
Álljunk meg a szépért Nyugdíjba megy? Birtokba vettük Falualapítók nyomában
A negyedik Bölcsőringató alko-
tótábort idén július utolsó heté-
ben rendezte a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület.     4. oldal

Hivatalosan igen, de a gyere-
kektől nem akar elszakadni 
Ruffing Péter, röplabdaedző 
és testnevelő tanár.      5. oldal

Július 1-jén, Takáts Eszterrel  
kezdődött, szombaton ismét je-
lentkezik a Hajóállomás kulturá-
lis rendezvénysorozata. 6. oldal

Huszonegyedik alkalommal 
startol el augusztus 20-án a 
KUPAC-emléktúra. Múltidé-
zés és kedvcsináló.     8. oldal

Jó hírünket viszik
Világversenyeken szerepelhetnek a fiatal kulcsi sportolók

Hegedűs Luca korosztályának világranglistáján a huszadik helyen áll, augusztus 20-án Brazíliában, a 
világbajnokságon előrébb léphet. Horváth Benedek a napokban, Győrben zajló Európai Ifjúsági Olimpiai 
fesztiválon négy számban képviseli a magyar kenusportot, amelynek elitjébe idén robbant be

Szent István napi ünnepre, 
vízi emléktúrára, kenyér-
szegésre, egy kellemesen 
együtt töltendő napra hívja 
önkormányzatunk 
a kulcsiakat.

Augusztus 20-án, a Hajóállo-
más lesz a helyszíne a hagyomá-
nyos Szent István napi ünnep-
ségnek, délelőtt 10.45-től. Az 
előzetes program szerint Jobb 
Gyula polgármester köszönti 
az ünnepet és az ünneplőket, 
majd  Bozai Márton plébános 
áldása után együtt szegik meg a 
kulcsiak sütötte új kenyeret. Az 
ünnepség és a vízi alkalmatos-
ságok megáldása után startol el 
a 21. KUPAC-emléktúra Lóré-
vre. (A részvételről a 8. oldalon 
olvashatnak tudnivalókat.)

Amíg a sportosan ünneplő 
vízitúrázók megjárják a Dunát, 
a Hajóállomáson kulcsi és ven-
dégfellépők szórakoztatják a 
jelenlévőket, akik délután négy 
óra magasságában együtt érté-
kelhetik ki a túra tapasztalatait 
a kulcsi gulyást kanalazva.)

Az ünnepséggel kapcsolat-
ban fontos információ, hogy 
reggel kilenc órától fél órán-
ként közlekedik a Kulcs SE 
kisbusza, elsősorban a kevésbé 
fiatalokat és a mozgásukban 
korlátozottakat segítve a hely-
színre jutásban.

Kenyérrel 
és vízen

Köztünk élnek, mégsem 
biztos, hogy tudunk 
róluk, mert nem állnak 
ki minden utcasarokra, 
táblával a mellükön. 
Minek is, hiszen csak te-
szik a dolgukat, csinál-
ják amit szeretnek.

A Hegedűs testvérek, Luca 
és Dominik közül azért került 
most Luca a címlapra, mert a 

június végi magyar bajnoksá-
gon második helyezésével ki-
vívta a jogot, hogy az augusz-
tus 20-án,  Brazíliában kezdődő 
korosztályos világbajnokságon 
Magyarországot képviselje. De  
a sakkot valamivel korábban 
kezdő bátyja sem rossz ver-
senyző, tizenhárom évesen NB 
I-es felnőtt csapat tagja.

Horváth Benedek két és fél 
éve sincs, hogy elkezdte a ke-

nusportot, s valósággal berob-
bant a köztudatba. Idén minden 
versenyen brillírozott, s kivívta 
a jogot, hogy a hat fős magyar 
kajak-kenu válogatott tagjaként 
részt vehessen a tíz sportágban 
ötven ország fiatal reménysége-
it felvonultató Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon, Győrben.

A Hegedűs testvérpárról a 9., 
Horváth Beniről a 10-11. olda-
lon olvashatnak.

2017. július, 10. évfolyam 7. szám
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Farkas Lajos az Intercisa múzeum igazgatója, Jobb Gyula Polgármester, dr. Gulyás István a gyűjtemény 
tulajdonosa és Suszter Tamás dunaújvárosi rendőrkapitánya a kiállítás megnyitóján

Nem politika – történelem
Csirkefogók voltak, van-
nak, és lesznek is. Tisztelet 
illeti, és köszönet jár mind-
azoknak, akik a polgárok 
biztonságát, a rendet 
védelmezik – mondta Far-
kas Lajos, a dunaújvárosi 
Intercisa múzeum igazga-
tója a Rendvédelmi kiállítás 
faluházi megnyitóján.

A dr. Gulyás István magán-
gyűjteményét, pontosabban an-
nak egy töredékét felvonultató 
tárlat június 7-étől látható a fa-
luház nagytermében és emeleti 
rendezvénytermében, előrelát-
hatólag augusztus közepéig. 
Érdemes a kiállításra néhány 
órát szentelni, hiszen a történel-
mi Magyarország rendvédelmi 
szerveit 1624-től napjainkig be-
mutató, rendkívül gazdag, ám 
még így sem mindent felvonul-
tató tárlat kordokumentumok, 
használati tárgyak, kényszerítő 
eszközök, fegyverek, képek, 
korabeli újságcikkek, térképek 
és szabályzatok segítségével 
mutatja be a pandúrok, csen-
dőrök, rendőrök és polgárőrök 
bűnüldözési, rendvédelmi tevé-
kenységét.

– Ne keressenek itt politikát, 
ez történelem! – mondta a kiál-
lítás tulajdonosa, a 85. életévét 
július 8-án betöltő dr. Gulyás 
István, akinek Fejér megyei kö-
tődése is elég erős. A Heves me-

gyei Erken született, nyugalma-
zott állatorvos és agrármérnök 
ugyanis pályája elején számos 
településen megfordult és nyo-
mot hagyott maga után. Pályá-
ját az Agárdi Állami Gazdaság 
állatorvosaként kezdte, s mint 
ilyen, a környék szinte összes 
településén megfordult. Ezen 
kívül főállattenyésztő volt az 
egykori Pusztaszabolcsi Állami 
Gazdaság cikolai sertéstelepén, 
számos találmánya is ehhez az 
ágazathoz kapcsolódik, lévén 
az ötvenes-hatvanas években 
még kevés, állatok számára 
alkalmazható gyógyszer volt, 
ezért azokat az embergyógyá-
szatból emelte át.

Bevallása szerint nyolcéves 
kora óta gyűjt, bélyegen és 
papírszalvétán kívül szinte 
mindent, ami a történelemmel, 
Magyarországgal kapcsolatban 
a kezébe kerül. Példaképe gróf 
Széchenyi István, s ha nem is 
méri magát a legnagyobb ma-
gyarhoz, de vallja: az a nemzet, 
amely hagyja elveszni kultúrá-
ját, maga is eltűnik a történelem 
süllyesztőjében. Éppen ezért 
bankbetét és kötvények helyett 
minden pénzét a nemzeti em-
lékezetet őrző gyűjteményére 
költötte. Egyebek mellett hé-
tezer kötetes könyvtára van, 
övé az ország legnagyobb ma-
gánkézben lévő iskolatörténeti 

gyűjteménye, az ő anyagaiból 
állítottak össze a II. világhábo-
rúban megsemmisült Rendőr-
múzeum pótlására Tarnamérán 
egy állandó kiállítást. Van ka-
tasztrófavédelmi, vadász- és ál-
lat-egészségügyi, honvédelmi, 
vártörténeti, lámpamúzeumi 
állandó gyűjteménye is. Ezek 
mellett a Magyar Rendőrmú-
zeum Baráti Köre címszó alatt 
négy vándorkiállítása járja az 
országot, az I. illetve II. világ-
háborúkat bemutató, és két, a 
rendvédelemnek és polgárőr-
ségnek szentelt anyag, amely-
nek egyik része a dunaújvárosi 
Intercisa Múzeumból érkezett 
Kulcsra, a Faluházba.

