
Stabil pénzügyi helyzet Egészségközpont lesz Kis kínai kalandozás Jókedvű, győztes nap
Az első hat hónap teljesítési 
adatai az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetét stabilnak mutat-
ják be.                            2.oldal

A szeptember elején birtokba 
vett épület most már végérvé-
nyesen is a kulcsiaké. 

      3. oldal

Mudra László, a Kulcsi SE 
íjász szakosztályának vezetője 
Kínában járt, történelmi-íjász 
versenyen.                    9. oldal

A Kulcsi Sportegyesület és a 
Jövő Kulcsa Egyesület közösen 
rendezett  Sportnapot szeptem-
ber 9-én.                10-11. oldal

Ismét útnak indult a menet, báloztak is a leányok, legények

Szeptemberrel beszökött az ősz a kertek alatt, elérkezett a szüret ideje. Le kellett szedni a szőlőt, 
amiből must és bor készült, majd az izzadságos munka után illett ezt megünnepelni: mulatni haj-
nalig. Ennek eleget is tettek a Kulcsi Hagyományörzők szeptember 22-én. Már szombaton reggel 
nagy volt a készülődés az iskola udvarában. A lovakat felnyergelték, a lányok felöltötték legszebb 
ruháikat, a legények felhúzták csizmáikat. Mindenki készülődött a szüreti felvonulásra. (7. oldal)

Fotó: Tóth Norbert

Egész napos programmal 
várták szeptember 22-én, 
szombaton a Közelebb hoz-
zuk a világot elnevezésű 
programsorozat szervezői 
az érdeklődőket, idén már 
harmadszorra.  Dóka Ma-
riann a Carpe diem Rekre-
ációs és Általános Képzési 
Alapítvány vezetőjének 
remek elgondolása, hogy 
kultúráknak találkoznia kell 
egymással. Igazi kuriózum 
ez Kulcs és lakói életében, 
hogy megismerkedhetnek 
Dél-Amerika világával, 
gasztronómiájával, tüzes 
ritmusaival. Beszámolónk a 
napról a 6. oldalon.

Latinos  
hangulat

Szüreti mulatságban

2017. szeptember, 10. évfolyam 9. szám

Julio César Ferrer kubai nagy-
követ a szeretet fontosságáról 
és a rumról is beszélt
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A pénzügyi helyzet stabil
Augusztusi soros testületi 
ülésén értékelt első féléves 
gazdálkodását Kulcs köz-
ség önkormányzata. 
A településünk honlapjára 
(www.kulcs.eu) rövidesen 
tételesen felkerülő beszá-
moló fontosabb megállapí-
tásait foglaltuk össze.  

Kulcs Község Önkormány-
zat Képviselőtestülete 2017. 
évi költségvetésének főössze-
ge 494 millió 380 ezer forint,  
mind a kiadási, mind a bevételi 
oldalon. Az első félév során a 
tervezett bevételek 67 száza-
léka teljesült. A látszólagos 
túlteljesítés a 2016 évi költség-
vetési pénzmaradvány igénybe-
vételének teljesüléséből ered.  

Az adóbevételek 51 száza-
lékra teljesültek, a kötelező 
feladatok ellátását az állam a 
jogszabályoknak megfelelően 
52 százalékban támogatta. Az 
egyéb bevételek időarányosan 
szintén az előirányzatnak meg-
felelően folytak be. 

Az egyéb bevételek bérbe-
adásból, szolgáltatásnyújtásból 

(orvosi alkalmasság, temető 
fenntartás) származnak. A be-
vételek időarányosan megfelel-
nek az előirányzatnak. 

A Polgármesteri Hivatal 
bevételeinek 98 százaléka a 

fenntartó Önkormányzat támo-
gatásából adódik, a többi szol-
gáltatás nyújtásból keletkezik. 
Az első félévben az Önkor-
mányzat biztosította a műkö-
déshez szükséges támogatást, a 

szolgáltatásból befolyt bevéte-
lek időarányosan kissé eltérnek 
az előirányzattól. A teljesülés 
42 százalék. A Kulcsi Százhol-
das Pagony Óvoda és Bölcsőde 
működését a fenntartó támoga-
tása biztosítja.

Az összesített kiadások az 
előirányzathoz képest 47 szá-
zalékban teljesültek. A dologi 
kiadások időarányosan 54, a 
személyi jellegű kiadások tel-
jesülése 51 százalékban telje-
sültek. A felhalmozási kiadások 
elmaradnak az időarányosan 
tervezettől, a teljesített kiadá-
sok aránya 30 százalék.

Az önkormányzat befektetett 
eszközeinek értéke nem növe-
kedett, mivel a tervezett nagy-
értékű beruházások még nem 
valósultak meg. A pénzeszkö-
zök 2017. június 30-ai záró ér-
téke 79 millió 700 ezer forint. 

Az első hat hónap teljesítési 
adatai az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetét stabilnak mu-
tatják be. A rendelkezésre álló 
költségvetési kerettel időará-
nyosan gazdálkodtak.

Önkormányzat: a rendelkezésre álló költségvetési kerettel időarányosan gazdálkodtak

A növényi nyesedékek eltávolításáról
Az együttélésnek, 
a települések működésé-
nek vannak íratlan és írott 
szabályai, különösen ez 
utóbbiakat olykor nem árt 
felidézni. Ezúttal a gallya- 
zással, lombtalanítással 
kapcsolatban rögzített elő-
írásokat foglaltuk össze. 

Az elmúlt időszakban rend-
kívül sok bejelentés érkezett 
Önkormányzatunkhoz amiatt, 
hogy az E.ON Kft. által meg-
bízott vállalkozó az utcákban 
a távvezetékek alatt a növény-
zetet, fákat megcsonkította, a 
lehullott ágakat ott hagyta, és 
kérik a nyesedék elszállítását.

Kulcs Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről és a köz-
tisztaságról  szóló, 17/2015. 

(VIII. 27.)  Önkormányzati 
rendelete egyértelműen rendel-
kezik arról, hogy az ingatlano-
kon, és az ingatlanok előtt lévő 
növényzet karban tartása kinek 
a kötelezettsége:

„11. § (1) Az ingatlantulajdo-
nos köteles gondoskodni:

a) az épület tetőzetéről az 
esővíz, a hólé járdára csorgásá-
nak megakadályozásáról, illet-
ve a hó eltakarításáról,

b) az ingatlanon keletkező 
csapadékvíz, hólé saját terüle-
ten való elvezetéséről, elhelye-
zéséről, illetve szakszerű, kiépí-
tett vízelvezetés megléte esetén 
az abba történő bevezetésről,

c) a gyalogjárdára, utcára ki-
nyúló ágak, bokrok megfelelő 
nyeséséről, az épület előtt lévő 
fák lombjának eltakarításáról, 

d) a járdán, valamint a járda 
és az úttest között felburjánzó 
gaz eltávolításáról a burkolat 
rongálása nélkül,

e) az ingatlannal határos 
járdaszakasz, illetve ha a járda 
mellett területsáv is van, az út-
testig terjedő teljes terület tisz-
tán tartásáról,

f) a járda, az úttest vagy a 
szomszédos épület fölé nyúló, 
illetőleg a közlekedést aka-
dályozó növényzet szükséges 
nyeséséről,

g) az ingatlan és az útburkolat 
közötti nyílt árok és ennek mű-
tárgyai, különösen az átereszek 
tisztán tartásáról, gyommentesí-
téséről, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításá-
ról, járda hiányában az úttestig 

terjedő teljes területsáv, illetőleg 
ha a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület 
gondozásáról és tisztán tartásá-
ról. Az tulajdonos gondozási és 
tisztítási kötelezettsége az ingat-
lan valamennyi oldalára kiterjed. 

