autópálya végleg 

eltüntette, de érdekes módon 
nem tudni kinek az igen 

tiszteletreméltó öt-
lete folytán, az itt 

épült pihenő a 
„Szentmihályi 
pihenő” nevet 
kapta. 

Szólni kell még 
az Almas szóról. 

Nagy valószínűség-
gel a Kulcs és Rácalmás 

közötti a Göböljárási dűlő-
ben álló átjátszóállomás építése 

során feltárt település volt, amelynek 
kutatását szintén Bóna István és felesé-
ge, Vágó Eszter végezte. Megállapításaik 
szerint honfoglalás kori, de lehet, hogy 
már avar kori gazdag falu volt, amely-
nek 900 sírját vizsgálták végig. Ez az 
Almas település valószínűleg nem a ta-
tárjárás után pusztult el, inkább a török 
időkben, mert még 1352-ben létezett. 
Feltehető, hogy lakói valami oknál fog-
va bemenekültek a Rácalmási kis-Duna 
part védett partszakaszára, ahol számta-
lan pince adhatott menedéket és vitték 
magukkal az Almas nevet. 

Rendkívül értékes szó a Vyzathonia 
szó, magyarul vizatanya, megint arra 
utal, hogy az okmány írója nem na-
gyon volt jártas a magyar nyelvben, 

mert azt írja, hogy a Duna folyón 
lévő halászó-helyet, amit közönsége-
sen „Vizatanyának” neveznek, ugyanis 
abban az időben a tanya szó egyértel-
műen vízparti halászó helyet jelentett. 

Ez a halászó-hely igen jelentős hasz-
not hajthatott. A szerződésben vállalja 
Töttös mester, hogy ezt saját pénzén 
kitisztíttatja, majd a rendbetételére 
költött pénzt a káptalan neki megfizeti. 
Minden évben a halászó hely jövedel-
mének 1/3 részét a káptalannak adja és 
beszolgáltatja, azaz felviszi Budára. A 
halászó hely elnevezése és jelentősége 
arra utal, hogy ez a terület a vizáknak 
ivóhelye volt. A viza a Fekete tenger-
ben élő halfajta, amely íváskor felúszik 
a folyóban a kedvelt ívó helyekre. 

A viza a porcos halak rendjébe tartozik, 
s mint ilyennek nincsenek szálkái. Súlya 
200-300 kilogramm, hossza 5-6 méter, de 
fogtak már 1000 kiló fölötti példányokat 
is. Ennek tudatában minden bizonnyal 
a vizatanya egy jelentős épületcsoport le-
hetett számos lakóval, berendezésekkel. 
Ilyen méretű halászathoz ugyanis jó né-
hány ember kellett, nem beszélve a hal fel-
dolgozásáról, amihez nyilván sok asszony 
is kellett. A feldolgozáshoz és konzerválás-
hoz nagy mennyiségű sóra is szükség volt. 
Nem beszélve az edényekről, amiben a 
hozam 1/3-át ígérték beszállítani. Nyilván 
a maradék 2/3-ot nemcsak az itt lakók 
fogyasztották el, hanem távolabbra is el-
szállították, így válhatott jövedelmezővé 
a halászat és biztos megélhetést adott 
az itt lakóknak...
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Kirándulás a Krisna-völgyben

Csillagles az ég alatt

Az indiai kultúrával ismerkedett 
meg az a negyvenöt fős kulcsi 
csapat, akik július 23-án So-
mogyvámosba kirándultak. Az 
élményekről Kárpáti-Fehérvári 
Ágnes és Nagy Erika számolt be.

„A Krisna-tudatú emberek minden 
évben egy 3 napos fesztivált tarta-
nak az odalátogatóknak, azért, hogy 
bemutathassák az önellátó, ökofalu 
működését. 

Az odafelé vezető kalandos utunk 
során, amely egy csodálatos er-
dőn keresztül vezetett a Vidám 
Emberek Közössége népsze-
rű, régi dalokkal szórakoztatta a 
kirándulókat. 