A gyűjtemény nagysága pol-
gármesterünket, Jobb Gyulát is 
meglepte, aki a megnyitón min-
denek előtt megköszönte a telje-
sen ingyen, pusztán a szállítási 
és a tulajdonos berendezés alatti 
itt-tartózkodásának költségéért 
megkapott lehetőséget, s aján-
lotta a kulcsiaknak és minden 
erre járónak a kiállítást.

Mi is ezt tesszük, leginkább 
Gulyás doktor fent már idézett 
kiállítási ars poétikának is beil-
lő mondatával: Ne keressenek 
itt politikát. Ez valóban törté-
nelem, még akkor is, ha olykor 
szembeötlő a gyűjtemény tulaj-
donosának életszemlélete, élet- 
és hazaszeretete.               (mi)

Pandúrok, csendőrök, rendőrök a Faluházban

Vigyázzunk 
értékeinkre!

A kerékpárlopásokkal kap-
csolatban megszaporodott be-
jelentések miatt a rendőrség 
kéréssel fordul a kulcsiakhoz.  
A legtöbb kerékpárt mosta-
nában a 6-os főt menti busz-
megállóhoz legközelebb eső 
helységnév- és útirányt jelző 
közlekedési táblák oszlopaitól 
kötik el. Tudják, hogy ezek 
vannak legközelebb a busz-
megállóhoz, mégis az lenne a 
kérésük, a kerékpárosok érde-
kében, hogy a kétkerekűeket 
gazdátlanságuk idejére a sport-
pálya melletti, este és éjszaka 
is kivilágított helyen parkoltas-
sák. Még jobb lenne persze, ha 
az egészségközpont, az egykori 
takarékszövetkezet, vagy a bol-
tok, pizzériák környékén talál-
nának nekik helyet, de tudjuk, 
az messzebb van. Pedig egy kis 
plusz sporttal nagy veszteség-
től kímélhetnék meg magukat!

Legyen látható 
minden házszám!

Elsősorban a postai külde-
mények (de a Kulcsi Króni-
ka) céljbajuttatása érdekében 
az önkormányzat felhívja az 
ingatlantulajdonosok figyel-
mét a ház- és helyrajzi szá-
mok jól látható helyen törté-
nő elhelyezésére. 

A vonatkozó helyi sza-
bályozás értelmében a fenti 
jelöléseket a tulajdonosok 
kötelessége elhelyezni az 
utcafronti kerítésen vagy 
házfalon, s ha megrongá-
lódnak, pótlásukról is nekik 
kell gondoskodniuk.
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Kamatmentes kölcsönnel
Támogatás a civil szervezeteknek, jutalom a köztisztviselőknek

Sűrű programja volt önkor-
mányzatunk testületének 
az elmúlt egy hónapban: 
háromszor találkoztak ren-
des és rendkívüli ülésen, s 
voltak visszatérő témák is.

Még májusban határozott úgy 
településünk önkormányzata, 
hogy  indul  a Pénzügyi Stabi-
litási és Felszámoló Nonprofit 
Kft., mint az ALBA Takarék-
szövetkezet Fővárosi Törvény-
szék által kijelölt felszámolója 
által meghirdetett pályázati 
felhíváson, melyben  az értéke-
síteni kívánta az Alba Takarék-
szövetkezet kulcsi ingatlanát. A 
képviselő-testület a nyilvános 
árverésen a Rákóczi u. 141. 
szám alatt található, 900 m2 
alapterületű ingatlanért az abban 
található ingóságok megvásár-
lására 22.915.000 forint nettó 
vételárat  ajánlott meg, azzal a 
szándékkal, hogy azt az egész-
ségügyi alapellátás biztosítására 
kívánja használni. Az árveré-
sen az Önkormányzat nyert, 60 
napon belül meg kell fizetnie a 
vételárat, melynek teljes össze-
ge 29.684.092 forint. A vételár 
kiegyenlítésére a Fejér Megyei 
Közgyűlés kamatmentes kölcsö-
nére pályázott az önkormány-

zat, s a megcélzott 19.684.000 
forintból  17.700.000 forintot 
nyert az ingatlan megvásárlá-
sára. A kamatmentes kölcsönt 
három év alatt kell visszafizetni.  

Döntött a képviselőtestület 
a helyi kezdeményezések, kö-
zösségi rendezvények támoga-
tására korábban kiírt pályázatra 
beérkezett minhárom kérelmet 
támogatásra alkalmasnak talál-

ta. A Carpe Diem Rekreációs és 
Általános Képzési Alapítvány, 
a Kulcsi Sport Egyesület és A 
Jövő Kulcsa Egyesület számá-
ra a Bíráló Bizottság 500.000 
forint összegű, vissza nem térí-
tendő támogatást ítélt meg

Mindezek mellett a köztiszt-
viselői nap alkalmából jutal-
mazták a köztisztviselőket és a 
választott vezetőket.

Sokfordulós 
történet

Vissza kell térnie a kályhá-
hoz önkormányzatunknak 
a Faluház jövőjét illetően.

Képviselőink még tavaly 
decemberében döntöttek ar-
ról, hogy létre kívánják hozni 
a Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményét. A mi-
nisztériumi bejárást és jóvá-
hagyást, az intézményvezetői 
pályázat kiírását elbírálását 
követően a június 28 testületi 
ülésen el is fogadták az alapí-
táshoz szükséges szabályza-
tokat és okiratokat, valamint 
meghallgatása után döntöttek 
a nyertes pályázó igazgatói ki-
nevezéséről, akivel június 30-i 
munkába lépésben állapodtak 
meg. Ez azonban nem történt 
meg. Ezért, és mert időközben 
a jelenlegi segédkönyvtáros is 
lemondott, a képviselő-testület 
július 11-én, rendkívüli ülésen 
vonta vissza korábbi, ide vo-
natkozó határozatait. Döntöttek 
arról is, hogy az önkormányzat 
könyvtári kötelező feladatel-
látása keretében csatlakozik a 
Vörösmarty Mihály Könyv-
tárhoz, kérelmezve a Kulcsi 
Könyvtár nyilvántartásból való 
törlését. Egyúttal meghirdetik 
a művelődésszervező és segéd-
könyvtáros álláshelyeket. 

Régóta áll üresen az egykori Alba Takarékszövetkezet, az 
önkormányzatnak az értékmentésen túl is tervei vannak vele

Számos fórumon, és a 
legutóbbi önkormányzati 
testületi ülésen kérdések 
sokaságát szegezik az 
önkormányzat vezetőinek 
a csatorna-beruházással 
kapcsolatban. 

A legutóbbi, még a februári 
közmeghallgatáson elhangzott 
jó hír az volt, hogy a Nemze-
ti Fejlesztési Programiroda 
(NFP) Nonprofit Kft., mint a 
projekt előkészítő és megvaló-
sító szerve vezetésével elkez-
dődött az előkészítés. Akkor 
Jobb Gyula polgármester arról 
tájékoztatta a megjelenteket, 

hogy elindult a kivitelezési 
és közbeszerzési eljárás, és 
mivel a beruházást korábban 
a kiemelt állami beruházások 
közé sorolták, a lakosságnak 
nem kell önerőt biztosítani, 
vagyis mindenki térítésmente-
sen kapja a lehetőséget a csat-
lakozásra. 

Azóta azonban nem érke-
zett újabb hír a kulcsiak által 
régen várt beruházásról, ezért 
az önkormányzat kérdéssel 
fordult az NFP-hez. A mi-
nap, Barna Edit projektme-
nedzsertől kapott válaszlevél 
tanúsága szerint, a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok vállalá-
si árai meghaladták a projekt 
építési költségeire rendelke-
zésre álló összeget. Ezért az 
irányító hatóság  összkölt-
ség-növelési kérelmet nyúj-
tott be a kormány felé. 

