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XII. évfolyam, 6. szám 2019. június

Kedves Olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja, vagy a www.kulcs.org oldalon elolvashatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

„A búcsú elengedést jelent. Hát elengedlek most Titeket. 
És azt kívánom, álmodjatok hatalmasat és valósítsátok meg az álmaitokat!”

Kulcson huszonhét nyolcadikos búcsúzott tanáraitól és alma materétől, 
a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségén, 
június 14-én, pénteken délután.

A rendezvényről készült beszámolónkat a 8. oldalon tekintheti meg. 

Ballagás az általános iskolában
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Pulai Tibor település 
gondnok beszámolt 
lapunknak az elmúlt 
hónapban történtekről.

– Örömmel kell beszámol-
nom, hogy a Kulcson kihe-
lyezett köztéri szeméttáro-
lók, vagy egyszerűen, ahogy 
mindenki nevezi a kukák 
használatával kapcsolatban 
pozitív elmozdulást tapasz-
taltunk kollégáimmal. Végre, 
gyakorlatilag egy-két kivétel-
től eltekintve minden kukát 
rendeltetés szerűen haszná-
lunk Kulcson, szinte egyikben 
sem találkoztunk kommunális 
hulladékkal az ürítések során. 
Nagyon köszönöm minden 
lakótársamnak, hogy a háztar-
tási szemetet saját szemét táro-
lójukba helyezik, ez a kis oda 
figyelés is sokat jelent Kulcs 
tisztasága szempontjából.

– A kulcsi Kőris utcában az 
Önkormányzat és a lakók ösz-
szefogásával kátyúmentes ut-

cán közlekedhet ezentúl min-
denki. Az alapanyagot a kátyú-
záshoz, és a szállítást az önkor-
mányzat vállalta, de a munkát 
az utcabeliek végezték el két 
nap alatt. Mindenki kint volt 
és dolgozott, sőt még egy he-
lyi vállalkozó gépi erővel is se-
gített. Minden kulcsi nevében, 
aki a Kőris utcában jár ezen-
túl köszönjük a lakók munká-
ját. Nagyon szívesen segítünk, 

bármely hasonló kezdeménye-
zés esetén. 

– Most a kaszálás tölti ki 
a legtöbb időnket, nagy fel-
adat mindenhova oda érni. 
Örülünk minden segítségnek, 
kezdeményezésnek, amely a te-
lepülés épüléséért és szépülé-
séért tesz. Ezért ha önt zavarja 
egy önkormányzati terület álla-
pota, egyeztetés után szívesen 
vesszük a segítséget.

Örülünk a segítségnek
Tibi — a településgondnok 

A Dózsa György utca és a Faluház közötti úton egy megron-
gálódott csatorna fedél cseréje közben Pulai Tibor település 
gondnok és munkatársa Gál Zsolt

Június 5-én és 6-án délután a Kulcsi Fekete István Általános 
Iskola és AMI diákjainak vizsgakoncertje volt látható és hallható 
a Faluházban. A Faluházban morzsányi hely sem volt, hiszen 
vizsgázók és vizsgáztatók, a szurkoló szülők és a vájt fülű zene 
értő és élvező közönség nagy számban volt jelen.

Vizsgakoncert
Tudásukról adtak számot a diákok 

Vidám emberek
A június 
fellépésekkel telt 
a Vidám Emberek 
Közösségnek. 

Június 8-án a Kisapostagi 
Falunapra kaptak meghí-
vást, míg 12-én a Tamási 
Fürdőnapokra. Mindkét 
rendezvényen nagy si-
kerrel adták elő az Egy 
szoknya, egy nadrág című 
produkciójukat. 

22-én, és 29-én Kulcson 
találkozhatunk a Vidám 
Emberekkel, a KUBAK 
Szent Iván napi rendezvé-
nyén, valamint az Arany 
Kulcs Fesztiválon.

Pihenésképpen ki-
csit kertészkedtek A Jövő 
Kulcsa Egyesület virágo-
sítási akciója keretében, 
mert júliusban az idő-
sek találkozójára nagyon 
készülnek már – mond-
ta el lapunknak Kaiserné 
Gödöny Erzsébet a Vidám 
Emberek Közösségének 
vezetője. 
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető prob-
lémák ismét a csatornázással, 
az utak állapotával, valamint a 
szúnyogirtással kapcsolatosak. 
Erről kérdeztük tehát a pol-
gármestert, Jobb Gyulát.

• Kezdjük a végéről a szú-
nyog helyzettel. Az előzetesen 
közölt dátumokhoz képest 
kis csúszással történt a szú-
nyoggyérítés, de azt gondo-
lom, hogy jól sikerült. Fontos, 
hogy a lakosság tisztában 
legyen vele, hogy közpon-
ti műveletről van szó, így a 
Katasztrófavédelem illetékese-
it illeti a köszönet. Ahogy az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság weboldalán 
olvashattuk a folyókon levo-
nult árhullám, az esős május 
és a hirtelen jött meleg miatt 
országos szúnyoginvázióról 
lehet beszélni. Nehezítette a 
szúnyoggyérítést a múlt szer-
dától vasárnapig tartó hőség, 
amely miatt a légi permetezé-
sek többségét le kellett állítani, 
mivel nagy melegben a szú-
nyogok többsége a késői órá-
kig megbújik a növényzetben, 
a repülési szabályok viszont 
az éjszakai munkavégzést nem 
engedik meg. 

A szóban forgó héten 436 
településen, összesen 100 ezer 
hektáron irtották a szúnyogo-
kat. Így most már élvezhetjük 
a nyarat, a kertünket és a szép 
Duna partunkat is. 

Jó hír, hogy értesüléseim 
szerint Miniszterelnöki utasí-
tásra a szúnyoggyérítésre el-
különített költségkeretet meg-
emelték az országos szúnyog-

invázió miatt. Így további szú-
nyoggyérítésre számíthatunk.

• Csatorna ügyeink is fonto-
sak, hiszen egyrésről az útjaink 
állapotát is nagyban érintik, 
másrészről pedig a lakosság 
mindennapjait is nagyban be-
folyásolják. Ezért mindkettő-
re kiemelt hangsúlyt kívánok 
fektetni.

– Mint azt a tisztelt kulcsi-
ak bizonyára tapasztalták az 
utak helyreállítása megkezdő-
dött. Sajnos a rendkívül csapa-
dékos május hónap miatt, az 
eredeti ütemtervez képest csú-
szásban vannak a kivitelezők a 
munkálatokkal, erre fel is hív-
tam a figyelmüket. Bekértem 
az új ütemtervet, melyet ha-
marosan megkapunk és tele-
pülésünk weboldalán, min-
denki számára elérhetővé te-
szünk. Egyébként a helyreál-
lítási munkálatok várhatóan 
szeptemberben befejeződnek.

