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Kedves Olvasónk!
Bizonyára észrevette, hogy most egy héttel később kapta a Krónikát. 

A következőkben minden hónap utolsó péntekén lesz lapzárta és minden hónap első hétvégéjén jelenik meg az újság. 
Ha nem kap Kulcsi Krónikát online is elolvashatja az újságot a www.kulcs.org oldalon, 

ahol bővített tartalmat és képgalériákat is nézegethet.

Ma már a múlt emléke is motivál
Molnár Lajos megható és megszívlelendő szavait olvas-
hatják rímbe szedve. Higgyék el nemcsak a fiatalabb 
generáció, hanem mi „felnőttek” is tanulhatunk, okulha-
tunk belőle! Köszönjük Lajos bácsi!

De jó volt gyereknek lenni
(részlet)

Önfeledten úton lenni, és sokszor felkacagni, 
a gondot, a bajt nem érezni, csak mindig a kijelölt,
 a kitaposott és előírt úton menni.
Csak tenni azt, ami nekem szép és jó,
nem törődni azzal mi kinek jó.

Miért csak ma írom ezt le, nem tudom,
de érzem, hogy gondolataimat meg kell osztanom!
Talán így teljes minden, amit átéltem,
és az utánam jövők is tanulhatnak tőlem!

Gyermekként, csak azt éreztem, hogy játszhatok,
mindegy, hogy kivel, mivel, csak valamit csinálhatok.
Kicsi gyerek lévén, a komám volt a Dadám!
Ő volt kivel aludtam, ki fürdetett és imára tanított.
Mindig csak dicsért és bíztatott,
sokszor mondta drága kis unokám!

Belém is nevelte – ma már tudom, hogy Ő – mindazt,
a jót és népi bölcsességet, ami adta nekem is
a hitet, a reményt, a szeretetet és azt,
amit csak vén fejjel tudok megfogalmazni, 
a jót, a jobbat, a dicsőibbet és azt, amit
mindig kell, a tisztességet cselekedni!
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Veszélyhelyzet utáni első nyílt testületi ülés

Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő 
Testülete, július 14-én 
a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében, 16 órai kez-
dettel, nyílt testületi ülést 
tart.

A képviselői fogadóórák 
hamarosan visszaállnak a 
megszokott rendre, addig is 
minden képviselő online és 
telefonon áll az állampolgá-
rok rendelkezésére.

Jobb Gyula polgármester 
	 +36	(70)	639-0157	•	jobbgyula@gmail.com 
Deák Ibolya Rózsa 
	 +36	(20)	221-4838	•	deakibolya64@gmail.com 
Fekete György 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
Nagy Anita 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
Oberrecht Tamás 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
Posch János 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
Tóthné Vass Anita 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	

Rajtakapták
Tájékoztató az 
illegális szemét-
lerakás jog-
következményeiről.

A közelmúltban települé-
sünkön tetten értek egy sze-
mélyt miközben illegálisan 
próbált megszabadulni a 
hulladéktól. A keszonok kör-
nyékén lévő erdőt szemel-
te ki szemétlerakóhelynek. 
Településünk polgármeste-
re Jobb Gyula személyesen 
járt el az elkövetővel szem-
ben, aki ígéretet tett a hul-
ladék eltávolítására. Fontos 
tudnivaló, hogy az illegális 
módon lerakott hulladék 
amellett, hogy törvénybe üt-
köző –, hiszen hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény értelmében tilos 
a hulladékot elhagyni –, a 
gyűjtés, begyűjtés, tárolás, 
lerakás szabályaitól eltérő 
módon – felhalmozni, el-
lenőrizetlen körülmények 
között elhelyezni, kezelni –, 
de szennyezi a környezetet 
és súlyos közegészségügyi 
veszélyeket is rejt magában. 
Súlyos problémát jelent egy 
település életében az utak 
mellé, erdőkbe, erdő szélek-
re, elhagyatott területekre, 
magántulajdonú, de bekerí-
tetlen, illetve önkormányzati 
közterületeken, külterületi 
ingatlanokon illegálisan le-
rakott lakossági kommuná-
lis, vagy építési hulladék.

