
Jelentés a menzáról Többszörös jubileumi év Forradalmat varázsoltak Családi Falunap
Palócleves, káposztás tészta és 
alma volt a menü március 22-
én az általános iskola menzá-
ján. Mi ebben a hír?    4. oldal

Miniszterelnöki emléklappal és 
egy üveg borral köszöntöttük a 90 
éves dr. Oberrecht Kornél nyu-
galmazott állatorvost.    5. oldal

Elbűvölten, pisszenés nélkül néz-
ték gyerekek és felnőttek, ahogyan 
a harmadikosok forradalmat vará-
zsoltak a tornaterembe.   6. oldal

Idén április 30-án rendezi Kulcs 
Községi Önkormányzat családi 
Falunapját a Sportpályán. Meg-
hívó és programok:      11. oldal

Húsvét, 
feltámadás

A húsvét a keresztény-
ség legnagyobb ünnepe, az 
„ünnepek ünnepe”, Jézus 
Krisztus feltámadásának, 
az emberiség megváltásá-
nak ünnepe. A keresztény 
ünnep az ószövetségi pász-
ka ünnepéből nőtt ki, mivel 
Jézust a zsidó húsvét előtt 
ítélte halálra Poncius Pilá-
tus, nagypénteken keresztre 
feszítették, és vasárnap, a 
harmadik napon támadt fel. 
De a feltámadás, a tavaszi 
újjászületés igénye  már a 
természeti népekben is meg-
volt, s ehhez kapcsolódó 
szokásaik ugyanúgy velünk 
élnek, mint az egyház által 
kanonizált misztérium. 

Kellemes húsvéti ünne-
peket kívánunk a Krónika 
olvasóinak!

Még igencsak tél volt március 19-én, amikor a multifunkciós műfüves sportpálya alapkövét letették, s ezzel va-
lóságosan is elkezdődtek a közel huszonötmillió forintos, húszmillió forint értékben pályázati forrásból fedezett 
beruházás kivitelezési munkálatai. Képünkön Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs alpolgármester az első 
„kapavágásokat” teszi meg, az alapkő gödrét ássák.  Rövidesen megtörténik ez a csatornamű beruházáson is, 
amelynek munkaterületét március 23-án adták át, s hasonlóképp kivitelezés előtti szakaszba fordult az ugyan-
csak pályázati forrásból megvalósuló fűtőmű előkészítése. Helyzetjelentések a 2-3. oldalon

2018. március, 11. évfolyam 3. szám

Beruházások tavasza
Kisebb felújítások mellett három nagy volumenű fejlesztés



A szerződés szerint júniusban 
jár le Kulcs új Egészségházának 
átadási határideje, de a kivitele-
zők mindent megtesznek, hogy 
már a közelgő Falunapon mi-
nél jobb készültségi állapotba 
hozzák a felnőtt-, gyermek- és 
fogorvosi szolgálatnak is helyet 
adó létesítményt. A munkála-
tok jól haladnak, ottjártunkkor 
villanyszerelési hálózatépítési 
munkálatok folytak, új nyílás-
zárók érkezésére vártak. Ha 
ezek is a helyükre kerülnek, 
kezdődhet az épület homlokza-
tának szigetelése, festése.

– Hogy fogunk itt izzadni a 
Falunapon... – mondta Fejes 
Balázs alpolgármester, majd 
húzott egyet a forró teából és 
allaposan rátaposott az ásóra, 
hogy az áthatoljon a talaj fölső, 
még fagyott rétegén.

Szó se róla, senki nem szá-
mított rá, hogy március 19-én 
térdig érő mínuszok gáncsos-
kodnak minden jószándékú 
ember jó szándékaival szem-
ben. De a naptár már csak 
ilyen, arra a napra volt kitűzve 
a Multifunkciós műfüves sport-
pálya megvalósításának első 
kapavágása, itt voltak az építé-
szek, a kivitelezők, elkészült a 
kapszula is, amivel Jobb Gyula 
Polgármester és Fejes Balázs 
alpolgármester, ahogyan az egy 

ilyen jelentőségű beruházásnál 
illik lerakták a majdani, több 
objektumból álló sportcentrum 
első beruházásának alapkövét. 
A multifunkciós, műfüves, vi-
lágítással szerelt és a szükséges  

sporteszközökkel telepített,  
22x42 méteres sportpálya en-
nek a komplexumnak az első 
objektuma, amelyre az önkor-
mányzat 2017-ben húszmillió 
forint vissza nem térítendő tá-

mogatást nyert, amit négy és 
félmillió forint önerővel kiegé-
szítve áll össze a pálya költség-
vetése. 

A közbeszerzési pályázaton 
kiválasztott cég, helyi alválla-
kozókkal megerősítve, március 
19-én kezdett hozzá a munká-
hoz, miután polgármesterünk 
és alpolgármesterünk az első 
gödröt kiásták, s abban helyez-
ték el a PVC csőből kialakított 
időkapszulát, a mérés szerint 
pontosan a pálya két átlójának 
metszéspopntján. 

Az álmoskönyvek szerint ez 
mindenképpen jó jel, és okot ad 
a bizakodásra, hogy április 30-
án, a családi falunapon valóban 
izzadni fognak a pályavatón 
futballozók!                      M. I.
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A kapszula üzenete az utókornak
Elkezdődött a műfüves sportpálya építése. A Falunapon már derbi lesz!

