
Tempósan haladnak Idén az édesanyákért Könyvbemutató és mementó Az év pedagógusa lett
A Rákóczi utca Arany János 
utca sportpálya közötti szaka-
szán is megjelentek a csator-
namű kivitelezői.         5. oldal

Az 1Úton zarándoknapról tar-
tottak sajtótájékoztatót a Mária 
Út Közhasznú Egyesület szer-
vezői Kulcson!           6. oldal

Trianoni emlékműsor vezette fel 
a Zsiros Mária – Menyhárt Fe-
renc szerzőpáros könyvbemuta-
tóját a Faluházban.       7. oldal

Az év pedagógusa díjat a szü-
lők titkos szavazatai alapján 
ítélik oda, idén Szloboda Ildikó 
kapta.                           9. oldal

A megszokott forgatókönyv szerint, a megszokott könnyes-bús-vidám-ka-
cagós délelőttön búcsúztak az intézménytől és tanáraiktól a Fekete István 
Általános Iskola és ÁMI diákjai június 16-án szombaton. Elköszöntek az 
osztálytermektől, a padoktól, az udvartól, a diáktársaktól s hátrahagyták a 
ballagók fáján leveleiket, a beléjük zárt gondolatokkal. És persze kaptak ők 

is búcsúajándékot, tarisznyát, fillérrel és pogácsával, tablóképpel és csasz-
tuskával, hogy tudják, tanáraik szívükbe zárták őket, szeretettel emlékeznek 
majd rájuk. Ősztől új élet kezdődik számukra, sokukat messzire veti majd a 
sors, de régi iskolájukban mindig szívesen látott vendégek lesznek. 

(Ballagási összeállításunk a 2-3-4. oldalon)

2018. június, 11. évfolyam 6. szám

Kalandra fel, ballagók!
Ismét lezárult egy tanév, megint kiröppent az iskolából húsz diák
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Eljött ez az idő is: június 
16-án elbúcsúztak a Fekete 
István Általános Iskola 
és ÁMI nyolcadikosai, 
akik a 27-ikei ünnepélyes 
tanévzárón már csak mint 
vendégek vettek részt.

Pedig nem volt még olyan 
rég, hogy édesanyjuk szok-
nyája mögé bújva, bátortalan 
kíváncsisággal beléptek a tudás 
birodalmának kapuján, most 

pedig ismeretekkel felvértezve  
ki- és átlépnek egy másik, más-
féleképpen izgalmas és kalan-
dos világba. 

Meghatottságból nem volt 
hiány sem a búcsúzók, sem a 
búcsúztatók, no meg a nagy 
napra összegyűlt szülők, nagy-
szülők, rokonok és barátok ré-
széről, ami így is van rendjén. 
Ki ne érzékenyülne el végigjár-
va az osztálytermeket, ahol az 

elmúlt nyolc évben a padokat 
koptatva szívták magukba a 
tudást, s ugyan kinek ne gyűl-
ne gombóc a torkába, amikor 
meglátja öltönyben-kosztüm-
ben, virágcsokorral a kézben, 
felnőttes komótosan ballagni 
a napsütötte iskolaudvaron lá-
nyát-fiát-unokáját?

Budai Árpád igazgató úr sok 
szép közös emléket tudott fel-
idézni az együtt töltött évekből, 

s ahogyan az egy kis iskolában 
elvárható, szinte minden bú-
csúzóról személyes  emléke is 
marad. Külön kiemelte a tanul-
mányi és sportsikereket, ame-
lyekkel hírét vitték nem csak 
az iskolának, de Kulcsnak is, 
és amelyekből még a ballagás 
előtti hetekre, napokra is jutott 
(a legfrissebbekről a 11. olda-
lon olvashatnak).

– A mai nap egy olyan alka-
lom, amikor közösen megélhet-
jük, hogy az utaknak, amelye-
ken haladunk értelme és célja 
van, mert elvezetnek valahová. 
Azt kellene kívánnom, hogy 
legyen az életetek akadályok-
tól, nehézségektől mentes, de 
tudjuk, ez nem lehetséges. Így 
inkább azt kívánom, hogy  le-
gyenek olyan céljaitok, ame-
lyekért érdemes erőfeszítéseket 
tenni, mert így fogtok a célok 
elérésekor semmivel fel nem 
érő örömöt átélni... Kívánom, 
hogy életteli, értelmes életetek 
legyen! Kedves Ballagók! Ka-
landra fel, minden jót kívánok 
–  bocsátotta útjukra a végzősö-
ket az iskola igazgatója.

