
Végül közmegegyezés Kár, hogy vége a nyárnak Kezdődhet a tanév Úszva a Dunán
Vitától, sőt indulatoktól sem 
mentes közmeghallgatáson vá-
laszoltak településünk elöljárói 
a fűtőmű kérdéseire.     4.oldal.

Augusztus 26-án befejeződött a 
Csillagfényes nyári esték a Du-
nán című sorozat. Visszatekin-
tünk, értékelünk.      6-7. oldal

Mintha csak tegnap lett volna, 
hogy a diákok elbúcsúztak az 
iskolától, legalábbis a nyári 
szünetre...                    9. oldal

Augusztus 27-én, vasárnap este 
érkezett a kulcsi Hajóállomásra 
Hídvégi-Üstös Pál – úszva, a 
Dunán...                      10. oldal

Az államalapító napján a falualapítókra is emlékeztek

Molnárné Lukács Anita, a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület vezetője a Császár tanya tisztaszobá-
jában a kiszaggatot, sütésre váró veknikkel. Jobb Gyula polgármester a legszebb példányt szegte meg 

Idén is a Hajóállomásra 
várta községünk önkor-
mányzata Államalapító 
Szent István napján az 
együtt ünnepelni akaró 
kulcsiakat. 

Nem is ünnep augusztus 20-
ika kenyérsütés nélkül! Leg-
alábbis bizonyos körökben, 
mint például a Kulcsi Kemen-
cés Kézműves Egyesület ber-
keiben, akik immár bő évtizede 

szállítják (egyenletesen kiváló 
minőségben) a falu ünnepére az 
új kenyeret. Az évek alatt kiala-
kult rutin szerint idén is 19-én 
készültek a 20-ikai ünnepség 
másfél-két kilós fogyasztható 
kellékei a Császártanyán tizen-
három éve megépített kemen-
cében, hogy másnapra legjobb 
formájukban kerülhessenek az 
ünnepi asztalra. 

Ahol azután előbb Bozai 
Márton plébános megáldotta, 

Jobb Gyula polgármester meg-
szegte, a kemencések pedig el-
kínálták a résztvevők között a 
kulcsiak kenyerét. 

Plébános úrnak még egy ál-
dásos tevékenysége akadt: a 
21. KUBAK – KUPAC Vízi 
Emléktúrán résztvevő vízi al-
kalmatosságokat áldotta meg, 
mielőtt  a nem túl barátságos 
északi széllel dacolva elindul-
tak a lórévi kompkikötő felé. 
(Írásaink a 2-3. oldalon.)

Közel kétszázmillió fo-
rintot nyert önkormányza-
tunk „Szilárd biomassza 
alap fűtőmű és kapcsoló-
dó hőrendszer létesítése 
Kulcson” című pályáza-
tával egy a legkorszerűbb 
technológiai igényeket és 
a legszigorúbb környe-
zetvédelmi előírásokat is 
kielégítő fűtőmű megva-
lósítására. 

A későbbiek során a 
lakossági távhőellátásba 
is bekapcsolható, szilárd 
biomassza  fűtőanyaggal 
(elsősorban zöldnyese-
dék-aprítékkal) üzemelő 
mű számos kérdést vetett 
fel a kulcsiakban. Az ag-
gályokat és félreértéseket 
eloszlatandó augusztus 
18-án tájékoztatóra várták 
az érdeklődőket a polgár-
mesteri hivatalba, ahol 
is  Kanyó Péter megúju-
ló-energetikus szakmér-
nök, Hódosi József gépész 
energetikus tervező szak-
mérnök és Fejes Balázs 
pénzügyi közgazdász al-
polgármester  válaszoltak 
a kérdésekre. (Beszámo-
lónk a 4-5. oldalon.)

Kétszázmilliós 
pályázati forrás 
zöld fűtőműre

Kenyérrel és vízen

2017. augusztus, 10. évfolyam 8. szám



2                                                                                   KULCSI KRÓNIKA                             2017. AUGUSZTUS

Molnár János szemlélteti a kenyérsütés fázisait, az előkészített tésztáknak csinálja a helyet az előmelegített kemencében a parázslapátolással

Idén is kisült a kulcsiak kenyere
Hagyománnyá vált a ke-
nyérsütés Kulcson. Nem 
pékségből, nem boltból, 
egyenesen a kemencéből 
érkezett az ünnepségre, a 
friss, ropogós vekni.

Immáron tizenegy éve süti az 
augusztus 20-i ünnepségre az 
ünnepi kenyeret a Kulcsi Ke-
mencés Kézműves Egyesület, 
Molnárné Lukács Anita és fér-
je, Molnár János vezetésével. 
Hűen őrzik a hagyományokat, 
és a sok év kemény munkájá-
val elsajátított tudást. Szívesen 
megosztják másokkal, sőt vall-
ják, hogy mindenkinek ismer-
nie kéne a kenyérsütés fortéját. 

Régen az iskolában volt lehető-
ség megismerkedni a kenyér-
sütéssel, amikor a gyerekek 
megnézhették, miből és hogyan 
készül, az, ami az asztalra kerül 
– hogy mit is esznek egyálta-
lán. Ezt napjainkban is jó lenne 
visszahozni az oktatásba. 

Nem is gondolnánk, de a 
kenyérsütés nem egyszerű. 
Az egyesület is idősebbektől 
tanulta és sajátította el a fo-
lyamatot. Több éves próbálko-
zással és kísérletezéssel szüle-
tett a recept. Először is maga 
a tészta sem mindegy miből 
készül, nem kell hozzá túl sok 
minden csak só, víz, élesztő 
és liszt – lehetőleg bl55 búza-

liszt – csak az nem mindegy, 
milyen arányokban vannak je-
len az összetevők. A dagasztás 
is kemény dolog, amiben idén 
először a Kalóz Pizzéria is segí-
tett, a kilenc vekni alapanyagá-
nak bekeverésével. Ezt azután 
a kemencések még fateknőben 
átgyúrták, majd formára sza-
kajtották.  

A sütés pedig egyenesen ki-
számíthatatlan. A kemencének 
jól át kell melegedni egészen a 
búbjáig, de nem mindegy, hogy 
milyen gyorsan, és hogy meny-
nyire hevül fel a fala. A felfűtés 
minősége függ a környezet, a 
kemence páratartalomától is. 
Hogy mennyire sikerült a he-

vítés, azt a kenyérlángossal, a 
langallóval ellenőrzik. 

A hőfoknak azért van nagy 
jelentősége, mert amikor a ci-
pók bekerülnek a kemencébe, 
addig onnan ki nem jönnek, 
amíg meg nem sültek, mivel a 
kemencét, addig nem szabad 
kinyitni. Ha készen vannak, azt 
a mennyei frissensült illat jelzi. 

A kész kenyeret illik egy ki-
csit megmosdatni vízzel, majd 
letakarni, hogy hűlés közben 
puhuljon a kérge. Utána kell le-
ütögetni egy kicsit az alját, ha 
jobban megsült és élvezni az 
ízét, a puhaságát és a roppanó 
héját.                Munkácsi Réka

Fotó: Tóth Norbert

Nem is egy, de kilenc készült az egyesület tizenhárom éves névadójában

Molnárné Lukács Anita mosdatta vízzel a kisült kenyereket, majd az átgyúró teknőbe helyezte őket, egyet tesztképpen felszelt 
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Államalapító királyunk ünnepén
Kenyéráldással, vízi emléktúrával, este tűzijátékkal tettük emlékezetessé a napot 

Sokakat tartott távol a reg-
gel még szemerkélő eső 
és meglehetősen szürke 
égbolt az augusztus 20-i 
ünnepségtől.