Hó és komoly mínusz fokok fogadták a területre érkezőket, de naptár már csak ilyen... Jobb Gyula és Fejes Balázs elszántan kezdett  a munkához

Jól halad az egészségház átalakítása

Hamarosan új homlokzatot is kap a tempósan készülő Egészségház

Ez pedig már egy három nappal később készült kép – tempósan haladnak

Kis tavaszi 
karbantartás

Több utcában is elkezdte, il-
letve a közeljövőben tervezi az 
önkormányzat a tél folyamán 
leromlott útfelületek javítását, 
karbantartását. Az Orgona, Jáz-
min, Fecske és Ősz utcákban a  
murvázást frissítették fel. Je-
lenleg az Arany János utcában 
kátyúznak, amit a falu többi 
utcájában is elvégeznek. Ezzel 
párhuzamosan, ütemezetten 
folyik a közvilágítás kiépítése 
többek között a Határ, Orgona, 
Nefelejcs és Fecske utcában, 
valamint a Csillag közben.



Nevezetes dátum lesz 
március 23. (is) települé-
sünk életében: komoly lé-
péssel kerültünk közelebb 
a régen várt csatornamű 
megvalósulása felé. 

A munkaterület átadási el-
járást követően napokon, de 
legalábbis heteken belül tény-
legesen is elkezdődhetnek a 
kivitelezési munkák. Ez ugyan 
jó hír, de már most szólunk 
a kulcsiaknak, hogy a remélt 
kényelmes és környezettuda-
tos élet felé vezető út némi ké-
nyelmetlenséggel kezdődik, de 
minden nehézség áthidalható 
némi toleranciával. 

Mivel a három települést, 
Kulcsot, Rácalmást és Duna-
újvárost is érintő szennyvíz-
csatorna beruházás legnagyobb 
részt a mi településünket érinti, 
s mivel itt kezdődnek a kiviteli 
munkák is, a munkaterület-át-
adási eljárás is Kulcson kez-
dődött. A polgármesteri hivatal 
tanácstermében Tóth-László 
Zsuzsanna, a projektet irányító 
Nemzeti Fejlesztési Program- 
iroda mérnöke hallgatta meg 
és jegyzőkönyvezte a kivite-
lezést végző Mészáros & Mé-
száros, valamint Duna Aszfalt 
Kft.-k, az  érintett szakható-
ságok, a vízügyi igazgatóság, 
az áram- és gáz-, valamint a 

vízszolgáltató, közútkezelő és 
az önkormányzatok jelenlévő 
képviselőinek  véleményét, 

észrevételeit a munkálatok 
előkészületeiről. Az eljárásról 
készített jegyzőkönyv kézhez-
vételétől azután  nyolc napjuk 
lesz az érintetteknek a nyilat-
kozattételre, s ha senkinek nem 
lesz a munkálatok késleltetését 
eredményező észrevétele, azt 
követően lehet a munkakezdési 
engedélyt megadni. Az első ka-
pavágás előtti helyszíni terüle-
tátadás tehát később lesz.

Az eljárásban érintettek ész-
revételeinek megtétele után                   
Melkovics János, dr. Galam-
bos Dénes parlamenti titká-
ra országgyűlési képviselőnk  
üdvözletét tolmácsolta a je-
lenlévőknek, mint mondta, a 
képviselő úr rendkívül sajnálja, 
hogy halaszthatatlan parlamen-
ti elfoglaltsága miatt nem lehet 
jelen a rendezvényen, hiszen 

tudja, hogy a település lakóinak 
milyen régi és fontos problémá-
ja oldódhat meg rövidesen. De 
kulcsiak bízhatnak abban, hogy 
az előkészítés és tervezés idő-
szakának töredéke alatt meg-
épülhet a csatornamű, amely 
(Dunaújvárossal együtt) több 
mint kétezer háztartást érint, és 
a kivitelezés során mintegy 30 
kilométer hosszban fektetnek le 
szennyvízelvezető csövet.

Rózsa András, a kulcsi önkor-
mányzat által felkért műszaki 
tanácsadó felhívta a kivitelezők 
figyelmét: nagyon fontos, hogy 
az érintett utcákban lakókat 
időben kiértesítsék a tervezett 
munkálatokról, várható korlá-
tozásokról, azok ütemezéséről, 
amire a kivitelező képviselője 
ígérte, a postaládákba bedobott 
szórólapon keresztül időben 
tájékoztatják majd a lakókat a 
tudnivalókról. 

Polgármesterünk ezt any-
nyival egészített ki, hogy a 
projektvezető rendelkezésére 
bocsátanak egy irodát a pol-
gármesteri hivatalban, ahol egy 
faliújságot is elhelyeznek, ame-
lyen a csatornaépítés  mellett a 
többi, párhuzamosan zajló  be-
ruházással kapcsolatos fontos 
információkat is nyomon lehet 
majd követni.  