Kulcs településen a kom-
munális hulladékok gyűjté-
se, szállítása és végleges el-
helyezése, a zöldhulladék 
és a műanyag hulladék ke-
zelése megoldott. Ezzel biz-
tosítható a hulladékbirtokos 
azon kötelezettsége, amely-
lyel a hulladék kezeléséről 
gondoskodik. Vigyázzunk 
szép településünkre!

Ne engedjük 
becsapni idős 
hozzátartozóinkat! 

Információink szerint újra 
unokázó csalók tűntek fel 
településünkön. A rossz 
szándékú bűnözők idős 
embereket keresnek meg, 
akiktől családtagjukra, leg-
többször unokájukra hivat-
kozva pénzt csalnak ki jó 
hiszemű, idősebb, jellemző-
en egyedül élő emberektől, 
mondván, hogy a szeretett 
rokon bajba került. Ilyen jel-
legű bűncselekmény a köz-
elmúltban Dunaújvárosban, 
Rácalmáson és Kulcson, az 
adonyi külterületi részen is 
történt. Vigyázzunk az idő-
sekre, hozzátartozóinkra, 
tájékoztassák őket. Érdemes 
arra is felhívni a figyelmü-
ket, ha ilyen telefonhívást, 
megkeresést kapnak, azon-
nal ellenőrizzék le. Tegyenek 
fel kérdéseket, hogy hívják, 
mikor született a rokon, 
mikor találkoztak utoljá-
ra. Ellenőrizheti, úgy is a 
csalót, hogy felhívja, akire 
hivatkoznak. 

Már a Krónika előző számában 
is olvashattak a felnőtt házi-
orvosnak átadott eszközökről, 
most ismét sikeres pályázatból 
elnyert forrás áll rendelkezésre, 
amely felhasználási területe a 
kulcsi egészségügyi ellátás esz-
közeinek fejlesztése lesz.

Jó hírt osztott meg velünk 
dr. Neumann Helga Kulcs te-
lepülés jegyzője: 

– A Kulcs Községi Önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be 

a Magyar Falu Program felhívá-
sára „Orvosi eszközök beszer-
zése Kulcs településen” címmel. 
Pályázatunk nyert, így majd há-
rom millió forint összegben tu-
dunk a felnőtt háziorvosunk és 
védőnőink részére különböző or-
vosi eszközöket vásárolni, mind-
annyiunk egészsége érdekében. 
Reméljük, hogy a többi benyúj-
tott pályázatunk is hasonló sike-
reket ér majd el – mondta el la-
punknak is a jegyző asszony.

Mint köztudott, a közelmúlt-
ban végleg bezárta kapuit a 
Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 
Központ. Ennek kapcsán so-
kakban felmerült a kérdés, hogy 
lesz-e vérvétel Kulcson? Jobb 
Gyula polgármestert kérdeztük 
a témában. 

– Megkerestük a megol-
dást, így nem kell Kulcsról 
Dunaújvárosba utazni a labor 
vizsgálat elvégzéséhez ezentúl 

sem. Továbbra is lesz lehetőség 
vérvételre településünkön az 
Egészségházban. Ezért ötszáz 
forint kényelmi díjat kell majd 
fizetni. A felnőtt háziorvosi asz-
szisztens fogja levenni a vért ren-
delési időben. Majd egy újonnan 
kötött szerződés értelmében azt 
Dunaújvárosba szállítják, ahol a 
Synlab Kft. végzi el a szükséges 
laborvizsgálatokat – mondta el 
a polgármester.

Vérvétel Kulcson 
Ezután sem kell a városba menni 

Vigyázat! Nyertes pályázat 
Közel 3 millió forint orvosi eszközökre 
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A Kulcs Községi 
Önkormányzat és a 
Carpe Diem Alapítvány 
a közelmúltban 
megállapodást kötött. 