A megszokott, mert jól bevált 
forgatókönyv szerint ezután ju-
talmazták a kiemelkedő mun-
kát végzett ballagókat.       >>

Kedves Ballagók! Kalandra fel!
Sok szép közös élményre, tanulmányi és sportsikerre emlékezhettek az ünnepen

Búcsúzók és búcsúztatók – még egyszer, utoljára együtt a régi iskola többi polgárával, diákokkal, tanárokkal a meghatott szülőkkel, rokonokkal

Ebben az évben is elérkezett 
végzős diákjainknak a búcsú 
ideje. A jövő tanévet már min-
denki új iskolában kezdi. 

Sokat köszönhetünk Nekik, 
számos sikeres területi ver-
seny után, eljutottak megyei 
versenyekre is. Ilyen volt a 
Szent László verseny első he-
lye, történelemből a megyei 
verseny ezüst érme, vagy a di-
ákolimpiai helyezések: első és 
második hely labdarúgásban, 
harmadik hely kosárlabdában. 
A megyei kislabdadobó baj-
noknő is tanulónk, Reszegi 
Dóra a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia igazolt 
játékosa. Szintén igazolt spor-
tolónk Kriston Júlia is, aki a 

Dunaújvárosi Sárkányoknál 
kosarazik. Tehetséges focis-
tánk Hegedűs Kelemen, akit 
a DPASE-től a Fradi csapata 
vár. A kulcsi zeneoktatás di-

csőségei a fuvolás Polányi 
Ákos és a zongorista Ficsúr 
Barnabás, sok iskolai rendez-
vényen szerepeltek. 

Mindannyian más célokat 
tűztek ki az elkövetkező évek-
re, amelyek eléréséhez sok 
erőt kívánok Nekik, hiszen 
„Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a  létra...” írta Weöres 
egykoron. Remélem, hogy az 
iskola adott egy erős alapot, 
amelyre mindig támaszkod-
hatnak. Bízom abban, hogy 
Kulcsra boldogan emlékeznek 
majd vissza és továbbviszik jó 
hírét. Sok sikert Fiatalok, csak 
így tovább!

Nagy Mariann
osztályfőnök

Sok sikert fiatalok, csak így tovább!



>> Jó tanulmányi eredményé-
ért és példamutató magatartá-
sáért könyvjutalmat vehetett át 
Ficsúr József és Polányi Ákos. 
A Névtelen Adományozó pénz-
jutalmát idén Bacsa Szilveszter 
vehette át. A Kulcsi Baráti Kör 
közösségi munkáért átadott 
könyvjutalmát Balczer Violetta 
kapta. Nyolc éves kimagasló 
munkájáért, példamutató ma-
gatartásáért, sport- és közös-
ségi munkájáért tantestületi 
dicséretben tantestületi dicsé-
retben részesült Reszegi Dóra, 
valamint Hegedűs Kelemen, 
aki A Jövő Kulcsa Egyesület 
Fekete István-díját is átvehette.

Ezután az iskola tanulói és 
tanárai közösen énekelték el a 
ballagókat köszöntő, dalt, majd 
a ballagók mondták el ars poe-
ticának is szánt gondolataikat, 
s tűzték fel nevüket a ballagók 
fájára. Budai Árpád megkö-
szönte a nyolc év alatt végzett 
munkát azoknak a szülőknek is, 
akik áldozatkész munkájukkal 
sokat segítették az iskolát ne-
velő munkájában, így idén el-
helyezhette a nevét tartalmazó 
levelet a ballagók fájára Posch-
né Rabóczki Éva,   Tóthné Vass 
Anita, Polányi Tamás,   Danka 
Edit, Tóthné Szujer Zsuzsanna, 
Bacsa Ferencné és Bacsa Fe-
renc, valamint dr. Ficsúr József.

Természetesen idén sem ma-
radhatott el a tanári kar gye-
rekekről költött csasztuskája 
sem, mintegy tarisznyába szánt 
értelmi-érzelmi hamuban sült 
pogácsa, a legfinomabb útra-
való. Ha addig igen, akkor már 
szem nem maradt szárazon...
Kép és szöveg: Munkácsi Imre
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Kalandra fel – buzdította ballagó diákjait Budai Árpád igazgató, a tanári kar pedig az elmaradhatatlan, róluk írt csasztuskával bocsátotta útjukra őket 

Budai Árpád megköszönte az iskolát segítő szülők munkáját is, jobbra Polányi Tamás tűzi fel levelét ballagók fájára

A végzős Ficsúr Barnabás könyvjutalmat, Reszegi Dóra tantestületi dicséretet vehetett át, Balczer Violetta (jobbra)  
a Kulcsi Baráti Kör díját vehette át a Deák Ibolyától és Oberrecht Tamástól a KUBAK képviselőitől

Hegedűs Kelemen a tantestület dicsérete mellett átvehette Ruffing Pétertől A Jövő Kulcsa Egyesület elnökségi 
tagjától az egyesület Fekete István-díját, Bacsa Szilveszter (jobbra) pedig a Névtelen Adományozó ajándékát



Az elmúlt napokban a 
Rákóczi utca Arany János 
utca sportpálya közötti 
szakaszán is megjelentek a 
csatornamű kivitelezői.

