
Ismét lesújt a kalapács Születésnap véradással Libasültek, újborok Pályaválasztási napon
December 9-ikén ismét jóté-
konysági árverést szervez a A 
Jövő Kulcsa Egyesület, civilek-
kel és az iskolával.        3. oldal

Két éve alakult a Vöröskereszt 
kulcsi alapszervezete és a Vi-
dám Emberek Közössége. Vér- 
adással is ünnepeltek     6. oldal

Szent Márton napján két civil 
szervezet is együtt múlatta az 
időt – libapecsenyék és újbo-
rok kóstolgatásával.      7. oldal

A foglalkozás elérte célját: nem-
igen van már nyolcadikosunk, 
akinek gondot  okozna  közép-
iskolát választani.        9. oldal

A kegyelet és a tisztelet virágai a II. világháborús emlékművön

Szent András hava, vagyis a lassan magunk mögött hagyott november jeles események sorát hozza el számunkra. 
A hónap első két napja, kelta örökségként, a halottak kultuszát szolgálja: elsején a Mindenszentekkel, másodikán 
a halottak napjával. Kulcson már hagyomány, hogy ilyenkor az önkormányzat, egyesületek, civil szervezetek, az 
iskola képviselői a kegyelet és az emlékezés virágait helyezik el az 1988-ban, a második világháború hőseinek és 
áldozatainak állított emlékművön. Képünk az idei, október 31-iki ünnepségen készült, Fodor István református 
lelkész (balra) és Bozai Márton római katolikus plébános áldja meg az emlékművet.      (Tudósításunk a 2. oldalon.)

Több évnyi szünet után ez 
év tavaszán ismét felvette a 
kapcsolatot egymással Kulcs 
és a csallóközi, szlovákiai 
magyarok lakta falu Kulcsod 
első polgára. Bognár Csa-
ba polgármester tette meg 
a kapcsolat újratöltéséhez 
szükséges első lépést, azzal, 
hogy  meghívta augusztusi 
falunapjukra polgármeste-
rünket. Jobb  Gyula örömmel 
el is fogadta az invitálást, s 
az október 23-i nemzeti ün-
nepünkre, a Büszkeségpont 
avatására ő is meghívta part-
nerét. Bognár Csabával be-
szélgettünk.            (5. oldal)

Újjáéledő 
kapcsolat

Hősök és áldozatok

Bognár Csaba, Kulcsod pol-
gármestere október 23-án is  
találkozott Jobb Gyulával

2017. november, 10. évfolyam 11. szám
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Tisztelt Kulcsiak, Honfitársaim! 
Hazaérkezve az Adonyban tartott, Budai 

Gyula országgyűlési képviselő vezetésével 
rendezett Nemzeti Konzultációs előadásról, 
megdöbbentem magamon. Rendkívüli hazafi-
as gondolatok motoszkáltak a fejemben. 

Tűzbe jöttem, és amikor beléptem a házba, 
a két éves unokámmal találtam szembe maga-
mat. És az én két éves, kis unokám mosoly-
gós ártatlan szemmel nézett fel rám! Ölbe is 
kaptam azonnal.  És azonnal belém is nyilallt 
a gondolat, amitől könnybe lábadt a szemem! 
Úristen, mi most dönthetünk ennek a kis két 
éves gyereknek a sorsáról. 

Arról, amiről ő semmit nem tud még, sem-
mit nem lát ebből az egészből.  

És azt is tudtam azonnal, ha ezt most hagy-
juk, amit velünk akarnak csinálni Brüsszelből, 
ha közömbösek, nemtörődömök maradunk az egyik legfontosabb sorskérdésünk 
iránt, akkor harminc év múlva megkérdezi a sírunk fölött állva ez a most még 
csöppség: „Drága nagyapám, miért hagytátok ezt? Miért hoztatok ebbe a hely-
zetbe bennünket?”. 

Lúdbőröztem a gondolattól, s egyáltalán, ki, mit mondana majd nekik? Mivel 
védekeznénk?  Kulcs ma egy fejlődő, lüktető, csodálatos adottságokkal megál-
dott, Duna-parti, magyarok által lakott település. 

Itt él a családom a fiaim az unokáim, a testvéreim, ugyanúgy ahogy a tieitek. 
Büszke vagyok arra, hogy  gyermekeink is itt települnek le, mert biztonságot 
jelent számukra a falunk, a környezetünk, itt képzelik el a jövőjüket. 

És mindez most óriási veszélybe került! Veszélyben van!
Ha Brüsszel, és Soros terve megvalósul, senki ne gondolja, hogy Kulcs kima-

rad a migránsok betelepítési akciójából. Ki lesz az, aki számukra ingatlant bizto-
sít? Az évi kilenc millió forint támogatást honnan teremtjük elő, mi, adófizetők? 

Mi fizetnénk, mint állampolgárok? Az önkormányzat, a magyar kormány? 
Gondoljunk csak bele, ha tíz bevándorlót kell befogadnunk,  egyelőre, mint 

mondják, akkor mit hoznak majd a családegyesítéseik? Mert akkor már senki 
és semmi nem állíthatja meg őket. Tíz család lesz?! Száz? Mekkora terhet rónak 
ránk!? Ez jelenthet húsz ingatlant, és akár kétszáz millió forint évi támogatást! 
Vagy még többet? Kulcs tervezett működési bevétele az idén 450 millió forint. 
Honnan lesz rá forrás? 

Majd tőlünk veszik el, a mi pénztárcánkból! Adóemelésből, nemzetközi hitel-
ből, és sorolhatnám. Betelepül egy a magyar vallási, és kulturális értékrenddel 
teljesen összeegyeztethetetlen nép, aki nem ismer sem Istent sem embert, mint 
az elmúlt két év külföldi tudósításai bebizonyították. 

És elvesz mindenünket. Mert dolgozni, értéket teremteni nem fog, nem akar! 
És mint kiderült, nem sok diplomás van köztük, de még írni, olvasni sem tudnak! 
Én, Jobb Gyula, Kulcs polgármestere, és mint felelős családapa is arra kérek 
mindenkit, küldje vissza a nemzeti konzultáció kérdőívét, kitöltve, a hét NEM 
válasszal! Ezzel a felelős döntésünkkel garantáljuk a biztonságos jövőt unokáink 
számára. Egy igazi hazát! Magyar hazát.

Kérem, csatlakozzatok hozzám! Köszönöm! 

Idén Mindenszentek előestéjén, 
október 31-én tisztelegtünk a falu 
háborús áldozatai, hősi halottai 
emléke előtt. A Kulcsi Baráti Kör 
szervezte megemlékezésen ko-
szorút helyeztek el a világháborús 
emlékművön a baráti kör mellett 
Kulcs Községi Önkormányzat, A 
Jövő Kulcsa Egyesület, a Kulcs 
Község Fejlesztéséért Alapítvány 
és a Fekete István Általános Isko-
la képviselői.

Az ünnepség szónoka, Korondi 
Csaba felhívta az emlékezésen 
megjelentek figyelmét arra, hogy 
nem sok, a kulcsihoz hasonló 
emlékhely van az országban, 
ami kifejezetten a II. világhábo-
rú hőseire, áldozataira emlékez-
ne. Ennek felállítását 1948-ban, 
a Rákosi-rendszer regnálásának 
kezdetén indították el a kulcsiak, 
amikor már ismert volt a II. vi-
lágháborúban elesettek, vagy azt 
követő hadifogságban, munkatá-
borokban elhunytak listája.  Ter-
mészetesen akkor nem engedé-
lyezték az emlékműállítást, arra 
éppen ötven évet kellett várni: 
1988-ban engedték meg az em-
lékmű létesítését – az áldozatok 
nevének feltüntetése nélkül. Erre 
csak 1990-ben kerülhetett sor. 