A megállapodás tárgya nem ke-
vesebb, mint a Nap Háza és a 
Hold Udvara Rendezvényház 50 
százalékos alapítványi tulajdon-
ban lévő részének átruházása 
volt. A Carpe Diem Alapítvány a 
saját tulajdonát képező ingatlan 
részének felét ugyanis Kulcs te-
lepülésnek adományozta, a má-
sik felét pedig az önkormányzat 
vásárolhatta meg tőlük. A Nap 
Háza és Hold Udvara nevű in-
gatlan önkormányzati használat-
ba vétele óriási segítség és lehe-
tőség a településnek, a bőkezű 
adomány pedig hatalmas, eled-
dig példa nélküli patriotizmusról 
tanúskodik. 

Dóka Marianna, a Carpe 
Diem Rekreációs és Általános 
Képzési Alapítvány elnöke la-
punknak elmondta:

– Alapítvány vagyunk, tehát 
minden közös. Az alapítvány éle-
tének közel húsz éve alatt a tá-
mogatásokból, az emberek ada-
kozásából és két évtized alatt el-
nyert pályázatokból gyarapodott. 
Ezért az önkormányzati megke-
resések után teljesen egyértelmű 
volt a válasz arra a felmerülő kér-
désre, hogy miért ne adhatnánk 
Kulcsnak a munkánk gyümöl-
csét. Ebben, mint minden kér-
désben a kuratórium tagjai is 
támogattak, abszolút partnere-
im voltak az elképzeléseimben.   

-Az önkormányzat örömét fe-
jezte ki, hogy a továbbiakban gaz-
dája lesz a rendezvényháznak. De 
két feltételhez kötöttük az ado-
mányunkat, amelyek az alapít-
ványi céljainkkal megegyeznek 
és a település vállalta, hogy az 
idősek nappali ellátása, továbbá 

a fiatalok szabadidős elfoglalt-
ságainak megszervezése is sze-
repelni fog a házban helyet ka-
pó tevékenységek között. Így a 
Nap Háza és Hold Udvara érté-
kének az egy negyedét, (az ala-
pítvány tulajdonának a felét) az-
az tizenötmillióötszázezer forin-
tot a településnek adományozott 
a Carpe Diem Alapítvány, a ház 
tulajdonrészének másik egyne-
gyed részét két egyenlő részlet-
ben 2021. év márciusáig kell a 
megállapodás szerint az önkor-
mányzatnak kifizetnie. Ennek az 
első részét már át is utalta a tele-

pülés. Az adomány tartalmazza 
a házban helyet kapó ingóságo-
kat, bútorokat és eszközöket is.

– Előbb-utóbb eredeti céljaink 
alapján is a falué lett volna a ház. 
De több kritikus körülmény mi-
att most jött el az idő, hogy elen-
gedjük a kezét a háznak. A dön-
tésünket meggyorsította, hogy 
az alapítvány a rendezvényház-
ban közösen egy rossz házas-
ságban élt. Úgy is mondhatnám, 
hogy a Carpe Diem Alapítvány 
és az Esőemberek Dunaújvárosi 
Egyesülete nem állt jól egymás-
nak. Rengeteg rendezvényt bo-
nyolítottunk a házban és mi az 
alapítványhoz kötődő emberek 
úgy gondoltuk, hogy nem en-
gedhetjük meg, hogy bármilyen 
váratlan esemény az ingatlan-

hoz kötődő pozitív értéket le-
rombolja.

– Természetesen minden célt, 
amelyet a házzal kapcsolatban a 
Carpe Diem vállalt teljesítettük. 
Az alapítvány továbbra is műkö-
dik, Kulcson az Arany János utcá-
ban a Zöld Tulipán Udvarházban. 
Itt fogjuk várhatóan a programja-
inkat tovább folytatni. Továbbra 
is szeretnénk a falu életében jelen 
lenni, arra, hogy miként majd az 
idő adja meg a választ. -mondta el 
Dóka Marianna az alapítvány el-
nöke, aki nem mindennapi patri-
otizmusáról tett tanúbizonyságot.