Jelenleg a beérkezett ajánla-
tok piaci árakkal történő ösz-
szehasonlítása folyik, amelyre 
független igazságügyi szakér-
tőt jelöltek ki. A közbeszerzési 
eljárás során közben lezajlott 
az ajánlatok értékelése, az 
NFP-hez megérkezett a KFF 
szabályossági tanúsítványa. 
Mivel feltételes közbeszerzési 
eljárásról van szó, a nyertessel 

a tervek szerint július 25-én 
kötik meg a feltételes kivite-
lezői szerződést, így a kivá-
lasztott napokon belül el tudja 
kezdeni a szükséges tervezési, 
engedélyezési feladatokat – áll 
a projektmenedzser válaszle-
velében.

Bízunk benne, hogy az össz-
költség-növelési kérelem bírá-
lata hamarosan lezárul, s végre 
a kulcsiak számára is láthatóan/
érzékelhetően elindul a beruhá-
zás! Jobb Gyula polgármester 
folyamatos kapcsolatban van 
az NFP illetékeseivel, s amint 
érdemi információja van, meg-
osztja olvasóinkkal is.

Csatorna: még egy utolsó egyeztetés az árakról
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Álljunk meg! - ami van, az szép és jó
A negyedik Bölcsőringató 
alkotótábort idén július 
utolsó hetében rendezte a 
Kulcsi Kemencés Kéz-
műves Egyesület. Mes-
terségekkel ismerkedés, 
nyugalom és jó társaság 
jellemezte ezt az egy hetet.

A már tizenhét éves egyesü-
let tevékenységei, sokszor át-
alakultak a kezdetek óta, de az 
alapelgondolás sosem változott: 
megismertetni a gyerekeket a 
mesterségek alapjaival, az anya-
gokkal, a néphagyományokkal, 
megállni egy kicsit és elgondol-
kozni, tapasztalatot szerezni. A 
gyerekek megismerkedhetnek 

az egy hét alatt többek között a 
fazekassággal, gyékényezéssel, 
fafaragással, bőr- és rézműves-
séggel, csak, hogy párat említ-
sünk. Délután pedig belekós-
tolhatnak a drámapedagógiába 
is, melynek   keretében most az 
Igazmondó juhászt dolgozzák 
fel és adják elő a szombati csa-
ládi napon, amikor is a szülők-
kel együtt kürtöskalácsot sütnek 
és megcsodálhatják egymás hét 
során készített munkáit is. 

Molnárné Lukács Anita és 
Molnár János mesteremberek, 
táborvezetők meséltek: 

– Ez az egy hét a nyugalomé 
és az elvonult alkotásé, a mai 

világban kevés idő és esély van 
arra, hogy a gyerekek egyál-
talán találkozzanak ezekkel a 
szakmákkal. Erre is nagyon jó 
a tábor, közösségformáló erejé-
ről pedig nem is beszélve. So-
kaknak annyira megtetszik ez 
az egész, hogy ebbe az irányba 
indulnak el. A mesteremberek 
saját erejükből,  munkaszere-
tetből és lelkesedésből taníta-
nak és adják át tapasztalataikat.  
Minden nap két-három fő tevé-
kenység van, és a lényeg, hogy 
befejezzék azt, amit elkezdtek. 
Minden korosztály részt vesz a 
táborban, idén voltak hat évesek 
is, akik évről-évre visszajárnak 

és itt nőnek fel. Régen volt idő 
megélni a dolgokat és most 
szeretnénk, ha ezeknek a gye-
rekeknek is lenne erre lehetősé-
ge. Persze a rend és fegyelem is 
fontos, de fő a szabadság. Min-
den évben próbálunk többet és 
új dolgokat adni, megmutatni. 
Idén fontunk vadvirágokból vi-
rágkoszorút, sütöttünk. Semmi 
sem kötelező, de mindent lehet. 
Reméljük, hogy sikerül fiatalí-
tani a szakmákon belül, mivel 
kevés a szakmával rendelkező 
ember, igaz ezek csak kezdő 
lökések a gyerekeknek.

Kép és szöveg:
Munkácsi Réka

Tapasztalatszerzés, szabadság és időtlenség a nagy rohanásban

Egy szuper  
délután volt!

A keddi délelőtt egyik programja a csuhétárgy készítés volt, közben pedig Molnárné Lukács Anita és Molnár János meséltek a táborról

A nagy meleg ellenére sike-
res programokkal, több mint 
hetven fő részvételével zártuk 
a Nap Házában rendezett Szent 
Iván éji programunkat. 

Az ízletes vacsora a lábakat 
megmozgató, szíveket melen-
gető koncert mellett jó beszél-
getésekre is sor került. A ven-
dégek között voltak a kulcsi 
lakosok mellett Svédország-
ból, Ausztriából, Hollandiából,  
Rácalmásról, Dunaújvárosból 
és Adonyból is.

A jótékonysági gyűjtés 
eredményeként 52 ezer forint 

gyűlt össze a liftre. Márcsak 
2.456700.- forintot kell össze-
gyűjtenünk az Önerőre, hogy 
megvalósíthassuk az akadály-
mentesítési törekvéseinket, 

kérjük „Adj esélyt a feljutás-
ra”! Aki további pénzbeni tá-
mogatással tudja segíteni esély-
egyenlőségi terveinket, az OTP 
Nyrt. 11736037-20593104-

00000000 számlára befizetheti 
azt. Köszönjük a jelenlétet és 
köszönünk minden forintocskát 
is. Jó egészséget és boldog na-
pokat kívánunk! (A szervezők)



Fennállásának legnagyobb 
sportsikerét érte el idén 
a Fekete István Általános 
Iskola: a Diákolimpia kis 
iskolák számára kiírt 
versenysorozatának  
országos döntőjében 
hetedik helyen végzett fiú 
atlétacsapatunk.

A korszakos sikeren túl szá-
mos figyelemre méltó ered-
ményt is elértek iskolánk spor-
tolói, ezek legfőbb kovácsával, 
Ruffing Péter testnevelő tanár-
ral (vagy, ahogyan a gyerekek 
hívják: Péter bácsival) beszél-
gettünk. Első szándékból per-
sze az iskolai testnevelésről, 
de mert Péter bácsi már „sétá-
lóidejét” tölti, lévén januártól 
nyugdíjas, a hogyan tovább is-
kolai sport? kérdést sem kerül-
hettük meg. 

Még a Dunaferr SE röplab-
da-csapatának volt a vezető-
edzője, amikor tizenhat évvel 
ezelőtt Kulcsra költözött. Ne-
véhez fűződik a kohászváros 
röplabda sportjának sikerkor-
szaka, 2001 és 2011 között öt 
Magyar Kupa bronzérem mel-
lett egy bronz- és két ezüstérem 
mellett 2002-ben magyar baj-
noki aranyérmet szerzett a Du-
naferr SE csapatával. Az azóta 
is páratlan sikert a sportszakma 
is honorálta, abban az évben 
Ruffing Pétert választották az 
év férfi felnőttcsapat-edzőjé-
nek. Tíz eredményekkel, újra-
kezdésekkel, csapatépítéssel 
telt év után adta át a helyét, s 
fordult az utánpótlás-nevelés, 
és a tanári pálya felé: a váro-
si sportiskola igazgatója lett. 
Hozzá tartozik a tényekhez, 
hogy testnevelő tanári hivatá-
sát edzői évei alatt is folytatta 
a Dózsa iskolában, ahol a röp-
labda mellett atlétikában és 
kosárlabdában is országos ver-
senyekre juttatta el tanítványa-
it. Elismeréseit, kitüntetéseit is 
zömmel az utánpótlás nevelés-
ben, a diáksport fejlesztéséért 
kifejtett munkájáért kapta. Töb-
bek között kétszer, 1996-ban és 

2006-ban a Fejér Megye Diák-
sportjáért kitüntetést, 1997-ben 
a Magyar Diáksport Szövetség 
elismerését, s mindezek mellett 
a Dunaújváros Sportjáért-díj 
tulajdonosa is. 

A Fekete István Általános 
Iskolába 2015-ben, a DVSI 
megszűnése után érkezett, s itt 
is hozzálátott kedvenc sport- 
ágai feltámasztásához, mivel 
azt megelőzően az aerobikon 
kívül nem volt más a diákok 
mozgásigényének szervezett 
keretek között történő kielégí-
tésére, fejlesztésére. 

