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XII. évfolyam, 9. szám 2019. szeptember

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.

V. Családi Sportnap Kulcson

2019. szeptember 21-én szombaton, a Kulcsi Sportpályán került megrendezésre  
az V. Családi Sportnap, melyet szerencsésen kegyeikbe fogadták az égiek is,  
mert az egész napos szabadtéri rendezvényhez kellemes napsütéses időjárást biztosítottak.

A rendezvényről készült beszámolónkat a 8. oldalon tekintheti meg. 
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A hazánkban élő 
fecskefajok mindegyike 
védett, a védelem a 
madarak fészkeire is 
kiterjed. 

A természet védelméről szóló 
1996. évi törvény alapján tilos 
a védett állatfajok egyedeinek 
zavarása, károsítása, kínzása, 
elpusztítása, szaporodásának 
és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, a lakó-, élő-, 
táplálkozó-, költő- vagy bú-
vóhelyeinek lerombolása, 
károsítása. 

Aki a közel negyed évszá-
zados törvény ellenére mégis 
engedély nélkül fecske fészket 
ver le, közigazgatási hatósági 
üggyel nézhet szembe. Ha je-
lentős mennyiségű fészek érin-
tett, az már a természetkáro-
sítás bűncselekményének kate-
góriájába is eshet. Ez utóbbi a 
Büntető törvénykönyv szerint 
három évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.

Különleges mentőakcióról 
kaptunk hírt a polgármester-
től, Jobb Gyulától. A Faluház 
bejáratánál élő fecskék néhány 

kulcsit gyönyörködtetnek, né-
hányat bosszantanak, hiszen 
kellemetlen a faluház bejára-
tánál „díszelgő” madár ürülék. 
Többen állítólag a fecskefész-
kek leverése mellett kampá-
nyoltak illetékes szerveknél, ál-
lítólag a régmúltban már a gya-
korlatban is megtörtént, hogy 
a fészkeket leverték. Egy el-
szánt kulcsi azonban úgy dön-
tött, hogy megmenti a fecské-
ket. Ráadásul úgy oldotta meg 
a gordiuszinak látszó feladatot, 
hogy mind a fecskepárti, mind 
a fészekleverők tábora elége-
dett lehet.

Hasznosak, szépek és még 
védettek is. Bár én már ak-
kor szerettem a fecskéket, mi-
kor még nem voltak védettek. 
Gyermekkoromban édesapám 
annyira óvta a kismadarakat, 
hogy még bámulni sem nagyon 
engedte nekünk gyerekeknek. 
Bár magam is a rend híve va-
gyok, de mit nem adnék érte, 
ha az én házamnál is fészket 
raknának, nem csak a verebek 
hangoskodnának – mondta el 
Bányai Ottó, a kulcsi fecske-
mentő lakos.

Bódis barátomnál jártam 
vendégségben, nála is laknak 
fecskék, de egy L alakú desz-

ka építmény segítségével tö-
kéletesen kiküszöbölte a fecs-
kék okozta kellemetlenséget. 
A remek ötletet látva elha-
tároztam, hogy a Faluháznál 
lévő fecske fészkeknél ezt a 
megoldást fogom alkalmaz-
ni. Így megmentem kis ba-
rátainkat az inzultustól. Nem 
régen olvastam, hogy a hazai 
fecske populáció az ezredfor-
duló óta megfeleződött. Pedig 
többek között kiemelkedő sze-
repük van az egészségre ve-
szélyes szúnyogok és legyek 
számának csökkentésében. A 
melegedő időjárás miatt pe-
dig új szúnyogfajok, és ve-
lük együtt az általuk terjesz-
tett kórokozók jelennek meg 
Magyarországon is. Például a 
nyugat-nílusi láz és akutyák 
szúnyogcsípéssel terjedő szív-
férgessége – mesélte Bányai 
Ottó. 

Elképzelésemmel megke-
restem Kulcs polgármesterét 
Jobb Gyulát, aki támogatott 
a fecske mentő akció végre-
hajtásában. Segítséget kértem 
és kaptam a falugondnoktól, 
Pulai Tibortól, aki a kivitele-
zésben is segítségemre lesz. Az 
L alakú eresz alá készült épít-
ményt az úgynevezett fecske-
pelenkát, favédő lazúrral kezel-
jük le, hogy tartósabb és szebb 
legyen, így majd a faluház ké-
péhez is jól illeszkedik és se-
gítségével a rend is fenntart-
ható lesz, de a fecskéknek sem 
kell kegyetlen eszközökkel ki-
kényszerítve menniük. Most 
Rizmayer János volt a segítőm, 
akivel az első fecskevédőt felhe-
lyeztük a rendeltetési helyére. 
Terveim szerint a bejáratnál vé-
gig, illetve az épület oldalához 
is elhelyezzük ezeket az alkal-
matosságokat, a fecskék teljes 
biztonsága érdekében.

Fecske mentő akció a Faluháznál
Mindenki megelégedésére szolgál a jó ötlet 

A leggyakrabban előforduló fecskefajták 

Füsti fecske
A legbizalmasabb fecskefaj, kötődik az emberhez. A farka 
mélyen villás. Épületeken költ. Vonuló, az európai állomány 
a telet Afrikában tölti. Szinte minden repülő rovart képes 
elejteni, melyek nem túl nagy méretűek. Sárgyűjtő helyek-
kel és műfészkekkel segíthetjük a megtelepedését.

Molnár fecske
Magyarországon általánosan elterjedt, városi környezetben 
még a füsti fecskénél is gyakrabban fordul elő. Apró rova-
rokkal táplálkozik, melyeket főleg a levegőben, de sokszor 
a házak falán fog el. Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharán 
túl tölti. 

(Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)

Bányai Ottó  
a fecskék megmentője
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Dr. Földi Ágnes gyermekorvos és Áron Dorottya 
asszisztensnő

A Rácalmás-Kulcs 
Házi Gyermekorvosi 
Rendelésen új 
asszisztensnő kezdett 
el dolgozni.

Áron Dorottyának hívják, 
egy 5 éves kisfiú anyukája, 
aki eddig a szociális otthon-
ban dolgozott. Számára a 
körzeti munka új, de nagy 
lelkesedéssel kezdett bele. Az 
asszisztensek adminisztráci-
ós munkája óriási méreteket 
öltött, és nagy pontosságot 
igényel. Révén, hogy a be-
tegek adatai az EESZT-be 
kerülnek (interneten keresz-
tül) az ő keze nyomán azon-
nal. Ezért és kis betegeink 
egészsége érdekében szeret-
nék néhány kéréssel fordulni 
Önökhöz. 

Kérem, hogy jelentkezze-
nek be a gyermekorvosi ren-
delésre a 06 (20) 413-1556-
os telefonszámon a rendelé-
si idő elején szerda kivéte-
lével minden nap 7,50-8,30 
között. Szerdán 14,50-15,30 
között. Kérem, hogy hagy-
ják el az udvariassági for-
mulákat és az egyéb érdek-
lődést (Van ma a doktornő?, 
– elnézésüket kérve mondom 
az évi munkanapok 0,5 %-át 
töltöm szabadságon és az a 2 
hét nyáron van és néhány pén-
tek a továbbképzések, konfe-
renciák miatt.) Viszont ezek 
a másodpercek rengeteg időt 
vesznek el a rendelésből. A 
gyermek állapotáról is csak 
akkor beszéljenek, ha Önök 
szerint az veszélyes. A beje-
lentkezésnél évek óta szeret-
ném elérni, ha ennyi lenne 
„Jó napot kívánok időpontot 
kérek X.Y.-nak (gyermek ne-
ve) a kulcsi (rácalmási) ren-
delésre a mai napra.” Erre az 

asszisztensnő mondja, hogy 
pl. 11,20 kérem, hogy visz-
szajelezvén, hogy jól értet-
ték csak annyit mondjanak, 
hogy „11,20-ra ott leszünk.” 
Mérjék le: ez így 10-12 má-
sodperc, van lehetőség influ-
enzajárványban 80-100 beteg 
bejelentkezésére 30 perc alatt, 
ha ez több akkor értékes időt 
vesztünk a rendelésből.

