
A kulcsiak biztonsága Festőközösségben Húsz négyzetméteren Idősek köszöntése
Március elején alakult a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr Egyesü-
let. Elnökükkel, Kovács Péter-
rel beszélgettünk.           5. oldal

Ahogy annyi minden mást 
a gyakorlatban, festeni is 
csak festve lehet megtanulni.  
                                6-7. oldal

Éliás Miklós bebarangolta fél 
Európát, végiglakta a környék 
szinte összes települését, most 
itt él, Kulcson.               8. oldal

Több mint százan fogadták el 
önkormányzatunk meghívását 
az Idősek világnapjára szerve-
zett ünnepségre.           9. oldal

Büszkeségpontot avattunk az októberi forradalom ünnepén

Október 23-án a fáklyagyújtás  nem volt éppen egyszerű feladat, de mutassanak csak egy gye-
reket, aki ne kísérletezne addig, amíg nem sikerül neki... Pedig körlevélben kiküldték az értesí-
tést, hogy nem kötelező a részvétel, sok iskolás mégis ott akart lenni a hagyományos fáklyás 
felvonuláson, ami ezúttal a Büszkeségpont avatásával zárult. És mert sokan gondolták még így, 
szívet-lelket melengető, felemelő érzés volt a megszokott útvonalon végighaladó, ám szokatlanul 
hosszúra  nőtt fénykígyó látványa (Beszámolónk az avatóünnepségről a 2-3. oldalon.)

Régi ismerősként, sőt, 
jó barátként köszöntöttük 
a körünkben harmadszor 
megfordult Hídvégi-Üstös 
Pál Duna nagykövetet, aki 
hetven naposra tervezett, 
háromezer kilométeres vál-
lalkozásának harmincadik 
napján érkezett falunkba. 
Ezúttal nem nálunk, hanem 
a szomszédos Dunaújváros-
ban pihent meg éjszakára, 
de nem hagyta ki telepü-
lésünket sem, ahol Jobb 
Gyula polgármester mellett 
iskolánk autogramvadász 
diákjai várták, hogy beszél-
gethessenek, futhassanak 
vele. (Írásunk a 11. oldalon.)

Hetven 
maraton

Mindenki emlékhelye

Hídvégi-Üstös Pál ezúttal fut-
va érkezett Kulcsra, de szára-
zon is a Dunát „promótálja”

2017. október, 10. évfolyam 10. szám
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Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az avatóünnepség díszvendége köszöntötte a kulcsiakat, s méltatta az összefogás eredményét

A forradalmár álma valóra vált
Mára hagyománnyá, Kulcs 
identitásának részévé vált 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepe. 
2017 október 23-ától immár 
méltó helyen, a hétfői 
ünnepséggel felavatott 
emlékműnél, településünk 
Büszkeségpontjánál emlé-
kezhetünk a hősökre. 

Ahogyan az ünnepség, az azt 
megelőző fáklyás felvonulás is 
elmaradhatatlan része a kulcsi  
október huszonharmadikáknak, 
bár ez utóbbi idén, a mostoha 
időjárási viszonyok, miatt ve-
szélybe került.  De, mint estére, 
a fáklyagyújtás kezdetére ki-
derült,  nem igazán komolyan. 
Dacolva az egész nap változó 
intenzitással ám szünet nélkül  
aláhulló esővel, a metszően 
hideg széllel, vagy másfél-szá-
zan gyűltünk össze a szokásos 
találkozóhelyen, a polgármes-
teri hivatal előtt. A kitartó fák-
lyagyújtási kísérletek meghoz-
ták gyümölcsüket, lassan fény 
gyúlt mindenkinél, s a tekinté-
lyes hosszúságú menet elindult 
megszokott útvonalán, s mire a 
helyszínre, a temető utcai em-
lékműhöz ért, a menet közben 
csatlakozókkal vagy kétszáz 
fősre duzzadt a had.

Az avatásra váró emlékmű-
nél dr. Kovács Árpád, a Költ-
ségvetési Tanács elnöke mon-
dott ünnepi beszédet. Többek 
között kiemelte, hogy október 
23-ika, az 1956-os forradalom 
kirobbanásának napja egyúttal 
a harmadik Magyar Köztársa-
ság 1989-es kikiáltásának napja 
is, ezáltal pedig  a szabadság, az 
igazság és a nemzeti összefogás 
napja.  Mint a szónok mondta, a 
hatvanegy évvel ezelőtti forra-
dalmi tettek az idő járását nem 
kizökkentették, hanem éppen 
ellenkezőleg: visszahozták azt 
emberi méltóságot, büszkesé-
get adó folyamába. Ezért 1956 
októbere nem csak ünnepein-

ket, de mindennapjainkat is 
meghatározza, bárhol is élje-
nek a nagyvilágban magyarok.  
A nemzeti ünnep nem fedheti 
el annak valóságát, hogy 1956 
októbere nem csak a főváros, 
de a vidék forradalma is volt, 
így a szabadságharcra és hőse-
ire emlékezés mára már Kulcs 
identitásának is részévé vált.

– Megtiszteltetés számomra, 
hogy itt ma együtt szólhatok 
Kaczander Károly  úrral, a for-
radalom hősével, Fejér megye 
és Kulcs díszpolgárával és Fe-
jes Balázs alpolgármester úrral 
Kulcs Büszkeségpontjának át-
adásakor – jelentette ki Kovács 
Árpád.  

– Az 1956 októberi tizenkét 
nap egy csapásra megszüntet-
te a diktatúrát és a többpárti 
demokrácia reményét hozta 
el – folytatta a szónok. A dik-
tatúrával együtt megdőlt az 
a mindenkin elhatalmasodó 
érzés is, amit Orwell  úgy fo-
galmazott meg: „...a történelem 
nyugvópontra jutott, már csak 
az örök, a megalkuvó jelen lé-
tezik.” A magyarok 1956-ban 
kizökkentették az időt az örök 
jelen állapotából, megszűnt a 
diktatúra egy helyben ketyegő 
órája. Bebizonyították, hogy 
nincs átírható, eltagadható múlt 
és következmények nélküli je-
len. Merjünk büszkék lenni a 
hatvanegy évvel ezelőtti októ-
ber tizenkét napjára, a tizenkét 
stációra, ugyanúgy, mint napja-
ink értékeire, sikereire. Minden 
esélyünk megvan arra, hogy 
a nemzetek Európájában egy 
múltját ismerő és megbecsülő, 
önmaga értékeinek tudatában 
lévő és helyét jól tudó, pénz-
ügyileg stabil, erősödő ország-
ban éljünk. Azon belül is egy 
olyan fejlődő településen, mint 
Kulcs, amely befogadó erejé-
vel, nyitottságával,  a maga pat-
riotizmusával mindnyájunknak 
példát ad.                     >>

A kulcsiak összefogásának eredménye:  felavattuk az ´56-os Büszkeségpontot

Fejes Balázs és Kaczander Károly. Társak voltak a megvalósításban
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– Tisztelettel fejet hajtok az 
ismert és ismeretlen ötvenhatos 
hősök, és azon honfitársaink 
előtt, akik több évtizedes meg-
próbáltatásuk és szenvedésük 
dacára sem adták fel meggyő-
ződésüket, szabadságba vetett 
reményüket, és ezzel mind-
nyájunknak példát mutattak. 
Továbbá azok előtt is, akik a 
kisebb-nagyobb közösségek 
számára teremtenek lehetősé-
get a nyugodt, emberi fejlődés-
re, a felemelkedésre, mint itt 
Kulcson is. Kívánok önöknek 
további nagyszerű éveket, lel-
keket emelő, a maihoz hasonló 
összehozó pillanatokat, sikere-
ket mindannyiunknak, hiszen 
megvan hozzá a lehetőségünk, 
az akartunk és a tudásunk – zár-
ta beszédét dr. Kovács Árpád.