A Krisna-völgyben számos ér-
dekes program mellett fantaszti-
kus színpadi műsor tette színessé 
a búcsút. Utaztunk ökrös fogaton 
és kisvasúton, kóstoltunk ayurve-
dikus ételeket-italokat, beöltözünk 
indiai ruhákba és „kipróbáltuk” 
a Krisna-tudatúak életét. Számos 

vásáros sátor tarkította a búcsú te-
rületét, melyekben értékes kincsek-
re leltünk.

Helyi idegenvezető segítségével meg-
tekintettük a Krisna-völgyi templomot. 
Végigmentünk a biokertészeten, elidőz-
tünk a boci simogatóban, elmélked-
tünk a filozófiai sátorban és jógáztunk 
a szabadban. A késői hazaérkezés elle-
nére csordultig tele élményekkel értünk 
Kulcsra és ígértük meg, hogy jövőre 
együtt újra elmegyünk. 

2016. augusztus 6-án egy tradicionális 
indiai vacsora keretei között élmény-
beszámolót tartottunk a Krisna-völgyi 
kirándulásról. Vacsorameghívásunkat 
huszonegy fő fogadta el, köztük olyanok 
is, akik nem vettek részt a kiránduláson. 
A menü sor egy tradicionális indiai ebéd 
mintájára készült, amely kivétel nélkül 
mindenkinek ízlett. Az est folyamán ki-
tűnő hangulatban osztottuk meg egy-
mással élményeinket, tapasztalatainkat. 
A vacsora végére megerősödött ben-
nünk a szándék, arra, hogy jövőre újra 
visszatérjünk a Krisna-völgyi búcsúba.

„

Csillagnézésre hívták a kulcsiakat a 
Nap Háza Hold Udvara Rekreációs 
Agroturisztikai Központba augusztus 
12-én. Ezt az ilyenkor előforduló égi 
jelenséget minden évben kihasznál-
juk, hogy együttesen gyönyörködhes-
senek a csillaghullásban. Szerencsére 
az előző napok – sőt még a péntek 
délelőtt – komor, borús időjárása 
12-e estére már csak annyiban tudott 
beleszólni a rendezvénybe, hogy egy 
picit rétegesebben kellett felöltözniük 
az érdeklődőknek. A szakmai hátte-
ret Kollár József fizikus, amatőr csil-
lagász tudása biztosította. Az előadás 
este 9 órakor kezdődött, amelyre már 
több mint harminc ember érkezett.
Később is jöttek csillaglesők, este 11 
órára egy hatvanhét fős csoport állt 
össze, hogy a felállított csillagászati 
távcsövön keresztül is szemlélődjön. 

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel a közeljövőben újabb csillagászati 
előadások várhatóak.

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.)

A hivatását jelző bolygó az otthonát jelző területen tartózkodik. Ebben a hónapban 
több lehetősége is lesz arra, hogy otthon dolgozzon, de lehet, hogy az idő kényszerí-
ti erre. A legfontosabb, hogy a megélhetésével törődjön. Odaadását nagyra becsüli a 
környezete. Vigyázzon a háza tájára, mert balesetveszély fenyegeti. Zaklatott lelki áll-
apota miatt legjobb, ha kicsit diétázik, amikor ideges, vagy elcsigázottnak érzi magát.

A nem túl szerencsés bolygóállás sok erőt vesz el öntől ezekben a hónapokban. 
Termékeny időszak lehet ez mindenféle szellemi és intellektuális feladat szem-
pontjából. Szellemi és fizikai energiája egyaránt bőséges lesz. Könnyen perlekedő 
hangulata támad és konfliktusba keveredhet - ha azonban képes termőre fogni ezt a 
sok energiát, és kikerülni a konfliktusokat, akkor sokra viheti másokkal együtt. 

Az első héten a bolygók állása  nem teszi túl boldoggá ezt a hónapot. Lehetőség sze-
rint egyedül szeretne lenni.  Ebben az időszakban önnek időről-időre szüksége van 
egy kis magányra, hogy feltöltődhessen. Sajnos, erre nem lesz túl sok lehetősége. 
Ez a hónap, ha  ön egyedül álló, akkor szerelmet is hozhat. Ha már van párja, akkor 
a mérhetetlen boldogságot élheti át ezen a nyáron. 