– A csatorna kivitelezés 
munkálatai jelenleg a Dózsa 
György utcában a gerincve-
zeték lefektetésével folytatód-
nak. Ezt követi majd a Bem, 
a Sőtér és a Deák Ferenc utca. 
Továbbra is kérem a tisztelt la-
kosságot legyünk türelemmel, 
hiszen a csatornaberuházás na-
gyon fontos lépés egy telepü-
lés életében, de természetesen 
sok kellemetlenséggel is jár. 
Azonban a végeredményt te-
kintve Kulcsot e tekintetben 
is jelenidőbe helyezi, élhetőbb 
és kényelmesebb Kulcsot biz-
tosít mindannyiunk számá-
ra. Mindent el fogok követ-
ni, hogy a kellemetlenségeket 
a minimálisra csökkentsük és 
a munkálatok befejezését, ter-
mészetesen nem a minőség ro-
vására a lehető legrövidebb ha-
táridővel befejezzék.

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, Farkas Lajos az 
Intercisa Múzeum igazgatója tartott egy lebilincselő előadást 
Trianonról a Faluházban június 4-én 

Emléknap
„Szeressük vissza az elcsatolt részeket!” 

2019. június 5-én  
a Kávészünet zenekar 
tartott koncertet  
a Faluházban, 
 a helyi Könyvtári, 
Információs  
és Közösségi Hely 
szervezésében. 

Az együttes repertoárjában 
a legismertebb klasszikus és 
kortárs költők megzenésí-

tett művei szerepelnek, mo-
dern előadásban. 

Délelőtt 10 órától egy iga-
zi interaktív koncert részesei 
lehettünk, hiszen az együt-
tes által megzenésített Petőfi, 
József Attila és számos a kö-
telező tananyag részét képe-
ző verset a gyerekekkel közö-
sen énekelték el, hidat képez-
ve így a fiatalság és az iro-
dalom között. 

Kávészünet
Koncert a Faluházban 
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Nyílt testületi ülés májusban
Kulcs Községi Önkormányzat  

Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2019. május 27-én  
14 órakor a  
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
meg soron következő 
nyílt testületi ülését.

Jelen volt Jobb Gyula polgár-
mester, Fejes Balázs alpolgár-
mester, Dr. Neumann Helga 
jegyző, valamint minden kulcsi 
önkormányzati képviselő is. 
Azonban a lakosság részéről 

nem jelent meg senki. Jobb 
Gyula polgármester külön 
köszöntötte a testületi ülésen 
részvevő Suplitzné Szabó Zitát, 
az Adonyi Szociális Központ 
intézményvezetőjét és Rendné 
Pocsai Izabellát, a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetőjét, 
majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület létszáma 7 
fő, a képviselő-testület határo-
zatképes. Kulcs Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta az 
előterjesztésben meghatározott 

napirendi pontokat, melyek ez-
úttal a következők voltak:
1. Javaslat Kulcs Községi 

Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végre-
hajtásáról szóló rendelet 
elfogadására

2. Tájékoztató a 2018. évben 
lefolytatott belső ellenőr-
zési jelentésekről

3. Beszámoló a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2018. évi tűz-
védelmi tevékenységéről

4.  A polgármester beszámo-
lója a Képviselő-testület 

által átruházott hatás-
körébe tartozó szociális 
pénzbeli és természetbe-
ni ellátások megállapítá-
sáról

5. Beszámoló Kulcs Község 
gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellá-
tásáról; a házi segítség-
nyújtás és szociális étkez-
tetés feladatairól; és Kulcs 
Község gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról, valamint 
a védőnői munkáról 2018. 
évben

„Vannak azok a nagy épületek 
kereszttel a tetejükön.” A kér-
dés az, hogy mi van az egész 
mögött? Nagyon érdekes bele-
gondolni, hogy a régi épületek 
falain belül teljesen, aktuális 

dolgokról van szó. Vessünk egy 
pillantást arra, hogy mire is hív 
meg bennünket a keresztény-
ség, amelyre buzdítást, segít-
séget kapunk a templomban, 
hétről-hétre.

Először is, napjaink igen ko-
moly már-már égető feladatává 
vált, úgymond hétköznapi ke-
reszténység építése. Talán már 
jól ismerjük, vagy hallottunk 
már a „vasárnapi keresztény-
ségről”, ezt arra a hozzáállásra 
szoktuk mondai, amikor az em-
ber a vasárnapi szentmisére járá-
son kívül nem igazán foglalko-
zik hitével a hétköznapokon, a 
hite nem nő fel, nem válik éret-
té. Ezen az ellentétes példán ke-
resztül érthető meg a „hétközna-
pi kereszténység” értelme. 

Istentől meghívást kapunk 
arra, hogy hitünket a hétközna-
pok szürkeségében is megéljük. 
Az igazi keresztény élet itt kez-
dődik. A keresztény ember tö-
rekszik a világ egyszerű, hétköz-
napi dolgait is más szemszögből 
értékelni. Törekszünk nagyobb 
távlatokban gondolkodni, dol-
gokat más módon megvizsgál-
ni. Ez a hozzáállás segít érték-
központú életet élni. Milyen is 
az értékközpontú élet?

Az ilyen életnek alap-
ja, hogy az ember közösség-
ben gondolkodik, nem a ma-
ga javát keresi, hanem fi-
gyel a körülötte élőkre is.  

Hitélet
Kereszténység a hétköznapokban 
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Minden vasárnap 
17 órától 19 óráig

a focipályán 
találkozunk azokkal, 

akik szeretnek, 
vagy szeretnének 

megtanulni frizbizni. 
Ez a csapatjáték 
ügyességet, és 
együttműködést 

fejleszt, az edzéseken 
való részvétel díjtalan. 

Nem feltétele 
a református hit, vagy 

bármilyen vallási 
elköteleződés. 
Az eseményre 

jelentkezni 
a facebookon 

az esemény oldalán 
lehet…

Gyere a foci 
pályára, 

frizbizzünk együtt! 



52 0 1 9 .  j ú n i u s

2019. augusztus 5–11-ig 

napközis angol tábort szervez 
a református gyülekezetünk. 

Az USA-ból érkeznek a tanáraink, 
délelőtti és délutáni foglalkozásokkal 

könnyed légkörben játékokkal, énekekkel 
és Bibliai történetekkel tanulunk. 

A tábor helyszíne a rácalmási 
protestáns templom és gyülekezeti ház. 

A tábor díja 20 E Ft, 
de ez ne legyen akadály senkinek, 

igény esetén kedvezményre is van lehetőség. 

