
K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  K I A D V Á N Y A

XII. évfolyam, 7. szám 2019. július

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.

Több mint 300-an  
a Kulcsi Hajóállomáson

Minden várakozást felülmúló siker koronázta meg a július 9-én, a Kulcsi Hajóállomáson 
megrendezett II. Nemzetközi Duna-menti Idősek Találkozóját. 

A rendezvényről készült beszámolónkat a 8. oldalon tekintheti meg. 
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A Jövő Kulcsa Egyesület 
szobor felállítását terve-
zi az Egészségház mellet-
ti autóbusz végállomás 
körforgójában, amelyhez 
az Önkormányzat a hoz-
zájárulását adta. Az egye-
sület ezúton kéri a tisztelt 
kulcsiakat, hogy ajánlják fel 
régi konyhai, háztartási fém 
eszközeiket, amiből Páhi 
Péter és Kosztolányi György 
helyi művészek megalkot-
hatják Kulcs szimbólumát, 
a vízből előbukkanó csuka 
fogai közt az aranykulcsot. 
Az adományozók számára 
is izgalmas lesz keresni és 
rálelni az általuk felajánlott 

tárgyakra a műben, amely 
eddig otthonukban lapult, 
most pedig a főtéren dísze-
leg a szomszéd tésztaszűrője 
mellett. 

A felajánlani kívánt 
eszközökkel kapcsolat-
ban kérjük keresse A Jövő 
Kulcsa Egyesületének elnö-
két, Moró Pétert a 06 (20) 
311-7791-es telefonszámon 
vagy a  ajovokulcsa@gmail.
com e-mail címen. 

Bízunk az Önök támogató 
közreműködésében, hogy 

községünket gazdagíthassa 
ez a sajátosan Kulcsi, egyedi, 

igazi közösségi alkotás!

Június 26-án  
10 órakor a Faluház 
előtt egész nap várta az 
érdeklődőket a Digitális 
Utazó Élmény Központ 
bemutatója. 

A programot a Kulcsi Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely 
szervezte. Csiby Csenge a kul-
csi könyvtáros számolt be a 

Krónikának az eseményről. 
Valastyán Mihállyal és Sipos 
Ádám Olivérrel az Utazó 
Digitális Élményközpont mun-
katársaival sokat beszélgettem. 
Az Utazó Élményközpont 
Békéscsabáról érkezett, és a 
május elején indult Digitális 
Jólét program keretein belül 
működik. Azért jöttek el hoz-
zánk is, mert küldetésüknek 

érzik, hogy minden embernek, 
bemutassák a 3 D nyomtatót, a 
LEGO robotokat és a távirányí-
tós verseny autókat. Ezek ma-
napság már bárki számára elér-
hetőek lehetnek és használatuk 
nem is olyan nehéz mint ahogy 
elsőre gondolnánk, mivel na-
gyon egyszerűen meg lehet ta-
nulni – számolt be Csenge a 
programról.

Utazó élményközpont
Drónok, virtuális valóság szemüveg és 3D nyomtató Kulcson 

Felhívás
Meglepetés készül 
minden 65 év feletti 
kulcsinak.

Megkérjük kedves 65 év 
feletti kulcsi lakosokat, 
egy készülő meglepetés-
hez juttassák el hozzánk 
esküvői fotójukat. 

Behozhatják szemé-
lyesen is a Falu házba 
(Kossuth Lajos utca 85.), 
ahol másolatot készítünk 
(természetesen vissza-
adjuk az eredeti képet), 
vagy elküldhetik e-mai-
len a faluhazk@gmail.com 
címre. 

Telefonon szívesen ad-
unk felvilágosítást az aláb-
bi telefonszámon: 06 (70) 
639-0168.

A képek beérkezésé-
re szeptember 8-ig szá-
mítunk.

Köszönettel,
Dienes Annamária

rendezvényszervező

Ingyenes számítógépes képzés

Sajnos, a sokak által várt, meghirdetett számítógépes tan-
folyam elmaradt, de mivel nagyon nagy rá az igény ezért 
megszerveztük önöknek. 

Hiánypótló számítógépes képzés, előadássorozat indul a 
Faluházban. Bárki jelentkezhet, életkor megkötés nincs, a 
képzés teljesen ingyenes. Egyetlen feltétel, hogy bejelentett 
kulcsi lakosnak kell lenni.

Szóljon ismerősének is! Végre minden kulcsi, aki ked-
vet érez hozzá megtanulhatja a számítógép kezelés, és in-
ternetezés alapjait.

Az előadás sorozatban szó lesz a számítógép és az inter-
net használatáról, levelezésről, szövegszerkesztésről, könyv-
tár készítéséről, közösségi portálok használatáról, betekin-
tést nyerhet a résztvevő a digitális világba, érintjük a kap-
csolódó alkalmazásokat, így például a filmnézést és a fotók 
készítését, a mobiltelefonhasználatot is. 

Jelentkezni: 
Kaiserné Gödöny Erzsébetnél 

a 06 (30) 352-1947-es telefonszámon lehet.

Még fel lehet ajánlani tárgyaikat

A Digitális Élményközpont munkatársa  
bemutatót tart a Faluház előtt
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Településünk lakóit leginkább foglalkoztató fontos 
kérdésekre keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető problémák amiről Jobb Gyula pol-
gármestert kérdeztük a minden kulcsit érintő témák, mint az 
útjavítás, szúnyogirtás, kaszálás és a világítás.

Az útjavítást rögtön két részre is bonthatjuk a csatornázással 
kapcsolatos helyreállítási munkálatokra, valamint az önkor-
mányzat által végzett útjavítási munkálatokra. Az önkormányzat 
által végzett útjavítások koordinálásával a településgondnokot 
Pulai Tibort bíztam meg, éppen úgy mint a településen önkor-
mányzati gondozásban lévő területek kaszálásának szervezését, 
felügyeletét is ő végzi. Mivel a település képe, valamint a kulcsi-
ak általános közérzete szempontjából nagyon fontos a kaszálás 
ezért ha szükséges vállalkozókat is be fogunk vonni a település 
rendben tartásába.

A csatornázás utáni helyreállítási munkálatokról, ahogy meg-
ígértem a kivitelezőtől bekértem az új ütemtervet, melyet a 
lentiekben olvashatnak. Mindent megteszek a munkálatok mi-
nőségi és idő hatékony kivitelezéséért. Természetesen az olyan 
tényezők, mint például az időjárási viszonyok befolyásolhatják 
az ütemterv megvalósulását.

Csatornázás utáni  
út helyreállítási munkálatok: 

• Tavasz utca  29. hét, 2 nap
• Arany János utca (Rákóczi-Rozmaring) 29. hét, 4 nap 
• Rózsahegyi utca 30. hét, 4 nap 
• Rákóczi, Fecske utca 30. hét, 3 nap 
• Sőtér sétány 31. hét, 3 nap 
• Gyöngysor–Mandula–Muskátli utca 32. hét, 4 nap 
• Ifjúság utca 33. hét, 4 nap
• Bem utca 34. hét, 3 nap 
• Temető utca 35. hét. 5 nap 
• Bartók Béla utca 35. hét, 4 nap 
• Kossuth Lajos utca 37. hét, 5 nap 
• Árpád-Óvoda utca 38. hét, 4 nap 
• Dózsa György utca 39. hét 3 nap 

A kivitelező közlése:  
A sorrendiség nem, de az előrehaladás üteme változhat.

A szúnyoghelyzettel kapcsolatban ahogy már említettem köz-
ponti műveletről van szó. A Katasz trófavédelem illetékeseivel 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

Szúnyoggyérítés Kulcs, 2019. évben:

1. 2019. június 13. és 19.
2. 2019. július 8. és 10.

3. egyeztetés alatt

A kulcsi közvilágításával kapcsolatos bővítési munkálatokról el-
mondhatom, hogy az E.ON a tervezési munkálatokkal végzett. A 
következő munkafolyamat, hogy a szolgáltató kiépíti a közvilágítási 
szálat, majd  felhelyezik a lámpatesteket (a felszerelés ütemtervéről 
egyeztetés folyik), mely azonban már önkormányzati finanszírozá-
sú. A lámpatestek darabja, megközelítően 60 ezer forintba kerül. 
Ezért is kiemelten fontos a megalapozott, konkrét igényfelmérés és 
szükségletelemzés, nem elég csupán az adatgyűjtő papírgyártás – 
mondta el lapunknak Jobb Gyula polgármester.