¬ Szerencsére nagyon jó 
„gyerekanyaggal” találkoztam 
itt is – mondja Péter bácsi. – 
Ennek a korosztálynak életkori 
sajátossága a mozgásigény, a 
versenyszellem, nekünk csak az 
ennek kibontakozásához szük-
séges közeget kell biztosítani. 

Az adottságokhoz gyorsan 
alkalmazkodva meg is találta 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyek révén a teremsportok (fut-
sal, kosárlabda) mellett atléti-
kai, leginkább futóedzéseket 
tarthatott, kislabdát dobhattak 
a gyerekek, és persze rengeteg 
versenyre vitte őket a mezei 

futóbajnokságoktól a diákolim-
piáig. A gyerekek pedig lelke-
sen mentek és szorgalmasan 
szállították az eredményeket, 
már az első évben is. De az 
igazán komoly sikersorozat 
idén következett be az iskola 
életében, amikor szinte minden 
sportágban, amiben elindultak 
a megyei döntőig, ott pedig a 
dobogóig jutottak diákjaink. 
Az egy éve összeállt leány ko-
sárlabdacsapat a megyei diáko-
limpiai döntőben a bronzérmet 
szerezte meg, labdarúgásban 
ugyancsak bronzérmesek let-
tek, a mezei futóbajnokságban 
éppen hogy lemaradtak a do-
bogóról. Atlétikában pedig, a 
kétszáz fő alatti tanulólétszámú 
kis iskolák megyei diákolimpi-
ai döntőjétt megnyerve bejutot-
tak az országos döntőbe. 

A miskolci megméretésen 
19 csapat, a megyék legjobbjai 
szerepeltek, s újonchoz képest 
remekül helytállt csapatunk. 
Mindhárom versenyszámban, 
mind a hat sportolónk jobban 
teljesített, mint a megyei dön-
tőn, s a remek egyéni teljesít-
ményeknek köszönhetően az 
igen előkelő hetedik helyezést 

sikerült elérnünk. A csapatban 
Gönczi Csanád, Szarka Mátyás, 
Nagy L. Paszkál, Posch Ben-
jamin, Koska Csaba és Morva 
Olivér szerepelt. De az orszá-
gos döntőben volt két egyéni 
indulója is az iskolának, Sinkó 
Gabriella 800, és Nagy L. Pasz-
kál a 600 méteres döntőben 
szerepelhetett. Sinkó Gabriella 
a 25 induló közül a 21. helyen 
végzett. Nagy L. Paszkál mind-
össze hét század másodperc-
cel maradt le az A-döntőről, a 
B-döntőben pedig 4. lett, így 
összesítésben a 31 induló közül 
a 12. helyen végzett. 

Mondhatnánk, szép búcsú-
ajándék a gyerekektől nyug-
díjba vonuló testnevelőjüknek, 
ha nem tudnánk, hogy Ruffing 
Péternek a nyugdíj nem egyen-
lő a tétlenséggel. Szívesen dol-
gozna tovább a diákokkal is,  a 
megkezdett munkát szeretné 
folytatni, elsősorban a gyere-
kek miatt. Emellett alapítója A 
jövő kulcsa egyesületnek, ed-
digi visszafogottabb aktivitását 
is növelni akarja, elsősorban a 
tömegsport területén, s persze 
a ház körül is akad tennivaló a 
fűnyíráson kívül is.           M. I. 
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Péter bácsi nyugdíjba megy(?)
A testnevelőtenár ezután sem akar elszakadni a gyerekektől

A Diákolimpia kis iskolák versenyének országos döntőjében hetedik helyet szerzett kulcsi ver-
senyzők és Ruffing Péter tanár úr. A csapat tagjai voltak: Gönczi Csanád, Szarka Mátyás, Nagy 
L. Paszkál, Posch Benjamin, Koska Csaba és Morva Olivér, illetve Sinkó Gabriella
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A családbarát rendezvényen természetesen a gyerekek is jól elvannak, olykor a hangulatfelelős szerepét is átveszik, ahogyan Nagy Roland

Birtokba vettük a Hajóállomást
Mire júliusi lapszámunk 
olvasóink kezébe kerül, 
éppen belecsúszunk a 
Csillagfényes nyáris esték 
a Dunán című sorozat har-
madik összejövetelébe.

Túl a minifesztivál felén 
akár mérleget is vonhatnánk 
a rendezvény sikeréről, ha a a 
szervezők (A jövő kulcsa egye-
sület, konzorciumban a Vidám 
Emberek Közözösségével, és 
az önkormányzat) mindenkép-
pen az értékelést tartaná fon-
tosnak. Ők azonban elsősorban 
azért találták ki a rendezvényt, 
hogy a kulcsiaknak, az itt, és 
az itthon nyaralóknak legyen 
egy-egy biztos hétvégi pont, a  
kikapcsolódásra.  

A sorozat nyitó estjén Takáts 
Eszter szórakoztatta a nyitány-
ra szép számban összegyűlt 
helyieket, s a koncert szüne-

tében a konzorciális partner is 
megcsillantotta zenés-táncos 
repertoárjának egy mulatós pa-
ródiáját. Az est sikerében nem 
kis szerepe volt annak, hogy 
minden összeállt, a technika, a 
büfé és az idő is pazar volt, hála 
a szervezők gondosságának. 

A második est, július 15-én a 
nosztalgiára, és Nepp Mátyásra 
épült, no, meg a nótás kedvű 
bulizni akarókra. Az időjárással 
és a techniokával ezúttal sem 
volt gond. Egészen a karaokiig, 
amikor a technika ördöge köz-
beszólt. Vagyis: éppen, hogy 
nem szólalt meg a laptop. De 
nem kell csüggedni, a szerve-
zők megígérték, hogy minden-
kit kárpótolnak az augusztus 
25-i záróbulin. 

De addig még három este vár 
a Hajóállomás, július 29-én a 
Dalai Dáviddal, akikről a 7. ol-
dalon olvashatnak.

Szombaton, július 29-én a harmadik csillagfényes nyári este következik

Színpadon a programsorozat partnerszervezője a Vidám emberek közössége (balra) és vendégeik, a bölcskei nyugdíjas klub kórusa 

Jókedv volt és tánc. Ahogy mondani szokás: a foglalkozás elérte célját
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A kulcsi Duna-part varázsa
Takáts Eszter nyitotta a Csillagfényes nyéri esték sorozatot

Egy kicsit Isztambulban érezte magát, ott is ilyen szép volt...

Barátságos, mosolygós, 
vidám, őszinte, természet-
kedvelő muzsikus. Takáts 
Eszter, nyitotta meg július 
1-jén a Csillagfényes Kul-
csi esték a Dunán elneve-
zésű programsorozatot. 

Akár csak a színpadon, a be-
szélgetés során is közvetlen és 
barátságos volt, mintha már ezer 
éve barátok lennénk, pedig most 
találkoztunk először. A hazai 
könnyűzenei élet fontos szerep-
lője ő, aki nem csak szólistaként, 
de dalszerzőként is folyamato-
san, magas szinten alkot. Most 
Kosztin Lászlóval duóban lépett 
színpadra, de a Takáts Eszter és 
Zenekara felállásban is nagyon 
sokszor hallható. A jó hangulatú 
koncert után faggattuk az éne-
kes-dalszerzőt.

– Hogy érezted magad ma itt 
Kulcson?

– Mondtam a szervezőknek, 
hogy olyan volt kicsit, mint ami-
kor Isztambulban jártam és ott 
is olyan szép volt a parton... Ez 
most itt a magyar Isztambul. 

– Ez lett volna a következő 
kérdésem: tetszett a környezet? 

– Igen, nagyon inspiráló, meg 
amúgy is nagyon szeretem nézni 
a vizet, már csak, hogy úgy, „ci-
vilben” is.

– Megihlet egy ilyen este, egy 
ilyen környezetben?