A kulcsiak emlékművének 
egyik ötletgazdája, a megem-
lékező ünnepségek húsz évvel 
ezelőtti életre hívója, Kaczan-
der Károly örömmel köszön-
tötte a reméltnél jóval nagyobb  
számban összegyűlt ünneplő 
közönséget, s ünnepi beszédé-
ben többek között az emlékezés 
fontosságáról, a múlt hiányta-
lan, pontos és részletes feltárá-
sának szükségességéről szólt: 

– Nekünk, ötvenhatosok-
nak, szinte mindannyiunknak 
volt egy eleinte titkolt, később 
egyre nyíltabban vállalt, beval-
lott fogadalmunk: nem hagy-
juk elfelejteni az 1956 október 
23-ikától a forradalom szomo-
rú végéig eltelt tizenkét napot. 
Bizonyítani, terjeszteni akartuk 
ötvenhat igazságát, a tegnap, 
a ma és a holnap fiataljai szá-
mára. Ez a fogadalom vezérelt 
abban, hogy 1997 óta minden 
évben ünnepelni, emlékezni  

hívtam a kulcsiakat. Örömmel 
tölt el, hogy azóta minden év-
ben egyre többen gyújtanak 
fáklyát, s emlékeznek együtt. 
Nekem, a fogadalmam mel-
lett volt egy álmom is: egy 
olyan emlékpark megteremté-
se, amely fogadni tudja a fák-
lyásokat, megfelelő teret ad az 
emlékezésnek, de ugyanakkor 
közösségi hely is, Ahová ki le-
het ülni beszélgetni, gyönyör-
ködni a kilátásban, ahonnan 
rálátni az ország első szélke-
rekére, a házunkra, iskolánkra, 
templomunkra, ahol ünnepelni 
március 15-ét, augusztus 20-
át és október 23-át. Legyen ez 
mindenki emlékhelye: a miénk, 
kulcsiaké! Köszönöm minda-
zoknak, akik elhitték, hogy ez 
az álom megvalósulhat és min-
dent megmozgattak azért, hogy 
meg is valósuljon, elsősorban  
Jobb Gyula polgármesternek és 
a projektben szellemi társként 
is mellettem álló Fejes Balázs 
alpolgármesternek. Köszönöm, 
hogy nyolcvanhárom éves ko-
romra az ötvenhatosoknak tett 
fogadalmamat teljesíthettem. 

Kívánom, hogy a ti álmotok is 
ugyanígy megvalósuljon, aho-
gyan az enyém itt és most!

Fejes Balázs alpolgármes-
ter, aki az „1956-os Büszke-
ségpont létesítése Kulcson, a 
60. emlékévben” elnevezésű 
projekt felelőse, a kivitelezés 
operatív irányítója is volt, az 
avató ünnepségen felelevení-
tette az emlékhely két évvel ez 
előttre visszanyúló történetét, 
attól a pillanattól kezdve, hogy 
Kaczander Károly és Korondi 
Csaba, az ötvenhatos forrada-
lom két Kulcson élő ikonikus 
alakja felkereste az önkormány-
zatot azzal a kéréssel, hogy 
segítsenek tizenkét kopjafa fel-
állításában, amit az ötvenhatos 
ünnepek díszletének szántak. 

– A kérésre azonnal igent 
mondtunk és a benyújtott 
koncepciót komoly szakem-
bergárdával együtt újragon-
dolva,  ünneplőbe öltöztetve, 
benyújtottuk fejlesztési pályá-
zatunkat. Arra törekedtünk, 
hogy egy  autentikus és idő-
tálló, minél szélesebb körök-
nek vonzó, több időpontban 

is megfelelő díszletet nyújtó 
közösségi parkot hozzunk lét-
re. Nem mindenki gondolta így 
helyben sem, kaptunk hideget 
meleget, de a gáncsoskodáso-
kon hamar túltettük magunkat 
és nekiálltunk a munkának. A 
tervezésbe és a kivitelezésbe 
bevontuk helyi tudástőkénket, 
művészeinket, Páhi Pétert és 
Molnár János Ferencet, akiknek 
munkája nyomán – minden túl-
zás nélkül mondhatom – orszá-
gos jelentőségű, az ötvenhatos 
forradalom és szabadságharc 
szellemiségét méltató művészi 
emlékhelyet sikerült létrehoz-
ni. Méltán vagyunk rá büszkék, 
amire a Büszkeségpont elneve-
zés is utal. Külön nagy öröm 
számunkra, hogy általános is-
kolánk fogadta örökbe a park 
gondozását, mely kellőképpen 
fejezi ki az oktatási intézmény 
elkötelezettségét a létesítmény 
szellemisége mellett.

Mint Fejes Balázs elmondta, 
a forradalom szellemiségéhez 
hűen az emlékmű kivitelezé-
sében is jelentős szerepe volt 
a közösségi összefogásnak, 
sokan segítették munkával, öt-
letekkel, jó szóval a megvaló-
sítást. Ennek az összefogásnak 
lehettünk tanúi az avatóünnep-
ségen is: tizenheten járulták 
hozzá az ünnepség utáni ven-
déglátáshoz összesen huszony-
nyolc tepsi süteménnyel.

Az átázott-fázott, ámde 
emelkedett lélekkel végig kitar-
tó résztvevőknek ez is legalább 
annyira jól esett, mint a pogá-
csához és linzerhez kínált forró 
tea és forralt bor. 
Kép és szöveg: Munkácsi Imre

Fejes Balázs, Kaczander Károly, dr. Kovács Árpád és Jobb Gyula vágták át a nemzetiszín szalagot

Az emlékmű szimbólumrendszerét részletes útmutatóban írják le. Az ünnepre koszorúkkal is készültek



Csatorna: újabb lépés 
a megvalósulás felé

Mint a csatornaberuházással 
kapcsolatban korábban már 
megírtuk, a kormány elfogadta   
az „Észak- és Közép- Dunántúli 
szennyvízelvezetési és -kezelé-
si fejlesztés 2. (ÉKDU 1)” című, 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 
azonosítószámú projektre vo-
natkozó összköltségnövelési 
kérelmet, s mintegy másfél 
milliárd forinttal megnövelték 
a beruházás településünket is 
érintő főösszegét. 

 Augusztus végén írták alá a 
csatornaberuházás kivitelezési 
szerződését, majd a kormány-
határozat közzétételét követően 
a módosított főösszegű támo-
gatásról szóló szerződést. 

Azóta, 2017. október 16. 
napján hatályba lépett  a beru-
házás építési feladatainak ellá-
tására megkötött vállalkozási 
szerződés. Ennek egyenes kö-

vetkezménye volt,  hogy 2017. 
október 24-én a projektben 
szereplő konzorciumi tagok 
részvételével megtörtént a ter-
vezési munkálatokra irányuló 
munkaterület átadás-átvétele a 
Kulcsi Polgármesteri Hivatal-
ban.  

