
Csuka ivadékok jöttek Páhiék helyi kilátásai Séta egy élhetőbb életért Családi Falunap
Harmincezer darab, néhány 
napos     csukaivadékot tele-
pítettek a kulcsi Duna szakasz 
csendesebb részeire.    5. oldal

Kilátások címmel negyven alko-
tó munkáiból nyílt tárlat a duna-
újvárosi KMI-ben. A kulcsi Páhi 
házaspár is kiállít.           7. oldal

Tíz éve kezdték el a Carpe diem 
Alapítványnál a Nordic Walkin-
got. Ma már hozzá tartoznak a 
„faluképhez”                 9. oldal

A tavasz kezdetével nem csak a 
természet, a diákolimpia verse-
nyei is nagy erőkkel szökken-
nek szárba...              11. oldal

Meghívó 
Falunapra

Egész-napos programka-
valkáddal hívja várja Kulcs  
Községi Önkormányzata 
a kulcsiakat hagyományos 
falunapjára április 30-án, 
a sportpályára. A szokásos 
májusfa állítás, felnőtteket 
és gyermekeket szórakoz-
tató rendezvények, a ha-
gyományos kulcsi gulyás 
mellett mélyebb és ünnepé-
lyesebb eseménnyel is em-
lékezetessé akarja tenni te-
lepülésünk vezetése az idei 
nagyrendezvényt. Lassan 
elkészül és júniusban funk-
cionálisan is birtokba ve-
hetjük az új Egészségházat, 
aminek jelképes átadását 
erre az alkalomra illesztette 
az önkormányzat, és elké-
szült a műfüves sportpálya, 
amit felavatnak. Részletes 
program a 12. oldalon.

Hatcsapatos kispályás futballtornával avatja az önkormányzat a labdarúgópálya mellé tervezett sport- és rendez-
vénycentrum első elemét, a multifunkciós, műfüves, kivilágított, a kor minden igényét kielégítő sportpályát. A 
több mint húszmillió forintos pályázati támogatásból megvalósuló beruházáson a héten még dolgoztak a kivite-
lezők, képünkön a műfűborítást ragasztják. Elkezdődtek a járdaépítés munkálatai a Kossuth Lajos utcában, amit 
ugyancsak mintegy negyven millió forintos pályázati forrásból valósíthat meg az önkormányzat, s éppen ezért 
nem sikerült bevárni vele a napokon belül elinduló csatornaberuházás rajtját. Helyzetjelentések a 2-3. oldalon.

2018. április, 11. évfolyam 4. szám

Avatásra vár a pálya
Egy hónap alatt pazar játszótér lett a semmi helyén 



Ahogy tervezték, csak részle-
gesen  adják át az új Egészség-
házat az április 30-i Falunapon, 
rendkívül prózai okok miatt:   
hol szakemberből, hol anyag-
ból van kevés. Szeretnénk 
hangsúlyozni, csúszás nincs, 
szerződés  szerint a kivitelező 
júniusra vállalta a teljes üzem-
be helyezést, és az önkormány-
zat sem akar átnyúlni a fejük 
fölött, de szeretné az átadást 
egy ünnepi eseményhez kötni, 
s mivel az épület már van olyan 
készültségi állapotban, ezt meg 
is tehetik. 

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

Ezekkel a szavakkal indítot-
tuk márciusi számunk beszá-
molóját a műfüves sportpálya 
alapkőletételéről. És valóban! 
Ha az időjósok nem tévednek, 
néhány napon belül bekövet-
kezik az alpolgármesteri vízió: 
aki focizik, az megizzadhat a 
műfüves pálya avató tornáján. 
A március 19-i első kapavá-
gást követő negyvenharmadik 
napon birtokba vehetjük a ter-
vezett kulcsi sport- és rendez-
vénycentrum első objektumát. 

Április 24-i ottjártunkkor a 
kivitelezést végző cég szakem-
berei már a műfű ragasztásánál 
tartottak: akár csak egy szokvá-
nyos szőnyegpadlót illesztették 
egymás mellé a zöld szalago-
kat az aljazatbeton simaságúra 

hengerelt sóderaljzatra, gondo-
san illesztve a szabványméretű 
kézilabda illetve kosárlabda pá-
lyákat jelző vonalakat. Másnap 
a több köbméternyi, a pálya 
mellett zsákokban felhalmozott 
homokkal töltötték fel a „fűszá-

lak” közötti részt, a technológi-
ának megfelelően. 

Elkészült a gyalogosbejáró 
járda és a világítás is, még egy 
kis tereprendezés van hátra, 
a palánkok és labdafogó háló 
felszerelése, és a pálya avatásra 
kész! Mint korábban már meg-
írtuk: négy és fél millió forint 
önrészből, és húsz millió fo-
rintnyi pályázati pénzből tudta 
megvalósítani önkormányza-
tunk a megálmodott sport- és 
rendezvénycentrum első ele-
mét, amit a tervek szerint rövi-
desen egy teniszpálya, új, futó-
körös labdarúgó- és gördeszka 
pálya is követ majd. 

De most előbb: műfüves pá-
lyaavató, április 30-án, hétfőn, 
a Falunapon!                     M. I.
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Kiegyenesítették a „fűszálakat” 
Április 30-án, a Falunapon, hatcsapatos futballtrornával avatják a műfüvest

Az utolsó simítások, pontosan, összehangoltan. Kedden a műfű takarót szabták és ragasztották, szerdán a homokot terítették. A szórógépen Ivánka Ernő, a csapat vezetője

Hol kivitelezőből, hol anyagból van kevés...