Lesznek olyan pillanatok ebben a hónapban, amikor az események alakulása ag-
godalommal töltheti  el, de alkalmazkodóképessége és erős akarata átsegítheti eze-
ken a heteken. Számtalan előnye származhat az önnek nyújtott támogatásokból, új 
barátságokból és kapcsolatokból. Arról azonban ne feledkezzen meg, hogy ezekhez 
nélkülözhetetlen a jó kommunikáció és az odafigyelés.

Ez a hónap önnek a gyors változások időszaka lesz.  Ha szereti alaposan megter-
vezett lépések alapján élni a hétköznapjait, nem biztos, hogy díjazza majd a hir-
telen történő átalakulásokat. Amennyiben kihasználná a kínálkozó lehetőségeket, 
kénytelen lesz alkalmazkodni. Sok új kihívás vár  önre a nyár végén.  Egy kis 
szerencsével egészen új oldaláról ismerheti meg önmagát.

A csillagok állása igazán kedvező lesz ebben a hónapban. Több lehetősége is adódik 
tehetsége kibontakoztatására, sok öröme telik megvalósított terveiben és a másokkal 
együtt eltöltött időben. Mozgalmas időszaknak nézhet elébe, számtalan feladatot 
kell megoldania - melyek olykor próbára tehetik a tűrőképességét -, és gyakran érez-
heti majd úgy, hogy a saját határait feszegeti. 

Mozgalmas, gyors sodrású, tevékeny hónap vár önre. Ezekben a hetekben több 
területen is kipróbálhatja magát.  Ez időnként nagyobb erőfeszítéseket kíván, 
de rengeteg tapasztalatot szerezhet, és eredményei megelégedettséggel tölthetik 
el.  A hónap második felében megtapasztalhatja azokat a pozitív változásokat, 
melyek nagymértékben elősegítik majd szakmai fejlődését.  

Sokat ígér ez a hónap. Esélyt kínál arra, hogy a legtöbbet hozza ki magából. 
Folyamatosan ébernek és körültekintőnek kell lennie, mert kellő odafigyelés 
nélkül nehézségek és félreértések adódhatnak életében.  Élvezze ki a jól megér-
demelt szakmai és magánéleti sikereit, ám minden döntését alaposan fontolja 
meg! Ha még nem vette ki szabadságát, itt az ideje.

Vegyes érzelmekkel teli hónap következik az ön számára. Néha kellemetlenül 
érezheti magát a történések sodrásában. A következő időszak a tanulásé lesz: 
értékes tapasztalatokat szerezhet, melyekre a jövőben bátran építhet. Ha kellő 
figyelmet szentel a kapcsolatainak, örömteli és kellemes napokban lehet része - 
mind a magánéletében, mind a munkahelyén.

Szerencsés hónapnak néz elébe. Számtalan lehetősége nyílik képességei ka-
matoztatására. Szakmai szempontból különösen pozitív és biztató fordulatok 
várnak önre.  Magánéletében pozitív fejleményekre számíthat , anyagilag és 
erkölcsileg is.  Új barátokra tehet szert, és talán egy új szerelem is kezdetét 
veszi. Ebben a hónapban egyáltalán nem lehet oka panaszra.

Mozgalmas időszak vár önre, mely mind magánéleti, mind szakmai szempontból 
fordulatokban bővelkedik majd. Ha készen áll arra, hogy szembenézzen a vál-
tozásokkal, kielégítő és elégedettségre okot adó hónapot zárhat. Örömét lelheti 
ezekben a hetekben az elért eredményeiben. Az ősz sokat követelhet már előre, de 
megalapozhatja vele a jövőbeli sikereit.

Tevékeny lesz ebben a hónapban, és nem bánja, ha sok dolga akad. A változások és 
kellemetlenségek próbára tehetik a türelmét. Mindezek ellenére, néhány kimondot-
tan kellemes hetet is tartogat az ön számára ez a hónap.   Fontos, hogy tartson lépést 
az eseményekkel, és használja ki a lehetőségeket. 