Ettől az időponttól kezdve 
minden résztvevő beruházásra 
irányuló terveit felülvizsgálják, 
egyeztetik, pontosítják azokat 
a tervezőkkel,  kivitelezővel. 
Ennek érdekében már ezen a 
héten újra felkeresi a kivitele-
ző képviselője  Polgármeste-
rünket a tervek pontosítása, a 
környezet tanulmányozása, az 
esetlegesen felmerülő prob-
lémák megoldása, valamint a 
szükséges javaslatok megvita-
tása céljából, hogy mielőbb sor 
kerülhessen a tényleges mun-
kavégzés elkezdésére.

Már igényelhető 
a szociális tűzifa

Önkormányzatunk 
2.364.740 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert 
a belügyminisztériumtól 
szociális tűzifa vásárlásra. 

   A települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásának támogatására kiírt 
pályázat jóvoltából elnyert ösz-
szeg 133 erdei köbméter tűzifa 
megvásárlására jogosít ja fel a 
települést. 

Önkormányzatunk a pályázat 
értelmében már megrendelte 
a tűzifát, ami a közeljövőben 
várható érkezését követően a 
rászoruló személyek, családok 
rendelkezésére áll, amennyi-
ben a már megszokott módon 
igénylik azt a polgármesteri hi-
vatal szociális előadójánál. 

Az önkormányzat a rendel-
kezésre  álló keret mértékéig 
a rászoruló személyeket vissza 
nem térítendő természetbeni 
támogatásként egy köbméter 
szociális tűzifa segélyben ré-
szesíti. A támogatásért ellen-
szolgáltatást nem kér.

A támogatás megállapítása-
kor  előnyben kell részesíteni 
azt, aki a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 
törvény szerint aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadé-
kára, települési  támogatásra, 
ezen belül lakhatási támogatás-
ra jogosult, valamint  a gyer-
mekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben szabá-
lyozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő.

Önkormányzatunk képvise-
lő-testülete szeptemberi ülésén 
döntött  arról, hogy a szociális 
keretből 700.000 forintot külö-
nít el tűzifa vásárlásra, mivel az 
utóbbi évek gyakorlata azt mu-
tatta, hogy a pályázaton nyert  
állami tűzifát csak  a téli hideg 
beköszönte után szállították ki a 
településekre. Az önkormányzat 
által megrendelt, hasított ke-
mény tűzifa szállítását viszont 
már megkezdték, ebből –  a kész-
let erejéig –   már lehet igényelni 
a  polgármesteri hivatalban. 

Szünetel 
a szállítás  

A Dunanett Nonprofit 
Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Ingatlan tulajdonosokat, 
hogy az üdülő-, nyara-
ló-, valamint a zártkerti 
és kiskertes övezetekben 
Kulcs Községi Önkor-
mányzat képviselő-testü-
letének a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról 
szóló (13/2016. számú) 
rendelete alapján, októ-
ber 1-től március 31-ig 
szünetelteti a szilárd hul-
ladék elszállítását.

Azok az ingatlantulaj-
donosok, akik a szüne-
telési idő alatt igénybe 
kívánják venni a szol-
gáltatást, a Dunanett Kft. 
ügyfélszolgálatán jelez-
hetik ezt, és igényelhet-
nek az időszakos szállí-
táshoz szükséges  zsákot.
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Tekintettel az október 23-ikai 
zord időjárásra, az általános 
iskola által meghirdetett kol-
lektív részvétel az ünnepségen 
elmaradt, de a történelmi ese-
mény, a Büszkeségpont avató-
ja és az iskolásoknak készített 
tömérdek sütemény hivatottá 
tette az önkormányzat  veze-
tését egy  október 24-én,  az 
intézmény zeneteremében meg-
tartott nyílt történelemórára, 
amelyen a teljes tanári kar és a 
tanulók mellett Kaczander Ká-
roly, Jobb Gyula polgármester 
és Fejes Balázs alpolgármes-
ter vettek részt.

Karcsi bácsi a történelmi 
esemény tizenkét dicső napjá-
nak és az azt követő időszak 
történéseit, míg önkormányza-
tunk vezetői a Büszkeségpont 
szellemiségét, a fejlesztés cél-
jait és jövőjét méltatták.

A történelemóra felkeltette 
az érdeklődést a tanulókban, 
kérdések sokaságát zúdították 
Karcsi bácsira, mely aktivitás 
kellőképpen jelképezi a rend-
kívüli tanóra sikere mellett 
az ´56-os Forradalom és Sza-
badságharc szellemiségének 

települési identitását és a fej-
lesztés indokoltságát és ered-
ményeit.

Büszkék vagyunk az Általá-
nos Iskolánkra, hogy érzelem-
világukkal és tetteikkel példát 
mutatnak a jelennek és a jövő 
nemzedékeinek egyaránt.

Rendhagyó történelemóra

Megtörtént a munkaterület átadása is
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Az elmúlt tizenöt évben 
nem történt annyi vagyon 
elleni bűncselekmény 
Kulcson, mint az utóbbi 
fél évben.

Ha ezt egy „civiltől” hall-
ja az ember legfeljebb hitet-
lenkedve legyint, persze, már 
megint dolgoznak a pánikkel-
tők, de, ha egy a bűnelkövetést 
jól ismerő szakember,   a for-
rás, kénytelen helyén kezelni 
az információt.

Kovács Péterről pedig azt 
hiszem nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a bűn és a bűnelkövetők 
világát jól ismerő szakember, 
hiszen több mint két évtizede, 
tizennyolc éves kora óta dol-
gozott előbb rendőrként majd  
a büntetésvégrehajtás felügye-
lőjeként, az elmúlt évtizedben 
pedig mint a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Főosz-
tálya Igazságügyi Osztályának 
pártfogó felügyelője. Nem mel-
lesleg tudatosan készült erre 
a pályára, ezért jelentkezett a 
büntetésvégrehajtási munkahe-
lyéről a zsámbéki Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola szociálpe-
dagógia szakára. Tehát, ha úgy 
tetszik, munkája egyenesen 
predesztinálta a Kulcs Bizton-
ságáért Polgárőr Egyesület lét-
rehozásáig, bár az utolsó lökést 
nála is egy személyes tapaszta-
lat adta meg, amikor lelopták a 
rendszámot a család ház előtt 
parkoltatott autójáról.  

Nem mintha nem működött 
volna ezt megelőzően is pol-
gárőr egyesület a faluban, nem 
mintha a legcsekélyebb kriti-
kával is illetnék a munkájukat, 
de Kovács Péter szereti a csa-
ládja és saját biztonságát a sa-
ját kezében tudni, s azon keve-
sek közé tartozik, akik szeretik 
a munkájukat, mi több önkife-
jezésüknek tekintik hivatásu-
kat. És mivel nem tetszett neki 
az egyre inkább romló közbiz-
tonság, úgy gondolta, hogy itt 
az ideje félig civilként is tenni 
ellene. Nem volt egyedül, az 

első pillanattól akadtak társai 
is, mi több, az önkormányzat-
nál is tárt karokkal fogadták 
őket, hiszen ott pontosan tud-
ták, hogy mennyit és milyen 
hatékonysággal költenek a 
közbiztonságra. 

Idén márciusban volt az új 
polgárőr szervezet alakuló 
ülése, június végére jegyezték 
be őket, tanfolyamot végeztek, 
vizsgát tettek, megkötötték az 
együttműködési megállapodá-
sokat a rendőrséggel, a pol-
gárőrség országos szerveivel, 
és megteremtették a működés 
infrastrukturális feltételeit. 

