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XII. évfolyam, 8. szám 2019. augusztus

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.

Augusztus 20., a Hajóállomáson

Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás  
és az államalapító I. István király emlékére, melyet a kulcsiak a Hajóállomáson ünnepeltek.  
Czere József és Horváth Benedek, a két kulcsi sportoló az elért kiemelkedő sport eredményeikért 
kapott elismerést Jobb Gyulától, Kulcs polgármesterétől az augusztus 20-ai ünnepségen.  
Ezúttal nem egy újabb medált, vagy serleget kaptak ajándékba, hanem  
a kulcsi csónakház egy-egy antik evezőjét, névre szólóan feliratozva.

A rendezvényről készült beszámolónkat a 8. oldalon tekintheti meg. 
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Maratoni Horgászverseny
Radnó György lett a vándorkupa tulajdonosa 

A Kulcsi Horgász 
Egyesület 
szervezésében a kulcsi 
Hullám utca alatti 
Dunai Partszakasz 
volt a helyszíne a 
felnőttek részére idén is 
megrendezett 24 órás 
horgászversenynek.

A maratoni megmérettetés 
augusztus 17-én, szombaton 
reggel 8 órától vasárnap reggel 
8 óráig tartott. A szervezők 
a folyó apadása, valamint a 
telihold közelsége miatt nem 
vártak rekord eredményeket a 
verseny kezdetén. 

Az ideális az lenne, ha ép-
pen áradna a Duna, mert ak-
kor mozgásban vannak a halak. 
De nem a számszerűsíthető tel-
jesítmény a legfontosabb, ha-
nem a közösség, és az élmény. 
A megszokott baráti társaságok 
mellett minden évben csatla-

kozik hozzánk egy-két új ver-
senyző. Elkísérik őket a család-
tagok, de a Duna-parti lakó-
kat, érdeklődőket is szeretettel 
fogadjuk  – monda el lapunk 
kérdésére Méreiné Vali, a hor-
gászegyesület szóvivője.

A vasárnap reggeli mérle-
gelést követően történt ered-
mény hirdetés alátámasztot-
ta a kulcsi horgászok jóslatát, 
ugyanis a maratoni megméret-
tetés győztese és a vándorku-

pa idei nyertese Radnó György 
lett, aki csupán 4,5 kg halat fo-
gott ezúttal. A második helye-
zett horgász Rabóczki Zoltán, a 
harmadik helyezést pedig Lelki 
György nyerte el. 

A 24 órás kihívás és az éjsza-
kai horgászat a 16 versenyző-
nek önmagában is különleges 
élmény volt, melyet a horgász 
egyesület által készített gom-
bás vaddisznó pörkölt koro-
názott meg.

Értesüléseink alapján az inter-
neten különböző szolgáltatá-
sokat hirdető, illetve magukat 
különböző szolgáltató kép-
viselőjének kiadó személyek 
egyedül élő, idős embereket 
keresnek fel otthonukba és 
sérelmükre különféle vagyon 
elleni bűncselekményeket kö-
vetnek el. A világhálón közzé-
tett hirdetés gyakran csak egy 
csali, ami a gyanútlan áldoza-
tok kárára csalással, lopással 
végződik. Kérjük, fogadják 
meg a rendőrség tanácsait, 
hívják fel rá a környezetükben 
élő idősebb ismerőseik, roko-
naik figyelmét is! Megelőzhető 

a kellemetlenség, ha nem en-
gednek be otthonukba idege-
neket, még az udvarukba sem, 
legyen a hivatkozás alapja 
bármilyen hivatalos is, bármi-
lyen jó üzlet is, vagy esetleg 
segítség kérés. Ha mégis be 
kell engedni valakit, akkor azt 
soha ne tegye egyedül! Hívja 
azonnal a szomszédot, vagy a 
közelben élő rokont, esetleg 
egy ismerőst az utcáról. 

Ne tartsanak otthon nagy 
mennyiségű készpénzt, értéke-
ikkel ne hivalkodjanak! Nagyon 
fontos – otthon tartózkodás ese-
tén is, hogy tartsák zárva a la-
kás ajtót és kaput.

Vigyázat csalók!
Idős embereket csaptak be Kulcson  

Elstartol a számítógépes képzés

Ingyenes számítógépes képzés indul kulcsiaknak szeptem-
bertől civil kezdeményezéssel. A hiánypótló számítógépes 
képzés megbeszélése szeptember 11-én, 14 órakor lesz a 
Faluházban. Bárki jelentkezhet, életkor megkötés nincs, a 
képzés teljesen ingyenes. Egyetlen feltétel, hogy bejelentett 
kulcsi lakosnak kell lenni.

Szóljon ismerősének is, még nem késő! Végre minden 
kulcsi, aki kedvet érez az informatika világához megtanul-
hatja a számítógép kezelés, és internetezés 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 lehet: 
Kaiserné Gödöny Erzsébetnél 

a 06 (30) 352-1947-es telefonszámon.

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 
alábbi telefonszámon: 06 
(70) 639-0168.

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

Köszönettel,
Dienes Annamária

rendezvényszervező
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Csatornázás utáni  
út helyreállítási munkálatok: 

üTavasz utca — (önkormányzati kivitelezéssel)  
     első ütem kész! 
• Arany János utca — déli oldala javítva,  
   északi oldala folyamatban
üRózsahegyi utca — első ütem kész!
üRákóczi utca — első ütem kész!
• Fecske utca — folyamatban
üSőtér sétány —  kész, kereszteződésnél pótlás lesz
üGyöngysor-Mandula-Muskátli utca — első ütem kész!
üIfjúság utca — első ütem kész! 
üBem utca — első ütem kész, kereszteződésnél pótlás lesz
• Temető utca — folyamatban
• Bartók Béla utca — folyamatban
• Kossuth Lajos utca — részben készen van,  
   mivel önkormányzati tulajdonú utca ezért  
   a Magyar Falu Programban a teljes rekonstrukcióra  
   pályázatot nyújtunk be 
üÁrpád-Óvoda utca — első ütem kész!
• Dózsa György utca — folyamatban
üSütő András utca javítása — első ütem kész! 

Ezt a levelet nem rég kaptam, jól esett. Ilyen szavakért érde-
mes csinálni. Szeretném most megköszönni és mivel az írójától 
nincs külön engedélyem névnélkül eldicsekedni vele önöknek.
 „Szia Gyula!
Ma mentem először a Sütő utcán, gratula neked és a csapatnak.
Nehéz politikusnak lenni, de ami jó azt is meg kell látni, bravó!”

A szúnyoghelyzettel kapcsolatban ahogy már 
említettem központi műveletről volt szó. A 
Katasztrófavédelem illetékeseivel folyamato-
san tartjuk, tartottuk a kapcsolatot. Így két 
légi és három földi szúnyoggyérítés volt, mely 
élvezetes nyarat tett lehetővé önöknek.

A kulcsi közvilágítással kapcsolatos bőví-
tési munkálatokról tájékoztatom a lakossá-
got, hogy a szolgáltatóval jelenleg egyezte-
tést kezdeményeztem. Ugyanez a helyzet a 
kamera rendszer kiépítése kapcsán, azon-
ban a kamera rendszer megvalósításának 
forráshiány is útját állja, ennek áthidalá-
sa érdekében  a kivitelezővel egyeztetést 
kezdeményeztem.

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Településünk lakóit leginkább foglalkoztató fontos 
kérdésekre keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető, minden kulcsit érintő témákról kér-
deztük a polgármestert, Jobb Gyulát.

Ahogy már előző lapszámunkban is beszéltem róla az út-
javítást rögtön két részre is bonthatjuk a csatornázással kap-
csolatos helyreállítási munkálatokra, valamint az önkormány-
zat által végzett útjavítási munkálatokra. Az önkormányzat által 
végzett útjavítások koordinálásával a településgondnokot Pulai 
Tibort bíztam meg, éppen úgy mint a településen önkormány-
zati gondozásban lévő területek kaszálásának szervezését, fel-
ügyeletét is ő végzi.

Augusztus 28-án, szerdán volt egy műszaki bejárás a csa-
tornázás utáni út helyreállítási munkálatok tekintetében. Sok 
utcában a csatorna gerincvezeték nyomvonalát már kijavítot-
ták, azonban a bekötések helyét még nem, ezzel kapcsolatban 
és a garanciális kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok pontos 
egyeztetésével történt a  szerdai bejárás. 

A csatornázás utáni helyreállítási munkálatokról, ahogy meg-
ígértem a már közölt kivitelezőtől bekért ütemterv alapján a 
megvalósulásáról a lentiekben és Kulcs utcáin is tájékozódhat-
nak. Továbbra is mindent megteszek a munkálatok minőségi és 
idő hatékony kivitelezéséért. 