Az oszlopon olvasható nevek 
viselőinek, hősi halottaink leszár-
mazottai közül többen ma is itt 
élnek közöttünk. Ők is részesei 
annak a kegyeletnek, tiszteletnek, 
amelyet ezzel a megemlékezés-
sel, koszorúzással kifejezünk – 
mondta a szónok.

Hősök és 
áldozatok 
emlékezete 

Korondi Csaba elevenítette fel az 
emlékmű történetét

Jobb Gyula
Kulcs polgármestere



Idén is jótékonysági árve-
résre várják a jó szándékú 
kulcsiakat és környékbelie-
ket december 9-én, isko-
lánk zenetermébe. A cél 
most is nemes: az iskola, 
az idősek és nehéz sorsú 
embertársaink segítése.

A szép hagyományt nem elég 
továbbvinni, tovább kell építe-
ni, bővíteni – vallják a szerve-
zők, A Jövő Kulcsa Egyesület 
tagjai. Ezért fogtak össze idén 
is a civilekkel és a Fekete Ist-
ván Általános Iskolával és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel, amelynek törek-
véseit  eddig is örömmel és hat-
hatósan támogatták, idén több 
mint 250 ezer forinttal. 

Az iskola céljainak támoga-
tása mellett más szándéka is 
van a befolyt összeggel A Jövő 
Kulcsa Egyesületnek: többek 
között a település szépítését 
biztosító alap megteremtése, az 
idén nyáron elkezdett közössé-
gépítő rendezvények szervezé-
se, egy életmentő félautomata 
defibrillátor beszerzése. Mind-
ezek mellett, továbbra is, fon-
tos cél a nehéz helyzetben lévő 
családok, idősek segítése. 

Mint Móró Péter, az egye-
sület elnöke elmondta, nem 
elaprózni, éppen ellenkezőleg, 
erőiket koncentrálni akarják 
azzal, hogy idén az iskolával 
és más civilekkel közösen szer-

vezik a jótékonysági árverést. 
A december 9-én kalapács alá 
kerülő, elsősorban a helyi alko-
tóművészek, termelők, háziasz-
szonyok, iparosok felajánlásait 
a Faluházban várják Hegedűs 
Andrea vezetőnél (0670-639-
0168), vagy Jobb Gyulánénál 
(0620-326-1843) illetve Fejes 
Brigittánál (0620-353-7033).

Tekintettel a várható nagy ér-
deklődésre, célszerű az asztalo-
kat is ugyanott lefoglalni, mert 
az árverést követően kezdődik a 
hagyományos batyus bál, amihez 
a zenét az örökös kulcsi dj., Nepp 
Matyi szolgáltatja. Ha valaki 
mégis otthon hagyná az elemó-
zsiát, az iskola udvarán felállított 
sátorban helyben sütött kolbá-
szokból, virslikből falatozhat, 
amit forralt borral, forró teával 

öblíthet le. Talán nem kell mon-
dani: ez a fogyasztás is a jó célt 
szolgálja, a jótékonysági árverés 
bevételét növeli.   

A szervezők elképzelése sze-
rint még az ünnepek előtt átad-
ják  az élelmiszert és játékokat 
tartalmazó csomagokat a nehéz 
helyzetben lévő családoknak. 
A megajándékozandók jó része 
már ismert ugyan, de, ha a köz-
vetlen környezetükben tudnak 
olyanokról,  akiknél jól jönne a 
segítség, jelezzék a megadott te-
lefonszámokon! 

A hagyományokhoz hűen idén 
is meghirdetik az általános isko-
lások rajzpályázatát, a beérkezett 
pályamunkákat az árverésen ki-
állítják, s a rendezvény ideje alatt 
szavazhatnak is a résztvevők a 
nekik tetszőkre.                    (mi)
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Ismét lesújt a kalapács
December kilencedikén jótékonysági árverés lesz az iskolában

Csepregi Márton és Csepregi Luca fellépése a tavalyi jótékonysági  
árverésen. Kulcsiak felajánlásai a kulcsiaknak – adni jó!

Hagyományos év végi ta-
lálkozóját rendezi a Fejér 
Megyei Állatorvosi Kar 
településünkön december 
5-én, immáron tizenhatodik 
alkalommal. 

Mint dr. Szlávik Ferenc-
től, a Fejér Megyei Állat-
orvosi Emléknap  helyi 
szervezőjétől megtudtuk, 
az állatok gyógyítói idén 
sem térnek el a megszokott 
menetrendtől. A „Kulcsi 
hatok”-ként is emlegetett, 
településünkön múlt szá-
zadban nyaralót birtokló, 
s a helyi kulturális és köz-
élet motorjaként jelen lévő 
orvosprofesszorok emléke 
előtt szoborparkkal tiszte-
leg a település. Három éve 
avatták az emlékpark első  
„lakójának”,  dr. Hutÿra 
Ferencnek, 2016-ban dr. 
Jármai Károlynak, tavaly 
pedig  dr. Kotlán Sándor-
nak a szobrát, idén pedig a 
székesfehérvári állatkórház 
egykori vezetője,  dr. Gouth 
György Endre sebészprofesz-
szor szobrát L. Simon Lász-
ló országgyűlési képviselő 
és prof. dr. Sótonyi Péter, az 
Állatorvostudományi Egye-
tem rektora leplezi le.

A professzorok Kossuth 
utcai emlékparkjában tíz 
órakor kezdődő esemény  
után tizenegy órától a pol-
gármesteri hivatalban foly-
tatódik az évet záró emlék-
nap. A másfél évtizede jól 
megszokott metódusnak 
megfelelően átadják az Év 
Állatorvosa és az Állat- 
egészségügyért díjakat, va- 
lamint a dr. Lancz Endre 
életműdíj kitüntetést, és 
előadás hangzik el a szob-
rot kapott professzorról, 
majd a  résztvevők megko-
szorúzzák a „Kulcsi hatok”  
Faluház falán elhelyezett 
emléktábláját, végül állófo-
gadással zárul a Fejér Me-
gyei Állatorvosi Emléknap.

Még csak a november sűrűjé-
ben járunk, de már itt az ideje a 
decemberi ünnepekre gondol-
ni, különösen a Mikulásjárásra, 
hiszen a faluházi nagyszakállú 
már plakátokon is hirdeti jöve-
telét. December ötödikére terve-
zi a polgármesteri hivatal előtti 
landolást, délután fél öt (16.30)
magasságában, s nem is egyedül 
hozza az iskolások ajándékait, 
hanem az Aranyudvar zenekar-
ral. Ami azt is jelenti, hogy előtte 
Mikulás-dalokkal lehet hangolni.

Megszűnt
a társulat

Állatok 
gyógyítói 
találkoznak 

Záró küldöttgyűlését tartotta 
november 15-én a Kulcsi Csa-
tornamű Vízi-közmű Társulat 
a Faluházban dr. Wágner Elza 
ügyvéd levezető elnökletével. 
Mivel a csatornamű állami 
beruházásként valósul meg, a 
társulat tevékenységére  nem 
lesz szükség, ezért Tóth And-
rás elnök bejelentette annak 
megszűnését.  Jobb Gyula pol-
gármester köszönetét fejezte ki 
az elvégzett munkáért mind az 
elnök úrnak, mind a tagoknak.