– Számomra az derült ki a 
megalakulásunkat követően 
szinte azonnal, hogy nagyon 
sokan vártak, ha nem is min-

ket, de valakit, aki segíteni, 
tenni akar a bűnözés visz-
szaszorításában – mondja a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület elnöke. – Már-már 
megható volt, amikor a be-
induláshoz kértünk segítsé-
get támogatóktól, s azonnal 
jöttek a felajánlások. Például 
az „új” (egyébként több mint 
húsz éves) szolgálati autónk-
ra három nap alatt jött össze 
a háromszázezer forint, és az 
alapegyenruha beszerzése sem 
okozott gondot. 

Első szolgálataik egyike az 
október 23-iki ünnepség for-
galmi és helyszíni biztosítása 
volt, és a bemutatkozás alkal-
ma is, hogy a kulcsiak lássák: 
itt vannak, ők azok. 

A járőrözést, a helyszíni biz-
tosítást azonban csak az egyik 
vállalt szolgáltatásuknak te-
kintik. Már elkészült, és folya-
matosan töltik fel az egyesület 
honlapját, ahol egyebek mel-
lett a „házi bűnmegelőzéshez” 
is hasznos tanácsokat adnak, s 
hasonló funkcióval létrehozott 
közösségi oldaluk is szép for-
galmat bonyolít már. Mindezek 
mellett Kovács Péter vessző-
paripája, első számú közellen-
sége a drog, ami nem csoda, 
hiszen sajnálatosan sok fiatal-
emberrel akad dolga a kábító-
szerek miatt. Első számú fel-
adatának tekinti a prevenciót, 
már az általános iskolában.  
És legalább ilyen fontosnak 
tartja a közlekedési ismeretek 
oktatását, a gyerekeknek, de 
rajtuk keresztül a példamuta-
tásban nem mindig élen járó 
szüleiknek is. 

Mindezeken túl, van egy jö-
vőbe látó, jövőt építő „hátsó 
gondolata” is: az, hogy ezekből 
az elért, megtalált fiatalembe-
rekből egyszer majd polgárőr 
kolléga lesz. Akár valóságo-
san, akár mint magára vigyázni 
tudó, fegyelmezett állampolgár.

Munkácsi Imre

Biztonságunkért dolgoznak

Kovács Péter, a Kulcs Biztonságáért Polgárőr egyesület elnöke a bejegyzésüket igazoló oklevéllel 

Tervekkel tele, óriási lendülettel kezdte munkáját az új polgárőr szervezet 

A Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület honlapján (https://kbpe.
co/) számos, a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos fontos információ 
mellett az egyesület tagjainak egy-
re bővülő névsora is olvasható. 
Közzétesszük az aktuális állapotot, 
bár az alább olvasható lista egyre 
bővül, legutóbbi információnk 
szerint a tizennégy már tizenöt. 
A mostani tagok: dr. Balog Edina, 
dr. Menyhárt Ferenc, Fejes Balázs 
Ottó, Gál Imréné, Gál Róbert, Gál 

Zsolt Imre, Jobb Gyula, Kovács 
Péter (egyesületi elnök), Mészáros 
Viktor (egyesületi titkár), 
Őri Mátyás József, Párkányi Gábor, 
Pulai Tibor Ferenc (koordinációs 
vezető), Révész Péter, 
Romanoczki Zsolt. 
A honlapra látogatva megtudhatják 
azt is, hogyan csatlakozhatnak 
a szervezethez, ahová várnak 
mindenkit, akinek fontos a saját, 
családja és települése, Kulcs 
biztonsága. 
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Beszívta őket az olajfesték illata
Az alkotás öröme, az ön-
megismerés és -kifejezés 
mellett egyre inkább 
a társaság, a személyes 
kapcsolatok is összetartó 
erejük, de ezeken kívül is 
van még néhány jó okuk, 
hogy ki ne hagyják a péntek 
délutáni összejöveteleket. 

A Dáma Nógrádi Katalin 
nevével fémjelzett festőkörről 
van szó, amely már több mint 
négy éve működik települé-
sünkön is. Azért itt is, mert az 
adonyi művész-mester emellett 
négy másik alkotói csoportot is 
vezet, kettőt Adonyban, egyet- 
egyet pedig Pusztaszabolcson, 
és a szomszédos Rácalmáson. 

A csoport vezetőjével együtt 
öten gyűltek össze az utolsó 
napsütéses októberi péntek 
délutánon, az iskola faházának 
ebédlőjében, ahová bebocsátást 
nyert a krónikás is. Nem mint-
ha túl sokat kellett volna őket 
kapacitálni a vendéglátásra, 
hiszen bárkit szívesen látnak, 
nemre, korra, foglalkozásra és 
előképzettségre tekintet nélkül, 
sőt, igazából az a jó, ha valaki 
tiszta lappal, zéró előképzett-
séggel csatlakozik hozzájuk, 
legalább még nincs elrontva. 
Ahogy sok minden mást a gya-
korlatban, a festést is csak fest-
ve lehet megtanulni. 

A tájképfestő Nógrádi Kata-
linnál tájképek  egyszerű má-
solásával kezdődik a folyamat, 
amelynek során a szakkörösök  
többsége később belekóstol a 

csendéletek, állati és emberi 
alakok vászonra (kartonra, fa-
rostra) vetítésébe. És közben 
azt is megtanulják, hogy mivel 
is kezdődik egy kép megjelení-
tése: 

– Én már gyerekkoromban 
is nagyon szerettem festeni, 
de olajfestékkel ez nem ment 
olyan egyszerűen, mert pél-
dául azt itt magyarázták el, 
hogy először mindig a hátteret 
kell megfesteni, azután jövünk 
előre – magyarázta egy szusz-

ra  Fodorné Nagy Viktória, aki 
rendeléssel, egy a lánya által 
választott fotómásolattal ér-
kezett a foglalkozásra. – Két 
éve járok a szakkörbe, Évától 
(Véghné Papp Éva) tudtam 
meg, hogy van, és ma már ne-
hezen tudnám elképzelni enél-
kül az életemet. Egész héten 
Pesten dolgozom, alig várom, 
hogy péntek délután legyen és 
jöhessek festeni. Eleinte voltak 
kudarcélményeim, de, ahogy 
megtaláltam a nekem tetsző és 

kézreálló témákat, egyre na-
gyobb lendülettel  készítem a 
képeket. A fiam például rendelt 
tőlem egy aktot, s olyan jól si-
került, hogy azóta már az össze 
barátjának csináltam. Sikerél-
ményt ad, pihentet és felüdít, 
úgyhogy: nagyon szeretem.

Ezzel mindenki így van, akit 
egyszer elbódít az olajfesték 
illata, s nem fájdul meg tőle a 
feje. Véghné Papp Éva, Nagy 
Viktória ide csábítója is, aki  
legrégebben tagja a körnek. >>

Ahogy annyi minden mást a gyakorlatban, festeni is csak festve lehet megtanulni

Véghné Papp Éva alpozza a háttérben látható képet. Nógrádi Katalin és Fodorné Nagy Viktória témát választ, Gógné Garbacz Katalin előrébb a háttérnél

A legutóbbi összejövetelükön öten voltak. Fodorné Nagy Viktória, Dáma Nógrádi Katalin és Gógné Garbacz 
Katalin  állnak, Véghné Papp Éva illetve Vinczepálné Török Katalin ülnek
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– Én még másokkal kezdtem,  
mert előtte is működött már egy 
csoport,  négy éve járok Katá-
hoz, amióta ő vette át. Azóta 
teljesen kicserélődött a tagság, 
csak én maradtam, és most már 
talán mondhatom, hogy haladó 
vagyok, már vannak egészen 
jó, nekem is tetsző képeim, 
vannak amik nem annyira. Sok 
van otthon, barátoknál, és van 
olyan is, amit felajánlottam jó-
tékony célra, tombolára, árve-
résre. Egyébként én itt dolgo-
zom az iskola tálalókonyháján, 
péntekenként munka után csak 
haza megyek, összepakolok és 
jöhetek is vissza. De nem baj, 
mert otthon nem lenne rá időm, 
meg helyem sem...