Egy bennsőséges hangulatú 
kenyérszenteléshez, múltidé-
zéshez azonban így is elegen 
gyűltünk össze a biztonság 
kedvéért felállított sátor alatt. 
Oberrecht Tamás, a rendez-
vényt és a 21. Kupac – Kubak  
Vízi Emléktúrát szervező Kul-
csi Baráti Kör (Kubak) elnöke, 
mint házigazda meg is köszön-
te a résztvevők időjárásra fity-
tyet hányó „bátorságát”.

Jobb Gyula polgármester  
ünnepi köszöntőjében a közel 
évezredes hagyományra utalt, 
amelynek része lett, hogy a 
gabonaneműek betakarítása, 
behordása, csépelése után, az 
őszi munkák megkezdése előtt 
a magyar emberek államalapí-
tó Szent István királyukra em-
lékeznek.  Márpedig a nemzet 
emlékezete csak azokat őrzi 
meg, akiket tisztel és szeret. 
Szent Istvánt erre predeszti-
nálja életműve: a keresztény 
magyar állam megteremtése. 
Ma kiegyenesíti derekát az 
egész nyáron kemményen dol-
gozó ember, hogy megszegje 
azt a kenyeret, amelyet már az 
új búzából sütött. A hiedelem 
szerint a kenyér isten áldása, s 
hogy minden évben meg lehes-
sen szegni, a földművelő ember 
évre év vet azzal a reménnyel, 
hogy majdan arathat. Ahogyan 
a kulcsi önkörmányzat is vetett 
itt, a Hajóállomáson, egy tu-
risztikai beruházással, amely-
nek eredményét majd a kulcsi-
ak élvezhetik gyermekeikkel, 
unokáikkal.

 Bozai Márton római kato-
likus plébános az evangélium 
Szent Istvánnak is utat mutató 
szavaival, Budai Árpád refor-
mátus presbiter egy imával és 
néhány gondolatával áldotta 
meg az új búzából sütött kenye-
ret, Csuhainé Erzsébet verssel 
köszöntötte az egybegyűlteket.

Oberrecht Tamás a Kubak elnökeként köszöntötte a résztvevőket, Bozai Márton megáldotta az új kenye-
ret, Budai Árpád, mint református presbiter köszöntötte az ünneplőket, Jobb Gyula polgármester meg-
szegte a cipót (fent). A kenyérosztás után indult a vízi emléktúra: öt hajóban tizenegyen keltek útra

...önzetlen, tettrekész segítők 
nélkül.  Természetesen, tehet-
nénk hozzá, hiszen A jövő kul-
csa egyesület komolyan veszi 
Kulcs – jó itt lenni szlogen-
jét. Most is vállalták a munka 
oroszlánrészét, a Kulcsi gulyás 
elkészítését (képünkön a kezde-
ti lépések). A gulyáshoz (és az 
ünnepséghez) a Kulcsi Kemen-
cés Kézműves Egyesület sütötte 
a kenyeret, nekik pedig a Kalóz 
Pizzéri segített dagasztani a ke-
nyérhez szükséges tésztát. Jobb 
Gyula polgármester köszönet 
mond továbbá a Kulcs SE-nek, 
akik az egysület kisbuszával 
szervezték meg a Hajóállomás 
„tömegközlekedését”, a tűzijá-

tékot szállító Leskovics Piro-
technikai Kft.-nek a precíz és 
látványos show-ért, a Kulcsi 
Baráti Körnek, személyesen is 
Oberrecht Tamásnak, a Horgász 
Egyesületnek, Bozai Márton-

nak, Budai Árpádnak, a rendőr-
ségnek, Friedrich Tamás körzeti 
megbízottnak, és a Kulcs Biz-
tonságáért Polgárőr egyesület-
nek az augusztus 20-i ünnep-
séghez nyújtott segítségért.

Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre
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Fűtőmű: végül közmegegyezés
Vitától, sőt indulatoktól 
sem mentes közmeghall-
gatáson tárták a kulcsiak 
elé településünk elöljárói 
a közelmúltben elnyert 
Szilárd biomassza alapú 
fűtőmű megvalósításának 
részletkérdéseit. 
 
Az előzmények: Kulcs Köz-

ségi Önkormányzat a „Szilárd 
biomassza alapú fűtőmű és kap-
csolódó hőrendszer létesítése 
Kulcson” címmel 189.183.500 
forintot nyert egy  TOP-os pá-
lyázaton, vissza nem térítendő 
támogatás formájában, amihez 
ráadásul önerőt sem kell előte-
remteni.  A „szilárd biomassza” 
meghatározás, illetve az az el-

terjedt téves információ, misze-
rint a fűtőművet belterületen 
akarják megvalósítani, sokak-
ban keltett határozott ellenér-
zéseket. Mindezt még fokozta, 
hogy fűtőmő kifejezést sokan 
tévesen erőműként értelmez-
ték, ami ugyancsak nem tett jót 
a beruházás elfogadásának.

Így aztán forró hangulatú  
közmeghallgatásra volt kilátás, 
a kánikulai délutánban egyéb-
ként sem túl hűvös közgyűlési 
teremben, ahol Kanyó Péter 
megújuló energetikus szak-
mérnök, Hódosi József gépész 
energetikus tervező szakmér-
nök, és a pályázattal összefüg-
gő pénzügyi-gazdasági kérdé-

sekben illetékes  Fejes Balázs 
pénzügyi közgazdász alpolgár-
mester várta és válaszolta meg 
a kérdéseket. 

Kanyó Péter, aki több mint tíz 
éve foglalkozik már megújuló 
energetikai beruházásokkal, s 
közreműködésével Mohácson, 
Miskolcon, Kalocsán, Baján 
és a közeli Solton is működik 
már hasonló alapanyagot hasz-
nosító beruházás, mindenre ki-
terjedő előadásában oszlatta el 
a jelenlévők minden kételyét. 
Mindenek előtt azt a tévhitet, 
hogy a fűtőmű  a fatüzelésű ka-
zánokhoz hasonlóan füstölne, 
s szennyezné a környezetet.  A  
85-90 százalékos hatásfokkal 

működő, rendkívül korszerű, 
számítógép vezérelte kazánok 
a földgáznál is kevesebb káros- 
anyagot bocsátanak ki, ugyan-
akkor a faapríték a megtermelt 
energiára vetítve negyedany-
nyiba kerül, mint amennyibe a 
hasonló mennyiségű energiát 
termelni képes földgáz.  Emiatt 
Solton, ahol a képviselők szem-
revételezhették a közvetlenül 
az általános iskola tőszomszéd-
ságába telepített kazánokat,  50 
százalékkal tudták csökkenteni 
a közintézmények fűtési költsé-
gét, ami miatt az önkormányzat 
saját területen, közmunka prog-
ram keretében már energiacser-
jés telepítésébe kezdett.

Miután tisztázódott az is, 
hogy a fűtőmű nem a Nap 
Háza, Hold Udvara rekreációs 
központjának tőszomszédsá-
gában épül, és a faaprítékot 
szállító teherautók sem gene-
rálnak elviselhetetlen forgal-
mat, a kedélyek érzékelhetően 
megnyugodtak. Nem jelente-
nénk ki ugyan teljes nyugodt-
sággal, hogy teljes mértékben 
megnyugodtak volna, de a ké-
sőbbiekben, a csatorna- és jár-
daberuházások miatt esedékes 
egyeztetések során a még meg-
lévő kérdések is végleg tisztá-
zódhatnak. Idő még van, hiszen 
ennek a projektnek a zárása 
2019 március végén lesz.   M.I.  