A Faluházba (is) 
jön a Mikulás

Hét szín, hét lélek, pontosab-
ban: 7 szín – 7 lélek címmel a 
Kulcsi festőkör alkotóinak mun-
káiból nyílik kiállítás november 
24-én, pénteken délután fél öttől 
a Faluházban. A tárlatot Fejes 
Balázs alpolgármester ajánlja a 
látogatóknak, ebben segít neki 
Csuhainé Erzsike, Borsos József 
és Kőhalmi-Himfy Júlia. A kol-
lekció december 20-ikáig látható 
a Faluház nyitva tartási idejében,  
a képek megvásárolhatók, s  – 
ajándékba továbbadhatók.

Kulcsi alkotók
képei láthatók
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Csenge, az új
könyvtáros

Szeptembertől könyvtárunkban 
is új arccal találkozhatnak, ezúttal  
Csiby Csenge mutatkozik be:

– Huszonnégy éves vagyok, Du-
naújvárosban születtem, tavaly 
diplomáztam a Pécsi Tudomány-
egyetemen informatikus könyvtáros 
szakon. Mindig érdekeltek a világ-
ban zajló folyamatok, nyomon követ-
tem és követem ezeket, és  az emberi 
tényezőket sem hagyom  figyelmen 
kívül. Szeretek új látásmódokat meg-
ismerni, beszélgetni az emberekkel. 
Igyekszem a megszerzett tudásom-
mal minél szélesebb körben kielégí-
teni a kulcsiak igényeit, várom Önö-
ket sok szeretettel a könyvtárba!

Tizenkét napirendi pontot 
tárgyalt legutóbbi ülésén, 
október 25-én  Kulcs 
Községi Önkormányzat 
képviselő testülete.

Egyebek mellett elfogadták 
az Alba Takarékszövetkezet 
épületének Egészségházzá 
alakításának tervdokumentáci-
óját  és az abban foglalt költ-
ségvetési főösszesítő alapján 
jóváhagyta az Egészségház ki-
alakításának nettó 14.350.095 
forintos költségét. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a kivitelezési 
munkálatok megpályáztatásá-
ra, amelynek nyertes ajánlatte-
vőjét a testület választja ki.

Megtárgyalták a képviselők 
a közintézmények közétkez-
tetési szolgáltatásának köz-
beszerzési eljárással történő 
vállalkozási szerződésbe adá-
sát is. A képviselő-testület a 

közétkeztetési feladat ellátásá-
ra vonatkozó pályázati eljárás 
lefolytatására felkérte a pol-
gármester, és négy tagú, zöm-
mel közalkalmazotti bíráló bi-
zottságot jelölt ki az ajánlatok 
értékelésére. Az intézmények 
javaslata alapján öt helyre kül-
dik ki az ajánlattételi felhívást,  
az elbírálásnál a nettó ár és a 
nyersanyag rezsiköltséggel 
történő százalékos összeha-
sonlítása a fő szempont – talán 
így jobb minőségű ételt tudnak 
biztosítani a közintézmények-
ben. Az ajánlattételi felhívás-
sal megkeresett szervezetek: a 
dunaújvárosi Proviant Kiss, és 
Gasztrovital Kft.-k, valamint a 
Ceka & Csoki Bt. az érdi HPM 
Plus és a ráckeresztúri Rác-
menza Kft.-k. 

A fentiekhez hasonlóan köz-
beszerzési eljárás írnak ki a  
nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjté-

sére is, mivel a jelenlegi szol-
gáltatóval 2017. december 31-
én lejár a szerződés. 

Önkormányzatunk 133 er-
dei köbméter kemény-lombos 
tűzifa megvásárlására kapott 
belügyminisztériumi támoga-
tást 2.364.740,- forint  összeg-
ben. A képviselő-testület  a 
korábban benyújtott pályázat-
ban vállaltak szerint döntött a 
168.910  forint  összegű önerő 
megfizetéséről, illetve a fuvar-
költség megtérítéséről, vala-
mint vállalta, hogy a szociális 
célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

A Szilárd biomassza alapú 
fűtőmű és kapcsolódó hő-
rendszer létesítésére elnyert 
pályázat, illetve az annak 
megvalósításához szükséges 
kompetenciák biztosítása érde-
kében önkormányzatunk mó-
dosította a törzskönyvi nyil-
vántartásban szereplő adatait.

Pályázat közétkeztetésre
Elkészültek a tervek, indul a kivitelezési pályázat az Egészségházra
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Néhány évnyi, a kapcso-
latokban beállt csend 
után ismét közeledik 
egymáshoz Kulcsod 
és Kulcs. Legutóbb 
október 23-án találkoz-
tak a polgármesterek.

Bognár Csabát, Kulcsod pol-
gármesterét nemzeti ünnepün-
kön, a Büszkeségpont avatóün-
nepségén látta vendégül Jobb 
Gyula polgármester. A szlová-
kiai település első emberét el-
sősorban itt szerzett benyomá-
sairól kérdeztük.

– Nagyszerű, magyarok szá-
mára felemelő ünnepségen 
vehettem részt polgármester 
úr meghívására. Köszönöm a 
lehetőséget és szeretném kife-
jezni elismerésemet a kulcsiak-
nak, hogy a rendkívül mostoha 
időjárás ellenére olyan sokan 
részt vettek az eseményen, ami 
számomra azt jelenti, hogy  
magukénak érzik az ünnepet és 
az emlékművet, és ezt együtt, 
kifejezésre is akarják juttatni. 
Szeretettel, nyitottsággal fo-
gadtak, bár ez egyáltalán nem 
lepett meg abból kiindulva, 
hogy amikor én hívtam meg a 
polgármester urat az augusztu-
si falunapunkra, örömmel, első 
szóra jött közénk. Szeretnénk, 
ha újjáéleszthetnénk a kapcso-
latot, ami az előző kulcsi pol-
gármester halálával szakadt 
meg, s erre jó esélyt kínált az, 
hogy a 2014-es választáson 
mind a két településnek új ve-
zetése lett, s úgy érzékelem, 
hogy a kapcsolatra fogadóké-
szek Kulcson is. 

Az újraélesztett kapcsolat jö-
vőjéről, lehetőségeiről Kulcsod 
polgármestere elsőként a közös 
pontot, a Dunát említette. Te-
kintve, hogy ő is vízi ember, 
évtizedekig hajózott szerte Eu-
rópában, először a Dunán, majd 
a Rajnán. A nagy álma pedig 
az, hogy a kulcsodi Duna-part 
szakaszon is a kulcsihoz ha-
sonló vízi életet teremtsenek, 

s bekapcsolódjanak a magyar 
vízitúrázás vérkeringésébe. 

A sportkapcsolatokat illetően 
alighanem lesz fogadókészség, 
és a kulturális területeken is 
kínálkozik számos lehetőség, 
hiszen a kicsiny szlovákiai 
magyar falu gazdag kulturális 
hagyományokat ápol, egyebek 
mellett női karával. Tegyük 
hozzá, a kapcsolat-újrafelvé-
tellel, annak magasabb szintre 
emelésével is a magyarságtudat 
erősítése Bognár Csaba célja, 

ami kultúra nélkül legalábbis 
nehezen képzelhető. 