Gógné Garbacz Katalin is 
nyugdíjasként csatlakozott a 
társasághoz: – Valamit kell 
kezdeni a nyugdíjas évekkel, 
hogy az ember aktív maradjon, 
ráadásul édesapám is festett, 
gyerekkoromban én is mindig 
szerettem rajzolni. Először ce-
ruzával, azután porpasztellel 
kezdtem, és utána jött az olaj. 
Az egészen más, az az igazi! 
Egyedül élek, az unokáim már 
nagyok, a többiekkel ellentét-
ben én tudok otthon is dolgozni, 
nekem lehet „büdös szobám”. 

Az olajfestés volt az álma 
gyakorló óvónőként Vinczepál-
né Török Katalinnak, s hogy 
két éve nyugdíjba ment, nem 

is habozott: beállt az akkor 
még a Faluházban találkozgató 
csapatba. Ez két éve történt, s 
azóta már túl van első önálló 
kiállításán (a Munkás Műve-
lődési Központban). Egy félig, 
pontosabban 65-70 százalék-
ban kész, vízből kilépő női 
alakon dolgozik: – A finomítás 
van hátra, a fények, árnyékok, 
tükröződések, a szél játékának 
helyre rakása... Otthon csak 
akkor veszem elő a képeket, ha 
nagyon izgat valami bennük, 

főleg télen, amikor több idő 
van. Mindannyian ezt a pén-
teket várjuk, sokat tanulunk 
Katától, nagyon jó a társaság, 
jókat beszélgetünk mindenről, 
a festékekről, festészetről, a fő-
zésen át a kemence építésig...

Közben kint észrevétlenül 
besötétedik, ez azonban nem 
zavarja az alkotókat, a munka 
gőzerővel folyik tovább, a hát-
terekből lassan előbújnak az 
objektumok és alakok. A most 
elkezdett képek közül bizonyá-

ra többel is találkozunk majd 
a   csoport Faluházba tervezett  
novemberre kiállításán, vagy 
a decemberi jótékonysági ár-
verésen. Ezt idén nem először  
rendezik meg, s remélik, hogy 
hasonló sikerrel mint a tavalyit, 
amikor is nyolcszázezer forint 
gyűlt össze a nagycsaládo-
sok, rászorulók karácsonyának 
szebbé tételére. 

Így szenvedélyük, a festészet 
nem csak nekik okoz örömet...
Kép és szöveg:  Munkácsi   Imre

A szakkör fele gyűlt össze a legutóbbi foglalkozásra, betegségek és munkahelyi elfoglaltságok miatt. De 
ettől függetlenül is az iskolai ebédlőben bőven van még hely a csatlakozni akaróknak

Dáma Nógrádi Katalin Geiszler József 
festőművész halála után vette át a kulcsi 
festőkört, 2011-ben. Adonyban akkor már 
két csoportot vitt, azért is keresték meg 
kulcsiak, s megbizonyosodva az itt folyó 
munka komolyságáról és a helyiek akara-
táról, elvállalta a csoportot. 

Az Arany diplomás, Platina-díjas festő 
és grafikusművész maga is amatőrként 
kezdte, még tizenévesen a MÜM-ben, 
ahol önálló kiállításig jutott. Huszonéve-
sen azonban  az akkori NSZK-ba „disz-
szidált”, s bár Münchenben felvették a 
képzőművészeti akadémiára, ám a bi-
zonytalan festőnövendéki státusz helyett 
ő inkább a kétkezi, ruhakészítői munkát 
választotta. Így festődiplomája nem lett 
ugyan, de a  varróműhelyből később ki-
nőtt ruhakészítő üzemmel sikerült né-
metországi egzisztenciáját megalapoz-

nia. Közben nem kellett hátat fordítania 
az állványnak sem, festett, tanult, önálló 
tárlatok sorát rendezte, és – számolatlanul 
adta el a képeit.  Közel harminc év távol-
lét után pedig férjével úgy döntöttek, hogy  
hazatelepülnek Adonyban vásárolt házuk-
ba. Itthon szinte átmenet nélkül kapcsoló-
dott be a művészeti életbe és lett számot-
tevő alkotói csoportok tagja, sokszorosan 
díjazott festő és grafikusművész. 

Saját tapasztalatai alapján vallja: a fes-
tészet az amatőrök számára sem pusztán 
kreatív szabadidős tevékenység, hanem 
terápia is. Nem biztos, hogy minden szak-
körös depresszióval, beilleszkedési zava-
rokkal küzd (sőt!), de aki igen, az jó esély-
lyel számíthat arra, hogy a festékillattok 
(no meg a színek, formák, témák és társak) 
jóvoltából ezek előbb utóbb elmúlnak. 

Ki lehet próbálni!

Festőszakkör, mint terápia
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Boldogság húsz négyzetméteren
Bejárta Európa jó részét, 
belakta szinte az összes 
környékbeli települést, 
nyugdíjas korára Kulcson 
telepedett le. Itt neveli 
szederindáit, epertöveit, 
körtefáit, faragja szobrait, 
fúvócsövezik, néhanap 
íjászkodik és rendezgeti 
filmarchívumát.

Remélem nem hagytam ki 
semmit, hiszen Éliás Miklósnak 
minden szenvedélye egyformán 
szíve csücske, ezek jelentik és 
ezek jelentették mozgalmas 
élete fogódzóit, ha úgy tetszik 
kályháit, amelyeket támasz és 
igazodási pontként használva 
tette túl magát a nehézségeken, 
kisebb-nagyobb sorscsapáso-
kon. Alig több, mint húsz négy-
zetméteres, szerszámkamrából 
kiépített házikójukban ülünk le 
beszélgetni, az író-, étkező- és, 
ha kell, műhelyasztalként is  
funkcionáló alkalmatosságra ki-
pakolva a faragott miniatűröket, 
fúvónyilakat, rovásírásos ce-
ruzákat, a versenyekről elhozott  
okleveleket, trófeákat. 

– Ha jól összeszámolom vagy 
tizenöt országban megfordul-
tam életemben, főleg olyan 
európai és közel-keleti orszá-
gokban, ahol magyar kivitele-
ző cégek dolgoztak. Nálam is, 

mint oly’ sokaknál ez még az 
egykori NDK-ban kezdődött, 
ahol géplakatosként kezdtem 
az első fecskékkel, még 1969-
ben. A szakma mellett nyelvet 
is megtanulhattam, ami akkor is, 
de később még többet segített: 
ötvenéves koromtól tíz éven 
át egy osztrák-magyar cégnek 
tolmácsoltam Oroszországban,  
Romániában és Bulgáriában. 
A külföldi munkát végül Dort-
mundban fejeztem be, négy év-
vel ezelőtt, ahol részt vehettem 
a német energiaipar éppen zajló 
átállításában. Most hatvanhat 
éves vagyok, éppen négy éve 
nyugdíjas.