                     Munkácsi Imre
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Csatornamű: visszaszámlálás indul!
Átadták a munkaterületet, heteken belül elkezdődik az építkezés

Tóth-László Zsuzsanna, a projektet irányító Nemzeti Fejlesztési Programiroda mérnöke (a fenti kép bal szélén) 
vezette a munkaterület-átadási eljárást, a kivitelezők, az önkormányzat vezetői, országgyűlési képviselőnk parla-
menti titkára, az érintett hatóságok és közüzemi szolgáltatók ülték körbe az asztalt és egyeztetették a tennivalókat 

Településükön 1460 ingat-
lant érint a csatornázás – je-
lenleg. A lehetőséggel ugyanis 
most csak azok élhetnek akik-
nek van vezetékes vizük. Bár-
mennyire is hihetetlen, jelen-
leg még számos olyan ingatlan 
van településünkön, ahol ez a 
szolgáltatás még nincs jelen. 
Nekik azt javasolja polgár-
mesterünk, ha élni akarnak a 
most még ingyen kínált csa-
tornabekötéssel, mielőbb csat-
lakozzanak az ivóvízhálózatra 
is, mivel a most zajló a Kulcs, 
Rácalmás, Dunaújváros pro-
jekt állami beruházás, így az 

önrészt is átvállalta az állam 
a településektől. Ez a kulcsiak 
esetében háztartásonként 250 
ezer, összességében mintegy  
300 millió forint. 

A közeljövőben a Tavasz 
utcában, az úgynevezett A2-
es, sportpályától a Nyár utcáig 
terjedő területen kezdődnek a 
munkák, amelyekkel párhuza-
mosan, mint már utaltunk rá, 
elkezdődik a fűtőműhöz kap-
csolódó vezetékhálózat kiépí-
tése, a sportcentrum fejlesz-
tése, illetve a csatornaműhöz 
kapcsolódóan a Kossuth Lajos 
utcai járda  átépítése is.

A Tavasz utcában kezdik a munkát



Volt ám szilaj üdvrivalgás – 
és talán egy kis rettegés is –, 
amikor az érces hangú róka 
először színre lépett, de hamar 
lenyugodtak a nézői kedélyek. 
Gyorsan kiderült ugyanis, 
hogy a szereplők nem egy-

mást – és pláne nem a műértő 
közönséget – akarják felfalni, 
csupán egymást szeretnék a 
„jusson is, maradjon is”-elv 
alapján megvendégelni. 

La Fontaine örökbecsű me-
séjét március 6-án az iváncsai  

Eleven Társulat művészei 
hozták el óvodánkba, s az iz-
galmas-tanulságos történet 
végkifejletének feloldásaként 
táncra hívták kicsinyeinket…     

Az égiek is mosolyra fakad-
hattak az óvodától a Faluházig 
kígyózó kis menet láttán, mert 
tavasziasan friss időt, szikrá-

zó napsütést küldtek a külde-
tést teljesítő kis csapatnak.  A 
Nyuszi csoportosok, az óvoda 
valamennyi aprósága nevé-
ben, maguk készítette nem-
zetiszín kokárdákat tűztek a 
Kossuth-szobor elé – az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc ünnepének tiszteletére.   

Palócleves, káposztás 
tészta és alma volt az ebéd 
az iskola menzáján, márci-
us 22-én. Hogy ez miért hír, 
annak számos oka van.

Az egyik, ha nem is a leg-
fontosabb, de talán a legérde-
kesebb ok, hogy a fenti menüt 
aznap hét Fejér megyei telepü-
lés mintegy félszáz menzájá-
nak tálalójában  porciózták ki, 
nem kevesebb, mint 53 féle, a 
legkülönbözőbb mentességek-
re figyelően elkészített étlap 
szerint, hogy mind a kétezer 
vendég jól lakjon, és ne legyen 
semmi baja. 

És egy másik, sokak által nem 
ismert, de mindenképpen emlí-
tésre érdemes ok: ez a menü, a 
közétkeztetési törvény szerint, a 
következő három hónapban nem 
kerülhet ismét az asztalokra. 

Lassan lepereg az első ne-
gyedév a kulcsi közintéz-
mények étkeztetését végző 
martonvásári HPM Plus Kft. 
szerződéséből, a tapasztalatokat 
is összegezni ültünk le az álta-
lános iskolai menzán Martonosi 
Tamással, a kft. ügyvezetőjével 
és Gutyán Henrietta dietetikus, 
közétkeztetési részlegvezető-

vel. Ebédidőben, így volt al-
kalmunk szemlézni a  menzán 
átvonuló gyereksereg tetszésin-
dexét. Azt lemérhettük, hogy a 
leves korosztálytól függetlenül 
nem túl népszerű, legfeljebb ott, 
ahol a tanári rábeszélés gerjeszt 
némi kíváncsiságot iránta. 

– Sajnos az otthoni, normá-
vá érett szokások is befolyá-
solják egy menza megítélését 
a gyerekek részéről – mondja 
tapasztalataikról Martonosi 
Tamás. Míg az óvodából, ahol 

az óvónő együtt eszik a gyere-
kekkel de legalábbis igyekszik  
megkóstoltatni velük az ebédet, 
lényegesen kevesebb panaszt 
hallunk. Itt viszont, ahol meg 
sem kóstolják az ételt, sűrűn 
halljuk az asztaloktól, hogy fúj 
azt ne egyél, mert rossz... 

És valóban, a három éve be-
vezetett közétkeztetési törvény 
rendkívül megszigorította pél-
dául a só bevitelét, de nyitva 
hagyott egy kiskaput: ha kiten-
ni nem is lehet, a pultból min-

dig kérhetünk, nem csak sót, 
bármilyen fűszert. Ez a mindig 
kéznél lévő segítség, de Marto-
nosi úrék biztatnak mindenkit, 
hogy hpmpluskft@gmail.com 
címre írják meg bátran észrevé-
teleiket, és szívesen állnak ren-
delkezésre egy élő fórumon is.