Az 52 éves egykori hajós 
magyar alapfokú iskolába járt, 
a felsőbb iskoláit viszont már 
szlovák nyelven végezte. Kö-
zépiskolában kellett szembe-
sülnie azzal, hogy milyen jó 
alapokat kapott szlovák társa-
ihoz képest a magyar nyelvű 
alapoktatásban. Felesége re-
formátus lelkész, és mivel a 
hajózást követően csak későn 
állapodott meg, három kiskorú 

gyermekük van, szeretné, ha 
ők is hasonlóan jó oktatásban 
részesülhetnének. Politikailag 
függetlennek vallja magát, de 
nyilván van meggyőződése, ám 
neki, mint a település elöljá-
rójának az ott élő emberek ér-
dekeit kell szem előtt tartania. 
Nem vett át könnyű örökséget, 
ahogyan a hasonló nagyságú és 
adottságú szlovákiai magyar 
falvak vezetői sem, ráadásul 
még rutinja sem volt a helyi 
politikában, közigazgatásban, 
hiszen otthonától távol töltötte 
a megválasztása előtti éveket, 
de vállalta a kihívást.

– Életem nagy részét elha-
józtam, sok országot bejártam, 
vannak a miénknél jobb és 
vannak rosszabb helyek, gaz-
dagabb és szegényebb vidékek. 
Azt mondom, minden tekintet-
ben Európa közepén vagyunk. 
Ehhez mértek a lehetőségeink, 
én pedig ehhez igazodva pró-
bálom irányítani a falu életét, 
megpróbálva kizárni munkánk-
ból a nagypolitikát – mondja 
Kulcsod polgármestere.

Munkácsi Imre

Vannak jobb és rosszabb helyek

Bognár Csaba és Jobb Gyula október 23-án találkozott legutóbb, de nem utoljára. A hat-nyolc 
évvel ezelőtt megszakadt kapcsolatok újrakötésén, magasabb szintre emelésén serénykednek

Nagy, közös, Dunai vízitúrákról álmodik a világot járt egykori hajós

Kulcsod, (szlovákul Kľúčovec)  
Szlovákiában, a Nagyszombati ke-
rület Dunaszerdahelyi járásában, 
Dunaszerdahelytől 28 kilométerre 
délkeletre fekszik, a Duna bal part-
ján, a Csiliz patak torkolatánál.  A 
Duna és a Csiliz patak közötti 
terület a Csilizköz, a Csallóköz 
tájegysége. Első írásos említése 
1252-ből való, „Kwichud” néven.  
Hajózásból, halászatból, földmű-
velésből élő lakói a 16. században  
református hitre tértek.  1784-ben 
231, 1850-ben 320, míg az 1910-es 
népszámlálás során 411, túlnyo-
mórészt magyar lakos lakta, 2011-
ben 368 lakosából 344 vallotta 

magát magyarnak, 16-an szlovák-
nak. Autópályán 188, alacsonyabb 
rendű útvonalon 157 kilométerre 
fekszik Kulcstól. 
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A több mint félszáz véradó között örvendetesen sok fiatal nyújtotta mosolyogva a karját, de ott voltak a rutinos véradók is, köztük Szellman László

Kettős születésnap véredással 
Kettős születésnapot ün-
nepeltek november 4-én a 
Faluházban: két éve alakult 
a Vöröskereszt kulcsi 
alapszervezete és a Vidám 
Emberek közössége is. 
Kilencedikén pedig ötven-
hat önkéntes részvételével 
rendeztek véradónapot.

November 4-én rendezte meg 
második alkalommal a Vörös-
kereszt kulcsi Alapszervezete 
és a Vidám Emberek Közössé-
ge az immár hagyományosnak 
számító születésnapi bálját. 

Az estét egy perces néma 
felállással kezdtük, megemlé-
kezvén az 1956- ban elhunyt 
hősökre. Nagy László Var-
jú-koszorú című versét Szabó 
Mária előadásában hallgathat-
ták meg a résztvevők. 

„A világnak leginkább olyan 
emberek hiányoznak, akik 
mások hiányaival törődnek” 
mondta  Albert Schweitzer.  A 
vér jelenleg semmi mással nem 
helyettesíthető gyógyszer.  

Sajnos a jelenlegi állás sze-
rint az ország donorhiányban 
szenved. Pedig a véradás  az 
adakozásnak egy formája, ahol 
a véradó is kap cserébe valamit. 
Az önkéntes, térítésmentes vér- 

adásra alkalmas ember cserébe 
megkapja a bizonylatot, hogy 
nagy valószínűséggel egész-
séges. Ennél csak egy kicsivel 
nagyobb ajándék az, hogy má-
sokon segít, akár életet ment.  
Ezért ezen a napon olyan ön-
zetlen embereket is köszöntöt-
tünk, akik már nagyon sokszor 
tartották a karjukat életmentés 
céljából. Szellman László, Ki-
rály Sándor és Bálint János már 

több mint 50-szer nyújtotta a 
karját, ők hárman több mint 450 
ember életét mentették meg.   

Áldozatos tevékenységüket 
emléklappal és egy csekély 
ajándékkal köszöntük meg! A 
községünkben rendezett vé-
radásokon a helyi önkéntesek 
igyekeznek családias hangula-
tot teremteni, házi süteménnyel, 
zsíros kenyérrel, tepertőkrémes 
kenyérrel, padlizsánkrémes ke-
nyérrel, teával kedveskedünk 
véradóinknak. 

Az emléklapok átadása után 
rövid műsorral kedveskedtünk 
a vendégeknek. Volt vers, ének, 
vidám bordalok és magyar nó-
ták. A műsor zárásaként tamási-
ból érkezett vendégeink szívet 
és szemet gyönyörködtető tán-
ca következett, melyet a közön-
ség vastapssal jutalmazott!

A vacsora – a Vidám Embe-
rek Közössége által készített 
töltött káposzta  –  elfogyasztá-
sa alatt Bagoly Sándor  fergete-
ges tánczenéjével alapozta meg 
a jó hangulatot. 

Az este fénypontja a tombo-
lahúzás volt. Rengeteg izgal-
mas, hasznos és értékes nyere-
mény talált gazdára. 

Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy jelenlétükkel megtisztel-
tek bennünket, a támogatóink-
nak pedig, hogy adományaikkal 
hozzájárultak a bál sikerhez. 

Radnóné   Erzsi

Két éves a vöröskereszt helyi szervezete és a Vidám Emberek Közössége 

A véradók és a szervezésben részt vevő vöröskeresztesek kisebb csoportja a faluházban. Jobb 
oldali képünkön Kaiserné Gödöny Erzsébet, a kulcsi Vöröskereszt szervezet elnöke, Kiss Imréné, 
önkéntes,  Radnó Józsefné a kulcsi szervezet titkára és Csikai Zsuzsanna önkéntes

A november 9-ikei véradá-
son 56 donor vérét vették le a 
véradóállomás munkatársai. 
A 17 órakor érkezőket már el 
kellett utasítani, mert az idő és 
az  eszköz  is elfogyott.  A 17 
óráig tervezett véradásnak így 
is 18.10-re lett vége.  A helyi 
vöröskeresztesek két kiló ke-

nyeret kentek meg padlizsán- 
és tepertőkrémmel, valamint  
kőrözöttel és több tepsinyi   
házi sütemény is elfogyott. 

A sok rosszullét és hosszú 
várakozás ellenére nagyon jó 
hangulatban telt a délután, a 
több mint 22 liter vér pedig 
önmagáért beszél... 
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Már a rómaiak is szentnek tartották
Az esztendő jeles napjainak egyike: Márton napja, a számvetés ideje

A hagyományok
felelevenítése, ápolása 
jegyében a Kulcsi Baráti 
Kör – mint már hosszú 
évek óta mindig – ismét 
összejövetelt tartott Szent 
Márton napján.