– Igen, abszolút, meg olyan 
jó kimozdulni, nyáron az ilyen 
természetközeli helyeken jó ját-
szani. Azt is mondhatnám, hogy 
jobb, mint télen, persze télen 
a klubokban is jó, de ilyenkor 
nyáron annyira jó kijönni a sza-
badba! Olyan jó, hogy jó idő van 
és sok ember szívesen mozdul ki 
és jön el a fellépésemre, engem 
pedig feldob, hogy kíváncsiak 
rám.

– Született ebből esetleg már 
dalszöveg? 

– Persze, az új dalok a kisle-
mezemen mind ilyen kirándu-
lásból, csavargásból születtek, 
ilyen természetjárásból. Leg-

alábbis a főcím dal, meg az Ár-
nyéktánc. 

– Melyik felállást szereted 
jobban, ezt a duót, vagy a zene-
karost?

– Szeretek én mindent, a szó-
lót, meg a zenekarost is. A zene-
karból bármelyik srác eljön du-
ózni, aki ráér. Amikor szólóban 
vagyok, a közönség lesz a ze-
nésztársam, akkor még közvet-
lenebb vagyok. Ilyenkor egy ki-
csit elválik a produkció. Mindig 
igyekszem, hogy ne legyek tá-
vol, megpróbálok minél jobban, 
minél többet adni magamból. 
Mintha csak ülnénk valahol egy 
asztalnál, vagy a tábortűznél.  

– Jól tudom, hogy három le-
mezed van? 

– Nem, nem, mindennel 
együtt lassan tizenhárom, a tíz 
év alatt. De amik jobban ismer-
tek lettek azok valóban az első, a 
Rövidtáv, a harmadik, a Ha egy 
nő szeret, és  a pár éve megjelent 
Túl közel vagy. Most pedig, jön 
ugye az új kislemez...  

– Az mikorra várható? 
– Fizikailag megjelent már, 

négy dal van rajta, most a be-
mutatók következnek. Az a terv, 
hogy őszre kihozunk még egy 
kislemezt és akkor év végére, 
vagy jövő év elejére szeretnénk 
egy nagylemezt. Csak a címét 
még nem találtam ki, úgyhogy 
most egyelőre az Okozz engem 
másnak kislemezt promótáljuk a 
koncerteken.

Szöveg: Munkácsi Réka
Képek:      Tóth Norbert

A Dalai Dávid zenekar 2011-
ben alakult a Galapagos, a Ste-
reomilk, a LollyPop, és Kelemen 
Angelika kísérőzenekarának tag-
jaiból, azzal a céllal, hogy David 
Bowie dalait elvigyék az ország 
legeldugottabb szegleteiben élők-
höz is. Ám szolgai másolás he-
lyett a Szekeres István, Martinkó 
Tamás és Farkas Csaba alkotta 
trió a dalok felelős, értő átdol-
gozásához látott hozzá. E kreatív 
műhelymunka során saját szerze-
mények is születtek, melyeket a 
csapat először a 2014-es Úttörő 
című EP-n és számos sikeres kon-
certen mutatott be. Rövid alkotói 
szünet és néhány kényszerű tag-

csere után, a zenekar 2016-ban, 
változatlan felállásban, immár 
Dalai Dávid-ként folytatta a nóta-
szerzést és a koncertezést.

Bár a szaksajtó a banda stílu-
sát „pszichedelikus folk”-ként 
határozza meg, a Dalai Dávid 
tagjai saját magukat mezőgaz-

dasági rockzenekarnak tartják. 
Dalszövegeikben egyetemes em-
beri problémák (pl.: az évszakok 
változása) fogalmazódnak meg. 
Repertoárjuk gerincét ma már fő-
ként saját szerzemények alkotják, 
olykor-olykor díszítik csak David 
Bowie dalai.

Nepp Matyi, 
az állandó

A kulcsiaknak nem igen kell 
bemutatni Nepp Matyit (Igen, ő 
már csak Matyi marad, A Nepp 
Matyi...), olyannyira, hogy so-
kan már meg is kérdezték tőle, 
nem költözött-e ide? De nem. 
Viszont számos egyszerű oka 
van, annak, hogy ő a nagyren-
dezvények állandó szórakozta-
tója. Az egyik történelmi: még 
a messzi távoli múltban (már 
akinek) rendszeresen diszkó-
zott Kulcson, alig valamivel 
kevesebb ember előtt, mint a 
sportcsarnokban,  bulijaira 
külön buszok fuvarozták a kö-
zönséget. A másik, harmadik és 
sokadik is személyes: számos 
barátja, egykori munkahelyi 
kollégája él itt, nagyon szíve-
sen jön szórakoztatni őket. És 
egyébként is szívesen jön, na...

David Bowie 
is itt lesz...
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Falualapítók nyomában – a Dunán
Huszonegyedik alkalommal 
indul el augusztus 20-án  
a kulcsi Hajóállomásról  
a KUPAC vízi emléktúra.

De mi is ez az emléktúra, s 
hogyan lett része a kulcsiak 
államalapító Szent István ünne-
pének? Erről kérdeztük a Jár-
mai-hagyaték és KUPAC-törté-
nelem gondozóját, dr. Keleméri 
Gábor nyugalmazott állator-
vost. Talán kevesen tudják, 
hogy a Kulcs-pusztai Atlétikai 
Clubot 1925-ban alapították. 
Nevével ellentétben nem csu-
pán sport-egyesület volt, tagjai, 
a kulturális élet felpezsdítésén 
is dolgoztak. Amellett, hogy 
nyaranta a Dunát járták Er-
csitől Dunavecséig, kulturális 
előadásokkal, népszínművek-
kel is szórakoztatták, nem csak 
a helyieket, hanem a vízitúrán 
felkeresett települések érdeklő-
dő közönségét is.  

A KUPAC, nevezetesen Jár-
mai Károly, Kotlán Sándor,  
Guoth Gy. Endre, Marcis Ár-
pád alapítók és mások tevé-
kenységének is köszönhetően 
1928-ban már, az adófizetők 
kérésére, a képviselő testület 
Kulcs fürdőtelep névváltoz-
tatást kezdeményezte. Ebben 
nagy szerepet játszott a buda-
pesti középpolgárság képvi-
selőinek nagyszámú jelenléte 
is, akik amellett, hogy értékes 
üdülőépületekkel gyarapították 
a települést, részt vettek annak 
a – mai szóhasználattal élve – 
civil életében is. 

A második világháborút kö-
vető évek azonban ezt a fellen-
dülést derékba törték, az állam-
szocializmus számára minden, 
látókörén kívül működő szer-
vezet, egyesület gyanús volt, 
így a Kupac is elhalt. Az ön-
álló közigazgatással azt meg-
előzően sem bíró, csak a 19. 
század végén újra betelepült 
Kulcs-puszta közigazgatásilag 
Rácalmáshoz tartozott, önál-
lósodása a rendszerváltozást 
megelőző években került re-
flektorfénybe. A közös tanács-

ban magát mellőzöttnek érző 
településen egyre erősödött az 
igény, hogy Kulcs legyen a kul-
csiaké. Ennek a jelmondatnak a 
jegyében jött létre 1989-ben a 
Kulcsi Baráti Kör, a KUBAK. 

Alapítói között pedig – hiába, 
a vér nem válik vízzé – ott volt 
Keleméry Gábor is, akit erős ro-
koni szálak kötnek Jármai Ká-
rolyhoz, lévén a kórboncnok, 
daganatvírus kutató professzor, 

az állatorvosi egyetem egykori 
dékánjának unokája. Ma is a 
Jármai-birtokon (egy jó karban 
lévő, kibővített parasztház pin-
cével, présházzal, és méretes 
kerttel) él. Tőle tudjuk, hogy a 
KUBAK, mint KUPAC-ra al-
literáló nevéből is kiolvasható, 
az önállóság mellett, vállaltan 
a Kulcs-pusztai Atlétikai Klub 
szellemi örökségének ápolását 
is zászlajára tűző, a pártpoliti-

kától mentes szervezetként jött 
létre. Zászlóvivője volt az ön-
álló Kulcs gondolatának, amit 
az 1994-es népszavazás során 
sikerült is elérni. 