A Sütő András utcában gallyazást végeznek  
az önkormányzat dolgozói az új piros traktorral
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Piros traktor érkezett 
13 milliós nyertes pályázatból bővült a géppark Kulcson 

Ebben a hónapban a 
szokásos beütemezett 
munkáink mellett 
sok rendezvényre 
készültünk és lakossági 
kérésre több S.O.S. 
munkát is elvégeztünk. 

Nagy segítség az új traktor, 
mellyel folyamatosan dolgo-
zunk, az ilyen eszköz igényű 
munkáink során. A traktor-
ral végzett munka feltétele a 
megfelelő jogosítvány, mellyel 
kis csapatunk szabályszerűen 

rendelkezik. Köszönöm a segí-
tő kulcsiak hozzáállását, vala-
mint mind a három kollégám 
munkáját. Ígéreteinkhez hűen, 
tervszerű útjavításokat végez-
tünk: Rákóczi utcában, Kőgát 
feljárónál lakossági megkere-
sésre S.O.S. munkát végeztünk, 
Nosztalgia alatti parkolóban, 
Rozmaring utcában, Sőtér sé-
tányban, kátyúzás végeztünk a 
Göbölyjárás utcában. 

Útjavításokat tervezünk 
a következő egy hónap-
ban: Adonyi utca folytatá-

Közös érdekünk
Tibi – a településgondnok 

A Faluház mögötti 
közösségi téren 
került átadásra az a 
multifunkciós Antonio 
Carraro Tigre 4400 F 
típusú kommunális 
traktor, melyet az 
Önkormányzat által 
korábban beadott 
közel 13 millió forintos, 
nyertes pályázatból 
befolyt összegből 
vásároltak meg. 

Augusztus 6-án, az átadásnál 
jelen volt Jobb Gyula polgár-
mester, Fejes Balázs alpolgár-
mester, valamint a forgalmazó 
AGROLÁNC Kft. ügyvezető 
igazgatója Szemerei Károly.

– Nagy előrelépés ez Kulcs 
életében, hiszen a közterüle-
tek és zöldfelületek gondo-
zására, karbantartására ed-
dig rendelkezésre álló gép-
parkunk szinte nem is volt és 
emberállományunk is csupán 

3-4 fő, külsős vállalkozó állan-
dó jellegű bevonására pedig 
nincs kellő anyagi fedezete az 
Önkormányzatnak – tájékoz-
tatott bennünket Jobb Gyula 
Kulcs polgármestere.

A megvásárolt csillogó, pi-
ros, modern berendezés azon-
ban, mely többek közt egy 
függesztett hidraulikus ka-

ros rézsűvágóval, rugós ta-
lajkövetéssel, egy függesztett 
gréderlappal és egy profesz-
szionális aprítógéppel is ren-
delkezik, nagyban megkönnyí-
ti majd Kulcs közterületeinek, 
parkjainak és utcáinak rend-
ben tartását, melyek mind az 
Önkormányzat feladatkörébe 
tartoznak.

Az új traktor átadásán részt vettek:  Fejes Balázs alpolgár-
mester, Jobb Gyula polgármester és a forgalmazó 
AGROLÁNC Kft. ügyvezető igazgatója Szemerei Károly is

Az önkormányzati gondozásban lévő területek, 
ahol tervszerű, ütemezett kaszálást végeztünk 

gépi és kézi erővel:
Császár-tanyán, Templom kertben, 
Büszkeségponton, Hajóállomáson, 

 Ipar utcában, Adonyi utcában
Gallyazást végeztünk Göbölyjárás utcában,  
a Csalogány, Hajnal és Muskátli utcákban.

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, 

Duna-parti rész.

Munkában a piros traktor,  
a volánnál Pulai Tibor településgondnok
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Kulcsiak Kulcsodon 
Testvérkapcsolatok újjáélesztése   

Kulcsodra indult egy 
kulcsi küldöttség 
augusztus 10-én, 
összesen 27-en  
látogattak el a 
testvértelepülésre, mely 
Duna szerdahelytől 
28 km-re, délkeletre 
a Duna bal partján, a 
Csiliz patak torkolatánál 
fekszik. 

A korábbi látogatást viszonoz-
ták a Kulcsodi Falunap alkal-
mából. Természetesen nem 
mentek üres kézzel a falunk 
béliek a vendégségbe, kulcsi ké-
peslapokat, a Kulcsi Krónika 
néhány számát, és a települé-
sünkről szóló könyveket vittek 
ajándékba a vendéglátók nagy 
örömére. 

– Különlegesen finom ebéd 
készült, kifejezetten a kulcsi kül-
döttség tiszteletére. Mivel ko-
rábban érkeztünk, mint ahogy 
a rendezvény elkezdődött vol-
na, alkalmunk nyílt elbeszélget-
ni a szervezőkkel. Minden ese-
ményen részt vettünk, így a fő-
zőversenyen is. Az egész kulcsi 
csapat kivette a részét a méltán 
híres kulcsi halászlé elkészítésé-
ből. A Kulcsi Halászlé kategó-
riájában az első, összesítettben 
pedig a harmadik helyezést érte 
el. A Vidám Emberek Közössége 
a házigazdák nyitó műsora után 
lépett fel, nagy sikerrel.

Mikor polgármes-
terként kezdtem dol-
gozni Kulcsnak nem 
volt élő testvér te-
lepülési kapcsolata, 
ezért célként tűz-
tem ki a telepü-
lésekkel való kap-
csolat újra teremté-
sét. Fontosnak tar-
tottam, hogy magyar 
lakta településeket ke-

ressünk meg szándékainkkal. 
A felénk, oly sokat emlegetett 
és gyakran csak vágyott össze-
tartozás és a magyarság érzése 
ezeken a településeken szemmel 
látható. Kulcsoddal és a hor-
vát Kopáccsal nagy örömünk-
re, szépen alakul a felfrissített 

kapcsolat. Sajnos azonban a szé-
kelyekkel ezidáig nem sikerült 
a kapcsolat újjáélesztése.

– Hasznos beszélgetésben 
volt részem a hét falut felölelő 
Csiliz-köz három polgármeste-
rével. Medve, Kulcsod és Csilis 
Patas első embereivel szóba ke-
rült többek között a számukra 
irigylésre méltó családpoliti-
kánk is – mesélte lapunknak 
Jobb Gyula Kulcs polgármes-
te- re.

Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
Vidám Emberek Közösségének 
vezetője, a küldöttséggel szintén 
részt vett a Kulcsodi Falunapon. 

– Mindenki saját maga finan-
szírozta az utat, a polgármes-
ter úr, pedig a busz leszerve-
zésében segített. Olyan élmény 

minden utazásunk Kulcsodra, 
amit senkinek nem szabadna 
kihagynia. Már az útunk is ki-
váló volt. Úgy gondolom, nagy 
örömet okoztunk ajándékaink-
kal, köztük Moró Piroska kö-
teteivel is. A fellépésünk is re-
mekül sikerült, kulcsi dalokkal, 
egy verssel, valamint a Gubicza 
házaspár szalontánc bemutató-
jával, mellyel a kulcsodi láto-
gatásra készültünk. Jómagam 
a főzőverseny egyik ítészeként 
is tevékenykedtem, de termé-

szetesen minden elfogult-
ság nélkül mondhatom, 

hogy a Kulcsi Halászlé 
most is remekül sike-

rült, mindent elkö-
vettünk, hogy Kulcs 
jó hírét a határon túl-
ra is elvigyük, sze-
retném, ha legkö-
zelebb még többen 

mennénk Kulcsodra 
– mondta el Kaiserné 

Gödöny Erzsébet. 

Rácz Józsefné, Horváth Lászlóné, Zarka Dominik a kukta  
és Jobb Gyula Kulcs polgármestere 

sa, Faiskola utca folytatása, 
Virághegyi rész folytatása

A keretben kiemelt terü-
letek rendbetételéért, a mun-
ka elvégzéséért mindent meg-
teszünk. Vetésforgó szerűen 
ismételjük a területek kaszá-
lását, heti rendszerességgel, 
melyet dokumentálunk és a 
következőkben be is fogunk 
mutatni. Az időjárás, vala-
mint az elsőbbséget élvező 
rendezvény helyszíneken el-
végzendő munkák nagyban 
befolyásolják a kaszálásra for-
dítható időnket.

Szívesen támogatjuk a la-
kossági kezdeményezéseket, 
az egyesületek előremutató 
hozzá állását.

A helyszínre érkezve éppen 
a beüzemelésről és a traktor ke-
zeléséről tartott elméleti okta-
tást Rádi Roland a forgalma-
zó cég szerviztechnikusa, Kulcs 
településgondnokának Pulai 
Tibornak és munkatársának 
Gál Zsoltnak, majd ezt követő-
en a kulcsi Császár-tanya mö-
götti területen folytatódott az 
oktatás gyakorlati része.