Már ősidők óta az emberek 
életében ez az időszak jelen-
tette a gazdasági év végét, az 
egész eddigi fáradságos mun-
kájuk eredményét. Ekkorra 
került a termény a csűrökbe, a 
hegy leve a pincékbe, és a libák 
is ekkorra híztak meg.

Már a Rómaiak is szent állat-
nak tartották a libát, így köny-
nyen kapcsolódott a római lé-
giósból kereszténnyé lett, majd 
püspökké választott, halála 
után szentként tisztelt Márton 
személyéhez. 

A szerénységéről ismert Már-
ton – mikor meghallotta, hogy 
ilyen nagy megtiszteltetésre 
akarják kérni – a libák óljába 
bújt, de a libák hangos gágogá-
sa elárulta hollétét.

Európa szerte a népszokások 
széles skálája alakult ki ehhez 
az időszakhoz kapcsolódóan, 
a közös bennük az összejöve-
telek alkalmával elfogyasztott 
liba, a mostanra kiforrt, letisz-
tult újbor kóstolása, és – ennek 
eredményeként - a jó hangulat.

Nem volt ez másként most 
sem, megkóstoltuk egymás 
saját készítésű borait, gyü-
mölcs-párlatait, elfogyasztot-
tuk a finomra sült libacombot, 
közben jókat beszélgetve töl-
töttük el kellemesen az estét.

Oberrecht Tamás

Idén is, mint már jó tíz éve a 
Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület közösen töltötte 
Márton napját. Hagyománya-
inkhoz hűen a Császár tanyán 
lakomáztunk. 

Régen bizonyos körökben a 
számadó időszak legvégét is 
jelentette a Márton nap. Ekkor-
ra az állatok istállóba, akolba 
kerültek, a szárnyas jószágok 
jó része pedig fazékba. A pász-
torok, juhászok számadójuktól 
gyakran kaptak egy-egy libát is.

 Ennek feldolgozása, meg-
főzése, elköltése fenséges étek 
volt az egész családnak. Jó há-
ziasszonyok ebből akár egy hét-
re való élelmet is tudtak készí-
teni. A liba zsíros bőréből friss 
libatepertő készült, frissen sült 
kenyérrel fenséges csemege! 
A libaaprólékból gyöngyöző, 
aranysárga libahúsleves, hoz-
zá illő, kézzel készült lúdgége 
tésztával. A leves nagy kon-
dérban főtt sok zöldséggel, 
így a belevalók megfőtte után 
az apróhúst, zöldségeket, ár-
pagyönggyel, rizzsel ludaská-
sává varázsolták. A főétel ter-

mészetesen a liba java: combja, 
melle, sóval sütve, párolt li-
la-káposztával. Ne feledkez-
zünk meg a liba ékéről sem, a 
májról. Elkészítése számtalan 
variációban történhet. Ráadás-
képp libánk szép, hosszú nyak-
bőrét petrezselymes töltelékkel, 
főtt tojással gazdagítva egytálé-
telek, főzelékek feltéteként sül-
het. A lakoma után finom újbor 
illik, annak friss gyümölcsös, 
szénás zamatával, mely éppen 
elengedte arany gyöngyeit. 

Így cselekedtünk hát mi is. 
Szert tevén két hat kilós, jó 
terményen nevelkedett libára 
(Pécziné Alexa), azt kiegészítet-

tük sok libajavával, kiválasztván 
az idei főszakácsot (Lukácsné 
Mariann), akinek irányításával a 
liba darabolásra (Rendné Pocsai 
Izabella) került. Sok kukta segí-
tette munkáját (Helényiné Ma-
nyi, Ébl Andrea, Heincz Ibolya), 
s mire minden feladat elkészült, 
a gyöngyöző leves megfőtt, a 
sparhelten a ludaskása és a ká-
poszta párolódott, a kenyértészta 
bedagadt (Nagy Anita), szépen 
megkelt, s még egy adag rétes is 
érkezett. Molnár Janó és Steixner 
István felfűtötte a kemencét, úgy 
istenesen, s a libajava abban sült 
a kenyerünkkel. Hozzá ágyazás-
nak idei tömény gyümölcspárol-

ványt, kísérőnek pedig a Lukács 
pince (Lukács János) Kulcson 
termett szőlőjéből, friss aranyló 
újborát ihattuk, a fiúk (Rend Al-
bert, Helényi Árpi, Árva Lajos)  
lelkes biztatása közepette.  A 
fiataloknak (Molnár Zsófia, Pa-
róczai Ambrus) köszönhetően, 
gyönyörű tisztaság, szép terített 
asztalok vártak minket. Köszö-
nöm mindenki munkáját, mert 
idén elfoglaltságom miatt nekem 
csak le kellett ülnöm! 

És hálát adtam a sorsnak, 
hogy jó helyen élünk, hogy 
ilyen csapattársaim, családom 
és barátaim vannak! 

Molnárné Lukács Anita

Friss kenyeret és újbort tettek a liba mellé

A római légiósból kereszténnyé, majd püspökké lett Szent Márton 
legendája is évre év megelevenedik

Hagyományaihoz hűen, autentikus fészkében, a Császár tanyán Mártonozott a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület 
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Ez a két fogalom kellene, 
hogy mindennapjaink egyik 
vezérelve legyen! Legalább 
is mindazoknak, akik kertes, 
családi házban laknak. Ami-
ért biztosan sokan irigyelnek 
bennünket és azért, ami ezzel 
együtt jár: a természet közel-
ségéért, a tiszta, jó levegőért. 
De ezekért többet kell ten-
nünk, netán kényelmetlensé-
get is kell vállalni és főleg job-
ban kell figyelnünk közvetlen 
és tágabb környezetünkre!

Mert a „környezet” a saját 
portánkon kezdődik! Még csak 
nem is a küszöbön, hanem 
benn, a házban! Mert itt élünk 
és ehhez anyagokat, eszközö-
ket használunk, feldolgozunk, 
elfogyasztunk – éljük napjaink 
„fogyasztói társadalmának” 
sok tekintetben pazarló életét. 

Termeljük a hulladékot
Sokan nem értik, miért lenne 

a mainál sokkal nagyobb mér-
tékben szükség az újrafelhasz-
nálható anyagok, eszközök 
gyűjtésére és alkalmazására.

Legismertebb e tekintetben 
az üvegpalackok, konzerves 
üvegek sorsa. Régebben lega-
lább az italos palackok voltak 
kivétel nélkül „visszaváltha-
tók”, nem így napjainkban. 
Pedig a tökéletesen kimosha-
tó-fertőtleníthető üveg csoma-
golószer biztosan újrahaszno-
sítható és ami a fő, nem kell 
helyette hatalmas energia és 
nyersanyag-felhasználással 
újat gyártani! De az üveg nyers-
anyagként is újrahasznosítható, 
újraolvasztva, újraformázva 
akárhányszor felhasználható. 
Mégis, egyre kisebb mértékben 
váltják vissza az üvegeket!

Vásárlás: tudatosan!
Milyen lehet a környezet-

tudatos háztartás, illetve fo-
gyasztói magatartás? Először 
is soha ne induljunk el spontán 
bevásárolni! 

Írjuk össze még otthon, mire 
van tényleg szükségünk, és a 
boltban, áruházban se térjünk 

el ettől! Csak azt vegyük meg, 
amire tényleg szükségünk van! 

Tervezzük meg a havi nagy- 
bevásárlásokat, a heti és a napi 
vásárlást, így esetleg nagyobb 
tételben, kedvezőbben tudunk 
vásárolni, ugyanakkor kerül-
jük a „csodás, árengedményes 
akciókat”! 