A kulcsiak leginkább az információk hiányát rótták fel a döntéshozóknak

Sokan voltak kíváncsiak a vegyes érzelmekkel fogadott beruházás részleteire. A kulcsiak kérdéseire a szakemberek és a solti 
fűtőművet már közelebbről is ismerő képviselők válaszoltak, leginkább Oberrecht Tamás és Posch János

Fejes Balázs pénzügyi közgazdász alpolgármester, Kanyó Péter megújuló energetikus szakmérnök 
és Jobb Gyula polgármester. Kicsit késett a tájékoztató, de minden tisztázódott



Törvény kötelezi a tele-
püléseket a településképi 
rendelet megalkotására, a 
határidő szoros, a munka 
elkezdődött. 

A településkép védelméről 
szóló törvény 2016. júliusá-
ban, az önkormányzatokat te-
lepülésképi rendelet alkotására 
kötelező része 2017. januárjá-
ban lépett hatályba.  Tekintve, 
hogy a törvény végrehajtására 
2017. januárjában hatályba lé-
pett  kormányrendelet-módo-
sítás 2017. október 1-ig szab 
határidőt a településképi sza-
bályozás a település teljes köz-
igazgatási területére történő 
elkészítésére, az önkormány-
zatoknak igencsak sürgető fel-
adattá vált a rendeletalkotás, 
annak felgyorsítása. 

Önkormányzatunk is belevá-
gott a rendeletalkotási folya-
matba, amelynek egyik fontos 
eleme a helyiekkel folytatott  
konzultáció minden olyan 
elemről, amely a kialakítandó  
helyi településképi törvényt 
befolyásolhatja. Már csak azért 
is, mert az önkormányzat sem 
szeretné, ha a településképet 
jelentősen befolyásoló ötletek, 

elképzelések maradnának ki 
az arculati kézikönyvből. Bíz-
nak abban – ahogyan azt Szabó 
Imre dunaújvárosi főépítész tá-
jékoztatójában megfogalmazta 
–, hogy a településkép is olyan, 
mint a foci: mindenkit érdekel, 
hogy hogyan néz ki a faluja, és 
mindenkinek van amegvalósí-
táshoz, a meglévő jobbításához 
hasznos ötlete. Az első lakossá-
gi fórum augusztus 18-án volt 
a témában, amit a nem is olyan 
távoli jövőben az elkészült ar-
culati kézikönyv bemutatása, 
majd elfogadása követ. 

Hogy támpont is legyen az 
ötletekre, Jobb Gyula polgár-
mester felvetette, hogy a régi 
iskola homlokzatát a megőr-
zendő, védendő értékek közé 
kell sorolni, s a későbbi köz-
épületek tervezésekor mintegy 
kályhaként kell alapul venni. 
Ugyancsak a múltból megőr-
zendő értékként vetődött fel a  
Sőtér-sétány – Kossuth Lajos 
utca sarkán található, kovácsolt 
kulcs formával ellátott utcanév 
tartó oszlop. Vagyis: van, lenne 
mit megőrizni, csak meg kell 
találni!                                (mi)
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Milyen képet akarunk?
Településarculati kézikönyv készül – kellenek az ötletek

A régi iskola utcai homlokzatát a növények most eltakarják, 
de a lényeg ebből a szögből is jól látható

Közelebb 
hozzák 
a világot!

Kuba, Venezuela és Ecua-
dor kultúrájába kalauzolja  
érdeklődő vendégeit szep-
tember 23-án  egésznapos 
rendezvény keretében a Nap 
Háza, Hold Udvara Központ.

Délelőtt tíz órától már 
játszóházba várják a gyere-
keket, ahol délután ötig is-
merkedhetnek többek között 
a pánsíp és álomfogó készí-
tés rejtelmeivel. A hivatalos, 
10.30-as megnyitót követően 
11 órától A csokoládé és a 
rum hazája címmel  gaszt-
ronómiai kalandozás kezdő-
dik, közben érdekes emberek 
érdekes történeteit,  vetített 
képes élménybeszámolóit 
élvezhetjük a latinamerikai 
országokról.  Lesz látvány-
főzés, spanyol ének- és tánc-
tanulás.  A mezőföldi térség 
zenei és táncos kincsesládá-
jából elővarázsolt és bemuta-
tott csokor után 16.30-kor az 
említett országok nagyköve-
tei köszöntik az érdeklődő-
ket, este héttől pedig Ecua-
dor szülötte,  Torres Dani és 
zenekara lép fel a Nap Háza, 
Hold Udvara színpadán. 

Kulcsod egy kicsi, magyarok 
lakta település Szlovákiában, 
a Nagyszombati kerület Duna-
szerdahelyi járásában. Neve nem 
csak azért csenghet sok kulcsi 
számára ismerősen, mert  az a 
mi falunk nevének birtokos eset-
be helyezett változata,  (sic!), 
hanem mert nyolc-kilenc évvel 
ezelőttig partnertelepülésünk 
volt ez a 2001-es népszámlálás 
szerint 372 főt számláló felvidé-
ki falu. Akkor valamiért megsza-
kadtak a kapcsolatok, amelyeket 
most úgy tűnik, újrakötnek a 
két település vezetői. A közel-

múltban Bognár Csaba, Kul-
csod 2014 óta  hivatalban lévő 
polgármestere meghívást küldött 
Jobb Gyulának falunapi rendez-
vényükre, amit polgármesterünk 

örömmel elfogadott, s haza térve 
már a testvér-települési kapcsolat 
újrafogalmazásán/értelmezésén 
dolgozik. Éppen ezért minden 
kulcsit, akinek élő kapcsolata 

van a kulcsodiakkal, arra kér, 
jelezzék azt közvetlenül neki,  
vagy írják meg a kronika.kulcs@
gmail.com e-mail címre, hogy 
újrakezdhessük a kapcsolatot.

Kulcsod,  
a régi  
kapcsolat

Bár Kulcsod nagyon kicsi település, a helybéli asszonyok néhány éve alakítottak egy alkalmi női 
kart, aztán – együtt maradtak. Azóta minden helyi ünnep elmaradhatatlan fellépői. A kórus két 
szélén a két polgármester, Bognár Csaba és Jobb Gyula. A kapcsolat(újra)felvétel megtörtént
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Minden adott volt a felhőtlen szórakozáshoz: kiváló előadók szórakoztatták a festői környezet közönségét, balra Fritz József és csapata

Kár, hogy vége lett a nyárnak...
Jövőre, veletek, ugyanitt – 
mondhatnánk a szervezők 
helyében az ismert színda-
rab kicsit átírt címével. 
Vagyis egyáltalán nem 
fenyegetőzünk, amikor 
azt állítjuk, hogy lesz még 
folytatása a Csillagfényes 
nyári esték sorozatnak!

Öt rendezvényből álló mini-
fesztivált álmodott meg A Jövő 
Kulcsa Egyesület az újra bir-
tokba vett és életre keltett Ha-
jóállomásra, hogy szórakoztató 
programokkal csalogassa oda 
(vissza) a kulcsiakat és a nyár-
ra kulcsivá váló telektulajdono-
sokat. Hogy újra fölfedeztesse 
velük, mindannyiunkkal ezt a 
környéken is párját ritkító, köz-
vetlenül a Duna főmedre mellett 
fekvő   találkozóhelyet, ami az 
önkormányzat nem is olyan tá-
voli terveiben valóságos szóra-
koztató, rekreációs és turistapa-
radicsomként köszön vissza. 