Korábbi felvételünkön még a munka közbeni rendetlenség  

Erdei nagy András, Kurucz József, Molnár László és Szabados Péter a 
miskolci Banko Kft. szakemberei - a sokadik pályájuk volt a kulcsi

Zarándoknaplóm 
– könyvbemutató

„A remény és a csodavá-
rás minden ember lelkében 
él. Ez a várakozás csak fo-
kozódik a zarándokútra in-
dulással.  Reménykedünk 
abban, hogy az út megvál-
toztatja az életünket.” 

Móró Piros: Zarándok-
naplóm című kötetének 
bemutatójára, a szerzővel a  
zarándoklatról folytatott be-
szélgetésre hívunk minden 
érdeklődőt május 23-án 17 
órai kezdettel a kulcsi  Fa-
luházba!
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Még nem a csatorna, 
„csak” a járdaépítés miatt 
fordult fel a rend és vált 
építkezési területté a 
Kossuth Lajos utca Coop 
ABC dohánybolt közötti 
szakasza.

Lehet, most azt kérdezi a 
Kedves Olvasó, hogy miért nem 
várták meg vele a csatornázást, 
ha már úgyis napokon belül 
kezdődik. A válasz egyszerű: a 
pályázati kiírás nem teszi lehe-
tővé, hogy a kivitelezők tovább 
várjanak, nekik a megszabott 
határidőig el kell készülniük a 
munkával. Kétségtelenül jobb 
lett volna mindenkinek, ha ösz-
sze tudják hangolni a munkát, 
és a lefektetett csatorna után 
már nem kell felbontani újra az 
utcát, de a nagy volumenű, több 
települést is érintő csatornabe-
ruházás előkészítése a vártnál 
több időt vett igénybe.

Ha lakonikus fordulattal akar-
nánk élni, megjegyezhetnénk, 
hogy legalább hozzászokha-
tunk a falura váró megpróbálta-
tásokhoz, de nem tesszük, már 
csak azért sem, mert nem sze-
retnénk az ördögöt a falra feste-
ni, a polgármesteri hivatal, fa-
luház, postahivatal, ABC és az 
iskola miatt egyébként is nagy 
forgalmat bonyolító Kossuth 
Lajos utca valóban kiemelten 

kap majd a „jóból” az elkövet-
kező hónapokban. Vigaszuk 
csak egy lehet, a munkák befe-
jeztével a mostaninál is szebb, 
hangulatosabb utcában élhet-
nek. Természetesen a kivágott 
tuják helyére más növényzetet 
telepítenek, ezeket az ott lakók 
kérésére cseréli ki az önkor-
mányzat, és egyéb parkosítás is 
lesz, de, mint mondtuk, csak a 
csatornázás befejezése után.

És, hogy mikor kezdődik a 
csatornázás? Lévén, hogy a 
munkaterületet március 23-án 
átadták, a kiviteli tervekkel 
kapcsolatos észrevételeiket a 
hatóságok és közműszolgál-
tatók egy E.ON-os hozzájáru-
lást leszámítva megtették, már 
tényleg napokon belül meg-
történhet az első kapavágás. A 
kivitelezők már megkezdték a 
felvonulást, folyamatosan szál-
lítják  az építkezéshez szüksé-
ges anyagokat, már itt vannak 
a gépeik, csak a jelre várnak, 
hogy a Petőfi utcában elkezd-
hessék a munkálatokat. 

A kiviteli tervezés fázisába 
lépett a több mint kétszáz mil-
liós pályázati forrásból megva-
lósuló távfűtőmű előkészítése, 
aminek a kivitelezését ugyan-
csak szeretné az önkormány-
zat összehangolni a csatorna- 
műével.                    (munkácsi) 

Rajtra készen a csatornamű építők
A pályázati kiírás miatt nem lehetett tovább várni a járdaépítéssel

A Rákóczi utcai „feltúrás” még nem a csatorna, csak a járdaépítés miatt van, bár a gépek már emiatt is ugrásra készek

Lassan apad  
a vízszint 

Először januárban rendelte el 
Jobb Gyula polgármester a bel-
vízi védekezést a Rácalmási út és 
a Família út kereszteződésében 
kialakult sziktó megszüntetésé-
re, legutóbb pedig április 16-án, 
az esőzések nyomán ismét meg-
emelkedett vízszint miatt volt 
erre szükség. Az említett hely-
színen szivattyúzással próbálják 
apasztani a tavat, a Virághegyi és 
Nefelejcs utcák találkozásánál ki-
alakult vízgyűjtőből viszont szip-
pantós tartálykocsival szállították 
el az összegyűlt vizet.

A Rácalmási út és Família utca találkozásánál kialakult sziktó vízszintjét 
szivattyúzással apasztják. Simán János benzint tölt a szerkezetbe



Négy éves fejlesztési-ta-
nulási folyamat végére tett 
pontot márciusi testületi 
ülésén Kulcs  Községi Ön-
kormányzatának képvise-
lő-testülete.

Egyebek mellett megtárgyal-
ták és elfogadták képviselőink a 
„Kulcs Községi Önkormányzat 
ASP központhoz való csatlako-
zásáról szóló beszámoló” tár-
gyú előterjesztést, a beszámoló 
mellékletében található belső 
szabályzatokat megismerte, és 
azok tartalmával egyetért. 