Közvilágítás bővítés, illetve kiépítés  
az alábbi utcákban lesz: 

• Adonyi út 
• Adonyi út előtt 5256 hrsz. 
• Adonyi út trafós Meggy úttal szemben 
• Diós út 
• Csalogány utca 
• Csalogány u., Kőbányai u., Radicsa u. sarok dupla oszlop 
• Kőbányai út 
• Kőris utca 
• Tamási Áron utca 
• Határ út 
• Deák Ferenc utca 
• Fecske utca 
• Orgona utca 
• Virághegyi utca 
• Rozmaring utca 
• Faiskola utca

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 
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Jövőkép
A helyi rendezvények, mint a közösségfejlesztés alapja 

Közel öt éve 
elkészítettük Kulcs 
község Stratégiai 
(gazdasági) programját 
(2014-2019.). 
Ezen tanulmány 
mankóul szolgál 
az Önkormányzat 
működésében, ezért 
érdemes legalább 
egyszer minden 
kulcsinak elolvasnia.  
https://www.kulcs.eu/
strategia/ 

A Stratégiában alcélként foglal 
helyet a Rendezvények szerve-
zése, a következőkben ezen té-
makörről szeretnék egy kicsit 
bővebben és másképp szólni.

Kulcs község az földrajzi 
fekvését tekintve az ország kö-
zepén helyezkedik el. A

település lakossága község-
ként idén már elértük a 3.282 
főt, de tavasztól őszig akár ez 
a duplájára is nőhet az üdülő-
ingatlant szezonálisan haszná-
lók révén. 

Az Önkormányzat a tele-
pülésen a legjelentősebb piaci 
szereplő, aki a lakosság számá-
ra sport, kulturális, szabadidős 
infrastruktúrát és kapcsoló-
dó programlehetőséget kínál, 
ezért önkormányzati vezeté-
sünk célja, hogy a helyi cél-
csoport minél nagyobb szám-
ban – a gyerekektől egészen az 
idősebb korosztályig – bevo-
násra kerüljön az önkormány-
zati rendezvényekbe.

Kölcsönösen előnyös, jó 
kapcsolatot ápolunk a helyi civil 
szervezetekkel, akik a helyi kul-
túra és művelődés, a hagyomá-
nyok ápolása, a közösségépítés, 
a párbeszéd megteremtése terü-
letén az Önkormányzat mellett 
szintén jelentős szerepet vállal-
nak. A közösségi szolgálat fej-

lesztésére, immáron 4. éve pá-
lyázati rendszer keretében visz-
sza nem térítendő forrásszerzé-
si lehetőséget nyitottunk Helyi 
kezdeményezések, közösségi 
rendezvények, programok tá-
mogatása címen, melyre bizto-
sított éves pénzügyi keretet ki is 
használják a civiljeink. Számos 
helyi, sikeres közösségi rendez-
vény valósult meg ennek kere-
tében A Jövő Kulcsa Egyesület, 
a Carpe Diem Rekreációs És 
Általános Képzési Alapítvány, 
a Kulcs Biztonságáért Polgár-
őr Egyesület, a Kulcsi Sport 
Egyesület, illetve a Vidám 
Em berek Közössége szervezé-
sében, mely jelentős előrelé-
pést hozott az előző időszak-
hoz képest.

A közösségi rendezvény 
mivel széles tömegeket moz-
gat meg helyi és térségi szin-
ten egyaránt, élményt, érték-
rendet képvisel és közvetít, 
alkalmat kínálva a szabadidő 
hasznos eltöltésére, ezért tud 
sikeres lenni a kor és helyi igé-
nyek kielégítésében, így egy te-
lepülés életének – elsősorban 
az Önkormányzat működésén 
keresztül történő megvalósítá-
sával –  elválaszthatatlan része. 

Kulcson 2019. évben az elfo-
gadott települési rendezvény-
naptárban szereplő események 
száma meghaladja az 50 dara-
bot, ebből az Önkormányzati 
rendezvények száma 20 db. 

Ha leegyszerűsítjük a dol-
got, akkor elmondható, hogy 
nagyjából minden hétre jut egy 
tematikus, ingyenesen igénybe 
vehető közösségi rendezvény a 
településen, ami igencsak nem 
rossz statisztika egy ekkora lé-
lekszámú községben.

2019. év egyik befutó slágere 
– a látogatottság alapján min-
denképpen – a februári Kulcsi 

Disznótoros és Kolbásztöltő 
Verseny, amely a semmiből jött 
elő, és már az első alkalommal 
csúcsokat döntött. 

Számos innovatív, orszá-
gosan is egyedinek titulál-
ható esemény is ékesíti az 
éves rendezvénysorozatot, 
ilyen a Nemzetközi Duna-
men ti Idősek Találkozója, 
az Európai Mobilitási Hét, a 
Nagy Kulcsi Halfőző Verseny, 
a Csillagfényes Kulcsi Esték a 
Du nán, a Mercedes Találkozó, 
vagy a Mária Úti –  temati-
kus éves – Zarándoklatok, me-
lyek már sok esetben nemzet-
közi célközönséggel büszkél-
kedhetnek. Ha már a hatá-
ron túl járunk, említsük meg 
a nemzetközi testvér-, illet-
ve együttműködő települése-
inket, Kulcsodot és Kopácsot, 
akik szintén rendszeresen láto-
gatják a helyi rendezvényeinket 
akár fellépőként is, és kínálnak 
lehetőséget sajátjaik felkeresé-
sére egyaránt.

Természetesen a két leg-
meghatározóbb, legnagyobb 
volumenű és legszélesebb cél-
közönséget érintő önkormány-
zati közösségi rendezvény to-
vábbra is a Falunap és a 2014. 
évben elsőként bemutatkozó 
Családi és Sport Nap.

A tények magukért beszél-
nek, mely alapján bátran ál-
líthatjuk, hogy Kulcson az év 
bármely időszakában, bárki 
megtalálhatja a neki való el-
foglaltságot helyben is, ráadá-
sul ingyen.

Ami miatt most mégis szót 
emelek, az a rendezvények álta-
lános alul látogatottsága. Hogy 
mi állhat ennek hátterében, 
arra sokan keresik a választ, 
nem csak nálunk Kulcson, és 
az Önkormányzatnál, hanem a 
vidéki kistelepülések nagy ré-

szénél és a civil szférában is 
hasonló helyzet áll fenn. 

Tudjuk, hogy manap-
ság a szabadidőből van a 
legkevesebb, kemény ki-
hívást jelent a hasonszőrű 
Önkormányzatoknak a figyel-
met felhívni valamelyik ren-
dezvényére, kimozdítani az 
egyéneket a mindennapjaikból 
a helyi közösségi eseményekre. 
Tovább nehezíti a küldetésün-
ket, hogy alapvetően túlkínálat 
jellemző a piacon.

Se a közömbösség a fogyasz-
tó részéről, se a konkurencia 
térhódítási erőfeszítései nem 
méltók a többi résztvevővel 
és azokkal az emberekkel, ak-
tivistákkal szemben, akik köz-
érdekből teszik, segítik a ren-
dezvények sikeres megvalósí-
tását, mert hisznek a közösség 
jótékony erejében és település-
fejlesztő hatásaiban. 

Hányan főztek már Önök 
közül például 600 emberre 
ebédet? Tudják, hogy csak ez 
a tevékenység milyen előkészü-
leteket, szervezést, hozzáértést 
felelősséget és energiát igényel?

Aki még nem tette, próbálja 
ki egyszer, ajánlom mindenki-
nek, és akkor a közösségi szol-
gálatról, a rendezvényekről a 
véleményük, megítélésük is 
változhat. 

Az egyéb tevékenységekről, 
a szervezők áldozatos és össze-
hangolt munkájáról már nem 
is beszélek. Amikor még min-
denki otthon várja a rendez-
vény nyitását Ők már a hely-
színen tüsténkednek, és a nap 
végeztével kezdődik nekik a 
harmadik műszak. 

Képzeljék el, mindezt 
Önökért. De hogy is van ez? 
Miért olyan fontosak a ren-
dezvények egy település éle-
tében?
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Új sorozatot kezdünk 
a kert témakörben. 
Két kertmániás 
hölgy, Moró Piroska 
és Vinczepálné 
Török Katalin osztja 
meg önökkel majd 
tapasztalatait, 
élményeit. Ötleteiket 
várjuk szeretettel 
a témával (is) 
kapcsolatban!

Az árnyékban is virágzó nö-
vényekről szeretnék ma be-
szélni. Mert én fuksziamá-
niás lettem, azt gondolom 
a ma még csendesen hát-
rébb sorolt virág hamarosan 
újra nagy divat lesz. Húsvét 
után érdemes fuksziát ke-
resni. Egy kis cserép növény 
700 forint körül szerezhető 
be. Évelő, ezért teleltethe-
tő szobában is, de tapasz-
talatom alapján a legjobb a 
fagymentes, hűvös pince. 
Húsvét után már ki lehet 
rakni. Mindig nedvesen kell 
tartani a talaját. Hajtásokról 
szaporítható, ha a főszárról 
vesszük le a szaporításra 
szánt részt. Minden szapo-
rítást és gyökereztetést én 

egy párásabb, árnyékosabb 
helyen végzem.