Nem szégyen tanácsot kérni, 
ezért beszéljük meg barátaink-
kal, szomszédainkkal, hogyan 
és hol lehet takarékosan, cél-
szerűbben vásárolni.

 
Ne dőljünk be!

Keressük a környezetbarát 
termékeket, de ne dőljünk be 
minden, ilyen jelzésnek! Kér-
dezzük meg, mitől környezet-
barát pl. egy húsdaráló?

Ne a csomagolásért, a tény-
leges áruért fizessünk! Kerül-
jük az előrecsomagolt árukat, 
a helyszínen kimért áru álta-
lában frissebb, nem tartalmaz 
tartósítószert, sem a műanyag 
csomagolásból származó eset-
leges lágyítót. Igyekezzünk 
nagy kiszerelésű termékeket, 
koncentrátumokat, után tölthe-
tő termékeket venni.

Figyeljünk a csomagolásra! 
Az egynemű csomagolószerek 
szelektíven gyűjthetők és új-
rahasznosíthatók, az úgyneve-
zett „kombinált anyagú” cso-
magolások nem! Ügyeljünk 
az adott áru eltarthatóságára, 
összhangban van-e a mennyi-
ségével!

Elektromos cikkek vásár-
lásánál lehetőleg hálózatról 
működtethetőt vegyünk, ha 
ez nem lehetséges, lehetőleg 
akkumulátoros legyen, vagy 
ha elemes, a szárazelem he-
lyett használjunk hasonló mé-
retű, tölthető akkumulátort. 
Csak egyszerre jelent nagyobb 
költséget, hamar megtérül, és 
csak sokára kell cserélni az 
akkumulátort, az elhasznált 
szárazelem viszont nehézfém-
tartalma miatt veszélyes hul-
ladék!

Még a papíráruknál (könyv, 
füzet, WC-papír, boríték, má-
solópapír) is ügyeljünk, hogy 
inkább „újrapapírból” készül-
tet vegyünk! 

 
Nem szemét – hulladék!

Minden háztartásban kelet-
kezik olyan hulladék, ami nem 
„szemét”, sok ezek közül jól 
hasznosítható házunk táján! 

A kiürült, kimosott bébiéte-
les, konzerves üvegek kiváló 
és tartós tárolóeszközök le-
hetnek, gombok, tűk, szegek, 
csavarok áttekinthetően elhe-
lyezhetők bennük. A kiürült 
műanyagflakonokból készül-
het madáretető, vagy vakond-
riasztó. A használt műanyag-
szatyor utóbb lehet a konyhai 
szemétgyűjtő bélése.

A kiolvasott újságokat, fo-
lyóiratokat kínáljuk fel olva-
sásra szomszédainknak, bará-
tainknak, mielőtt hulladéknak 

minősítjük. Elrontott, aktuali-
tásukat vesztett iratok, feljegy-
zések másik oldala, felszele-
telve jól használható kisebb 
feljegyzésekre...

 
Komposztáljunk!

A háztartásban, jellemzően 
a konyhában keletkező, bio-
lógiai eredetű hulladékok házi 
hasznosításának legegysze-
rűbb módja a komposztálás. 
Ez nem valami bűvös dolog, 
régóta ismert, csak az utóbbi 
években-évtizedekben kissé 
elhanyagolt, kissé túldimen-
zionált eljárás! Persze, legal-
kalmasabb, ha készen kapha-
tó, praktikusan, folyamatosan 
tölthető-üríthető komposztáló 
ládát, tartályt használunk, de 
enélkül, egyszerű talajtakarás-
sal is jó minőségű komposzt 
nyerhető a házikert számára.

Lényege: a főleg növényi 
eredetű háztartási hulladékot 
minél jobban aprítva, földdel 
keverve és takarva, folyama-
tosan nedvesen (de nem lucs-
kosan!) tartva korhasztjuk. 
Egy-két év alatt földszerű, 
szagtalan trágyává érik.

Komposztálható az apróbb 
ágnyesedék, lemetszett szőlő-
vessző, a lehullott lomb, a ki-
kapált gyom (beérett magvakat 
ne tartalmazzon!), a levágott 
fű, a konyhai hulladék, tojás-
héj, papír- és fahamu, apróbb, 
jellemzően baromfi-csontok, 
ételmaradékok. 

Nem szabad a komposzt-
ba keverni állati ürülékeket a 
csirketrágya kivételével, és a 
használt étolajat. Végül egy 
fontos jó tanács! A növényi 
olajokat csak egyszer szabad 
sütésre felhasználni! Ugyanis 
az olajban, az első hőkezelés 
hatására súlyosan rákkeltő 
anyagok keletkeznek! 

Az ötleteket, példákat to-
vábbgondolva valóban kör-
nyezettudatos életmódot ala-
kíthatunk ki,  jó példát mutatva 
utódainknak, s nem utolsó sor-
ban még spórolhatunk is!  

Korondi  Csaba

KERTÜNK, HÁZUNK, OTTHONUNK 

Környezettudatos háztartás – észszerű hulladékkezelés

A környezettudatos gondolkodás már a vásárláskor elkez-
dődik: milyen csomagolóanygú terméket választunk ki?



Mint már oly sok éve, 
iskolánk végzős és 
hetedikes tanulói idén is 
részt vettek Dunaújvárosban 
a Szakképzés Napján, ame-
lyet idén a Dunaferr 
iskola épületében rendeztek. 

A városi középiskolák be-
mutatkozó rendezvénye fontos 
esemény mind az intézmények, 
mind leendő diákjaiknak és az ő 
szüleik számára, ezért mindenki 
azzal igyekszik vonzóvá tenni 
magát, amivel tudja. 

Az érdeklődőket már az épü-
let előtti parkolóban is látni-, 
kipróbálni való fogadta: az 
elektromos és hibrid-hajtású 
személyautók mellett a bátrakat 
hidraulikus lift emelte az épület-
nél is magasabbra. 

Minden középiskola a lehető 
legérdekesebben és legizgalma-
sabban, a kor elvárásainak meg-
felelően interaktív tevékeny-
ségeken keresztül mutatta meg 
magát. Az ott töltött három óra 
talán nem is volt elég arra, hogy 
minden diák mindent kipróbál-
jon. Csak néhány a lehetőségek 
közül: kémiai kísérleteket lát-
hattak, amelyek szemléltették 
környezetvédelmi problémá-
inkat, mikroszkóp alatt „saját 
készítésű” kristályokat lehetett 
vizsgálni, majd hazavinni. Di-

vatos ruhát tervezhettek és volt 
manökenverseny, arcfestés, 
fodrászkodás és műseb-gyártás. 
Feladatlap kitöltés jutalmakért, 
turisztika, informatika, bioló-
giai, sport és közgazdasági té-
mákban. Aki akart igazi cserép-
pel kipróbálhatta a tetőfedést, 
készíthetett adventi koszorút, 
vicces akadályversenyen vehe-
tett részt. Nekünk a turisztika 
ment, de az európai ételek fel-
ismerésében még nem járunk az 
élen. A Tesla-tekercsről nemrég 
tanultunk, ezért még nagyobb 
érdeklődéssel hallgatták a kulcsi 
gyerekek a róla szóló előadást és 
a bemutatót. 

Egy másik helyszínen ellenál-
lásokból talicskát forrasztottak, 
a CNC-esztergapad bemutató-
ján okos kérdéseket tettek fel. A 
rendvédelmi ügyességi verseny 
céljában cukorkát kaptak jutal-
mul és voltak olyanok is, akik az 
újraélesztés nehézségeibe láthat-
tak bele. 