Az önkormányzati ASP olyan 
integrált szakrendszer csomag, 
amely biztosítja az önkormány-
zati gazdálkodás szakszerű 
helyi támogatását, és lehetővé 
teszi az elektronikus ügyinté-
zési szolgáltatások nyújtását 
a belső hivatali működés és a 
lakossági szolgáltatások terüle-
tén is. Az országosan egységes 
szakrendszer lehetővé teszi a 
központi elektronikus ügyinté-
zési szolgáltatások fejlesztését, 
valamint az adatkapcsolatok 
kiépítését az önkormányzati 
feladatok szempontjából fon-
tos közhiteles nyilvántartások 
felé. A Polgármesteri Hivatal 
ASP-ben érintett köztisztvise-
lői kivétel nélkül a szükséges 
oktatásban részt vettek, a rend-

szert magas színvonalon ke-
zelni és működtetni képesek, a 
kötelező adatszolgáltatásokat a 
megadott határidőben teljesíte-
ni tudják. Elkészült a szükséges 
szabályzatok felülvizsgálata, il-
letve megalkotása, így a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatal az ASP 
központhoz való csatlakozás-
nak maradéktalanul eleget tett.

Ezt megelőzően tárgyalta a 
testület az önkormányzat által a 
testületi ülésre elkészített 2018. 
évre vonatkozó közbeszerzé-
si tervet, amely minden olyan 
beruházást és közszolgáltatást 
magába foglal, amelyek idén 
aktuálisak lesznek. A képviselő 
testület tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül fogadta el az elő-
terjesztést. 

A nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatással összefüggés-
ben a Liquid Porter Kft. mint 
közszolgáltató benyújtotta az  
általa készített éves költség-
elszámolását, amely szerint 
a szolgáltató 1.300  forint/
köbméter költség mellett 200   
forint/köbméter nyereséget re-
alizál tevékenységéből. Ezen 
kívül a Liquid Porter Kft. mint 
közszolgáltató benyújtotta 
adatszolgáltatását az általa el-
szállított és tisztítás céljára át-

adott szennyvíz mennyiségéről 
,ingatlanonkénti bontásban. A 
kimutatás alapján Kulcs telepü-
lésről a vállalkozás 2017-ben  
összesen 38 290 köbméter fo-
lyékony hulladékot szállított el, 
52 016 ezer forint értékben. A 
2017-ban begyűjtött háztartási 
szennyvíz a közszolgáltatóval 
szerződésben álló szennyvíz-
telepen lett elhelyezve. A kép-
viselő-testület a Liquid Porter 
Kft.  mindkét tájékoztatóját 
elfogadta.

Hozzájárult a testület Adony 
Rendőrőrs kérelméhez, amely-
ben a 2017. évben részére fel-
ajánlott négyszázezer forint  tá-
mogatás elszámolási idejének 
meghosszabbítását kérte, idén 
május 31-ig.  

Felülvizsgálta és módosította 
a közműfejlesztési hozzájáru-
lásról szóló hatályos rendeletét 
az önkormányzat. Az új rende-
let-tervezet valójában a korábbi  
rövid, lényegretörő módosítá-
sa, amelyben az ivóvíz vezeték 
hálózatra rácsatlakozó ingatlan 
tulajdonosok terheit nem nö-
velték, a díj a jelenleg hatályos 
rendeletben foglalt díjjal meg-
egyezik, illetve részletfizetési 
kedvezmény lehetőségét is sza-
bályozza az arra rászorulók ér-
dekében. A tervezetet a testület  
elfogadta.                               (mi)
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Integrált szakrendszerben
Gazdálkodási támogatás, elektronikus hivatali ügyintézés

Tájékoztató
rezsicsökkentésről
 

A téli rezsicsökkentés ki-
terjesztése érdekében a tele-
pülési önkormányzatok 2017. 
évi szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás nyúj-
tásáról döntött a Kormány 
1152/2018. (III.27.) Korm.ha-
tározatában. Kulcs település 
Önkormányzata is részesült 
a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó tá-
mogatásból. A támogatás 
tüzelőanyag mennyisége 33 
erdei köbméter..

Az országos médiában 
megjelent hírekkel ellentét-
ben a támogatás nem alanyi 
jogon jár, hanem szociális 
tűzifa formájában osztható 
ki azoknál a háztartásoknál, 
akik nem kaptak a gáz- és 
távhőszolgáltatótól 12.000,- 
forint támogatást és megfe-
lelnek a szociális tűzifa támo-
gatás helyi szabályairól szóló, 
Kulcs Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
4/2018. (IV.26.) Önkormány-
zati rendeletben foglalt felté-
teleknek. Támogatást igénylő 
nyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető. 

A kormány határozata alap-
ján a tüzelőanyag kiosztásá-
nak határideje 2019. február 
15. napja.

 Dr. Árva Helga sk.
jegyző

FELHÍVÁS EBOLTÁSRA
Értesítem a község lakosságát, hogy a hatályos jogszabályok értelmében évente 

egyszer minden 3 hónapos kort betöltött ebet – közérdekből – kötelező veszettség 
elleni védőoltásban részesíteni, ez az állattulajdonos kötelessége. Idén is, mint 

minden évben lehetőség van kedvezményes áron, az ún. összevezetéses védőoltást 
szervezett formában a körzeti állatorvossal beadatni. 

Az oltás helye: Polgármesteri Hivatal előtt
Ideje: 2018. május 16. (szerda)  15.00 – 17.00 óra között.
Pótoltás: 2018. május 31. (csütörtök)  8.00 – 9.00 óra között.