– A géppark műszaki tar-
talma úgy került összeállítás-
ra, hogy a meglévő, jelenle-
gi eszközparkkal, munkagé-
pekkel és kézi szerszámokkal 
mind funkciójukban, mind 
kialakításukban együtt lefed-
jék az Önkormányzat vonat-
kozó fenntartási munkáinak 
hatékony elvégzéséhez szük-
séges eszközeinek a körét. A 
kiválasztott géptípusok a pia-
con elérhető egyik legkorsze-
rűbb, ipari kivitelű eszközö-
ket képviselik, melyekkel tel-
jes körű, minőségi, hatékony 
és üzembiztos munkavégzés 
valósítható meg. Terveink kö-
zött szerepel az új berendezé-
sekkel kompatibilis hó tolólap 
beszerzése is – tájékoztatta la-
punkat Fejes Balázs Kulcs tele-
pülés alpolgármestere.

Horvátországi 
testvér településünkre, 

Kopácsra szeptember 14-én 
és 15-én, egyéni finanszírozással 
kulcsi küldöttség indul a Kopácsi 

Halnapra.  Kopács Horvátországban, 
Eszéktől 10 km-re északkeletre, a 

Drávaközben fekszik. Lakossága ~600 
fő, túlnyomórészt magyar lakta település. 
Mind látnivalókban, mind finomságokban 

senki nem fog hiányt szenvedni. Aki 
szeretne velünk tartani jelentkezzen a 

Faluházban, Dienes Annamáriánál: 
a 06 (70) 639-0168-as 

telefonszámon.
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A Kulcsi Fekete 
István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a 
település főutcáján 
található, a templom 
szomszédságában.  
A házak között 
belesimul az utca 
képbe, mintha mindig 
is ott lett volna. Nem 
csoda, hisz már az 
1900 évek elejétől 
működik iskola 
Kulcson és a mai 
iskolai főépület  
1959. szeptember 1-jén 
tárta ki kapuját  
először a kisdiákoknak. 

Szeptember közeledtével a 
Dunaújváros környéki is-
kolákat, óvodákat és böl-
csődéket látogatjuk meg, 
és arról érdeklődünk, ho-
gyan készülnek az új tanév-
re. Ezúttal a Kulcsi Fekete 
István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolába 
látogattunk.

Az iskolaigazgatóval Schi-
nogl Ferenccel beszélgettünk 
a kulcsiak iskolájáról. A kulcsi 
iskolaigazgató már a második 
tanévet kezdi a tanintézmény 
legfőbb vezetőjeként, azonban 
mint igazgatóhelyettes 2015-
től tevékenykedik Kulcson. 
Bár nem Kulcson él, de kul-
csi gyökerei révén jól ismeri a 
kulcsiak mindennapjait. 

Kulcson 11 osztály indul 
a 2019-2020-as tanévben. 34 
gyermek iratkozott be az el-
ső osztályba, ezért a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő-
en két első osztály indul, ép-
pen úgy mint a hetedik év-
folyamon is. Köszönhető ez 
annak az évek óta tapasztalt 
jelenségnek, hogy fiatal, gyer-

mekes családok, iskolás korú 
gyermekeikkel Kulcsra köl-
töznek. A folyamat az utób-
bi egy-két hónapban a már 
megtapasztaltnál is nagyobb 
mértékű volt. A megnöveke-
dett igényt infrastruktúrával 
kell kiszolgálni. Ezért az ön-
kormányzat jóvoltából az is-

kola bővítésére vonatkozó terv 
már két éve elkészült, sőt ezek 
a tervek minden szakhatósá-
gi engedéllyel rendelkeznek és 
készen állnak ehhez a nagy be-
ruházáshoz. Már „csak” a for-
rás hiányzik. Addig is a na-
gyobb termeket leválasztják, 
szükségtantermeket vonnak 
be, így tanítanak a pincétől a 
padlásig, az iskolai könyvtár-
ban, ha szükséges a faluház-
ban biztosítanak egy-egy órá-
nak helyet.

Az új tanévet a tankerület 
közreműködésével, új hang-
szerekkel és egy új digitális 
táblával kezdhetik. Szintén 
a tankerület jóvoltából részt 
vettek egy kéthetes nyári tá-

bor szervezésében. Kicserélik 
a tanévkezdésre a hat emele-
ti tantermük bejárati ajtajait, 
és folyamatban vannak a már 
említett tanterem leválasztá-
sok is. 

A sport különösen sike-
res területe a kulcsi iskolá-
nak, ahogy arról már olvasó-

ink is értesülhettek többször. 
Országos versenyek döntői-
ben is versenyzett kulcsi kis-
diák, a mostoha felkészülé-
si körülmények ellenére is. 
Jelenleg is élő megállapodás 
van érvényben a Dunaferr 
SE Birkózó Szakosztályával. A 
birkózással a kulcsi gyerekek 
órai és szakköri keretek kö-
zött egyaránt találkozhatnak. 
Az együttműködés olyan si-
keres, hogy több igazolt bir-
kózó versenyző is kikerült az 
iskolából. 

A szülők nyomon követhe-
tően bizalommal vannak az 
iskola iránt, hiszen az óvo-
dai csoport nagy része a helyi 
iskolában kezdi meg a tanul-

mányait. Szeretnék megszol-
gálni jó színvonalú oktatás-
sal a bizalmat és kiszolgálni 
a felmerülő igényeket, ezért 
pedagógiai program alapján 
első osztálytól oktatnak an-
gol nyelvet, valamint a zenei 
képzés szintén igen népsze-
rű, hiszen a tanulók harma-
da jár a zeneiskolába is. Az 
elmúlt évben az iskola adott 
tanulót a dunaújvárosi nyolc-
osztályos gimnáziumba, aho-
vá a kifejezetten erős tanul-
mányi eredmény szükséges. 
Bár kevés tanulmányi ver-
senyen vesznek részt, amin 
mégis azokon szép eredmé-
nyeket szereznek. 

Számtalan emlékezetes él-
mény részesei lehetnek a kul-
csi gyerekek, hiszen Kulcson 
koncerteztek a Nemzeti 
Filharmonikusok. Saját ren-
dezvényeik közül a zeneta-
nárok karácsonyi koncertje, a 
napközis gyerekek manós ka-
rácsonyi műsora, a szakmák 
napja, vagy a Fekete István 
Napok keretein belül a fiú-
lány vetélkedő, mind mind re-
mek programok voltak.

Kifejezetten jó kapcsola-
tot ápolnak az egyházakkal, 
a település intézményeivel, 
civil szervezeteivel, vállalko-
zókkal. A szülőkkel is igye-
keznek jó kapcsolatot tarta-
ni, hiszen nekik köszönhető 
az adventi teremparkettázó 
akció, a mosdókban a meleg 
víz, és a Hankookban dolgozó 
szülőknek több pályázati vív-
mány. A vidéki ember a termé-
szetközelsége miatt nyitottab-
bak és sokszor kedvesebbek a 
városlakóknál, és bár ismerik 
a mondást, hogy sok jó em-
ber kis helyen is elfér, tapasz-
talni már a bővített, új iskolát 
szeretnék igazán. 

Már „csak” a forrás hiányzik
Kulcson tanítanak a padlástól a pincéig 

Iskolánk hagyományait tekintve jelentős értékekkel bír
– Schinogl Ferenc igazgató
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Mindent a csatornázásról
Interjú Bíró Kornéllal 

Bár nem hivatalos 
fórumon, de 
tudomásunkra jutott, 
hogy a csatornázás 
témájában akad néhány 
nyitott kérdés. 

Ezért megkerestük a csatorná-
zási munkálatok projektveze-
tőjét Bíró Kornélt, hogy min-
den kulcsi tisztán láthasson a 
témában.

– Milyen ütemben haladnak 
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépí-
tésének kivitelezési munkálatai? 
Hol tart most a projekt?

– A kivitelezési munkák, 
mintegy 80%-ban elkészül-
tek. A kiviteli tervek módosí-
tása miatt, az utolsó két ütem 
kismértékű csúszásban van a 
tervezett műszaki ütemterv-
hez képest, de véghatáridőt 
nem befolyásolja. Kulcs tele-
pülésen jelenleg átemelő épí-
tések zajlanak, valamint az ön-
kormányzati utak és az 51122 
j. közút burkolatának végle-
ges helyreállítása, továbbá a 
közterületi átemelők építése. 
Dunaújvárosban megkezdő-
dött a házi bekötések építése.