Ottjártunkkor a Kalóz piz-
zéria előtti átemelő méretes 
gödrének  betemetéséhez kezd-
tek a kivitelező alvállalkozói. 
Igaz, ezúttal mintegy másfél 
órát csúszott a forgalmi rend 
helyreállítása, mivel a gödör 
ásásakor nem találták az egyik 
jelzett gázvezetéket. Ilyenkor 
felettébb óvatosan kell eljárni, 
de jól látható, hogy a kivitele-
zőknek nem ez az első munká-
ja, kellő rutinnal tudják kezelni 
az ilyen és ehhez hasonló hely-
zeteket. 

Az más kérdés, hogy meny-
nyire tudjuk mi toleránsan 
kezelni, ha kicsit kitolódik a 
forgalomkorlátozás, bár eddig 
különösebb súrlódás nélkül 
zajlik a nagy építkezés, éppen 
a „reggel kiásom, délután bete-
metem” metódus miatt. Reggel 

nyolctól délután négyig tart a 
nyolcórás műszak, éppen ak-
kortól addig, amíg egy család  
elkezdi a napot, elmegy ott-
honról, illetve délután hazatér. 
Ezt csak ritkán zavarják meg a 
legutóbbihoz hasonló malőrök, 
és azok is csak akkor igazán, ha 

olyan forgalmas útszakaszon 
esnek meg, mint a Rákóczi 
utca Egészségház, Kistérségi 
Egészségügyi Központ környé-
kének szakasza. Akkor viszont 
rajtunk is múlik, hogy mennyi-
re vagyunk toleránsak egymás 
iránt. 

A munkálatokkal egyébként 
tempósan, a terveknek meg-
felelően haladnak, csak ne-
künk tűnhet úgy, hogy nagyon 
messze van még a vége, de 
ez érthető is, hiszen a várako-
zás időszaka sokszorosa volt a 
megvalósításénak...
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Tempósan haladnak a csatornával
Nem várt közműtérkép eltérések bonyolítják a kivitelezők dolgát

A földre festett sárga nyílnak és a jobb felső sarokban látható ugyancsak sárga, gázvezetéket jelölő táblának 
kellene egy vonalban lennie... Az ilyen apró eltérések jó esetben csak több órás csúszást okoznak

Az óvodával szembeni, elkerített területen kaptuk lencsevégre ezt a 
méregzöld-övezetet a benne bóklászó-legelésző kecske mamával. A 
dolog szépséghibája, hogy a buja zöldség nem más, mint az erősen 
allergén parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). A képen is látható igen 
kifejlett példányok porzós virágai július elején-közepén jelennek meg, 
s elkezdik szélnek ereszteni virágporukat, amelynek pollenjei akár 
száz (!) kilométer távolságra is eljutnak. Az óvoda, és a szomszédos 
bölcsőde viszont alig tíz méterre van. Nem kérdés, valamit tenni kell, 
bár a kaszálás nem olyan egyszerű, mivel a parlagfűben szabályos 
térközökben frissen ültetett akácfa csenevészek sorakoznak, ame-
lyek viszont egyszer megnőnek, virágozni kezdenek, és akkor jönnek 
a méhek, mint már mondtuk, az óvoda és a bölcsőde mellé...

Szépen nő a járda hossza

Nagy Enikőék elé is megérkezett az új járda – „magasabb” a réginél

Az önkormányzat idei kiemelt 
beruházásai közé tartozik a jár-
daépítés, ami jelenleg a Kossuth 
Lajos utca Rákóczi utcától délre 
eső területén folyik, miután a  
kivitelezők már végeztek a járda 
polgármesteri hivatal és iskola 
előtti szakaszinak kiépítésével. 

A régi, járdára csak nyomok-
ban emlékeztető gyalogos köz-

lekedési sáv teljesen új szegélyt 
kap, megváltozik a magassága 
is, ami jótékony hatással lesz a 
vízelvezetésre is. 