(2) Ha az ingatlannak több 
közúttal is érintkezése van, az 
ingatlantulajdonos az az (1) be-
kezdésben foglalt valamennyi 
kötelezettségének mindegyik 
irányban köteles eleget tenni.” 

Az Önkormányzatnak sem 
személyi, sem infrastrukturális 
kapacitása nincs arra, hogy a 
település mintegy 53 négyzet-
kilométerén felhalmozódott nö-
vényi nyesedéket összegyűjtse, 
és ártalmatlanítsa, ez a rendelet 
szerint az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának a feladata. 

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde működését a fenn-
tartó támogatása biztosítja
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Márciusra elkészül az Egészségház
Egy helyre költözik (át) a házi- és gyermekorvosi szolgálat, valamint a fogorvos

A nyár folyamán, 
nyilvános pályázati árveré-
sen vásárolta meg önkor-
mányzatunk a felszámolás 
alatt lévő ALBA Takarék-
szövetkezet elárvult kiren-
deltségi épületét.

A hatvannapos határidő letel-
tével, a napokban a vásárlási ár 
második, egyben utolsó rész-
letét is átutalta önkormányza-
tunk, így a szeptember elején 
birtokba vett épület most már 
végérvényesen is a kulcsiaké. 

Mint korábban már megírtuk, 
a Rákóczi u. 141. szám alat-
ti, 900 négyzetméter területű 
takarékszövetkezet és udvar 
megnevezésű ingatlan, továbbá 
az ingatlanban található ingósá-

gok megvásárlására 22.915.000 
forintot ajánlott a testület.  Az 
ingatlanból,  az önkormányzati 
törvényben előírt egészségügyi 
alapellátások biztosítását kíván-
ja megoldani önkormányzatunk. 

Már elkezdődött az épület 
egészségügyi intézménnyé ala-
kításának tervezése, ami a maj-
dani berendezésekkel együtt 
további,  mintegy tízmillió fo-
rintot vesz igénybe. Hogy a vé-
telár és az átalakítás ne terhelje 
túlságosan  önkormányzatunk 
költségvetését, a testület pályá-
zott a Fejér Megyei Közgyűlés 
által meghirdetett kamatmen-
tes kölcsönre, amelynek révén  
17,7 millió forint, három éves 
futamidővel visszatérítendő, 
kamatmentes kölcsönhöz jutott. 

Mivel a háziorvosi praxis ön-
kormányzati tulajdonban van, 
annak bérlete, illetve tb-finan-
szírozása gyakorlatilag fedeze-
tet nyújt a minden igényt kielé-
gítő, és minden egészségügyi 
feladatot befogadó új kulcsi 
Egészségház kialakításához.

A szeptember elején átvett, 
és a tervek szerint márciusban 
megnyitó épületben kap helyet 
a házi- és gyermekorvosi ren-
delő valamint a fogászati ellá-
tás. A védőnői ellátás, egyelőre 
marad a jelenlegi helyén, mert 
az Egészségháznak helyet adó 
épület alapterülete és kialakítá-
sa nem elegendő a szolgálat  el-
helyezésére. Pedig a végcél az 
egészségügyi alapellátási szol-
gáltatások koncentrációja lenne  

a szolgáltatások könnyebb elér-
hetőségén és a szakmai együtt-
működéseken túl, a működési 
költségek további csökkentése 
miatt is. Ennek megvalósításán 
még dolgozik az önkormányzat. 

Az egykori takarékszövet-
kezeti épület megvásárlásával 
megoldódik a kulcsiak egy 
régóta felemlegetett igénye is, 
ugyanis a vásárlással egyéb 
más ingóságok mellett, az ön-
kormányzat birtokába jutott az 
épülethez tartozó bankjegy-
kiadó automata is. A tervezés 
során majd kiderül, hogy jelen-
legi helyén, vagy máshol, de az 
önkormányzat mindenképpen 
működtetni szeretné, ezért az 
üzemeltetőre is keresi a megfe-
lelő partnert.                      M. I.

Mintegy másfél milliárd fo-
rinttal megemelt összegben, 
augusztus 30-án aláírták a 
csatornaberuházás kivitele-
zési szerződését az érintett 
települések polgármesterei!

A hivatalos közlemény 
szerint az „Észak- és Kö-
zép-Dunántúli szennyvízelve-
zetési és -kezelési fejlesztés  
(ÉKDU 2.)” elnevezésű KE-
HOP-2.2.2-15-2015-00044 
azonosítószámú projekt ke-
retében, Dunaújváros, Kulcs, 
Rácalmás, Pusztaszabolcs, Al-
másfüzitő, Dunaalmás, vala-

mint Neszmély településeken 
megvalósítandó szennyvíz-
tisztító telep és csatornaháló-
zat fejlesztési feladatainak el-
látására vonatkozóan, a FIDIC 
Sárga Könyv feltételei sze-
rint” megnevezésű kivitelezési 
szerződést írták alá augusztus 
30-án az érintett önkormány-
zatok polgármesterei.

A Magyar Közlöny 147-es szá-
mában megjelent az 1666/2017. 
(IX. 14.) Kormány határo-
zat, mely a támogatási összeg 
4.130.083 e Ft-ról 5.668.559 e 
Ft-ra emeléséről döntött. 

Szeptember 14-én a konzor-
ciumi tagok, az üzemeltető, 
a kivitelezők és a mérnökök 
részvételével tartottak ülést, 
ahol a legaktuálisabb feladato-
kat vitatták meg. 

A kormányhatározat közlé-
sét követően kerül sor a Támo-
gatási szerződés módosítására, 
melynek aláírását követően 
válik érvényessé és lép hatály-
ba a kivitelezői szerződés. Je-
lenleg ezen dolgozik a Nemze-
ti Fejlesztési Programiroda. A 
kivitelezői szerződés hatályba 
lépését követően következik a 

munkaterület átadása-átvétele 
minden telephelyen. A munka 
kizárólag a tervezési feladatok 
ellátására jogosítja fel a kivi-
telező vállalkozót, aki elvégzi 
az állapotfelvételt, egyezteti a 
terveket, a szükséges tervmó-
dosításokat a hatóságokkal, és 
megszerzi a létesítési engedé-
lyeket. 

A szükséges teljes doku-
mentáció rendelkezésre állása 
után következik a munkaterü-
let tényleges átadása, amikor a 
tényleges munkálatok is meg-
kezdődhetnek végre.

Csatorna: aláírták a kivitelezési szerződést!

Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs alpolgármester birtokba vették az önkormányzat új tulajdonát. Márciusban újranyitják, mint Egészségházat
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Támogatás a rendőröknek
Meghallgatta és 
elfogadta az első féléves 
költségvetési tájékoztatót, 
és először módosította 
2017. évi költségvetési 
rendeletét településünk 
képviselő-testülete nyári 
utolsó  ülésén.

Jobb Gyula polgármester na-
pirend előtt, a határidő betartá-
sa miatt kérte a megjelenteket 
hogy a Településkép Arculati 
Kézikönyvvel (TAK) kapcso-
latos véleményeket szeptem-
ber 4-ig nyújtsák be.  S hogy 
inspirálja is a képviselőket, 
néhány saját ötletet meg is osz-
tott velük. Véleménye szerint 
a buszmegállók cseréjével je-
lentősen lehetne befolyásolni 
a településképet, példaként az 
adonyi megoldást említve. Az 
utcanévtáblákat egy Kulcs fel-
irattal lehetne egységessé tenni. 
A régi iskola utcafronti hom-
lokzatának mintáját javasolná a 
leendő új intézmények, például 
a piac és a fűtőmű épületének 
homlokzatára is. 