Jobb Gyula Kulcs település 
polgármestere:

– Nagy tisztelettel köszönöm 
az önkormányzat és a telepü-
lés nevében ezt a rendkívül bő-
kezű adományt. Az ilyen nagy-
ságrendű adakozás minden te-
lepülés életében ritka, ezért 
igazán irigylésre méltó hely-
zetben vagyunk. Az adomány 
tizenötmillióötszázezer forint 
értéke és az általa kínált lehető-
ségek miatt, nincs olyan telepü-
lés, amelyik ne örülne ebben a 
helyzetben.

Az önkormányzati elképze-
lésekbe abszolút beleillik maga 
az épület és a megállapodáskor 
vállalt célok is, mind az idősek 
nappali ellátása, mind a fiatalok 
szabadidős tevékenységének elő-

mozdítását tekintve. Mintegy két 
évvel ezelőtt vettük fel a telepü-
lés akkori vezetésével a kapcsola-
tot a Carpe Diem Alapítvánnyal 
és az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesületével, lát-
va az ő belső problémáikat, hogy 
segítve őket, esetleg külön-külön 
tovább tudják járni útjukat. Úgy 
látszik, hogy a jóisten és az ala-
pítvány is nekünk szánta a Nap 
Háza Hold Udvara nevű ingatlant 
és talán azt is állíthatom a szer-
ződések aláírása után, hogy jókor 
voltunk jóhelyen és meghallgató, 
együttműködő fülekre találtunk. 

A szóban forgó ingatlan má-
sik felét tulajdonló egyesülettel is 
megkezdtük a tárgyalásokat. Ezt 
a tulajdonrészt is a lehető legrö-
videbb időn belül szeretnénk 
megvásárolni, az ehhez szüksé-
ges pénzügyi források megte-
remtéséhez már el is kezdtük a 
munkát. A kulcsi intézmények 
lehetőségei jelenleg meglehető-
sen szűkre szabottak, az isko-
la és az óvoda is remekül tudja 
majd használni az épületet és az 
udvarát is, kiváló lesz rendezvé-
nyeink lebonyolítására, de mél-
tó helyszíne lehet elképzeléseink 
szerint a vásártérnek is. 

 A HÉSZ szerint (helyi építé-
si szabályzat) és az elképzelése-
ink alapján a Rákóczi utca lesz, 
a rendezvényháznál a település új 
központja. Ide szeretnénk majd a 
leendő új bölcsődét megépíteni, 
szeretnénk egy teret is kialakítani, 
de egy sétány megvalósítása is a 
céljaink között szerepel. Ebből a 
szempontból még inkább felérté-
kelődik az adomány valódi érté-
ke. Így hálásan köszönjük az ala-
pítványnak, és az alapítvány elnö-
kének Dóka Mariannának, hogy 
a településre gondolt és ilyen je-
lentőségű lépést tett a közös-
ség érdekében. -mondta el Jobb 
Gyula polgármester.

Hamarosan riportot készí-
tünk az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesületének ve-
zetőjével, így a másik fél állás-
pontját is megismerhetik kedves 
olvasóink.

Óriási adományt kaptunk
A bőkezű adomány példa nélküli patriotizmusról tanúskodik 

A rendezvényház nagy segítség lesz a településnek
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A magyar történelem 
egyik legnagyobb 
veszteségének századik 
évfordulója alkalmából 
tartottunk  különleges  
megemlékezést 
Kulcson, június 4-én, a 
Büszkeségpont mellett 
található emlékműnél.

Először Jobb Gyula polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, majd külön üdvö-
zölte a megemlékezésen részt 
vevő dr. Galambos Dénes mi-
niszterelnöki biztost. 