–  Kulcs település több lakója 
is aggályát fejezte ki az ingatlan-
jaik közelébe kerülő átemelő ak-
nák miatt. Miért van szükség és 
hol az átemelő aknák kiépítésé-
re? Hiszen ismerünk számtalan 
olyan települést ahol a csator-
nahálózat kiépítése során ezek-
re nem volt szükség.

– A közterületi szennyvíz-
átemelő műtárgyak telepítésé-
re abban az esetben van szük-
ség, amikor gravitációsan nem 
továbbítható az összegyűjtött 
szennyvíz a főgyűjtőbe vagy a 
szennyvíztisztító telepre. Ez az 
esetek 95%-ra igaz. Egy mű-
szaki megoldás létezik áteme-

lő nélkül a vákuumos szenny-
vízelvezetés.

– Biztonságosak-e és jár-e kel-
lemetlen szagokkal, bűzzel ezen 
átemelő aknák közelsége?

– Azok a lakossági félelmek 
amelyek a szaghatástól tartanak, 
alapvetően tévesek. Minden a 
projekttel érintett településen 
olyan átemelő egységek kerül-
nek kialakításra melyek szel-
lőzése zárt rendszerű, és min-
den egyes átemelőn méretezett 
biofilter kerül beépítésre, amely 
tökéletesen megszüntet minden 
szaghatást. Figyelembe véve a 
hasonló rendszerrel el nem lá-
tott házi derítőkhöz képest, fen-
tiek alapján csökkeni   fog a te-
lepüléseken a szaghatás. 

Azért itt megjegyezném, 
hogy a fentiek csak abban az 
esetben igazak, amennyiben a 
felhasználók (pl. Kulcs település 
lakossága) betartja a szennyvíz-
csatorna hálózat felhasználásá-
nak alapvető szabályait. Ez azt 
jelenti, hogy csak és kizárólag az 
kerül a szennyvízcsatorna háló-
zatba, ami oda való. Nem a teljes-
ség igényével: ételmaradék, házi-
állatok nem kívánt szaporulata, 
olaj, vatta stb.)

– Áthelyezhetőek-e máshová 
az aknák lakossági kérésre?

–  Az átemelő aknák helyszí-
ne a szennyvízhálózat működé-
sének optimalizálása miatt lett a 
jelenleg ismert helyszínekre tele-
pítve. Azok helyzete, csak súlyo-
san indokolt MŰSZAKI okok-
ra (pl. feltárt ismeretlen köz-
mű) hivatkozva módosítható. 
Lakossági kérésre nem.

– Milyen szempontok figye-
lembevételével történt az áteme-
lő aknák helyének tervezése és 
mikor?

– Az eredeti 2012-es keltezésű 
tender tervek az elmúlt 2 évben 
kerültek felülvizsgálatra, és újra 

tervezésre. A tervezési munkák 
szigorúan műszaki szempont-
ból, és a helyi domborzati és 
geológiai viszonyok figyelem-
bevételével történtek.

– Lehet-e a már meglévő ter-
veket módosítani? Mennyi plusz 
költséggel, többletmunkával és 
idővel járna? Kit terhelnének az 
esetleges plusz költségek?

– A terveken nem lehet mó-
dosítani. A kiviteli tervek mó-
dosítása nem lakossági hatáskör. 
A Fővállalkozó a Megrendelői 
(Önkormányzat), Üzemeltető, 
valamint az illetékes hatóságok, 
és szakhatóságok előírásainak 
megfelelően, az EU támogatási 
előírásoknak megfelelően alakí-
totta ki azokat.

– Mikor készültek az erede-
ti tervek, kinek a megbízásából, 
milyen ellenőrzés mellett? 

– Az eredeti terveket 2012 
környékén az – azóta meg-
szűnt – Uránusz Kft. készítet-
te. A fennmaradó kérdésekben 
Társaságunk nem illetékes. Nem 
vettünk részt akkor a munkában.

– Bemutatták- e akkor az 
érintett ingatlan tulajdonosok-
nak? Volt-e egyáltalán lehetőség 
bármikor is, lakossági kérésre tör-
ténő módosításra vagy ez telje-
sen kizárt?

– A 2012-es események előt-
tünk nem ismertek. Jelen terv-
csomag bárki számára elérhető 
és megtekinthető volt a projekt-
vezető részvételével tartott foga-
dóórákon. Ezen fogadóórák cél-
ja kimondottan az hogy esetlege-
sen figyelembe vegyük a tervek 
véglegesítése előtt a nem szakha-
tósági igényeket is – sajnálatos 
módon ezen fogadóórák nem 
voltak túl látogatottak a lakos-
ság körében.

– A csatorna tervezési és ki-
vitelezési munkálatokat kik, mely 
cégek végzik és miért pont ők?

– A megszűnő Uránusz 
Kft-től a szerzői jogokat a pé-
csi T.M. Hidro-Szer Kft. sze-
rezte meg, ennek okán neve-
zett cég volt jogosult a munka 
elvégzésére.

Mivel ez egy FIDIC Sárga 
Könyv szerinti projekt, mely 
a tervezést és a kivitelezést a 
Fővállalkozó érdekkörébe ren-
deli, A Konzorcium döntötte el, 
hogy kit bíz meg a tervezéssel.

A Fővállalkozó a T.M. 
Hidro-Szer Kft.-t bízta meg.

– A fenti cégek megfelelő szak-
értelemmel és tapasztalatokkal 
rendelkeznek a minőségi munka 
elvégzéséhez?

 – Természetesen igen.
– Az említett cégek milyen 

referenciákkal rendelkeznek csa-
tornahálózat építésével kapcso-
latban?

– Tervezői jogosultsággal 
rendelkező, a MMK-ban regiszt-
rációval rendelkező tervezőkkel 
rendelkezik. A referencia mun-
kák listája megtekinthető a ter-
vező cég honlapján.

– Ki ellenőrzi, felügyeli a csa-
tornahálózat tervezési és kivitele-
zési munkálatait?

– A műszaki ellenőri fel-
adatokat az EUROUT-FŐBER 
Konzorcium műszaki ellenőrei 
látják el, Kovács László Vezető 
Műszaki Ellenőr irányítása alatt. 

– A kivitelezési munkálatok 
során felmerülő gondokkal, prob-
lémákkal kapcsolatban kihez for-
dulhatunk, kinél lehet érdemben 
panaszt tenni?

 – Az érintett önkormányza-
tok weboldalain mindenki szá-
mára hozzáférhetők a kivitelezői 
kapcsolattartók elérhetőségei.

Továbbá a felmerülő kér-
désekkel kapcsolatban Bíró 
Kornél projektvezetőt lehet ke-
resni: +36 (30) 576-1951, e-mail:  
biro.kornel@meszaroskft.com
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Augusztus 20., a Hajóállomáson
A kulcsiaknak a legfontosabb értékek a HŰSÉG, a HIT és a SZERETET 

Kulcson már 
hagyományosan a 
Kulcsi Hajóállomáson 
tartják az ünnepséget, 
augusztus 20-án ide 
vártak mindenkit a 
szervezők. 

A nemzeti ünnep program-
jai 10 órakor kezdődtek. 
Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő köszöntője után 
Jobb Gyula polgármester ün-
nepi beszéde hangzott el.

– Szent Istvánt nem hadjá-
ratai, vagy a csatákban aratott 
győzelmei tették naggyá. Első 
királyunk a Hűség, a Hit és a 
Szeretet alappilléreire építette a 
magyar államot...A magyar ál-
lamalapítás ünnepe egyaránt 

alkalmas a múltra való emlé-
kezésre és a jövőbe tekintésre. 
Milyen magyar államot terem-
tettek elődeink, és ezredév után 
mi, maiak, milyen államot, mi-
lyen közéletet szeretnénk ma-
gunknak és gyerekeinknek?

Ne vegyék szerénytelenség-
nek a párhuzamot, de István 
királyhoz hasonlóan mindent 
megteszek, hogy a kulcsi köz-
élet ne a csatározásról, az ér-

Czere József és 
Horváth Benedek, a 
két kulcsi sportoló 
az elért kiemelkedő 
sport eredményeikért 
kapott elismerést 
Kulcs polgármesterétől 
az augusztus 20-ai 
ünnepségen. 

Jobb Gyula polgármester így 
köszönte meg a nemzeti ün-
nepen a sportolók Kulcsért 
végzett munkáját, hogy jó 
hírét viszik a településnek. 
Ezúttal nem egy újabb medált, 
vagy serleget kaptak ajándék-
ba, hanem a kulcsi csónakház 

egy-egy antik evezőjét, névre 
szólóan feliratozva.