A kivitelezők, akár csak a csa-
tornaberuházás esetében itt is 
megpróbálnak a lehető legkeve-
sebb kényelmetlenséget okozni, 
kérik a lakók együttműködő tü-
relmét. 



Ötödik alkalommal rende-
zik meg augusztus 25-én 
az 1Úton Nemzetközi 
Zarándoknapot, idén Kulcs 
is csatlakozik 
a mozgalomhoz.

Ebből az apropóból tartottak 
találkozót és zarándoknappal 
kapcsolatos sajtótájékoztatót a 
Mária Út Közhasznú Egyesü-
let szervezői Kulcson, június 
7-én. Az Erdő Péter bíboros, 
prímás és Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért felelős 
államtitkár fővédnöksége alatt 
futó rendezvényről Galgócziné 
Szabó Zsófia elmondta, hogy 
idén a Mária Út teljes útvona-
lán, közel 110 magyar, 40 erdé-
lyi, 10 felvidéki, 1 szlovén és 5 
osztrák szakaszon, indulnak el 
augusztus 25-én zarándokok. 

A Mária Út Közép-Európán 
átívelő zarándokút csaknem 
1500 kilométere lehetőséget 
biztosít arra, hogy régiónkban 
is ki lehessen próbálni a zarán-
doklást. Az 1Úton zarándok-
napnak az az egyik küldetése, 
hogy megmutassa: itthon is le-
het zarándokolni, tartalommal 

megtölteni az itthon, természeti 
és épített környezetünkben ak-
tívan eltöltött időt.

Az 1Úton mozgalmat öt éve 
indították, életre hívóinak szán-
déka szerint azért, hogy a Mária 
Út szakaszain  lévő szomszédos 
települések lakói felkeressék 
egymást. Idén Kulcs és környé-
ke is csatlakozik a mozgalom-
hoz. Augusztus 25-én a zarán-
dokok  akik egynapi (nagyjából 

20-25 kilométeres) utat tehet-
nek meg, ebben az évben elő-
ször nem csak gyalogolva, ha-
nem futva, kerékpáron, vagy 
akár lovon,  sőt csónakkal is tel-
jesíthetik a zarándoklatot, ame-
lyet az édesanyáknak ajánlanak.

A sajtótájékoztatón Jobb 
Gyula polgármester is köszön-
tötte az 1Úton szervezőit, s ki-
fejezte örömét, hogy csatlako-
zunk a zarándoklathoz.

Menyhártné dr. Zsiros Má-
ria, a Mária Út kulcsi szerve-
zője elmondta: Kulcs szeren-
csés helyen fekszik. Az 1Úton 
zarándoklatnak egyelőre csak 
a végpontja biztos: a kulcsi 
szélerőmű dombjának tövében 
felállítottak kereszt. Terveik 
szerint augusztus 25-én több 
környékbeli település zarán-
dokjai találkoznak majd ott. 
Mindenkit szeretettel várnak.  
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Idén az édesanyáknak ajánlják
Kulcs is csatlakozik az 1Úton mozgalomhoz, augusztus 25-én várnak mindenkit

A Mária Út Közhasznú Egyesület kulcsi sajtótájékoztatójának résztvevői: Jobb Gyula polgármester, Menyhártné 
dr. Zsiros Mária, Galgócziné Szabó Zsófia, Besencziné Tóth Erika, Farmasi Gabriella és Fehér Péter

Negyven nap nehéz és örömteli pillanatai
Egy küzdelmekkel, kitar-

tással teli, értékes életutat is 
megismerhettek azok a kulcsi-
ak, akik Móró Piros: Zarán-
doknaplóm című könyvének 
bemutatására összegyűltek a 
Faluházban. 

A szerző már több íz-
ben részese volt annak a  
lélekemelő pünkösdi esemény-
nek, ami évről-évre a Mária 
úton Csíksomlyóra elzarándok-
lókra vár. Az igényes kiállítású, 
fényképekkel gazdagon illuszt-

rált kötet a szerzőnek a gyalo-
gos zarándoklat során szerzett 
élményeiről, az úttal járó testi 
és lelki megpróbáltatásokról 
szól. Piroska a rendezvényen 
sok apró, bensőséges részlettel, 
személyes sorsát is felvillan-

tó, vallomásszerű adalékokkal 
fűszerezte a negyven napos út 
során megélt nehéz és örömteli 
pillanatokat. 