Sajnos nagy odaadásunk-
ban mi rontottuk el a szo-
kásainkat, mindenért beko-
pognak. Ezen nagyon sze-

retnék változtatni. Úgy gon-
dolom, aki csak igazolásért, 
vagy receptért jön az is várja 
ki azt a 2-3 percet, amíg ki-
nyílik az ajtó, és ne kopogjon 
be. Megszakítja az addigi erős 
koncentrálással létrehozott 
gondolatmenetet. Ha kinyí-
lik az ajtó nyugodtan lépjenek 
be és kérjék el, amit szeret-
nének. Igazolást nem kell te-
lefonon kérni, illetve nagyon 
kérem ne telefonon kérjenek, 
mert pont annyi idő megírni, 
mint a telefonbeszélgetés, fe-
lesleges 2 kör. Az kopogjon, 

aki észleli, hogy gyermeke ál-
lapota romlik (pl. mindjárt el-
ájul), vagy sürgős dolga van, 
megy a busza stb. 

Igazolást visszamenőleg 
nem adok. Nagy örömömre 
szolgált, hogy a Rácalmási 
Jankovich Általános iskola 
úgy döntött, hogy a koráb-
bi 3 napról 10 napra emeli 
a szülők által igazolható na-
pok számát. (Ez nagyon jó 
lenne a kulcsi iskolánál is.) 
Ezzel segítenek elérni, hogy a 
gyermekorvosi rendelést va-

lóban gyógyító és megelőző 
tevékenységgel töltsük. A sí-
elések, versenyre menések, és 
nagyobb náthák igazolásait a 
szülők írják ezután. Hiszen 
ők tudják a legjobban, hogy 
milyen állapotban van a gyer-
mekük. 

A gyermekorvosi rendelé-
sen a nátha a legkritikusabb 
betegség állítom. Az én véle-
ményemet támogatja nagyon 
a 10 igazolható nap. Úgy gon-
dolom, hogy ha náthától ép-
pen kicsit meggyengült im-
munrendszerű gyermekkel 

valaki beül a váróba, pont 
nem az fog történni, amit 
szeretne. Amit szeretne, azt 
el is mondja: „Nincs nagy ba-
ja, legyen szíves nézze meg, 
nehogy nagyobb baja legyen.” 
Szerintem, ha ilyenkor ki-
hagyjuk az orvosi rendelőt 
és 2 napig pátyolgatjuk: pl. 
hársfa tea mézzel, orrspray, 
mellkaskenőcs, Kalmopyrin, 
Coldrex, Gripp-Heel, kinek 
mi szimpatikus, vagy egy-
szerűen csak „milyen ügye-
sen törlöd már az orrod gyer-
mekem” stb. minden anyá-
nak van jól bevált módszere. 
Aki pedig tudja, hogy esetleg 
ilyenkor a fülgyulladás követ-
kezik, az fülmelegítéssel már 
a náthánál is megakadályoz-
hatja, hogy „rámenjen a fülé-
re”. Örülök, hogy elismerjük 
ismét, hogy az igazi gyógyí-
tók az anyukák (és apukák) 
az orvos ebben tanácsot ad, 
de a gyógyítás otthon törté-
nik, és nagyon ügyesen megy 
is az egy náthánál. Náthán ér-
tem az orrfolyással, láztalan-
sággal, kis torokfájással zajló 
betegséget. 

Természetesen a komo-
lyabb problémák az orvo-
si rendelőbe valók. A beje-
lentkezéssel szeretnénk elér-
ni, hogy egyszerre kevés lázas 
gyermek legyen a váróban, ne 
szedhessenek össze egymás-
tól betegséget. Aki úgy gon-
dolja, hogy gyermeke gyak-
rabban kap el mindenféle fer-
tőzést, mint az átlag, az kérjen 
megelőzési tanácsokat, min-
denki jöjjön D-vitamin recep-
tért, a mi éghajlatunkon arra 
szükség van. Szeretnénk, ha 
minél egészségesebbek lenné-
nek a körzetbeli gyermekek, 
és köszönjük az Önök támo-
gatását ebben. 

Betegeink egészsége érdekében 
Nátha és bejelentkezés, hogyan csináljuk? 
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Magyar Vöröskereszt 
szervezésében 
elsősegélynyújtó 
versenyek 1971 óta 
vannak, melyek célja 
akkor és ma is az 
elsősegélynyújtó 
ismeretek fejlesztése, 
gyakorlása. 

A verseny három korosztály-
ban zajlik: gyermek, ifjúsági és 
felnőtt. A területi döntő – me-
lyet a kulcsi csapat tekintetében 
Dunaújvárosban rendeztek- 
nyertesei jutnak be a megyei 
döntőbe és az ott első helyen 
végzett csapatok – 2019-ben 
Fejér megyéből a felnőttek kö-
zül a kulcsi illetőségű Dunai 
lányok nevű csapat, az ifjúsá-
gi kategóriában a Lorántffy 
Szakképző Centrum diákjai, és 
a móri gyermek csapata- vehet-
tek részt az országos döntőn, 
ahol az elért pontszámok szá-
zalékos aránya alapján minősí-
tést kapnak. Külön szeretném 
megjegyezni, hogy az ifjúsági 
csapat tekintetében is büszkél-
kedhetünk falunk bélivel Papp 
Gréta szintén kulcsi, és ő volt 
az ifjúsági csapat kapitánya.

Az Országos Elsősegély-
nyújtó Verseny döntőjének idén 
Zalaegerszeg adott otthont, ahol 
az 56 résztvevő csapat élethű kö-
rülmények között versenyezhe-
tett. A 20 állomásos körpályán 
elméleti és gyakorlati elsősegély-

nyújtó ismereteikről adtak szá-
mot az ország minden tájáról ér-
kező versenyző csapatok.

A tavalyi országos versenyen 
kiemelt ezüst minősítést szerez-
tünk, idén sajnos csak kiemelt 
minősítést kaptunk. Nehezebb 
dolgunk volt Zalaegerszegen, 
mert új rendszer volt a verseny-
ben. Semmilyen többlet infor-
mációt nem kaptunk a hely-
színeken, így abszolút életsze-
rű szituációkat modelleztek le 
a káreseményeknél. A csapatka-
pitány feladatai is megváltoztak 
az eddigi versenyekhez képest, 
ennek megfelelően kell változ-
tatni a felkészülésünkön is a 
továbbiakban. Hiszen nem ad-
juk fel, jövőre is versenyezni fo-
gunk. Nagyon sokat tanultunk 
a zalaegerszegi versenyből. Az 
első káresemény volt az egyik 
legkiemelkedőbb a zalaegersze-
gi feladatok közül. Ez egy tö-

meg baleset volt, ahol 12 súlyos 
sérült és egy halott is volt az 
imitátorok jóvoltából, akik na-
gyon jól alakították a szerepe-
iket. Az ellátást a három Fejér 
megyei csapat együtt végezte, 
ilyenkor a koordináció a csa-
patok közt is tovább nehezíti a 
feladatot. Ráadásul egy szerve-
zési hiba folytán a versenyt félbe 
is kellett szakítani egy kis idő-
re, ami mind mentálisan mind 
fizikálisan is sok energiát kivett 
belőlünk. 

Úgy érzem, hogy a nehéz 
feladatok ellenére, vagy talán 
pont azért nagyon összeková-
csolódtunk. Rendkívül büszke 
vagyok csapattársaimra: Doma 
Mónikára, Radnóné Erzsikére, 
Kerékgyártó Létay Ildikóra 
és különösen a korelnökre 
Kaiserné Gödöny Erzsikére. 
Köszönet a felkészítésért Kiss 
Miklósnak a Dunaújvárosi 

Mentőállomás vezetőjének és 
a családjainknak, hogy mind 
a felkészülés, mind a verseny 
három napja alatt nélkülöz-
tek minket – mondta el kér-
désünkre a Dunai Lányok 
Elsősegélynyújtó csapatának 
kapitánya, Fejes Brigitta.

A kulcsi illetőségű elsőse-
gélynyújtók tavaly leköszönt 
csapatkapitánya Kaiserné 
Gödöny Erzsébet kiemelte, 
hogy nagyon sokat jelent szá-
mukra, hogy a Vöröskereszt 
Dunaújvárosi Szervezetének 
vezetése mindvégig támogat-
ta őket, bár a versenyen taná-
csokkal nem lehetett, de a je-
lenlétükkel mindenképp. 