Pusztán a kíváncsiság kedvé-
ért e sorok írója is tesztelte az 
egyik kedvencét, a palóclevest, 
s a kóstolás nélküli sózással, 
borsozással együtt kitűnőre mi-
nősítette.                             (mi)
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Gyorsjelentés az iskolai menzáról
Fő a változatosság: három hónapig nem ismétlődhet egy menü sem!

Hegedűs Mira Emília, Rafael Mercédesz és Illés Karolina elégedett volt a levessel is, a tésztával is, általában szere-
tik a menzai kosztot, csak a „darált hús-szószos spenót” nem jött be nekik. De most egy darabig, legalább  három 
hónapig nem is kell attól tartaniuk, hogy ilyesmi lesz, legalábbis Gutyán Henrietta és Martonosi Tamás szerint 

Mesevilággá varázsolták



Ha lehet, kétszeresen is 
kedves kötelességének 
tett eleget  február 28-án 
Jobb Gyula polgármester: 
kilencvenedik születésnap-
ján köszöntötte 
Oberrecht Kornél nyugal-
mazott állatorvost.

Kétszeresen is, mondtam volt 
bátran, hiszen az önmagában is 
örömre okot adó jeles dátumon 
egy olyan lokálpatrióta kulcsit 
is köszönthetett a kis küldött-
ség, aki nem csak aktív éveiben 
járult hozzá a falu, a közösség 
erősödéséhez, de most is szív-
ügyének tekinti a helytörténeti 
értékek felkutatását és azon 
munkálkodik, hogy  gyűjtött 
kincseit az utókornak tovább-
adja. Ennek megfelelően ő is 
ajándékkal fogadta a hozzá 
ajándékkal érkezőket, köztük  
polgármesterünket, aki Orbán 
Viktor miniszterelnök köszön-
tőlevelét adta át, és Nemesné 
Csepecz Katalin munkaügyi 
főelőadót, akinél egy üveg jó-
fajta, szigorúan gyógyászati 
felhasználásra javallott vörös-
bor lapult. 

Mindazonáltal a szépkorúság 
mellett egy másik évforduló 
okán is megilleti a köszöntés 
a falu egykori állatorvosát, hi-
szen éppen hatvan esztendeje 
kezdte meg gyógyító munká-
ját  Kulcson és a környékbeli 
településeken, Eglesz Kálmán 
helyét átvéve. Ráadásul, mint 
az ezer felé elágazó beszélgeté-
sünk során hamar kiderült, csak 
ősei hazájába tért vissza, mivel 
Oberrecht nagyapjának malmai 
voltak a környéken: szélmalom 
a vasútállomás fölötti dombon, 
vízimalom a Dunán. Apja vi-
szont már inkább valami ke-
vésbé megerőltető hivatásra vá-
gyott, kitanulta a jegyzőséget, s 
így lett belőle Csabdi jegyző-
je. Ott látta meg a napvilágot 
Oberrecht Kornél 1928. február 
29-én! De, hogy ne ezen a csak  
négyévente létező napon le-
gyen a születésnapja, 28-ikára 
anyakönyvezték. 

  Az állatorvoslás iránti szen-
vedélyért viszont nagynén-
jének, Oberrecht Ilonának a 
férjét, bizonyos Pauer Feren-
cet kell okolni, aki Bicskén és 
Kálozon felelt az állategészség-
ügyért, s akinél igen sok időt és  
igen nagy kedvvel töltött el a 
cseperedő Oberrecht Kornél.

– Jó volt a társaság, tetszett 
az életforma, hiszen a bácsikám 
mindig úton volt, ismert min-
denkit, ismerte mindenki a kör-
nyéken, amikor náluk voltam, 
engem is vitt mindenhová az 
egylovas bricskáján. Hajthat-
tam a lovat, sőt tíz évesen azt is 
megengedte, hogy én adjam be 
az injekciót a tehénkének. Le-
hetett más választásom? – tárja 
szét a kezét a Doktor úr.

A fővárosban elvégzett gim-
náziumból 1946-ban egyenes 
út vezetett az állatorvosi egye-
temre, ahol ugyan ´49-ben 
majdnem elérte őt is a tisztoga-
tás szele  (egy jegyző csemetéje  
még az átkos rendszer értelmi-
ségét szimbolizálta), de néhány 
hét után az ügy lecsukódott, s 
két év múlva, diplomáját kéz-
hez véve Ráckeresztúron kez-
dett dolgozni, majd Szabadegy-
házára helyezték. Ez a település 
egyébiránt azt megelőzően, a 
fordulat évében, 1949-ben lett 
Szolgaegyházából Szabadegy-
háza, hiszen egy éppen sarjadó 
népi demokratikus köztársa-
ságban a szolgaság írmagját 
is illett kiirtani. Ám mivel ez 
a lelkekből csak generációkon 

keresztül sikerülhet, Oberrecht 
Kornél, a szép, emberséges, 
nyugodt, gyógyító-alkotó életre 
vágyó fiatal értelmiségi átlátta, 
hogy neki ebből ott csak kevés 
része lesz, az első adandó alka-
lommal elpályázott onnan.

A Nagy Rendező pedig ide, 
Kulcsra irányította, ahol (pon-
tosabban az akkor még közös 
tanács alá tartozó Rácalmáson)
egy szép napon beültette egy 
fogorvosi székbe, amely dr. 
Kőszegi Éváé volt, akivel pe-
dig ugyancsak ebben az évben 
ünneplik majd a negyvenötödik 
házassági évfordulójukat.