Jártában keltében megismer-
kedett a fotózással, filmezéssel, 
beszerzett egy spéci kamerát is, 
amivel saját kortörténeti archí-
vumának megteremtése mellett 
besegített az induló Dunaújvá-
rosi Televíziónak is. Ez akkor 
volt, amikor ott lakott. Ezen kí-
vül lakott Rácalmáson, Agárdon 
és Adonyban is, onnan költözött 
ide, még akkor, amikor Kiss 
Csabának dolgozott Regens- 
burgban. Itt kulcson valósította 
meg egyik régi álmát, a szederül-
tetvényt, amelyről idén minden 
idők eddigi legjobb termését szü-
retelte. Sajnos az asztalitenisszel 
fel kellett hagynia, itt Kulcson 

ezt a sportágat nem nagyon mű-
velik. Két éve, amikor átesett 
egy operáción, az íjászkodással 
is fel kellett hagynia (bár most 
fel tudta ajzani a szerszámot), 
ehelyett lett a fúvócső, amellyel 
hamar utolérte íjászsikereit... 

Mielőtt kimegyünk az udvar-
ra, hogy bemutassa mit is tud 
ezzel az egzotikus vadászszer-
számmal, még egyszer végig-
tekintek húsz négyzetméteres 
otthonán. Mintha olvasná a gon-
dolatomat: – Igen, húsz négyzet-
méteren is lehet boldogan élni, 
ha az embernek mindennap van 
miért felkelni!

Ebben maradunk.            M. I.

Éliás Miklós a húsz négyzetméteren kincsei egy részével. És a kertben, szederindáival. Idén rekordtermése volt

Akik sűrűbben fordulnak 
meg a Faluházunkban, 
azoknak talán már feltűnt 
egy-két új, ismeretlen arc. 
Szeptembertől új művelő-
désszervező és könyvtáros 
dolgozik Kulcs kulturális 
gyarapodásáért.

Ezúttal Hegedűs Andrea mű-
velődésszervezőt kértük rövid 
bemutatkozásra: Dunaújváros-
ban születtem, az iskoláimat is 
a városban végeztem el. 

Népművelő családból szár-
mazom, s gyerekként sok időt 
töltöttem a dunaújvárosi Mun-
kás Művelődési Központban,  
táncoltam a Vasas Néptánc-

együttesben. Nyaranként a Ba-
latonon dolgoztam, gyerekek-
nek, felnőtteknek szerveztem 
programokat, kézműves tábo-
rokat, néptánc foglalkozásokat.  
Öt évig tanítottam néptáncot a 
dunaújvárosi Arany János Is-
kolában, ez idő alatt kipróbál-
hattam magam tematikus bálok 
szervezésében is. 

Kommunikáció-művelő-
désszervező szakon végeztem 
a Dunaújvárosi Főiskolán. 
Célom, hogy a közösség igé-
nyének felmérése után olyan 
programokat, előadásokat, klu-
bokat, tanfolyamokat, kiállítá-
sokat szervezzünk, amelyekre 

a közösségépítés miatt szükség 
van. Fontosnak tartom az is-
meretterjesztő, ismeretszerző 
programokat, terveim között 
szerepel elsősegélynyújtással, 
egészséges életmóddal foglal-
kozó, és mentálhigiénés, spiri-
tuális, női témákban előadáso-
kat szervezni. 

Nagyon örülnék, ha az idő-
sebb és fiatalabb generációkat 
közös programokkal közelebb 
tudnánk hozni egymáshoz, s 
ha az idősek segítenének a ha-
gyományok őrzésében/ápolásá-
ban. Szeretném, ha sokkal több 
szakkör, művészeti csoport mű-
ködne a faluházban.

Ebben kérem a kulcsiak tá-
mogatását, aktív részvételét 
a programokon, s azt, hogy 
fogadjanak olyan szeretettel, 
mint amilyen szeretettel én jöt-
tem Kulcsra

Közös programokkal, közelebb egymáshoz
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Az időseket köszöntöttük
Rég nem látott ismerősökkel találkozhattak újra

Több mint száz kulcsi 
időskorú fogadta el önkor-
mányzatunk meghívását, 
s töltötte meg az általános 
iskola zenetermét október 
5-én, az Idősek Világnapja 
alkalmából szervezett ün-
nepségen. 

A rendezvényt a Kulcsi Fe-
kete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény diákjainak műsora 
nyitotta meg egy dallal, amely-
ben az iskola diákjai mellet 
közreműködött Lak Gyöngyi 
tanárnő. Kőhalmi-Himfy Júlia 
furulyán játszott, majd Bere 
Róza tanárnő verssel kedveske-
dett az időseknek. Ezt követően 
a dunaújvárosi Violin Alapfokú 
Művészeti Iskola latin és zum-
ba csoportja lépett fel, az idő-
sek nagy tapssal köszönték meg 
a fiatalok produkcióját. 

Az önkormányzat részéről 
Fejes Balázs alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
de nem csak hozzájuk szólva 
jelentette ki egyebek mellett:  
„Nagy öröm számunkra, hogy 
évről-évre egyre többen fogad-
ják el a meghívásunkat, ami 
kellőképpen szemlélteti az Ön-

kormányzat és a település szép-
korúinak szeretetteljes kapcso-
latát.” Holl Tamásné képviselő 
egy őszinte, szívhez szóló tör-
ténettel méltatta a család fon-
tosságát, kiemelve az idősek 
nélkülözhetetlenségét. 

Az est zárásaként a dunaúj-
városi Klép Tamás örvendez-
tette meg a közönséget Elvis 
Presley-től Demjén Ferencig 
számos jól ismert előadó örök-
zöld slágerével. Miközben az 
idősek élvezték a muzsikát és 
a felszolgált finomságokat, 
tudtak beszélgetni is. Rég nem 

látott ismerősök találkozhattak 
újra az önkormányzat meghívá-
sának köszönhetően, olyanok 
is, akiknek erre eddig valami-
ért nem volt lehetőségük. Így 
bízvást elmondhatjuk, hogy az 
alkalom a közösségépítésnek is 
jó szolgálatot tett. 

Hogy a kulcsi idősek év köz-
ben se feledjék az együtt töltött 
kellemes perceket, a résztvevők 
egy-egy névre szóló emléklapot 
is kaptak, a hölgyek egy szál vi-
rággal, az urak egy üveg borral. 

Csiby Csenge
Képek: Hegedűs Andrea

Évről évre egyre többen 
fogadják el az önkormányzat 
meghívását, ami a település 
vezetői és szépkorúi között 
kialakuló és egyre erősödő 
szeretetteljes, bizalmi 
kapcsolat jele. Idén száztízen 
jelentek meg az ünnepségen, 
amelyet a Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak és tanárainak 
közös műsora nyitott meg (kis 
képünkön) s közreműködtek 
a Violin Alapfokú Művészeti 
Iskola csoportjai is

Karbantartás, 
áramkimaradás 

Az E.ON Dél-dunántú-
li Áramhálózati Zrt. tájé-
koztatja fogyasztóit, hogy 
folyamatos, tervszerű kor-
szerűsítési munkálatai miatt   
november 7-én reggel nyolc 
órától, várhatóan tizenöt 
óráig áramkimaradásra lehet 
számítani Kulcs területén.  