A Magyar Vöröskereszt 
Duna újváros Területi Szer-
vezete részéről Feth Kata lin tit-
kár az elért kiemelt minősítést 
nagyra értékeli, éppúgy mint 
az ifjúsági Lorántffy Szakképző 
Centrum csapatának szereplé-
sét is. 

– Egy ilyen országos ver-
seny megszervezése és lebo-
nyolítása óriási feladat, hiszen 
56 csapatról van szó. Már na-
gyon várjuk és kicsit félünk 
is attól, hogy előbb utóbb 
mi kapjuk majd a megtiszte-
lő feladatot az országos ver-
seny szervezésével- mondta 
el lapunk kérdésére a Magyar 
Vöröskereszt Dunaújváros 
Területi Szervezete részéről 
Feth Katalin titkár.

Az országos versenyen jártak
Nagyon összekovácsolódtak az elsősegélynyújtók 

Fejes Brigitta, Doma Mónika, Radnóné Erzsike, Kerékgyártó 
Létay Illdikó, Feth Katalin, Kaiserné Gödöny Erzsike

Tisztelt Kulcsiak, Kedves Barátaink!
Hagyományainkhoz híven 2019. október 
6-án, vasárnap újra megszervezzük gya-
logló napi programunkat, melyre min-
denkit szeretettel hívunk és várunk!

Regisztráció: 9.30-tól a Faluház előtt
Indulás: 10 órakor

Kérünk mindenkit, hogy az időjárás-
nak megfelelő ruházatban, illetve kényel-
mes cipőben jöjjön. Túránk végén termé-
szetesen mindenki a vendégünk egy sze-
let pizzára, teára és most sem maradhat 
el a tombola. Ezúttal sem lesznek leküzd-
hetetlen akadályok, mégis el kell monda-

nunk, hogy a programon mindenki saját 
felelősségére vehet részt.

Várunk mindenkit, aki friss levegőn 
szeretné tölteni e vasárnap délelőttöt, egy 
kiváló társaságban!

a Kulcsi Baráti Kör és a Magyar 
Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete

Világ Gyalogló Nap
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Tájékoztató  
a helyi önkormányzati 

választásról

Kulcs településen a 3/2019. (VI.27.) 
HVI határozat alapján a megnövekedett 
lakosságszám miatt – a korábbi 2 sza-
vazókör helyett – 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 
tornaterme 
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 75. 

1. szavazókör
Csillag köz, Família út, Fecske köz, 
Fecske utca, Hársfa utca, Határ utca, 
Hold utca, Ibolya utca, Jármay Károly 
utca, Jázmin utca, Kecset utca, Kiskert 
utca, Kistex utca, Kotlán Sándor utca, 
Kőris utca, Kulcsod utca, Molnár Jenő 
utca, Napsugár utca, Nefelejcs utca, 
Nyár köz, Nyár utca, Orgona utca, 
Óvoda utca, Ősz utca, Pesti utca, Petőfi 
Sándor köz, Petőfi Sándor utca, Pipacs 
utca, Rácalmási út, Radicsa puszta, 
Radicsai utca, Rákóczi utca, Rozmaring 
utca, Rózsa köz, Sütő András utca, 
Tamási Áron utca, Tavasz utca, Tél utca, 
Virághegyi köz, Virághegyi út, Zsálya 
utca 

2. szavazókör
Aranyhegyi dűlő, Árpád u., Bartók 
Béla utca, Bem köz, Bem utca, Dózsa 
György utca, Erősítő köz, Erősítő út, 
Faiskola utca, Gyöngysor utca, Hajnal 

utca, Hegyalja köz, Hegyalja utca, 
Ifjúság utca, Keskeny köz, Kossuth 
Lajos utca, Mályva köz, Mályva utca, 
Mandula sor, Meredek utca, Muskátli 
utca, Naphegy utca, Pacsirta utca, Sőtér 
sétány, Szivárvány köz, Temető utca, 
Vihar köz, Zápor utca 

3. szavazókör
Adonyi út, Arany János u., Bokor köz, 
Búzavirág út, Cinke utca, Czigler ta-
nya, Csalogány köz, Csalogány utca, 
Csarnok utca, Császár tanyák, Csönki 
lejáró, Deák Ferenc utca, Diós utca, 
Duna sor, Dunapart utca, Evező utca, 
Fenyő utca, Forrás utca, Gólya utca, 
Göböljárás utca, Göndöcz tanya, Görbe 
utca, Gubicza tanya, Gyep sor, Hajós 
utca, Hargita utca, Hattyú köz, Horgász 
köz, Horgász utca, Horog utca, Hullám 
köz, Hullám utca, Iglice utca, Ipar 
köz, Ipar utca, Jurta utca, Kárász utca, 
Kertbarátok útja, Kishalom puszta, 
Kishalom tanya, Kócsag utca, Kőbányai 
út, Kőgát utca, Kövirózsa utca, Lejtő 
utca, Lomb köz, Makádi út, Meggy utca, 
Meggyesi tanya, Nádas utca, Orsó utca, 
Őzike utca, Rigó köz, Rózsahegyi utca, 
Sellő utca, Sirály köz, Szabó tanya, 
Vöröspart utca 

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. 
október 13-án, vasárnap 6:00 órától 
19:00 óráig lehet. 

A Helyi Választási Bizottság, a pol-
gármester és egyéni listás jelöltek jog-
erős nyilvántartásba vétele után 26/2019.
(IX.18.) sz. és 27/2019. (IX.18.) sz. hatá-
rozatával döntött a polgármesteri és az 
egyéni listás szavazólap adattartamáról. 

A szavazólapon az alábbi sorrendben 
kerülnek feltüntetésre a jelöltek: 

Polgármester választása: 
1. Moró Péter
2. Jobb Gyula
3. Nagy Anita
A szavazólapon érvényesen szavazni 
csak egy jelöltre lehet.

Helyi önkormányzati képviselők 
választása: 
1. Nagy Anita
2. Tóthné Vass Anita
3. Sibáné Pintér Brigitta
4. Tomsics Gábor
5. Fenyővári István Zoltán
6. Rizmayer János
7. Szabóné Márfy Zsuzsanna Helga
8. Deák Ibolya Rózsa
9. Sárosi Gábor
10. Posch János
11. Oberrecht Tamás
12. Halász Tibor
13. Fekete György
14. Vágó Sándor
15. Kaiserné Gödön Erzsébet
16. Berze Péter
17. Pulai Tibor
A szavazólapon érvényesen szavazni 
legfeljebb 6 jelöltre lehet. 

A https://www.valasztas.hu/
helyi-onkor manyzati-valasztasok-2019 

oldalon valamint 
a https://www.kulcs.eu/

onkormanyzati-valasztas/ 
oldalon további információkat találnak  

a választásokkal kapcsolatos  
legfontosabb tudnivalókról. 

Dr. Neumann Helga
     HVI vezető
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Ahogyan az már csak 
lenni szokott a nyarakkal, 
ez a nyár is gyorsan 
elszállt. Leteltek a 
szabadságok, véget ért 
a vakáció, kinek-kinek a 
munkában, iskolapadban 
újra tenni kell a dolgát.

A természet is másik arcát mu-
tatja, rövidülnek a nappalok, 
hűvös reggelekre ébredünk, és a 
korán kelőknek már sötéttel in-
dul a reggel, egyszóval itt az ősz. 
Nekünk, akik ma itt élünk ez az 
időszak nagyjából ezt jelenti. 

Nem is olyan régen – apáink, 
nagyapáink idejében – az ősz a 
mezőgazdaságban az elvégzen-
dő munkák utolsó nagy tenni-
valóit adta a tél beállta előtt. Ma 
már közvetlenül a mezőgazda-
ságból élők száma az egész or-
szágban, így településünkön is 
nagyon alacsony. 

Nem így volt ez még a II. vi-
lágháború végén, és az azt követő 
években sem. Az itt élő lakosság 
döntő többsége kénytelen volt a 
mezőgazdaságból fedezni az éle-
téhez elengedhetetlen szükségle-
teit. A gazdálkodói munka állan-
dó jelenlétet kívánt, nem csak a 
tavaszi, nyári hónapokban, ha-
nem az év teljes időszaka alatt az 
állatok gondozása, takarmányo-
zása, felügyelete folyamatos volt. 
Ez az életforma megkövetelte a 
helyben lakást, ezért a lakosság 
nagy része a település környéki 
tanyákon élt.