Amikor ismét összegyűlhet a 
szűk család, ahogy most is össze-
gyűltek, gyerekekkel, unokákkal 
összesen tizenheten. (munkácsi)
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Egy többszörösen is jubileumi év
A kilencven esztendős dr. Oberrecht Kornélt köszöntöttük születésnapján

A miniszterelnöki emléklappal és egy üveg borral érkezett a köszöntő különítmény, cserébe egy korty 
pezsgőt és egy órányi időtlenséget kapott. Számolatlan adomával, tengernyi derűs bölcsességgel  



Március 14-én, a Fekete István 
Általános Iskola és ÁMI  zeneter-
mében rendezett ünnepség után 

az ünneplők egy része átvonult a 
községházára, ahol az előtérben 
Petőfi Sándor, a forradalom köl-
tőjének,  a téren pedig a magyar 

szabadság „szinonimájának”, 
Kossuth Lajosnak a szobrát 

koszorúzták meg. 
Jobb Gyula polgármester  

elevenítette fel röviden 1848-49-es 
szerepüket, s utalt szellemiségük 
korszakokon átívelő erejére, máig 

ható jelentőségére, majd Fejes 
Balázs alpolgármesterrel és Budai 

Árpáddal, iskolánk igazgatójával 

Hetvennégy pályamunka 
érkezett a Víz világnapja 
alkalmából idén is meghir-
detett rajzversenyre.

Harminc óvodás és negyven-
négy alsó tagozatos általános 
iskolás rajzolt, festett, zsír- 
krétázott a Magyar Hidrológiai 
Társaság dunaújvárosi területi 
szervezetének felhívására, ez-
zel is bizonyítván, hogy Kul-
cson fontos a víz. Legelső sor-
ban is persze azért, mert inni 
tudunk belőle, fürödni tudunk 
benne, és locsolni tudjuk a vi-
rágokat – hogy csak a megkér-
dezett ifjú művészek néhány 
gondolatát idézzem – de fontos 
azért is, mert a Duna legfonto-
sabb alkotóeleme. A Duna pe-
dig, és ebből polgármesterünk 
sem csinál titkot, minden kulcsi 
jó barátja, a gyerekeknek pedig 
különösen. 

A gyerekek tehát rajzoltak, 
a zsűri (Bárándy-Horváth Ilo-
na, Kosztolányi György és 
Schinogl Ferenc) zsűriztek, 
Jobb Gyula polgármester pedig  
Hegedűs Andrea és Soproni 
Katalin segédletével átadta a 
díjakat. Először is a legjobbnak 
ítélt rajzok készítőinek, akik az 
óvodából hatan voltak, lévén 
két-két első, második és harma-
dik díjat ítéltek oda, sorrendben  
Farkas-Zágoni Barnának, Liha 
Rudolfnak, Berze Lénának és 

Borsos Sárának, valamint Né-
meth-Nagy Ninának és Hege-
düs Emíliának. Az iskola első-
seinek sorrendje: Nagy Jázmin, 

Hegedüs Gergely, Oláh Ramiró 
Márkó. A másodikosoknál Hor-
váth Szebasztián, Fekti Flóra és 
Holtner Ámon, a harmadikosok 

között Herczog Dominik, Mor-
va Patrik, Fejes Koppány, míg a 
negyedikeseknél Lukács-Nagy 
Ákos, Ujlaki Dominik, Utassy 
Zsófia sorrend alakult ki. Az 
ötödik osztályosokra ugyan a 
kiírás nem vonatkozott, ám az 
egyetlen pályázót, Páhi Fruzsi-
nát különdíjban részesítették a 
kiírók, akiket Koszorús Zoltán 
elnök, Fejes László és Bogáth 
Jenő (Hidrológiai Társaság) és 
Kiss Jenő (Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság) képvi-
selt. És mert a kulcsiaknak mint 
már utaltunk rá, fontos a víz, a 
díjazásba A Jövő Kulcsa Egye-
sület is hathatósan besegített. 
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A kulcsi gyerekeknek fontos a víz
Hetvennégyen rajzoltak a Víz világnapjára kiírt pályázatra – van mondanivalójuk

Művek a falakon, alkotók a székekben, jöhet a díjözön. Néhány napig még vidám rajzokkal dekorált a Faluház...



Elbűvölten, szinte pissze-
nés nélkül nézték gyerekek 
és felnőttek, ahogyan a 
harmadikosok forradalmat 
varázsoltak az iskola torna-
termébe.

Képletesen is és valóságo-
san is, amennyiben forradalmi 
hévvel, s a 9-10 évesek minden 
komolyságával idézték meg az 
1848-49-es szabadságharc mo-
mentumait, és – ami talán még 
fontosabb, mert a korosztály-
tól szokatlan – gondolatiságát, 
üzeneteit a Fekete István Álta-
lános Iskola harmadik osztá-
lyosai. Nekik jutott ugyanis a 
megtisztelő feladat, hogy for-
radalmunk 170 évfordulóján 
ők emlékezzenek meg a nagy 
elődök hőstetteiről, és Szabó 
Sándor tanítványai fantaszti-
kus, sokáig emlékezetes műsort 
varázsoltak iskolástársaik és az 
érdeklődő kulcsiak elé. 