Az oltás térítési díja: 4000.- Ft/ eb + féregtelenítő 200.- Ft/10 kg.
Egyedi sorszámú oltási könyvét feltétlenül hozza magával, ennek hiányában a 

pótlás díja 600.- Ft 2010-től az egyedi sorszámú oltási könyv megléte kötelező!
FIGYELEM!

Csak mikrochippel ellátott kutyát lehet beoltani! Amennyiben az Ön kutyája még 
nem kapott ilyet, kérem keresse fel mihamarabb állatorvosát!

Az oltási kötelezettség elmulasztása hatósági eljárást és büntetés 
kiszabását vonja maga után.

Érdeklődni:  Dr. Beregszászi Anikó   Tel: 06-20-3777-842
Kulcs, 2018. 04. 26.           Árva Helga jegyző

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

Azok a Kulcson lakó, 45-65 év közötti 
nők, akik két éven belül nem vettek 

részt emlőszűrésen, névre szóló  
meghívót kapnak szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja:
2018. május 10-14.

Rendelési idő: 09.00 - 15.30
Kulcs, Kossuth Lajos u. 83., 
Polgármesteri Hivatal előtt
Kérjük mindenki jöjjön el,  

aki meghívó levéllel rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos 

kérdéseivel forduljon a szűrőállo-
máshoz bizalommal! Telefonszám: 

+3620 456 42 56
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály



Oxigénnel felfújt nejlon-
tömlőkben érkeztek a 
csecsemőcsukák, ha hinni 
lehet a származási helyen 
átadóknak, összesen mint-
egy harmincezer darab. 
Mind a Dunába került.

Talán már örökre a lépcső-
házi kérdések között marad 
annak firtatása, hogy hogyan 
is számolják le a fél, harmad 
gyufaszálnyi nagyságú, néhány 
napos ivadékokat, de nem is 
számolni, hanem a telepítést 
megszemlézni beszéltünk meg 
találkozót a Horgászok Fejér 
megyei Szövetsége Halászati 
Őrszolgálata kirendeltségének 
vezetőjével, dr. Fekete Zsolttal. 
Mint tőle megtudtuk, az április 
25-én kihelyezett harmincezer 
csukaivadék csak az előfutá-
ra a következő telepítéseknek, 
amelyek során nagyjából ennyi 
ponty és süllő is kerül a Duna 
HOFESZ által kezelt 1564-
1630 folyamkilométer közötti 
szakaszába. 

Talán még nem említettük, 
hogy az ötvenhárom megyei 
egyesületet tömörítő megyei 
horgász szövetségnek komoly 
tervei vannak a kulcsi Du-
na-szakasszal, a kimondott cél 
horgász-világbajnokság rende-
zése ezen a kiváló adottságú, 
festői szépségű horgászhelyen. 
Világbajnokság ide, vagy oda, 
a szövetség ettől függetlenül 

is törekszik a kezelésében lévő 
vízterületek természeti értéke-
inek megóvására, fejlesztésére  
és bővítésére. Azt szeretnék el-
érni, hogy  horgászvizeik a tár-
sadalom minél szélesebb réte-
gei számára legyenek kellemes, 
kulturált kikapcsolódást nyújtó,  
halban gazdag sporthorgász 
helyszínek, növelve ezzel az 
oda irányuló horgászturizmust. 

A halban gazdagsághoz 
azonban mindenek előtt telepí-
teni kell, ahogy most is tették a 
dunai halőrök. Fekete Zsolt és 
kollégái, Németh Béla és Zakar 
Zoltán az öblözetekbe, lassú 
folyású mellékágakba helyezte 
el az ivadékokat, mivel néhány 
hetes korukig ezek még plank-
tonokkal táplálkoznak, s az 
csak ezeken a helyeken találha-
tó, a főmederben nem. Mire az 
újszülöttek annyira megerősöd-
nek, hogy ragadozókhoz mél-
tón már szúnyoglárvákkal és 
a náluk kisebb, különféle-fajta 
ivadékokkal táplálkozhatnak, 
létszámuk már alaposan meg-
csappan, mivel addig – ők a ki-
sebbek. (És mint tudjuk, az élet 
farkastörvényei szerint a nagy 
hal megeszi a kisebbet.) 

Mire kétéves korukra 30-40 
centiméteres süldő csukákká 
cseperednek, jó, ha tíz százalé-
ka megmarad a most telepített 
mennyiségnek. 

Kép és szöveg:
Munkácsi Imre

Csuka ivadékokat telepítettek
A harmincezer éppen kikelt kis halnak jó, ha egy tizede megmarad

A kormánynál dr. Fekete Zsolt, a HOFESZ halőrszolgálatának kirendeltség parancsnoka, mellette Németh Béla, a képről hiányzik a kikötést biztosító Zakar Zoltán

Ekkora ivadékokról van szó, a majdani ragadozók most még más ragado-
zók prédái lesznek a festői szépségű kulcsi Duna-szakaszon 
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Április 11- én, a Költészet 
Napján Bere Róza és Ven-
dégei varázsoltak kulturális 
csemegét a Faluházba. Olyan 
illusztris személyek fogadták 
el a meghívást az ünnepségre, 
mint Müller Péter Sziámi ze-
nész, költő, író. Az est folya-
mán Hajdu Eszter a  Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem 
végzős hallgatója harmonikán, 
Aina Font Zaragoza pedig  sza-
xofonon muzsikált.  

