
Épül a csatorna A megye legjobbjai! A régi játszótéren Fantasztikus eredmények
Május 3-án, a kivitelező ígére-
tének megfelelően, elkezdődött 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése.                    7. oldal

Evés közben jön meg az étvágy, 
a Kulcsi Boszik a megyei döntő 
megnyerése után az ország leg-
jobbjai lennének!         8. oldal

Kosztolányi (Gyuri, ha már , de 
nekem marad Kosztolányi, csak 
így, pőrén) szóval Kosztolányi 
hazatért. Kulcsra. 9. oldal

IV. korcsoportos lányaink  
bronzérmet szereztek a körzeti 
diákolimpián. De nem csak ők 
remekeltek.                11. oldal

Színpadon a jelen, a színpad és a jelen előtt pedig a jövő. A harmadik kulcsi 
Családi Falunapon a már hagyományos Kulcsért emléklapok mellett először 
adták át az elismeréssel járó (Kosztolányi György tervezte) bronz plakettek-
ket, s a kitüntetettekről ilyenkor szokásos csoportképet most kiegészítették. 
Jobb Gyula polgármester előbb színpadra szólította és emléklappal jutal-

mazta a tanulmányi és sportversenyeken remeklő általános iskolás diákjain-
kat, majd a színpad előtt összeterelte őket egy nagy, közös csoportképre. Ez-
zel is elismervén, hogy eredményeikkel, ők is fontos dolgot tettek szülő- és 
lakóhelyükért, falujukért: öregbítették Kulcs hírnevét. (Csak szólunk, hogy a 
hét végén gyereknap...) Beszámolóink a 2-3-4-5. oldalon 

2018. május, 11. évfolyam 5. szám

Aki itt van, büszke kulcsi!
Nagyrendezvény, igazi májusi kavalkád lett a harmadik kulcsi Falunap



Mintha a meghatottság, de 
legalábbis a halvány elfogó-
dottság lúdbőrözéseit véltem 
volna felfedezni a multifunk-
ciós műfüves sportpálya ava-
tójára gyülekezők karján, de 
ha rosszul láttam volna, elné-
zést kérek, valószínűleg az én 
meghatottságtól és elfogódott-
ságtól párálló tekintetemben 
volt a hiba. De lehet-e egy 
ilyen alkalmat torokszorulás 
és párálló tekintet nélkül meg-
élni, különösen ha az emberfia 
hajlamos minden ilyen pilla-
natot saját szemszögből látni, 
s láttatni,  visszagondolván  
azokra az évekre, amikor még 
elképzelni sem tudhatta, hogy 
létezik ilyen biliárdasztal si-
maságú pálya, amin ha lapos 
passzt akar adni játszótársának, 
az a lapos passz pontosan oda 
fog érkezni, ahova elgondolta. 
Nem, az ember fia ilyesmiről 
nem is álmodhatott a falusi li-
balegelőn labdát kergetve fele- 
más, egyik lábán nyelvetlen ci-
pőjében, s látva ezt a műfüves 
csodát, nagyot dobban a szí-
ve, s már játszani is akar, mert 
ezen a pályán a játék is magától 
kell, hogy menjen, nem számít 
a százhúsz plusz, és a labda is 
ragad, pusztán a gondolattól...

Elérkezett tehát ez a pilla-
nat is, átadták a multifunkciós, 
műfüves, világítással szerelt 
sportpályát a régi, frissen fü-

vesített futballpálya mellett, 
április 30-án, a Családi Falunap 
(egyik) ünnepi eseményeként. 
A huszonötmillió forintos léte-
sítmény (ebből több mint húsz-
millió állami támogatás, pá-
lyázati pénz) onnantól egyként 
szolgálja az utánpótlás és fel-
nőtt, legfőképpen és mindenek 
előtt – szabadidő sportot. Egy-
szóval: a kulcsiak egészségét. 

Az avatóra hatcsapatos fel-
nőtt, és négycsapatos utánpót-
lás tornát is szerveztek, s az ün-
nepélyes kezdőrúgást egy igazi  
olimpiai válogatott, kétszeres 
magyar bajnok labdarúgó, Sze-
pessy László végezte el, miután  
L. Simon László országgyűlési 
képviselő, Jobb Gyula polgár-
mester és Fejes Balázs alpol-
gármester átvágta a nemzeti-
szín szalagot.

A krónikások kötelező fe-
gyelmével jegyezzük fel még 
a pálya első tornáinak Ruffing 
Péter zsűrielnök és versenybíró 
jegyzőkönyve szerinti végered-
ményét. Jobb Car Kupa: 1. Kul-
csi Öregfiúk, 2. Önkormányzat, 
3. KSE-Iskola vegyes, 4. Jobb-
Car Kft., 5. Reformátusok, 6. 
Rácalmási Öregfiúk. 