Szintén árnyék kedvelő és 
a fuksziával is jól működik 
a begónia. Alulról, a cserép 
alatti tányérban kell öntözni. 
250 forint körül lehet vásá-
rolni a piacon. Évelőről van 
szó. A saját módszerem a te-
leltetésére az, hogy egyszerű-
en novembertől a pince sö-
tét részébe helyezem, locso-
lás nélkül. Majd tavasszal a 
gumókat félig fedve ültetem 
el újra.

 Ha árnyék akkor a hor-
tenziákról is szót kell ejte-
nünk. Napjainkban diva-
tos növényekről van szó. 
Savanyú talajban érzik jól 
magukat, ezért speciális hor-
tenziafölddel, vagy kávézac-
cal kell a földet savanyítani 
ültetéskor. Munkás növény-
ről van szó, mert napi szin-
ten igényli a locsolást, vi-
szont cserébe a fényárnyék-
ban is jól érzi magát és kint 
is teleltethetjük kis lombbal 
takarva, Tapasztalatom alap-
ján tőosztással nagyon sike-
resen szaporítható – monda 
el Moró Piroska.

Jó kertészkedést kívánok!

Kertmániások
Az árnyékban 

Európai Unió és Magyar-
ország döntéshozói is úgy vé-
lik, hogy a helyi rendezvények 
azok a platformok, amelyek az 
egyén fejlődése mellett kifeje-
zetten közösségi cselekvésre 
ösztönöznek, közösségi ösz-
szetartást eredményeznek, a 
közösségi szereplők között is 
szorosabbá válik a kapcsolat, 
egymást erősítve a közös cél, 
a sikeres rendezvény elérése 
érdekében. 

Nemcsak az emberek, a 
szervezők és a település for-
málja az adott eseményt, de a 
rendezvény is visszahat rájuk. 

A lakosság büszkeségérze-
te erősödik, jobban kötődnek 
a településhez, a helyi identi-
tásuk növekszik. Mindamellett 
esélyegyenlőséget is nyújt. A 
döntéshozók kifejezett szán-
déka tehát, ezen célok és el-
várt eredményeinek teljesülé-
se a helyi szinteken.

Egy felelősen, a fenntartha-
tó települési fejlődést előtérbe 
helyező Önkormányzat részé-
ről tehát nem lehet kérdéses a 
közösségi rendezvények jelen-
tősége a település életében.

A színvonalas rendezvények 
megtartásához viszont min-
denképpen szükséges volt az 
elégtelen infrastruktúrát, hiá-
nyos eszközhátteret fejleszte-
nünk, így számos támogatási 
kérelmet nyújtottunk be. 

Sikeres küldetést tudha-
tunk maguk mögött, a be-
nyújtott pályázatink kereté-
ben a tartalmas rendezvények 
szervezése mellett lehetősé-
günk nyílt a Faluház mögöt-
ti tér teljes megújítására, ipa-
ri rendezvény sátrak, asztalok, 
padok, hőgombák, hangtech-
nika beszerzésére, rendez-
vényhelyszíni wifi pontok ki-
építésére, mely sort kiegészít-
heti a közeljövőben egy min-
den igényt kielégítő hang és 
fénytechnikával szerelt fedett 
mobil színpad létesítése és hű-
tőszekrények, drón és további 
technikai, kiszolgáló eszközök 

beszerzése is szintén pályáza-
ti forrásból. 

A legnagyobb közösségi 
rendezvényhelyszínként to-
vábbra is a Sportpálya szol-
gál, mely  fejlesztésére szin-
tén elkészítettük a koncepció-
terveket, mely kijelöli az utat az 
Önkormányzat számára.

A rendezvények sikeres 
megszervezésének továb bi zá-
loga az önkénteseken kívül, a 
szakképzett rendezvényszer-
vező munkatársak. Ez úton 
köszönöm meg megbízható, 
alázatos, elhivatott és szak-
értő munkáját három kollé-
gánknak, Márton Andreának, 
majd utódjainak, Hegedűs 
Andreának és Soproni Ka ta-
lin nak.

A Stratégiánk megalapozó 
dokumentuma, a SWOT ana-
lízis 2014. évi elkészítésekor 
a rendezvények tárgykörében 
tett elmarasztaló megállapítá-
sok szerint az intézményi dol-
gozók hiányolták, hogy nincs 
közösségi tér és élet a fiatalok-
nak (15-20 év), és egy színpad 
is hiányzik, az üdülőtulajdono-
sok pedig szintén a település 
gyengeségei között említették, 
hogy kevés a nagyszabású kö-
zösségi rendezvény, mely az or-
szágos jó hír hiányát is okoz-
hatja.

Úgy gondolom, hogy az ön-
kormányzatunk közel öt eltelt 
éve alatt ezeket a feltárt hiá-
nyosságokat javarészt meg-
oldottuk, sőt, az elvárásokon 
sokszor túlmutató intézkedé-
seket tettünk, és eredménye-
ket értünk el.

Büszkék vagyunk a mögöt-
tünk álló rendezvényeinkre, 
és az útra, amit együtt jár-
tunk be.

Végezetül arra biztatok 
minden kulcsi polgártársamat, 
hogy vegyen részt a települé-
si rendezvényeinken. Higgyék 
el, és tapasztalják meg, hogy 
megéri.

Fejes Balázs
alpolgármester
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Az immár ötödik 
alkalommal 
megrendezett 
Bölcsőringató 
Kézműves Táborban, 
július 8–13. között, 
negyvenhét alkotni 
vágyó gyermek 
vendégeskedett. 

A tábor több korcsoportot 
is megszólított, az óvodás 
korútól egészen a kamaszig, 
hogy a hagyományos népi 
mesterségek alapanyagaival 
és alapfogásaival ismerkedje-
nek népművészeti mesterek 
irányításával.

Minden évben a kulcsi 
Császár-tanyán rendezik a tá-
bort, sajnos azonban idén a 
szokásos tábor helyszín van-
dálok áldozatává vált pont úgy, 
mint a mellette álló kemence is. 
Ilyen állapotában a tábor meg-
rendezésére nem volt alkalmas 
a Császár-tanya, ezért költö-
zött be most a kézművesség a 
kulcsi óvodások birodalmába, 
akik szünidejüket töltik éppen. 
Az Aranykulcs Fesztivál szal-
mabálás kölyökudvarának kel-
lék bálái most az ovi udvarára 
varázsoltak tanyasi hangulatot. 

Molnárné Lukács Anitát, 
a tábort szervező Kulcsi Ke-
mencés Kézműves Egye sü let 
vezetőjét kérdeztük a tábori 
életről. 

– Hat kézművesmester, akik 
nem csupán kreatív ügyes ke-
zű felnőttek, hanem igazi né-
pi kismesterség oktatók, vala-
mint hat segítő pedagógus volt 
a héten a gyermekekkel nap 
mint nap. A kézműves érdek-
lődésű gyerekek gyapjú szö-
véssel ismerkedhettek, csuhé-
ból virágokat, de az ügyeseb-
bek akár kontytűket is készít-
hettek. Idén sem hiányozhatott 

a fazekasság és a bőrművesség 
sem, mint ahogy a kosárfonást 
is kipróbálhatták a táborozók. 
A faművességbe is betekinthet-
tek a kézműveskedő gyerekek, 
mert az óvodának olyan tuli-
pános trónus készült, hogy aki 
abba beleül majd biztosan me-
sélni támad kedve. 

Minden évben különleges az 
utolsó tábori nap, amikor kiállí-
tást rendezünk. Ide meghívjuk 
a résztvevő gyermekek családját 
és az érdeklődőket, hogy a mun-
kás héten elkészült műveket be-
mutathassuk. Házi kiállításunk 
különlegességét ebben az év-
ben, egy megelevenedett ókori 

Fórum adta, hiszen Kulcs római 
kori történelme figyelemre mél-
tó és érdekes. A fórum a róma-
iaknál közteret, piacot jelentett. 
Olyan nyilvános helyet a város-
okban ahol vásárokat tartottak 
és törvénykeztek. Ennek megfe-
lelően a Kulcsi Szenátus tagjai 
ezúttal a tábor kézműves meste-
reiből álltak. A kézműves tábor 
ifjú alkotói pedig cserépszava-
zással döntötték el ki volt idén a 
legjobb mester. A szavazás ered-
ményeként Steixner István bőr-
műves mester kapta a babérko-
szorút és a „Kézműves császár” 
címet. A mesterek pedig egy-
egy hivatásos inast választottak 
korcsoportonként, akiknek elis-
merésként inas kötényt adomá-
nyoztak. Az inas kötények bol-
dog tulajdonosai: Tüskés Lara, 
Ginál Luca, Slihoczki Dani és 
Bognár Sarolt.