Várunk minden hatodik osztályt végzett, 
és még tanulmányait folytató diákot. 

A tábornak nem feltétele a református hit, 
vagy bármilyen vallási elköteleződés.

A tábor jelentkezési lapját e-mail-ben 
és személyesen is lehet igényelni 

Fodor Istvántól: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com

Értékközpontú élethez, elmarad-
hatatlan, az életünkben jelen lévő 
dolgok értékelése. Lehet gondol-
ni itt sok mindenre. Az ember 
amikor tv-t néz szűri, hogy mi az 
ami leköti, ami érdekli, jó eset-
ben nem egyszerűen kapcsol-
gat, hanem valóban  mérlegeli 
is amit lát. Nem mindegy hogy 
az ember mit néz, mit enged be 
úgymond magába. Ilyen esetben 
érdemes feltennünk magunk-
nak a kérdést: hozzá tesz ez va-
lamit az én szellemi fejlődésem-
hez, vagy inkább csak rombol? 
Válogatnunk kell a világ dolgai-
ban, mi értékes, hasznos az em-
berségem számára! 

Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a jó Isten arra hív meg 
bennünket, hogy életünk le-
gyen, amihez persze tudatos-
ság kell, sodródással nehéz ér-
tékes életet élni. Isten nem pa-
rancsokkal bombáz minket, bár 
sokszor rosszul értelmezzük ma-
gát a tíz parancsolatot is. Isten 
arra hív meg bennünket hogy 
magunkkal másokkal és Vele 
is rendben legyünk. A tíz pa-
rancsolatot hívhatnánk  „tíz ta-
nácsnak a boldog élethez” ez job-
ban megvilágítja a valódi értel-

mét. Nem tiltásokat kell látnunk, 
gondoljunk csak bele a KRESZ 
szabályzatra, amely nem korlá-
toz minket, hanem segít abban, 
hogy eljussunk a tervezett cél-
hoz, ne törjünk össze másokat 
és magunkat sem, ilyen módon 
hív meg minket Isten is. Talán 
a legfontosabb az egészben az, 
hogy cselekvésre vagyunk meg-
hívva. Át kell gondolnunk, hogy 
mit miért teszünk, és akkor az 
ember helyes értékrenddel ké-
pes megóvni magát és másokat 
is. Erre hív minket Isten a hét-
köznapokban is, a keresztény élet 
tehát nem korlátozódik a vasár-
napra. Így már is jobban megért-
hetjük, hogy ennek az élet szem-
léletnek a forrása Jézus tanítása 
amelyet a templomban  ismerhe-
tünk meg és itt merítjük az erőt 
a hétköznapok nehézségeinek le-
küzdéséhez. Tudatosítanunk kell 
azt, hogy mindig van előre, min-
dig képesek vagyunk változtatni, 
soha nincs túl késő. 

Mitrovics Zsolt
diakónus 

A Kulcsi templomról itt is olvas-
hatnak: https://www.kulcs.org/

kulcsi-katolikus-kapolna/

6. Jegyzői beszámoló a 
Kulcsi Polgármesteri Hi-
vatal 2018. évi tevékeny-
ségéről

7. A rászoruló gyermekek in-
tézményen kívüli szünidei 
étkeztetése

8. Az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása  2019. év-
ben céljára kiírt pályáza-
ton történő részvétel (EBR 
442643)

9. Rácalmás Város Önkor-
mányzata és Kulcs Községi 
Önkormányzat által kö-
tendő megállapodás terve-
zete a Rácalmási Manóvár 
Óvoda és Bölcsőde vala-
mint a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
intézmények nyári zár-

va tartásának időszaká-
ban történő óvodai ellá-
tási rendről 

10. Pomóthyné Polgár Rita 
kérelme tartós földbérlés 
iránt

11. Útjavítással, karbantartás-
sal, felújítással kapcsolatos 
kérdések

12. Hajóállomás bérleti szer-
ződésének felmondása

13. Egyebek

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyveket teljes terje-
delmében, településünk web-
oldalán az alábbi linken olvas-
hatják el:

https://www.kulcs.eu/
kepviselo-testuleti-ulesek/

Angol tábor anyanyelvi tanárokkal
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Iskolai sportnap, oviőr program
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 

Kovács Pétert Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület elnökét 
kérdeztük mi történt az 
elmúlt időszakban az 
egyesület háza táján.

Május 27-étől  

a Kossuth Lajos utca, Fekete 
István Általános Iskola előtti 
szakaszán változtatás történt 
a parkolás tekintetében. A 
templom és az iskola előtt 
nem párhuzamosan, hanem 
45 fokos szögben történik a 
parkolás, így több autó szá-
mára jut hely, illetve a bejára-
tot mindig kötelező szabadon 
hagyni, hiszen menekülési 
útvonalról van szó, biztosítva 
ezzel az estleges segítők be-
jutását, mint például mentő, 
vagy tűzoltóság.

A tanév végéig reggelente, 
jelenlétünkkel segítettük az 
iskola előtti biztonságos köz-
lekedést. Ezúton szeretném 
megköszönni, mind a szülők-
nek, mind a pedagógusoknak, 

mind pedig a közlekedésben 
résztvevőknek a segítő türel-
met és együttműködést!

Május 31-én  

a Fekete István Napok záró-
eseményeként megrendezett 
sportnapon, az iskola felké-
résére, két állomáshellyel vet-
tünk részt az eseményen, ahol 
a diákoknak ügyességi pró-
bákat kellett teljesíteniük, ez-
zel minél több pontot gyűjt-
ve csapatuk számára. Az első 
egy ifjúsági KRESZ-Teszt volt 

az elméleti tudás felmérésé-
re, a második, pedig az ifjú-
sági KRESZ-Park a gyakorla-
ti feladatok végrehajtására, a 
pályázaton nyert saját mobil 
KRESZ parkunk segítségével. 
A legjobban teljesítő csapat 
tagjait, a Kulcs Biztonságáért 

Polgárőr Egyesület kü-
lön jutalomban részesítette. 
A tapasztalatok és visszajel-
zések alapján kijelenthetjük, 
a rendezvénynek nagy sikere 
volt, sokat tanultak a diákok. 
Öröm volt látni az aktivitást, az 
érdeklődést, és a jó csapatmun-
kát, amivel boldogan és lelke-
sen oldották meg a feladatokat.