U11-es torna végeredménye:  
1. Ercsi, 2. Kulcs, 3. Rácalmás 
A, 4. Rácalmás B.   

                    Munkácsi Imre
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Szolgálja a kulcsiak egészségét!
Bejött az alpolgármesteri jóslat: megizzadtak a műfüves pályaavatón

Minden túlzás és pátosz nélkül: ez egy történelmi csoportkép a kulcsi multifunkciós műfüves sportpálya első birtokba vevőiről  

Eredményhirdetés  az első utánpótlástornán. Egyszer még sokat ér majd ez a kép...              Fotó: Páhi-Fekete Noémi

A hatvannyolc éves Spessy László (b2) végezte el a kezdőrúgást – alig-
hanem a mezőny legidősebbjeként                           Fotó: Páhi-Fekete Noémi
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Ha nem is százszáza-
lékosan, de elkészült 
Kulcs Egészségháza, s 
önkormányzatunk vezetői 
úgy döntöttek, a Falunap 
hangulatát emelendő 
a júniusi hivatalos birtokba 
vétel előtt ünnepélyesen 
is átadják az ötvenmillió 
forintos összköltséggel 
elkészült beruházást.

Április 30-án, hétfőn reggel 
kilenc órakor Kulcs új Egész-
ségháznál kezdődtek  az idei 
Családi Falunap eseményei.  A 
szalagátvágás előtt Fejes Ba-
lázs, településünk alpolgármes-
tere foglalta össze, a jelenleg 
zajló és várható beruházásain-
kat. Mint kijelentette, 2018 a 
beruházások éve lesz Kulcson.

Az egészségház és többfunk-
ciós műfüves sportpálya mel-
lett már elkezdődött a Kossuth 
Lajos utca teljes hosszát érintő 
járdafelújítás, azóta már elkez-
dődött és gőzerővel halad a 
régóta várt szenny vízcsatorna-
beruházás, és a kiviteli ter-
vezés fázisában van a szilárd 
biomassza fűtőmű építése. Ér-
tékben nem vetekszik ezekkel, 
de közbiztonsági szempontból 
nagy jelentősége van/lesz a 
kiépíteni tervezett kamera-
rendszer első ütemének.   Az 
átadóünnepségen jelentette be 
Fejes Balázs, hogy információi 
szerint pozitív elbírálást kapott 

az I. világháborús emlékmű 
felállítását célzó pályázatunk 
is, amely így a megvalósítás út-
jára léphet. 

Fejes Balázs, felidézve az 
Egészségház történetét, el-
mondta, hogy a felszámolás 
alatt lévő Alba Takarékszövet-
kezet korábbi kirendeltségeként 
működő épületet a felszámolási 
eljárás harmadik körében, ked-
vező áron vásárolta meg a tele-
pülés. A beruházás összköltsé-
ge 50 millió forint volt, ebből 

17,7 milliót kedvezményes hi-
telként a Fejér Megyei Önkor-
mányzat biztosított. A tulajdon-
szerzés után egy minden igényt 
kielégítő, energiahatékony, 
akadálymentesített centrumot 
alakíttatott  ki önkormányza-
tunk, amelyben a háziorvos 
mellett a fogászati és gyer-
mekorvosi rendelő is helyet 
kap. Az így összevont, ellátás a 
külcsiaknak könnyebbséget, az 
önkormányzat számára jelentős 
megtakarítás is jelenet.

Az átadási ünnepséget meg-
tisztelte jelenlétével L. Simon 
László ország gyűlési képvise-
lő is, aki rövid köszöntőjében 
méltatta a beruházást. Egyúttal, 
mint kormánypárti képviselő    
biztosította a település vezetőit 
és polgárait, hogy a következő 
években is segíteni fogja a kul-
csi fejlesztéseket, a kulcsiak tö-
rekvéseit. Mint mondta, Kulcs 
remek adottságokkal bíró tele-
pülés, fontosnak tartja, hogy a 
következő években is eredmé-
nyesen tudjon részt venni  a 
pályázatokban, amelyek elen-
gedhetetlenek a település elter-
vezett fejlesztéseihez. 

A köszöntők után Fejes Ba-
lázs felkérte a jelenlévő, és 
nyártól az Egészségházban he-
lyet kapó dr. Szappanos Mária 
fogorvost, és dr. Fenyvesi Béla 
távollétében a háziorvosi pra-
xist településünkön évtizede-
ken át ellátó dr. Somos Istvánt, 
hogy vegyenek részt az avatási 
ceremónián. Az intézményt ad-
dig ünnepélyesen lezáró nem-
zetiszín szalag átvágása után 
pedig a jelenlévőkkel belülről 
is szemrevételezték az épületet.                            

Munkácsi Imre 

A fejlesztések éve lesz 2018
A Falunapon átadott Egészségház és a műfüves sportpálya csak a kezdet!