– Ez a nap nem az ünnep-
lésé, ez a gyász napja. Pontban 
száz évvel ezelőtt megcson-
kítottak bennünket, levág-
ták karjainkat, lábainkat. Azt 
gondolták akkor ellenségeink, 

hogy megbénítanak bennün-
ket, de tévedtek. Minket, ma-
gyarokat soha nem fognak tud-
ni leigázni, tönkre tenni. Hiába 
próbálja az európai és a világ li-
berális politikája kikezdeni ezt 
az örökké tartó erősségünket. 
Nem hagyjuk, Trianon emlé-
ke mindezt nem engedi. Most, 
amikor a migrációs válság és 
egy világjárvány tesz próbára 
bennünket, akkor is lehetősé-
get adott Isten arra, hogy ezt 
a megemlékezést megtartsuk – 
mondta el a polgármester. 

Ezt követően Csuhai 
Gyuláné a településünk vers-
mondója, Kamenyiczky Etel-
ka kulcsi illetőségű költő: 
Trianoni szántóvető című 
versét szavalta. Majd Farkas 
Lajos a Dunaújvárosi  Intercisa 
Múzeum igazgatója tartott le-

bilincselő, történelmi megem-
lékező beszédet.

-A magyar történelem egyik 
nagy tanulsága, hogy saját 
nemzeti történelmét, magának 
a magyar nemzetnek kell, hogy 
írja, mert más néptől csak any-
nyit lehet várni, amennyi an-
nak saját nemzeti érdekeibe 
beilleszthető. Nagyon jó pél-
da erre a trianoni békeszerző-
dés nemzet gyilkos rendelkezé-
se, amikor is Magyarországot a 
történelem során, szinte párat-
lanul megcsonkították, terüle-

tének több, mint a kétharma-
dát, lakosságának, pedig több, 
mint a felét akaratuk ellené-
re szláv és román uralom alá 
helyezték-hangsúlyozta töb-
bek között beszédében Farkas 
Lajos

Ezután Molnár Lajos szólt 
az egybegyűltekhez.

– Honfitársaim! Magyarok! 
Tudjuk ma már mi az, hogy 
Trianon! Korábban, gyermek-
ként én nem tudtam, mert el-
tagadták tőlem. Ma már keser-
günk, és emlékezünk-mondta 
el sok más mellett Lajos bá-
csi, majd közös különleges 
imára hívta az egybegyűlte-
ket. „Hiszek egy Istenben, hi-
szek egy hazában, hiszek egy 
isteni örök Igazságban, hiszek 
Magyarország feltámadásá-
ban….”   – hangzott a megha-
tó nemzeti ima.

A rendhagyó megemlékezés 
folytatásaként, Jobb Gyula pol-
gármester, Vass Albert Trianon 
50. évfordulóján elhangzott be-
szédéből idézett. Majd megkö-
szönte mindazok segítségét, 
akik részt vettek a méltó em-
lékezés lebonyolításában. 

A rendezvény végén, 
Trianon fájó emlékének örök-
ségeként egy tölgyfát ültettek 
el Bányai Ottó falukbeli ötle-

Fájó pillanat emlékére
Trianon 100. évfordulója alkalmából emlékeztünk Kulcson 

Dr. Galambos Dénes és Jobb Gyula az emlékezés tölgyfája előtt 

Molnár Lajos előadása 
megindító volt

te és kivitelezésének köszönhe-
tően és a kulcsi ifjú generáció 
közreműködésével.
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Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében 
vehette át Csikai 
Zsuzsanna a 
Vöröskeresztes 
Tevékenységért 
Kitüntetés Bronz 
fokozatát.