Czere József nem tudott 
részt venni az ünnepségen, 
mert éppen versenyre készül. 
Az ő lapátja még várja, hogy a 
helyére kerüljön. Czere József 
gyerekkora óta sportol, sikeres 
kajak edzőként tevékenyke-
dett. A Dunaferr SE edzője volt 
20 évig.1994 óta masters ver-
senyeken indul. Mindhárom 
színű éremből begyűjtött már 
jó néhányat. Minden nap a ví-
zen van, már minimum két-
szer körbe evezte az egyenlítőt.

Horváth Benedek Kulcson 
él családjával. Legfrissebb sike-

rei az országos bajnokságon el-
ért eredményei, ahol az ifjú ke-
nus 200 és 1000 méteren egy-
aránt harmadik lett, ötszázon 
másodikként végzett, amíg a 
négyezer méteres távot meg-
nyerte. 

Az év 52 hetéből 50 mun-
kával telik számára, gyakran 
napi két edzéssel. 2018-ban a 
Kolonics György Alapítvány 
pályázatán, különdíjasként 
elnyerte a Jövő Reménységei 
program ösztöndíját. Szeretne 
kijutni olimpiára és világbaj-
nokságon jó helyezést elérni. 
Az elismerés átadása alkalmá-
ból elkísérte az egész család-

ja, hiszen mindnyájan Kulcson 
élnek. Majd az ünnepélyes 
ceremónia után részt vett a 
XXIII. KUPAC emléktúrán. 

A sport közel áll hozzám, 
mindig elismeréssel vagyok a 
teljesítmény iránt. Gratulálok 
az elért sikerekhez és köszö-
nöm, amit Kulcsért tesznek, 
hogy tovább viszik a telepü-
lés jó hírét határon innen és túl 
is. Külön megköszönöm és ki-
emelem a díjazottak példa ér-
tékű életét, mellyel a teljesít-
ményeiken túl pozitív példát 
állítanak minden kulcsi szá-
mára – tette hozzá Jobb Gyula 
Kulcs polgármestere.

„ Kulcs nem eladó és számomra nem felcserélhető!” 
– hangsúlyozta Jobb Gyula ünnepi beszédében

Különleges evezőlapátok a polgármestertől 

Bozai Márton  
katolikus plébános 
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dekkel teli hibás keresésről, fe-
nyegetőzésről szóljon. Nekünk 
sokunknak még ma is a legfon-
tosabb értékek a HŰSÉG, a HIT 
és a SZERETET. 

Itt élek, ez a hazám! Kulcs 
nem eladó és számomra nem 
felcserélhető!... – hangsúlyozta 
Jobb Gyula, a település polgár-
mestere.

Ezután Csuhai Gyuláné 
szavalatát hallgathatják meg 
azok, akik úgy döntöttek, hogy 
Kulcson ünnepelnek. Az Új ke-
nyeret mint minden évben idén 
is a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület sütötte meg és Bozai 
Márton katolikus plébános, va-
lamint Fodor István református 
lelkipásztor közreműködésével 
áldották meg. 

Az idei évben Jobb Gyula 
polgármester két elismerést is 
átadott az ünnep során. Czere 
József és Horváth Benedek ki-
magasló sportsikereikért és a te-

lepülés jó híréért végzett mun-
kájukért az ünneplő közönség 
előtt polgármesteri elismerés-
ben részesült.

Szintén az ünnephez kap-
csolódó hagyomány Kulcson 
a KUPAC Emléktúra, mely 
idén már 23. alkalommal ke-
rült megrendezésre. A vízi tú-
ra résztvevői Kulcs – Lórév – 
Zichy kápolna – Kulcs útvona-
lon evezhettek a Dunán. Az ün-
nepi programot tűzijáték zárta 
a Büszkeségponton.

A hivatalos programok mel-
lett az egész családnak szóra-
koztató programokat kínáltak a 
kulcsi szervezők. Olyan nyár-
záró forgatagba invitáltak, ahol 
közös lecsófőzés volt és a gye-
rekek kedvencei mellett, mint 
az ugrálóvár és arcfestők, idén 
hungarikum játszóház is szóra-
koztatta a kicsiket.

Szabó Veronika az új kenyeret kínálja

Fodor István  
református lelkipásztor 

Kápolnási Éva előadásában 
az Adj Uram Isten című nóta 
hangzott el

Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2019. július 30-
án 10 órakor a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
meg rendkívüli nyílt 
testületi ülését.

Jelen voltak: Jobb Gyula 
polgarmester dr. Neumann 
Helga jegyző Deák Ibolya, 
Oberrecht Tamas, Posch 
János képviselők.

Igazoltan tavol voltak: 
Fejes Balazs alpolgarmester 
Holl Tamasné, dr. Menyhart 
Ferenc képviselők, a lakos-
ság részéről nem jelent meg 
senki. 

Jobb Gyula polgármes-
ter köszöntötte a rend-
kívüli nyílt testületi ülés 
résztvevőit. Tajékoztatja a 
képviselőket, hogy Fejes 
Balázs alpolgármester, Holl 
Tamásné, és dr. Menyhárt 
Ferenc képviselők szabad-
ságukat töltve igazoltan 
vannak távol. Tájékoztatta 
a megjelenteket, hogy az el-
ső két napirendi pontot sür-
gősséggel kell megtárgyal-
ni, mivel azon palyázatok 
leadási határideje közeleg, 
és jogvesztő. Tajékoztatta 
a megjelenteket, hogy 
Kulcs község területén a 
csatornaberuházás miatti 
útjavítások, helyreállítások 
elkezdődtek. A főutcák-
ban (Kossuth Lajos utca, 
Rakóczi utca) egy kerék-
párút kialakitását lehetne 
megvalósítani, erről a tes-
tületnek hamarosan dön-
tenie kell, mivel a terüle-
ten parkoló autók problé-
mát jelentenek. Ha a kiszé-
lesített főúton kerékpárutat 
jelölnek ki, akkor a jár-
művekkel a kerékparúton 

nem lehetne a továbbiak-
ban parkolni. Ezekre a fel-
vetésekre várja a következő 
testületi ülésre a képviselők 
véleményét, javaslatát. 

A gazdalkodási előadó 
tajékoztatása szerint az 
előirányzatokat útjavításra 
átcsoportosítani nem le-
het, mert arra anyagi fe-
dezet jelenleg nem áll ren-
delkezésre. Több igen nagy 
értékű pályázat áll jelenleg 
elbirálás alatt, amelyekre az 
önerőt mindenképpen biz-
tosítani kell. Ezeket rangso-
rolni kell.

Megállapitja, hogy a kép-
viselő-testület létszáma 4 fő, 
a képviselő-testület határo-
zatképes.

Majd Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és 
elfogadta az előterjesztés-
ben meghatározott napi-
rendi pontokat. 

1.  A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény 
keretében nyújtott jo-
gosultak részére törté-
nő igényléseknek és ki-
fizetésének módja 2019 
augusztus hónapban

2.  A települési önkor-
mányzatok szociális cé-
lú tüzelőanyag vásárlás-
hoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatás igény-
lése

 3.  Kulcs településen tér-
figyelő kamerarendszer 
kiépítése

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyveket teljes ter-
jedelmében, településünk 
weboldalán az alábbi linken 
olvashatják el:

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

Rendkívüli nyílt testületi ülés
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A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki 
a helyi önkormányzati általános választásokat. 

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhe-
lyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett 
– legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel 
is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási 
helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. 

Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési ké-
relmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózko-
dási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tar-
tózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Kérelmek benyújtása: 

— Átjelentkezés tartózkodási hely szerinti szavazókörbe: 2019. 
augusztus 8., 8:00–2019. október 9., 16:00

— Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 
és levélben: 2019. augusztus 8.–2019. október 9., 16:00

— Mozgóurna igénylése személyesen: 2019. augusztus 8., 8.00– 
2019. október 11., 16:00 

— Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus azonosítással) és 
meghatalmazott útján: 2019. augusztus 8.–2019. október 
13., 12:00

Határidők jelöltek, jelölő szervezetek részére:

— Egyéni listás jelölt bejelentése: 2019. augusztus 24.–2019. szept-
ember 9., 16.00

— Polgármester-jelölt bejelentése: 2019. augusztus 24.–2019. 
szeptember 9., 16.00

— Kampányidőszak: 2019. augusztus 24.–2019. október 13., 
19:00

A választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én 8.00 és 16.00 
óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. 
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon 
hivatali időben van lehetőség.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet ne-
vének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltün-
tetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár 
jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját 
kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet 
csak egy ajánlással támogathat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján egyéni kép-
viselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1%-a, azaz 
28 fő jelöltnek ajánlott.

A 2010. évi L. tv. 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgár-
mester-jelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a, azaz 
82 fő jelöltnek ajánlott.