Az első KUPAC-túrát 1997-
ben szervezték meg, elsősorban 
azért augusztus 20-ára, mert ez 
egy stabil, nyári munkaszüneti 
nap, amikor az esetek túlnyo-
mó részében nem kell esővel 
számolni. Egy, az evezésben 
nem túl járatosak és a gyerekek 
számára is viszonylag könnyen 
teljesíthető távot jelöltek ki Ló-
révig. A hagyományoknak meg-
felelően a célállomáson egy kis 
pihenő, frissítő elfogyasztása, 
és a kompkikötőhöz közeli Zi-
chy-kápolna fakultatív megláto-
gatása is a programhoz tartozik, 
majd indulás vissza, a kiinduló-
pontra, a kulcsi Hajóállomásra. 
Itt pedig a túra résztvevőit, az 
elégetett kalóriák pótlására, a 
gasztrokultúrában már ugyan-
csak egyre izmosodó nevet szer-
ző kulcsi gulyással fogadják. 

A szervezők nem csak azo-
kat várják, akiknek saját ha-
jójuk van, néhány tucatnyi 
hely és lapát a Hajóállomáson 
is van, ha időben szólnak a 
+36706390161-es telefonszá-
mon. A részvételi díj ezer forint, 
de ezért cserébe egy emléktúrás 
póló és a már szóban forgó gu-
lyás is jár. Ha még nincs prog-
ramjuk augusztus 20-ra, családi 
kikapcsolódásnak is jó!     (mi)

Ismét Lórévig evezhetnek a KUPAC-emléktúra résztvevői augusztus 20-án

Keleméri Gábor a Kulcs-pusztai Atlétikai Club (KUPAC) címerével

Életkép a Dunáról, anno: Jármai és Hutÿra professzorok egy csónakban. A kép forrása Keleméri 
Gábor - Karasszon Dénes: Dr. Jármai Károly élete és munkássága című kötete
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Nem zsenik, de nagyon jól sakkoznak
A tizenegy éves Hegedűs Luca Brazíliában, a világbajnokságon ülhet asztalhoz

Mondhatnánk, hogy párját 
ritkító a Hegedűs testvér-
pár, de nem biztos, hogy 
igazat mondanánk. Így azt 
mondjuk, hogy ígéretes 
tehetségek, akik abban 
a korban vannak, amikor 
már nem csak a szülőkön 
múlik, hogy beváltják-e 
az ígéretet.

A dolog nehézsége abban 
van, hogy nem a leglátványo-
sabb, legnagyobb médiafigyel-
met keltő sportágat választot-
tak. A tizenegy éves Hegedűs 
Luca és a tizenhárom éves He-
gedűs Dominik sakkoznak. Ha 
azt vesszük, elég jól. Lucának 
a június végi magyar bajnoksá-
got követően, ahol a második 
helyen végzett, 1846, Domi-
niknek, aki a hatodik helyre 
ért be, most 1940 Élő-pontja 
van. Hogy ez mire elég? Nos, 
a nemzetközi nagymesteri szint 
a lányoknál (nőknél) 2300, a 
férfiaknál 2500 Élő-ponttal ér-
hető el.

Hogy milyen gyorsan, az sok 
mindentől függ. Például attól 
is, hogy Luca hogyan végez az 
augusztus 20-án, Brazíliában 
kezdődő korosztályos világ-
bajnokságon. A hazai ranglista 
második helyén álló kislány a 
bajnoki ezüst mellé megnyer-
te a világbajnoki indulás jogát 
is, és az most kevésbé fontos, 
hogy azért, mert a győztes nem 
vállalta a hosszú utazást. Lu-
cával viszont madarat lehetett 
volna fogatni, neki ez volt min-
den vágya. És mivel megdolgo-
zott érte, szülei úgy döntöttek, 
hogy vállalják a nem kis anyagi 
terhet. És itt lép be, hogy nem 
csak rajtuk múlik a gyerekek 
jövője: szerencséjük volt, tá-
mogatók is akadtak.

A FIDE ugyanis csak a ver-
senyzők szállását és étkezését 
állja, a kísérő(k)ét nem, és nem 
fizetik a repülőjegyeket, a bra-
zíliai közlekedést sem. De hát a 
sakk eddig a pontig sem volt ol-
csó sport, bár a kívülállók köny-
nyen gondolhatják, hogy egy 

tábla a figurákkal nem kerül 
olyan sokba. És valóban, amíg 
a dédi papa megtanította Do-
miniket sakkozni, addig elég 
volt ez a beruházás, s ha nem 
végez olyan jó munkát, vagy 
Dominik nem olyan fogékony 
a játékra, Hegedűsék talán ma 
is elvannak azzal a készlettel. 
De Luca még iskolás sem volt, 
amikor egy üres helyre beülve 

megnyerte a dunaújvárosi diá-
kolimpiát. Aztán a megyei ver-
senyen már nem is indulhatott, 
ott már komolyan vették a sza-
bályokat... 

Így elég korán önköltséges-
re váltott a Hegedűs gyerekek 
választott sportja, aminek az 
is velejárója, hogy bár fejlő-
désük érdekében nem lettek 
magántanulók, de mindkettő-

jüknek személyi edzője van, 
a FIDE-mester Taskovits Ist-
ván. Dominiknek mellette még 
Veszprémi András is segít, 
egyébként  mindketten csapat-
társai a Decs KSE NB I-es csa-
patában. S bár sok kritikát kap 
tőlük amiatt, hogy nem veszi 
elég komolyan a játékot, aki-
nek az a célja, hogy Angliában 
legyen sakkoktató, annak tervei 
vannak ezzel a játékkal. 

A már vébérésztvevő Luca 
„beéri” egy nemzetközi nagy-
mesteri címmel is, és (most 
még) határozottan az orvosi pá-
lya a célja. Azzal együtt, hogy 
a tanév minden hónapjából egy 
hetet a Maróczi Géza Központi 
Sakkiskola mátraházi edzőtá-
borában tölt. Természetesen 
Polgár Judit a példaképe, és 
Garri Kaszparov, mert olyan 
erős, támadó sakkot játszik. 

Hogy van-e  rivalizálás 
köztük? Ha van is, azt mé-
lyen titkolják, csak kicsit, és 
csak ritkán zrikálják egymást, 
mondjuk egy snellparti min-
den egyes lépésénél. Ebben 
sem különböznek egy átlagos 
testvérpártól, és, tanúsíthatom, 
fikarcnyival sem jobbak, vagy 
rosszabbak, még csak nem is 
csendesebbek, de nem is eleve-
nebbek az átlagnál…

…csak bitang jól sakkoznak. 
Mind a ketten.                    M. I.

A Hegedűs család: Luca, Noémi, Dominik és Gábor. Meg a 
gyerekek kupa- és éremkollekciójának egy része

Becsszóra, nem csak a fotó kedvéért mancsolnak. Igaz, nem is túl sűrűn teszik...
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Olimpián indulhat a kulcsi kenus
Melegítsetek be ezer 
méterrel, mire visszaértek 
én is ott leszek! – adja ki 
az utasítást Vizi Gábor 
mester. A gyerekek, köztük 
a 16 éves kulcsi Horváth 
Benedek, követik edzőjük 
utasítását.

Edzés van, versenyre készül-
nek a Rácalmás SE kajakosai 
és kenusai. Zömük a korosz-
tályos bajnokságokra, míg a 
kulcsi Horváth Benedek élete 
első olimpiájára! Hogy pon-
tosabbak legyünk: az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra 
(EYOF), amelyet idén Győrben 
rendeznek íz olimpiai sportág-
ban, a kontinens ötven orszá-
gából érkező fiatalok számára. 
Magyarországot 152 versenyző 
képviseli, hatan a kajak-kenu 
sportágat.  