Dr. Szappanos Mária, L. Simon László, Jobb Gyula, Fejes Balázs és dr. Somos István az Egészségházat 
avató szalag egy-egy darabjával. Átadták, s az orvosok rövidesen birtokba is veszik Fotó: Páhi-Fekete Noémi

A Központi háziorvosi ügyelet, melyet az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás működtet 
Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Kulcs, 
Pusztaszabolcs, Rácalmás, és Szabadegyháza 
lakosai részére, 2018. június 1-től új helyen 
várja az ellátásra szoruló betegeket.

Az ügyelet eddig a Kulcsi Kistérségi Egész-
ségügyi Központban működött, de a rendelés 
hamarosan átköltözik a Társulás gesztor-tele-
pülésébe, Adonyba. A város támogatást nyert 
a saját tulajdonában álló ingatlana felújítására, 
melyben a felújítási munkálatok elvégzését 
követően otthont ad a Központi Háziorvosi 
Ügyeletnek.

Az érintett települések lakosai 2018. június 
1. napjának 16 órájától sürgős esetben az ado-

nyi  Központi Háziorvosi Ügyeleten szíves-
kedjenek segítséget kérni az alábbi elérhetősé-
geken: személyesen: 2457 Adony, Bajcsy-Zs. 
u. 5., telefonon: +36 25 504 - 522.

Dr. Árva Helga
jegyző

Új helyszínre költözik a központi háziorvosi ügyelet!



Ha tavaly szintet lépett, 
idén végérvényesen meg-
érkezett a színvonalas, 
nagy érdeklődésre számot 
tartó tömegrendezvények 
közé a kulcsi Falunap.

A korszakváltást pedig nem 
csak jelképesen, ténylegesen is  
láthatóvá akarta tenni a falu ve-
zetése, ezért a falu ünnepének 
tekintélyét ünneplésre valóban 
okot adó eseményekkel is nö-
velte. Nyilván nem lesz, nem 
lehet ez mindig így, de mos-
tanra számos (egészen ponto-
san kettő), az itteniek életét jó 
irányban befolyásoló fejlesztés 
megvalósulását ünnepelhettük 
a Falunapon.

Ezen a napon hagyomány az 
is, hogy a faluért, még inkább 
a kulcsi közösségért önként, el-
lenszolgáltatás nélkül dolgozók  
munkáját megköszönik a tele-
pülés vezetői. Idén ebben is mi-
nőségi lépés történt: az értékes 
és jól látható oklevélhez egy 
bronzból készült plakett is tár-
sul. Kosztolányi György mun-
kája egyszerű és letisztult, min-
denki számára érthető, időálló 
üzenet. De nem csak emiatt ka-
pott az elsők között a Kulcsért 
emlékplakettből a szülőhelyére 
nemrég visszatért alkotó. Rajta 
kívül még hét magánszemély 
és Vidám Emberek Csoportja 
részesült elismerésben.        >>
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Együtt, a májusi napsütésben
Idén már igazi nagyrendezvénnyé nőtte ki magát a kulcsiak Falunapja

A Kulcsért emlékplakettel díjazottak csoportja. Idén először adták át a Kosztolányi György munkáját dicsérő bronz érmét a településért dolgozóknak

A rendezvény évről évre növekvő színvonalát az évről évre növekvő nézőszám is jelzi: idén többen voltak mint tavaly, s jövőre is többen lesznek, mint idén

Nem csak adott, kapott is az önkormányzat: dr. Kunos József a Falunapon két 
képet is ajándékozott a falunak, az egyiket a hivatalba, a másikat a most áta-
dott Egészségházba, hogy ne a csupasz falakat kelljen nézni várakozás közben



>> Budai Árpád, a Fekete Ist-
ván Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója nagyvenyimiként 
lett a kulcsi közélet egyik meg-
határozó alakja.  Ruffing Péter 
iskolásaink legkedvesebb taná-
ra, mindenki  „Péter bácsija”. 
Tamásiné Simon Edit az önkor-
mányzat gazdasági bizottságá-
nak segítője.  Gyarmati András 
a Vadász Társaság titkára, a ha-
tárban tesz sokat környezetün-
kért. Páhi Péter, Kulcs szülötte, 
a közösség egyik meghatáro-
zó művésze, a Büszkeségpont 
központi szobrának megalko-
tója. Fejes Edit A Jövő Kulcsa 
Egyesület egyik vezetője, Holl 
Tamásné, a bölcsőde vezetője, 
a képviselő-testület tagja és a 
helyi rendezvények egyik fő 
szervezője. A Vidám Emberek 
Csoportja az a közösség, akik 
minden körülmények között, 
mindenhol próbálnak színt vin-
ni az emberek életébe. Idén ők 
vehették át a Falunapon a falu 
köszönetét.