A tervezett,  szükséges 
munkálatok elvégzésének 
érdekében az alábbi terüle-
ten lesz áramkimaradás:  Bú-
zavirág u. 0353/31, 0358/2, 
0358/5, 0358/8, 0362/1, 
0362/4, 0362/10 hrsz.; Vál-
lalkozási övezet 0362/13, 
0362/20, 0362/22, 0362/27, 
0362/30, 0362/31, 0362/35, 
0362/39, 0362/40, 0362/51, 
0362/68 hrsz.; Taeryuk Kft., 
Alfix Ungarn Kft., valamint 
a Gokart pálya területén. 

A szolgáltatás átmeneti 
szüneteltetése miatt kér-
jük megértését! A tervezett 
üzemszünetekről internetes 
oldalunkon tájékozódhat: 
www.eon.hu

A balesetek megelőzése 
érdekében felhívjuk figyel-
mét, hogy az áramszünet 
ideje alatt hálózathoz csat-
lakoztatott áramfejlesztőt 
használni csak az E.ON-
nal megkötött – a leválasz-
tás feltételeit tartalmazó 
– üzemviteli megállapodás 
előírásai szerint szabad. 

Az áramszolgáltató fel-
hívással fordul  az ingat-
lantulajdonosokhoz, -kez-
előkhöz és -használókhoz, 
hogy gondoskodjanak az in-
gatlanjaikat érintő, azokon 
áthaladó vezetékeket elérő 
vagy megközelítő fák és 
növényzet metszéséről, il-
letve eltávolításáról! Kérik, 
hogy a munkavégzés terve-
zett időpontját előzetesen 
jelentsék be az áramhálózati 
társaság ismert telefonszá-
main, hogy az érintett ve-
zetékszakaszokat a munka 
megkezdése előtt feszült-
ség-mentesíthessék! 



Még a nyáron történt, hogy 
egy délután kiültem a 
teraszra és megszámoltam 
a házunk előtt elkocogó-
kat. A mintegy három órás 
művelet végeredménye 
tizenhat lett, és ez csupán 
egyetlen útszakasz. 

A következő alkalomkor pedig 
megszólítottam a házunk előtt el-
futókat, s az inspirációjukról fag-
gattam őket, hátha példájuk má-
sokat is aktív sportolásra sarkall. 

Váróci Ágnesék három éve 
költöztek családjukkal Kulcsra 
Dunaújvárosból:   

– Már akkor is foglalkoztatott 
a rendszeres futás gondolata, de 
a tettekhez kellett   a különleges 
kulcsi táj és a jó levegő. Futás 
közben gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb természeti csodákat fedezek 
fel, a Duna-part vagy a Rózsahe-
gyi utcából nyíló panorámával 
nem lehet betelni. De nem csak a 
szép vidéket, a jó zenéket is fel-
fedezem, ugyanis a munkámból 
adódóan napközben nincs időm 
zenét hallgatni, kocogás közben 
viszont bepótolom az elmulasz-
tottakat.  A futás számomra teljes 

kikapcsolódást és feltöltődést ad, 
ezért szeretem. 

Jobbné Vinczellér Anitát a pél-
damutatás is inspirálja:

– Szeretek futni, mert kikap-
csol és feltölt. Előfordul, hogy 
nincs kedvem elindulni, de erőt 
veszek magamon, és a kellemes  
fáradtsággal tagjaimban hatalmas 
erőt ad, hogy igen, ma is megcsi-
náltam! A mozgás öröme moti-
vál, és természetesen az is, hogy 
edzett legyek. Emellett szeretnék 
jó példát mutatni a gyermekeim-
nek, így ők is megszeretik, játék-
ként élik meg a mozgást.

Földi Andreának az életmód-
váltás adta az inspirációt: 

– A fogyás volt a cél, sajnos a 
gyerekek után kicsit felkúsztak 
rám a kilók. Az elején nagyon 
nehéz volt, de nem álltam le és 
próbáltam egyre többet kihoz-
ni magamból.  Három hónapja 
futok, és úgy érzem sikerült az 
életmódváltás, mert most már 
nagyon hiányzik a futás, ha va-
lamiért nem tudok eljutni.  Jól 
esik, ezt mindenkinek ki kellene 
próbálni. Most már képes vagyok 
tíz kilométert is lefutni egyszerre, 
nekem ez hatalmas teljesítmény! 

És nem mellékes a súlycsökkenés 
sem, amiért valójában elkezdtem. 
Eddig tizenhárom kilót dobtam 
le. A családom segítsége nélkül 
ezt nem ment volna... 

Borosné Vajda Ágnes: – Sze-
rettem volna rendszeresen spor-
tolni. A három gyerek és a munka 
mellett a futás az, amit be tudok 
illeszteni a napirendembe. 

Ahogy mondani szokták: a 
láb mindig kéznél van, csak egy 
kényelmes tréningruha és futó-
cipő kell, és már lehet is indulni. 
Igaz, hogy a hosszú nyári napok-
nak már vége, korán sötétedik és 
egyre melegebben kell öltözni is, 
de a napi penzum után egy forró 
fürdő, meg egy gőzölgő tea csak 
az élvezeteket fokozza! Ha nem 
hiszik, kérdezzék meg beszélgető 
partnereimet, s meglátják, más-
nap már csatlakoznak hozzájuk!  

Mivel az őszi estéken is szá-
míthatnak útjaink mentén a futók 
feltűnésére, arra kérjük a gépko-
csivezetőket, hogy vigyázzanak 
a sportoló kulcsiakra, de ők is  
nagy figyelemmel, körültekintő-
en róják kilométereiket.

Kép és szöveg:
Bacsa Eszter
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A láb mindig kéznél van!
A legegyszerűbb mozgásforma – induljunk el már ma

Váróci Ágnes (kékben), Földi Andrea (feketében) és Jobbné Vincellér Anita kocogás közben. Mindenki másért kezd-
te el, de egy dologban mindhárman egyetértenek: jó, hogy elkezdték, ajánlják mindenkinek

Műfüves 
sportpályát 
építünk

Húszmillió forint vissza 
nem térítendő támogatás-
ból és mintegy négy és 
félmillió forint önerőből 
műfüves sportpálya épül-
het a KSE sporttelepén.

Az Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása 2017. évben 
című felhívásra benyújtott 
önkormányzati pályázatunk 
pozitív elbírálásban része-
sült a 2017. október 16-i mi-
niszteri döntés alapján.

Ennek keretében a Kulcsi 
SE önkormányzati tulajdon-
ban lévő sporttelepén egy 
22x42 méter felületű multi-
funkciós, műfüves sportpálya,  
épülhet, telepített sporteszkö-
zökkel, kerítéssel, járdával, és 
modern világítással felszerel-
ve, amely elemek a korszerű, 
biztonságos, folyamatos és 
takarékos üzemeltetést, az ér-
tékmegőrzést és fenntartható-
ságot szolgálják. 

A 2018. tavaszáig megva-
lósítandó  sportpálya multi-
funkciós jellegéből adódóan 
kispályás futball, kézi- és 
kosárlabda, streetball, te-
nisz, lábtenisz, csörgőlabda, 
és bocsa mérkőzések szabá-
lyos keretek között történő 
lejátszására, emellett iskolai 
tornaórák, játékos sportver-
senyek lebonyolítására is 
alkalmas, elősegítve a tanó-
rai kereteken belüli és azon 
kívüli  diák- és utánpótlás, 
valamint az óvodai és isko-
lai szabadidősportot. 

A projekt tervezett, elszá-
molható bruttó összköltsége 
24.443.345 forint, melyet a 
pályázati konstrukcióból 
igényelt, 20 millió forint 
vissza nem térítendő tá-
mogatáson kívül önerő fel-
használásával valósítja meg 
az önkormányzat – tájékoz-
tatott Fejes Balázs alpol-
gármester.