Akik eljöttek, gyönyörköd-
hettek Bere Róza képeiben, 
melyet Müller Péter Sziámi 
nyitott meg ezek képezték a 

vizuális élményt, hozzájuk tár-
sultak a  versek, amiket Nagy 
Ágnes és Mach András előa-
dásában hallhatott a publikum, 
volt köztük a Költészet Napjá-
hoz híven József Attila költe-
mény is. Müller Péter Sziámi 
saját verseit szavalta és köz-
tük Ady Endre Szeretném,  ha 
szeretnének című vers sajátos 
átdolgozását is hallhatták. A 
közel három órás est egy jól 
összeállított összművészeti 
élmény volt csak bízni lehet, 
hogy lesz még alkalom ehhez 
hasonló kulturális esemény 
megrendezésére. Csibi Csenge

Kulcs 2461 választásra jo-
gosult polgára közül 1681-en 
járultak az urnákhoz az április 
8-i országgyűlési képviselő-
választáson, ami az országos 
átlagtól kissé elmaradó, 68,3 
százalékos részvételi arányt 
jelent. Csakúgy, mint Fejér 
megye 4-es számú választóke-
rületének valamennyi települé-
sén a listás szavazás győztese a 
Fidesz-KDNP koalíció lett, míg 
az egyéni választást Pintér Ta-
más (Jobbik) nyerte.

A Polgármesteri Hivatalban 
kialakított 1-es, illetve a Falu-
házban berendezett 2-es számú 
szavazókörben rendben zajlot-
tak a választások, rendkívüli 
eseményt nem jegyeztek fel. 
A 2-es szavazókörben volt va-
lamivel nagyobb az aktivitás, 
ott a választópolgárok 70,38 
százaléka, 1158 főből 815-en 
adták le voksukat, míg a hi-
vatalban bejegyzett 1303-ból 
866-an, ami 66,46 százalék. 
Érdekesség, hogy a 2014-es 
választásokhoz képest közel 
tíz százalékkal volt magasabb 
a részvételi arány település-
szinten, akkor a 2299 kulcsi 
szavazóból 1391-en adták le 
voksukat, ami örvendetes akti-
vitásnövekedés.                  (m)
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A kulcsiak is letették voksukat
Közel tíz százalékkal többen mentek el szavazni áprils 8-án, mint négy éve

A kulcsi 2. számú szavazókör szavazatszedői és pártdelegáltjai néhány perccel a zárás előtt (fent), ahol a Varjas 
család szavazott, utolsó előttiként. Az 1-es szavazókörben Csúri Gábor volt az utolsó, aki leadta szavazatát

Költészetünnep 
Bere Róza képeivel



Kilátások címmel nyílt meg 
április elején a dunaúj-
városi és városkörnyéki 
képző- és iparművészek 
tavaszi tárlata. A Kortárs 
Művészeti Intézet (KMI) 
negyvennégy alkotót fel-
vonultató képzőművészeti 
seregszemléjén három 
kulcsi is jelen van, most 
Páhiékat faggattuk saját 
kilátásaikról.

Páhi-Fekete Noémi fotómű-
vész Problematikus idill című, 
legújabb sorozatának harmadik 
darabjával van jelen a tárlaton. 
A címmel is kötött témavilá-
gára utal: azt az ezer sebből 
vérző, idillnek egyáltalán nem 
nevezhető együttélést próbál-
ja megfejteni és megmutatni, 
ami ember és természet között 
kialakult. Jórészt persze a ter-
mészetbe beilleszkedni nem 
tudó ember alkotta szabályok 
szerint, s többnyire ezeket a 
szabályokat is felrúgva. 

A téma tehát kimeríthetetlen, 
már megvan a séma, amelynek 
mentén Noémi részletesen ki 
akarja dolgozni ennek a prob-
lémás idillnek minél több rész-
letét, nagyjából harminc, vagy 
még több fotóalkotásban, pa-
noráma-szerűen, s minden né-
zőpontból másképpen. Ez az ő 
személyes kilátása az alkotásra, 
s nagyon várja, hogy mennyire 
tetszik az ötlet a Nemzeti Kul-
turális Alapnál, ahová a KMI-
vel pályáztak a Problematikus 
idill tematikus kidolgozására.

Egyébként pedig mindennapi 
kilátásaiból jelentős részt fed le 
a három gyermek, a tizenegy 
éves Fruzsina (aki nem mellé-
kesen előző számunkban sze-
repelt a Víz világnapjára kiírt 
rajzpályázat különdíjasaként, 
na ja, a vér nem válik vízzé), a 
hét esztendős Jónás és az egy 
éves Vendel, akit Noémi vala-
hogy nem tud a férje választotta 
nevén szólítani (még?) így csak 
Tádénak nevez. 

Mindemellett bőrdíszműves-
séget oktat a pálhalmai bv. inté-
zetben – ha nem mondtuk volna 

még, nem az a típus aki feladat 
híján elvan mint a befőtt. 

A Páhi családnál tett vil-
lámlátogatásunk alkalmával 
éppen Noémi terelgette orvos-
tól, iskolából a család ifjabb 
férfitagjait, amikor viszont a 
Kilátások megnyitója volt, ez 
a feladat a családfőre, Péterre 

maradt. Éppen ezért ő nem is 
volt ott az eseményen, bár ő ezt 
egy pillanatra sem bánta. A tár-
latra egy kétalakos drótszobor 
kompozíciót vitt, Kábeltolva-
jok címmel, és egyáltalán nem 
mély szociológiai tartalommal, 
pusztán mert tetszett neki a 
dróthalmazból kikandikáló két 

alak... Vagy lehet, hogy nem, 
de Pétert ismerve ez egyáltalán 
nem lenne meglepő. 