Miután az önkormányzat át-
adta a díjait, nem kerülhette el 
a saját díját sem, pontosabban 
dr. Kunos Péter Kulcson élő és 
alkotó fotómanipulátor aján-
dékait. Az első hazai tárlatán 
a közelmúltban átesett alkotó 
még abból a kollekcióból ado-
mányozott egy képet az ön-
kormányzatnak, a hivatal falá-
ra, egyet pedig a most átadott 
Egészségháznak. 

Aztán folytatódott a nagysze-
rű tavaszi minifesztivál, s a nap 
végén ismét elégedetten állapít-
hattuk meg: Jó itt lenni!     (mi)
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Helyi és rácalmási (amatőr) fellépők, mini vidámpark, katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési és egészségügyi bemutató, tanácsadás szórakoztatta a közönséget

Megszokott vendégei már a 
kulcsi falunapnak a Gyer-
mekmotoroztatás elnevezésű 
csoport tagjai, mivel máso-
dik alkalommal színesítették 
a (főként gyermekek által ki-
próbálható) programok sorát. 
Ami a népszerűségüket illeti: 
nem nagyon kellett pihenniük 
a gépcsodáknak, folyamatos 
volt a forgalom a sportpálya és 
a Sőtér sétány között. Minden 
résztvevő nevében tartozunk 
nekik egy köszönettel!



FELHÍVÁS
EFOP-1.5.2-16 programban való részvételre

Ismét egy jó hírnek adhatunk hangot, miszerint településünk, másik négy térségi önkormányzattal alkotott konzorciumának az EFOP-1.5.2-16 
Felhívásra benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült.
Az adott, EFOP-1.5.2-16 -2017-00004 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapos-
tagon térségi szemléletben” megnevezésű projekt keretében a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban (HEP) lefektetett célcsoportra 
fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés kerül megvalósításra.
Az adott projekt a hátrányos helyzetben lévő közösség tagjai számára, a munkaerő-piaci belépéshez elengedhetetlenül fontos alap-kompetenciák 
fejlesztésével, a tanulásra és a munka világába való visszatéréshez szükséges kompetenciák fejlesztésével, a munka és ismeretszerzés iránti moti-
váció felkeltésével és fenntartásával nyújt segítséget, támogatást.
A projekt tervezett fizikai megvalósítása 2018.01.01-2020.01.01. napja.

Kulcs Községi Önkormányzat nevében fordulunk Önhöz, mint kulcsi lakoshoz, hogy a programban történő aktív részvételével segítse projekt 
sikeres megvalósítását, melyben munkatársaink helyben állnak a projekt szolgálatában, ők a projekt szakmai megvalósítását segítő mentoraink:
   • Csepregi-Heilmann Eszter
   • Karskó Kata
   • Varga Mariann
Forduljanak bizalommal hozzájuk!

Egy kis ízelítő a tervezett fejlesztő programokból a teljesség igénye nélkül:
• Egyéni kompetenciák felmérése
• Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek
• Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
• Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létre       
hozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében
• Az önálló életvitelre képessé tevő programok
• Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás, stb.

A program előre haladtáról folyamatos tájékoztatást nyújtunk. 

A soron következő program előzetesét és mentoraink bemutatkozóit a továbbiakban ismer-
hetik meg.

6                                                                                   KULCSI KRÓNIKA                                                           2018. MÁJUS

HA MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ VAGY! 

HA TÖBBRE VÁGYSZ! 
HA 50 ÉV FELETTI VAGY! 

HA TANULNI SZERETNÉL! 

HA MUNKÁT KERESEL! 
HA KÉRDÉSED VAN! 

 

JÚNIUS 9. 
Szombat 
14:00 

Kulcs Faluház 

 

ÁLLÁSKERESÉS HATÉKONYAN 
LEHETŐSÉGEK ÉS MEGOLDÁSOK 

AMIRŐL SZÓ LESZ: 
 

 Hol keressünk állást 
 Hogyan lehetsz kiválasztott 
 Hogyan készíts önéletrajzot 
 Mi legyen a motivációs levélben 

 

A PROGRAM INGYENES! 

HA 25 ÉV ALATTI VAGY! HA PÁLYAKEZDŐ VAGY! 

HA FEJLŐDNÉL! 

HA MUNKANÉLKÜLI VAGY! 

HA SEGÍTSÉG KELL! 

HA KISGYEREKES ANYUKA VAGY! 

HA EGYEDÜL NEM MEGY! 
HA VÁLTANI SZERETNÉL! 

HA ÉRDEKEL! 

Minden résztvevő ajándéka egy 
ingyenes önéletrajz tanácsadás! 

Érdemes eljönni! 

Csepregi-Heilmann Eszter: Dunaújvárosban születtem, 
nagycsaládban nőttem fel. Iskoláimat Pakson, és Budapes-
ten végeztem. Nagyszüleim rácalmásiak voltak, a nyarakat 
a kulcsi Duna-parton töltöttük, így az évek során nem sza-
kadtam el Kulcstól, míg végül 2010-ben ide is költöztünk. A 
település sorsa és alakulása gyermekkorom óta fontos volt 
számomra. Három gyermek édesanyjaként nap, mint nap 
tapasztalom a nagycsaládos lét szépségeit és nehézségeit. 