Kulcs településen a 3/2019. (VI.27.) HVI határozat alapján  
3 szavazókör került kialakításra: 
1. szavazókör:  Polgármesteri Hivatal 
 2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
2. szavazókör:  Faluház 
 2458 Kulcs, Kossuth L. u. 85. 
3. szavazókör: Fekete István Általános Iskola 
 2458 Kulcs, Kossuth L. u. 75. 
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6:00 órától 
19:00 óráig lehet. 
A https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok-2019 

oldalon további információkat talál a választásokkal kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról. 

Dr. Neumann Helga
HVI vezető

Fontos tudnivalók
Helyi önkormányzati választások 2019 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény va-
lamint annak végrehajtásáról szóló 237/2018. 
(XII. 10.) Korm. rendelet alapján minden 
Magyarországon üzemelő szálláshelynek kö-
telező lesz adatot szolgáltatnia a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK).

A Nemzeti Turisztikai Adat szolgáltató 
Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgálta-
tási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós 
időben legyen látható az országban található 
összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata.

Az NTAK-ot a Magyar Turisztikai Ügynökség 
üzemelteti. 

A szálláshely szolgáltató a regisztrációt 
követően, szálláshelykezelő szoftver alkal-
mazásával köteles elektronikus formában 
az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat 
szolgáltatni.

A regisztrációval, a szálláshely szoftverrel, 
az adatszolgáltatással kapcsolatos további 
információk megtalálhatók az https://info.ntak.
hu/ oldalon. 

8 szobáig (16 férőhelyig) várhatóan az 
Magyar Tu riszti kai Ügynökség nyújt majd egy 
ingyenes, online felületet (online szobatükör), 
amin keresztül a kisebb szálláshelyek be tud-
ják küldeni az adatokat.

Minden 8 szobánál nagyobb szálláshely 
esetében egy online API (két szoftver közötti) 
kapcsolaton keresztül kell beküldeni az ada-
tokat az adatszolgáltató központnak, amihez 
a szálláshelynek be kell szereznie egy olyan 
szoftvert, ami biztosítja az összeköttetést az 
NTAK rendszerrel.

A már engedéllyel rendelkező szálláshelyek 
és a szolgáltatási tevékenységet megkezdők 
részére is bővebb információk találhatóak a 
https://www.kulcs.eu/tajekoztato-szallas hely-
szolgaltatok-reszere/ oldalon. 

 Dr. Neumann Helga
       jegyző

Tájékoztató jogszabályi változásról  
és regisztrációs kötelezettségről szálláshely-szolgáltatók részére
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Mint bizonyára minden 
kulcsi tudja, nálunk 
Alexander Milne nagy 
sikerű meséjének 
szereplői népesítik 
be az óvodát és a 
bölcsődét.

Micimackó és a Százholdas 
Pagony lakói egy-egy csopor-
tot jelölnek a kulcsi legkiseb-
bekért működő intézmény-
ben. A szeptember közeledté-
vel meglátogattuk az óvodát 
és bölcsődét és arról érdeklőd-
tünk, hogyan készülnek az új 
nevelési évre.

A legkisebbek a Zsebibaba 
csoportosok, a bölcsődések. A 
tagintézmény 2009. szeptem-
ber 1-jén nyitotta meg kapu-
it, idén szeptemberben kereken 
10 éves lesz. A kulcsi bölcső-
de engedélyezett férőhelyszá-
ma 14 fő a kétéves kort be-
töltött gyerekek számára. 

A bölcsőde szakmai vezető-
je Holl Tamásné. Aki bár 25 éve 
van a pályán, vallja, hogy a böl-
csőde olyan inger gazdag környe-
zet, mely miatt még mindig na-
gyon elfogult a hivatását illetően.

– Már a nyitáskor jól érzé-
kelhető volt, hogy férőhelyszá-
munk a lakosságszám arányá-
hoz viszonyítva kevésbé meg-
felelő. A várólista minden év-
ben növekedett, a gyed extra 
bevezetésével pedig kétszere-
sére nőtt, azonban a szülők a 
legtöbb esetben megértőek. A 
megnyitásunk óta eltelt idő alatt 
folyamatosan pozitív visszajel-
zést kaptunk, ami megerősített 
bennünket abban, hogy jól vé-
gezzük a munkánkat- adta hírül 
Holl Tamásné, szakmai vezető.

Az intézményvezetőt, Rend-
né Pocsai Izabellát az óvoda év-
kezdéssel kapcsolatban kérdez-
tük. 

– 2004-ben kerültem ide 
Kulcsra az óvodába. Ebben az 
intézményben dolgozom több 
mint egy évtizede, 2016 óta va-
gyok az intézményvezető. Az el-
múlt tanévet 102 gyermekkel fe-
jeztük be, és a mai napon úgy 
látszik, hogy 101 gyermekkel 
nyitjuk meg az újat. 31 ovi-
sunk kezdi meg idén az isko-
lát, és 36-an iratkoztak be az 
oviba, tehát egyértelműen lát-
szik a gyereklétszám növeke-
dése, a kiscsoportosok nagyon 
sokan vannak. Ezért a csopor-
tok életkor szerint vegyesek 
lesznek. Csoportjaink 23 és 27 
közötti létszámmal működnek, 
9 óvónénivel és 4 dajkával, va-
lamint 1 pedagógus asszisz-
tenssel, de az idei évtől szoci-
ális munkással is bővül a stáb.

A kulcsi önkormányzatnak 
köszönhetően az elmúlt három 
évben szeptemberre kicsit min-
dig megszépülünk. A játszótér 
megújítása és az új kiságyak 
után, idén minden csoport új 
beépített szekrényekkel gyara-
podott. Az új öltöző és tároló 
bútorokkal a 40 éveseket cserél-
tük le, újakra, amelyek igazán 
szépek. Az intézmény területén 
tartott nyári tábornak köszön-
hetően, pedig faragott bútorok-
kal is gazdagodtunk. 

Nagyon sok 
programunk van, 
melyben nagyon 
fontos a gyerekköz-
pontú gondolkodás 
mód, valamint nagy 
hangsúlyt fektetünk 
a gyerekek egészségre neve-
lésére, a sportra is. Az el-
múlt évtől a nagycsoportosok 
a Dunaújvárosi Jégcsarnokba 
jártak külön busszal, ahol 
minden gyerkőc megtanulha-
tott korcsolyázni. Mivel a gye-
rekek imádták, ezért ezt idén 
is folytatni fogjuk – mondta 
el lapunknak Rendné Pocsai 
Izabella a kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője.

– A bölcsődei és óvodai 
férőhelyeket már régen ki-
nőttük. Figyelembe véve azt, 
mellyel kevés település büsz-
kélkedhet, hogy állandó lakó-
ink száma évről-évre növek-
szik, mindenképp bővítésre 
van szükség- tette hozzá Jobb 
Gyula polgármester.

– A fejlesztési igényeinket 
rangsorolva az első sorba ke-
rült bölcsődei beruházási ter-
vünk, melyre először 2016. év-
ben nyújtottuk be támogatási 
igényt, de sajnos elutasító válasz 
érkezett. Folyamatosan keres-

tük a kínálko-
zó lehetősége-
ket, ezért idén 

márciusban új-
fent benyújtottuk 

a Bölcsődei fejleszté-
si programra támo-
gatási kérelmünket, 
melyhez szükséges 
építési engedélyezési 

terveket elkészítettük, az eljá-
rást megindítottuk.

Az új, kétcsoportos (14+12 
fős) bölcsődei intézmény terve-
zetten a 2016. évben vásárolt, a 
község új központjában helyet 
foglaló Egészségház melletti tel-
ken kerül felépítésre. Ezen ingat-
lan méretei, övezeti besorolása, 
elhelyezkedése alkalmassá teszi 
a tervezett épület és környezete 
kialakítására és egyéb projektek-
hez való illeszkedésre. 

A tervezett beruházás mű-
szaki része a 446 m2 hasznos 
alapterületű intézményen kívül 
két darab, összesen 280 m2 alap-
területű játszóudvar a telepített 
és mobil mozgásfejlesztő játé-
kokkal, teljes körű, az ellátáshoz 
szükséges eszközbeszerzés, és a 
szükséges, egyéb infrastruktúra 
kialakítása – tájékoztatta írásá-
ban Fejes Balázs alpolgármes-
ter a kulcsiakat.

A teljes anyag a kulcsi jö-
vőképet illetően ebben a témá-
ban itt olvasható: https://www.
kulcs.org/jovokep/

Pozitív visszajelzések
Hogyan készül az óvoda és a bölcsőde az új nevelési évre  

 Zsebibaba csoportosok, vagyis a bölcsisek 
szüleinek első szülői értekezletén

A legvidámabb 
óvónéni 
Farkané Ica
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Kulcs története
A KUPAC, azaz a „Kulcspusztai Athletikai Club”  

Idén augusztus 
huszadikán – Szent 
István ünnepén – 
szálltak vízre immár 
huszonharmadik 
alkalommal a Kulcsi 
Baráti Kör által 
létrehozott és évente 
megszervezett KUBAK-
KUPAC Vizi Emléktúra 
résztvevői.