Ha Fórum, akkor piac is, 
ahonnan a portéka sem hiá-
nyozhatott. Egy-egy igazán jól 
sikerült munkáért, segítő hoz-
záállásáért minden táborozót 
aranytallérokkal jutalmaztunk, 
melyek a tábor utolsó napján 
a piacon fizetőeszközként mű-

ködtek. Vásárolhattak mennyei 
mannát, különleges szörpök-
ből készítve, vagy akár mé-
zes-varázsgombócot is. 

Biztosra veszem, hogy a 
kézműves hagyományok kö-
zött egy hetet eltölteni min-
den résztvevő számára igazi él-
mény, fejlesztő és kreatív idő-
töltés. Erre bizonyíték, hogy a 
tábor létszáma két nap alatt fel-
töltődött idén is. Azonban ta-
lán ennél is fontosabb, hogy 
az alkotás egy olyan folya-
mat, mely megtanít becsülni 
az építést, a létrehozott érté-
ket, szemben a rombolással.

Bölcsőringató az óvodában
Kézműves császárt választottak a táborban 

A gyerekek egész héten 
arany tallérokat gyűjtöttek

Rend Izus táborvezető  
helyettes, a mesemondó  
tulipános trónussal
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A temetővel 
kapcsolatban az 
önkormányzat 
új üzemeltetési 
szerződést kötött. 

Ennek és a kulcsi temetők-
be járó hozzátartozók tisz-
taságszerető hozzáállásának 
köszönhetően nagyban meg-
változott a temetői kép, 
melynek nagyon 
örülök és köszö-
nöm mindnyá-
junk nevében.

Fontos és 
sokszor visz-
szatérő té-
ma a szeme-
telés. Kérem 
önöket ked-
ves kulcsi la-
k ó t á r s a i m , 
hogy ne hagy-
juk, hogy a köz-
területi kukákba, 
esetleg az út szélére 
bárki háztartási szemetet 

helyezzen. Közös érde-
künk településünk tisz-
taságának fenntartása, 
valamint mindenki-
nek kötelessége a la-
kóhelyén a kommu-
nális hulladékának az 

elszállításáról 
gondoskodni.

A Nyár utcá-
ban Malics János 

és szomszédai, az Ősz 
utcában pedig Nagy 

János és szomszédai jó-
voltából kátyúmentesített 

utakon járhatunk. Mindkét 

utcá-
ban a la-

kók munkája 
és eszközeik, valamint 

az önkormányzat és az álta-
la rendelkezésükre bocsáj-
tott alapanyagok felhaszná-
lásával, szoros együttműkö-
déssel történt az útjavítás, 
nagyon köszönöm minden 
arra járó nevében is a mun-
kájukat. 

Kulcs Községi 
Önkormányzat  
Képvi selő-   testülete 
2019. június 26-án  
16 órakor a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
meg soron következő 
nyílt testületi ülését.

Jelen volt Jobb Gyula pol-
gármester, Fejes Balázs al-
polgármester, dr. Neumann 
Helga jegyző, valamint min-
den kulcsi önkormányzati 
képviselő, Oberrecht Tamás 
kivételével. Azonban a la-
kosság részéről nem jelent 
meg senki. 

Jobb Gyula köszöntötte a 
soron következő nyílt testüle-
ti ülés résztvevőit. Tájékoztatta 
a képviselőket, hogy Oberrecht 
Tamás képviselő szabadságát 
tölti, igazoltan van távol. A 
polgármester elmondta, hogy 
az egyebek napirendi pont-
ban az útjavításokkal kapcso-
latosan tájékoztatást fog adni. 
Jobb Gyula polgármester meg-
állapította, hogy a képviselő-
testület létszáma 6 fő, a kép-
viselő-testület határozatképes. 

Majd Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testü lete 
megtárgyalta és elfogadta az 
előterjesztésben meghatáro-
zott napirendi pontokat, me-

lyek ezúttal a következők vol-
tak:
1. Az Arany János Tehet-

séggondozó Prog ram ban 
részt vevők ösztöndíjá-
ról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet megvi-
tatása

2.  A polgármester beszá-
molója a Képviselő-
testület által átruházott 
hatáskörébe tartozó szo-
ciális pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások megál-
lapításáról

3. Előterjesztés a Közép-
Du na Vidéke Hul-
ladék gazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás 

Társu lási Megálla podá sá-
nak módosítására

4.  Beszámoló az Európai 
Parlamenti Választásról

5. Kulcs Község Polgár-
mes terének, Alpolgár-
mesterének jutalmazása

6. Kulcs községben szavazó-
körök kialakításának fe-
lülvizsgálata 

7. 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/ 

Közös érdekünk
Tibi – a településgondnok 

Tervszerű 
útjavításokat 

végeztünk továbbá: 
Nyár és Rozmaring utca, Adonyi 

utca folytatása,  
Faiskola utca folytatása,  
Virághegyi rész folytatás
Útjavításokat tervezünk  

a következő egy hónapban:  
Adonyi utca folytatása, Faiskola utca folytatása, 

Virághegyi rész folytatása
A javítás sorrendje a megrendelő igényei 

miatt, a munkák megkezdésének időpontja 
az időjárás miatt változhat. 

Szívesen támogatjuk  
a lakossági 

kezdeményezéseket!

Az 
önkormányzati 

gondozásban lévő területek, 
ahol tervszerű,  

ütemezett kaszálást végzünk:
Focipálya környéke, Egészségház környéke, 

Arany János utca Rákóczi utcai vége, Rózsahegyi 
feljáró, Szurdok, Óvoda udvara, Állatorvosi Szoborpark 

környéke, Büszkeségpont, Temető melletti terület,  
Fecske utcai buszmegálló, Muskátli utca  

és Kossuth utca sarka, Hajóállomás és környéke,  
Duna-parti rész.

A fenti területek rendbetételéért, a munka elvégzéséért 
mindent megteszünk. Vetésforgó szerűen ismételjük 
a területek kaszálását, heti rendszerességgel, melyet 

dokumentálunk és a következőkben be is fogunk 
mutatni. Az időjárás, valamint az elsőbbséget élvező 

rendezvény helyszíneken elvégzendő munkák nagyban 
befolyásolják a kaszálásra fordítható időnket.

Szívesen támogatjuk a lakossági 
kezdeményezéseket, az egyesületek 

előremutató hozzá állását, mint a 
Vidám Emberek szoborparki 

munkáját is.

Nyílt testületi ülés júniusban
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Több mint 300-an a Kulcsi Hajóállomáson
Nagy siker a II. Idősek találkozóján 

Minden várakozást 
felülmúló siker koronázta 
meg a július 9-én, a 
Kulcsi Hajóállomáson 
megrendezett II. 
Nemzetközi Duna-menti 
Idősek Találkozóját. 

A szervezők legnagyobb örömé-
re ugyanis, szinte végeláthatat-
lan sorokban érkeztek az autók 
és buszok az ország minden tá-
járól, de még a határon túlról is 
a Hajóállomásra. Ugyanis, közel 
30 nyugdíjas csoport több, mint 
300 fővel látogatta meg telepü-
lésünket. A remek hangulathoz 
minden hozzávaló adott volt, 
hiszen a festői dunai panoráma 
adta háttér, a verőfényes időjá-
rás és a megannyi mosolygós, 
vidám idős ember gondosko-
dott a remek hangulatról ezen 
a napon. A jókedv, a társaság, 
a viszontlátások öröme még a 
hétköznapok mély ráncait is fi-
nom redőkké szelídítette min-
den jelenlévő nyugdíjas arcán, 
és átmenetileg a betegségeket is 
tünetmentessé tette.

De hogyan is kezdődött? 
Néhány évvel ezelőtt Kulcson 
egy nyugdíjas baráti társaság úgy 
döntött, hogy hozzon bármit az 
élet, ők csak azért is vidámak 

A dunaföldvári Őszi Alkony Nyugdíjas Klub  
egy nagy sikerű Apáca Showt adott elő

Csillagfényes kulcsi 
esték a Dunán 
címmel, A Jövő Kulcsa 
Egyesület minden 
nyáron jó zenékkel 
megfűszerezett 
közös szombat 
estékre invitálja a 
Kulcsi Hajóállomásra 
a kikapcsolódni 
vágyókat.

Az idei első csillagfényes es-
tén az egyesület jóvoltából 
fantasztikus zenei élmény-
ben lehetett részünk, júli-
us 6-án 19 órától ugyanis a 
Salty Dog Blues Duo zenélt. 
A Bessenyei Csaba és Molnár 
Botond alkotta duót az el-
múlt év sikerére való tekintet-
tel hívták meg ismét a Kulcsi 
Hajóállomásra. A két zenész 

gitárral, szájharmonikával és 
énekkel gondoskodott a nagy-
érdemű szórakoztatásáról. 
Repertoárjukban klasszikus 
country dalok mellett, valódi 
blues és remek Tom Waits fel-
dolgozások is szerepeltek, va-
lamint érdekes zenetörténeti 
különlegességek színesítették 
az összekötéseket. A kulcsi 
Dunai atmoszféra, a kiváló 

muzsika ezen a csillagfényes 
szombat estén tökéletes ki-
kapcsolódást ajándékozott 
a nagy számmal megjelent 
közönségnek. 