Éppen ezért is fogadta öröm-
mel a testület az elképzelést, s a 
korábban kiírt pályázatokra szánt 
keretből ötszázezer forinttal tá-
mogatta az egyesület elképzelé-
seit, akik önerőből további száz-
húszezer forintot tettek hozzá a 
költségekhez, s a Vidám Embe-
rek Társaságával belevágtak a 
megvalósításba. Gulácsi Zoltán, 
az MMK kulturális rendezvény-
szervezőjének segítségével igé-
nyes, mégis a szélesebb közön-
ségigényeket is bízvást kielégítő 
programot sikerült összeállítani. 
Két-két nagyszerű előadót, il-
letve formációt láthattunk a Ha-
jóállomás színpadán, ahol Takáts 
Eszter nyitotta a sort július 1-jén, 
majd egy Nepp Mátyás celebrál-
ta nosztalgia diszkó show után 
július 29-én a dunaújvárosi Dalai 
Dávid zenekar (Farkas Csaba,  
Martinkó Tamás és Szekeres Ist-
ván) szórakoztatta a rocklegenda 
David Bowie és persze saját da-

laival a nagyérdeműt. Augusz-
tus 12-én ismét egy trió, de már 
a dzsessz vizeiről, Fritz József 
klarinétos és bandája (Joe Fritz 
Band:  Juhász Zoltán és Marosi 
Zoltán) kötött ki a kulcsi hajóál-
lomáson, a múlt század harmin-
cas-negyvenes éveinek standard-
jaival. Az itt kísérőhangszerként 
felbukkanó harmonika lett azu-
tán az augusztus 26-ikai záróest 
vezető hangszere: Juhos Melinda 
varázsolt a Duna-partból Szaj-
na-partot, a hajóállomásból buja 
Buenos Aires-i  mulatót. 

Móró Péter, A Kulcs Jövője 
Egyesület elnöke elégedetten és 
kellő visszafogottsággal állapí-
totta meg a zárórendezvényen, 
hogy a „foglalkozás elérte cél-
ját”: – Ha az elején még kissé 
nehézkesen is indult, ahogy híre 
ment a rendezvénynek sikerült 
a látogatottságát is növelni. Ez 
számunkra azt bizonyítja, hogy 
jó felé indultunk el, van rá igény, 

és éppen ezért szeretnénk folytat-
ni jövőre a rendezvénysorozatot. 
Ezúton is köszönjük a szervezés-
ben és lebonyolításban közre-
működők segítségét, elsősorban 
is konzorciális partnerünknek, a 
Vidám Emberek Társaságának, 
akik nagyon sokat tettek a ren-
dezvény sikeréért, és persze az 
önkormányzatnak, akik az anya-
gi támogatás mellett számos tár-
gyi eszközzel is könnyítették a 
szervezést, a kulcsiaknak pedig, 
hogy megtisztelték jelenlétükkel 
a rendezvényt. Remélem, jövőre 
még többen érzik majd velünk 
együtt, hogy jó itt lenni!

Jobb Gyula polgármesterünk 
egyetért az egyesület vezetőjé-
vel, ezért is gondolja úgy, hogy 
jó helyre adták a támogatást:  
– Remek, közösségépítő estéket 
töltöttünk együtt az egyesületnek 
köszönhetően. Köszönet érte, és  
gratulálok a források hatékony 
felhasználásához!                M. I.

Öt sikeres rendezvény, öt kellemes, együtt töltött szombat este 

Generációk is együtt szórakozhattak és a zenei kínálat is mindenkihez szólt. Jobb oldali képünkön a dunaújvárosi Dalai Dávid formáció
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Lobbizzunk együtt Kulcsért!
Galambos Dénest is lenyűgözte a Hajóállomás, a Duna-part miliője

Jó tíz éve járt erre és igen-
csak meglepték a kulcsi 
Duna-parton, a Hajóállo-
más környékén látottak, 
tapasztaltak dr. Galambos 
Dénest, térségünk ország- 
gyűlési képviselőjét. 

Polgármesterünk azzal a nem 
titkolt szándékkal hívta meg 
Fejér megye 4-es számú egyéni 
választókerületének képviselő-
jét, hogy lássa, tapasztalja meg 
a  helyet, a hangulatot, s álljon a 
falu elképzelései mellé, amikor 
a fontos kérdések eldőlnek.

Képviselőnk fogékony volt a 
kulcsi szándékra, már csak azért 
is, mert tetszett neki a hely, meg-
fogta a miliő, aminek erre az es-
tére speciális varázsa lett Juhos 
Melinda harmonikamuzsikájá-
tól. Mint a műsor végén a kul-
csiakhoz intézett köszöntőjéből 
kiderült, az  előadóművész Ga-
lambos Dénesnek (is) az egyik 
kedvence, ám nem csak a fellépő 
megválasztásához gratulált, ha-
nem ahhoz a munkához is amit a 
Duna-parton elvégzett a falu az 
elmúlt évek alatt. Egyúttal biz-

tatta a jelenlévőket, a kulcsiakat 
és a kulcsi üdülőtulajdonosokat, 
hogy akinek van lobbiereje, az 
vesse be: Kulcsért, a Duna-par-
tért, a kulcsiakért. 

– Lobbizzunk együtt Kulcsért 
mondta a kulcsiakat köszöntő 
beszédében. Van konkrét ügy, 
amiért most latba kellene vetni 
befolyást, lobbierőt?  – kérdez-
tük dr. Galambos Dénest.   

– Folyamatosan úgy próbálok 
dolgozni, hogy a kerülethez tar-

tozó nyolc település fejlődését 
szem előtt tartsam. Kulcs abból 
a szempontból speciális helyzet-
ben van, hogy kiváló adottságú 
település a Duna főmedrével 
közvetlen kapcsolatban.  Most 
a legfontosabb feladatunk egy 
régi adósság, a csatornahálózat 
kiépítése, ami egy hatmilliárdos 
projekt keretében, Rácalmás-
sal és Dunaújvárossal közösen,  
teljes állami beruházással rövi-
desen elkezdődik. Kulcs nem 

csak azért fontos számunkra, 
mert kiváló adottságú üdülőte-
rület, ahová közelről és távolról 
szívesen jönnek az emberek, ha-
nem mert büszkék vagyunk arra, 
hogy ez a település igazi arcu-
lattal önállóvá vált. Ahhoz hogy 
ezt az arculatot meg tudja őrizni 
nekünk segíteni kell a Duna-part 
rendezésében. Nem lesz egysze-
rű feladat, de meg kell oldanunk, 
mert a kulcsiak igénylik, amit ez 
a minifesztivál is bizonyít.

– Éppen ezért készítettek is 
komoly pályázatot a Duna-part 
komplex fejlesztésére. Ennek mi-
lyen esélyei vannak?

– Nem mennék bele tippelge-
tésekbe, mert azt látni kell, hogy 
egy ilyen horderejű fejlesztés-
hez most nincsenek meg a forrá-
sok, s ebből kiindulva ez már a 
következő időszak feladata lesz. 
Én bízom benne, hogy meg tud-
juk találni a forrásokat, és a tér-
ség központjához, Dunaújváros-
hoz hasonlóan Kulcs fejlődése is 
töretlen lesz. 

– Képviselő úr megkóstolta a 
kulcsi gulyást. Hogy’ ízlett?

– Nagyon finom volt!      M. I.

Juhos Melinda jött, látott és 
persze most is győzött, bár egy 
kicsit mi is megérintettük az ő 
szívét: mint oly sokakat, őt is 
rabul ejtette a hely szelleme... 

Koncertje szünetében be-
szélgettünk a Sándor Frigyes 

zeneiskola idén jubiláló har-
monika tanárával (25 éve tanít 
az intézményben), először is a 
sajnálatosan véget ért nyárról.