Ismerem az érzést milyen lehet hosszú idő után visszatalálni a munka világá-
ba. A gyermekneveléssel töltött évek után szívesen csatlakoztam mentorként 
a projektben megfogalmazott társadalmi ügyért elkötelezett csapathoz.

Karskó Kata: 2002-től élek a településen, melyet válasz-
tott otthonomnak tekintek. Két felnőtt korú gyermek édes-
anyja vagyok, gyermekeim önálló életet élnek. 2016-tól a 
helyi óvodában óvodapedagógusként dolgozom. Korábban 
másfél évtizeden keresztül szociális területen, a gyermek-
védelemben tevékenykedtem.  Vállalt feladataim lendüle-
tesen, céltudatosan, lelkiismeretesen végzem el.  Szociális 
végzettségem és a területen szerzett tapasztalataim alap-
ján vállaltam el a projekt megvalósítását segítő együttműködést.

Varga Mariann: 2010-ben költöztem Budapestről vidékre, 
immáron háromgyerekes anyaként élek Kulcson. Tíz évig 
foglalkoztam végzős egyetemista hallgatókkal, akiket az 
álláskeresésre készítettem fel különböző előadások, trénin-
gek, tanácsadások keretei között. A budapesti közeg után 
kulcsi lakosként is azt tapasztaltam, hogy sokak számára 
problémát jelent az álláskeresés, a megfelelő munkahely 
megtalálása vagy akár az önéletrajz és a motivációs levél 

elkészítése. Ez a probléma személyenként más és más forrásból eredhet. 
Ezért is látom nagyon hasznosnak a pályázatot, ami megfelelő keretet biztosít 
a kulcsi lakosok számára, hogy fejleszthessék ilyen irányú képességeiket, sike-
resebben szervezzék szakmai életüket, könnyebben tudjanak állást keresni, 
vagy akár munkahelyet váltani.

Munkatársaink elérhetőségei: telefon  7-től 15 óráig: 06-25/251-835
mentorkulcs@gmail.com



Május 3-án, a kivitelező 
ígéretének megfelelően 
elkezdődött, és most már 
gőzerővel halad a szenny-
vízcsatorna-hálózat 
kiépítése településünkön.

Április végén tájékoztatta a 
kivitelező Mészáros és Mészá-
ros Kft. az Arany János utcai 
ingatlantulajdonosokat arról, 
hogy május 3-án megkezdik, 
és várhatóan június 30-án, az 
útburkolat végleges helyreállí-
tása nélkül befejezik a szenny- 
vízcsatorna helyszíni építési 
munkáit. Egyben felhívták az 
ott lakók figyelmét arra, hogy a 
zökkenőmentes közlekedés ér-
dekében reggel 7-ig, a munká-
latok megkezdéséig álljanak el 
az utcából, ahová a napi mun-
ka befejezését követően 17 óra 
után tudnak visszaállni. 

A levél, bármennyire is 
egyértelmű volt, mivel nem 
szerepelt benne, hogy a felnyi-
tott munkagödröket még aznap 
be is temetik, okozott némi ri-
adalmat, s csak a munkálatok 
tényleges elkezdése után szűn-
tek meg a polgármesteri hivata-
li tudakozó telefonok a hogyan 
továbbról. 

Mára elmondhatjuk, hogy 
megnyugodtak a kedélyek, az 
Arany és Petőfi utcában is zök-
kenőmentesen halad a munka, 
nem csak a gerincvezetékek 
kiépítése, de az ingatlantulaj-
donosokkal egyeztetett módon 
a bekötések kiépítése is.

Információink szerint az 
egyik legutóbbi egyeztetésen 
arról volt szó, hogy sikerült 
felgyorsítani a kiviteli terve-
zés folyamatát, egyszerrre több 
területen (úgynevezett öblö-
zetben) készülhetnek el a kivi-
teli tervek, amivel ténylegesen 

felgyorsíthatók a hálózatépítés 
munkafolyamatai is. 

Így egyre több helyen szá-
míthatnak a kivitelező képvise-
lőire, akik a munkák elkezdésé-
ről, az ingatlanok bekötésének 
várható időpontjáról tájékoztat-
ják a kulcsiakat. 
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Elkezdődött a csatornamű építése
Amit reggel kiásnak, délután betemetik – nem okoznak fennakadást

Az Arany János utcában egy átemelő elágazás vezetékelése miatt nyitották fel újra a már betömött árkot

Új szakaszt nyitott a ki-
vitelező Kijato Kft. a jár-
daépítésben: a Kossuth 
Lajos utca polgármesteri 
hivataltól délre eső terü-
letén dolgoznak. Az isko-
la és az iskolások miatt az 
építkezésen kívüli időben 
sem veszélytelen útszaka-
szon, a balesetek elkerülé-
se érdekében célszerű, ha  
a szokásosnál is nagyobb 
figyelemmel közlekedünk.  
Cserébe a kivitelező is ígé-
ri, hogy minél előbb más-
hol folytatja a munkát. 