A Csillagfényes kulcsi es-
ték a Dunán elnevezésű ren-
dezvény folytatódik, legköze-
lebb augusztus 17-én várják 
majd a Kulcsi Hajóállomásra 
a kikapcsolódni vágyókat. 

Csillagfényes esték
Igényes blues és country nóták a Hajóállomáson 

A  Salty Dog Blues Duo  fantasztikusan zenélt

A Mária Út Egyesület az idén hatodik alka-
lommal rendezi meg dr. Erdő Péter bíboros 
és Novák Katalin államtitkár fővédnöksége 
alatt az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot. 
A Mária Út teljes útvonalán több száz szaka-
szon 1 napon 1 közös célért indul el több ezer 
ember, hogy együtt éljék át azt a különleges 
élményt, amit a zarándoklás nyújt.

Az idei 1Úton Nemzetközi zarándoknap 
az édesapákért kerül felajánlásra
2019. augusztus 24-én szombaton.

Útvonalak:
1. Adony, Czigler tó – Kulcs, Arany János 

utcai kereszt (kb. 7 km) 
Indulás: 2019. augusztus 24.  
– szombat 9 óra

2. Dunaújváros, Óvárosi római katolikus 
templom – Kulcs Arany J. utcai kereszt 
(kb. 12 km) 
Indulás: 2019. augusztus 24.  
– szombat 7 óra, 30 perc 

A kulcsi kereszthez beérkező za-
rándokokat a helyszínen szerény aga-
pé várja.

Pihenés után beszélgetésre kerül sor a csa-
ládról, az édesapák szerepéről, és kihirdetjük 

„Az én édesapám” rajz- és elbeszélés ver-
seny eredményét. A nyertesek itt vehetik át 
az értékes jutalmakat!

 A kiállítás teljes anyaga 2019. augusztus 
26-tól a Kulcsi Faluházban megtekinthető lesz.

A jelentkezőket fogadja és felvilágosítást ad:
Moró Piroska: +36 (30) 448-1248,

piroskasz@hotmail.com

MINDENKIT szeretettel várunk: öregeket, 
fiatalokat, nagymamákat, nagypapákat, 
édesanyákat, édesapákat, de különösen a 
versenyben résztvevő gyermekeket!

Felhívás az 1Úton Nemzetközi zarándoknapra
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Több mint 300-an a Kulcsi Hajóállomáson
Nagy siker a II. Idősek találkozóján 

maradnak. Ilyen nevet is válasz-
tottak maguknak, ők lettek a kul-
csi Vidám Emberek Közössége. 
Kulcson szinte nincs olyan ren-
dezvény, ahol a közösség tagjai 
ne lennének ott fellépőként, szer-
vezőként, vagy csak segítségként. 
És akármerre járnak a vidám-
ság ragadós, mindenhol baráto-
kat szereznek és egy évben egy-
szer, már a második alkalommal, 
meghívják őket egy vidám össze-
jövetelre, a Kulcsi Hajóállomásra. 

A találkozót szervező Vidám 
Emberek Közösségének vezető-
je Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
rendezvény konferansziéjaként 
nagy szeretettel köszöntötte a 
vendégeket, majd megköszön-
te Fejes Balázs alpolgármester 

áldozatos munkáját, hiszen a 
rendezvény lebonyolításához 
szükséges pályázati for-
rás elnyerése az ő keze 
munkáját dicséri. 

Kaiserné Gö döny 
Erzsébet elmondta, 
hogy a civilek össze-
fogása nélkül sok-
kal szürkébb lenne 
minden Kulcson. 
A II. Nemzetközi 
Duna-menti Idősek 
Találkozóján is több 
civilszervezet dolgo-
zott együtt. A welcome 
zsíroskenyér és az ebédre fel-
szolgált finom pörkölt elkészí-
tése, a profi kitálalás A Jövő 
Kulcsa Egyesületnek köszönhe-
tő, nagyon sokat dolgoztak a 
rendezvény sikeréért, összehan-
golt ügyes munkájukért nagyon 
hálásak vagyunk, míg a szak-
szerű forgalomirányításért és a 
rendezvény biztosításáért, pedig 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesületet illette a köszönet.

Ezután Jobb Gyula Kulcs 
polgármestere köszöntötte 
a találkozó résztvevőit, köz-
tük a Kulcs testvértelepülése-
iről érkezett vendégeket. Jelen 
volt Horvátországból Kopács 
és a Bellyei járás küldöttsé-
ge, valamint eljött a szlovák 

testvértelepülésről, Kulcsodról 
is egy népes csoport. 

Így, a nemzetközivé fejlő-
dött találkozón minden nyug-
díjas csoport rövid bemutatko-
zó műsorral szórakoztatta a ren-
dezvény közönségét és egymást, 
tanúságot téve minden hitetlen-
kedőnek, hogy igenis” nem csak 
a 20 éveseké a világ”. Az idézett 
dalszöveg sem maradt csupán 
szellemeskedő fordulat, mert 
szerencsére több csoport dal-
csokrában is felhangzott.

A magam részéről már látat-
lanban imádtam minden idős 
produkciót, azonban a fellépők 
elmondása szerint gyakran még 

néhány kortársuk szemében is 
megbotránkoztatást váltanak ki 
csupán azzal is, hogy színpadra 
mernek lépni. A közel harminc 
csoport mindegyikének műso-
ra kidolgozott és színvonalas 
volt. Néhányukat emelném ki 
az abszolút kedvenceim közül. 
Kezdetnek mindjárt a házigaz-
dákat, akik különleges dalban 
mutatkoztak be, csodaszép, sa-
ját tervezésű és készíttetésű for-
maruhájukban. A dunaföldvári 
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub egy 
nagy sikerű Apáca Showt adott 
elő. A mezőfalvi Sárga Rózsa 

Nyugdíjas Klub táncoslábú 
hölgyek  produkciója a 

mindennapok kettős-
ségét mutatta be ki-

válóan, a mezőfal-
vi tánckart vezető 
Strifler Ágnes has-
tánc produkciója 
pedig pont volt az 
i-n. Kiemelném az 

egyetlen, csak férfi-
akból álló Félnótás 

nevű dunakömlődi 
csoport produkcióját 

is. A snájdig úriemberek 
óriási sikert arattak, nótáik-

ra táncra perdült a közönség. 
A testvértelepülések is kitettek 
magukért, éppúgy mint a be-
loianniszi fiatalokból álló cso-
port, akik tradicionális és nap-
jainkba helyezett produkcióik-
ban egyaránt megcsillantották 
a görög virtust.

Hatalmas ötlet volt a Kulcsi 
Vidám Emberektől saját él-
ményeik újraálmodása, ennek 
a tematikus rendezvénynek a 
megalkotása, megszervezése. 
Figyelemre méltó azért is, mert 
ilyen különleges közönséget cél-
zó rendezvény, ilyen színvonalas 
szervezésben, tartalommal for-
mabontó és egyben hiánypótló 
is a fesztivál szezonban. 

 Jobb Gyula Kulcs polgármestere a testvértelepülésék  
vezetőivel, az előtérben Kaiserné Gödöny Erzsébet  
a Vidám Emberek Közösségének vezetője

A dunaföldvári Őszi Alkony Nyugdíjas Klub  
egy nagy sikerű Apáca Showt adott elő

 A mezőfalvi tánckart vezető 
Strifler Ágnes hastánc pro-
dukciója óriási sikert aratott

Benne leszünk a 
tévében!

A II. Nemzetközi Duna-menti 
Idősek Találkozója alkalmából 

Kulcson járt a Magyar Televízió Életkor 
című műsorának stábja. A rendezvényen 
végig forgattak, így sok kulcsiról, illetve a 

Hajóállomáson zajlott rendezvényről készült 
televíziós anyag. A kulcsi vonatkozású 

televíziós program az Életkor című 
műsorban az M1 csatornán augusztus 

2-án, pénteken 10:35 perckor, 15:35 
perckor és 19:05 perckor lesz látható, 

de a Duna Televízióban is adásba 
kerül augusztus 3-án 04:35 

perckor.
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Június 28-án és 29-én a 
kultúra, a hagyományok 
és a művészetek iránt 
érdeklődőket várták egy 
különleges utazásra a 
szervezők. 

A Faluház mögötti közösségi 
téren megrendezett két napos 
rendezvény, az Aranykulcs ART 
Fesztivál szlogenje-  Kulturális 
Utazás Lélekemelő Csodákkal 
– volt.