Abban az időben elérhe-
tő közelségben nem volt sem-
milyen egyéb munkalehetőség, 
nem voltak gyárak, ipari léte-
sítmények. Ami nem a közvet-
len mezőgazdasági tevékenysé-
get jelentette, az éppen ennek 
a munkának a kiszolgálását, a 
termelés nélkülözhetetlen fel-
tételeinek ellátását, valamint a 

lakosság egyéb, alapvető szük-
ségleteinek kielégítését jelentet-
te. Idősebb Kocsis Anti bácsi – 
aki sajnos már hosszú évek óta 
nem lehet közöttünk – ugyan-
csak tanyán nőtt fel, majd ipa-
ros szakmában dolgozta végig az 
életét. Fáradhatatlan tagja volt a 
kulcsi közéletnek, egy életen át 
tevékenykedett a település, az itt 
élő közösség segítésében. Az Ő 
ipartestületi feljegyzései alapján 
van lehetőségünk betekinteni 
a két világháború közötti idő-
szakban Kulcs pusztán hosz-
szabb időn keresztül működő 
tekintélyesebb gazdák, kereske-
dők és iparosok névsorába (Lásd 
keretes anyag!).

A mezőgazdasági tevékeny-
ség sem ma, régen pedig külö-
nösen nem „szakma”, vagy „hi-
vatás” volt, hanem egy életforma, 
maga az „élet”. Szigorú „szabá-
lyok” mentén végezte minden-
napos tevékenységét, a jószág 
akkor is követelte a megfelelő 
ellátást, ha hétvége, ünnep volt 
is. A gazda ugyanúgy nem néz-

te a naptárt, ha szántani, vetni, 
aratni kellett menni, végezte a 
dolgát napkeltétől napnyugtáig, 
talán csak a rövid téli időszak 
volt valamivel könnyebb számá-
ra. Ilyenkor végre élvezhette ke-
mény munkájának eredményét. 
Ha jól sikerült az év, biztosítva 
volt a következő aratásig a ke-
nyere, a pincében betárolva az 
egyéb, kertben termelt krumpli, 
zöldség, a kamrában a tartósított 
finomságok, és azért – nem mel-
lékesen – a hordók is megteltek a 
szüret végére. A fedett helyen, fé-
szerekben, csűrökben végezhető 
nagyobb téli munkákra (példá-
ul kukoricamorzsolás) összejöt-
tek, közben jókat beszélgettek, 

ekkor nyílt lehetőség a közös-
ségi együttlétekre. Ez az idő-
szak volt csak alkalmas a mu-
latságok, bálok, kulturális ren-
dezvények megszervezésére is. 

A fagyok beálltával a serté-
sekre gyászos időszak várt – mi-
vel még hűtőláda nem létezett 
– ekkor jött el a disznóvágások 
ideje. Ilyen alkalmakra össze-
gyűltek a rokonok, barátok, elő 
kerültek a pálinkás, boros poha-
rak is. Végre jóllakhattak fino-
mabbnál finomabb disznótoros 
falatokkal, szegény Cocák „földi 
maradványai” ennél jobb helyre 
nem is kerülhettek volna. 

A gazdák élete minden ne-
hézség, kemény munka mellett 
is nyújtott örömöket, szorosan 
éltek együtt a természettel, örül-
tek jószágaik gyarapodásának, 
fejlődésének, napjaikat önállóan 
szervezték, a kudarcok kénysze-
rű elviselésén túl őszintén örül-
hettek a sikereiknek is. 

A mai gazdák élete merő-
ben más, egészen mások a ki-
hívások, követelmények, teljesen 
eltérő eszközökkel, technológi-
ákkal kell a munkájukat végez-
ni, hogy a jelenkor magas mi-
nőségi elvárásainak mindenben 
megfelelhessenek.

Mikor leülünk a terített asztal 
mellé, gondoljunk néha azokra, 
akik régtől fogva kemény mun-
kával biztosítják mindennapi 
ennivalónkat!

Oberrecht Tamás
A kulcsi históriás

Cséplőgépek:
Ősz Ferenc és társai
Kocsis Zsigmond és Antal 
testvérek
Daráló malom:
Kocsis Antal, 1929-től
Bognár:
Németh Sándor, 1939-től
Kovács:
Bölcskei Ferenc, 1923-tól
Kereskedők:
Bódis Lajos, vegyeskereske-
dő 1923-tól
Schwarz Sándor, vegyeske-
reskedő, 1929-től
Kőművesek:
Hungár István

Domonyik József, 1924-től
Kocsmárosok:
Kocsis Zsigmond, a régi 
6-os útnál, 1922-től
Molnár János, bent 
Kulcson, 1939-től
Boda József, bent Kulcson
Hentes:
Kovács István, 1936-tól
Asztalos:
Bakos János, 1938-tól
Gépészek:
Kovács Pál, 1932-től
Keresztes Mihály
Endrész József
Kádár-mester:
Szikk Lipót

Kulcs pusztán működő gazdák, 
kereskedők és iparosok

Kulcs története
Ősz Kulcs pusztán  
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Új kategóriát teremtett 
rövid idő alatt is a 
kulcsi faluházi és 
rendezvényi életben a 
vállalati környezetből 
érkezett szakember.

Lendületes munkastílusával, 
kedves modorával sok kul-
csinak belopta már magát a 
szívébe. De a Krónika lapja-
in még nem mutatkozott be, 
ezért a sport nap előtti nagy 
hajrában könyörögtünk ki tőle 
egy kis időt a bemutatásához.

– 32 éves vagyok, ereden-
dően dunaújvárosi. A három 
éves kisfiammal Leventével 
és párommal élek Kulcson a 
Kossuth utcában, és már há-
rom éve vagyunk így közösen 
a kulcsi közösség aktív részei. 
Párom családja tősgyökeres 
kulcsi, ezért általuk ismerem 
és szeretem én is településün-
ket. Levente a kulcsi bölcsibe 
járt, most már ovis nagy fiú, 
életem párja pedig szabad ide-
jében szívesen focizik a műfü-
vesen, kifejezetten jó kapcso-
latot ápolunk szomszédainkkal 
és nagy kulcsiakból álló baráti 
társaságunk van.

2012 óta Budapesten ren-
dezvényszervezőként dolgoz-
tam, ’15 óta szakmai vezető-
ként. Nemzetközi és hazai pro-
jekteket egyaránt szerveztem, 
hogy csak néhányat említsek 
a Mol, Magyar Posta rendez-
vények, a Szárnyashajó Kupa, 
és számos nemzetközi találko-
zó. Nagy örömmel fogadtam a 
megkeresést a kulcsi munkával 
kapcsolatban. 

Főiskolai szakképesítés-
sel rendelkezem intézményi 
kommunikáció, és projekt me-
nedzsment területen. Úgy gon-
dolom, hogy a tanulás a ren-
dezvényszervező szakmában 

soha véget nem érő folyamat, 
ezért én tudatosan bővítem az 
ismereteimet folyamatosan.

Szeretném a kulcsi hagyo-
mányokat megőrizni, vagy 
ezekhez az elképzelésekhez a 
lehetőséget biztosítani, illetve 
a településünk lakóit ezekben 
a törekvéseikben támogatni és 
segíteni. E nemes munkálko-
dáshoz hozzá szeretném ten-
ni a vállalati rendezvényszer-
vezésben szerzett tapasztala-
taimat. Tudjuk, hogy a tálalá-
son nagyon sok múlik, ezért 
fontos hogy oly módon legye-
nek tálalva a hagyományok is, 
hogy több korosztály számára 
fogyaszthatóbb legyen, hogy 
minél több kulcsit elérjünk a 
rendezvényeinkkel és kicsaljuk 
azokra őket.

Szívügyem a kisgyermekes 
családok, részben személyes 
érintettségem és tapasztalata-
im alapján. Ennek a csoport-
nak olyan programokat, rend-
szeres klubot is szeretnék lét-
rehozni, mely fókuszban tartja 
folyamatosan, hiszen vélemé-
nyem szerint szükséges.