Érvényes: 2016. szeptember
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A mozgás, a sport, az egészséges táplálkozás a gyerekek mindennapjaiban

Óvodai és bölcsődei ebédbefizetés Hamarosan becsengetnek

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

Óvodai/Bölcsődei ebédbefizetés 
időpontjai a következők:

Augusztus 31. (szerda) 15.00-17.00

Helyszín: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Már csak néhány nap, és véget ér a nyári szünet. A kulcsi 
Fekete István Általános Iskolában már készen állnak 

a következő tanévkezdésre. 
Augusztus 27-én 8 órától tartják a pótvizsgákat. Ebédbefizetésre 

még augusztus 29-én 7-9:30 között van lehetőség. 
A tanévnyitó ünnepség augusztus 31-én 17 órakor kezdődik. 

Az első tanítási nap szeptember 1-jén lesz. 

Rendné Pocsai Izabella az új óvodavezető
Új vezetője van szeptembertől a 
Százholdas Pagony Óvodának.

Miután Baligáné Daróczi Erzsébet 
évtizedes óvodavezetői munkája után 
elköszönt, az óvoda vezetését Rendné 
Pocsai Izabella veszi át szeptembertől. 
Az új vezetővel, akit sokan Zizi óvóné-
niként ismernek, a kinevezése kapcsán 
beszélgettünk. 

– Óvónői pályafutásomat Duna-
újvárosban kezdtem az akkori 8-as, 
majd 9-es, mai Aprók Háza Óvodában. 
2004-ben kerültem Kulcsra az akkor 
megújult, új épületbe költöző óvodá-
ba. Ebben az intézményben dolgozom 
több mint egy évtizede. Az elmúlt 12 
évben részese voltam óvodánk min-
den rezdülésének, 2009-től pedig az új 
bölcsődei csoporttal való együtt mun-
kálkodásunknak. Kulcsi lakos vagyok 
kisgyermek korom óta, ismerem a 
településünk múltját, jelenét és sze-
retnék a jövőjének a kialakításában 
is szerepet vállalni. Az itt élő embe-
reket, családokat jól ismerem, sokan 
fordulnak hozzám bizalommal. Az 
elmúlt időszakban tudatosan készül-
tem erre a feladatra, megszereztem 
a munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítést, és megfelelő gyakorlattal 
is rendelkezem.

– Milyen tervei vannak 
vezetőként? 

– Egy olyan közösségben 
folyó pedagógiai munkának 
szeretnék a partnerekkel 
aktívan együttműködő 
vezetője, illetve résztve-
vője lenni, amelynek 
középpontjában a gyer-
mek áll. Feladatom 
lesz, hogy e közösség 
zavartalan és haté-
kony működéséhez 
megteremtsem és folya-
matosan biztosítsam a 

szükséges feltételeket, miközben szem 
előtt tartom a partnerek, a kollégák és 
a fenntartó igényeit, elvárásait, illetve 
azt is, hogy mindez a jogszabályi köve-
telményeknek megfelelően történjék.

– Milyen fontosabb feladatai lesznek a 
Százholdas Pagony Óvoda vezetőjeként? 

– A legfontosabb a családokkal való 
szoros kapcsolattartás és együttműkö-
dés, amely a gyermek személyiség fej-
lődését szolgálja. Mindig nagy figyel-
met fordítottunk a szülők és az intéz-
ményünk kapcsolatának erősítésére. 
Az elkövetkező időben is szeretném a 
kialakult, jó partneri kapcsolatot ápol-
ni a szülőkkel, mellyel hozzájárulunk 
főbb nevelési céljaink és a családok 
szemléletének mélyebb megismerésé-
hez, és amely közelebb visz bennünket 
az együttneveléshez. Fontos, hogy le-