A Hegedűs Andrea által igé-
nyesen megszervezett, rendkí-
vül kellemes hangulatú, egy órás 
beszélgetés végén Jobb Gyula 
polgármester virágcsokorral 
köszöntötte Piroskát, és külön 
megköszönte, hogy a könyvében 
kitért a Mária út kulcsi szaka-
szán tavaly megtartott kereszt-
szentelésre. A hazai zarándok-
latturizmusban Kulcs is szerepet 
vállal, amihez értékes  segítséget 
jelent Móró Piroska sok-sok ta-
pasztalata. És az a tény is, hogy 
könyve egyre népszerűbb, a kul-
csi esemény óta már két író-ol-
vasó találkozón bemutatásra: 
Dunaújvárosban és Előszálláson 
is sikert aratott.Móró Piroska és az érdeklődő vendégek egy része a Faluházban rendezett könyvbemutatón



Trianoni emlékműsor 
vezette fel, dedikálással 
fűszerezett beszélgetés 
vezette le a Zsiros Mária 
– Menyhárt Ferenc szerző-
páros „Az élet sava-borsa, 
Horváth János életregé-
nye” címmel megjelent 
legújabb kötetének 
bemutatóját.
 
Hegedűs Andrea, a Trianon 

emlékműsor, mint a Nemzeti 
Összetartozás Napjára emléke-
ző „csatolt program” kiötlője 
és megszervezője, a Faluház 
vezetője köszöntötte az ünnep-
ségre megjelenteket, és kon-
ferálta  fel az emlékműsort, 
a már nevében is figyelemre 
méltó és sokat mondó Szent 
Mihály Szekere Vándorszínház 
előadásában. A Magyar Állami 
Operaház magánénekese, Val-
ter Ferenc, valamint Spengler 
Krisztina zongoraművész kül-
detésként vállalt és terjesztett, 
lebilincselő és gondolkodásra 
késztető komolyzenei – iro-
dalmi összeállításában  méltó 
emléket állított a magyar tör-
ténelem tragédiájának. Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Liszt Fe-
renc és Weiner Leó zenéje szőt-
te át a Babits Mihály, Karinthy 
Frigyes, Csoóri Sándor, Juhász 
Gyula, Dsida Jenő és mások 
műveiből, gondolataiból felépí-
tett igényes előadást.

– Életregényét olvasva, 
Horváth János professzorral 
együtt járhatjuk végig csak-
nem százévnyi, gazdag életút-
ját – vette át a szót, a műsorról 

átvezetve, az április végén, Bu-
dapesten debütáló „Az élet sa-
va-borsa” című impozáns kötet 
szerzőpárosának hölgy tagja, 
Menyhártné dr. Zsiros Mária, 
hogy azután férjével, a kötet 
társszerzőjével, dr. Menyhárt 
Ferenccel együtt, a bemutatót 
moderáló Szente Tünde veze-
tésével beavassák az érdeklő-
dőket a mű megszületésének 
körülményeibe. 

A beszélgetésből kiderült, 
hogy a szerzők miért is vál-
lalkoztak a könyv megírására, 

milyen (és mekkora) forrás- 
anyagból  dolgoztak, milyen 
módszereket alkalmaztak, mi-
ként kapcsolódik egymáshoz 
a mostani az „Atyafiságos üd-
vözlettel Cecének és minden 
magyar falunak” címmel ko-
rábban megjelent szociográfi-
ájukhoz. Szóba kerültek a szá-
mukra legérdekesebb részek, 
mindketten megfogalmazták 
a visszaemlékezés-sorozat és 
a rendelkezésükre bocsátott 
dokumentumok segítségével 
megírt életút tanulságait. 

Végül arra és kitértek, kiknek 
ajánlják az életregényt. - Ez a 
könyv tanítható tananyagot tar-
talmaz, ezért tankönyvként is 
megállja a helyét – hangsúlyoz-
ta dr. Menyhárt Ferenc.

A könyvről való beszélge-
tést követő hozzászólásokban 
a jelenlévők közül többen az 
emlékműsort méltatták és a 
bemutatott kötet kapcsán fo-
galmazták meg gondolataikat, 
osztották meg személyes élmé-
nyeiket. A L’Harmattan kiadó 
gondozásában megjelent könyv 
folytatja országjáró bemutatko-
zását, jelen volt többek között 
az Ünnepi Könyvhéten is, a fő-
városban. 
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Könyvbemutató és trianoni mementó
Horváth János professzor életregényét mutatta be a kulcsi szerzőpáros

Dr. Menyhárt Ferenc, Szente Tünde és Menyhártné dr. Zsiros Mária a 
kulcsi bemutón, no, meg a kötet – Az élet sava-borsa