Ezt követően, első napirend-
ként a testület módosította 

Kulcs 2017. évi költségvetési 
rendeletét. Mint polgármeste-
rünk beterjesztéséből kiderült, 
a képviselő-testülete 2017-ben 
még nem módosította az idei 
gazdálkodást előíró rendeletét, 
most is azért mert az önkor-
mányzat, és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek 
előző évi pénzmaradványainak 
felhasználása, illetve az  ál-
lamtól kapott többlettámogatás 
előirányzatosítása indokolta. 

Holl Tamásné képviselő el-
mondta, hogy a gazdasági bi-
zottság megtárgyalta  a tervezett 
módosítást. Mivel jogszabály 
írja elő a kötelező szükséglet 
szerinti előirányzat módosítást, 
és mert az önkormányzat gaz-
dálkodása kiegyensúlyozott, a 
bizottság elfogadásra javasolja 
a tervezetet.

A képviselő-testület öt igen 
szavazattal, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül elfogadta 
a költségvetés módosításáról 
szóló javaslatot. 

Második napirendként az 
első féléves gazdálkodásról 
szóló beszámolót (összefog-

lalója a 2. oldalon olvasható) 
ugyancsak öt  igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadta el a képviselő 
testület. 

Megtárgyalta és elfogadta a 
testület a polgármester beszá-
molóját Kulcs Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
letének a polgármester részére 
átruházott hatáskörben nyújtott 
szociális pénzbeni és termé-
szetbeni ellátások megállapítá-
sáról. 

Kulcs Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Rendőr-Főkapitány-
ság Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányság Adony Rendőrőrsét 
400.000 forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesíti.  
A támogatást támogatott Kulcs 
településen  történő többlet-
szolgálatok finanszírozására 
használhatja fel.  

A támogatás fedezete Kulcs 
Községi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének Egyéb 
működési célú támogatá-
sok államháztartáson belülre 
előirányzata.

Először módosított a falu költségvetésén a testület

Nyárbúcsúztató tábor Csokonyavisontán
Gyógyulni, pihenni és szóra-

kozni vágyó idősekkel telt meg  
szeptember 4-től  egy hétre 
Csokonyavisonta. Az IKÖSZ, 
az  Idősek Somogy Megyei és 
Kaposvári Szövetsége immár 
ötödik alkalommal gondolt a 
szépkorúakra. A táborban a 
harminctól a 90 évesig 90-en 
pihentünk, többek közt a Duna 
és a Balaton partján élők is. 
Kulcs községet a Vidám Em-
berek Közössége 8 fővel kép-
viselte. 

A szervezők egy percig sem 
hagytak bennünket  unatkozni, 
reggeltől estig programokat 
szerveztek a táborban pihenők-
nek, amihez a csokonyavison-
tai fürdő remek terepet szolgál-
tatott.

A nyárbúcsúztató tábor meg-
nyitóján az ország különböző 
pontjairól érkezett résztvevő-
ket Horváth Gábor IKÖSZ-el-
nök, betegsége miatt felesége 
Horváth Gáborné és Huszti 
Gábor a megyei közgyűlés al-
elnöke köszöntötte. A helyi ha-
gyományőrző csoport „Far-
sang Ferkó” temetése című 
vidám darab bemutatásával 
mozgatta meg rekeszizmain-
kat. Volt nyugdíjasok munka-
vállalásával  kapcsolatos előa-
dás, zenés irodalmi délután, 
a Füred Roxinkör műsora, és 
„Fuss az egészségedért!”csa-
patverseny.    Szerda délután a 
fürdő területén  főztünk papri-
kás krumplit bográcsban, majd 
„Én vagyok a király!” vidám 

hagyományőrző népi játékban 
vettünk részt. Csütörtökön sze-
renáddal köszöntöttünk min-
den táborlakót, míg a búcsúes-
ten szombaton Ki mit tud?-on  
vettünk részt. A sportnapon az 
első helyezést, míg a Ki mit 
tud?-on a 20 induló közül a 
negyedik helyezést szerezte 
meg csapatunk.  Mivel az idén 
már második alkalommal vet-
tünk részt a nyárbúcsúztató tá-
borban,  úgy gondoljuk,  hogy 
összetartó, kiváló közösséggé 
szerveződött  az évek során 
az itt nyaraló idősek csapata, 
így garantált volt  a lelki-testi 
felüdülés, a gyógyulás és köz-
ben új barátokat és rengeteg 
élményt is szereztünk. 

Radnóné Erzsi

Zongorát 
keresnek 

Segítséget, pontosabban 
a zongorázás oktatására,  
gyakorlására használható 
hangszert kérnek a Fekete 
István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
zenepedagógusai. Szeretnék 
ugyanis, ha az iskolai gya-
korlási lehetőség mellett a 
hangszert választó gyerekek 
otthon is tudnának fejlődni, 
ám a nyolc, zongorán tanuló  
gyereknek erre nincs lehe-
tősége. A hangszereket szí-
vesen fogadják kölcsönbe, 
vagy felajánlásként, a tele-
fonokat Lak Gyöngyi várja a 
+36308228628-as telefonon. 

Elhanyagolt 
ingatlanok 

Településünkön sajnálatos mó-
don egyre több az elhanyagolt, 
gazos ingatlan.   Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-testü-
letének a környezetvédelemről és 
a köztisztaságról  szóló, 17/2015. 
(VIII. 27.)  Önkormányzati ren-
delete rendelkezik az ingatlanok 
zöldfelületének karbantartásáról, 
amely többek között kimondja, 
hogy  a község közigazgatási te-
rületén zöldfelületnek minősül-
nek az intézményi és magánház-
kertek, üdülők is.  

A zöldfelület tulajdonosa kö-
teles ezeket gyommentesíteni, 
és tisztán tartani. A bejelentett 
gazos ingatlanok tulajdonosait 
az önkormányzat felszólítja, 
hogy tegye rendbe az ingat-
lanát, akinek ezt követően 15 
napja van a felszólítás vég-
rehajtására. Ha ezt nem teszi 
meg, következő  lépésként kö-
telezik a rendbetételre, amely-
nek határideje újabb 10 nap. Ha 
ezt követően sem történik meg 
a kötelezés végrehajtása, köz-
igazgatási bírságot vetnek ki. 
Kényszerkaszálást, a jogszabá-
lyok szerint, csak a parlagfűvel 
fertőzött területeken lehet el-
rendelni.
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A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság támogatja.

Fejes Balázs alpolgármester
Kulcs Községi Önkormányzat

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk Kulcs Községi Önkormányzat, KKETTKK-56P-02-0033 
pályázati azonosítójú, „1956-os Büszkeségpont létesítése Kulcson a 60. emlékévben”

 című projektjének, 2017. október 23. napján tartandó ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁRA.

A program: 
–––––––––

• 2017.10.23. 18,00 Fáklyás menet a Polgármesteri Hivataltól 
(2458 Kulcs, Kossuth L. u.  83.) a Büszkeségpontba (2458 Kulcs, Temető u. 1/A)

• 2017.10.23. 18,30 Büszkeségpont ünnepélyes átadása 
Ünnepi beszédet mond:

• Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke 
• Kaczander Károly, Kulcsi Díszpolgár, 
   az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőse
• Fejes Balázs, Kulcs Községi Önkormányzat alpolgármestere, 
   az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. emlékévének Önkormányzati Biztosa

Az ENSZ 1991-ben ren-
dezte meg először az Idősek 
Világnapja programsoroza-
tát. Azóta október elseje az 
Idősek Világnapja

Az idős emberek tiszte-
letéről és szeretetéről szól 
ez a nap. De miért is tisz-
teljük őket? Mert fáradtsá-
gos munkával felépítették 
az országot, tisztességgel 
felnevelték a gyermekeiket, 
szeretettel és bölcsességgel 
segítik az unokáikat. 