Kulcson sok rendezvény 
van, melyek lebonyolításában 
ne vegyék szerénytelenségnek, 
de nagy tapasztalatom van. Jó 
dolognak érzem, hogy ilyen sok 
módon igyekeznek a civilek és 
az önkormányzat a kulcsiakat 
megszólítani. Különösen szu-
per törekvés, hogy a rendez-
vények ingyenesek, de a prog-
ramok minőségiek. 

Azt tapasztalom, hogy 
utólag hallani hangokat csak, 
hogy minek örültek volna, 
vagy milyen ötleteik lettek vol-
na. Én nagy szeretettel várom, 
sőt kérem, hogy mindenki ke-
ressen meg a felmerülő ötlete-
ivel, ha még az csak egy gon-
dolat is egyelőre. Nyitott va-
gyok mindenkit és minden öt-
letet szívesen fogadok. Rövid 
idő alatt nagyon sok kulcsit 
volt szerencsém megismerni, 
nagyon sokan igazán szeretet-

tel fogadtak, melyet ezúton is 
köszönök. 

Az év hátralévő részében sem 
üres a kulcsi rendezvénynaptár, 
hiszen az idősek napja idén is 
kiemelt esemény, sztárfellépő és 
meglepetés is várja a meghívott 
kulcsiakat. Október 23-a tiszte-
letére hagyományos fáklyás fel-
vonulást szervezünk, majd a 
december ismét tele lesz jobb-
nál jobb programokkal. Együtt 
várjuk a Mikulást, majd az ad-
venti időszakban minden hétre a 
családi programokon kívül meg-
lepetéssel és sztárfellépőkkel ké-
szülünk, végül Halfőző versenyt 
is tervezünk. Ezúttal is enged-
jék meg, hogy szeretettel invi-
táljam önöket. 

Célom a közreműködésem-
mel, hogy Kulcs lakói összefo-
gott, az ötletektől az utóköve-
tésig kézben tartott rendezvé-
nyeket kapjanak majd, ahova a 
lehető legtöbb falunk béli szí-
vesen látogat ki.

Megtisztelő, hogy az ottho-
nomul szolgáló Kulcson dol-
gozhatok és inspiráló kihívás 
számomra a faluházban vég-
zett munka, hiszen a szakmám 
újabb területén is kiteljesedhe-
tek a kulcsi feladat során.

A kulcsi rendezvényszervező
Dienes Annamária július 1-től a Kulcsi Faluház rendezvényszervezője 
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V. Családi Sportnap
Rengetegen látogattak ki a sportpályára 

2019. szeptember  
21-én szombaton,  
a Kulcsi Sportpályán 
került megrendezésre 
az V. Családi Sportnap, 
melyet szerencsésen 
kegyeikbe fogadták 
az égiek is, mert 
az egész napos 
szabadtéri 
rendezvényhez 
kellemes napsütéses 
időjárást biztosítottak.

A rendezvény alapvető célja, 
hogy ezen a napon a kul-
csi családok minden tagját 
megmozgassák, ezért egész 
nap különböző sportágakat 
próbálhattak ki. A sportna-
pon immár hagyományosan 
szereplő ötkarikás játékok 
mellett, a birkózást is kipró-
bálhatták az érdeklődők, de 
a frizbi és az íjászat mel-
lett, a Kulcson tavaly debü-
tált petanque, a híres fran-
cia golyójáték is rendkívül 
népszerű volt. A szervezők 
extra motivációt is csem-

pésztek a sportnapba, még-
hozzá úgy, hogy minden 
résztvevő család kapott egy 
pontgyűjtőlapot, ahol min-
den kipróbált sportág újabb 
és újabb pontot jelentett a 
családnak, mely aztán a végén 
– ha minden lehetséges pon-

tot begyűjtöttek ajándék kür-
töskalácsot eredményezett.

Természetesen hazánkban, 
így Kulcson sem múlhat el 
semmilyen sporttal kapcso-
latos esemény foci nélkül. A 
műfüves pályán gyakorlati-
lag egész nap egymást érték 

a meccsek. Versengett az U9 
korosztály, ahol minden gyer-
mek kapott érmet, de ebben az 
évben a kupát az adonyi csa-
pat vihette haza. A felnőttek 
amatőr focibajnoksága végül 
nagyon barátságosra sikerült, 
a kupát közösen vették át a fo-
cisták, az ajándék sörjegy min-
denkinek járt.

A sportos kulcsi szombat 
egyik sztárfellépője Rubint 
Réka volt, nagyon sokan 
edzettek vele, de a helyi Kick-
Box aerobik csapat is nagyon 
megmozgatta a résztvevőket. 
Valóban a család minden tag-
jának sportolási lehetőséget 
kínált a rendezvény, szám-
talan nagyszülő főleg nagy-
mama és kisgyermek, kis-
mama is tornázott, tehát a 
szó-szoros értelmében 0-99 
éves korig. Találkozhattunk 
„Aktívmami Zsuzsival”, akár 
tornázhattunk is vele, vagy 
a babahordozásról is faggat-
hatta bárki. Aki pedig kicsit 
egzotikusabb mozgás for-

Jobb Gyula polgármester köszönti a megjelenteket

A csillám tetoválás nagyon népszerű volt

Rubint Réka a kulcsi közönség között
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mákhoz vonzódik az is talál-
hatott érdekességet, mert volt 
Zumba, Shaolin kung fu, Do 
in és tradicionális Hatha joga 
bemutató is. 

Kora délután került sor 
Jobb Gyula polgármester 
köszöntőjére. A múltat idéz-
ve elmondta, hogy öt évvel 
ezelőtt ő is részt vett az el-
ső sportnap szervezésében. 
Akkoriban ez hiánypótló 
megmozdulás volt, és azt érzi, 
hogy amiért alapvetően létre-
jött, nevezetesen, hogy a kul-
csi családok együtt mozogja-
nak, sportoljanak, az megva-
lósult. Örömmel látja, hogy 
ma mennyien jöttek el spor-
tolni, hogy technikailag is mi-
lyen nagy a fejlődés az első 
rendezvény óta a helyszínen, a 
műfüves pályával, a szép sát-
rakkal. Végezetül  Jobb Gyula 
polgármester megköszönte a 
közreműködők és civilszer-
vezetek munkáját, többek 
között a Vidám Emberek, a 
Kulcsi Sportegyesületnek, 

valamint Hegyi Zitának és 
Dienes Annamáriának.

Nem mehetünk el szó nél-
kül a legkisebbeknek szánt lég-
várak és csillámtetkó készítés 
mellett sem, de sokan meg-
kóstolták a helyszínen sütött 
ökör húst is. 

A rendezvény záró ak-
kordjaként a The Biebers 

élő koncertjére került sor. A 
hét fős zenekar már Robbie 
Williams budapesti koncert-
jén előzenekarként is zenél-
hetett, és most a kulcsi kö-
zönséget kápráztatták el slá-
gereikkel és feldolgozás nótá-
ikkal egyaránt. 

A fotókat Kiss Gergely készítette

Az ökörhúsból kóstoló járt minden kulcsinak

Rubint Réka a kulcsi közönség között

The Biebers nagyszerű buli hangulatot varázsolt
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Múlthavi számunkban 
olvashatták a búcsút, 
Mitrovics Zsolt 
tollából. Hiszen a papi 
hivatásra készülve 
egy évig az adonyi 
Sarlós Boldogasszony 
plébánián Mitrovics 
Zsolt diakónus segítette 
Bozai Márton adonyi 
térségi plébános atyát 
Kulcs ellátásában is.

Azonban július 24-én a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
hagyományai szerint papszen-
telést tartott Keresztelő Szent 
János születésének ünnepén a 
Prohászka-emléktemplomban. 
Spányi Antal megyés püspök. 
Ekkor Győri Balázs Istvánt di-
akónussá, míg többek között 
Mitrovics Zsolt diakónust áldo-
zópappá szentelte. Így a térség-
ben nagy szeretettel emlegetett 
Mitrovics Diakónus Úr, ahogy 
említettem már elbúcsúzott 
a hívektől és augusztus 1-től 
Székesfehérváron a belvárosi 
plébánián teljesít szolgálatot. 
Ezzel egy időben az adonyi plé-
bániára érkezett Győri Balázs 
István diakónus, ezentúl ő se-
gíti majd Bozai Márton plébá-
nos atyát munkájában. Minden 
hívő és nem hívő szomorú-
an konstatálta Mitrovics Zsolt 
ifjú diakónus búcsúzását, ezért 
különösen nagy kíváncsisággal 
fordulnak az újonnan érkezett 
Diakónus Úr felé.