Ahogyan kell, és a hasonló 
műsorokban ez már megszo-
kott, természetesen a Pilvaxból 
indultak a mi ifjaink is, és szá-
mos kordokumentum, versek, 
leiratok, naplójegyzetek, parla-
menti felszólalások segítségé-
vel pontról pontra, mozzanatról 
mozzanatra végighaladtak a 
magyar szabadság kivívásá-
nak, majd a túlerő általi elve-
szejtésének stációin. És, ha azt 
gondolnánk, hogy a közel egy 
órás, igen feszes műsor fárasz-
totta volna akár a hallgatóságot, 
akár a játszókat, hát nagyot té-
vedünk: felnőttek és gyerekek 
pisszenés nélkül nézték végig 
a műsort.

A harmadikosok által maguk 
teremtette műsort, mert mint 
Szabó tanár úr elmondta, a ki-
indulásként kézbe vett forgató-
könyvet a gyerekek tették élővé 
ötleteikkel a hathetes próbák 
során.                                 M. I.

2018. MÁRCIUS                                                          KULCSI KRÓNIKA                                                                                 7

Igazi forradalmat varázsoltak
A Pilvaxból indultak, Világosig jutottak, ahogyan a példaadó nagy elődök

Hat héten keresztül próbáltak, nem elégedtek meg a készen kapott forgatókönyvvel. Az eredmény: varázslatos délelőtt az iskola zenetermében



Két éve jött az ötlet, már-
cius 22-én pedig megérke-
zett az áhított defibrillátor 
is, amivel a polgárőrök 
avatkozhatnak be – ha 
szükség van rá.

Nagy öröm érte a Vidám 
Emberek Közösségét a helyi 
vöröskeresztes alapszervezet  
március 22-i klubnapján. Vagy-
is, mivel a két szervezet tagsága 
között meglehetősen komoly 
az átfedés, mindkét szervezet 
és minden a nemes ügy mellé 
állt segítőt és támogatót is: át-
adták a közösségi gyűjtésből 
vásárolt életmentő készüléket a 
defibrillátort.

A történetet Fejes Balázs al-
polgármester foglalta össze, 
elmondván, hogy az ötlet a 
Vidám Emberek Közösségétől  
ered, amit tavaly konkrét pá-
lyázat formájában is megfogal-
mazott az önkormányzatnak. 
Ott támogatásra, felkarolásra 
érdemesnek ítélték az ötletet, 
amely mellé mások is odaáll-
tak, többek között a Kulcsi SE 
dr. Szappanos Mária, és név-
telenül számtalan kulcsi lakos, 
aminek jóvoltából több mint 
130 ezer forint gyűlt össze. Ek-
kor csatlakozott a gyűjtéshez A 
Jövő Kulcsa Egyesület, akik-
nek jóvoltából a megcélzott 
alacsonyabb kategóriájú készü-

léket egy nagyobbra tudták „át-
váltani”.   Tavalyi kettős célú 
általános iskolai jótékonysági 
báljuk bevételéből egészítették 
ki az 511 ezer forintos vételá-
rat, s március 22-én megérke-
zett a defibrillátor.

A készülék mindjárt át is 
került azokhoz, akiknek vél-
hetően a leginkább alkalmuk 
lesz használni: a Kulcs Biz-
tonságáért Polgárőr Egyesület 
elnöke, Kovács Péter vette át a 
berendezést. Mégpedig abból a 
megfontolásból, hogy ők úgyis 
non-stop szolgálatban vannak, 
s ha baj van ők érhetnek oda 
mindenhová legelőbb.

A berendezést Feth Katalin, 
a Vöröskereszt dunaújvárosi 
szervezetének elnöke mutatta 
be a szép számban összegyűlt 
érdeklődőknek. Nem győzte 
eleget hangsúlyozni, hogy ez 
a készülék egyetlen nyomó-
gombjával, hangos használati 
utasításaival abszolút a laiku-
soknak készült, nem szabad 
félni a használatától. Kárt ele-
ve nem tehetünk vele, hiszen 
akin használni kell, az halott 
– vagy visszahozzuk az életbe, 
vagy nem tudunk segíteni raj-
ta. Hogy tudatosult-e mindez a 
jelenlévőkben, azt csak ők tud-
ják, de ott és akkor sokan ne-
kiláttak, hogy elsajátítsák vagy 
felelevenítsék az újraélesztés 
fogásait.                                (mi)
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Összejött az életmentő készülék
Defibrillátor: a civil közösségek összefogásának újabb szép kulcsi példája

Szellmann László, a defibrillátort szállító cég képviselője adta át az újraélesztő készüléket Kaizerné Gödöny Erzsébetnek, Móró Péternek és fejes Balázsnak a 
berendezést, akik mindjárt tovább is adták azt Kovács Péternek, a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület elnökének, akiknek Feth Katalin tartott bemutatót

Kovács Péter személyi riasztóval ajándékozta meg a Vidám Emberek 
Közösségét az idősek biztonságáért indított akciójuk keretében

Radnó Józsefné mutatja be a bábun az újraélesztés mozzanatait                                  



Valószínűleg kevesen 
ismerik (még) a nevet: 
dr. Kunos József György. 
Legalábbis itt Kulcson, pe-
dig itt él köztünk. Már, ha  
Magyarországon van. 