S ha mindeközben megéhez-
tek volna? Nem maradtak éhen! 
A vendéglátósok gondoskodtak 
az éhezőkről. A „Menü”: gril-
lezett csirkemell zöldséggel és 
mézes almával, marhapörkölt, 
palacsinta, édes és sós süti, gyü-
mölcslé, esetleg kávé, később 
vattacukor és fagyi…

Óriási volt a tömeg, ennek 
ellenére a remek szervezésnek 
köszönhetően senki sem maradt 
le semmiről.

Ráadásul kulcsi tanárként 
is volt okom büszkének lenni. 
Több volt diákom középisko-
lai tanárával is beszélgettem a 
kulcson végzettekről. Elége-
dettek voltak velük, sőt volt 
olyan kolléga is, aki egyenesen 
gratulált hozzájuk! Nem csoda, 
hiszen például a mi Csík Milá-
nunk a Dunaújvárosi Egyetem 
által meghirdetett Legó-Robot  
versenyen első helyezést ért el. 
A Legóból épített kis kütyühöz 
Legó-nyelven írt programot, a 
feladat két pont között kijelölt 
pályán való pontos haladás, 
majd többszöri pályakeresés és 
azon való haladás után, a kezdő-
pontba történő visszajutás volt. 
A kis masina látható a Bánki 
Facebook oldalán is. Ezzel a 
munkával kész van Milán, de 
már újon dolgozik, saját iskolája 
robotos versenyét is meg szeret-
né nyerni.

Összességében jól éreztük 
magunkat, nagyon eredményes-
nek és hasznosnak tartjuk a ren-
dezvényt, amely elérte célját. 
Szinte nincs már olyan nyolca-
dikos, aki ne kapott volna ked-
vet valamelyik középiskolához!

Nagy Marianna

2017. NOVEMBER                                                     KULCSI KRÓNIKA                                                            9

Pályaválasztási napon jártunk
Szinte nem maradt olyan nyolcadikos, aki ne látna már pályát maga előtt

Az egykori kulcsi diák, Csík Milán Legó-robotja, amivel a Dunaújvá-
rosi Egyetem által meghirdetett versenyen győzött

Bükki őszi portyán vettek részt cserkészeink
November 2-ika és 4-ike kö-

zött a Bükkben, Felsőtárkány 
környékén portyáztak az 1406-
os számú Szent Miklós cser-
készcsapat tagjai, ahonnan él-
ményekkel telve érkeztek meg. 
Azóta töretlenül készülnek a 
rácalmási falukarácsony betle-
hemes játékára, decemberben 
minden héten próbálnak. 

November 25-én, szombaton, 
hagyományaikhoz hűen, a Regös 
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.  

Az év végi betlehemes játék 
melletti másik jelentős rendez-
vénye az 1406-os számú Szent 
Miklós cserkészcsapat életében 
a Cserkész jótékonysági est, 
amelyet idén december 9-én, 
szombaton rendeznek. Ez egy-
ben a cserkészek családi napja 
és tehetségkutató versenye, 
amelyen fogadják azokat a fel-
ajánlásokat, amelyekből prog-
ramjaikat, táboraikat, foglalko-
zásaikat megvalósítják. Portyázó cserkészek csoportja. A bükki Felsőtárkány volta a bázis
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Elterítették a földet, beszerelték az öntözőberendezést, elvetették a fűmagot – sok jó ember, ha összefog, kis idő alatt is végez, még a sok munkával is

Újrafüvesítették, kicsinosították
Ismét sokan segítettek megvalósítani a Százholdas Pagony óvónőinek álmát

Ismét álmodtunk egy 
nagyot a kollégákkal 
a gyermekek minél 
szebb környezetének 
megteremtéséért! 

Hosszú ideje terveztük, hogy 
füvesítjük a már kikopott, ho-
mokos játszó udvarunkat. Nyi-
tott szemmel járva, ismeretsé-
gek, kapcsolatok révén sikerült 
is a megvalósításig eljutnunk! 

Ahogy eddig is, elképzelé-
sünk sokak tetszését elnyerte, 
s a megvalósításban sok segí-
tőkész szülő állt mellénk. Ok-
tóberben, egyik szombat déle-
lőttjüket feláldozva segítettek a 
szépítésben.  

Kulcs Községi Önkormány-
zat a fűmag és az öntözőrend-
szer  berendezéseinek elemeit 

biztosította, a Kulcs Biztonsá-
gáért Polgárőr Egyesület tagjai 
a füvesítést és az öntöző beren-
dezés elemeinek összeszere-
lését végezték. Csepecz Lajos 
Ildefonz az új termőföldet biz-
tosította, Szabó Zoltán az első 
tereprendezésben segített, Jobb 
László és ifj. Jobb László az 
idehordott nagy mennyiségű 
föld szétterítését végezték el. 

Hála a sok segítségnek, re-
kordgyorsasággal készült el a 
játszóudvarunk friss termőföld-
del való feltöltése, a fűmag el-
vetése és az öntöző berendezés 
felszerelése.

Köszönet mindenkinek a sok 
sok segítségért!

Rendné Pocsai Izabella
intézményvezető

Márton-napi, hagyományos táncházba invitálták az óvodapedagógu-
sok és a gondozó nénik Suplicz Mihály vezetésével, november 10-én 
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kis lakóit.   A gyere-
kek és felnőttek jó hangulatban, vidáman töltötték a délelőttöt

A falu egyik 
ékköve lehet

A Vidám Emberek Közös-
sége a falu szépítésének szen-
telt pár napot. A Jövő Kulcsa 
Egyesülte felhívására „ örökbe 
fogadtuk” az óvodához közeli 
parkot, szeretnénk ha ez a köz-
terület is településünk egyik 
ékköve lenne.  Kapáltunk és 
virágokat ültettünk a parkba 
és az ovoda  parkolójában lévő 
kőedényekbe. Karácsonyra  is 
szeretnénk ünnepi díszbe öl-
töztetni a teret.               (R. E.) Kapáltak és virágot ültettek – szeretnék, ha tavasszal megmutathatná igazi pompáját az örökbe fogadott park   



Évet összegzett a közelmúlt-
ban a Rácalmás SE Vízi-és 
Szabadidősport Szakosz-
tálya. Volt mit összegezni: 
eddigi legeredményesebb 
esztendejét tudhatja maga 
mögött a fiatal csapat.

Elnevezéséből eredően első-
sorban a vízi szabadidősportok 
népszerűsítésére, egyesületi 
hátterű működtetése érdekében 
alakult meg 2008-ban a Rácal-
más SE Vízi- és Szabadidősport 
Szakosztálya. Gyakorlatilag a 
nulláról elindulva, önkormány-
zati támogatással, a szakosztály 
vezetői (konkrétan is Bölcskei 
Ferenc szakosztályvezető) és a 
szülők áldozatos munkájának, 
valamint pályázati források el-
nyerésének köszönhetően fejlő-
dött  irigylésre méltó vízisport-
teleppé apró csónakházuk. 