hetőséget biztosítsuk a tehetséges gyer-
mekeknek. Az új köznevelési törvény 
kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges 
gyermekek gondozására, fejlesztésére 
is. A tehetséges, kiemelkedő képességű 
gyermekek speciális szükségleteinek, 
feltételeinek megteremtése, kreativitá-
suk ösztönzése, szülők segítése a tehet-
séges gyermekek nevelésében, ugyan 
olyan fontos feladatunk, mint a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkózta-
tása. Biztosítani kell az esélyegyenlősé-
get, hogy senkit ne érhessen hátrányos 
megkülönböztetés semmilyen téren. 
Célom továbbá egy belső motiváció 
kialakítása, a szülők, a pedagógusok 
és a dolgozók részéről, az örömteli, 
alkotó közös tevékenységekre, ter-
mészetesen a gyermekek érdekeit 
szem előtt tartva. Fontosnak tartom 
a meglévő hagyományok őrzését, 
ápolását. A továbbiakban is sze-
retnék együttműködni a település 
önkormányzatával, intézményeivel, 
civil szervezeteivel. A legfontosabb 
feladatunk a gyermekek megfelelő 
színvonalú nevelése érdekében, biz-
tonságos, egészséges, élményekben, 
tevékenységekben gazdag minden-
napok megszervezése. A pedagógus 

életpályamodell bevezetése 
miatt fontos feladatunk 

a kollégák minősítő 
eljáráson való sike-

res megmérettetése, 
és a tanfelügyeleti 
ellenőrzéseknek 
való megfelelés.

– Mik a to-
vábbi elképze-
lései intézmény 
vezetőként?

– A nevelés 
terén a gye-
rekeknek to-
vábbra is szere-
tetteljes légkört, 

nyugalmat, biztonságot nyújtani az 
óvodában, és a bölcsődében egya-
ránt, amely megteremtésében min-
den dolgozónak felelőssége van. 
Tudatosítanunk kell a gyermekek-
ben az egészségünk fontosságát, 
ezt pedig minél több tapasztalattal 
kell megtámogatnunk. A mozgás, 
a sport az egészséges táplálkozás, a 
környezetünk védelme, mind legyen 
feladatunk a mindennapokban. A 
partneri kapcsolatok tekintetében 
fontosnak tartom a működő kül-
ső és belső intézményi kapcsola-
tok további ápolását, és további fej-
lesztését, új kapcsolatok kiépítését. 
Legfőbb partnerünk maga a gyerek, 
akit az első feladatunk megnyerni 
magunknak, őt követi a szülő, aki 
nélkül a nevelés nem lehet ered-
ményes. A munkatársak csak úgy 
eredményesek, ha azonosulnak a 
közös célokkal, és magukénak érzik 
azokat, és az önkormányzat bizto-
sítja a működésünket.  A humá-
nerőforrás területén a legfontosabb, 
hogy megtaláljuk a legjobb embe-
reket, képezzük ki őket, lássuk el 
világos utasításokkal, engedjük meg 
nekik a pedagógiai szabadságot. A 
gyermekvédelmi munka területén 
a gyermeki jogok érvényesülésének 
biztosítása elsőrendű feladatunk 
továbbra is, mert a gyermekvéde-
lem egyik első legfontosabb „jel-
ző” intézménye a bölcsőde, és az 
óvoda. A vezetői munkám lényegét 
az elkövetkezőkben is, mint eddigi 
munkámban is a bizalomból táplál-
kozó emberi kapcsolatokon alapuló 
együtt munkálkodásban látom. A 
bizalom, az őszinteség, az igazságos-
ság, a lojalitás, számomra követendő 
emberi érték. Valamennyi munka-
társam tisztelete, megbecsülése – 
végzettségtől, beosztástól, életkortól 
függetlenül – fontos számomra!



KÖZÉLET SZEPTEMBER12 KULCS – JÓ ITT LENNI!

Szeptemberi programok a Faluházban Kenyérsütés és tábor a kemencéseknél

t15 órától Nyugdíjas Klub
t16.30-tól Key Dance Group
  táncóra
t18 órától Jóga
 
  
t6:30-8:00 Testébresztő jóga 
  K. F. Ágnessel
t10:00   RINGATÓ foglalkozás
  Veréb Judittal
  (minden hónap 2. keddjén)
t10:00   Aktívmami – hordozós
  fitness (emeleten)
t16:30-tól Képzőművészeti
   Szakkör Kosztolányi Györggyel

t17:30-tól Kick-boksz aerobik
t19 órától Jóga K. F. Ágnessel

t16:00-17:00 Vidám Emberek
   Közössége
t19 órától Kick-boksz aerobik

t16.30-tól Festők Iskolája 
  Nógrádi Katalinnal
t18 órától Erősítő jóga 
   K. F. Ágnessel (emeleten)