–  Hogyan, mivel telt?
– Munkával kezdődött és 

munkával végződött, közte 
pedig volt egy kis pihenés is. 
A szünidő elején tangóhar-
monika fesztiválon voltunk a 
zenekarral, a kvartettemmel és 
két kis növendékünkkel, akik 
szólóban indultak. Egyikük 
bronz, másikuk ezüst minősí-
tést kapott és a kvartett is ezüs-
tös lett, míg a zenekarral arany 
minősítést értünk el. Nagyon 
boldogok vagyunk, mert  a ze-
nekarba több volt növendékem 
is beült, akik közül ketten kon-
zervatóriumban ketten pedig a 

zeneakadémián tanulnak. Te-
hát igen magas szintre jutottak 
harmonika tanulmányaikban, 
ami nekem, mint pedagógus-
nak azért öröm, mert nem csak 
a hangszer szeretetét viszik to-
vább, hanem ezt választották 
hivatásuknak is.

A nyár vége pedig azért volt 
munkás, mert akkor készül-
nöm kellett a városi augusztus 
20-i ünnepségre, és ide a kul-
csi fellépésre...

– Készülni kell?
– Hogyne, persze! Nekem is 

formában kell lennem, hiába 
vagyok tanár, és hiába foglal-
kozom a zenével, a hangszerrel 
minden nap, az nem ugyanaz  
mint az előadóművészet. Bár, 
hogy őszinte legyek nem is 

tudom mi vagyok igazán, mert 
néha eltöprengek azon, hogy 
jó lenne csak a színpadon ma-
radni, ugyanakkor tanítani is 
nagyon szeretek, átadni a zene 
szeretetét a gyerekeknek.

– Színház?
– Mostanában kicsit keve-

sebb van, kevesebb a darab is, 
amiben szükség lenne a har-
monikára, nem úgy mint an-
nak idején mondjuk a Piaf-da-
rabban. Néha Lapis Erikával 
csinálunk még sanzonesteket,  
ezen kívül kiállítás megnyi-
tókon játszom szívesen és 
kórusokat kísérek. Főleg itt a 
környéken, és leginkább nem-
zetiségi karokat, amitől egé-
szen érdekes, egyedi hangzást 
kapnak a művek.              (mi)

Előadóművész és zenepedagógus

Jobb Gyula és dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselőnk 
a színpadon. Akinek van lobbiereje, az vesse be – Kulcsért
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Mária út: a kulcsiak jó példája
Nyár elején, az Arany Já-
nos utcai kereszt felállítá-
sával elindult a zarándok-
lat a Mária út észak-déli 
szakaszának településün-
kön áthaladó részén.  

A június 10-i ünnepség több 
résztvevőitől is elhangzott:  
példaértékű kezdeményezés 
eredménye a kulcsi Mária út 
szakasz. Azóta ezt a „minő-
sítést” a Mária Út Társaság   
nyári vándorgyűlésén is meg-
erősítették, ahol – a kulcsia-
kat képviselő Móró Piroska 
beszámolója szerint – jelentős 
eredményként könyvelték el 
a kulcsi szakasz megnyitását. 
Ezen túl, a „Kulcsi példával” 
utaltak arra a szervezőerőre, 
tettrekészségre, amellyel a Má-
ria út létrehozása és járhatóvá 
tétele körül bábáskodó kulcsi-
ak a szentelést követően éltetik 
és egyre inkább kiterjesztik, a 
környékbeli települések szá-
mára is vonzóvá téve a leg-
inkább önmagunkhoz vezető 
Mária utat.

A tettrekészséget a nyári 
uborkaszezonra sem szabad-
ságolták, s bár formális szer-
vezetük nincs, de informális 
összejöveteleik egyikén bete-
kinthettünk elképzeléseikbe, 
közelebbi és távolabbi ter-

veikbe.  Ez utóbbiak közül a 
sokakat megmozgató 1Úton 
zarándoklatról és lelki gyakor-
latról lentebb olvashatnak, s 
bár idén még nem sikerült tető 
alá hozni, de a perkátaiakkal is 
kialakulóban lévő kapcsolat-
nak köszönhetően mindenkép-
pen szeretnének egy ugyancsak 
több településről indított, kö-
zös misében és elmélkedésben 
végződő zarándoklatot a Mária 
napi búcsúba. 

Mint említettük, formális 
szervezetük nem lévén csak 

baráti körként aposztrofálják 
magukat, távolabbi céljaikat 
tekintve a hivatalossá tétel 
csak idő kérdése. Az út, a ke-
reszt, és az annak helyet adó 
porta, illetve az azon lévő ház, 
no, meg Kulcs önmaga, most 
már mint turisztikai célpont 
is felkerült a térképre. A sajt-
készítéssel foglalkozó Sibáék 
nem titkolt elképzelése, hogy a 
falusi turizmus és vendéglátás 
felé nyitnak, s ebbéli törekvé-
sükben segítő társakra is leltek 
a baráti kör tagjaiban. 

De nem csak számukra je-
lenthet a kereszttel megnyitott 
zarándok út kiteljesedést, hi-
szen például a kereszt szom-
szédságában található kistér-
ségi egészségügyi központ is 
felkészülten várja a  regeneráló 
gyógyturizmus után érdeklődő  
zarándokokat.

Az elképzelések pedig jól il-
leszkednek a Mária Út Társaság 
céljaihoz: ha az El Caminohoz 
hasonló vonzerejű zarándoku-
tat akarunk, a szolgáltatásokat 
is ahhoz kell mérni.          M. I.

Az El Caminohoz hasonló zarándokúthoz a szolgáltatásokkal is fel kell nőni

Sipos Kinga, a Perkátáról érkezett Somogyi Anna, Móró Piroska, Menyhártné dr. Zsiros Mária és a 
házigazda Siba Brigitta a legutóbbi programegyeztető megbeszélésen – számos tervük van  

Csatlakozva a Mária Út 
Egyesület országos zarándok-
napjához, négy környékbeli 
településről, Adonyból,  Duna-
újvárosból, Perkátáról és Rác- 
almásról a kiindulópontokon 
csatlakozó kulcsiakkal indultak 
zarándoklatok augusztus 26-án, 
hogy közös lelki gyakorlatukat 
a gyermeket várókért ajánlják.  
A zarándok csoportok célállo-
mása a kulcsi kereszt melletti 
Siba-tanya volt, ahol a hamu-
ban sült pogácsás, zsíros kenye-
res, süteményes, ásványvizes 

vendéglátás mellett egy tartal-
mas, másfél órás beszélgetés is 
várta a fák enyhet adó árnyé-
ka alatt a kellemesen elfáradt 
zarándokokat. A házasságról, 
családról, gyermekvállalásról, 
-várásról és nevelésről folyta-
tott beszélgetés indító gondola-
tait Kirinovics Petra vetette fel. 
A fiatal adonyi történelem- és 
hittan tanár a család negyedik 
gyermekével a szíve alatt indult 
el az adonyi és perkátai zarán-
dokokkal önmagáért és persze 
családjáért, sorstársaiért, aligha 

lehetett volna a beszélgetésnek 
hitelesebb moderátora. Akinek 
őszintesége, közvetlensége ha-
mar megnyitotta a jelenlévők 
gondolatfolyamát szeretet-
ről,  szerelemről, házasságról, 

családról, és individuumról, 
gyermekáldásról, válásról és 
újrakezdésről. Mindarról, amit 
esetleg már az úton átgondol-
tak, s aminek átgondolásáért 
útnak indultak...