Az is elmondható a mai 
időskorúakról, hogy egyre 
fiatalosabbak,tudatosabbak 
és aktívabbak A mai hatvan 
évesek az új ötvenesnek, a 
hetven évesek az új hatvan 
évesnek felelnek meg. 

A világ népessége egyre 
idősödik ugyan, de ez nem 
csak azt jelenti, hogy to-
vább élünk – köszönhetően 
az orvostudománynak –, 
hanem azt is, hogy egyre 
több bennük a tenni akarás, 
a kíváncsiság, a nyitottság 
az újra.

„A fiatalság mércéje nem 
az életkor, hanem a szellem 
és a lélek állapota: az aka-
rat-és a képzelőerő, az ér-
zelmek intenzitása, a jókedv 
és a kalandvágy győzelme a 
lustaságon.” Albert Schwe-
itzer gyönyörű gondolatai 
az időskorról. 

Legyünk büszkék az idős 
emberekre, Isten éltesse 
őket az Idősek világnapján!

Tisztelet az időskorúaknak                               Kulcs Községi 
                              Önkormányzat

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval 
és az udvariassal,tehát az ünneppel.” (Márai Sándor)

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az

Idősek Világnapja 
alkalmából, s ezúton hívjuk és várjuk    

2017. október 05-én (csütörtökön) 15.00 órakor 
tartandó ünnepségre a Faluházba.

Köszöntőt mond Jobb Gyula polgármester, Holl Tamásné képvi-
selőasszony. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Fekete István 

Általános Iskola diákjai.
                                                                         Jobb Gyula
                                                                         polgármester
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A venezuelaiak együtt köszöntötték vendéglátóikat. Julio César Cancio Ferrer kubai nagykövet a szeretet fontossága mellett a rumról is beszélt

Egy kis Latin Amerika – Kulcson
Közelebb hozták a világot, 
egészen Kulcsig. Ecuador, 
Venezuela és Kuba volt 
terítéken idén a Nap Háza 
– Hold Udvara központban. 
Kultúrák kerültek közelebb 
egymáshoz, igazi kulináris 
élvezetek, latin ritmusok 
voltak jelen a nagykövetek-
kel együtt.

Egész napos programmal 
várták szeptember 22-én, szom-
baton a Közelebb hozzuk a vi-
lágot elnevezésű programsoro-
zat szervezői az érdeklődőket, 
idén már harmadszorra.  Dóka 
Mariann a Carpe diem Rek-
reációs és Általános Képzési 
Alapítvány vezetőjének remek 
elgondolása, hogy kultúráknak 
találkoznia kell egymással. Iga-
zi kuriózum ez Kulcs és lakói 

életében, hogy megismerked-
hetnek Dél-Amerika világával, 
gasztronómiájával, tüzes ritmu-
saival.

A kilátogatók részt vehettek a 
venezuelai kakaó és csokoládé 
történeti előadáson és kóstolá-
sán, de ugyanezt átélhették az 
igazi kubai rummal is, aminek 
egész történetét hallhatták Ku-
bába kerülésétől egészen a mai 
technológiáig. Olyan érdekes-
ségeket ismerhettek meg, ami-
ket eddig talán nem is tudtak, 
hogy az igazi rum a cukornád 
erjesztéséből származik, amit 
amúgy Kolumbusz Kristóf vitt 
1493-as felfedező útján, az Új 
Világba, Kubába. Tanulhattak 
spanyolul beszélni és dalolni is, 
valamint tüzes salsa táncokat. 
A nap végén pedig Torres Dani 

szórakoztatta a közönséget, aki 
Ecuador szülötte. Első elját-
szott dala is egy olyan spanyol 
dal volt, amit még apukája éne-
kelt neki és édesanyjának, ami-
kor még ott éltek. Közvetlensé-
gével és dalaival itt hagyott egy 
emlékezetes darabot magából.  

Ez a nap nem csak Kulcsnak, 
de az ide látogató nagykövetek-
nek is fontos volt, akik vissza 
jönnek évről-évre. Egy ilyen 
nap rengeteg pozitív értéket 
közvetít, az egy asztalhoz ülés 
csodás érzés, rengeteg tapasz-
talatot és új személetet ad min-
denkinek. Ahogy Julio César 
Cancio Ferrer kubai nagykövet 
is mondta, az országok és szer-
vezetek között fontos lenne a 
szeretet, mert akkor a világ egy 
sokkal jobb hely lenne, ő sze-

retettel jön ide vissza, ám ez az 
utolsó éve itt, de reméli, vissza-
térhet még ide.  

Senki ne csüggedjen, azzal, 
hogy a kubai nagykövet esetleg 
jövőre nem lesz itt, a program-
sorozat nem ér véget, más tájak 
felé is elkalauzolhatnak minket, 
próbálnak minden évben egyre 
színesebb programsorozatot 
összeállítani és mindenképp 
folytatni szeretnék ezt a ha-
gyományt. Ahogy azt is, hogy 
ennek a napnak egy kicsit része 
legyen a sclerosis multiplex be-
tegség is, hogy szóljon ez hoz-
zájuk a fogyatékkal élőkhöz, 
mindenkihez. Idén Nagy Zoltán 
képviselte a betegséggel élőket 
énekes előadásával, dalaival. 

Munkácsi Réka
Fotó: Tóth Norbert

Fontos megismerni más kultúrákat más világszemléleteket, vallják a szervezők

Ecuador szülötte, a rendkívül szerény és közvetlen Torres Dani és a sclerosis multiplex-el harcoló 
Nagy Zoltán is dalokat hozott a kulcsiaknak

A Carpe diem Alapítvány 
köszöni Kulcs Községi Ön-
kormányzatának és a Kulcsi 
Sport Egyesületnek vala-
mint  az önkéntes diákok-
nak és felnőtt segítőknek a 
munkáját. Mészáros Róbert 
a kulcsi babgulyásával, a 
kulcsi hölgyek: Lengyelné 
Ica, Sábicsné Gizike, Petres 
Veronika, Garbacz Márti, 
Győrkiné Ancika, Pálinkás 
Betti és Fenyvesi Erika  is-
mét süteményeikkel vará-
zsolták el venezuelai, kubai 
és ecuadori vendégeinket.
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A lovakat ismét felnyergelték
A vendéglátók örömére táncoltak is a felvonuló lányok, s legények

Szeptemberrel beszökött az 
ősz a kertek alatt, elérkezett 
a szüret ideje. Le kellett 
szedni a szőlőt, amiből 
must és bor készült, majd 
az izzadságos munka után 
illik ezt megünnepelni, 
mulatni kell hajnalig. Ennek 
eleget is tettek a Kulcsi 
Hagyományörzők.

Szüret idején sok a munka 
reggeltől, szakadnak a szőlő 
fürtök, pottyannak a puttonyba, 
mustszag bódít. Ennek azért 
van egy hangulata már önmagá-
ban is, na de akkor, amikor egy 
egész falu részt vesz rajta, akkor 
van igazi dínomdánom. Már 
szombat reggel nagy volt a ké-
szülődés az iskola udvarában. A 
lovakat felnyergelték, a lányok 
felöltötték legszebb ruháikat, a 
legények felhúzták csizmáikat. 
Mindenki készülődött a szüreti 
felvonulásra. 