                                                   

t8-12óra között Bolhapiac 
  (havi 1 alkalommal)

ZÁRVA

2016. augusztus 31-én, szerda, 
14-16 között  Vegyes Vásár

2016. szeptember 10-én, 
szombat, 
8- 12 óra között Bolhapiac

2016. szeptember 16-án, péntek,  
Nevezési határidő: „Üvegbe zárt 
kincsek”

2016. szeptember 21-én, szerda,
9-11 között  Vegyes Vásár

HÉTFŐ

Állandó rendezvények

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

További programkínálat

Közelebb hozzuk a világot II.

Mindenki ellátogathat Kubába, Venezuela Bolivári Köztársaságba, 
aki eljön 2016. szeptember 24-én a Nap Háza & Hold Udvara  Rekreációs Központba. (Kulcs Rákóczi 
út 151., a busz végállomás mellett, parkolás  az Egészségügyi Központ és Takarék Szöv. parkolóiban)
A  Carpe diem Alapítvány és Kulcs Községi Önkormányzata az idei évben is szeretettel hívja és várja mindazokat, akik szeretnének egy kis időre ellátogatni 
Venezuela Bolivári Köztársaság és Kuba varázslatos világába. Ismerje meg az országok természeti és építészeti kincseit, kóstolja meg gasztronómiai kínálatukat és 
élvezze kulturális programjaikat. 

Program ajánlatunk: 

v    Sistema –a zenei oktatás varázslatos hatása a hátrányos helyzetű 
        emberek életében,/film vetítés- Venezuela Nagykövetségének bemutatója/
v Labant Csaba és Ada élet és kultúra Venezuelában / zenés kalauz más szemmel/
v Irma Mercedes Agüero kubai néprajzkutató  / Ahogy Ő látja Kubát /
v Breier  Ádám vizsgafilmje Kubáról / Filmművészeti Egyetem /
v Turisztikai lehetőségek és szokások/ múlt, jelen és jövő!?/
v Gyermekeknek programok

v Fellépő vendégek: Latin Combo zene-és tánc csoport/
        Varázslatos kubai hangulat/
v Salsa tánc tanulási lehetőség
v Esti koncert: Csordás Tibor ex-Fiesta  és dobosai            

A rendezvény ingyenes. 
A szervezők a program változtatási jogát fenntartják.

Kuba, Venezuela Bolivári Köztársaság

A Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület számára az idei nyár 
sem telt eseménytelenül. 

Molnárné Lukács Anita elmondta, 
hogy a Bölcsőringató elnevezésű gyer-
mektáborban szivárványfalut hoztak 
létre, ahol a résztvevő gyerekek min-
den mesterséget kipróbálhattak. Az 
egyhetes kézműves táborban tizenhá-
rom kulcsi fiatal szorgoskodott. A jó 
hangulatú foglalkozásokon számtalan 
alkotás készült: bőrkulcstartó, karkötő, 
agyag tányér és bögre, gyapjú tarisznya, 
batikolt trikó, dióhéj és gyékény kosár, 
törökméz és házszámtábla. Drámajáték, 
kártyaparti, közös fagyizások tették még 

emlékezetesebbé a hetet. A tábor zárá-
saként idén ismét kiállítást rendeztek az 
egy hét alatt elkészült alkotásokból, ahol 
a szülők is megcsodálhatták gyermeke-
ik alkotásait. A kiállításon drámajáték-
kal és középkori tánccal lepték meg a 
résztvevő vendégeket a táborozók.
Molnár Janó és Molnárné Lukács 
Anita a nyár során részt vettek a 
baracsi képzőművészeti alkotótábor-
ban, ahol Borocs vezért szimbolizáló 
3, 5 méteres faszobrát készítették el 
a Honfoglalás kori emlékparkba. Az 
egyesület tagjai a nyár utolsó hetei-
ben saját szakterületükön alkotnak, 
és idén is elkészítették augusztus 20-
ra Kulcs kenyerét. 