A nyárelő a Magyar Vörös-
kereszt életében ünnepi idő-
szaknak számít, mert több, 
a szervezet szempontjából 
fontos évforduló és jeles nap 
is köthető az év ezen sza-
kaszához. Először az anyák 
napját ünnepeltük, melyet 
hazánkban a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt honosított 
meg. Ezt követte május 8-án 
a világnap, amely egyben 
a karitatív világszervezetet 
alapítója, Henry Dunant 
születésnapja is. Május 16-
án pedig az idén 139 éves 
magyar társaság, akkori ne-
vén a Magyar Szent Korona 
Országai Vörös-Kereszt 
Egylet megalapítására em-
lékezünk. A három fontos 
emléknap mellett a május 
azért is fontos jelentőségű, 
mert minden év májusában 
rendezik meg a szervezet vi-
lágnapja alkalmából a kül-
döttgyűlést, és a rendezvé-
nyen adják át a társaság ki-
tüntetéseit. Ebben az évben 
a Szolnokra szervezett ün-
nepség a koronavírus okozta 
veszélyhelyzetben nem kerül 
megrendezésre, természete-
sen az elismerések átadása, 
azért nem maradhatott el. 

A kitüntetésben részesült 
Csikai Zsuzsanna Kulcson 
mindenki által nagyra becsült 
személyiség. Zsuzsannának 
a vöröskeresztes elismerést 
a dunaújvárosi területi szer-
vezet vezetője, Feth Katalin 

adta át, Geistné Erdélyi Júlia 
és Kecskés Mariann terü-
leti munkatársak, Kaiserné 
Gödöny Erzsébetnek, a kulcsi 
alapszervezet vezetőjének és 
a település polgármesterének, 
Jobb Gyulának a jelenlétében. 
Az ünnepség nagyon meg-
hittre sikerült. De ez nem-
csak a résztvevők számának 
köszönhető, hanem az ünne-
pelt kitüntetett mindenki ál-
tal nagyra becsült személyé-
nek is.

Feth Katalin területi ve-
zető a kitüntetéskor elmon-
dott lauditációjában kiemel-
te, hogy Csikai Zsuzsanna a 
Vöröskereszt Kulcsi Alap-
szervezetének tagjaként kö-
zel tíz éve kiemelkedő szin-
ten, megbízhatóan végzi ön-
kéntes munkáját. A Kulcson 
megrendezésre kerülő vér-
adások szervezésében, nép-

szerűsítésében nagyon nagy 
segítség. A településen a vér-
adások emelkedő megjelené-
si létszáma többek között ne-
ki is köszönhető. Zsuzsanna 
aktív résztvevője a helyi ado-
mányok gyűjtésének és ki-
osztásának is. Az alapszer-
vezet munkájában, rendez-
vényein örömmel vesz rész. 
Segítőkész ember, akire min-
dig számíthat a közösség.

Majd Feth Katalin a mél-
tatás után hozzátette: – Az 
elmúlt év során a dunaúj-
városi terület országosan el-
ső volt a véradásokban, ez 
nélkületek nem ment volna. 
Jó, ha olyan emberek van-
nak az „ügyünk” élén, akik-
nek nem csupán hisznek az 
emberek, de szeretik is őket. 
Jobb Gyula polgármester is 
csatlakozott a gratulálókhoz. 
Elmondta, hogy milyen nagy-

ra becsüli a kitüntetettet jelle-
mében és emberségében. Így 
fogalmazott: 

– A település és a ren-
dezvény kicsi, de az ün-
nepelt személye óriá-
si, köszönjük a munkádat. 
Majd a karitatív munkában 
közvetlen kollégája, Kaiserné 
Gödöny Erzsébet a kulcsi 
alapszervezet vezetője kö-
szöntötte a legújabb bronz 
fokozat tulajdonosát. Ehhez 
kapcsolódva jelentette be, 
hogy a szervezet tisztújításán 
Csikai Zsuzsannát terjeszti fel 
titkárnak. 

A kitüntetett aktivista 
felmérése alapján 

Kulcson nyári véradást is 
szerveznek 

majd augusztus 6-án 
a Faluházban 

14 óra 30 perctől 17 óráig.