Dr. Kunos József ugyanis 
munkájából fakadóan több-
nyire külföldön, közelebbről 
is a Balkánon építi a nemzet-
közi gazdasági kapcsolatokat. 
Egyébként szegedi születésű, 
ám mivel egy korábbi látoga-
tás alkalmával beleszerelme-
sedett Dunába, konkrétan is 
annak kulcsi szakaszába, így 
itt telepedett le. Méghozzá a 
Virághegyen, ahol is hamar 
megismerkedett Bakonyi Fe-
renccel, lévén szomszédok, s 
nem sokáig bírta eltitkolni előle 
fotózáshoz, vagyis inkább  kép-
manipuláláshoz fűződő szenve-
délyét. Bakonyi úr pedig köztu-
domásúlag ezer szállal kötődik 
mindenféle művészetekhez, mi 
több, az azokat művelők nem 
csak szellemi támogatója is, és 
mint ilyen, az idei nőnapra el-
érkezettnek látta az időt, hogy 
az általa vitt dunaújvárosi Art 
Caféban hosszú idő után ismét 
kiállítást szervezzen. 

Nem feltétlenül önzetlenül, 
hiszen a tárlat maga dr. Kunos 
József György első tárlata, s nem 
titkoltan egy későbbi nemzetkö-
zi kiállítássorozat nyitánya, így 
az ismét mecénási szerepben 

feltűnő Bakonyi Ferencnek jut 
az a dicsőség, hogy az alkotót, 
szomszédját és barátját, elindít-
hatta a világhírnév útján. 

A leírt „hátsó gondolat” va-
lóságáért nem feltétlenül ke-
zeskedünk, ám az szikár tény, 
hogy a főként számítógépen al-
kotó és a világhálón „kiállító” 
Kunos képeit 65 országból már 
közel félmillióan nézték meg a 
neten, ha kíváncsiak rá, Önök 
is megnézhetik, ha felkeresik a 
https://www.flickr.com/people/
ofmchun/ címet. 

Mint a kiállítás megnyitójára 
felkért Farkas Lajos, az Interci-
sa múzeum igazgatója elmond-
ta: „Az internetes művészet 
lényege a (hálón közzétett) 
művekre érkező visszajelzések 
minősége és mennyisége. Ha 
valakit sok művészeti csoport 
elfogad a világhálón, akkor az 
az alkotó populáris, de nem 
helyi, nem regionális, nem 
kontinentális szinten, hanem 
akár száz vagy több országban 
egyaránt. Kunost ma több mint 
négyszáz művészeti csoport el-
fogadja, névjegyét 115 ország-
ban ismerik.”

 Dr. Kunos József György  
A Nő/The Woman című tárlatá-
nak nyolcvan képe április 9.ig 
látható az Art Cafeban.       (m)

2018. MÁRCIUS                                                          KULCSI KRÓNIKA                                                                                 9

A Duna és Kulcs szerelmese
A fotómanipulátor nemzetközi kiállítássorozatának nyitányán jártunk

A kiállítást megnyitó Farkas Lajos, a házigazda Bakonyi Ferenc és a meghatott alkotó, Kunos József

Április 9-ig láthatók a kiállított képek, vagy a https://www.flickr.com/people/ofmchun/ is megtekinthetőek

Az alkotó, ragaszkodása jeléül egy képet ajándékozott Kulcs önkor-
mányzatának, amit a jelen lévő Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs 
alpolgármester örömmel fogadott
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Álláshirdetés: 
Több, mint 70 éves tapasztalattal rendelkező, világszínvonalú alumínium állványrendszereket 

gyártó, német Alfix GmbH 2017-ben létrejött magyarországi leányvállalata, az Alfix Ungarn Kft., 
kulcsi termelő egységébe keres

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.

Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu

Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és
méretre vágás, acéltermékek darabolása, 

házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség

Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és betonhálók 

● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt sima- 
és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforált- és expandált 

lemezek ● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények 
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, szögacélok, 

négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények 
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk

Hegesztőt 
Főbb feladatok:
• Rajzok, dokumentációk és utasítások alapján elkészíti a
  hegesztési varratokat, elvégzi a kapcsolódó munkálatokat
• Méretezéseket, tűréseket, gyártási utasításokat alkalmazza
  munkája során
• Hegesztő tevékenységet dokumentálja
• Hegesztőgépeket önállóan kezeli és beállítja
• Egyszerűbb szerelési és karbantartási munkát elvégez
• Adott esetben kézi hegesztést végez
Amit elvárunk:
• Teszthegesztésen való megfelelés
• Precizitás, önálló munkavégzési képesség
• Megbízható, igényes munka
• Két műszakos, 8 órás munkarend, esetenként túlóra vállalása
Amit kínálunk:
• Bejelentett, határozatlan idejű munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Kedvező béren felüli juttatások
• Teljesítménybérezés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Rendezett munkakörnyezet
A munka betöltéséhez előny:
• Alumínium hegesztői képesítés
• Tűzvédelmi szakvizsga
• Fémipari jártasság

Udvari karbantartót 
Akit várunk:
• Aktív nyugdíjas, aki szeretne heti 20 órában dolgozni
• Szereti a rendet és a tisztaságot
Főbb feladatok:
• Udvar és a külső tárolók rendben tartása
• Fűnyírás, tereprendezés
• Fa- és csomagolóanyagok kezelése
Amit kínálunk:
• Bejelentett, határozatlan idejű munkaviszony
• Fix jövedelem
• Rugalmas munkaidő beosztás

Fényképes önéletrajzot az alábbi címre várunk:
m.koehalmi@alfix-systems.com

Alfix Ungarn Kft.
2458 Kulcs, Ipar u. 362/21

Érdeklődni lehet: 06-25/510-080-as telefonszámon

Tervezzen a Kulcsi Krónikával!
Hosszabb távra előre lekötött hirdetéseit jelentős árkedvezénnyel jelentet-
jük meg lapunkban. Egy éves előre fizetés esetén 11 hirdetést számlázunk, 
a nettó árnál 30 százalékkal olcsóbban, a tizenkettediket pedig ajándékba 

adjuk! Fél éves előre fizetés esetén a kedvezmény  25 százalék!
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Kulcs Községi Önkormányzat meghívja Önt!