Egy magas rangú egyházi ve-
zető lejegyzett beszédében a di-
akónus és papszenteléssel kap-
csolatban kifejtette, hogy azért 
is nagy az öröm egy ilyen ün-
nepen, mert a szentelendők hi-
vatástörténete, a nehézségek és 
akadályok, melyeket le kellett 
győzniük, vezethetett el ahhoz 
a pillanathoz, hogy ott állhat-

nak az oltár előtt. Erről a hiva-
tástörténetről, a nehézségekről 
és akadályokról kérdeztem az 
ifjú diakónust.

Körvonalazódott  
a papi hivatás

–1992-ben a Baranya megyei 
Komlón születtem. Hat testvé-
rem van, én vagyok a legidő-
sebb, testvéreim közöl a legfia-
talabb most 8 éves. Alapvetően 
beás cigány családból szár-
mazom, de szerb vérvonal is 
van családunkban. Édesapám 
még születésem előtt meghalt, 
édesanyám születésemkor még 
nem lépte át a felnőttkor kü-
szöbét, ezért az anyai nagyma-
ma szerető ölelésében nevel-
kedhettem. Hamar a felnőttek 
életét szerettem volna élni és 
úgy éreztem már az érettségi 
előtt ki kell próbálnom magam, 
így történt, hogy az előrehozott 
matek érettségin kívül másból 
nem vizsgáztam le. Saját lábra 
állva munkába álltam, egyszer-
re több helyen is dolgoztam, 
még egy angliai matracgyár-

tó cégnél is a csillogó felnőtt 
élet reményében – mesélt az új 
diakónus.

Az angliai vendégszereplés 
azonban kudarcba fulladt, mert 
munkáját nem fizették ki és bár 
csak néhány eurocent volt a zse-
bében, mégis kénytelen volt a 
hazavezető útnak nekivágni. 
Ekkor egy érdi körforgalom kel-
lős közepén találkozott Illéssy 
Mátyás atyával a százhalombat-
tai plébánossal, aki segített ha-
zajutni minden értelemben, hi-
szen a később kialakult szoros 
barátságnak köszönhetően, be-
fejezte tanulmányait is és alig 1,5 
év múlva teljesen körvonalazó-
dott a papi hivatás Győri Balázs 
István számára. Röviddel ez-
után be is adta jelentkezé-

sét a papi szemináriumra a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
élén álló Spányi Antal megyés-
püspöknek, aki elfogadta- ek-
kor 2014-et írunk. Budapesten a 
Központi Papnevelő Intézetben 
és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen kezdett tanulni, osz-
tatlan katolikus teológiai képzé-
sét az idei évben sikeresen dip-
lomával, nyelvvizsgával zárt le. 

A főpásztor Győri Balázs 
István diakónussá szentelése al-
kalmából beszédében hangsú-
lyozta: „Amikor egy fiatalem-
ber jelentkezését elfogadja az 
Egyház, papnövendékei közé 
sorolja, és megkezdődik a kép-
zése, formálása, hogy évek múl-
va Krisztus papja lehessen, ak-
kor világos és határozott szán-
déka van az Egyháznak vele. 
Biztos tanítást ad arról, hogy 
mit vár el, milyennek akarja 
látni azt az embert lelkében-
jellemében, aki Krisztusnak, az 
Örök Pásztornak akar munka-
társa lenni.” 

A jó isten 
máshogy döntött

– Nagy családból származom, 
nagymamámnak is hét lánya 
van és mi is heten vagyunk test-
vérek. Nem régen is még úgy 
gondoltam a jövőbe, hogy szere-
tő feleséggel az oldalamon gyer-
mekeimmel fogok élni, ezért 
nem idegen tőlem sem a család 
sem az apaság. Nagymamám 
szemináriumban töltött éveim 
előtt elhunyt, nagyon jó kapcso-
latban voltunk sokszor mondta, 
hogy addig szeretne még élni, 
míg az első gyerekemet és az 
ő első dédunokáját dédelgetni 
tudja kicsit. 

De az életem másként ala-
kult, mert a jó isten máshogy 
döntött. 

Célja, hogy fényt tudjon mutatni
Győri Balázs István az új diakónus Márton atya mellett 
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Gyermekként a katonaság, 
vagy a rendőrség vonzott, az-
tán a középiskolai tanáraim 
nyomán érdeklődéssel fordul-
tam a tanári pálya felé. Ezért 
jelenleg a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolán mes-
terképzésen veszek részt, 
Spányi Antal főtisztelendő úr-
tól kért és kapott engedéllyel 
minden szombaton és vasár-
nap. Szeretek tanítani, ez ré-
gi vágyam, de ha középiskolá-
ban tanítanék, nem érettségiz-
tethetem az általam tanította-
kat ilyen mesterképzés nélkül.

Gyerekként megkeresztel-
tek bennünket, elsőáldozásig 
templomba is jártunk, utána 
már egyre kevésbé volt fontos, 
azonban középiskolás korom-
ban egyre többet jártam ismét a 
templomba. Egyre inkább ott-
honosan éreztem magam, egy-
egy nehezebb nap után lelki 
megnyugvásra leltem. 

Nem voltam biztos a csalá-
dom reakciójába a hivatásom-
mal kapcsolatban, ezért cselt 
alkalmaztam. Egy lány unoka-
testvéremnek bizalmasan elme-
séltem a papi hivatással kapcso-
latos terveimet, rövidesen több 
visszajelzést is kaptam, mind 
pozitív volt. Feszült volt kissé 
a helyzet akkor is, mikor sze-
minárium alatt első alkalom-
mal látogattam haza egy csa-
ládi ebédre papi civil viseletben 
az ingem nyakában a fehér gal-
lérral a kolláréval, hiszen a csa-
lád az ő Balázsukat várta, azon-
ban feloldódott ez a feszültség, 
ahogy időm engedi mostaná-
ban is rendszeresen látogatom 
őket, tartjuk a kapcsolatot.

Tudom, hogy  
miről mondok le

– Tudom, hogy miről mondok 
le, volt barátnőm. 2014-ben 
mikor előadtam Illéssy Mátyás 
atyának a papi hivatás iránti 
elköteleződésemet, hiszen a 
jelentkezéshez a helyi plébá-
nos írásos ajánlása is szük-

séges, akkor ő is csak annyit 
mondott” Engedd kiforrni, 
előbb tanulj valamit.”

Ezért hagytam kiforrni, 
Száz halombattára költöztem és 
ta nultam. Már Százhalombattát 
és a Székesfehérvári Egyház-
megyét tekintem otthonom-
nak, ebben az egyházmegyé-
ben fogok szolgálni is. 

Nem beszélek beásul, már 
érteni sem nagyon értek. Gon-
dolkoztam azon, hogy megta-
nulok lováriul, de a cigányok 
között is nagy a szemben ál-
lás, nem tudom, hogy szívesen 
fogadnának-e. 

Az a célom..., 
hogy fényt tudjak 
mutatni

– Egyelőre olyan feladatot vég-
zek, mellyel a főnököm Bozai 
Márton adonyi plébános atya 
megbíz. A tanulás életre szóló 
feladat, hiszen mindannyian 
állandó fejlődésre szorulunk. 
Hétfőnként Kulcson taní-
tok, pénteken és szombaton 
iskolában vagyok, míg a hét 
többi napján azt csinálom, 
amire Márton atya megkér. 
Ige liturgiát tartok, esketek, 
keresztelek, temetek ha ezzel 
bíz meg. Egyedül gyóntatást 
nem végezhetek és a szent ál-
dozatot nem mutathatom be. 
Márton atya jó főnök. Fiatal 
ezért jól megértjük egymást. 
Pontos utasításokat ad és hatá-
rozottságával is segít, de nem 
követelőző.