Június 6-án 

Gyerek-KRESZ napot tar-
tottunk az óvodában a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület szervezésében, 
Fridrich Ferenc Rácalmási 
körzeti megbízott közremű-
ködésével és segítségével. 
Ahol az óvodás korú gyerme-
kek a saját gyermeki nyelvü-
kön, játékosan ismerked-

Az OPSZ pályázatán nyert Mobil KRESZ-park felavatása

KRESZ-Teszt Csikai Zsuzsival

Schinogl Ferenc, Kovács Péter, Moró Péter, Fejes Balázs, 
Koppány Emese a gyakorlati feladat pontozása közben
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Kulcs legifjabb polgárai

A szülők által készített fotók segítségével 
olvasóink is megismerhetik Kulcs legfiatalabb 
polgárait. Jó egészséget kívánunk  
a családoknak!

Fábián Kevin 
2019.06.07.

Kelemen Zsolt Krisztián
2019.04.22.

Panka Olivér 
2019.02.26.

Varju Viktória Tímea
2019.01.22.

Nagy Boglárka 
2019.01.29.

Novák Noel 
2019.03.22.

hettek meg a számukra leg-
fontosabb KRESZ táblákkal 
és közlekedési szabályokkal, 
gyalogosan és kerékpáron. 
Ezeket az ismereteket azon-
nal ki is próbálhatták gyakor-
latban, a saját járgányaikon, 
hiszen az elméleti oktatást 
követően lehetőségük nyílt 
a gyermekek számára, a ta-
nultak alkalmazására, mobil 
KRESZ-parkunk segítségével.   
Fontos megjegyezni, hogy a 
gyermekek igen tájékozottak 
voltak a biztonságos közleke-
dés alapszabályait illetően, amit 
köszönünk a szülőknek, és az 
óvodapedagógusoknak, ne-
künk már csak játékos kiegészí-
téseket kellett alkalmaznunk.

Köszönjük az intézmény 
vezetésének a meghívást, és 
Fridrich Ferencnek az együtt-
működést! 

Végezetül szeretném felhív-
ni a tisztelt lakosság figyelmét a 
nyár, a jó idő és a vakáció be-
köszöntére, amely sok veszélyt 
is hordozhat magában. 
– A gyermekek talán a leg-

sérülékenyebb résztvevői a 
közlekedésnek, előszeretet-
tel kerékpároznak, fontos a 
biciklik műszaki állapota, a 
kötelező tartozékok felsze-
relése.  

– Hőség esetén ne hagyjunk a 
parkoló autóban se embert, 
se állatot.

– Ne adjuk meg a lehetőséget a 
besurranó tolvajoknak, egy-
egy nyitva hagyott kapuval, 

amíg a hátsó kertben napo-
zunk, vagy a medencében 
lubickolunk. Az éjszakára 
nyitva felejtett terasz ajtók, 
ablakok is csábítóak lehet-
nek az elkövetők számára! 

– Ne engedjünk be idegene-
ket, házalókat, akik, lomok 
elszállítását ajánlják fel. 
Évente egyszer a Dunanett 
ingyen biztosít lomtalaní-
tást, éljünk inkább ezzel a 
lehetőséggel. 

– Gépjárművel közlekedők 
számára: Figyeljünk hisz, 
ezekben a meleg hónapok-
ban sokkal ingerültebbek az 
emberek, és a meleg hatásá-
ra a reflexünk is némiképp 
lassul.

– A nyári hónapokban sokan 
döntenek a motorok mel-
let, aminek megvan a ma-
ga szépsége de a veszélye is. 
Fontos, hogy az autósok még 
sávon belüli mozgások ese-
tén is nézzenek a tükörbe, 
gondolva a motorosokra is, 
ezzel elkerülhető az esetle-
ges balesetek is, mivel a mo-
torral, vagy akár kerékpár-
ral közlekedők szinte védte-
lenek egy baleset esetén.

– Továbbá kérem a közle-
kedésben résztvevő va-
lamennyi járművezetőt, 
tartsuk be a sebesség kor-
látozásokat, figyeljünk az 
esetleges forgalmi rend vál-
tozásokra, és segítsük egy-
mást továbbra is a baleset-
mentes közlekedésben! 

Fejes Balázs alpolgármester, Schinogl Ferenc iskola igazgató 
Jobb Gyula polgármester
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29 lufit engedtek a magasba különleges üzenetekkel
Ballagás a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

Kulcson huszonhét 
nyolcadikos búcsúzott 
tanáraitól és alma 
materétől, a Kulcsi 
Fekete István 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola  ballagási 
ünnepségén, június 
14-én, pénteken 
délután.

Szerdán szülői felügyelettel 
szerenádozni indult a nyol-
cadikos osztály. Többünk 
lehetett részese a megható 
hagyománynak, hisz Emese 
nénihez az Arany János utcá-
ba mentek. A búcsú az utolsó 
osztályfőnöki órán folytató-
dott a ballagás napján, mely 
után a hetedik osztályosok 
átadták a ballagó tarisznyá-
kat, majd  a vén diákok éne-
kelve búcsúztak az ismerős 
falaktól, emlékektől. A kul-
csi hagyományokhoz híven 
az iskola igazgatója Schinogl 
Ferenc is elbúcsúztatta a 
nyolcadikosokat, majd egye-
sével szólította őket, hogy a 
jövőnek szánt üzeneteiket 
megosszák az ünneplő kö-
zönséggel és a ballagók fájá-
ra agyag levélre írt nevüket 
elhelyezzék.

A diákok és tanáraik után 
a fára helyezték azok a szü-
lők is a nevüket, akik mun-
kájukkal a gyerekek isko-
lai életének segítő részesei 
voltak. Így idén levelet he-
lyezett el a ballagók fájára: 
Létay Tamás, Létay Ildikó, 
Csasznyiné Somorácz Judit, 
Fejes Balázs, Fejes Brigitta, 
Csikai Zsuzsanna, Migalkó 
László, Lampert Veronika, 
Papp György, Peczen Margit 
Mónika.

A hetedikesek átadják a tarisznyákat a ballagóknak  Migalkó Anna a KUBAK könyvjutalmát veszi át
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29 lufit engedtek a magasba különleges üzenetekkel
Ballagás a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

Az iskola vezetése a bal-
lagás alkalmából minden év-
ben, így az ideiben is jutalom-
ban részesítette azokat a fiata-
lokat, akik tanulmányi, sport 
vagy művészeti eredményük-
kel élen jártak.

Nevelőtestületi dicséret-
ben részesült a nyolc éven 
keresztül tanúsított példamu-
tató magatartásáért, szorgal-
máért, kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményéért, verseny-
eredményeiért és közösségi 
munkájáért és könyv jutal-
mat kapott két diák: Csasznyi 
Roland és Ősi Viktor.

A Jövő Kulcsa Egyesület dí-
ját egy tabletet és tablet tokot 
Ősi Viktor kapta.