Figyeljünk 
jobban oda!

Kiss István a kivitelező cég vezetője személyesen is részt vesz a munkában – tempósan haladnak



Győztes csapaton ne változ-
tass, tartja a sportos mondás, 
ennek megfelelően vöröske-
reszteseink is a dunaújvárosi 
körzeti versenyt megnyerő 
Kulcsi Boszik ötösfogatát 
küldték harcba az elsősegély-
nyújtó-verseny megyei dön-
tőjébe. Ami, a változatosság 
kedvéért ugyancsak Dunaújvá-
rosban volt, május 3-án, lévén 
akkor indították a dunaújváro-
siak hagyományos közbizton-
sági hónapját. 

A dr. Fábián Károly, a Ma-
gyar Vöröskereszt Fejér me-
gyei elnöke megnyitotta ver-
senyen az „életből ellesett” 

helyzeteket, elsősegélynyújtói 
eseteket kellett megoldania a 
nyolc, öt-öt fős csapatnak, öt 
gyakorlati és egy elméleti ál-
lomáson. A Fejes Brigitta, Ka-
iserné Gödöny Erzsébet, Létay 
Ildikó, Mérei Valéria és Radnó 
Józsefné alkotta Kulcsi Bo-
szik csapata ismét remekelt, és 
megnyerte a megyei versenyt,  
bebizonyítva mindenkinek, 
hogy az április 20-i győzelem 
sem a véletlen műve volt.

Evés közben jön meg az ét-
vágy, hogy egy másik örök 
érvényű közhelyet citáljunk, a 
Boszik most már az ország leg-
jobbja címet célozták meg!     

Az általános iskola udvarán 
gyülekeztek május 11-én reggel 
a Nagy Tavaszi Szemétszüret 
elszánt betakarítói, elsősorban 
is az iskola fölső-tagozatosai 
(naná, jutalom a tanítási nap 
helyett – sic!), de civilek és a 
mindig tettre kész polgárőrök 
is. Így aztán a nagy létszámú 
szüretelő had hamar megbirkó-
zott az útjába akadó szeméttel, 
ami, tegyük hozzá, némi éllel, 
nem lett sokkal kevesebb, mint 
az előző években, a rendelt 
konténerek megteltek... A jól 
elvégzett munka örömét tetéz-
te a célban, a Hajóállomáson a 
szervező önkormányzat részé-
ről felszolgált egytálétel.
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A Nagy Tavaszi Szemétszüret

A megye legjobb 
elsősegélynyújtói



2018. MÁJUS                                                              KULCSI KRÓNIKA                                                                                 9

Kosztolányi (György, 
másoknak Gyuri, ha már, 
de nekem marad Kosz-
tolányi, csak így, pőrén) 
szóval Kosztolányi hazatért. 
Kulcsra.

Mostanában, tőle szokatlanul 
aktív. Kibeszél, megmutat min-
dent magáról a közösségi portá-
lon, úgy tűnik, a hazatérés nem 
csak alkotókedvére, mentális 
egészségére is jó hatással volt, 
ha a biológiaira nem is. Ámbár... 
Lehet, hogy az elmúlás tarkón 
érzett jéghideg lehelete is kell  
ahhoz, hogy az ember ráébred-
jen, mit veszíthet, s mennyi dol-
ga lenne még.  

–  Az ember sokáig úgy van 
vele, amennyit mértek annyit 
mértek, azt élje úgy, hogy a leg-
jobb legyen. Nekem haza kel-
lett jönnöm, hogy rádöbbenjek, 
mennyi mindenre kellene még 
idő és erő. Ehhez persze kellett, 
hogy megtaláljanak a munkák, 
az önkormányzattól, emberek-
től, ez hozta magával, hogy 
megtalált a média, ami újabb 
munkákat hozott, tudjuk, hogy 
van ez. Szóval most munka van, 
idő kellene.

És van még valami, amit 
Kosztolányinak nem mért bőke-
zűen a művészet(és/vagy)politi-
ka: az elismerés. Persze, aki nem 
helyezkedett, nem kilincselt, 

nem nyomult a simogatásért, az 
egy darabig elvan a gazsulálás 
nélkül, de azért most meghatot-
ta az önkormányzat gesztusa, 
amikor is a Falunapon átvehette 
a maga tervezte Kulcsért emlék-
plakettet. 