Közel tíz éve önkéntes
Vöröskeresztes elismerésben részesült Csikai Zsuzsanna 

A kitüntetett Csikai Zsuzsi társaságában, balról: Jobb Gyula, Kaiserné Erzsébet, Feth Katalin



6 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

Néhányan esetleg, 
úgy gondolják, hogy 
egy településen a 
sport infrastruktúrája, 
esetleges hiányainak 
pótlása, a mai kor 
színvonalához és 
elvárásaihoz alakítása, 
a lakosság szabadidős 
igényének kielégítése az 
önkormányzati feladatok 
között sokadrangú 
kérdés, amíg van még 
javítani való út, vagy 
nincs befejezve a 
csatornázás.

Kulcs település korábban, ala-
pos felmérések után, két ön-
kormányzati cikluson is átívelő 
sportkoncepciótervét elké-
szítette, és több más fejlesztés 
mellett az elmúlt időszakban, 
már a második beruházásá-
nak átadását ünnepelte júni-
us 20-án, szombaton délelőtt. 
Egy település fejlesztése jelen-
leg – mivel a rendelkezésre 
álló pénzügyi források szűkö-
sek –, csak, úgy működhet, ha 
időben felkészülnek a lehető-
ségekre, és minden kínálkozó 
alkalmat megragadnak külső, 
pályázati finanszírozási lehető-
ségek igénybevételére. Sokszor 
évekbe telik, amíg a tervek 
megvalósulnak.

-Álmodtunk egy nagyot, 
terveket készítettünk és a tet-
teket siker koronázta, ezért áll-
hatunk most itt az új játszótér 
kapujában – kezdte átadó be-
szédét Jobb Gyula polgármester. 
Majd így folytatta: – Az előző 
ciklus idején az önkormányzat 
sportkoncepciójának megva-
lósításához több pályázatot is 
benyújtott. Ezt a tendert a tá-

mogató Belügyminisztérium 
20 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatásban része-
sítette, amelyet a település 3,5 
millió forint önrésszel egészített 
ki. Kulcs élete és fejlődése folya-
matos, sok munkánk van ben-
ne. Külön köszönetet érdemel 
a közbenjárásért, támogatásáért 
dr. Galambos Dénes miniszter-
elnöki bisztos, akinek Kulcs nem 
csak egy a sok település közül, 
hanem bizton tudom, hogy a 
szíve csücske is, mert mindig 
számíthatunk rá. Köszönet il-
leti az előző testületben dolgo-

zó képviselőtársaimat. Kiemelt 
elismerés illeti Fejes Balázs volt 
alpolgármestert, akinek a szak-
értő pályázatíró munkája nélkül 
ma nem állhatnánk itt. Köszönet 
a hivatal dolgozóinak, különö-
sen dr. Neumann Helga jegy-
zőnek, aki a pályázatok elkészí-
tésében is nagy segítségére van 
a településünknek. Köszönet a 
jelenlegi testületnek is, akikkel 
tovább tudunk haladni a kije-
lölt úton – hangsúlyozta a pol-
gármester.