A szakmában nem kis meg-
lepetést okozva, ám magabiz-
tos idei teljesítményével az 
indulók között lesz a tizenhat 
éves kulcsi kenus is, aki alig 
több, mint két éve térdepelt a 

keskeny hajóba először. Némi 
túlzással azt is mondhatnánk, 
hogy másnak ennyi idő kell, 
amíg élete első versenyén bizo-
nyíthatja, hogy nem tévedésből 
űzi ezt a sportot.

Horváth Beni tudatosan vá-
lasztott, addigra ugyanis szin-
te minden elérhető sportágat 
kipróbált, atletizált, focizott, 
kézilabdázott, s mindenhol ki-
tűnt fizikai adottságaival. Hat 
évesen, még óvodás korában, 

a tehetségesnek tűnő kisfiút a 
sportiskola tornászai közé sze-
rették volna becsábítani. A szü-
lők azonban nemet mondtak: 
– Ha beíratjuk tornászni, az a 
mi döntésünk lett volna, és az-
zal rákényszerítünk egy sport- 
ágat, amit később nem is biztos, 
hogy megszeret – mondta Beni 
édesanyja, Horváthné Raffai 
Margit. – Így viszont az évek 
alatt Beni mindent kipróbált, 
amit lehetett, és tizennégy éve-

sen maga döntött a kenu mel-
lett. 

– Egy volt ovistársam már 
kenuzott, túrakajakkal én is 
sokat megfordultam a rácalmá-
si mellékágban, figyeltem az 
edzéseket, és be is jelentkez-
tem a kajakosokhoz. De hamar 
kiderült, hogy az nem nekem 
való, átmentem Gabi bácsihoz 
– foglalta össze röviden a tör-
ténetet Beni.

Mindez 2015 márciusában 
történt, akkortól jutott el idáig, 
hogy 2017. július 22-én beköl-
tözhetett az EYOF olimpiai 
falujába. Hogy minek köszön-
hető a fiatalember gyorsan felí-
velő pályája arra Gabi bácsinál, 
azaz Vizi Gábornál kerestem a 
választ. Csak zárójelben, és 
tényleg csak azoknak, akik 
kevésbé ismerik a kenu spor-
tot, jegyezzük meg, hogy az 
egykori kenus idén negyven 
éve kezdte edzői pályafutását 
a Dunaújvárosi Kohász (ma 
Dunaferr SE) csónakházában,  
számos jó kenust nevelt.    >>

Horváth Benedek két éve kezdte el a sportágat – nagy ígéret ez a fiú

Horváth Benedek két és fél éve térdepelt a hajóba – neki bejött

Minden kora- és késő-tava-
szi védekezés ellenére ismét 
megjelent községünk területén 
az amerikai lepkekabóca nevű 
„kedves” kis károkozó rovar! 
Fehér, nyálkás, viasz-szerű pe-
tetelepei főleg díszfák, -bok-
rok, de sajnos a szőlő zsenge 
hajtásain és levél-fonákjain, 
sőt, a leggyakoribb gyomok 
(fekete üröm, zsírparéj, disz-
nóparéj) szárán is megtalál-
hatók.  Mint arról már sok szó 
esett (újságokban, rádióban, 
tévében) önmagában nem, de 
az általa terjesztett fitoplazma 
nevű kórokozó főleg a sző-
lőtőkéket egy-két év alatt ki-
pusztítja. Tehát fontos az elle-
ne való, mielőbbi védekezés!

Immár harmadik éve folyta-
tunk – már aki folytat! – ellene 
védekezést, sajnos, nem kel-
lő eredménnyel. Ennek oka, 

hogy egyes ingatlantulajdo-
nosok nem veszik komolyan a 
lepkekabóca, illetve a fitoplaz-
ma veszélyességét! Vagy ép-
pen ódzkodnak a valóban nem 

olcsó növényvédő szerek be-
szerzésétől. Pedig igazán hatá-
sos egy legalább regionális, de 
még inkább országos – és légi 
úton történő! – védekezés len-

ne, amit – a szúnyoggyérítés-
hez hasonlóan – lehetne-kel-
lene napnyugta után végezni, 
mikor a méhek már visszavo-
nultak kaptáraikba…

Mi hatásos ellene?
Hatásos a Mospilan 20 SP, 

illetve a növényvédelmi szak-
vizsgával rendelkezők szá-
mára hozzáférhető Actara 25 
WG növényvédő szer. A Mos-
pilan mellé ajánlott – a ha-
tásspektrum növelése érdeké-
ben – a régi, jól ismert Karate 
nevű szert is alkalmazni!

Nagyon fontos, hogy a vé-
dekezést mielőbb, minden 
érintett – szőlővel, kiskerttel 
rendelkező – tulajdonos hajtsa 
végre! A védekezést (perme-

tezést) egyrészt a telken és a 
telekhatáron kívül, közvet-
len amellett található dísz- és 
egyéb fákra, cserjékre is ki kell 
terjeszteni, valamint a perme-
tezést követően két hét múlva 
meg kell ismételni! (A tavalyi, 
tavalyelőtti, hasonló fertőzés 
elhárításának tapasztalatai ezt 
alátámasztják.) De, gondolván 
a jövőre, fontos a megelőzés 
szempontjából egy korai, feb-
ruári (fagymentes napokon 
végzett) olajos-kénes lemosó 
permetezés – még a szőlő, a 
gyümölcsfák metszése előtt. 
A metszés utáni „szokásos” 
lemosó permetezést természe-
tesen ez nem helyettesíti.

Sikeres, gyors védekezést
Korondi  Csaba

okl. vegyészmérnök, 
élelmiszer-minősítő

szakmérnök

KERTÜNK, HÁZUNK, OTTHONUNK 

Támad a lepkekabóca!



>> Két kimagasló versenyző 
neve is kötődik munkásságá-
hoz. Az egyik Pálizs Attila, aki-
vel ő „csak” Ifjúsági Barátság-
versenyt nyert, de aki később 
honvédosként világbajnok és 
olimpiai ötödik lett. A másik az 
Európa- és kétszeres világbaj-
nok Malomsoki Sándor.

Vizi Gábor három éve tre-
nírozza a Rácalmás SE kenusa-
it, eddig négy versenyzője tagja 
az utánpótlás válogatottnak,  
Beni a 15-16 évesekének.

– Nagy reménység ez a fiú 
– válaszolta határozottan kér-
désemre. – Két évvel ezelőtt, 
ahogy szoktuk, portyakenuval 
kezdtük a hajóhoz szoktatást. 
Egyszer-kétszer beborult, de ez 
nem vette el a kedvét, s hamar 
váltottunk a delta hajóra, má-
jusban pedig már a győri 15 ki-
lométeres maratonon verseny-
hajóba ült és kilencedik lett. 
(Az édesapától, Horváth Zol-
tántól tudjuk, hogy Beni élete 
első versenyén is megkapta a 
beavatást, az első kanyarban 
beborult, majd kiúszott a partra, 
kiborogatta a vizet a hajóból, és 
tök-utolsóként a mezőny után 
eredt. De ezt csak utóbb árul-
ta el kissé csüggedten, amikor 
állandó kísérői már ünnepel-

ték a kilencedik helyet.) – Idén 
meggyőző fölénnyel megnyer-
te ezt a rendkívül kemény ver-
senyt, magyar bajnok lett, on-
nan pedig beindult a győzelmi 
széria, mindenkit legyőzött, aki 
az U15-16-os korosztályban ta-
valy még előtte volt – mondta 
Vizi Gábor.  

Aki bevallotta azt is, hogy 
utána kellett olvasnia, mi is 
az az EYOF, amikor a magyar 
bajnokság megnyerése után 
megjött a meghívó a június 
8-ikai válogatóra. Bajnoki cím 
ide vagy oda, a szegedi, via-

dalnak sem Horváth Benedek 
volt az esélyese. A szakma a 
paksi Hodován Dávidra és a 
dunaferres Kollár Kristófra 
tett, pedig Benedek is ott volt, 
méghozzá „látótávolságban”, 
a 6-os pályán. Meg is nyer-
te a versenyt, s a kajakke-
nusport.hu szerint meggyőző 
volt, amit mutatott. A szak-
portálnak adott nyilatkozata 
szerint azért, mert: „Beérett 
a sok munka, amit az edzőm-
mel végzünk. Boldog vagyok, 
hogy ott lehetek az EYOF-on, 
de még igazából nem fogtam 

fel, hogy mit is jelent ez az 
eredmény.”