A felvonulás előtt a Rácalmá-
si Barina Táncegyüttes eljárta a 
szüreti fesztivál nyitótáncát, ez-
zel is jelezvén, senki nem megy 
haza rosszkedvűen, tánc nélkül 
meg végképp nem. Tizenegy óra 
körül megkezdődött az ereszd el 
a hajam.  Lénárd Gábor, Noé 
Róbert,  Posch Flóra és Rásó 

Virág nyeregbe pattanva kísér-
ték a vonulókat, akik járták a 
falut, dombra föl, völgybe le, 
beköszöntek minden vendéglá-
tónak, akik megvendégelték az 
ünneplők seregét egy kis pogá-
csával, zsíros-kenyérrel, borral, 
pálinkával. Minden vendéglátó-
nak elszavalták a szüret versét, 

mindenhol ropták egy kicsit, 
mulatoztak. Közel ötvenen öl-
töztek be népviseletbe, a bíró és 
bíróné szerepét Gajdó László és 
Fekete Ágota alakította, a kisbí-
ró  Orbán Zsolt volt. 

Aki csak kísérte őket, netán 
beállt táncolni, garantáltan jól 
érezte magát. A vendéglátók Ba-

csa Ferenc és neje, Barati Fe-
rencné,  Bódis Sándor és neje,  
Holl Tamás és neje, Kuludikné 
Molnár Aranka, Nap Háza és 
Hold Udvara, Napfény 2001 
Idősek Otthona, Rakovszki Hel-
ga valamint Várszegi Tibor és 
neje meghatódva fogadták ösz-
szes kis- és nagy vendégüket. 

A felvonulásnak délután ideig-
lenesen vége szakadt, de a java 
még hátra volt. Este hetet ütött az 
óra és a Zeneterem megtelt idén is 
vigadozókkal. Húztak tombolát, 
amire idén is rengeteg felajánlás 
érkezett, sült a kolbász, folyt a 
bor, szólt a zene hajnalig.    M. R.

Az iskolától induló, idén is örven-
detesen népes menetnek sokszor 
kellett megszakítania vonulását 
a vendéglátók (kis képünkön 
Várszegi Tiborné) szíves kínálása 
okán, s nem is maradtak adósak 
a fizetségül járó mulattatással 

Fotó: Tóth Norbert

A lányok és fiúk a szőlőt idén is mind 
leszedték 
A fürtöket ők Bíró urunk présházába 
vitték 
Ezért Bíró urunk estére mindenkit 
elvár a szüreti bálba  
Ott bíró urunknak az összes lányt 
vinni kell a táncba
A bál csak este lesz, előbb a faluban 
kell felvonulni 
Minden vendéglátónál e vers írójára 
áldomást inni
Bíró urunk vezényletével táncolni kell 
a házaknál 
Aztán pálinkáért és borért sorban  
állni az asztalnál.
Bíró urunkat és a felvonulókat pandú-
rok is kísérik 

Az vonulókat bántódás  nem érheti, 
úgy tudom ezt ígérik 
Az ünneplők között cigányok is vonul-
nak szépen
A nézelődők képét korommal kikenik 
mindenképpen
Bíró urunk megbízásából a bálban a 
szőlőt főcsősz óvja 
Aki abból lopni mer azt bíró urunk 
szavára pénzbírsággal sújtja
Ha a tolvajnak nincsen pénze akkor a 
háta bottal találkozik
Amennyiben jól elverik, még pár hétig 
lábadozik.
Bíró urunk részéről a mai mulatság-
hoz ennyi a körítés
Ha a pálesz jól van fokolva akkor 
szakad majd a kerítés: 
Most a bíró urunk azt mondja kezdjé-
tek rá zenészek
A vendéglátók örömére táncoljanak a 
lányok és legények.

Klauz Szabolcs:

Körítés a mulatsághoz
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Egyre több panasz érkezik 
önkormányzatunkhoz 
utcán kóborló, másokat 
veszélyeztető kutyák 
miatt. Az ebek sok eset-
ben szabadon kószálnak, 
támadják az utcán közle-
kedő lakosságot, tönkrete-
szik mások kerítését. 
Mi lenne a teendő?

Kulcs Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének az 
állattartás helyi szabályairól 
szóló, 13/2015. (VIII. 27.) Ön-
kormányzati rendelete szerint: 

„5. § (1) Az állattartó köteles 
ebét az állatvédelmi, állat- és 
közegészségügyi, a szabály-
sértési a veszélyes ebekre vo-
natkozó, továbbá a Ptk. szom-
szédjogokra vonatkozó és az 
állattartó felelősségét szabá-
lyozó jogszabályok keretei 
között úgy tartani, hogy az a 
szomszédok nyugalmát ne za-
varja, anyagi kárt ne okozzon, 
testi épséget és egészséget ne 
veszélyeztessen. 

(3) Az eb tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb 
a tartási helyét ne hagyhassa el.

(6) Bekerített ingatlanon az 
eb szabadon csak úgy tartható, 
hogy onnan az eb sem a szom-
szédos ingatlanra, sem a köz-
területre ne juthasson át, oda 
kinyúlni, kiharapni ne tudjon. 

(7) A bekerítetlen ingatlanon 
ebet szabadon tartani tilos.”  

Aki a felügyelete alatt álló 
kutyát a település belterüle-

tén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, vagy kóborolni 
hagyja, természeti és védett 
természeti területen, vagy va-
dászterületen – a vadászkutya 
és a triflakereső kutya kivéte-
lével – póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja, az a 
szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 
193. § alapján veszélyezte-

tés kutyával bűncselekmény 
tényállását valósítja meg, elle-
ne rendőrségi eljárás indítható.

Az utcán kóborló kutyák 
esetében Önkormányzatunk a 
székesfehérvári Alpha-Vet Ál-
latgyógyászati Kft.-t értesíti, 
mely megpróbálja az ebeket 
befogni. Ez sajnos a legtöbb 
esetben nem vezet eredmény-
re, mire ugyanis kiér a begyűj-
tő jármű, addigra az eb már 
nincs a bejelentés helyszínén, 
de az Önkormányzatnak ki 
kell fizetnie a 37 ezer Ft-os ki-
szállási díjat. Ezért felkérünk 
mindenkit, hogy próbálja va-
lahogyan befogni – bezárni – 
helyben tartani a kóbor ebet, 
mert másképpen nem tudjuk 
azt a legjobb szándékkal sem 
elszállíttatni.  

Kérünk minden felelős in-
gatlantulajdonost, hogy segít-
sék munkánkat abban, hogy 
településünket tisztaságával, 
rendezettségével élhetővé te-
gyük!

KERTÜNK, HÁZUNK, OTTHONUNK 

Kutyakötelességek tulajdonosoknak

A kutyatartás nagy felelősség, alaposan át kell gondolni!

Előrebocsátom, hogy képzett-
ségemnél fogva a környezet vé-
delmének, ezen belül a háztartási 
hulladékok mérséklésének, sze-
lektív gyűjtésének elszánt, elkö-
telezett híve vagyok.  Különösen 
örültem, mikor a Kulcsi Kró-
nikából arról értesültem, hogy 
Önkormányzatunk is e nemes és 
fontos ügy mellé állt.

Mégse vagyok zavartalanul 
boldog – olvasva az új, legalább 
is új nevű NHKV Zrt. által (bár 
hivatalosan nem szignált!) közle-
ményét – mivel olyan szabályo-
kat(?), utasításokat(?) tartalmaz, 
amelyek nehezen elfogadhatók 
egy lakossági szolgáltatótól.  

A „házhoz menő gyűjtés” 
napján már jelenleg is sokan ki-
teszik, (elég átlátszó!) műanyag 
zsákban a PET palackokat, meg 
a sörös-dobozokat, a kuka mel-
lé. Aztán a zsák, zsákok, tartal-
mukkal együtt ott is maradnak! 