– Jól esett már a megkeresés 
is, hogy tervezzem meg a plaket-
tet, az pedig meghatott, hogy az 
elsők között meg is kaptam. Én 
Kulcson születtem, itt gyerekes-
kedtem, pontosan itt, az Arany 
János utcában, ahol most lakom, 
itt volt a játszóterem. Meg per-
sze a Dunán, ami azóta is nagy 
szerelem maradt, amikor vissza-

költöztem Kulcsra, közvetlenül a 
parton béreltem egy házikót, ott 
rendeztem be a műhelyt is, aztán 
amikor rosszul lettem be kellett 
ide költöznöm a fivéremékhez. 
De minden vágyam, hogy visz-
szatérjek oda, nekem most ez a 
távlati projekt.

Az éppen futókról is szót ej-
tünk, bár a jelenlegi műteremben 
fellelt képek csak átmenetileg 
vannak nála, zömüknek már van 
vevője, eleve megrendelésre ké-
szültek, vagy készülnek. Passzi-
óból, érdeklődésből kezdett hoz-
zá a Honfoglalás egy részletének  
lemásolásához, de pechére meg-

látták és lefoglalták, most aztán 
nem tudja, hogy a tervezett át- és 
újraértelmezést hogyan, merre 
vigye...

Hogy másol? Kosztolányi? 
Persze. – Nemigen van már új 
a Nap alatt, az eredetit már az 
ősember megfestette a barlang-
ban. Azóta mindenki csak másol, 
ha közben a technika, a stílus 
meg is változott, a kép attól még 
kép marad. Persze nem mindegy, 
hogy milyen...

A Kosztolányi kép most jó. 
Világos, napsütéses – optimis-
ta. Talán azért, mert itthon van. 
Kulcson.          Munkácsi Imre

Kosztolányi a régi játszótéren
Egy Duna-parti házikóra vágyik, ahol megfesthet mindent, amit eltervezett

Kosztolányi a Honfoglalás reprodukciót csiszolgatja, közben azon töpreng, mennyire értelmezze újra, kosztolányisra...

Több mint száz Mercedes 
tulajdonos – vagy, ha úgy 

jobban tetszik, mercis, 
mergás fanatikus – töltötte 

meg a sportpálya környé-
két május 12-én és 13-án 

a dunaújvárosi székhelyű 
Mercédesz Tulajdonosok 

Magyar Közössége har-
madik (másodszor  Kul-

cson rendezett)  országos 
találkozóján, hogy együtt 

múlassa az időt az ilyenkor 
szokásos  diliségekkel, 
eszmecserével, evéssel 

ivással, a test és a lélek, no, 
meg az életérzést jelentő 
kedvenc négykerekű ké-

nyeztetésével, s ez utóbbi 
mutogatásával. 

Hiszen azért MERCI...   
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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!

Zártkerti ingatlan eladó Kulcson, 
kb. 43 m2-es, alápincézett, kőépí-
tésű házzal (WC, fürdőszoba, víz, 
villany a házban), a 830 m2-es tel-
ken gyümölcsfákkal, szőlővel. Ér-
deklődni lehet a +36204123273-as 
telefonszámon.

Sofőröket keresünk, C-típusú 
jogosítvánnyal, dunaújvárosi te-
lephelyre, azonnali kezdéssel. 
Pályakezdők, nyugdíjasok, mel-
lékállást keresők is jelentkezhet-
nek! Érdeklődni az  info@garilog.
hu e-mail címen, vagy a +3630380 
1556-os mobilszámon lehet.

Garázs kiadó hosszabb távra 
Kulcson, az Aranyhegyi dűlő-
ben, raktárnak, vagy rendelte-
tésszerű használatra. Bérleti díj: 
30.000,- forint/hó. Érdeklődni: 
+36204547878.

Szász négyzetméteres, kettő +2 
fél szobás, könnyűszerkezetes, 
szigeteletlen, összkomfortos la-
kóház eladó csendes helyen, egy 
fantasztikus panorámájú, 1100 
négyzetméteres, parkos-kertes, 
zölddel benőtt telken. Érdeklődni: 
+36209161457

APRÓHIRDETÉS
Ismét sikeres volt az idei 

Családi Falunapra szervezett 
jótékonysági süteményvásár. 
Nagyon sokan járultak hozzá 
a Carpe diem Alapítvány „Adj 
esélyt a feljutásra” programjá-
nak megvalósításához, és a Nap 
Háza Központ rendezvényei-
nek lebonyolításához. 

Hihetetlen összeg, 112.845,- 
forint jött össze a sütemények-
ből, adományokból. 

Köszönet jár mindenkinek, 
aki hozzájárult ehhez a siker-
hez, süteményével, munkájá-
val, adományával... Többen 
megértették milyen fontos szá-
munkra, az emelet elérése, ami 
az egészséges embereknek meg 
sem kottyan. 