A fesztivál Schweiczer Róbert 
és Steixner István művészek ki-
állításának megnyitójával vet-
te kezdetét, először Hegedűs 
Andrea a Kulcsi Faluház veze-
tője köszöntötte a résztvevőket, 
majd Fejes Balázs alpolgármes-
ternek adta át a szót.

– Mikor településünk érték-
tárát számba vettük, elértünk a 
Molnárné Lukács Anita nevé-
hez fűződő egykori Aranykulcs 
Fesztiválig, amelyet egyértel-
műen Kulcs értékei közé so-
roltunk. Azt gondolom a múlt 
kötelez. Ezért amikor a közel-
múltban nyílt egy pályázati le-
hetőség, mely olyan rendezvé-
nyek újjá élesztésére kínált for-
rást, mely értékhordozó, de az 
elmúlt két évben nem szerepelt 
az adott település életében, nem 
volt kérdés, hogy Kulcs tekin-

tetében az Aranykulcs Fesztivál 
újjá élesztését kell megcéloz-
nunk. Köszönöm mindenkinek 
akik hittek és hisznek a feszti-
vál Kulcsi erejében – mondta 
el Fejes Balázs Kulcs alpolgár-
mestere.

Ezután Molnárné Lukács 
Anita a fesztivál életre keltője 
és ötletgazdája beszélt a kezde-
tekről, majd bemutatta a két ki-
állító művészt is. 

– A kiállítás gyönyörű bőr-
műves és keramikus alkotásai 
közti kapcsolat a szkíta motí-
vumok, és a modernitás- invi-
tálta a megnyitó résztvevőit a ki-
állítás megtekintésére Molnárné 
Lukács Anita. 

Ezt követően egy interaktív 
színházi előadás részeseként, 

tekinthettünk be, többek kö-
zött az alkotási folyamatokba is 
a Pillanatragasztó Társulat jó-
voltából. 

Az Aranykulcs ART feszti-
vál szlogenjében kínált kulturális 
utazás az összművészeti forgatag 
második napján tovább folytató-
dott. A Faluház újra megnyitotta 
kapuit a fesztiválozók előtt, tele-
pülésünkön szombaton is min-
den az Aranykulcs körül forgott. 
Az Aranykulcs ART Fesztivál 
helyszíne a Faluház mögötti új 
közösségi tér volt, itt még a köve-
zésében is egy arany színű kulcs 
köszön vissza ránk. A gyerekekre 
is gondoltak a szervezők, nekik 
a Faluház melletti egyik családi 
ház udvarán rendeztek be egy 
szalmabálás kölyökudvart, ahol 
a Székesfehérvári Mintakincstár 
megannyi fajátéka várta őket. 

A kulturális utazás során is 
megéhezik a magyar, ezért a 
szervezők kulináris kínálatról 
is gondoskodtak. A Jövő Kulcsa 
Egyesület jóvoltából halászlét és 
slambucot kóstolhattak az éhes 
fesztiválozók, de szerepelt még 
a kínálatban kürtöskalács, házi 
rétes és sparhelten sült finom-
ságok, vattacukor, no meg az 
Adonyi Borrend szép borai.

A szlogenben szereplő lélek-
emelő csodákat, pedig a fellépő 

művészek színvonalas előadásai 
során élhettük át. A színpadi 
program népzenével, mégpe-
dig a Kákics Zenekarral indult. 
Majd Göbölös Virág és Kurkó 
Lajos duója hegedű és gitár já-
tékával varázsolta el a nagyér-
deműt, tolmácsolásukban még 
egy Guns N' Roses nótát is hall-
hattunk. Balogh Zoltán és bril-
lírozó fúvós tanítványai után, 
Gulácsi Zoltán és Rinyu Nóra, 
majd a Dóka Attila Akusztik 
lépett színpadra. Közben Jobb 
Gyula Kulcs polgármestere is 
üdvözölte a fesztiválozókat és 
megköszönte a szervezők ál-
dozatos munkáját. A legifjabb 
fesztiválozók számára elhozták a 
Mesélő Bőrönd gyermekműsort 
és két mesemondót is. A feszti-
vál ideje alatt az Újpart Egyesület 
egyik művésze, Éri Jenő a hely-
színen készített zenei ihletésű 
festménye és helyi művésztár-
sa Kosztolányi György festőmű-
vész egyik alkotása került kala-
pács alá jótékony célból a ren-
dezvényen.

Majd következett az OTI 
VOICE &BASS remek produk-
ciója, a GARBÓ Zenekar a cso-
dás, bugó hangú Natalival, végül 
pedig az est és a fesztivál sztár-
fellépője Kovács Nóri. A kö-
zönség legnagyobb örömére az 
elismert énekesnő több mint 
egy órás, személyes hangvételű, 
bensőséges, kamara koncertjé-
vel zárta kapuit az Aranykulcs 
ART Fesztivál Kulcson. 

A gazdag kiállítási anyag a 
hó végéig még megtekinthető a 
Kulcsi Faluházban. A kerámiák 
és bőrműves alkotások mellett 
a látogatók egy igazi kuriózum-
mal is találkozhatnak, ugyanis 
a Könyvtár archívumából előke-
rült és a szervezők ismét szolgá-
latba helyezték a Faluház ’70-es 
évekbeli vendégkönyvét.

Utazás lélekemelő csodákkal
Aranykulcs ART Fesztivál 

 Jobb Gyula Kulcs polgármestere is üdvözölte  
a fesztiválozókat,  Hegedűs Andrea  
és Molnárné Lukács Anita társaságában a színpadon

Steixner István és Schweiczer Róbert, Molnárné Lukács 
Anita, Fejes Balázs alpolgármester  
és Hegedűs Andrea a kiállítás megnyitón
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Csusz Gergő rekord fogása
Gyermek Horgászverseny Kulcson 

2019. július 
6-án Gyermek 
Horgászversenyt 
rendezett a Kulcsi 
Horgász Egyesület, a 
kulcsi Hullám utca alatti 
Dunai-partszakaszon. 

Idén már az 
ötödik alkalom-
mal hívták hor-
gászni a gyere-
keket az egyesü-
let tagjai, mert 
céljuk, hogy 
minden Duna-
parti gyermeket 
kimozdítsanak 
a szobából a 
szabadba.

19 kis hor-
gász és család-
jaik, valamint 
több kulcsi lakos és sok néze-
lődő is úgy döntött, hogy a hűs 
szobából, a televízió és a szá-
mítógép helyett a Duna-partot 
választja és együtt tölti a sza-
badidejét.

A verseny helyszínén a 
Kulcsi Horgász Egyesület tag-
jai idén is hangulatos pikniket 
varázsoltak.

Hagyományosan zsíros ke-
nyérrel és palacsintával várták 
a versenyzőket, majd a verseny 

helyek kisorsolása után, a gye-
rekek állítása szerint a jó fo-
gáshoz elengedhetetlen kabala 
sapkával és pólóval -az egye-
sület jóvoltából- felvértezve, 
minden versenyző elfoglal-
ta a neki sorsolt pozíciót. A 
Gyermek Horgászverseny sza-
bályai szerint a felnőttek csak 
szerelni, csalizni esetleg a le-
szakadt, beakadt horgok ki-
gubancolásánál segíthetnek. 
A legkisebbeknek leszedhe-
tik a halakat is a segítőik, de 

a bedobástól a halak kiszedé-
séig mind a gyermek horgá-
szok feladata.

A megmérettetés 9 órától 
11 óráig tartott, a hivatalos 
mérlegelés után hirdették ki 
az eredményeket. 

Két korcsoportban ver-
senyeztek a gyerekek. A ki-
csik között a 3-9 évesek ver-
senyeztek. Az első helyezett 
itt Csusz Gergő, a második 
Darabos Roland, a harmadik 
Posch Vince lett. A nagyob-
bacska versenyzők – 10-14 
éves korig – viadalában az el-
ső helyezett egy ifjú hölgy lett, 
Radnó Rita. Ebben a korosz-
tályban ezüst érmes Herczog 
Marcell, míg a harmadik he-
lyezett Mészáros Róbert lett. 

Minden versenyző érmet és 
oklevelet kapott emlékül, a do-
bogósok pedig kupát és a to-
vábbi horgászathoz a CsuCsu 
Csali Horgászbolt felajánlása 
révén horgászbotot és etető-
anyagot is haza vihettek.

A 2019. évi Kulcsi Gyermek 
Horgászversenyen a mennyi-
ségi rekordot Csusz Gergő ál-
lította fel, aki összesen 111 ha-
lat fogott, míg Belusán Zsolt 
Dáriusz a legnagyobb halat 
fogta ki. 

A verseny díjkiosztása köz-
ben már készült a finom du-
nai sült hal, amit én is meg-
kóstoltam. 