1Úton a gyermekekért, 
gyermeket várókért

Zarándokok a Siba-tanyán. A közös elmélkedést, beszélgetést a 
kép bal szélén álló Kirinovics Petra gondolatai nyitották



2017. AUGUSZTUS                                                    KULCSI KRÓNIKA                                                            9

Kezdődhet egy újabb tanév!
Elmúlt a nyár, lehűlt a 
kerti medence vize, a nap 
is előbb tér nyugovóra. 
Jön az ősz, és vele együtt 
az iskola, szeptember 
1-jén sok kisdiáknak és 
tanárnak becsengetnek. 
Elkezdődik egy újabb 
tanév a Kulcsi Fekete Ist-
ván Általános Iskolában is.

Mintha tegnap lett volna, 
hogy a diákok elbúcsúztak a 
nyári szünetre az iskola falai-
tól, és az évzárón megkapták a 
bizonyítványukat. Pedig azóta 
eltelt több mint két hónap, és 
most eljött a nap, amikor elkez-
dődik egy újabb tanév. Most is 
augusztus 31-én volt a tanév-
nyitó, amikor mindenkiben tu-
datosult, tényleg elmúlt a nyár. 

Idén az első tanítási nap 
péntekre esik, így lesz ideje 
mindenkinek egy kicsit visz-
szarázódni az iskolai életbe az 
alatt az egy nap alatt, majd egy 
hétvége után teljes erőbedobás-

sal koncentrálni a tanórákon és 
elsajátítani a sok tudást. Ehhez 
szerencsére a feltételek is adot-
tak, mivel az új, szép és jó il-
latú könyveket már augusztus 
29-én, kedden megkapta min-
denki és biztos vagyok benne, 

hogy a szebbnél-szebb füzetek, 
tollak és ceruzák is készen áll-
nak a bevetésre. 

Ébl Andrea tanító néni már 
nagyon várja a húsz kis első 
osztályos tanulóját. Rábavölgyi 
Zoltánné Erzsike néni, aki idén 

jött vissza az iskolába, pedig 
az ötödik osztályos tanulókat, 
akiknek ő lesz az osztályfőnö-
ke, illetve Ruffing Péter tanár 
úr mellett – aki a nyugdíjazás 
előtti felmentési idejét tölti – 
az új testnevelés tanár. Bozai 
Erika napközis tanárnő helyett 
Fektiné Palásti Lívia érkezik, 
ő lesz a harmadikos napközis 
csoport tanító nénije, illetve 
tanulószobán lehet majd talál-
kozni Hartungné Hajnal Klá-
rával, aki nyugdíjazásából tér 
vissza a gyerekek közé. 

De nem csak új tanárok és 
első osztályosok érkeztek, a 
tanév vége óta kilenc diák is 
beiratkozott az iskolába. Jó hí-
rek még a tanév kezdésre, hogy 
továbbra is folytatódik az iván-
csai tanuszodában az úszás- 
oktatás, és alsóstagozaton a bir- 
kózás oktatása a testnevelés óra 
keretein belül, de a Dunaferr 
szakedzőivel.    Kép és szöveg: 
                       Munkácsi Réka

A húsz elsős és kilenc átíratkozott diák mellett a tanárok között is lesznek új arcok 

Majoros Anikó tanárnő és Budai Árpád igazgató a tankönyvek 
társaságában. Idén minden, hiánytalanul megérkezett!

Más települések bevált, jó 
gyakorlatát követve Kulcs 
Községi Önkormányzata 
is bevezeti a szelektív 
hulladékgyűjtést. 

A műanyag, fém és papír 
hulladékok begyűjtése „házhoz 
menő formában történik”. Ez 
azt jelenti, hogy Ön szelektíven 
gyűjti a háztartásban keletkezett 
hulladékot, a szállítás napján 
kiteszi a háza elé és a Dunanett 
elszállítja, tovább válogatja és 
hasznosítja azt. 

A gyűjtés során kérjük, külön 
átlátszó zsákban gyűjtsék a tisz-
ta, szennyeződésmentes csoma-
golási hulladékokat az alábbiak 
szerint:

A zsáknak oly mértékben kell 
átlátszónak lennie, hogy a gyűj-
tés során a belehelyezett frakció 
megfelelősége a zsák megbon-
tása nélkül azonosítható legyen. 
Amennyiben a zsák vegyes te-

lepülési hulladékot (szemetet) 
tartalmaz,  azt nem szállítják el,  
a szemetet az erre a célra rend-
szeresített edényben (a kukában) 
kell elhelyezni. 

Külön zsákokban kell gyűj-
teni a műanyag és fém csoma-
golási hulladékot. A zsákokban 
kizárólag  műanyag üdítős, 
szörpös, ásványvizes (PET) pa-
lackokat; műanyag flakonokat 

(mosogató-, mosó-, tisztító- és 
öblítőszeres, tusfürdős, sampo-
nos); műanyag zsugor - és sima 
fóliákat, bevásárlószatyrokat; 
fém italos (üdítős, sörös) illetve 

konzerves dobozokat szívesked-
jenek gyűjteni!

A fenti műanyag és fém pa-
lackokat, flakonokat, dobozokat 
kiöblítve, laposra taposva te-
gyék a gyűjtőzsákba, így keve-
sebb helyet igényel.

Külön zsákban gyűjtse a papír-
hulladékot: újságpapír, prospek-
tus, irodai papírok, papírzacskó 
kartondoboz; többrétegű, tejes, 
gyümölcsleves italos karton do-
boz. A zsák méretét meghaladó 
papírhulladékokat kötegelve te-
gye ki. A többrétegű italos kar-
tondobozokat kiöblítve, laposra 
taposva tegyék a gyűjtőzsákba, 

így kevesebb helyet igényelnek. 
Ne tegyen a zsákokba élelmiszer-
rel szennyezett hulladékot, étel-
hulladékot, folyadékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó flakont (pl.: 
hígítót, festéket, gyógyszert, mo-
torolajat) és üveget!

A csak italos palackot és  be-
főttesüveget tartalmazó üveg-
hulladékot a Sőtér István sétány 
2. szám előtti  üveggyűjtő edé-
nyekben kell elhelyezni. Kérjük, 
ne helyezzen az üveggyűjtőbe 
poharat, tükröt, ablaküveget, 
szemüveget, porcelánt, kerámi-
át, fénycsövet, izzólámpát, hőál-
ló üvegtálat és szélvédő üveget!

A műanyag/fém- és a papír-
hulladékok gyűjtése egyszerre 
történik, szállítása ingyenes 
és nincs mennyiségi korlátja. 
Kérjük, a szelektíven gyűjtött 
hulladékokat az átlátszó zsá-
kokban a „házhoz menő gyűj-
tés” napján reggel 6 óráig az 
ingatlanuk elé szíveskedjenek 
kihelyezni!

KERTÜNK, HÁZUNK, OTTHONUNK 

Gyűjtsük válogatva!
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Váctól Mohácsig – úszva a Dunán
Hétszázötven kilométer velo- 
cipéden, 235 kilométer úsz-
va, és mintegy 3000 kilomé-
ter futva. Ezek Hídvégi-Üstös 
Pál magyar ultra-sportoló, 
operatőr és fotós Dunával 
kapcsolatos tervei.

A 750 kilométeres veloci-
pédes távot már június végén, 
július elején teljesítette, akkor 
a magyarországi Duna sza-
kaszt   tekerte végig a jobb- és 
balparton, s térképezte fel a Du-
na-menti településeket. Közben 
konzultált az útba ejtett önkor-
mányzatokkal is, hogy előké-
szítse az augusztusi 235 kilo-
méteres Váctól Mohácsig tartó 
Duna-úszást. A távot augusztus 
25-én kezdte leúszni.

E küldetése során, augusztus 
27-én, vasárnap este érkezett 
a kulcsi Hajóállomásra, ahol a 
másnapi továbbindulás előtt az 
éjszakát töltötte. 