CSALÁDI FALUNAP 
2018. április 30-án, a SPORTPÁLYÁN

09.00 Egészségház átadása
10.00 Májusfa felállítása
11.00 Réparetekmogyoró interaktív gyerekműsor
11.50 Kick-box bemutató
12.00 Aerobic
12.10 Vidám Emberek Western tánca
12.00 Ebéd
12.45 Gyermekmotoroztatás

14.00 Kökény Attila fellépése
15.00 Apple Country Club fellépése és western-
tánc tanítása
16.00 Countaktus Country Zenekar zenél
17.00 Szabó Ádám fellépése
18.00 Countaktus Country Zenekar zenél
19.00 Veréb Tamás fellépése
20.00 Retro Disco

13.45 Polgármesteri köszöntő, polgármesteri elismerések átadása

EFOP-1.5.2-16-2017-00004 Kulcsi Szociális
és Egészségügyi Szolgáltatók Napja

Projektsátor a helyszínen
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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

Pénztár

Kovács Angéla                       70/639-0148

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz Katalin     70/639-0147

Könyvtár

Csiby Csenge                         70/639-0152

Faluház

Hegedűs Andrea                     70/639-0168

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                            25/252-062

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

Rendőrségi körzeti megbízott

Fridrich Ferenc                       70/944-3149

Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület

Kovács Péter                           70/433-1676

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
Juhász László                          70/639-0160

FONTOS TELEFONSZÁMOK Helytálltak a döntőben is!
Március 7-én és 12-én is 
jelenése volt a Fekete István 
Általános Iskola és AMI 
kosaras lányainak  Székes-
fehérváron, a diákolimpia 
megyei döntőiben.

 
 A III. korcsoport (5-6. osz-

tály) mérkőzéseit március 7-én 
rendezték a kulcsiak ellenfelei 
Pusztaszabolcs és Bicske csa-
patai voltak. Lányaink előb-
bieket legyőzték, utóbbiaktól 
vereséget szenvedtek, így bra-
vúrosnak is okkal nevezhető 
teljesítményükkel a dobogó 
második fokára állhattak

Eredmények: Kulcs – Puszta-
szabolcs 57-16, Kulcs – Bicske 
8-49, Bicske – Pusztaszabolcs   
43- 2.  Végeredmény:  1. Bics-
ke, 2. Kulcs, 3. Pusztaszabolcs.

Márc. 12-én a IV. korcsoport 
(7-8. osztály) döntőjét ren-
dezték, ahol az erőviszonyok 
ismeretében a kisebbek telje-
sítményéhez hasonló bravúrra 
nemigen számíthattunk, hiszen 

két nagy múltú székesfehér-
vári iskola várt lányainkra. 
Eredmények: Kulcs – Ciszterci 
Gimnázium 14-55, Kulcs – Tó-

városi Általános Iskola 8-55. 
Végeredmény:  1. Tóvárosi Ált. 
Isk., 2. Ciszterci Gimnázium, 
3. Kulcs

Ruffing Péter, csapataink 
felkészítője így értékelt: – Na-
gyon erős mezőnyben iskolai 
csapatunk a várakozásnak meg-
felelően teljesített. Az igen ko-
moly játékerejű  ellenfeleikkel 
szemben kevés eséllyel léptek 
pályára lányaink, de helyen-
ként tetszetős támadásokkal 
sikerült meglepnünk riválisain-
kat, azt mondhatom, derekasan 
helytálltak. A védekezésünkön 
még sok javítani való van, de 
így is minden dicséretet meg-
érdemelnek a lányaink az egész 
sorozatban mutatotott lelkes, 
odaadó játékouk miatt! 

A bronzérmes IV. korcsoportos csapat tagjai: Posch Nikoletta, Kriston Júlia, 
Reszegi Dóra, Cserkuti Jázmin, Posch Flóra, Kőhalmi-Himfy Júlia, Mudra 
Gréta, Kozma Kitti, Bogdán Ramóna, Rácz Nikol, Balczer Fanni. 

A III. korcsoportos, ezüstérmes csapat tagjai voltak: Fejes Adél, Kőhal-
mi-Himfy Júlia, Mudra Gréta, Mudra Nóra, Posch Flóra, Baksa Alexandra, 
Kozma Kitti, Rácz Nikol, Bogdán Ramóna, Gyenei Lilla, Szecsődi Zsanett. 
Felkészítő tanáruk Ruffing Péter

Leány kosarasaink két korcsoportban is a megye legjobbjai közé jutottak

Kedves Olvasó!
A Kulcsi Krónikával kap-

csolatos észrevételeit, téma-
javaslatait, közlésre szánt 
írásait elküldheti számunkra 
a  kronika.kulcs@gmail.com 
e-mail címre, vagy a Faluház 
postacímére, 2458 Kulcs,  
Kossuth Lajos utca 85. Ter-
jesztési panaszaikkal, téma-
javaslataikkal kereshetnek 
minket a   +3670 850 6407-
es telefonszámon is.
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