Sokan csatlakoznak évről-évre 
ehhez a kellemes vízi prog-
ramhoz, de nem minden-
ki tudja, hogy mi is volt a 
KUPAC, kikre is emlékezünk, 
amikor Kulcsról felevezünk 
Lórévig és vissza.

Dr. Jármai Károly állatorvos 
professzor volt a KUPAC, az-
az a „Kulcspusztai Athletikai 
Club” kitalálója, alapítója majd 
irányítója az 1920-as – 30-as 
években. Unokája, dr. Keleméri 
Gábor – aki az emléktúrák 
rendszeres résztvevője – csa-
ládi emlékek, dokumentumok 
alapján foglalta össze a KUPAC 
történetét:

– Nagyapám 1920-ban 
vetette meg lábát az ak-
kor még Rácalmás község-
hez tartozó zsellérfaluban, 
Kulcs-pusztán. Megvette a 
mai Deák Ferenc utca 8. sz. 
alatt lévő tornácos vályoghá-
zat, a hozzátartozó présház-
zal és kerttel, amelyet aztán 
az évek során vonzó nyara-
lóvá alakított. Mivel őt első-
sorban az Aranyhegyi domb-
oldal Dunára néző páratlan 

látványa, a Duna közelsége, 
annak fürdésre, csónakázásra 
alkalmas kiváló partja ragad-
ták meg, néhány éven belül, 
feltehetően 1923-ban megala-
pította az akkor már ott nya-
raló családok lelkes közremű-
ködésével a KUPAC-ot.

Megalakulás után maguk 
között demokratikusan válasz-
tottak vezetőket, amely bizto-
sította a közösen elhatározott 
programok megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges 
hierarchiát. Az alapító Jármai 
Károly volt a KUPAC első szá-
mú vezetője „admirálisi” rang-
ban, ezután következett még 
két „admirális”, akik szintén 
a 35-40 éves korosztályt kép-
viselték, majd három 17-től a 
húszas éveiben járó „kapitány” 
következett, akik a fiatalabb 
korosztályt szervezték, irányí-
tották, és végül a tizenéves kor-
osztály, amelyben egyaránt vol-
tak fiúk és lányok.

Tagsági díj valószínűleg 
nem volt, de valamennyi tag-
nak magának kellett gondos-
kodnia az egyenruhájáról az 
admirálisoktól a közlegénysé-
gig, valamint az egyéb felsze-
relésről az egyes programok-
hoz (színházi előadáshoz jel-
mez, vízitúrához felszerelés, 
csónak).

A KUPAC szervezetének 
felépítése is mutatja, hogy tevé-
kenységének fő területe a Duna 
volt, így a nyaralás idejére szer-
vezték a programokat. A nya-
raló családok többsége megte-

hette, hogy az iskola végeztével 
leköltözzön Kulcsra, itt két hó-
napra berendezkedjen, és ve-
gyen egy csónakot, amivel a 
Dunát lehetett járni.

Akkor a halászladikhoz ké-
pest a kétpár evezős keelboat 
jelentette a gyors, kézzel haj-
tott vízi járművet, amelyben 
a csomagokon kívül még két 
könnyűsúlyú utas is elfért. A 
KUPAC működésének fény-
korában az evezős csónakok 
száma a tucatot is meghalad-
ta, ezen felül volt mindig né-
hány kísérő motorcsónak is.

Jármai Károlynak számos 
kapcsolata volt a Kulccsal 
szom szédos Duna-menti köz-
sé gekben: Rácalmáson, Duna-
pentelén, Dunavecsén, Szalk-
szent mártonban, Adony ban, 
Ercsiben. Szívesen fogadták a 
KUPAC-ot egy-egy napi láto-
gatásra, amelynek során – a ví-
zen érkező népes csapat – va-
lamilyen műsorral (népi szín-
mű, tornabemutató, versmon-
dás, ének-zene előadás) lepte 
meg az őt fogadó közönséget.

A Nyaralósorról, vagy má-
sik nevén Villasorról a 20-as 
években nem voltak lejárók a 
Dunára, csak nehezen járha-
tó ösvények, ezért a KUPAC-
tagság apraja-nagyja nekifo-
gott és kalákában kényelmes 
gyalogutat alakított ki. A csó-
nakoknak az időjárási viszon-
tagságok ellen csónakházat 
kellett építeni: kezdetben egy 
tető alatti fészer, később egy 
betonalapú, téglafalú csónak-

ház épült rámpával, amelyek a 
KUPAC tagok lelkes részvéte-
lével készültek el.

A KUPAC tagságát alkotó 
családok nemcsak a vízen, ha-
nem a „szárazon” is rendsze-
resen összejártak, találkoztak. 
Így például volt egy teniszpálya 
– a ma dr. Somos István nyu-
galmazott háziorvos háza mel-
letti területen –, ahol komoly 
tenisz versenyek zajlottak.

Jármai Károly az 1941-ben 
bekövetkezett haláláig volt ve-
zetője a KUPAC-nak, amely-
nek csónak-parkját, csónakhá-
zát a második világháború vi-
harai megsemmisítették.

Elődeink helyi közösségért 
végzett munkássága, Kulcs te-
lepülés és a Duna szerete-
te olyan példát állít elénk, 
amely kötelez minket ar-
ra, hogy – méltó utódok-
ként – tovább folytassuk az 
általuk megkezdett munkát. 
Tisztelettel adózunk emlékük-
nek azzal, hogy évente részt ve-
szünk a KUBAK-KUPAC Vízi 
Emléktúrán. 

Ugyancsak emléküknek 
adózunk – dr .Keleméri Gábor 
2015-ben született felhívásával 
a „Jármai Károly Csepel sziget 
Kerülő Vízi Emléktúrára”.  Ez a 
vizes program 2016-tól évről-
évre egyre több Duna-rajongót 
csábít erre a több napos kaland-
túrára, amelyről a későbbiek-
ben még beszámolunk.

Dr. Keleméri Gábor
Oberrecht Tamás
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Újabb nagy sikerű kiállítás 
Nem csak vallási témájú alkotásokat láthattunk 

Kosztolányi György 
kulcsi festőművész és 
tanítványai munkáiból 
rendeztek kiállítást 
a dunaújvárosi 
evangélikus 
templomban. 

A megnyitó 2019. augusztus 
4-én, 17 órakor volt. 

Nem csak vallási témájú al-
kotásokat láthattunk, de a val-
lásos helyszín méltó hátteret 
adott a képeknek.

A kiállítók névsora: Koszto -
lányi György, Gódány né 

Homoki Mária, Horváth An-
drea, Horváth Bettina, Juhász-
né Fehérvári Anna, Molnár 
Aranka, Pulay Csilla, Gubán 
Hanna, Sarok Károlyné, 
Vercné Karcsai Ildikó és 
Vinczepálné Török Katalin.

A kiállítást Jobb Gyula Kulcs 
polgármestere és Rizmayer 
János a művész barátja nyi-
totta meg. Közreműködtek 
Stermecki András evangélikus 
lelkész, valamint Rinyu Nóra 
és Gulácsi Zoltán.

A kiállítás három hétig meg-
tekinthető.Gubán Hanna a mester legfiatalabb tanítványa munkája előtt

Zenés szórakozást, 
Dunai panorámát, 
habkönnyű 
kikapcsolódást ígértek 
és nem csalódtunk 
egyszer sem a 
kulcsi Hajóállomásra 
látogatva. 

A Jövő Kulcsa Egyesület, 
Csillagfényes kulcsi esték 
a Dunán elnevezésű ren-
dezvénysorozata kereté-
ben szombatonként a Kulcsi 
Hajóállomásra invitáltak, ahol 
különböző műfajú zenéket él-
vezhettünk csodaszép környe-
zetben, ráadásul ingyen. 

Július 20-án Kovács Renátó 
és Schnierer Balázs muzsikál-
tak. A Kovács-Schnierer páros 
már nem ismeretlen a kulcsi 
rendezvényeket látogatók előtt, 
hiszen a februárban megren-
dezett Kulcsi Disznótoros és 
Kolbásztöltő Versenyen is ők 
szolgáltatták a talpalávalót. 