Konzervatív vagyok, talán 
mert túl korán sikerült felnőni. 
Szeretem a rendet, fontos, hogy 
minden a helyén legyen. Bár 
csak 27 éves vagyok, de gene-
rációs különbséget érzek az ál-
talános iskolába járó gyerekek-
kel. A nyolcadikosokkal párbe-
szédet kezdeményeztem, a vé-
leményük kifejtésére biztatom 
őket. Az a célom, hogy az er-
kölcs tanításával fényt tudjak 
mutatni, hogy később felismer-
hessék a helyes utat. 

Tájékoztató a Kulcs, 
Kossuth Lajos utcában 

(51122 j. úton) bal oldalon 
felfestett „záróvonal”-ról

Az elmúlt napokban több kulcsi lakó is megkereste 
Önkormányzatunkat, hogy a Kossuth Lajos utcában miért 
került záróvonal az úttest bal oldalára. 

A kérdést mi is feltettük a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.Fejér Megyei IgazgatóságForgalomtechnikai és keze-
lői osztályforgalomtechnikai vezető mérnökének, Kalmár-R 
Tamásnak, aki az az alábbi választ adta. 

„Jelen esetben a fehér folytonos vonal az úttesten az út-
test szélét jelző vonal.  A közúti közlekedés szabályairól szó-
ló (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet sza-
bályozza az útburkolati jelek értelmezését. A rendelet 18. § 
(1) a) pontja szerint az úttest szélét jelző vonal: hosszirányú 
folytonos - az útkereszteződésnél szaggatott – vonal, amely-
nek átlépését (így az érintett ingatlanok, illetve buszmegállók 
megközelítését) semmiféle jogszabály nem korlátozza, így sza-
badon átléphető.

Az útburkolati jel létesítésének fő célja: a forgalmi sáv (mint 
kijelölt közlekedési pálya) egyértelmű elválasztása, elhatáro-
lása az egyéb (pl. üzemeltetési) szempontok alapján létesített 
burkolt útpadkától, ezáltal a biztonságos közlekedés segítése. 
A felfestett jel nélkül ugyanis a két eltérő funkciójú aszfalt-
felület teljesen „egybeolvadna”, ami jelen kialakítást tekintve 
megtéveszthetné a közlekedőket.

 Szintén a közlekedési pályák (keresztező-csatlakozó utak) 
elsőbbségi viszonyainak egyértelműsítése érdekében festettük 
fel az Óvoda utca -Rákóczi utca és a Kossuth-Rákóczi utcák 
kereszteződéseiben az „úttest széle” burkolati jeleket (vastag 
szaggatott vonal), az elsőbbséggel rendelkező kanyarodó fő-
irányok könnyebb felismerhetősége érdekében.”

 Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a járdán való 
parkolás a KRESZ szabályainak megfelelően továbbra is tilos, 
az a járda padka mellett, az úttest szélénlehetséges. 

 Jobb Gyula
 polgármester 
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A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 számú, Dunaújvárosi Szennyvíz 
Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése el-
nevezésű projekt keretében Kulcs település szennyvízelvezető 
hálózatának kiépítése 2018-ban megkezdődött. A település 
szennyvízgyűjtő hálózatának és bekötővezetékeinek műszaki 
átadás-átvétele és üzembe helyezése 2020-ban várható.

Kulcs település szennyvízelvezető hálózatának üzemeltetésével 
a projekt műszaki átadás-átvételét követően Kulcs község ön-
kormányzata az ivóvíz-szolgáltatást végző DRV Zrt.-t (további-
akban: Szolgáltató) bízza meg.

A településen a szennyvíz-gerinchálózat kiépítésével egyide-
jűleg kiépítésre kerülnek az ingatlanokra benyúló szennyvíz-
bekötő vezetékek is. Az ingatlanok házi szennyvízhálózatát a 
szennyvízbekötő vezetékekkel csak külön értesítést követően, 
a próbaüzem ideje alatt,  illetve az üzembe helyezés után le-
hetséges összekötni.

Lakossági felhasználók szennyvízbekötés-átvételének ügyin-
tézése:

A szennyvíz-bekötéseket előzetes időpont-egyeztetést követő-
en, szakfelügyelet nyújtása mellett a Szolgáltató veszi át az in-
gatlantulajdonosoktól. A lakossági felhasználóknak nem szük-
séges a bekötésre vonatkozó tervdokumentációt benyújtaniuk 
a Szolgáltatónak, mivel ezeket a kiviteli tervek tartalmazzák.

A lakossági felhasználóknak a szennyvízbekötésük üzembe 
helyezéséhez és a Szolgáltató által történő átvételéhez az ön-
kormányzatnál beszerezhető

– „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” forma-
nyomtatvány és a

– szakfelügyeleti díj befizetéséhez a készpénzátutalási megbí-
zás (sárga csekk), vagy az átutalás visszaigazolása szükséges. A 
felhasználó az önkormányzatnak leadja a kitöltött formanyom-
tatványt, melyet Kulcs község önkormányzata jóváhagyásként 
aláírt, valamint a csatornabekötés szakfelügyeleti díjának be-
fizetéséről szóló készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) má-
solatát, vagy az átutalás visszaigazolását. A kitöltött nyomtat-
ványokat és a csekket vagy az átutalás visszaigazolását az ön-
kormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé. Ezután a szakfelügyelet 
lebonyolításának időpont-egyeztetése céljából a felhasználót a 
Velencei Üzemvezetőségünk munkatársa telefonon fogja keresni.

A felhasználó a fenti megrendeléssel párhuzamosan megépít-
heti/megépíttetheti a házi szennyvízvezetéket a bekötővezetékig, 
azaz a megépült tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztí-
tóidommal (vagy felhasználói ellenőrző aknával) bezárólag. A 
házi szennyvízhálózat műszaki kialakítását a bekötés átvétele-
kor a Szolgáltató ellenőrizi. Ehhez nyitott munkaárok és a cső-
végek szabadon hagyása szükséges.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan-
tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell 
lennie. A vezeték 90°-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztí-

tóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsa-
torna tisztíthatósága érdekében. Függőleges iránytörés esetén 2 x 
45°-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerül-
ni. Amennyiben a házi vezetékhálózat nem KG-PVC, KGEM-
anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víz-
tartási próbát szükséges elvégeztetni.

A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózat-
tal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a közcsator-
nára történő rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett 
történhet meg.

A szolgáltató a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő 
állását, és ezt követően vehető igénybe a szolgáltatás.

Ismételten felhívjuk a lakosság és vállalkozások figyelmét, 
hogy a szennyvízelvezető hálózatra történő rákötésre ki-
zárólag a későbbiekben meghirdetett próbaüzem kezde-
tét követően van lehetőség.

Nem lakossági felhasználók szennyvízbekötés átvételének ügy-
intézése:

A nem lakossági felhasználók szennyvízbekötése tervkö-
teles. A műszaki előírások alapján szaktervezői jogosultsággal 
rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetni a bekötés megva-
lósításához.

A víziközmű-hálózatba történő bekötést igénybejelentéssel 
kell a szolgáltatónál kezdeményezni, melyre válaszul a Szolgáltató 
írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a szennyvízbekötés 
engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötele-
zettségeket kell teljesítenie.

A nem lakossági felhasználónak a szennyvízbekötő vezetéket 
megépíteni és üzembe helyezni a szennyvízhálózathoz tartozó 
létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános 
tervének benyújtása és jóváhagyása után lehetséges.

Közszolgáltatási szerződés:
A szennyvízbekötés átvételét követően a Szolgáltató a felhaszná-
lókkal közszolgáltatási szerződést köt.

Díjfizetési kötelezettség:
Szolgáltatási díjat a szennyvízcsatorna igénybevételéért a próba-
üzem ideje alatt nem kell fizetni! A próbaüzem letelte után a 
szolgáltatás díjköteles.

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát a DRV Zrt. csak 
a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal által 
határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki. A DRV 
Zrt. a csatornaszolgáltatási díjak engedélyezési kérelmét a mű-
szaki átadás-átvételi eljárást és az üzembe helyezést követően 
terjesztheti fel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak.