Miért? Az persze érdekes „köve-
telmény”, hogy egy szolgáltató 
előírja, mennyire átlátszó legyen 
a zsák, és, hogy a hulladékba 
szánt akár műanyag, üveg és 
egyéb edényeket tisztára mosva 
kell(ene) a gyűjtésbe adni! 

Félreértés ne legyen, a lapos-
ra taposva nagyon helyes, régi 
követelmény! Az viszont tel-
jesen érthetetlen, elfogadhatat-
lan, hogy az italos és konzerves 
üvegpalackokat a cég nem óhajt-
ja a házaktól elszállítani, azo-
kat a Rácalmás felőli faluvégén 
kellene – egy eléggé eldugott – 
műanyag konténerbe bedobálni. 
És aki nem rendelkezik semmifé-
le járművel, vagy koránál fogva 
nem kíván, mondjuk a Vöröspart 
tájáról odáig elzarándokolni? 

Nehezen értelmezhető szá-
momra az italos (tejes, gyü-
mölcsleves) „kartondobozok” 
papírhulladék közé keverése! 

(Természetesen kimosva, laposra 
taposva!) 

Ezek a dobozok ugyanis nem 
számítanak „papír”-nak, környe-
zet-tudatosabb országokban (pl. 
Hollandia, Belgium) a fémhulladék 
között  gyűjtik. Ezen kívül  négy 
rétegből állnak, két-két külső-bel-
ső műanyag réteg között papír- és 
alumínium-fólia alkotja falukat. 
Kétségtelenül, hatásos, tökéletes 
védelmet biztosítanak tartalmuk-
nak, másfelől évszázadok múlva is 
a régészek örömei lesznek, mivel 
gyakorlatilag nem bomlanak, nem 
lehet őket újrahasznosítani.

Az elszállításhoz rendszeresí-
tett gyűjtőedények kihelyezése 
már jól bevált módszer évti-
zedek óta Nyugat-Európában. 
(Nem így Dunaújvárosban, ahol 
pár éve még, saját szememmel 
láttam, hogy a lakossági, színes 
gyűjtőedényeket egy közös te-
herautó platójára ürítik – nem 

kérdeztem, melyik cég emberei.) 
Egy másik megoldás lehetne a 
cég által biztosítandó, különböző 
színnel, jelöléssel ellátott, „kel-
lően átlátszó” műanyag zsákok 
rendelkezésre bocsátása, aho-
gyan  az a szelektív gyűjtésbe 
már korábban bekapcsolódott 
településeken működik. 

Még egyszer: a szelektív hul-
ladékgyűjtés híve vagyok, írá-
somban csupán arra szerettem 
volna ráirányítani a figyelmet, 
hogy hogyan lehetne ezt még 
„fogyasztó barátabb módon” 
bevezetni, hogy mindenki szá-
mára természetes legyen az a 
kis plusztörődés, amit igényel, 
hiszen egy nagyon fontos, uno-
káink számára is fontos ügyről, a 
környezetünkről van szó. 

Mert ne feledjük: „Földünket, 
világunkat csak kölcsönbe kap-
tuk – unokáinktól!”

Korondi  Csaba

Néhány gondolat a szelektív hulladékgyűjtésről
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Kis kínai kalandozás, íjászkodás
Mudra László  válogatott magyar történelmi-íjász csapattal  járt a Nagy Fal mögött 

Alapvetően egy Kínában 
rendezett íjászversenyről, 
az oda vezető és a konti-
nensnyi országban megtett 
útról, no, meg az ott elért 
eredményről ültünk le  
beszélgetni Mudra Lacival. 
Alapvetően. Aztán váltot-
tunk szót persze ezekről is.

Mert a kulcsi fegyverkovács 
műhelybe lépve, a kovács szak-
ma áhítatos csodálójaként sok 
minden eszembe jutott, mielőtt 
a  távol-keleti utat boncolgattuk 
volna. Már csak azért is, mert 
Mudra László specialitásai a 
nyílvesszők, így természetesen 
a honfoglaló és kalandozó ma-
gyarok által használt vesszők és 
hegyek korhű elkészítése. Már 
amennyire  honfoglalás kori 
„technológia” nélkül, zömmel 
idegennyelvű leírások és eddi-
gi szakmai tapasztalatai alapján 
ezt autentikus módon meg lehet 
tenni. De Mudra Laci áldozott 
annyi energiát az elmélyülésre, 
a fellelhető szakirodalom tanul-
mányozására, hogy napjainkra 
méltán számít a téma egyik ava-
tott hazai szakértőjének.

Persze ennek az elmélyültség-
nek része volt az a néhány ezer  
nyílvessző is, amit az elmúlt 
több mint negyedszázadban 
kilőtt, részint tesztelés, részint 
kedvtelés gyanánt. Így aztán 
mint elég jó történelmi-íjászt is 
ismerik szerte az országban, töb-
bek között szűkebb pátriánkban 
is. Ha másért nem, azért mert ő 
a Kulcsi SE íjász szakosztályá-
nak vezetője. Ebbéli minőségét 
meghazudtolva azonban céltáb-
lára nem szívesen lő, mivel az 
már nem jelent kihívást számá-
ra. Sokkal szívesebben vadászik 
inkább. Nem, nem 3D-s ver-
senypályán, hanem a természet-
ben, és – naná, hogy íjjal!

Most nem mennék bele abba, 
hogy ez igen, ez már az egyenlő 
esélyek kategória, hiszen nem 
vadászati moralizálásba kezd-
tem, s nem is történelem dolgo-

zatba, de valahogyan el kellett 
jutnom, hogy hogyan is utazott 
Kínába egy nagyon erős magyar 
íjászcsapat tagjaként. Röviden 
úgy, hogy szóltak neki, lenne 
egy hely, ha lenne kedve vagy 
tízezer kilométert utazgatni 
Ázsiába és Ázsiában, meg visz-
sza. Volt.

Maga a verseny egy Koreá-
ból indult nemzetközi történel-
mi-íjász fesztivál sorozat része, 
most már a világ számos orszá-
gában rendeznek ilyeneket, egy-
séges szabályok alapján. Erre 
a kínai viadalra 25 országból 
hívtak résztvevőket az Egyesült 
Államoktól, Írországon, Anglián 
át Oroszországig, Mongóliáig, 
és persze a különböző kínai tar-
tományokig, de végül is ők vol-

tak a házigazdák, és semmit nem 
bíztak a véletlenre. 

Magyarországot a kulcsi 
Mudra László mellett a baracsi 
Balogh Csaba, továbbá Pokk 
Lilla, Hegedűs Károly, és Kö-
vesligeti István képviselte, a 
„szakmában” jól ismert, komoly 
nemzetközi rutinnal bíró ver-
senyzők, akik, Mudra Laci leg-
alábbis, nem csak turistáskodni 
indult el Nyugat-Kínába a Tibeti 
fennsíkon lévő Golmudba.  Jó 
eredményben bíztak. 

Hogy végül is ez nem így tör-
tént, azért a harci sportágakhoz 
általában hozzátartozó, átfogó 
stratégiai lépéseket is bevetettek 
a házigazdák. Bár az is igaz, hogy 
az európai méretekhez, távol-
ságokhoz és kultúrához szokott 

történelmi íjászainknak volt mire 
rácsodálkozniuk.   Az utazás és 
a folytonos rohanás közben 
kicsit háttérbe szorult maga a 
verseny, olyannyira, hogy vé-
gül azt sem sikerült megtudni-
uk, hanyadik helyen végeztek, 
az egyébként nívós mezőnyű-
nek felmért versenyen, mert 
az utolsó napra nekik már nem 
szerveztek programot. Ponto-
sabban: a hazafelé tartó utat...