Az ő általános napi kilátása 
per pillanat a palántázás, sze-
zon van, aztán vannak kacsák, 
nyulak a szülői háznál, ergo 
munkát sem kell keresni. De 
azért készül a szomszédos Rá-
calmás Almavirág fesztiváljára, 
és egy domborműves informá-
ciós falra van megrendelése a 
József Attila könyvtártól, azzal 
ellesz nyáron. Mindemellett – 
másokhoz hasonlóan – nagyon 
várja a falu első világháborús 
emlékű-pályázatáról a döntést, 
az még, az ´56-os Büszkeség-
ponthoz hasonlóan, szép fela-
dat lenne... 

Erről beszélve kerül szóba a 
mi kis falunk bizonyos terüle-
tein mostanság tapasztalható 
felfordulás, ami Péternek kife-
jezetten tetszik, mert az ered-
mény mindenképpen pozitív, 
egy még szebb, jobb, élhetőbb 
Kulcs  lesz. És mi másra is tö-
rekednénk, mint szebb, jobb, 
élhetőbb életre? 

(A Kilátásokon résztvevő 
harmadik kulcsi alkotóval, 
Kosztolányi Györggyel máju-
si számunkban beszélgetünk 
helyről, kilátásokról.)  

Munkácsi Imre
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A Páhi család (helyi) kilátásai
A család és a napi munka mellett is bent lehet maradni a „fősodorban” 

Páhi-Fekete Noémi Problematikus idill című képével. Ez a harmadik, de lenne még belőle néhány, ötlet van

Páhi Péter a palántáival – most ennek van a szezonja
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Emlékszem, ahogy felé tartottam a 
kést de nem én voltam...

Két egyenruhás férfi sétál mellet-
tem. Kísérnek egy kanyargós, vége-
láthatatlannak tűnő folyosón. Lép-
csőn le-fel,le-fel. Később egy igazán 
szép folyosóra értünk, ahol a földön 
lévő szőnyeg ugyanolyan királykék 
színben tündökölt,mint a mellettem 
lévő urak ruhája. Ez a szép kék szín 
arra emlékeztet, amikor Jamesszel 
hajókázni mentünk Görögországban. 

Vajon hol van most James? Miért 
nincs itt velem?

– Már megint dünnyög ma-
gában. – szólal meg az egyik 
úr a másiknak.

– Ne is figyelj oda. – jön a 
válasz. Ezek mégis miről be-
szélnek? Egy árva szót nem 
szóltam.

– Hamarosan egy nagy faaj-
tónál megállunk. Az ajtó egy 
határozott mozdulattal kinyí-
lik előttem. A terem ugyan-
olyan fából készült, mint az 
ajtó… talán tölgy. A terem 
szinte teljesen üres, és így 
még több fának tűnik. Szere-
tem a tölgynek az illatát. Arra 
emlékeztet, mikor James a 
garázsban barkácsolt. Imá-
dott kis szobrokat faragni. A 
kedvenceim mindig az állatos 
szobrok voltak, mintha életre 
kelnének.

Üres székek között megyek 
végig, majd leültetnek egy férfi mel-
lé. Meredten bámulom, mert olyan 
ismerősnek tűnik. Mintha már lát-
tam volna, még sem tudom felidézni, 
hogy honnan. Talán már beszéltünk 
egyszer, de csak homályosan emlék-
szem.

– Amalie Fox – szól egy nő a hatal-
mas asztal mögül. Fekete köpenyt vi-
sel, és aprócska mérete miatt éppen 
hogy kilátszott a pódium mögül… de 
miért mondta az én nevemet? – Vádja 
James Rutherford meggyilkolása. 

– Engem gyanúsítanak ilyennel? 
Én nem tettem semmit. Ez képtelen-
ség. James nem lehet halott. Én… én 
nem ölhettem meg őt. Én szeretem 
őt, nagyon szeretem.

– George White vagyok – áll fel a 
férfi mellettem – Amalie Fox ügyvédje 
vagyok. Védencem…

Nem hallom a mondatának a végét. 
Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy 
ezzel vádolnak. Nevetséges akár csak 
a feltevés is, hogy én voltam. Egy uj-
jal sem tudnám bántani Jamest.

Emlékszem, ahogy felé tartottam a 
kést de nem én voltam...

– Kérem ne mondjon semmit, elég 

ha én beszélek. – hajolt hozzám az 
ügyvédem.

– Nem is mondtam semmit – néz-
tem fel rá.

Mint egy villámcsapás úgy jött a 
felismerés. Ha engem vádolnak Ja-
mes megölésével… akkor… akkor Ja-
mes halott.

Nem, nem ez elképzelhetetlen. Nem 
halhatott meg. Nem veszíthettem el 
Jamest.

– Kérem üljön le! – szól rám az ala-
csony, köpenyes hölgy. Az asztalra 
támaszkodva állok. Talán még az 

asztalra is csaptam, mert a kezem 
lüktet a fájdalomtól és erősen piro-
sak. Visszaülve egy hajtincset húzok 
ki az arcomból, amely a könnyekkel 
áztatott bőrömhöz ragad. 

– Megtaláltuk a gyilkos fegyvert.
Egy fekete kést emel fel, ami zacs-

kóban van. Az a kés pont úgy néz ki, 
mintha abból a készletből lenne, amit 
anyámtól kaptunk nászajándékként. 
De nem lehet ugyanaz.

„– Amalie – jött oda a konyhába Ja-
mes.