Az infrastruktúra fejlődésével 
párhuzamosan a szabadidőspor-
tot messze túllépő utánpótlás-
bázis alakult ki, amely az egyre 
sokrétűbb szakmai munkának 
köszönhetően az ország jegyzett 
műhelyévé nőtte ki magát. Ma 
már három edző irányításával 
közel félszáz gyermek és fiatal 
sportol a szakosztályban.  Vizi 
Gábor az U16-os korosztálynál 
idősebb férfi kajakosok és kenu-
sok utánpótlás edzője, tíz spor-
tolóval foglalkozik.  Antal Iván 
irányításával mintegy húsz fiatal 
sportol, a női szakág versenyzői, 
és néhány fiú, serdülőkorig. Föl-
desi Bánk pedig a szakosztály 
nevelőedzője, a kajak-kenu kö-
lyök és gyermek korosztály ver-
senyzői tartoznak hozzá, szintén 
húszan. Emellett szabadidős sár-
kányhajó  és masters felnőtt csa-
pat is működik a szakosztálynál. 

Alapvető küldetésüknek to-
vábbra is az utánpótlás-nevelést 
tartják, de ma már három U17-
18 korosztályú válogatott kenus 
versenyzővel is büszkélkedhet-
nek. Bucsi Bálint,  Bucsi Bence 
és a kulcsi Horváth Benedek 
idén minden eddiginél nagyobb 
sportsikerekkel öregbítették a fi-
atal rácalmási kajak-kenu szak-
osztály  hírnevét. Bucsi Bence 
a maratoni ob-n szerzett aranyat 
párosban, majd a portugáliai 

Európa-bajnokságon 6. helyen 
végzett.  Júliusban  Győrben ren-
dezték meg az European Youth 
Olimpic Festivalt (EYOF), ahol  
Horváth Benedek egyedül kép-
viselte korosztályában és a kenu 
szakágban Magyarországot. Re-
mek teljesítménnyel C-1 500 
és 200 méteren, valamint  mix 
párosban egy-egy ezüst és egy 
negyedik helyet gyűjtött be. 

Szeptemberben a csehor-
szági Racicében, az Olimpiai 
Reménységek Versenyén, 35 
nemzet legjobb fiatal sportolói 
között aztán Beni C-1 500 méte-
ren aranyérmet szerzett, C-2 500 
méteren Bucsi Bálinttal a 4. he-
lyen ért célba, négyesben pedig,    
dunaújvárosi és paksi verseny-
zőkkel kiegészülve 3. helyezést 
értek el C-4 200 méteren.

Ezek olyan sikerek, amelyek-
re már a szakmába is felkapják a 
fejüket, pedig a magyar kajako-
sok és kenusok csak a legutóbb 
említett ORV-n is harmincnál 
több aranyérmet (!) szereztek, 
de abból az egyik a rácalmás-
ra (hadd legyünk kicsit önzők: 
Kulcsra vándorolt.) A kenus 
fiúk Európára szóló sikerei mel-
lett a fiatalabb korosztályoknak 
is sikerült szép eredményeket 
összelapátolni a rácalmási Du-
na-ágban, aminek köszönhetően 
a bajnoki pontversenyben a Rá-
calmás SE Vízi-és Szabadidő-
sport Szakosztálya a 150 hazai 

klub közül a 36. helyet szerezte 
meg. Az utánpótlás-nevelő klu-
bok rangsorában, az U10-18-as 
korosztályok eredményeit figye-
lembe véve pedig a 28. helyen 
végeztek.

Mi a jövőt feszegettük a fiatal-
emberekkel: milyen közelebbi 
és távolabbi céljaik vannak? 

Bucsi Bence: Szeretném ad-
dig folytatni ezt a sportágat, 
amíg csak lehet, ezért mindent 
elkövetek, hogy elkerüljem a 
sérülést – minden szinten. Most, 
hogy elment Máté (Nagy Ivo 
Máté – a szerk.) próbálok kon-
centrálni az egyesre, és abból 
kihozni a legtöbbet. Egyelőre a 
következő évre tervezek.

Bucsi Bálint: Jövőre megpró-
bálom megnyomni az egyest, és 
csiszoljuk a technikánkat páros-
ban Benedekkel. Túl hosszú idő-
re nem tervezek előre, és azzal 
sem foglalkozom, hogy meddig 
tudom csinálni. De szeretném 
csinálni, amíg lehet!

Horváth Benedek: Én is csak 
a következő évre tervezek, a 
konkrét célom három egyéni 
szám az ORV-n, mivel ott még 
indulhatok. Természetesen a pá-
ros is fontos, és reméljük, hogy 
azzal Európa-, vagy világbaj-
nokságra is kijutunk. 

Ebben maradunk, a szakosz-
tályvezetéssel meg abban, hogy  
rajtuk múlik, rajtuk nem múlik!

Munkácsi Imre 
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Soha rosszabb szezont!
Egy vidéki kisegyesület országos és európai sikerei

Elől a vezetők: Antal Iván, a női (leány) szakág és a serdülők edzője, Bölcs-
kei Ferenc szakosztályvezető és Vizi Gábor a fiú ifik és a kenusok edzője. 
Állnak a sikert sikerre halmozó kenusok, Bucsi Bence, Bucsi Bálint és Hor-
váth Benedek. A képről hiányzik Földesi Bánk a kezdő gyerekek edzője

Futballősz:  
fű már van...

Mint szeptemberi számunk-
ban megírtuk: legközelebb 
csak 2018 tavaszán láthatjuk 
hazai pályán labdarúgó-csa-
patunkat, mivel a pálya gyep-
szőnyegének felújítása miatt 
valamennyi őszi idénybeli 
meccsét idegenben kénytelen 
játszani a Kulcsi SE. Ezzel a 
jelentős hendikeppel együtt 
is, az egyesületi vezetés bízott 
a jó szereplésben, és abban, 
hogy a csapat tavasszal harc-
ban lehet a magasabb osztá-
lyért. Nos, bár a pálya pom-
pás gyepszőnyeget kapott, az 
állandó idegenbeli fellépés 
nem kedvezett a csapat ered-
ményességének. A 11 bajnoki 
fordulót követően négy győ-
zelemmel, egy döntetlennel 
és hat vereséggel, 24 rúgott és 
20 kapott góllal csapatunk a  
megyei III. osztályú bajnok-
ság Horfer-serleg csoportjá-
ban a 9. helyen  zárta az őszi 
szezont. Hátrányunk 15 pont 
a csoportot vezető Perkátá-
hoz képest, tavasszal viszont 
tizenegy találkozót játszunk 
hazai pályán!

Fiatal és korosan is örökifjú 
felnőtteket, nőket és férfiakat 
egyaránt várnak szabadidős 
kézilabdajátékra, edzésekre a 
Fekete István Általános Iskola 
zene- és tornatermébe. A hét-
főnként este hattól (18.00 órá-
tól) kezdődő foglalkozásokat 
Ruffing Péter testnevelőtanár/
edző vezeti, ami nem azt jelen-
ti, hogy versenyszerű sportolás-
ra invitálják a mozogni vágyó-
kat, de azt igen, hogy a sportág 
alapelemeivel megismerkedni 
akarók is megtanulják az egy-
más elleni játékhoz szükséges 
alapvető technikai ismereteket. 

A kézilabda hétfőkről bővebb 
tájékoztatást kérhetnek Révész 
Pétertől a +36308112400 tele-
fonszámon.

Kézilabdás
játszótársak 
jelentkezzetek!
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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!
A Kulcsi Krónikával kap-

csolatos észrevételeit, téma-
javaslatait, közlésre szánt 
írásait elküldheti számunkra 
a  kronika.kulcs@gmail.com 
e-mail címre, vagy a Faluház 
postacímére, 2458 Kulcs,  
Kossuth Lajos utca 85. Ter-
jesztési panaszaikkal, téma-
javaslataikkal kereshetnek 
minket a   +3670 850 6407-
es telefonszámon is.
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