A Trianon emlékműsor előadói: Valter Ferenc, az Operaház magánénekese és Spengler Krisztina zongoraművész



A Carpe diem Alapítvány a 
Szent Iván éjről, hagyományos 
módon a napján emlékezett: 
Vámos Gabriella muzeológus 
a hiedelmeket idézte fel, míg 
a zene tánc világát ezúttal az 
iváncsai Amani Tánccsoport 
hastánc bemutatója jelentet-

te, a vidámságot pedig Csuka 
Zoltán szavalata csempészte a 
színpadra. A grill udvar tüzé-
nek fényében jóízűen fogyott 
a csirkeragu, s az asztalok köré 
gyűlt baráti társaságok duru-
zsoló zaja megtöltötte e közös-
ségi teret...

Június 23-án este tartotta 
a Kulcsi Baráti Kör hagyo-
mányos-hagyományápoló 
összejövetelét.

Ősidők óta az északi féltekén 
a természettel szorosan kapcso-
latban élő emberek megünne-
pelték az év legrövidebb éjsza-
káját – a nyári napfordulót – a 
fény diadalát a sötétség felett.

Számos népszokás, hiedelem 
kötődik ehhez a jeles naphoz, 
melyekről évente megemléke-
zünk. Mindezek közül a leg-
fontosabb néphagyomány az 
örömtüzek gyújtása, mellyel 
őseink a Fényt kívánták megse-
gíteni a sötétséggel vívott örök 
harcában.

 Ez a nap a keresztény kul-
túrában is kiemelkedő jelentő-
ségű, Keresztelő Szent János 

napja, aki a név szláv megfele-
lője révén került hozzánk Szent 
Ivánként.

A jó hangulatú este elmarad-
hatatlan része volt a tűzgyújtás 
is, melynek fényénél a résztve-

vők népdalokat énekeltek a régi 
hagyományoknak megfelelően. 

Oberrecht Tamás
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A fény diadala a sötétség felett

Szent Iván éjjelén 
az alapítvány kertjében

Nyársra cserélték nordic walking botjukat a kulcsi „Séta az élhe-
tőbb életért” klub tagjai. A Nap Háza Központ grilludvarán a jó han-
gulatú, „tüzesen finom” késő délutánnak a gyülekező fekete felhők 
vetettek véget. Ősszel folytatása következik, bográcsozással...
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Szerencsésnek érezhetik ma-
gukat a kulcsi Százholdas pa-
gony óvoda gyermekközössé-
ge és munkatársai, évről-évre 
remek, segítőkész szülői gárda 
könnyíti meg az intézmény min-
dennapjait. A korábbi évek nagy-
vonalú patronálásai – játszótér 
kialakítása, füvesítés – után idén 
tavasszal ismét szülői segítség-
gel sikerült továbbfejleszteni az 
udvart. Néhány hete a mászó-
ka köré telepített gumiszegélyt 
duplázták meg vállalkozó kedvű 
apukák, hogy a szél ne tudja el-
hordani alóla a homokot. 

A gyerekek nagy-nagy örö-
mére – és nem utolsó sorban az 
egyre forróbb nyarak könnyebb 
elviselésére – térköves zuhanyo-
zót alakítanak ki a szülők, a föld-

munkákat, szegélyezést már el-
végezték. Az alapanyagokat egy 
„jelenlegi Micimackós apuka” 
adományozta az intézménynek, 
a kivitelezést egy korábban ebbe 
az oviba járó kisgyerek édesapja 
vállalta magára.

És még nincs vége a szülői 
adományoknak: a közelmúltban 
„elballagott” 22 Tigris csopor-
tos gyermek szülei egy kőrisfát 
ajándékoztak az óvodának, amit 
a ballagásra készülő nagycso-
portosok még együtt ültethet-
tek el, a keresztségben pedig a 
TIGRISFA nevet kapta, ha már 
Tigris csoport... Így aztán, majd 
amikor ők hozzák gyermekeiket 
a Százholdas pagonyba büszkén 
elmondhatják: azt az égigérő fát 
még én (is) ültettem...

Az ovis szülőké is nagyszerű közösség
Sok felajánlással gazdagodott, közösségi munkával gyarapodott az intézmény

Huszonnyolc végzős ovis esett át a tűzkeresztségen, élete első ballagásán a Százholdas pagony óvodában, emlékzetes, szép éveket maguk mögött hagyvva 

A pápai székhelyű Gyer-
mekjóléti Alapítvány hozta 
létre és adja át minden év-
ben Az év pedagógusa díjat, 
egy a szülők titkos szavazatai 
alapján arra alkalmasnak ítélt 
pedagógusnak. Ezt a díjat ve-
hette át a kulcsi Százholdas 
pagony óvoda óvónője, Szlo-
boda Ildikó.