Tájékoztató
Kulcs szennyvízelvezető hálózatának és az ingatlanok szennyvízbekötésének kiépítéséről,  

üzembe helyezéséről és üzemeltetésbe vételéről



132 0 1 9 .  s z e p t e m b e r

Jól jött a gépesített segítség

Mint ahogy arról már ko-
rábban tudósítottuk olva-
sóinkat az Önkormányzat 
által beadott közel 13 mil-
lió forintos, nyertes pályá-
zatból befolyt összegből 
egy multifunkciós Antonio 
Carraro Tigre 4400 F típusú 
kommunális traktort vásá-
rolt meg a település. Mivel 
a falu karbantartásával fog-

lalkozó csapat csupán ma-
ximum négy főből áll, ezért 
jól jött a gépesített segítség. 
A kulcsi piros traktorral 
sokkal gyorsabban, sokkal 
nagyobb terület karbantart-
ható. Értesüléseink szerint 
Dunaújvárosban is megiri-
gyelték a kulcsi piros trak-
tort, ugyanis ott is beszer-
zésre került egy ugyanilyen. 

Benedek olimpikon lesz

A kulcsi kenusnak nem 
árt ismerkednie a japán 
nyelvvel.

2020. július 24-én kezdődik 
majd Tokióban a XXXII. nyári 
olimpia. A játékok közeledtével 
egyre több sportágban oszta-
nak ki tokiói olimpiai kvótákat. 
A kajak-kenu világ augusztus 

21. és 25. között Szegedre fi-
gyelt, itt rendezték meg, ugyan-
is az idei olimpiai kvalifikációs 
kajak-kenu világbajnokságot. 
A kvóták nagyja az augusz-
tusi szegedi világbajnokságon 
elkelt. Eredményei alapján 
Horváth Benedek az ifjú kulcsi 
kenus is biztosan ott lehet majd 
Tokióban az olimpián.
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 Október 2-án 9.40-től  
Horváth-Bokor Éva előadása a Faluházban

 Október 4-én, 15.30 óra  
Idősek Világnapja az iskola zenetermében

 Október 9-én 10 órától  
Böde Péter Vándormeseíró a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő terme lesz. 

 Október 23-án fáklyás felvonulás, gyülekező a 
Polgármesteri Hivatal előtt 18.30-kor

Várjuk az érdeklődőket!

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

Programajánló

  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

Ebben az évben Felelősség a 
Földért témakörben a követ-
kező programokkal várja a 
Könyvtár az érdeklődőket. A 
kulcsszavak idén a család, a 
természet, a fenntarthatóság 
és a mese. Ennek jegyében ke-
rülnek  megrendezésre a prog-
ramok idén.

Október 2-án 9.40-től 
Hor váth-Bokor Éva, a Duna-
újvárosi Egyetem tudományos 

segédmunkatársa Környezeti 
problémák napjainkban cím-
mel a Faluházban tart előadást 
az általános iskola felső tago-
zatosainak.

Október 9-én 10 órától   
Böde Péter Vándormeseíró 
kalauzolja a kicsiket a me-
sék világába, előadásának a 
helyszíne  a Polgármesteri 
Hivatal Házasságkötő ter-
me lesz.

Szeptember 11-én elkezdődött a Faluházban az ingyenes 
számítógépes tanfolyam. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a továbbiakban bontott csoportokban folyik majd az 
oktatás. Az első okításon az internet veszélyeiről esett szó. 
Még minndig lehet és érdemes csatlakozni a Faluházban. 

Számítógépes tanfolyam

Könyvtári napok Kulcsi rendezvényei
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Kulcs adott otthont 
szeptember második 
hétvégéjén a 
Magyar Országos 
Horgász Szövetség 
rendezésében  
a XIX. Csónakos Pergető 
Országos Bajnokság 
4-5. fordulójának és 
egyben az V. Péli Zoltán 
emlékkupának. 

Szeptember 12. és 15. között 
a Kulcsi Hajóállomás volt a 
magyarországi csónakos per-
gető horgászat központja. A 
versenypálya pedig a Duna, 
Adony és Tass közötti 10 km-
es szakasza. 

A kulcsi versenyt Mészöly 
Sándor rendezte, aki egyben 
szövetségi kapitány is több 
mint öt éve a pergető hor-
gászok élén, mindemellett a 
MOHOSZ (Magyar Országos 
Horgász Szövetség) képviselője. 
Vezetésével a magyar váloga-
tott az idén Dél-Afrikában csa-
patban a dobogó második foká-
ra állhatott fel és ezüst éremmel 
térhetett haza. A pergető szövet-
ségi kapitány erre a legbüszkébb, 
hogy a világban hét ilyen gyö-
nyörű, ezüstösen csillogó érem 
van és az mind Magyarországon. 
A sportág sikereit hallva egyál-

talán nem meglepő, hogy a hét-
végi bajnokságot záró két for-
duló résztvevőtábora igen népes 
volt. Tudósítottak az esemény-
ről a Magyar Horgász, a térsé-
gi média, valamint a Fishing & 
Hunting Chanel is. Közel 100 
fős horgász társaság érkezett 
Kulcsra, összesen 35 csapat mé-
rette meg magát Kulcson, min-
den csapat két főből állt, a túl-
nyomórészt férfikból álló me-
zőnyben csak két hölgy hor-
gász volt.

A pergetés a ragadozó halfo-
gás műcsalival történő műfaja. 
Ahogy megtudtam nagy álta-
lánosságban inkább a késő ősz 
a pergetéshez megfelelőbb idő-
szak. Ilyenkor a már letisztult 

vízben a takarmány halak elbúj-
nak és a táplálékban szegényebb 
közeg nagyobb eséllyel ad lehe-
tőséget a ragadozó halakat hor-
gászni. A szombati versenynap 
során szép számú, összesen 184 
db, míg vasárnap 137 db hal 
akadt a versenyzők horgára. A 
legnagyobb halat, egy 88 cm-
es csukát Sztahovits Péter fogta.

A versenyeket edzésnapok 
előzték meg 12-én és 13-án. 
A szombati és vasárnapi ver-
senynapok programja a korai 
reggeli után, egy rövid eliga-
zítást követően a világbajnok-
ság szabályai szerint kialakított 
szigorú szabályzat alapján ke-
rültek megrendezésre. Reggel 
8 órakor kezdődtek a verse-

nyek, rajtszám szerinti csopor-
tokban, ahol hét csónak indult 
egyszerre, majd hat és fél óra 
verseny után szintén, így tér-
tek vissza a verseny központjául 
szolgáló Kulcsi Hajóállomásra. 
15 óra előtt néhány perccel ért 
véget a verseny, ezt követte az 
eredményhirdetés. A hétvégén 
nem egyszerűen csak két fordu-
lót rendeztek Kulcson, de a sze-
zonzáró ötödik verseny végén 
országos bajnokot is hirdettek. 
A 2019. évi Csónakos Pergető 
Országos Bajnokság első helye-
zett párosa,  Sztahovits Péter és 
Koncz Dávid, az ezüstérmesek 
Brogyay Péter Pál és Szarka-
Kovács Tamás lett, míg a dobo-
gó harmadik helyére a Gégény 
Viktor és Bosánszky Péter Márk 
alkotta páros állhatott.

A dunai ragadózó halak tel-
jes skálája a horgászok potenci-
ális zsákmánya volt ezekben a 
napokban, a harcsa, csuka, sül-
lő, kősüllő, jászkeszeg, sügér és a 
domolykó. Kiváló halászlé, vagy 
harcsapaprikás kerülhetett vol-
na az asztalra a szombati, vagy 
a hasonlóan nagyszerű vasárna-
pi zsákmányból, de sajnálatom-
ra a versenyszabályoknak meg-
felelően a halak ismét vissza-
kerültek a vízbe, mint minden 
versenyen így Kulcson is.

Közel 100 horgász 
A Hajóállomás volt a magyarországi pergető horgászat központja 

A 2019. évi Csónakos Pergető Országos Bajnokság győztesei
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MEGHÍVÓ
„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg,  

hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”
József Attila

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az

IdősEk VIláGnapja alkalMábÓl
és ezúton hívjuk és várjuk  

2019. október 4-én (pénteken) 15.30 órakor 
tartandó ünnepségre  

a Fekete István altalános Iskola zenetermébe.

Meglepetés műsorokkal  
és programokkal készülünk Önöknek,  

sztárfellépőnk: bereczki Zoltán

Jobb Gyula  
polgármester

Kérjük, részvételi szándékét 2019. szeptember 27-ig  
az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze: 

06 (70) 639-0168 vagy személyesen 
a Faluházban, Dienes Annamáriánál.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