Azóta már kiderült: a felké-
szülés jegyében, az eddiginél 
is több munkát. Már csak azért 
is, mert a várható ellenfelek jó-
részt ismeretlenek, de nyilván a 
korosztály európai elitjére kell 
számítani, akikből a jövő nagy 
bajnokai lehetnek. Nehezíti a 
helyzetet, hogy a nemzetközi 
versenyeket csak állóvízben 
rendezhetik, Győrben viszont 
csak egy négypályás evezőspá-
lya van a Duna egyetem előtti 
holtágában, így számos előfu-
tam, közép- és elődöntő előzi 
meg a négyes döntőt, amit Vizi 
Gábor Horváth Benedek szá-
mára (vele teljes egyetértésben) 
célként megjelölt. Ha lehet, 
mind a négy számban, amiben 
rajthoz áll: kenu egyes (C1) 200 
és 500 méteren és a nemzetközi 
versenyeken először elstartoló, 
C2 vegyes-párosban, ahol Mol-
nár Csenge a társa, ugyancsak 
200 és 500 méteren. 

A Magyar Olimpiai Bizottság 
hivatalos honlapján (olimpia.
hu) a Győr 2017 fülre kattint-
va nyomon követhető a július 
23-án megnyitott, lapunk meg-
jelenésekor már javában zajló 
seregszemle.    Munkácsi Imre
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Vizi Gáborral edzés előtt.  Beérett a sok, közösen elvégzett munka

Ottalvós táborban voltak a gyerekek
Egyhetes bentlakásos tábort 

szervezett a Kulcsi SE labdarú-
gó szakosztálya a Bozsik Prog-
ramban versenyeztetett U7-es 
és U9-es korosztálynak. 

Tizenhat gyerek táborozott öt 
napon át a Kulcsi Horgászegye-
sület dunaparti tanyáján térítés 
mentesen. Mivel a KSE a tábo-
rozás költségeire is pályázott 
az  az MLSZ utánpótlás igaz-
gatóságánál, és százezer forin-
tot nyertek is erre a célra, így a 
szülőket sem a szállás, sem az 
ellátás költségei nem terhelték. 

A csapatépítő táborozás során 
az elmaradhatatlan és megun-
hatatlan foci mellett kerékpár-
ral és gyalog is túráztak, kikap-
csolódásként pedig pecázhattak 
is a Dunán. Arról nem kaptunk 
tájékoztatást, hogy ennek ered-
ményével segítettek-e az ellátá-
sukért felelős Mészáros Róbert 
főszakácsnak. A napi progra-

mot a két edző, Papp Sándor 
(U7) és Erdélyi Péter (U9), 
valamint a KSE elnöke, Ecsődi 
Kálmán szervezték és felügyel-
ték. Esténként a szülőknek is 
lehetőségük volt, hogy bekuk-
kantsanak a tábori életbe, sőt 

részt is vehettek abban, többek 
között a közös vacsorakészítés 
(szalonnasütés) során.  Az el-
nök úr szerint: a csapatépítés 
remekül sikerült, ismét nagyon 
jó kis csapataink lesznek a kor-
osztályos bajnokságokban!

Egy a szülőkkel közös állandó program: vacsorakészítés

Továbbra is 
harmadosztály

Második helyen zárta a 
2016/17-es szezont a Kulcsi 
SE labdarúgócsapata a Fejér 
megyei labdarúgó-bajnok-
ság  harmadosztályában, 
így nem sikerült az azonnali 
visszajutást kiharcolni. 

Az FMLSZ-től érkezett 
kérdésre az egyesület ve-
zetői idén is jelezték, hogy 
vállalnák a magasabb osz-
tályt, ha arra sor jkerülne., 
ám az FMLSZ verseny-
bizottságának legutóbbi 
ülésén végül arról tájékoz-
tatták a klubot, hogy nincs 
szükség a beugrásra. A 
Kulcsi SE labdarúgói így 
a 2017/18-as szezont is a 
harmadosztályban kezdik. 
Céljuk a bajnoki cím meg-
szerzése és a feljutás!
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Fontos telefonszámok

Kreatív újrahasznosító 
tábor a Hajóállomáson
Vidám, nyári élmények a Duna partján gyerekeknek

Akítv időtöltést kínál a kul-
csi Hajóállomás azoknak a 
gyerekeknek, akik kreatívak,  
szeretnek kacatokból min-
denféle tárgyakat készíteni, 
vagy csak szeretnének egy jó 
hangulatú hetet, esetleg többet 
eltölteni nagyszerű közösség-
ben, hasonló korosztályú gyer-
mekekkel, mint ők. 

A tábor többek között ka- 
vicsfestésre, palackszobrá-
szatra kínál lehetőséget, lesz 
mesesarok, móka és kacagás. 
A jelentkező korosztály: 1-6. 
osztályig, hétfőtől-péntekig, 
8-16-ig élvezheti az alkotást. 

Az óvodás korosztály szü-
lői segítséggel részt vehet 
a délelőtti fogalkozásokon. 
A részvételi díj  egész hétre 
10.000,- forint személyenként, 
ami tartalmazza a napi három-
szori étkezést. A választható 
turnusok: július 31. – augusz-
tus 4., a jelentkezési határidő 
július 26.; augusztus 7-11., 
(augusztus 2.); augusztus 14-
18. (augusztus 9.); augusztus 
21-25 (augusztus 16.).  Jelent-
kezni Lévai Nagy Katalinnál 
a 70/639-01-68 és Soproni 
Katalinnál a 70/639-01-61-es 
telefonon lehet. 

Ha van egy csúzda, meg egy homokozó, már az is kiváló 
szórakozás, de, ha még alkotni is lehet – az már tábor!

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

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

Hajóállomás

Soproni Katalin                      70/639-0161

ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK 
A FALUHÁZBAN

14.30-tól A nyugdíjas klub 
összejövetele.
16.30-tól Key Dance group 
hip hop tánc edzések az eme-
leten.
07.00-16.00 Dr. Gulyás Ist-
ván kiállítása Magyarország 
rendvédelmi szerveinek tör-
ténetéről.

18.00-tól KickboX aerobik 
Szabóné Márfy Zsuzsanna 
vezetésével.
07.00-16.00 Dr. Gulyás Ist-
ván kiállítása Magyarország 
rendvédelmi szerveinek tör-
ténetéről.

07.00-20.00 Dr. Gulyás Ist-
ván kiállítása Magyarország 
rendvédelmi szerveinek tör-
ténetéről. 

16-tól Vidám emberek közös-
ségének összejövetele.
18-tól kickbox aerobic Sza-
bóné Márfy Zsuzsanna veze-
tésével.
07.00-16.00 Dr. Gulyás Ist-
ván kiállítása a rendvédelem 
történetéről.

Kedves Olvasó!
Reményeink szerint már 

eljutott Önhöz is az új kön-
tösbe öltöztetett Kulcsi Kró-
nika, amellyel májusban 
találkozhatott először.  Ter-
mészetesen, mint minden 
változást, ezt a formai és tar-
talmi megújulást is az vezé-
relte, hogy Önöknek jobban 
tetsző, nagyobb örömmel 
kézbe vehető, és könnyeb-
ben olvasható újságot készít-
sünk. Hiszen az újság Önök-
nek készül, és azért van, hogy 

tájékoztassunk a település 
dolgairól, közös ügyeinkről, 
örömeinkről, s ha vannak, 
gondjainkról is. Arra kérjük 
Önt, hogy írja meg, mondja 
el nekünk,  miről szeretne 
olvasni a lapban! Azt is, ha 
netán nem tudja, 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

Szerkesztőségi telefon:
+36708506407

e-mail cím:
kronika.kulcs@gmail.com

Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 
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