A KUBAK Könyvjutalmát 
Migalkó Anna kapta, a 8 éven 
keresztül tanúsított példamu-
tató magatartásáért, szorgal-
máért, segítőkészségéért és 
közösségi munkájáért.

A névtelen adományozó 
díját és könyvjutalmat Malics 
Nadin kapta a nyolc éven ke-
resztül tanúsított példamuta-
tó magatartásáért, segítőkész-
ségéért és közösségi munká-
jáért.

Példamutató magatartá-
sáért, szorgalmáért és sport-
teljesítményéért könyvjuta-
lomban részesült Fejes Adél, 
Posch Nikoletta Kitti. Posch 
Benjámin Jánost, Nagy László 
Paszkált, valamint Váradi 
Kornélt sportteljesítményü-
kért, diákolimpiákon való 
szereplésükért és azokon el-
ért eredményeikért oklevéllel 
ismerték el.

Végül a diákok és az osz-
tályfőnökök közös dala köz-
ben huszonkilenc lufit enged-
tek a gyerekek üzeneteivel a 
magasba, a visszavonhatatlan 
búcsút jelképezve. 

 Migalkó Anna a KUBAK könyvjutalmát veszi át Ballag már a vén diák... az iskola udvarán
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Mit is írhatnék búcsúzóul nektek az 
után, hogy a ballagás napján el-
köszöntünk egymástól. Az idé-
zetet, amit fentebb olvasta-
tok, magaménak vallom. 
Amikor először olvas-
tam, rátok gondoltam. 
Arra a sokféleségre, 
amely rátok is jellem-
ző. És arra, hogy va-
lóban úgy tettem-e 
mindent, ahogyan 
kellett. 

A kalandok, ami-
ket átéltünk, a miénk 
marad. A pók, amitől 
sikítófrászban törtem ki 
a Ti nagy örömötökre, az 
Erzsébet-táborban Ferinek 
elnevezett vadkan, akiről ké-
sőbb kiderült, hogy kölkökkel 
megáldott anyadisznó és a tablón 
is megjelenített dagi cica (Adélka mű-
ve) nem jelent másnak semmit. De ne-
künk az összetartozást, az együtt töltött időt, 
az iskolai adventi koszorú és a kirándulás éjszaká-
jának nagy beszélgetéseit. És a szerenádot, amivel sikerült könnye-
ket csalni Sanyi bácsi és az én szemembe is, mert olyan szépen és 
fegyelmezetten énekeltetek, hogy azt gondoltam, nem akarom, hogy 
vége legyen.

„A búcsú elengedést jelent. Hát elengedlek most Titeket. És azt kí-
vánom, álmodjatok hatalmasat és valósítsátok meg az álmaitokat!”

Ezzel a gondolattal vettem tőletek búcsút a ballagáson, mielőtt 
eleresztettük volna gondolatainkkal a lufikat. Elköszöntem tőletek a 
ballagás előtt a tanteremben is, és próbáltam a csak számotokra írt 
versemben összefoglalni röviden, mit adott ez a pár év veletek. Sok-
sok szeretetet, küzdelmet, nevetést és sírást, felszabadultságot, félel-
met és remélhetőleg segítséget.

Szeretetet, melyet kölcsönösen adtunk egymásnak. A kedves szava-
kat, simogatásokat, a mosolyt, mely mindent elárul, a cinkos össze-
kacsintásokat, az ölelést, mellyel kifejeztük egymásnak, mit is érzünk.

A küzdelmet, mely együtt jár az iskolával és az élettel, a napi 
gondokat, a befeszüléseket és ezek feloldását.

De most véget ért valami, és kezdődik egy új. 
Elbúcsúztatok egymástól, tanáraitoktól, az is-

kolától. Nem könnyű ma útnak indulni. 
Kissé félve az ismeretlentől, de tele 

várakozással is. És hogy milyen 
lesz az új? Olyan, amilyenné 

teszitek. Tőletek függ.  
Bízom benne, hogy 

olyan értékekkel, em-
lékekkel távoztatok, 
amelyek majd segítik 
a következő lépéseite-
ket. Nem könnyű jó 
tanáccsal szolgálni, 
mert nincsenek ki-
számítható, jól kita-
posott utak, amelyek 
mindenki számára el-

érhetőek és járhatóak. 
A fiatalságotok, naiv 

lázadásotok, tettrekészsé-
getek lehetnek a legfőbb út-

ravalók. Mi felnőttek már tud-
juk, milyen nehéz elengedni vala-

kinek a kezét, s csak reménykedünk 
abban, hogy nem veszítitek el a helyes 

irányt ebben a mai, veszélyekkel és csábítá-
sokkal teli világban. 

Fontos, hogy az életben vegyétek észre a jót, és tudjátok megkü-
lönböztetni a rossztól. Lassan el kell szakadni a gondtalanságtól, és 
sok feladatot többnyire egyedül kell megoldanotok. „De jó lesz majd!” 
– gondoljátok, és nem is tudjátok, milyen gyanútlanul léptek át az 
olykor igen nehéz nagybetűs felnőtt világba. 

Eddig tanáraitok, szüleitek veletek voltak általános iskolai tanul-
mányaitok során. Ez az út azonban korántsem ért véget. Hiszen va-
lamennyien tovább tanultok. Majd néhány év múlva, amikor emlé-
keitek között kutatva rátaláltok ballagótarisznyáitokra, a tablóra, a 
ballagási meghívóra, a kis üvegcsére, benne a nektek szóló emlékkel 
és idézettel, akkor döbbentek rá, hogy az idő önmagában semmit 
sem ér, csak akkor válik jelentőssé és értékessé, amikor tartalommal 
töltjük meg. Jusson eszetekbe, hogy a tartalommal megtöltött idő-
vel, utatokon tovább vándorolva mindig többek és többek lesztek. 

Kívánok nektek céljaitok eléréséhez erőt, egészséget, kitartást és 
sok sikert. Higgyetek ezután is a szeretetben, az igaz értékekben. 
Legyetek igazak és tiszták!  Emese néni

Friedrich Fröbel:
„A gyermekek olyanok, mint a virágok. 

Az egyiket sokat kell öntözni,  
a másikat csak ritkán szabad. 
Az egyik a sok napot kedveli,  

a másik árnyékos helyen is virágzik. 
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek. 

Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.
Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek. 

Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra. 
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól,  

hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják. 
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa. 

Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később,  
de mindegyik különleges, mindegyik egyedi. 
Nem hasonlíthatom össze őket egymással. 

Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska. 
Csak más. 

Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska 
már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje. 

Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, rájövök, hogyan érzik 
a legjobban magukat a kertemben, a nekik megfelelő, egyéni 

módon gondoskodom róluk, 
és gyönyörködöm bennük, ahogyan nőnek, 

erősödnek, kivirágzanak.”