– Nagy meglepetés volt, és 
bevallom meg is hatódtam. 
Nem tudom, hogy ki terjesz-
tett fel, de azt nagyjából sej-
tem, hogy azért, mert sokat 
foglalkoztam és foglalkozom 

ma is a rászoruló gyermekek-
kel. Korábban a nehéz szociális 
helyzetben lévők voltak több-
ségben, ma inkább a sajátos 
nevelési igényűek adnak több 
feladatot, az ő helyzetüket, be-
illeszkedésüket segítjük, azon 
felül, hogy minden ránk bízott  
kisgyermek testi, lelki, értelmi 
fejlesztésére törekszünk min-
den nap. Nem azért, mert ezért 
kitüntetést vagy díjat várunk, de 
kétségtelenül jól esik, ha észre-
veszik és díjazzák erőfeszíté-
seinket – mondta el lapunknak 
a frissen kitüntetett óvónő.

Milyen fát is ültethettek volna a Százholdas pagonyról elnevezett 
óvodában? Természetesen egy kőrisfaként nevelkedett Tigrisfát!

Szloboda Ildikó a szülők jelölése és szavazatai alapján lett Az év pedagógusa 

Az év pedagógusa lett



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
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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, 2+2 fél szo-
bás, könnyűszerkezetes, szigetelet-
len, összkomfortos lakóház eladó 
csendes helyen, egy fantasztikus 
panorámájú, 1100 négyzetméte-
res, parkos-kertes, zölddel benőtt 
telken. Ár: 12 Mft. Érdeklődni: 
+36209161457

APRÓHIRDETÉSA Kulcsi Krónika
 2018. február 1-től érvényes 

hirdetési díjai: 

1/1 oldal: 25.000,- Ft+áfa
1/2 oldal: 15.000 Ft+áfa
1/4 oldal: 7500 Ft+áfa
1/8 oldal: 4000 Ft+áfa

Címlapfelár: + 40 %, 
(csak 75 mm magas, illetve 
45x50 mm-es, ún. monokli 

hirdetést tudunk közzétenni!)
Hátlapfelár: 25 %

Egyedi méretű hirdetéseket 
illetve kiemelt lakossági 

apróhirdetéseket csak egész 
hasáb szélességben közlünk, 

hasábmilliméterenként 
30,- Ft+áfa díj ellenében.

Lakossági apróhirdetés: 
230,- Ft+áfa!

(A hirdetők a hirdetési díjat a 
Polgármesteri Hivatal 

pénztárába fizethetik be, illet-
ve átutalással is teljesíthetik.)
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Befejeződtek a diákolimpiai versenyek
A tanév végével lezárultak 
az országos Diákolimpia 
sportversenyei is. A Fekete 
István Általános Iskola és 
AMI diákjai a megyei és 
országos döntőkben értek 
el szép sikereket. 

Szombathelyen rendezték a 
kis iskolák atlétika diákolim-
piai versenysorozatának orszá-
gos döntőit június 19-20-án. A 
három próbázók egyéni össze-
tett versenyében negyvenegy 
induló között a 8. helyen vég-
zett iskolánk tanulója, Kőhal-
mi-Himfy Júlia. A döntőben  
nagyszerű teljesítménnyel 473 
pontot ért el, 30 ponttal felül-
szárnyalva a megyei döntőn 
elért eredményét.  Ugyancsak 
egyéni csúcsát megjavítva  

szerezte meg a 600 méteres 
síkfutásban a 6. helyet, 21 in-
duló között. 

Május 31-én Győrben ren-
dezték az atlétikai egyéni pá-
lyabajnokság országos döntőit.  

Reszegi Dóra a kislabdahajítás 
megyei döntőjének első he-
lyezettjeként képviselte isko-
lánkat  az országos döntőben. 
Egyéni csúcsát négy méterrel 
megjavítva a 21. helyen vég-
zett a 31 fős mezőnyben.

Baracson rendezték a kis is-
kolák diákolimpiai labdarúgó 
tornájának megyei döntőjét 
május 17-én, öt csapat részvé-
telével. A rendkívül kiélezett 
küzdelmeket hozó tornán isko-
lánk csapata a 2. helyet szerez-
te meg. A csapat tagjai voltak: 
Tóth Roland, Tóth Patrik, Nagy 
L. Paszkál, Posch Benjámin,                       
Polányi Ákos, Partizer Dániel 
és Ficsúr Barnabás.