Augusztusban lesz a felnőtt 
maratoni horgászverseny, ta-
lálkozzunk ott!

Méreiné Vali az egyesület nevében 
minden versenyzőnek érmet és oklevelet 
adott át emlékül
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Kulcs története
A szabad strand a '60-as évek elején  

Embert próbáló 
tikkasztó meleg volt. 
Az ablakok előtt a 
redőnyök leeresztve, 
ezzel is segítve 
megőrizni a ház 
hűvösségét, de a 
redőny lécei között 
beszűrődő fény 
éreztette, hogy kint 
milyen nagy a forróság. 
Ezek a hatvanas évek 
első nyarai voltak. 
Gyerekként ez a kép, 
ez a hangulat jelentette 
a hamisítatlan igazi 
nyarat. 

A szüleink kiadták az ukázt: 
a hőséget átvészelni csak a 
Dunán lehet, irány a strand! 
Erre mi gyerekek örömujjon-
gásban törtünk ki, megindult 
a lázas készülődés. Anyánk jól 
tudta: ha a gyerek már csak 
a víz közelébe kerül is, farkas 
éhes lesz. Így aztán került bő-
ségesen a kosárba a kenyér és a 
zsír, mellé a friss zöldek. Olyan 
jól soha sem esett étel, mint 
ott a Dunán fürdés után elfo-
gyasztott zsíros kenyér zöld-
paprikával, paradicsommal. 
A teljes strandoláshoz szük-
séges kelléktár ahhoz bőven 
sok volt, hogy szüleink négy 
kis gyerekkel gyalogosan vág-
janak neki az útnak. Előkerült 
a család egyetlen gépjármű-
ve, a Pannonia motorkerék-
pár. Komoly logisztikai feladat 
volt, hogy mindenki és velünk 
együtt a szükséges holmik is 
két fordulóval lekerüljenek 
a gyalogos strandlejáróhoz. 
Innen már csak le kellett sza-
ladni a keskeny gyalogúton a 
partra. Az út utolsó, mere-
dek része sűrű bokrok között, 
árnyas fák alatt kanyargott a 
környékbeliek által kialakított 

lépcsőkön. Végre kiértünk a 
Dunához, először az öt, ha-
talmas nyárfa alá érkeztünk, 
melyek árnyékába el lehetett 
húzódni, ha elég volt a napo-
zásból. Akkor még nem lé-
teztek sokszoros védőfaktort 
tartalmazó napolajok, az első 
időszakban figyelni kellett a 
leégés elkerülésére.

A fák alatti részen a part 
mélyen homokos volt, kiváló-
an alkalmas a focizásra, melyet 
a fiatalok – és a már idősebbek 
is – ki is használtak. Nem volt 
gond a focicsapatokat kiállíta-
ni, hiszen ilyenkor a strandon 
harminc-negyven ember min-
dig lent volt. A bokáig süppedő 
homokban, az egyenetlen fel-
színen ide-oda pattogó labda 
utáni szaladgálásban nagyon 
meg lehetett izzadni, ami után 
– kellő pihenőidőt követően – 
még jobban esett a habokban 
a hűsölés.

Közelebb kerülve a vízhez 
a part végig sóderos, egyenle-
tes volt ameddig csak a lábunk 
leért. Ha elindultunk felfelé, a 
hajóállomás felé, a strand vé-
gétől már teljesen más volt a 
part. A térdig süppedő kékes-
fekete, kenőcsös mocsárszagú 
iszap a gyerekek számára min-
den tiltás ellenére igen vonzó 
volt. Meghemperegtünk ben-
ne, nagy iszap csatákat ren-
deztünk, bekentük magunkat 
teljesen, hogy csak a szemünk 
látszott ki. Ezzel riogattuk a 
szülőket, ismerősöket, élvez-
tük, hogy komoly gondot okoz 
felismerni ki kinek a gyereke. A 
strand alsó végén bővizű forrás 
csörgedezett át a homokos-ka-
vicsos parton a Dunába, ezzel 
a legkiválóbb lehetőségeket kí-
nálva a homokvárak építésére. 
Nyaranta itt megannyi szebb-
nél szebb vár nőtt ki a homok-

ból sok szorgos gyermek keze 
nyomán, hogy miután az ámu-
ló felnőttek dicséretét begyűj-
tötte, újra átadja helyét a kö-
vetkező remekműnek.

A strand ekkor bóják-
kal kijelölt fürdőhely volt. 
Strandőr felügyelte a rendet 
és a fürdőzők biztonságát, aki 
nem más volt, mint Oláh bá-
csi. Oláh bácsi – rácalmási 
lévén – naponta evezett fel 
Kulcsra a ladikjával. Benne a 
vöröskeresztes mentőládájával, 
a mentőgyűrűvel és a ladik há-
tuljára kitűzött fehér zászlóval, 
rajta nagy vörös kereszttel, 
mellyel már messziről tudatta, 
hogy voltaképpen Ő miért is 
van itt. Számára a teendő nem 
merült ki csak abban, hogy őriz-
te a fürdőzőket, hanem közben 
igen hasznos munkát is végzett 
ügyes kezű ember lévén. Míg 
ladikjában ülve fél szemét a ví-
zen tartotta, addig formás, erős 
kerti bútorokat fonott fűzfavesz-
szőből mindenki szeme láttára. 
Sokan meg is csodálták munká-
ját, minek révén előttük öltött 
testet egy szép karosszék, hinta-
szék vagy egyéb kerti alkalma-
tosság. Nem is kellett ennél jobb 
reklám, nem győzte kiszolgálni a 
megrendelőket. Nyarak teltek el 
így, majd később már nem mű-
ködhetett ez a part kijelölt fürdő-
helyként tovább, strandőr sem 
kellett már. Évek múlva hallot-
tuk a szomorú hírt, hogy Oláh 
bácsi tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. A sors különös fintora, 
hogy a ladikjából a rácalmási ág-
ban a vízbe esett, és megfulladt – 
nem tudott úszni. Ennek ismere-
tében mondható szerencsének, 
hogy strandőrködése alatt iga-
zából senki sem szorult menté-
si segítségére.

Mivel ezeken a nyarakon 
sokan látogattak le strandol-

ni, igény merült fel öltöző ki-
alakítására. Édesapám ekkor 
már részt vett a helyi közélet-
ben, valamint a part rendsze-
res látogatója is volt, így felvál-
lalta, hogy utána jár az öltöző-
höz szükséges faanyagoknak. 
Valahonnan sikerült is megsze-
rezni a szükséges hozzávalókat, 
és lelkes fiatalok közreműkö-
désével hamarosan elkészült az 
öltöző. Sokáig nem használhat-
ták a fürdőzők, mivel – ahogy 
a Duna sokszor nem „tiszteli” a 
mellette élő emberek munkáját 
– itt is ez történt pár év múl-
va: a tavaszi nagy árvíz össze-
döntötte, elsodorta az öltözőt.

A későbbiekben is sokan  
lejártak fürdeni, kihasználták 
a Duna kellemes adottságait 
– de már nem kijelölt fürdő-
helyként – csak saját felelős-
ségükre. Közben az öt hatal-
mas nyárfa kezdett kiöregedni, 
egyre jobban kimosta  a gyö-
kereit a víz – emellett voltak, 
akiknek útjukban lévén – ezt 
a folyamatot még igyekeztek 
is gyorsítani. Az „eredmény” 
nem maradt el, egy-két év alatt 
mindegyik fa kivágásra került. 
Évek múlva közvetlenül a part 
fölé – sokak tiltakozásának el-
lenére – egy nyaraló is épült, 
ezzel jelentősen megváltoztat-
va a korábbi képet. 

A strand régi formáját a 
nagy földcsuszamlás végleg 
eltüntette, vele együtt a pár 
hónappal korábban komoly 
közösségi munkával betonból 
kiépített lépcsőlejáró is meg-
semmisült.

A következő évek feladata 
lehet, ismét egy vonzó fürdő-
hely kialakítása.

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő, 

kulcsi históriás
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Idén ismét vízre szálltak 
a Jármai Károly Csepel-
sziget kerülő Vízitúra 
evezősei. 

A négy napos programot 
július közepén, kényeztető 
napsütésben rendezték meg, 
amelyen dr. Keleméri Gábor, a 
KSE Vízitúra Szakosztályának 
vezetője, a túra ötletgazdája 

és húsz vállalkozó szellemű 
résztvevő teljesített.