Akik odatették magukat, 
pontosabban süteményüket (a 
teljesség igénye nélkül): Báló 
Andrea, Csikai Zsuzsanna, 
Deák Ibolya, Dóka Marianna, 
Dr. Elségné Judit, Dr. Kollár 
Edit, Fekete Ágota, Fekete 
Katalin, Fenyvesi Erika, Gar-
bacz Márta, Győrki Ferencné, 

Horváth Katalin, Kissné Ica, 
Kővágó Györgyi, Lampert Ve-
ronika, Lengyel Zoltánné Ica, 
Pálfyné Molnár Ibolya, Petres 
Veronika, Szabóné Márfy Zsu-
zsi, Tóthné Vass Anita, Vargá-
né Boór Viola, Verczné Ildikó, 

Vinczepál Istvánné, Vinczepál-
né Török Katalin. Jövőre újra 
megpróbáljuk. 

Aki gondolja, már kísérle-
tezhet új receptekkel. Köszönet 
minden segítő szándékú jóaka-
rónak! 

Nem piskóta – százezres bevétel!

A Carpe Diem sátrában – ismét nagy sikert sütöttek ki...
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Fantasztikus diákolimpiai sikerek!
Az elmúlt évhez hasonlóan 
idén is kiválóan szerepel-
tek atlétáink a megyei dön-
tőkben, így ismét érdekel-
tek vagyunk az országos 
döntők küzdelmeiben.

Az április 27-én Szabadegy-
házán megrendezett atlétika 
többpróba diákolimpia körze-
ti döntőn remekül szerepeltek 
iskolai csapataink. Második 
korcsoportos fiú csapatunk, 
Ecsődi Kálmán, Révész Péter, 
Herczog Dominik, Morva Pat-
rik, Mészáros Róbert és Tóth 
Márk a 6. helyen végzett. A  III. 
korcsoportos fiú csapat Kriston 
Dominik, Went Martin, Mor-
va Olivér, Molnár Richárd és 
Koska Csaba a 2. helyen zárta 
a versenyt. 

Harmadik korcsoportos lá-
nyaink, Kőhalmi-Himfy Júlia, 
Mudra Gréta, Kozma Kitti, 
Fejes Adél, Elség Eszter össze-
állításban ugyancsak a 2. he-
lyet szerezték meg. Harmadik 
helyen ért célba a IV. korcso-
portos fiú csapat Tóth Roland, 
Tóth Patrik, Szabó Zénó, Szabó 
Bálint,  Posch Benjámin össze-
állításban, és ugyancsak bron-
zérmes lett a  IV. korcsoportos 
leány csapatunk Posch Nikolet-
ta, Reszegi Dóra, Balczer Vio-
letta, Bartkó Viktória, Cserkuti 
Jázmin összeállításban. 

A körzeti döntőn első helyet 
szerzett és ezzel kivívta a jogot 

a diákolimpia megyei döntőjé-
ben való indulásra a III. korcso-
port atlétikai összetett verse-
nyében Kőhalmi-Himfy Júlia. 
Május 9-án, Székesfehérváron, 
a 38 fős mezőnyben is remekül 
helytállt, az 5. helyet szerez-
te meg. Egy nappal korábban, 
ugyancsak a megyei döntőben 
volt érdekelt a IV. korcsopor-
tosok kislabdahajítás számában 
Reszegi Dóra, aki a versenyt 
megnyerve az országos döntő-
be jutott! 

Május 14-én ugyancsak a 
megyeszékhelyen rendezték 
meg a kis iskolák sportverse-
nyét. Az I-IV. korcsoportos fiúk  
3 próbájában a kulcsiak Tóth 
Roland, Szabó Zénó, Kriston 
Dominik, Went Martin, Ré-
vész Péter, Lukács-Nagy Ákos 
összetételű csapata a 4. helyet 
szerezte meg.

A III. korcsoportos lányok 
egyéni 3 próbáját magabiztosan 
nyerte és az országos döntőbe 
jutott Kőhalmi-Himfy Júlia, 
aki ezt még megfejelte és a 600 
méteres síkfutást is megnyerve, 
szintén az országos döntőben 
szerepelhet! Ugyancsak orszá-
gos döntős lett a IV. korcsopor-
tos fiúk egyéni 3 próbájában  
Szabó Zénó, aki a megyei ver-
senyen ezüstérmet szerzett. 

A sikert sikerre halmozó,  
településünk jó hírét vivő gye-
rekek felkészítő tanára Ruffing 
Péter volt. 

Kőhalmi-Himfy Júlia két számban jutott országos döntőben, és a III. korcsoportos leány csapattal is 2. lett. Reszegi Dóra is országos döntős kislabdahajításban

Kőhalmi-Himfy Júlia, Reszegi Dóra és Szabó Zénó is országos döntőbe jutottak

A harmadik korcsoportos fiú atléták csapata (fent) ezüstérmes lett, a 
negyedik korcsoportosok bronzéremmel zárták a körzeti viadalt
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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

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.

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
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