– Szia, Drágám. Már készül a leves, 
a kedvencedet csinálom. – vágtam 
össze a répákat.

– Elmegyek.
– Hova? – pillantottam fel, de nem 

hagytam abba a főzést – Ha bolt felé 
mész hoznál haza tejet? Az előbb vet-
tem észre, hogy elfogyott.

– Nem, Amalie. – komoly volt a hang-
ja – Elmegyek.

– Micsoda? – elzsibbadtan néztem 
fel rá. Ekkor pillantottam meg a hatal-
mas bőröndöt mellette. – Elmész?

– Igen. Elhagylak. Szerelmes lettem 
valaki másba.

– Nem hagyhatsz itt! – közelebb lép-

tem hozzá. Szinte sokkos állapotba 
kerültem.

– Sajnálom Amalie, nem akarok töb-
bé hazugságban élni.

– De én szeretlek! Nem hagyhatsz 
itt! – a könnyektől szinte nem is lát-
tam. Lassan sétáltam felé.

– Nincs értelme egy olyan kapcsolat-
nak, amelyben egyikünk sem boldog. 
– James csak egyhelyben állt és szá-
nakozva nézett rám.

– Én boldog vagyok, nagyon is bol-
dog vagyok! – üvöltöttem – Nem hagy-
hatsz itt!

– Ne kiabálj kérlek.
– Beszéljük meg! – könyörög-

tem. – Meg tudjuk oldani, min-
dent meg tudunk oldani.

– Ezt már nem lehet – a mon-
data szomorú volt, de az arcán 
semmi szomorúság nem lát-
szott és ez nagyon felbosszan-
tott.

– Nem hagyhatsz el! Nem ve-
szíthetlek el! – indulatból meg-
löktem a mellkasát. A lendület-
től nekiment a bőröndnek, így 
átesve azon a földre érkezett.

– Kérlek Amalie, nyugodj 
meg! És tedd azt le! – mutatott 
a kezemre.

– Nem fogsz itthagyni engem! 
– emeltem fel a jobb kezemet”

Emlékszem, ahogy felé tar-
tottam a kést, de nem én vol-
tam…”

 Megint állok, két kezemmel 
a hajamat fogom. A pólóm teljesen 
átázott. Nem tudom mi történt az 
utóbbi pár percben. A távolból még 
hallom, hogy az ügyvédem és a bíró-
nő szót vált, de nem fogom fel a mon-
dataikat. Két oldalról két kéz húz 
hátra, ugyanaz a királykék szín. Az 
ellenállásra nincs erőm, így csak ha-
gyom, hagy vonszoljanak.

– Emlékszem, ahogy felé tartot-
tam a kést, de nem én voltam. Nem 
én voltam. – suttogom magam elé. 
Ugyanazokat a mondatokat újra és 
újra. Magam sem tudom miért. Csak 
ez a két mondat jön a számra megál-
lás nélkül, mint a körhinta. Nagyon 
szeretem a körhintákat, Jamesszel 
is elmentünk egy vidámparkba pár 
hónapja. A szavak megállás nélkül 
jönnek. Az ajtónál állok és a lábai-
mat nem én irányítom. Arra megyek, 
amerre húznak – Nem én voltam. 
Nem én voltam.

Megállás nélkül ugyanaz a mondat. 
Ugyanazokat a szavakat mondtam 
miközben a lépcsőn mentünk fel-le, 
fel-le. Ugyanazok a szavak jöttek elő 
a hideg rácsok között. Ugyanazok a 
mondatok örökkön örökké.

Újra és újra
Kakas Noémi:

Kakas Noémi a Kulcsi Fekete 
István Általános Iskola volt 
tanulója jelenleg a dunaújvá-
rosi Pannon Gimnázium 11. 
évfolyamos diákja. Általános 
iskolás kora óta ír verseket és 
novellákat. Újra és újra című 
munkájával a Fejér Megyei 
Diáknapokon a zsűri különdíját 
érdemelte ki.
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Pár évvel ezelőtt még 
nagyon kevesen hallottak 
róla, még kevesebben tud-
ták, valójában mit is takar 
ez a két név, pedig közel tíz 
éve összefonódtak már. 

A Carpe diem Alapítvány, 
amely az SM-beteg és más 
mozgássérült emberek életét 
segíti megkönnyíteni a hétköz-
napokban, gondolt egy „na-
gyot” és megalapította a Nordic 
Walking klubot. Megteremtette 
hozzá a feltételeket, azaz bo-
tokat vásárolt és szakembert 
szerződtetett, hogy az ilyen tí-
pusú mozgás után érdeklődőket 
megtanítsák a helyes bothasz-
nálatra illetve a megfelelő moz-
gás elsajátítására. Az eltelt tíz 
évben a tagok száma változott, 
cserélődött ugyan, de mindig 
voltak olyan emberek, akik ezt 
az egészséges mozgásformát 
választották. 

Eleinte megmosolyogtak 
minket, megjegyzéseket tettek, 
amikor láttak bennünket gya-
logolni a két bottal. Ma már 

megszokott látvány vagyunk 
faluszerte, köszönnek teljesen 
idegen emberek és jó gyalog-
lást kívánnak. Összekovácso-
lódott csapat lett a miénk. Tö-
rődünk egymással, segítünk, ha 
szükséges. Jelenleg tizenöten 
vagyunk, hárman Adonyból 

járnak hozzánk. Kor szerint 
igen változatos összetételű a 
csapatunk, 50 és 84 év közötti 
az életkorunk. 