Érkezéskor a vízből kiemel-
kedve kicsit fáradtan közelített 
a fogadására érkezett emberek 
felé, de arcán hatalmas mo-
soly volt. Jó érzéssel töltötte el, 
hogy Jobb Gyula polgármes-
ter felajánlotta, szálljon meg a 
Hajóállomáson és, hogy várták 
megérkezését. Igaz, kicsit kö-
rülményesebb volt az idejutás, 
mint velocipéden, de azt mond-
ta, a település látványa a vízből 
gyönyörű, úgyhogy ez kárpó-

tolta és, hogy ezért akár ide is 
költözne. 

Nem akarok hősgyártásba 
kezdeni, de mindenképp elgon-
dolkodtató, amit ez a rendkívüli 
sportoló véghez visz. Isteni fel-
adatának tekinti, hogy felhívja 
az emberek figyelmét a környe-
zetvédelemre, természeti értéke-
inkre, az élővizek fontosságára, 
a globális felmelegedés miatt is 
egyre fontosabb édesvízkészlet-
re, Európa legjelentősebb folyó-
jára, a Dunára, amely nemcsak 
ivóvízbázis, de közlekedési út-
vonal, a pihenés és a sportolás 
helyszíne is. 

A küldetés sikerének sok fon-
tos összetevője van, a legmeg-

határozóbb a pozitív gondolko-
dás, mert, úgy gondolja minden 
fejben dől el és ez nála remekül 
működik is, hiszen ő ezt már 
hónapokkal ezelőtt eldöntöt-
te, hogy megcsinálja, így nincs 
megtorpanás, nincsenek holt-
pontok, csak a cél lebeg a szeme 
előtt. Nagyon fontos a kitartás, 
a fizikai és a mentális felkészü-
lés, az egészségügyi állapot és a 
táplálkozás. Szükség van egy jó 
társaságra, akikkel csapatot tud-
nak alkotni. Fontos, hogy eljus-
son a természet, a víz értéke az 
emberekhez, amit az ő felfogása 
szerint ajándékba kaptunk a te-
remtőtől. Ezt kell a fiataloknak 
is megtanítani, abban a szel-

lemiségben kell őket nevelni, 
hogy óvni és védeni kell mind-
ezt, s e felvilágosítás eszköze ez 
a sportteljesítmény. 

A 19 fokos vizet, amit még 
jól beöltözve is alig lehet 15 
percnél tovább bírni, feledteti 
az, amikor csatlakoznak hozzá 
kajakosok, kenusok és elkísérik 
akár a következő településig, 
amikor integetnek neki és szem-
besül vele, hogy a Duna mentén 
nincs szemét, hogy a víz tiszta. 

Szeptember 21-én indul el 10 
országot átszelő háromezer ki-
lométeres futására. Akkor újra 
találkozhatunk vele Kulcson.

Munkácsi Réka
Fotó: Tóth Norbert

Az ultra-sportoló sportteljesítménye figyelemfelhívás természeti értékeinkre

Érkezés után a Hajóállomáson – fontos, hogy legyenek kísérők, és a segítők csapatot alkossanak

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg gyermek horgász-
versenyét a Kulcsi Horgász és 
Természetvédő Egyesület júli-
us 8-án, a Duna-parton.  Első 
helyezett,  Radnó Rebeka, a  
második Oláh Ramiró Márkó, 
a harmadik helyezett pedig 
Radnó Rita lett. 

Augusztus 12-én, ugyancsak 
harmadik alkalommal rendez-
te az egyesület a 24 órás fel-
nőtt versenyét, amelyen évről 
évre  nő a versenyzők száma. 

Tavaly volt versenyző Pécsről, 
idén pedig Gyálról és Vecsés-
ről. A verseny nagyon jó han-
gulatban zajlott, a 13-i, reggeli 
eredményhirdetésen  Mészáros 
Róbert vehette át az első helye-
zettnek járó díjat, Barna István 
lett a második, Lelki György 
pedig a harmadik. A  legkisebb 
halért járó díjat Pánczél And-
rás, a legnagyobb hal díját Bar-
na István vehette át. 

A horgászokhoz, horgászathoz 
kapcsolódó hír, hogy a felnőtt-

verseny idejére, önkormányza-
ti támogatással készültek el az 
egyesület által megrendelt, a 
Duna-parton sététálók tájékoz-

tatását szolgáló ismeretterjesztő 
táblák a Dunában fellelhető hal-
fajokról. A  táblákat Hullám utca 
alatti partszakaszon helyezték el.

Versenyek, táblák

A Hullám utca alatti partszakaszon tájékoztatnak a táblák



A magyar kajak-kenu 
válogatott tagjaként négy 
számban állhatott rajthoz 
a júliusi Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválon 
(EYOF) a tizenhat éves 
kulcsi Horváth Benedek. 

Vízi Gábor mesterrel mind a 
négy számban a döntőt célozták 
meg, s Beni hozta is a tervet. 
Nemhogy négy döntőt vívha-
tott, de három ezüstérmet is be-
húzott, a negyedik, sorrendben 
is utolsó fináléban pedig csak a 
célfotó hosszas vizsgálata után 
maradt le a dobogóról. 

Ismerve a fiatalember maxi-
malizmusát, nem lepődtem vol-
na meg, ha az arany elmaradása 
miatt kissé csalódott Horváth 
Benedekkel találkozom a Rác- 
almás SE csónakházában, de 
letargiának nyomát sem láttam, 
és nagyon higgadt, már-már 
felnőttes értékelést hallottam 
tőle: – Elégedett vagyok, nincs 
hiányérzetem, hiszen négy 
döntőt terveztünk egy olyan 
mezőnyben, amelyet nem is 
ismertünk. Most már tudom, 
hogy bitang erős volt, egyesben 
is, vegyespárosban is. A legjob-
ban annak örülök, hogy miután 

döntőbe jutottam, sikerült az 
általam felépített pályát végig-
menni. Ez most két ezüstre volt 
elég, de nagyon jó volt a spa-
nyol srác – mondta el Horváth 
Beni. (A spanyol srác Manuel 
Fontan, aki C-1 200 és 500 mé-
teren is győzött – a szerk.) 

Nem megy a Dunának edzője 
Vízi Gábor sem afölötti bána-
tában, hogy nem jött össze az 
arany, sőt, kifejezetten mosoly-
gós volt, hiszen Horváth Beni  
EYOF-os sikerei után az Eu-
rópai Olimpiai Reménységek 
Versenyének válogatóján is 
brillíroztak fiai. A már résztve-
vő Beni mellett ugyanis Bucsi 
Bálint is hajóba ülhet szeptem-
ber 15-17 között Racicében, 
méghozzá C-2-ben és C-4-ben 
is! Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy Horváth Beni a serdülő 
után az ifjúsági korú olimpiai 
reménységek versenyén is a 
válogatott fontos láncszeme,  
három 500 méteres számban: 
egyesben, párosban és négyes-
ben is képviseli hazánkat. 

Nem véletlen, hogy a 2017-
es szezont Bölcskei Ferenc 
szakosztályvezető az eddigi 
legeredményesebb szezonként 

emlegeti, hiszen idei eredmé-
nyeikre a szakmabeliek is fel-
kapták a fejüket. Amiben per-
sze a komoly munka mellett, 
utánpótlás-nevelő egyesületről 
lévén szó, van némi szerepe 
a szerencsének is, hiszen az 
még patinás nagy kluboknál 
is csak százévente fordul elő, 
hogy úgy jöjjön össze négy 
kenus egy korosztályban, mint 
itt: ketten-ketten (Horváth Be-
nedek és Nagy Ivo Máté) 16, 
illetve (Bucsi Bálint és Bucsi 
Bence) 17 évesek, s így tud-
nak ugyanazokon a távokon 
3-4 másodpercen belüli szórá-
sú időket. Olyannyira, hogy 
az EORV válogatón a dobogó 
második és harmadik fokára 
is rácalmási páros állhatott fel. 
Csak egy kicsi hiányzott, hogy 
a kenu négyesünk színtiszta  
rácalmási legyen. Bár még le-
het, ha nem is az EORV-n, de 
még komolyabb világverse-
nyen, hiszen ez a négyes jövőre  
is együtt versenyezhet...