Kedveseim! 
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A Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és 
Bölcsőde a ballagást 
is gyermekbaráttá 
alakította. A kicsiknek 
még a fárasztó 
formalitásból is, 
egész gyermek hetet 
varázsoltak az óvoda 
pedagógusai.

A hétfői délelőttön az óvoda 
játszóterén népi mesterségekkel 
ismerkedhettek a gyermekek. A 
kreatív udvaron bőrműves, szö-
vő és keramikus mester mutatta 
meg tudományát a mindenre 
fogékony csöppségeknek. A 
kedd is óriási élményt jelentett 
az ovisoknak, mert Iváncsáról 
érkezett közös zenélésre, tánco-
lásra és vidámkodásra a torna-

terembe az Eleven Színház. A 
harmadik napon a négy csoport 
négy felé ment kirándulni. A 
Róka vár, a Sport pálya, a Nap 
Háza és Hold Udvara, valamint 
Solt-Révbérpuszta volt az úti 
cél, mindenhol családi progra-
mok vártak a kicsikre. Szerdán 

a Rácalmási körzeti megbízott 
rendőr Friedrich Ferenc és a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület tagjai KRESZ napot 
tartottak. A kismotorokkal és 
futóbiciklikkel ügyesen gyako-
rolták a szabályos és biztonsá-
gos közlekedés alapjait. 

Pénteken már az iskolába 
készülő legidősebb ovisok kö-
rül forgott minden. Uzsonnával 
és tortával ünnepelték meg az 
együtt töltött időt, dallal bú-
csúztak a kisebbektől, majd az 
óvoda udvarán elköszöntek az 
óvónénik is, és jelképesen átve-
zettük őket Sanyi bácsihoz, az is-
kolai tanárbácsihoz- mondta el 
a Krónikának Rendné Pocsai 
Izabella, a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde in-
tézményvezetője.

Gyermekbarát ballagás 
Elballagott a Százholdas Pagonyból a Micimackó és nyolc Nyuszi is 

Szőni és fonni is tanultak 
a gyerekek

A kerámikus mesterséggel is 
ismerkedtek

A Révbérpusztai 
kiránduláson
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fejes Balázs 06 (70) 639-0133

  Jegyző  
 Dr. Neumann Helga 06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 
 Mészáros Zita   06 (70) 639-0142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Hegedűs Andrea 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Sárközi Ferencné  06 (70) 328-2429 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Szlávik Ferenc 06 (30) 951-0062

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 759-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160

Fontos telefonszámok
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Akire büszkék lehetünk
Kulcsi kenusnak is szurkolhatunk a világbajnokságon 

Bizonyára emlékeznek 
kedves olvasóink a 
tehetséges kenus 
fiatalra, Horváth 
Benedekre a 
Gyöngysor utcából. 

Utolsó beszélgetésünk alkal-
mával többek között megkér-
deztük azt is a fiatal kenus-
tól, hogy mit szeretne elérni. 
Szeretnék a világbajnokságon 
jó helyezést elérni és kijutni 
az olimpiára – mondta ak-

kor lapunknak, közel egy éve 
Bence.

Nos, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség 2019-es vá-
logatott keretében Horváth 
Benedeknek is biztos helye 
van. Így az augusztus 21. és 
25. között Szegeden sorra ke-
rülő világbajnokságon teljes 
erővel szurkolhatunk a kul-
csi fiúnak. Már csak azért is 
mert a vb szlogenje az, hogy 
Tokióba Szegeden keresztül ve-
zet az út. Hiszen az augusztu-

si versenyen a jövő évi ötkari-
kás játékok kvótáinak mintegy 
nyolcvan százaléka talál majd 
gazdára – a szakmai hírportá-
lok szerint. 

A kulcsi kenus párosban 
és négyesben is indulni fog, 
reményeink szerint eredmé-
nyei a kvalifikációs viadalban 
a Tokióban megrendezésre ke-
rülő olimpiáig juttatják.

Szurkoljunk együtt! 
Hajrá Benedek!

A kulcsiak érezzék jól magukat!
A Jövő Kulcsa Egyesület  

Egyesületi közgyűlést 
tartott május 30-
án A Jövő Kulcsa 
Egyesület. Ennek 
kapcsán beszélgettünk 
az egyesület elnökével 
Moró Péterrel.

Egy ilyen egyesületi közgyűlés 
sok formalitással jár, melyből 
a pénzügyi beszámoló mégis 
nagyon fontos. Az egyesület 
pénzügyeit Fejes Edit ismer-
tette, majd az egybegyűltek a 
mérleget elfogadták. Azonban 
a közgyűlés alkalmat adott a 
vissza tekintésre is, hogy honnan 
hová jutottunk el az egyesület 
megalakulása óta. Egyöntetűen 
megállapodtunk abban, hogy jó 
úton haladunk, azonban renge-
teg feladat áll még előttünk. 

Fontos, hogy a jövőben sze-
retnénk majd a katolikus kö-
zösséget felkarolni és ezentúl 
is elkötelezettek vagyunk a ci-
vil szervezetek összefogásának 
előmozdításával kapcsolatban. 
Továbbra is szeretnénk a sike-
res rendezvényeinket folytatni, 
így a Csillag fényes kulcsi es-
ték a Dunán címmel létrejött 
programsorozatunkat ugyan-
úgy, mint a Jótékonysági árve-
rést. A legfontosabb feladatunk 
azonban, hogy a kulcsi embe-
rek jól érezzék magukat, itt-
hon érezzék magukat Kulcson. 
Ezért az ő véleményük a mérv-
adó, legyen az tősgyökeres kul-
csi lakos, vagy kulcsi nyaraló 
tulajdonos – mondta el lapunk-
nak  Moró Péter, A Jövő Kulcsa 
Egyesület elnöke.

400 tő virágot ajánlott fel Moró Péter a település szépítésére. 
Civil szervezetek összefogásával két napig tartott, hogy mára 
szebb és virágosabb Kulcson ébredjünk.

Szomorú szívvel tu-
datjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy életének 
78. évében súlyos be-
tegség után Edelényi 
Gábor örökre itt-ha-
gyott minket. Emléke 
szívünkben él!

In memorian
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 Minden vasárnap:  
17 órától 19 óráig a 
focipályán frizbi.

 Június 30.: Rajz és 
irodalmi pályázat be-
küldési határideje

 Július 1–6-ig: 
Visnyeszéplakon 
Somogy megye, 
Hagyomány őrző öko 
tábor a rácalmási 
cserkészekkel.