Ahogy akkor, most is kitű-
nőre vizsgáztak szórakozta-
tásból. A duó nagyszerű han-
gulatot teremtett, táncoltak 
kicsik és nagyok egyaránt. 
Műfaji határok nélkül mulat-
tatnak. Így tolmácsolásukban 
meghallgathattuk a Kicsi gye-
re velem csókot csenni című 
Cserháti nótát, vagy az örök 

érvényű Pálinkadalt éppúgy, 
mint egy-egy mulatós egyve-
leget. A szünetben sem maradt 
üres a színpad, mert a kulcsi-
ak másik aktív civil csoport-
jából, a Vidám Emberek kö-
zül ketten, Bartókné Marika és 
Kökényné Ibolya egy vidám je-
lenetet adtak elő.

Augusztus 17-én a zenés 
rendezvénysorozat a harmadik 
állomásához érkezett. Este 19 
órától a gyönyörű dunai pano-
rámát, az SZMK Retro Zenekar 
zenéje egészítette ki. A duna-
újvárosi három tagú banda, el-
hivatottságát a nosztalgia han-
gulatának és a retro érzésének 
a megteremtése iránt hatáso-
san interpretálta. Sokan éne-
keltek velük együtt, néhányan 
még táncra is perdültek. Ezért 
felelősséggel kijelenthető, hogy 
a várakozásoknak megfelelő-
en a szervező civil egyesület 
harmadik és egyben idei be-
fejező bulija óriási retro parti 
volt, melyet a Vidám Emberek 
Közössége versmondói egészí-
tettek ki. Csuhai Gyulánétól A 
falu végén kurta kocsma című 
Petőfi verset, míg Kaiserné 
Gödöny Erzsébettől a Tanulj 
című Menyhei Mária költe-
ményt hallgathatták meg az 
érdeklődök. 

Sikeres volt az idei sorozat
Csillagfényes kulcsi esték a Dunán  

Az  SZMK Retro Zenekara a Hajóállomáson



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 
 Dienes Annamária 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) 795-255

 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

Kedves olvasó, eljött a búcsú ideje, augusztus 1-től új szolgá-
lati helyem van Székesfehérváron a belvárosi plébánián. Nagy 
öröm volt számomra az itt eltöltött év, igyekeztem bekapcso-
lódni a kulcsi életbe, sok jó és szép dolgot tapasztalhattam. 
Hálás vagyok mindenkinek, hogy otthon érezhettem magam 
Kulcson. Lehetőségem volt tanítani a Fekete István Általános 
Iskolában, ahol egy kihívásokkal teli, de szép évvel gazdagod-
hattam. Külön köszönet, az intézmény vezetőségének, és ta-
nárainak, a sok segítségért, amellyel támogatták munkámat. 
Valamint szeretném megköszönni a Faluház munkatársai-
nak, hogy lehetővé tették számomra a hittanórák megtartását. 
Köszönöm az elmúlt évet!

A legjobbakat kívánom a kedves olvasónak!

Elköszön Mitrovics Zsolt diakónus
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

 Ingyenes számítógépes 
képzés első megbeszélé-
se: szeptember 11-én, 14 
órakor lesz a Faluházban

 Európai Mobilitási Hét: 
szeptember 15-21 között

 Bringatúra: 
szeptember 20.

 Családi Sportnap: 
szeptember 21.

 HOFESZ horgászvizsga 
a Hajóállomáson: szept-
ember 23.

 Szüreti felvonulás és 
bál: szeptember 28.,  
12 órától

 Mesenap: október 1., 
Faluház

Várjuk az érdeklődőket!

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

Programajánló1Úton zarándoknap
Több mint 50 zarándok az Arany János utcai keresztnél 

Augusztus 24-én 1Úton 
elnevezéssel a Mária 
Út – Közép-Európa 
legnagyobb katolikus 
zarándokútja – teljes 
útvonalán egy közös 
célért, az édesapákért 
nemzetközi 
zarándoklatot 
szerveztek, melyet 
idén már a hatodik 
alkalommal rendezett 
meg a Mária út 
Egyesület, több mint 
150 helyszínen. 

Spirituális élmény, teljesít-
mény, természetszeretet, élet-
forma és bizalom hívószavak-
kal jellemezhető különleges 
programra Kulcsra, az Arany 
János utcai kereszthez is vár-
ták a zarándokokat. 

Ahogy már előző számaink 
egyikében írtunk róla egy kul-
csi civil szervezet hozta létre a 
zarándokok céljául szolgáló ke-
resztet. A kulcsi vonatkozású 
Mezőföld Keresztény Kulturális 
Hagyományőrző és Turisztikai 
Egyesület, röviden a MEKK- 
tagjainak egyik közös kapcso-
lódási pontja a turizmus volt. 
Mivel a kulcson áthaladó Mária 
út egyértelművé tette, hogy a val-
lási turizmussal kell foglalkozni-
uk egy korpusz nélküli keresztet 
állítottak fel az Arany János ut-
cában, hogy a Mária úton hala-
dó zarándokoknak legyen miért 
megállniuk Kulcson. A terüle-
tet és a pályázatírásban segítsé-
get az önkormányzattól kaptak 

az idén már két éve felszentelt 
kereszthez. 

Az 1Úton elnevezésű zarán-
doklat Kulcsra Adonyból 9 óra-
kor a Czigler tótól a mintegy 
7 km-es zarándoklatra, Duna-
újvárosból pedig Rácalmás érin-
tésével 7 óra 45 perckor indult 
a 12 km-es útra. A helyszínen 
Menyhártné dr. Zsiros Mária 
és a Sibáné Pintér Brigitta a 
Mezőföld Keresztény Kulturális 
Hagyományőrző és Turisztikai 
Egyesülettől várták a megfáradt 
vándorokat. A hőségben több 
mint 50 zarándok vett részt a 
MEKK és a Vidám Emberek 
Közösségének együttműködésé-
vel készült szeretetebéden, majd 
a kulcsi keresztnél dr. Menyhárt 
Ferenc, a Mária út helyi koordi-
nátora és Jobb Gyula Kulcs pol-
gármestere köszöntötte őket.

Dr. Menyhárt Ferenc szót 
ejtett többek között arról, hogy 
az édesapák a nemzetünk alap-
egységét képező család egyik 
alappilléreként milyen fonto-
sak, majd felolvasta a fővédnök 
asszony –  Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkár zarándokokhoz szóló 
levelét. Az államtitkár asszony 
írásában kihangsúlyozta, hogy 
Magyarország családpolitikája 
az apák szerepét is elismeri. A 
családpolitika a nagyszülőkre is 
további figyelmet kíván fordíta-
ni, ezért adott feltételek mellett 
nagyon fontos elemként a nagy-
apák is elmehetnek majd GYED-
re, írta Novák Katalin a zarándo-
koknak szánt levelében.

Jobb Gyula Kulcs polgár-
mestere szintén köszöntötte a 
térség közel 10 településéről 
érkező zarándokokat. A pol-
gármester elmondta, hogy el-
ismeréssel van az egyesület 
munkája iránt, és az önkor-
mányzat továbbra is támogatja 
a munkájukat hiszen a vallás, 
valamint a zarándoklat révén 
a térségbeli turizmus is fontos 
a településnek. Ezért konkrét 
lépésként a pihenőhely kiala-
kításához pályázatot nyújtott 
be a település, a kereszthez ve-
zető út felújítása pedig folya-
matban van. 

Ezután Nagy Tamás kato-
likus lelkipásztor munkatárs 
vezetésével beszélgetés kezdő-
dött a családról, és az édesapák 
szerepéről, majd a május végén 
meghirdetett gyermek rajz- és 
esszé pályázat eredményhirde-
tésére került sor. 82 szebbnél-
szebb rajzot és 8 esszét bírált 
el a zsűri Moró Piroska elnök-
letével, Sibáné Pintér Brigitta 
és Sipos Kinga szakértő se-
gítségével. Az igazán gyönyö-
rű édesapák ihlette pályamun-
kák a Kulcsi Faluházban kerül-
nek majd kiállításra.

A szervezésben részt vettek 
és nem egyesületi tagok Ignácz 
Ildi Adonyból, Toldi Hajni, 
Perkátáról, Ruzsás Erzsike Ce-
céről, Feketéné Erika, Alsó -
szentivánról, Nagy Gá borné 
Dunaföldvárról, Pullai Csilla 
Rác almásról, a polgárőrök 
Adonyból és Kulcsról – kö-
szönjük nekik is a munkát. 

Horgászvizsga
Horgászvizsga lesz  
Kulcson szeptember 
23-án és október 21-én.
Kérjük, vizsga előtt érdek-
lődjön a vizsgával kap-
csolatban, a Hofesz iro-
dánál a 06 (22) 506-969, 
vagy Zámbó Zsolt halőr-
nél a 06 (20) 951-4678-as 
tele fonszámon! 

A vizsgához kell a 
Horgászkártya regisztrá-
ció (2200 Ft)! A vizsga 
díjmentes! A vizsga hely-
színe: Kulcs, Hajókikötő.