Most azonban még 2017-et 
írunk, s az idény végén Hor-
váth Beniék tovább fényesíthe-
tik az egyesület és persze saját 
hírnevüket. 
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Bölcskei Ferenc szakosztályvezető, Bucsi Bálint (17) és Horváth Benedek (16) olimpiai reménységek 
és mesterük, Vízi Gábor. Már most eddigi legeredményesebb idényét éli a kis vidéki szakosztály!

Mercedesek, 
ha találkoznak

Lehet álló, fekvő, kerek, vagy 
duplán kerek lámpás, benzines, 
dízel, turbó vagy kompresszo-
ros, mindegy csak Mercedes 
legyen! Nekik szól a meghívó 
a kulcsi sportpályán szeptem-
ber 3-án, vasárnap rendezendő 
márkatalálkozóra. Az ilyenkor 
szokásos szépségverseny, fel-
vonulás, Bálna Merci húzás és 
felnitartás mellett a szervezők 
főleg a férfi (és nő) vendégek 
számára látványos és izgalmas 
meglepetést is tartogatnak

Családi és 
sportnap is 

Családi sportnappal kö-
szönnek el a Kulcsi SE szak-
osztályai szeptember 9-én a 
sportpályától: sikeres pályá-
zataiknak köszönhetően fej-
lesztési forrásokhoz jutottak, 
így újabb egységekkel bő-
víthetik a konténeröltözőket, 
felújítják a kapu mögötti lab-
dafogó hálókat, korláttal kerí-
tik körbe a pályát, amelynek  
talaját és gyepét is felfrissítik.

A játékteret érintő beavat-
kozás egyúttal azt is jelenti, 
hogy a Fejér megyei labda-
rúgó bajnokság másodosz-
tályában szereplő U19-es, 
illetve a harmadosztályban 
a feljutást célul tűző felnőtt 
csapat hátralévő őszi mérkő-
zéseinek pályaválasztói jogát 
felcserélte. Tavasszal viszont 
minden hétvégén két futball-
meccset is rendeznek majd a 
megújult pályán. 

Szeptember 9-ikére azon-
ban még mindenkit hívnak 
és várnak, a sportos napon 
számos játékos vetélkedő-
ben próbálhatják ki magukat, 
nevezhetnek lecsós ételek 
versenyére, és együtt tornáz-
hatnak többek között Katus 
Attilával. Részletes program  
online kiadásunkban a www.
kulcs.eu/ko honlapon, érdek-
lődni, jelentkezni pedig He-
gyi Zitánál (+36204035783) 
és Horváth Ágnesnél 
(+36703766191) lehet.  

Olimpiai reménységek
Horváth Benedek most az ifik között versenyezhet
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Egységes központi 
címregiszter készül
A külterületi és zártkerti ingatlanok is házszámot kapnak

Magyarországon a közigaz-
gatás eddig nem rendelkezett 
egységes közhiteles, az ország 
valamennyi címét tartalmazó 
cím-adatbázissal. Ennek meg-
oldásaképp a jelenleg külön-
böző hatóságoknál párhuzamo-
san nyilvántartott címadatok 
egyetlen nyilvántartásba tör-
ténő egyesítésével a Központi 
Címregiszter (a továbbiakban: 
KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok 
naprakészek, pontosak legye-
nek, a különböző nyilvántar-
tásokban szereplő címadatok 
megegyezzenek, és minden ha-
tóság ezt az azonos adattartalmú 
nyilvántartást használja. Az ez-
zel kapcsolatos feladatok ellátá-
sát a központi címregiszterről és 
a címkezelésről szóló kormány-
rendelet  írja elő, amely megha-
tározza nemcsak azon ingatla-
nok körét, amelyeknek címmel 
kell rendelkezniük, hanem a 
címképzés folyamatát, valamint 
a már bejegyzett cím módosítá-
sának és törlésének szabályait is. 

A kulcsi ingatlanok esetében 
Kulcs Község Jegyzőjének nevé-
ben a Igazgatási csoport gondos-
kodik a nyilvántartásokban  sze-
replő címek felülvizsgálatával, 
szükség esetén új címek képzé-
sével. Közterületnév hiánya ese-

tén az önkormányzat döntést hoz 
a közterület elnevezéséről, vagy 
a  közterületnév módosításáról. 
A továbbiakban helyrajzi számos 
ingatlanba bejelentkezni, állandó 
és tartózkodási címet létesíteni 
nem lehet, kizárólag házszámmal 
ellátott ingatlanba.

A belterületi ingatlanokon 
kívül a külterületen fekvő és a 
zártkerti ingatlanok is házszámot 
kapnak, illetve a felülvizsgálat 
során a már meglévő házszámok 
megváltozhatnak. A házszámot 
jelző táblát az ingatlan utcafronti 
kerítésére, ha az nincs, házfalá-
ra, az utcáról látható módon kell 
az ingatlan tulajdonosának elhe-
lyezni. A házszámtábla beszer-
zéséről, kihelyezéséről, szükség 
szerint cseréjéről és pótlásáról 
az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni.

A fenti eljárások miatti cím-
változások folyamatosan meg-
tekinthetők az önkormányzat 
honlapján (www.kulcs.eu/hir-
detmenyek ) valamint a Polgár-
mesteri Hivatal (2458.Kulcs, 
Kossuth L. u. 83. ) földszinti 
hirdetőtábláján a közzétételtől 
számított egy hónapig.

A címváltozással érintett in-
gatlanok tulajdonosai értesítést 
kapnak a Polgármesteri Hiva-
taltól. 

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
 
Palóczi Tímea                        70/639-0152

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

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 ösz-
szejövetele.
16.30-tól Key Dance group hip 
hop tánc edzések az emeleten.
07.00-16.00 Dr. Gulyás Ist-
ván kiállítása Magyarország 
rendvédelmi szerveinek tör-
ténetéről.

18.00-tól KickboX aerobik Sza-
bóné Márfy Zsuzsanna vezeté-
sével.
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 közössé-
gének összejövetele.
18-tól kickbox aerobic Szabóné 
Márfy Zsuzsanna vezetésével.
07.00-16.00 Dr. Gulyás István 
kiállítása a rendvédelem törté-
netéről.

Kedves Olvasó!
Reményeink szerint már el-

jutott Önhöz is az új köntös-
be öltöztetett Kulcsi Krónika, 
amellyel májusban találkozha-
tott először.  

Természetesen, mint minden 
változást, ezt a formai és tartal-
mi megújulást is az vezérelte, 
hogy Önöknek jobban tetsző, 
nagyobb örömmel kézbe ve-
hető, és könnyebben olvasható 
újságot készítsünk. Hiszen az 
újság Önöknek készül, és azért 
van, hogy tájékoztassunk a tele-
pülés dolgairól, közös ügyeink-

ről, 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.

Vagyis arra biztatunk minden 
olvasónkat, hogy írjuk együtt a 
Kulcsi Krónikát!

A +36708506407-es mobil-
számon és a kronika.kulcs@
gmail.com e-mail címen bár-
mikor elérnek!

Írjuk együtt a Kulcsi Krónikát! Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
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Dunaújvárosi 
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