 Július 6-án:  gyermek 
horgászverseny

 Július 6-án: Csillag 
fényes kulcsi esték 
a Dunán, Salty Dog 
Blues Duo zenél

 Július 9-én:  
II. Nemzetközi 
Duna-menti Idősek 
Találkozója Kulcson

 Július 20-án: Csillag 
fényes kulcsi esték 
a Dunán, Kovács 
Renátó és partnere 
zenélnek

 Augusztus 17-én: 
Csillag fényes kulcsi 
esték a Dunán SZMK 
Retro Zenekar és ka-
raoke verseny

 Augusztus 5–11-ig: 
napközis angol tábor

 Augusztus 21–25-ig: 
Kajak-Kenu 
Világbajnokság 
Szegeden, szurkol-
junk együtt Horváth 
Benedeknek az ifjú 
kulcsi kenusnak! 

Várjuk az érdeklődőket 
szeretettel!

Facebook oldalunkon és 
https://www.kulcs.org/
aktualitasok/ oldalon.

Programajánló

Legutóbbi múltba 
utazásunk során a 
Kulcsi Hajóállomás 
történetének első 
időszakát idéztük 
fel, mely idő alatt 
ténylegesen az utazó 
közönség kedvelt 
vízi-közlekedését 
szolgálta. A hatvanas 
években megszüntetett 
menetrend szerinti 
személyhajózás 
következtében ezt 
a funkcióját sajnos 
végleg elvesztette. 

Az ezt követő történések meg-
értéséhez tudni kell, hogy a 
világháború után minden na-
gyobb gyár, üzem, közlekedési 
vállalat, és sok más egyéb is ál-
lami kézbe került. Nem volt ez 

másként a MAHART-tal sem, 
mely korábban részvénytársa-
ságként működött. 

A személyforgalom meg-
szűnése után az addig rend-
szeresen karbantartott, gon-
dozott épület és a körülöt-
te lévő terület elhagyatottá 
vált, lassan a pusztulás szélé-
re került, már csak az embe-
rek őrizték emlékezetükben ré-
gi szép formáját. Szerencsére 
nem sokáig maradt ez az álla-
pot, mert 1969-ben a döntés-
hozók – mint az állam tulajdo-
nát – átadták a Dunaújvárosi 
Járási Hivatal – ugyancsak ál-
lami – tulajdonába. 

A járás vezetői is azonnal 
meglátták ennek a területnek 
kiváló – kikapcsolódást, pihe-
nést – nyújtó adottságait, és 
ennek mentén döntöttek az 

átépítéséről. Az épületet szo-
bákra osztották fel, csőkút fú-
rásával megoldódott a vízel-
látás, lehetőség nyílott vizes-
blokkok kialakítására is, létre 
jött a kulcsi járási üdülő. Ettől 
kezdve a széles közönség szá-
mára már nem volt látogatha-
tó, zárt területként csak a reg-
náló hatalom kegyeltjei hasz-
nálhatták – akkor úgy tűnt, 
hogy örökre.

Teltek-múltak az évek, az 
épület állaga is romlott, csök-
kent a kihasználtsága. Jelentős 
változás 1984-ben következett 
be azzal, hogy a közigazgatás 
átszervezésével megszűntek a 
járások, így – ismét egy toll-
vonással – szintén állami tu-
lajdonként került át a duna-
újvárosi tanács kezelésébe. 
Következő évben az erő-

Kulcs története
A modern kori Hajóállomás 

A hányatott sorsú 
Hajóállomásunk 
megmentése 
napjainkban is 
folytatódik.

A Hajóállomás fölött meg-
csúszott partfal rehabilitációs 
munkáinak teljes egészében 
történő megvalósításának gá-
tat szabó emberi és jogi ténye-
zők folytán a természeti ve-
szélyeztetettsége még mindig 
fennáll az ingatlannak és kör-
nyezetének, ennek gyökeres 
rendezése még idő, energia és 
pénz kérdése, de az utat kije-
löltük magunknak, mely nem 
lehet kérdéses, hiszen nekünk 

fontos minden megmentendő 
és megmenthető települési in-
gatlan, vagy tulajdonosi érdek. 

A világ változásainak, igé-
nyeinek lekövetése nem egy-
szerű feladat még egy ren-
dezett viszonyokon alapuló 
szolgáltatás fenntartható mű-
ködése tárgyában sem. Ehhez 
mindenképpen a működé-
si környezetének, partnerségi 
rendszerének is versenyképes-
nek kell lennie.

Jelenleg szakmai egyezteté-
sek sora folyik a Hajóállomás 
és környezete hosszú tá-
vú hasznosítása tárgyában, 
de mindenképpen továbbra 
is kiemelt célunk a közössé-

gi igénybevételének lehetősé-
ge, az egyenlő esélyű hozzá-
férés biztosítása, mely köte-
lez minket, felelősen gondol-
kodó Önkormányzatot, ahogy 
tanult kollégám, Oberrecht 
Tamás már számos írásában 
hangot is adott ennek.

Mi hiszünk benne, hogy 
a Hajóállomásunkban sokkal 
nagyobb lehetőségek vannak, 
mint gondolhatnánk. Folyton 
keressük a lehetőséget az in-
gatlanon keresztül nyújtott 
szolgáltatásunk elvárt szín-
vonalra történő hozatalának 
alapot nyújtó pályázati forrá-
sok megszerzésére, melyhez 
szükséges támogatási ké-

Jövőkép
A hányatott sorsú Hajóállomásunk megmentése folytatódik 
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sen leromlott állapot megkö-
vetelt egy felújítást, melyet már 
az új kezelő végzett el. 

A 80-as évek vége felé a 
politikában új szelek kezdtek 
fújdogálni, és ezzel párhuza-
mosan már akkor megindult 
– a később „spontánnak” ne-
vezett – privatizáció, az állami 
vagyon kiárusítása. Hírek ér-
keztek arról, hogy erre a sors-
ra jut a volt kulcsi hajóállomás 
is. Sokunknak régóta fájó volt, 
hogy megannyi magánszemély 
munkájával, anyagi áldozatvál-
lalásával létre hozott hajóállo-
más végérvényesen elvész a 
közösség számára, különösen 
azért is fájó, mert Kulcson ezen 
kívül nincs még egy hasonló-
an megfelelő lehetőség a lakos-
ság számára a Dunához kap-
csolódni.