Harmadszor látogatta meg 
településünket 
Hídvégi-Üstös Pál 
Duna-nagykövet az európai  
folyamot, mint nemzeteket 
összekötő szimbólumot, 
hajózási útvonalat, turisz-
tikai célpontot és paradi-
csomot, valamint óriási 
ivóvízbázist népszerűsítő 
ultrasportoló. 

Hetven napos, hetven ma-
ratoni, vagy annál is hosszabb 
távot magába foglaló, összesen 
nem kevesebb, mint háromezer 
kilométeres vállalkozását szep-
tember 21-én, a fekete-erdői 
Donaueschingenben kezdte, s 
tervei szerint december 8-án, 
egy a Fekete-tenger torkolatá-
nál található ukrán kistelepülé-
sen fejezze be. 

Hidvégi-Üstös Pál e rend-
kívüli sportteljesítménnyel a 
Dunára mint környezetbarát 
közlekedési útvonalra, turisz-
tikai célpontra, ivóvízbázisra, 
sportolási helyszínre kívánja 
felhívni a figyelmet. Ugyanez 
a célja a Duna Régió Straté-
giának is, amelynek magyar 
elnöksége támogatja a sporto-
lót, aki emiatt is úgy ütemezte 
vállalkozását, hogy a straté-
gia éves fórumának első nap-
ján, október 18-án a budapesti 
Kongresszusi Központban be 
tudjon számolni a futás, és az 
ezt megelőző Duna-úszás során 
szerzett élményeiről, a folyó ál-
lapotáról. 

Kulcsra október 20-án, pén-
teken délután érkezett, a Falu-
háznál a „híres sportoló” fag-
gatására és autogramjára éhes 
várakozó-leskelődő iskolások 
várták, a mintegy félórás ké-
sés miatt kellően felajzottan.  
A futó aztán, annak rendje és 
módja szerint meg is érkezett,  
napi maratoni távjának vége 
felé, s a dunaújvárosi szállá-
sa előtti utolsó megállóként. 
Ehhez képest fitten fogadta a 
rázúduló gyereksereget és kér-
déseit, miután Jobb Gyula pol-

gármester, mint régi ismerőst, 
talán megkockáztathatjuk: jó 
barátot fogadta az ultraspor-
tolót.   Augusztusban, amikor 

Váctól Mohácsig végigúsz-
ta a Dunát, illetve áprilisban, 
amikor velocipéden járta be a 
folyam két partját, már talál-

koztak, s akkor a vendéglátás 
mellett volt alkalmuk eszmét 
cserélni közös, Nagy Kék sze-
relmükről. 

Ezúttal azonban erre nem 
volt idő, így, némi frissítő ma-
gához vétele után, polgármeste-
rünk átengedte a kérdezés jogát 
az ifjúságnak, akik kérdeztek 
is derekasan: mennyit fut egy 
nap, milyen gyorsan, mennyi 
volt a leghosszabb táv egy nap 
alatt, nem fáradt-e, van-e izom-
láza, hány éves...? A sportoló 
pedig válaszolt,  majd a végén 
bemutatta barátait, akikkel a 
vállalkozása során megosztja 
magányát: a 67 éves kárpátaljai  
Kotyót, vagyis Takár Károlyt, 
aki vele fut, Funyigof Andrást, 
a teherautó-sofőrt, Váradi Atti-
la navigátort és felszerelésme-
nedzsert, s végül de legelső sor-
ban Szűcs Juliannát a feleséget 
és operatív szervezőt. 

Azután, ahogy mindig és 
mindenhol, ahol megállnak és 
szeretettel, nyílt szívvel fogad-
ják, őket, ahogy Kulcson is, ál-
dást kérnek és imát mondanak 
vendéglátóikért, majd tovább 
indultak. Néhány nap múlva, a 
magyar-szerb határnál érkeznek 
nagyjából a táv feléhez.     M. I.
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Hetven nap, hetven maraton
Ezúttal futva érkezett Kulcsra Hídvégi-Üstös Pál Dunát népszerűsítő küldetésével

Egy igazi, híres sportolót, Hídvégi-Üstös Pált ostromolhatták autogramért és kérdezhették a kulcsi gyerekek

A sokat látott teherautó, volánjánál András. Már csak mintegy 
1700 kilométer van hátra a célig. Addig csak kibírja...
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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

Körzeti megbízott

Fridrich Tamás                       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

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
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FONTOS TELEFONSZÁMOK Őszi portya és regös nap
Már készülnek a cserkészek év végi jótékonysági báljára is

Sűrű szeptemberrel  
köszöntött az új tanév  
az 1406-os számú Szent 
Miklós cserkészcsapatra.  

Őrsi búvóhelyet takarítot-
tak, túráztak a Vértesben és a 
Pilisben, virágágyást gondoz-
tak, tökdekorációt készítettek 
és önkénteskedtek a rácalmási 
tökfesztiválon. Október 8-án 
rendezték a református hittanos 
évnyitót. Piknikees túrát szer-
veztek a rácalmási Nagy-sziget-
re, őrsi foglalkozásokat  tartot-
tak az elmúlt hónapan, aminek 
végén, már az év végi  ünnepek-
re készülve elkezdték összerak-
ni betlehemes játékukat. 

November 2-ika és 4-ike kö-
zött a Bükkben, Felsőtárkány 
környékén rendezik őszi por-
tyájukat, amelyre már lezárult 
a jelentkezés, így a november 
2-ai 06.45-ös gyülekezőt kö-
vetően elindulhatnak a Samas-
sa-házba, amely két éjszakára 
a szállásuk és portyáik kiindu-
lópontja lesz. A csapat 4-én az 
esti órákban érkezik meg. 

November 25-én, szombaton 
hagyományaikhoz híven a Reg-
ös napon képviseltetik magukat 
Bicskén, a Fiatalok Házában. 
Kedvcsinálóként, bemelegítés-
ként november 24-én, pénte-

ken, regös napi előestére hívják 
a „16+ rovereket”, vezetőket 
egy élőzenés táncházra.  A két 
eseményre november 11-ikéig, 
szombatig lehet jelentkezni. 
Idén is megrendezik a város-
ismereti vetélkedőt, amelyre a 
cserkészek is szeretnének négy 
fős csapatot/csapatokat külde-
ni, a jelentkezéseket november 
14-ig várják, s nem árt, ha az 
őrsökből legalább egy valaki 
ismeri a rovásírást. 

Az év vége betlehemes játék 
melletti másik jelentős rendez-
vénye az 1406-os számú Szent 

Miklós cserkészcsapat életé-
ben a Cserkész jótékonysági 
est, amelyet idén december 
9-én, szombaton rendeznek. 
Ez egyben a cserkészek családi 
napja és tehetségkutató verse-
nye, amelyen fogadják azokat 
a felajánlásokat, amelyekből 
programjaikat, táboraikat, fog-
lalkozásaikat, egyszóval: cél-
jaikat megvalósítják. Kérnek 
mindenkit, hogy lehetősége-
ikhez mérten támogató jegyek 
vásárlásával segítsék a csapa-
tot. A gyerekek már készülnek 
a műsoraikkal! 

„Szikrázó napsütésben egy remek túrán voltunk megint. Csodás 
szép tájakon barangolt a csapat, és nagyon jó volt a hangulat is” – 
olvashatjuk a csapat közösségi oldalán az októberi Gánti túráról