Mindazonáltal Mudra Laci 
nincs elkeseredve: hívták erre a 
versenyre, bekukkanthatott egy 
teljesen más világba, szakmai ta-
pasztalatokat is szerzett, egyszó-
val óriási élmény volt számára. 
Emellett a legjobbját lőtte, ami 
csapaton belül a második ered-
mény volt.        Munkácsi Imre

Magyarok egy távoli kínai 
városban. A kép bal szélén 
(ahogyan lent, a szeptember 9-i 
sportnapon készült képen is) 
Mudra László, a KSE íjász 
szakosztályának vezetője. 
Régi hazai május elsejéket idéző 
bevonulás, hetvenöt lőállás, 
a politikai potentátokkal 
megtömött lelátók.
Az erős nemzetközi mezőny 
alkalmas lett volna egy komoly 
versenyre, a házigazdák viszont 
nem álltak bele, hogy a tudás, 
a teljesítmény döntsön...
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Ugrálóvárból több is volt a gyermekek méretéhez igazodóan, persze volt klasszikus zsákbanfutás, ahogy az egy falusi spartakiádos sport-
naphoz illik, és kosárlabda-palánk is több méretben állt a sportolni vágyó kulcsiak rendelkezésre. Ők pedig éltek is a felkínált lehetőségekkel  

Mindenkinek ajándék volt a szombat
Együtt szórakoztak, sportoltak, főztek a családok – egy jókedvű, győztes napon

Hagyományt szeretnének 
teremteni a Kulcsi SE-nél 
az immáron harmadszorra 
megrendezett Sportnappal.  

A Kulcsi Sportegyesület és a 
Jövő Kulcsa Egyesület közösen 
rendezte a Sportnapot szeptem-
ber második hétvégéjén, ami 
nem csak azért fontos, mert az 
egészségről, a sportokról volt 
szó, hanem mert remek kikap-
csolódást, szórakozást nyújtott 
minden család számára. Min-
den korosztálynak tartogatott 
ügyességi feladatokat, verse-
nyeket, szórakozást, kreatívko-
dást a szeptember 9-i esemény,  
amelynek anyagi alapját az ön-
kormányzat civil szervezetek  

számára kiírt pályázatán nyert 
félmillió forint  jelentette. 

 A rendezvényre regisztrál-
ni kellett a helyszínen, amiért 
cserébe mindenki karszalagot 
kapott, s már kezdhette is a 
karikák gyűjtését. Minden vé-
gigcsinált játék, versenyszám 
egy karikát ért, s minél több lett 
belőle, annál meggyőzőbb volt, 
hogy valaki végigsportolta a 
napot és megérdemli az aján-
dékokat.

A kínálat rendkívül színes 
volt, rengeteg ügyességi feladat 
várta a próbát tevőket, volt cél-
badobás, zsákban-futás, mini 
peca és kosárlabda, szlalomo-
zás két hurkapálca között tar-
tott labdával. A kicsik három-

féle ugrálóvárat nyúzhattak, a 
felnőttek és a kitartó gyerekek 
három és öt kilométeres futás-
ban is kipróbálhatták magukat. 
A bicikliverseny szervezői kí-
sérettel és Ruffing Péter tanár 
úr motoros felvezetésével zaj-
lott. A kosárlabda bajnokság 
győztese az érmek mellé egy 
igen komoly serleget vehetett 
át. Asztaliteniszezni és íjász-
kodni is lehetett, a Kulcsi Sport 
Egyesület Íjász Szakosztálya 
tartott bemutatót és lehetőséget 
biztosított kipróbálni az íjász-
kodást kicsiknek és nagyoknak. 
A felnőtteknek amatőr labda-
rúgó-bajnokságot szerveztek, 
ahol férfi és női csapatok mér-
hették össze tudásukat. 

Az óvoda közreműködésével 
a kreatív egyének is találtak 
maguknak elfoglaltságot. A 
kézműves sátorban papírhalat, 
papírsárkányt, fújható hajót 
készítettek, gyurmáztak és csil-
lám tetkót festettek a csillogni 
vágyók kezére és lábára. A ren-
dezvényt Katus Attila vezetésé-
vel közös aerobik zárta.

Természetesen a sportban 
nem csak elfáradni lehet, de 
megéhezni is. Szerencsére sen-
ki nem maradt éhen, a délelőtt 
folyamán ugyanis fenséges il-
latok csapták meg az orrokat, 
mivel a focipálya melletti te-
rületen megrendezett lecsófőző 
versenyre felsorakozott lába-
sokban finomabbnál, finomabb 
lecsók készültek. A napközbeni 
csemegézésről a szervezők friss 
gyümölcsökkel gondoskodtak!

Nagyon jó hangulatban telt az 
egész nap, minden érdeklődőt 
szeretettel fogadott a Sportegye-
sület az ingyenes rendezvényre. 
Köszönetet mond az egyesület 
a rendezvény lebonyolításában 
részt vevő kulcsi óvónőknek, 
az általános iskola tanulóinak 
és minden önkéntesnek, külön 
is Szellman Lászlónak a rendez-
vény hangjának!

Munkácsi Réka
Fotó: Tóth NorbertA lecsófőző verseny  minden adagja az ellátmány (és az elnök Ecsődi Kálmán tervének) része volt... 



Kiváló ütemben, a terveknek 
megfelelően haladnak a Kulcsi 
Sport Egyesület létesítményé-
nek felújítási, fejlesztési mun-
kái, egyre szebb és minőségibb 
környezetben sportolhatnak az 
igazolt, vagy csak kedvtelésből 
sportolók. 

Hiszen a kulcsi focipályán 
mindig van valami. Ha nem 
focimeccs, akkor rendezvény, 
sportnap, táborok, autós talál-
kozó, majális, vagy csak foci-
zó-futkározó, energiát levezető 
gyerekek. Az biztos, hogy min-
denkinek a kikapcsolódás jut 
róla eszébe. A kikapcsolódás-
hoz és a sportolók jó teljesít-
ményéhez pedig szépen, lassan 
minden fejlődik. A sportegye-
sület támogatói pénzből tudott 
beruházni egy kilenc személyes 

kisbuszra, amivel lehetőség van 
meccsekre és tornákra járni. 

Idén TAO-támogatásból is 
szép összeg gyűlt össze. Ennek 
köszönhetően három egységgel 
bővült a négy konténerből álló 

öltözőblokk. Sikerült új locsolót, 
pályavonalzót és felszerelést is 
beszerezni. A legközelebbi, októ-
ber elején startoló projekt a pálya 
újrafüvesítése, ami nagyon fon-
tos, hogy egy jó minőségű füves 
pályán játszhassanak a játékosok, 
ez teljesítmény növelő is lehet, 
hiszen egy jó gyep csodákra ké-
pes, sokat javít a komfortérzeten 
is. A TAO  támogatásért köszönet 
az ISD Power  Kft.-nek!

Fontos, hogy a Bozsik-prog-
ramban is képviselteti magát az 
egyesület az U7 és U11-es kor-
osztályokban, akiknek legköze-
lebbi Beloianniszban lesz tornája. 
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Épül, szépül a pálya is
Az őszi szezonban már nem rendeznek hazai mérkőzést

Az idei sportbál egyik kézzelfogható eredménye a kisbusz, amely 
nem csak az utánpótlás szállításában tesz jó szolgálatot

Öt kilo- 
méter 
rutinból

Szilágyi Zsuzsanna és 
Garam Dániel is részt vet-
tek a kulcsi Sportnapon 
szeptember 9-én. Ők az öt 
kilométeres futást teljesí-
tették, mondhatni rutinból. 
Ugyanis félmaratonistá-
nak számítanak, így az öt 
kilométer már nem is volt 
igazán kihívás nekik. Idén 
májusban az Ultrabalato-
non is indultak, amikor is 
körbefutották a Balatont 
váltóban. A tókört 22 óra 
alatt futották le, ami kiváló 
eredménynek számít. 