Már 1988-ban sokszor ösz-
szejöttünk lelkes lokálpatri-
óták, természetvédők, Kulcs 
„szerelmesei”, hogy kigon-
doljuk, mit tehetnénk telepü-

lésünk fejlődése, értékeinek 
megóvása érdekében. Céljaink 
megvalósítására úgy láttunk 
nagyobb esélyt, ha szervezett 
keretek között, egyesületként 
lépünk fel. Ekkor a politika 
még képes volt meggátolni az 
egyesület megalakulását, de a 
következő évre, 1989-re bekö-
vetkező változások következté-
ben április közepén – éppen 
30 éve – hivatalosan is meg-
alakult a Kulcsi Baráti Kör. Az 
addig is zajló tiltakozások így 
már nem egyénenként, hanem 
hivatalosan bejegyzett egyesü-
letként, nagyobb nyomatékkal 
folytatódhattak. A KUBAK áp-
rilis végére tüntetést szervezett 
a hajóállomásra, ahol az egye-
sület tagsága és számos üdülő-
tulajdonos jelképesen lefoglal-
ta a hajóállomást, kifeszítettük 
a kerítésre – saját kezűleg készí-
tett – transzparensünket, me-
lyen ez állt: „Kulcs a MIÉNK!”.

A hosszú, kitartó küzdelem 
meghozta gyümölcsét, sikerült 

meggátolni az eladást, és ké-
sőbb elérni, hogy az ingatlan 
– az akkor közös Rácalmás-
Kulcs település – tulajdonába 
kerüljön.

1994. évben döntő fordulat 
következett be községünk éle-
tében, Kulcs önállóvá vált, de 
ezzel a hajóállomás sorsa még 
nem dőlt el. A szétválás során 
meg kellett húzni a két telepü-
lés közötti határt, el kellett osz-
tani az ingatlanokat is. Az első 
rácalmási elképzelések a tele-
pülések határát – a Duna felő-
li oldalon – a Sőtér sétány vo-
nalában kívánták kijelölni úgy, 
hogy az úttól a Duna felé eső 
terület, és még a hajóállomás 
is Rácalmáshoz kerüljön. Ezt 
a csatát is meg kellett vívni, 
minek eredményeként végre 
Kulcs község tulajdonába ke-
rülhetett a hajóállomás.

A legnagyobb felújításra, 
bővítésre 2010-ben került sor. 
Ekkor a teljes tetőszerkezet cse-
réjével a tető alatti tér is hasz-

nálhatóvá vált, jelentősen nö-
vekedett az elszállásolható ven-
dégek száma. Még fél év sem 
telt el és ismét küzdeni kellett 
a hajóállomás megmentésé-
ért. Most nem emberi ténye-
zők, hanem a természet erői 
sodorták végveszélybe az épü-
letet. A kulcsi löszpart több ré-
szén súlyos csuszamlások kö-
vetkeztek be, melynek egyik 
területe a hajóállomás felett 
volt. Azonnali beavatkozásra 
volt szükség, pályázati forrást 
kellett keresni, biztosítani hoz-
zá az önrészt – ezt is sikerült 
eredményesen végig vinni.

Ennyi viszontagság, nehéz-
ség, küzdelem árán megmen-
tett Kulcsi Hajóállomás a jö-
vőben is arra kötelez minket, 
hogy a működtetésében, hasz-
nálatában mindig a közösség 
érdekeit kell előnyben része-
síteni.

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő, 

kulcsi históriás 

relmet megalapozó fejleszté-
si terveket is már bő két éve 
elkészíttettük egy szaktervező 
csapattal. 

A benyújtott támogatási 
kérelmünk az aktív vízi tu-
rizmusfejlesztésre irányult 
a térség természeti adott-
ságaira épülő, aktív turisz-
tikai kínálat bővítése érde-
kében. A projekt előkészítés 
során egyeztettünk a Magyar 
Kajak- Kenu Szövetséggel 
is. Projektünk, egy turiszti-
kai értelemben kihasználat-
lan Duna menti település, 
Kulcs térségi szintű, aktív tu-
risztikai, tematikus fejleszté-
sét szolgálja a térségi jelen-
tőségű turisztikai attrakciók 
fejlesztésén, valamint turisz-
tikai szolgáltatói hálózatfej-
lesztésre, termékfejlesztés-
re épített koncepcióján ke-
resztül. A tervezett fejlesz-

tési programunk a belföldi 
turizmus élénkítésén, a fo-
lyamatosan növekvő belföldi 
keresletre építve olyan att-
rakció- és termékfejlesztést 
eredményez, amely vég-
eredményében a tu-
risták tartózkodá-
si idejét, költési 
hajlandóságát 
növelik, és egy-
általán, a hazai 
aktív turisztikai 
kínálati palettá-
ra helyezik Hajóállo-
másunkat, és evvel települé-
sünket is, mint Duna parti ví-
zi lehetőségek egyikét. 

Időközben a Horgász 
Egyesületek Fejér Megyei 
Szövetségével (HOFESZ) ki-
alakult, kölcsönösen előnyös 
együttműködés is arra sarkal-
lott bennünket, hogy a fejlesz-
tési elképzelésünk fókuszába 

állítsuk a horgászturizmust 
is, mely akár önálló turiszti-
kai ágként is képes lehet a fenti 
– vízi turizmusra testált – cé-
lok és eredmények elérésére. 

A hosszútávon fenn-
tartható, méretará-

nyos fejlődést le-
hetővé tevő 
komplex fej-
lesztési elképze-
lésünk alapja az 

az infrastruktúra 
fejlesztés és szak-

mai szolgáltatói tevé-
kenység, amely a Duna men-
tén a hajóállomás, kikötő, 
stég, strand és a hozzá kap-
csolódó éttermi és informá-
ciós és turistaközpont, vala-
mint család- és gyermekbarát 
projektelemek – belső gyer-
mekjátszótér, gyermekgon-
dozó helyiség, szabadtéri ját-
szó elemek kialakítása adják. 

A tervezett beruházá-
sunkban a Hajóállomás, a 
Vendégház és annak tágabb 
környezete, azaz a Duna par-
ti sétány és a Strand, továb-
bá a Hajós utca mentén lé-
vő Duna szakaszának kőgát 
alatti öblösíthető vízterüle-
tei érintettek. Azon túl, hogy 
a minőségi turistafogadás és 
természeti értékek feltételeit 
fejlesztjük, a projekt el nem 
hanyagolható helyi gazdaság-
élénkítő hatása mellett létre-
hozunk egy a kulcsiak számá-
ra is vonzó, a szabadidő hasz-
nos eltöltését biztosító, a helyi 
identitást erősítő fenntartha-
tóan fejlődőképes környezetet 
és szolgáltatáspalettát, így az 
elődeink Hajóállomásunkért 
tett erőfeszítései már nem vol-
tak hiábavalók. 

Fejes Balázs
alpolgármester

A tervek 
részletesen itt 

tekinthetők meg: 
https://

www.kulcs.org/ 
a-hajoallomas/ 