A megkérdőjelezhetetlen 
és számomra irigylésre méltó 
sportteljesítmény mellett so-
kunkban felmerülhet a kérdés, 
hogy miért pont Jármai a ví-
zitúra névadója? A Jármai név 
sokunknak csenghet ismerő-
sen, hiszen dr. Keleméri Gá bor, 
a híres előd emlékét őrző unoka 

manapság is el-el megy mellet-
tünk a kulcsi utcán, bár olvas-
hatjuk a Jármai nevet a Faluház 
falán, utcatáblán vagy láthatjuk 
az állatorvos-professzor mell-
szobrát az óvoda előtti szobor-
parkban. A neves állatorvos 
1920-ban vetette meg a lábát 
Kulcs-pusztán. Megalapította a 
KUPAC -ot, első számú vezető-
je volt, tudományos ismertsé-

ge és kedves modora szívesen 
látott vendégeivé tette a kul-
csi evezős közösséget vízitúrá-
ik során a szomszédos telepü-
léseken. A professzor személyi-
sége hozzájárult, hogy az állat-
orvosi közösség kedvelt üdülő 
települése legyen Kulcs, így ké-
szülhetett a KUPAC tagság se-
gítségével kényelmes gyalogút, 
vagy csónakház is.

Kajakkal a Csepel-sziget körül 
Jármai és a KUPAC 

Sátortábor a Horgásztanyán 
Kis focisták táboroztak 

Már harmadik éve, 
minden évben nagy 
siker a kis focistáknak 
szervezett sátorozás a 
Horgásztanyán.

Idén is néhány felejthetetlen 
napot tölthettek együtt a spor-
toló gyerekek, a szüleik, vala-
mint Papp Sándor és Erdélyi 
Péter edzők, illetve Tóth 
László a Sportegyesület lab-
darúgásért felelős alelnöke is. 

Papp Sándor, akit jól ismer-
hetnek a futball rajongó kulcsi-
ak, hisz hosszú évekig töltötte be 

a felnőtt labdarúgó csapat ka-
pusi posztját, most az U7 és az 
U9 edzői minőségében volt je-
len a táborban.

– Mindennap volt foci fog-
lalkozás, játszottunk edzőmecs-
cset Iváncsával, de fagyiztunk, 
fürödtünk a Dunában, bográ-
csoztunk, dinnyéztünk és részt 
vettünk a Gyermek Horgász 
Versenyen is, mindezt együtt. 
Barátságok születtek a gyere-
kek között éppúgy, mint a szüle-
ik között, és pozitív mellékhatás-
ként összekovácsolódunk, mint 
csapat is, ami úgy gondolom az 

eredményeinkben is megmutat-
kozik- mondta el Papp Sándor.

Tóth László az egyesület 
részéről kifejtette, hogy a tá-
bor a szülők, a szponzorok és 
nem utolsósorban a TAO tá-
mogatások jóvoltából jöhetett 
létre. Tapasztalata alapján az 
itt megalapozott kapcsolatok, 
olyan nagy jelentőségűek, me-
lyek a gyerekeket és a szüleiket 
is végig kísérik majd az életük 
során, hiszen akik egy korcso-
portban fociznak most ovisként, 
azok nagy része egy osztályba 
fog járni majd az iskolában is.

Iváncsával játszottak  
edzőmeccset a gyerekek



14 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

  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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 Benne leszünk a tévében 
az Életkor című műsor-
ban az M1 csatornán 
augusztus 2-án, pénteken 
10:35 perckor, 15:35 perc-
kor és 19:05 perckor lesz 
látható Kulcs, de a Duna 
Televízióban is adásba 
kerül a településünkkel 
foglalkozó műsor augusz-
tus 3-án 04:35 perckor.

 24 órás felnőtt horgász-
verseny:  augusztus  
17-én, 8 órától.

 Frizbi minden vasárnap 
17 órátol a sportpályán.

 Kosztolányi György 
festőművész és ta-
nítványai munkáiból 
kiállítást rendeznek 
a dunaújvárosi evan-
gélikus templomban. 
A megnyitó augusztus 
4-én, 17 órakor lesz.

 Augusztus 20. ünnepség 
a Kulcsi Hajóállomáson.

 Disco: augusztus 10-én 
a Kulcsi hajóállomáson.

 1Úton Nemzetközi za-
rándoknap az édesapá-
kért, augusztus 24-én 
szombaton.

 Csillagfényes kulcsi 
esték a Dunán. 2019. 
augusztus 17-én, 19 órá-
tól zenél az SZMK Retro 
Zenekar.

Várjuk az érdeklődőket!

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

Programajánló

Fodor István a 
református lelkipásztor 
minden sporteseményen 
ott van. 

Nem csupán támogatást nyújt 
a pálya széléről, hanem aktí-
van részt is vesz, focizik a 
Református Sasok csapatában a 
falunapon, vagy középső evezős 
a Jármai vízitúra egyik hajójá-
ban és minden vasárnap kijár 
a Kulcsi Sportpályára frizbizni.

Fodor Istvánnal beszélget-
tünk:

– Az ultimate frizbit 
Amerikában játszották először. 
Egyetemisták az almás pités tál-
lal kezdték el, később ebből ala-
kult ki maga a frizbi is. A lát-
szat ellenére a frizbizés nem 
csak a dobálózásról szól, ha-
nem egy olyan csapat játék, ahol 
nagyon fontos az együttműkö-
dés. Alapvetően nincs ben-
ne önzőzés, ha az ember meg-
kapja a frizbit, akkor passzolni 
kell, mert így halad előre a ko-
rong. A cél az, hogy az ellenfél 
célterületérén, vagy szaknyelven 
– az ellenfél zónájában kapjuk el 
a frizbit, akárcsak a rögbiben. Ha 

a frizbi földet ér automatikusan 
az ellenfélé a pont.

Technikai sportág lévén a fej-
lődésnek meg kell adni az időt. 
Szokatlan, hogy nem labdával 
játszunk, így nem gömb ala-
kú. Cserébe azonban annál na-
gyobb élmény mikor lebeg előt-
tünk a frizbi és van időnk el-
kapni, olyan mintha egy lassí-
tott felvételen látná futni magát 
az ember, így nagyon gyorsnak 
érzi magát.

Tehát két csapat kell a jó já-
tékhoz, ezért is gondoltam úgy, 
hogy a frizbi tökéletesen alkal-
mas közösség építésre. Mivel 
2013-ban Magyar- bajnoki má-
sodik helyezést értem el, úgy ér-
zem ehhez értek, ebben tudok 
fejlődést nyújtani. Hitem sze-
rint fontosnak tartom a tes-
tünkkel való harmóniát, mert 
nem csak lelki dolgokból áll az 
életünk, hanem el kell fogad-
ni, hogy testben teremtett meg 
Isten mindnyájunkat. Ezért er-
re is gondot kell viselni, vigyáz-
ni kell rá ahogy tudunk és en-
nek része a sport is. 

Vettünk már részt kisebb 
amatőr bajnokságokon, a múlt 

évben a budapestin második he-
lyezést értünk el. 

Nagyon kedveljük az éjszakai 
frizbizést. Az augusztusi meleg 
napoknak sem kell játék nélkül 
eltelnie, mert éjszaka felkapcsol-
juk a nagy reflektorokat a mű-
füves pályán és ott frizbizünk, 
ez különleges élmény. 

Minden vasárnap várjuk a 
frizbizni vágyókat a sportpályán, 
17 órától, minden korosztályt, 
a hatodik osztálytól fölfelé, fiú-
kat-lányokat egyaránt. Kőhalmi-
Himfy Balázs a segítőm, edző-
ként és a játékok vezetésében 
is számíthatok rá. Rajta kívül 
csak alkalmanként fordulnak 
meg felnőttek, leginkább 18 év 
alattiak járnak frizbizni. 

Nincsenek feltételek, bárki-
vel szívesen játszunk, vallási ho-
vatartozástól függetlenül. Talán 
csak annyi, jobbító szándékom-
ból eredően, hogy a jelenlétem-
ben nem lehet dohányozni. A 
cigisek is jöhetnek természete-
sen, de azt kérem, hogy itt ne 
gyújtsanak rá – mondta el a kul-
csi focipálya szélén, a vasárna-
pi edzés előtt Fodor István, lel-
kipásztor. 

Önzőzés nélkül
Vasárnapi frizbi a sportpályán 

Állatmentők a hivatalban

A kulcsi Polgármesteri Hivatal 
bejárata felett egy házi rozs-
dafarkú madár család lakik. 
Először csak egy fióka poty-
tyant ki idő előtt a fészekből, 
ezt gyorsan orvosolták az ál-
latmentőnek felcsapott hiva-

tali dolgozók. De az első szár-
nyas fióka után, másik kettő 
is kiesett. Sajnos közülük már 
csak egy kis csicsergő élte túl a 
zuhanást. A szerencsés túlélőt 
a hivatal gazdálkodási előadói 
vették gondozásukba, Doma 

Mónika még átmenetileg ott-
honába is befogadta és ápolta, 
hogy erőt nyerjen az utazás-
hoz a kismadár és a Sukorói 
Madárkórházba folytathassák 
a szerencsés kulcsi rozsdafar-
kú ápolását. 