Persze ahhoz, hogy ilyen 
teljesítményt el tudjanak 
érni nagyon intenzív és 
fárasztó felkészülés szük-
séges. Kezdetben kisebb 
távokat futottak, majd 
egyre növelték a kilomé-
terek számát. Heti három 
alkalommal eljártak futni, 
a felkészülés végére egy 
alkalommal akár már 10-
15 kilométert is lefutottak. 
Hozzájuk csatlakozott Ta-
másiné Simon Edit, aki első 
félmaratonjára készül a pá-
rossal. 

Folytatódott a Rácalmási SE 
kenusainak sikersorozata, 
ismét nemzetközi mezőny-
ben bizonyított a kulcsi 
Horváth Benedek csapattár-
sával, Bucsi Bálinttal.

Előző számainkban már beszá-
moltunk róla, hogy a sportágat 
mindössze két éve űző, 16 éves 
Horváth Benedek idén valóság-
gal berobbant a hazai utánpót-
lás élvonalába. Magyar bajnoki 
címeit követően a nemzetközi 
porondra is kiléphetett, július-
ban  Győrben az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválon (EYOF) 
szerzett három ezüstérmet és egy 
negyedik helyet, úgy, hogy négy 

számban állhatott rajthoz. 
Szeptember 15-17 között pe-

dig már egy korosztállyal fel-
jebb, az Európai Olimpiai Re-
ménységek Versenyén (EORV) 
ült hajóba három 200 méteres 
számban, kettőben Bucsi Bálint-
tal együtt. És, ha már a kulcsi fiú 
ott volt, a 17 évesek mezőnyé-
ben kárpótolta magát a Győrben 
kihagyott aranyért.  Benedek a 
középfutamból került a döntő-
be s ott is meggyőző fölénnyel 
utasította maga mögé ellenfeleit,  
így az Ő tiszteletére hangzott el a 
magyar himnusz.

Kettesben mindössze hét tized 
másodperccel maradtak le a do-
bogóról, s így a negyedik helyen 

végeztek, míg a négyesek 200 
méteres számában, egy paksi és 
egy dunaújvárosi versenyzővel 
kiegészülve a harmadik helyet 
szerezték meg. 

A magyar kajak-kenu utánpót-
lás erejét mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy Racicében csak 

a 200 méteres döntőkben 10 
arany-, 1 ezüst és 7 bronzérmet 
szereztek, az EORV három napja 
alatt pedig összesen 30 aranyig 
jutottak és 66 érmet gyűjtöttek.

A kulcsi Horváth Beni pedig 
ebbe az elitbe érkezett meg az 
elmúlt nyáron. 

Aranyérem Racicéből!

Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány és Bucsi Bence 
(jobbra) társaságában, a négyes bronzérmével a nyakban

A Kulcsi Sportegyesület 
megkéri a kulcsiakat, hogy 
kísérjék figyelemmel a sport-
pályán kihelyezett táblákat és 
kiírásokat az újrafüvesítés mi-
att, ami október elején kezdő-
dik. Nagyon fontos, hogy ha 
azt tábla tiltja, ne menjen sen-
ki a pályára annak érdekében, 

hogy egy új és gyönyörű fut-
ballpálya birtokosa lehessen 
Kulcs. Fontos, hogy a füvesí-
tési munkálatok miatt az őszi 
szezonban hazai pályán nem 
játszanak csapataink, cseré-
be viszont a tavaszi idényben 
minden hétvégén mérkőzés 
lesz az új pályán!  

Kíméljük az új gyepet!
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Országos döntőben a kulcsi gyerekek
Hatszáz elsősegélynyújtó csapat közül értek el a tizennyolcadik helyre 

Kaposváron, szeptember 
9-én rendezték 
a Magyar Vöröskereszt 
48. Országos Elsősegély-
nyújtó Versenyét. 

Ezen a versenyen Fejér me-
gyét a gyermek kategóriában 
általános iskolánk idén végzett 
nyolcadik osztályának öt tanu-
lója képviselte, akik nyári szü-
nidejük több napját feláldozva 
készültek a nagy megméret-
tetésre. Az ilyenkor szokásos 
lámpalázzal kevert izgalom 
mellett a nehéz feladatok, élet-
hű szimulációk még nagyobb 
lelki teherként nehezedtek fi-
atal versenyzőink vállaira. A 

nagyszerűen szervezett verseny 
húsz állomása – amelyek közül 
néhány szórakoztató, de több, 
magas szakmai elvárásokat 
támasztó és elsősegélynyúj-
tót próbáló „helyzetgyakorlat” 
volt –, majdnem a végletekig 
elcsigázták a versenyzőket nem 
csak szellemi, hanem fizikai ér-
telemben is. 

A nap végén a záróünnepség 
következett, amelynek első fe-
lében a különböző szórakoztató 
feladatok különdíjait adták át. 
A „Részeg szemüvegben való 
célbadobás” versenyszámot 
a Fejér megyei csapat nyerte 
kulcsi fiataljainkkal.  A verseny 

szakmai részének eredmény-
hirdetése este nyolc óra után 
volt, és akkor derült ki, hogy az 
eredetileg induló hatszáz  öt fős 
csapat közül az előkelő 18. he-
lyen végzett a csapatunk, mely-
nek tagjai: Sinkó Gabriella, 
Bacsa Eszter, Kriezer Nikolett, 
Kosztolányi Zsuzsanna és Tar-
jáni Jenő volt. A szakmai felké-
szítést dr. Elség Attila, felesége, 
valamint a dunaújvárosi men-
tőállomás vezető mentőtisztje, 
Reszegi Imre vállalták, a szer-
vezést Nagy Mariann tanárnő 
végezte. Köszönjük, hogy ezen 
a fontos eseményen is öregbí-
tették közösségünk hírnevét.

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

Mészáros-Godó Anita            70/639-0135
Csicskovics Zsuzsanna          70/639-0166

Anyakönyv

Palóczy Tímea                        70/6390152

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz Katalin    70/639-0147

Pénztár

Kovács Angéla                      70/639-0148

Településőr

Horváth Zoltán                      70/639-0160

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Rendné Pocsai Izabella         70/639-0162

Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné                        70/639-0241

Fekete István Ált. Isk. Igazgató

Budai Árpád                            25/252-062

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

Körzeti megbízott

Fridrich Tamás                      70/944-3149

Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula                         30/621-5342

Adonyi Kormányablak

Ügyfélszolgálat                       25/759-255

Református Lelkipásztor

Fodor István                          30/223-3753

Katolikus Plébános

Bozai Márton                        20/354-8122

Szennyvízszállítás

Liqiud Porter Kft.                  70/600-0620

Hajóállomás

Soproni Katalin                      70/639-0161

Kedves Olvasó!
Reményeink szerint már el-

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

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

Arra kérjük Önt, hogy írja 
meg, mondja el nekünk,  miről 
szeretne olvasni a lapban! Azt 
is, ha netán nem tudja, mert 
nem kapta meg, vagy lenne egy, 
a közösség számára is hasznos 
ötlete, gondolata.

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

Ötleteikkel, megjegyzé-
seikkel, terjesztési panasza-
ikkal, vagy témajavaslata-
ikkal kereshetnek minket a  
+36708506407-es telefonszá-
mon, illetve  a kronika.kulcs@
gmail.com e-mail címen – bár-
mikor!

Írjuk együtt a Kulcsi Krónikát! Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
Szerkesztőségi telefon:

+36708506407
e-mail cím:

kronika.kulcs@gmail.com
Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 
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Con-Build Consulting Kft., 
Kulcs
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Extra Média Nyomda Kft.
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