Sportolóink felkészítő tanára 
Ruffing Péter volt.

Szombathelyen Kőhalmi-Himfy Júlia remekelt a hárompróba egyéni összetett versenyében és a 600 méteres síkfutásban, Győrben Reszegi Dóra kislabdadobásban

Kőhalmi-Himfy Júlia és Reszegi Dóra az országos döntőben is remekelt 

A kis iskolák labdarúgó versenyének megyei döntőjében második 
helyezést elért csapat Ruffing Péterrrel

Bucsi Bálint, Horváth Benedek és Bucsi Bence – helyek a hajókban

Javában zajlik a kajak-ke-
nu szezon, a felnőttek már túl 
vannak az Európa-bajnoksá-
gon, és számos megméretést 
maguk mögött tudhatnak már 
az utánpótlás korú versenyzők 
is, akiknek most kezdődnek a 
nemzetközi megméretések.  A 
válogatóversenyek alapján hir-
dette ki Makrai Csaba utánpót-
lás kapitány a kereteket. 

A Rácalmási SE versenyzője, 
a kulcsi Horváth Benedek a vi-
lágbajnokságon két számban is 

képviselheti Magyarországot: 
C-2 1000 méteren Besenyei 
Ádámmal, a négyesek ötszáz 
méterén pedig a Zombori–Ko-
csis–Besenyei trióval állhat 
rajthoz. Az Európa-bajnoksá-
gon ugyanezekben a számok-
ban csapattársa, Bucsi Bálint 
állhat rajthoz, C-2 1000 mé-
teren Kállai Róbert Gidával, a 
négyesek ötszáz méterén pedig 
a  Hodován–Kolár–Zupkó, tri-
óval. A Maraton EB-n Bucsi 
Bence Vass Zoltánnal indul.

Két számban a vébén
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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

Tímár 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 számunk-
ra a  kronika.kulcs@gmail.
com e-mail címre, vagy a 
Faluház postacímére, 2458 
Kulcs,  Kossuth Lajos utca 
85. Terjesztési panaszaikkal  
hívják a +3620 440 1065-ös 
telefonszámot. 

Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.
Nyomdai előkészítés:

Con-Build Consulting Kft., 
Kulcs

Nyomtatás: 
Extra Média Nyomda Kft.

Székesfehérvár
Készült 1500 példányban

ISSN 2060-6354

Először rendezi meg a kulcsi 
Vidám Emberek Közössége és 
Kulcs Községi Önkormányzat  
a Duna menti idősek találkozó-
ját, 2018. július 10-én, a kulcsi 
Hajóállomáson. 

A találkozón 18-20 környék-
beli település nyugdíjas cso-
portjai vesznek részt, mintegy   
két és félszázan, hogy megis-
merjék egymás közösségeit, 
barátságok, kapcsolatok ala-
kuljanak ki. 

 A találkozó remek alkalom 
lesz arra is, hogy egymástól 
ötleteket merítsünk, tapaszta-
latokat cseréljünk, és megnéz-
hetjük a nyugdíjas egyesületek, 
klubok egyéni és csoportos pro-
dukcióját. A jelenlévők meg-
mutathatják egymásnak, hogy 
bizonyos kor után is nagyszerű 
élményt nyújt a közös éneklés, 
táncolás, erőt lehet meríteni 
egymás pódiumra termett pro-
dukcióinak látványából.

A találkozóval szeretnénk 
hagyományt teremteni és lehe-
tőség szerint minden év nya-
rán megismételni a kulturális, 
zenés-táncos, játékos rendez-

vényt, ezzel is alátámasztva a 
nyugdíjasok közösségteremtő 
lehetőségeinek fontosságát.

Mindemellett szeretnénk be-
mutatni az ide látogatóknak a 
festői szépségű Duna-partun-
kat, kihasználni a kulcsi Ha-
jóállomás nyújtotta lehetőséget, 
és kikapcsolódni a csodálatos 
Duna-parti környezetben.  

Radnó Józsefné, 
Vidám Emberek Közössége

Idősek találkozója a kulcsi Duna-parton

Tavaly nyáron már bemutatkozhatott egy-két vendégségbe érkezett 
nyugdíjas szervezet a Hajóállomás színpadán

Program: 
9.00  Gyülekezés 
9.30  Megnyitó – Jobb 
Gyula Polgármester
9.45  Nyugdíjas Csopor-
tok bemutatkozása
12.00 -13.00 Ebéd 
(Kulcsi Gulyás)
13.00-tól Játékos 
vetélkedők