Az alapítvány és klub to-
vábbra is szeretettel várja le-
endő, új tagjait! A kezdéshez a 
botot a Carpe diem Alapítvány 

díjmentesen biztosítani tudja 
korlátozott számban. 

Ha egy összetartó, vidám 
csapat tagja szeretnél lenni, 
gyere közénk! További infor-
máció: Győrkiné Ancika klub-
vezetőtől kérhető a +3620 218 
4708-as telefonszámon. 

Séta egy élhetőbb életért
Tíz éve kezdték el a Carpe diem Alapítványnál a Nordic Walkingot, a botos túrázást

Indolás előtt a Nordic walkingos csapat. A túrabotokat adja az „alapítvány”, a jó kedvet pedig egymásnak...

A Kulcsi Boszik megyei döntős csapata: Mérei Valéria, Kaizerné  
Gödöny Erzsébet,  Létay Ildikó, Radnó Józsefné és Fejes Brigitta

Április 20-án, a Dózsa Mo-
ziban rendezték a Magyar Vö-
röskereszt felmenő rendszerű 
elsősegélynyújtó versenysoro-
zatának dunaújvárosi területi 
selejtezőjét. A szokásoknak 
megfelelően igen népes me-
zőny gyűlt össze, hogy meg-
oldja a szokásoknak megfe-
lelően csöppet sem könnyű 
elméleti és gyakorlati felada-
tokat. Ez a legjobban gyermek 

kategóriában a Dózsa iskola, 
ifjúsági kategóriában a Lo-
rantffy iskola, felnőtt kategó-
riában pedig a Kulcsi Boszik 
csapatának sikerült.  

Amit már most biztosn ál-
líthatunk: ismét egy jó és 
hasznos versenyen mérhették 
össze tudásukat a környék el-
sősegélynyújtói, akik május 
elején, a megyei döntőn ismét 
bizonyíthatnak...

A megyei döntőbe jutottak!
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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

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!

HIRDETÉS

Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
Szerkesztőségi telefon:

+36209161457
e-mail cím:

kronika.kulcs@gmail.com
Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.
Nyomdai előkészítés:

Con-Build Consulting Kft., 
Kulcs

Nyomtatás: 
Extra Média Nyomda Kft.

Székesfehérvár
Készült 1500 példányban

ISSN 2060-6354

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   +3620 916 1457-es 
telefonszámon is.

Az áprilisi kánikulában gondozták pártfogásukba vett közterületüket a Vidám Emberek Közösségének 
tagjai. Az állatorvos professzorok, a Kulcsi Hatok emlékparkjában gyomtalanított és virágokat ültetett 
a valóban vidám társaság: Szabó Mária, Kökényné Ibolya, Ráczné Edit, Horváthné Manyi, Kaiserné Gö-
döny Erzsébet és Pomóthyné Gabriella. Közben pedig azon morfondíroztak, hogy milyen zene szóljon 
majd az átalakítás után Vidám Buszmegállónak átkeresztelt parkhoz közeli felszállóhelyen az utasok 
szórakoztatására. Mert felújítás ugye lesz, s ha már lesz miért ne álmodhatnánk vele nagyot...



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

Futóversenyek szalagon
A tavasz kezdetével nem 
csak a természet,  
a diákolimpia versenyei is 
beindulnak. A Fekete  
István általános iskola  
diákjai is sorra vesznek 
részt az erőpróbákon.

Március 26-án Rácalmáson 
a labdarúgó diákolimpia II. 
korcsoportosai (3-4. osztály) 
mérték össze erejüket a hét csa-
patos körzeti döntőben. Az első 
helyet a házigazdák szerez-
ték meg, a második helyen az 
iváncsai futballisták végeztek, 
a kulcsi fiúk pedig harmadikak 
lettek. A csapat tagjai: Fejes 
Koppány, Ecsődi Kálmán, Ré-
vész Péter, Mészáros Róbert,                     
Herczog Dominik, Morva Pat-
rik, Tóth Márk. Felkészítő ta-
nár: Ruffing Péter.

Március 27-én Iváncsán ren-
dezték a mezei futók körzeti 
döntőit, több korcsoportban. A 
II. korcsoportos fiú csapatok 
versenyében a kulcsiak a tíz 
induló között a hatodik helyet 
szerezték meg. Csapattagok: 
Herczog Dominik, Révész Pé-
ter, Morva Patrik, Mészáros 
Róbert, Ecsődi Kálmán.

A III. korcsoportos fiúk me-
zőnyében kilenc csapat ver-
senyzett, a kulcsi iskolások egy 
helyet javítva az ötödik helyet 
szerezték meg az eredmények 
összesítésekor.  A csapat tagja 

volt: Csasznyi Roland, Kriston 
Dominik, Morva Olivér, Went 
Martin, Koska Csaba. A III. 
korcsoportos lányok versenyé-
ben Kőhalmi-Himfy Júlia a har-

madik helyen, Kozma Kitti és 
Mudra Gréta a középmezőny-
ben végeztek.

Felkészítő tanárok: Rábavöl-
gyi Zoltánné és Ruffing Péter.

A hatodik helyen végzett III. korcsoportos fiú csapat és az egyéniben bronzérmes Kőhalmi-Himffy Júlia

A futballisták is pályára léptek és Rácalmáson bronzérmet nyertek

2018. ÁPRILIS                                                             KULCSI KRÓNIKA                                                                               11

A II. korcsoportos mezei futók versenyében az ötödik helyet szerezte meg 
csapatunk. Büszkén mutatják bronzérmüket futballistáink 
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