– Itt a felnőttek részére kültéri 
kondigépek, a gyermekek részé-

re pedig a kor elvárásainak meg-
felelő színvonalú, biztonságos és 
modern játékok lettek telepítve. A 
végső simításokat társadalmi ösz-
szefogással, lelkes önkéntesek se-
gítségével végeztük el. Gondolok 
itt a parkoló kialakítására, egy hu-
szonnégy négyzetméteres szaletli 
építésére, füvesítésre és terepren-
dezési munkálatokra. Ezek anyag 
költsége közel 1 millió forintjába 
kerültek az önkormányzatnak a 
pályázati forráson túl, de a mun-
kadíj – 1 millión  felüli  költség-
gel lehet számolni a hozzáértők 
szerint – az önkéntes segítőknek 
hála, teljes egészében a telepü-
lés kasszájában maradhatott. 
Ezúton is szeretném megkö-
szönni valamennyi segítő áldo-
zatos munkáját: Posch Jánosnak, 
Lelki Györgynek, Marancsik 
Ág nesnek, Szabóné Márfy 
Zsu zsinak, Nagy Anitának, 
Die nes Annamáriának, a Vi-
dám Emberek Közössége tag-
jainak, Nagy Jánosnak, Po lányi 
Mihálynak, Kucsera Gábor-
nak, Pulai Tibornak és csapa-
tá nak, Takács Tibor nak, Var-
ga Csabának, Jobb Gyu láné-
ak, Mészáros Róbertnek, 
Raffai Tibornak, Ivá nyi Zol-
tánnak, Fekete György nek, 
Da rabos Gábornak, Tóthné 
Vass Anitának, Csernák Zol-
tánnak, Gajdó Lászlónak, Ha-
lász Tibornak, Németh Nor-
bertnek, Varjú Józsefnek, Varga 
Lászlónak, Szép Zol tánnak, 
Sztavrosz D.-nak és a kivitele-
ző Bankó Kft.-nek. 

Majd az ünnepélyes szalag-
átvágás után a játszóteret bir-
tokba vette a kulcsi gyermek-
sereg. A lurkók számára to-
vább emelte az ünnepség fé-
nyét a Segíteni jó kulcsi civil 

Hozzávalók egy új játszótérhez Kulcson:  
pályázati pénz, önkormányzati önrész és társadalmi összefogás
Új fittnesz park és színvonalas játszótér vár mindenkit a műfüves mellett 

A szalag átvágása után a gyerekek birtokba vették a játszóteret 

Jól bírták a fitnesz eszközök is a tesztelést
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Hozzávalók egy új játszótérhez Kulcson:  
pályázati pénz, önkormányzati önrész és társadalmi összefogás
Új fittnesz park és színvonalas játszótér vár mindenkit a műfüves mellett 

szerveződésnek a játszótérát-
adás napjára halasztott gyer-
meknapi akciója. Mert min-
den jelenlévő kicsinek játéko-
kat ajándékoztak a vártnál na-
gyobb mértékű, rászorulóknak 
szánt közösségi adománygyűj-
tésükből, a Vidám Emberek 
Közössége pedig hatszáz saját 
készítésű palacsintával vendé-
gelte meg az ünneplőket. A jó-
tékony gyermeknapi akció ke-
retében virtuális szimulátort, 
csillámtetoválást és arcfestést 
is kipróbálhattak a gyerekek 
az új játszótér csillogó játékai 
mellett.

Az új játszótérátadás csillo-
gó eseményeivel párhuzamo-
san azonban a Segíteni jó civil 
szerveződés jóvoltából a rászo-
ruló gyermekek és családjaik 
pizza ebédet ettek a Kalózban, 
amelyet egy-egy finom fagyi el-
fogyasztása tett teljessé. Kelemen 
Alexandrával és tizennégy hó-
napos kisfiával Kelemen Zsolt 
Krisztiánnal itt találkoztam. 
Míg vártak az ajándék pizzá-
ra néhány szót beszélgettünk a 
tündéri szőke kisfiú anyukájával. 
Mint mondta a segítő szándé-

kú civil aktivisták keresték meg 
őt, akkor élelmiszer csomagot 
kapott ajándékba és azóta tart-
ja a kapcsolatot a szervezőkkel. 
Egy éve él Kulcson, a Kőris utcá-
ban élettársával és kisfiával. Bár 
élettársa dolgozik és ő is tanul a 
kisfiú mellett, de minden segít-
ségnek nagyon örül. Mint meg-
mutatta, most is két- három já-
tékot is választott a picinek és 
tejpépet is kapott ajándékba, 
amelyeknek nagyon örülnek. A 
pizzéria hangulata ebben a dé-
li időszakban általam soha nem 
tapasztalt volt. Itt nem egy át-
lagos ebéd elfogyasztását láthat-
tam, hanem egy különleges, ün-
nepi alkalmat lehetett felfedez-
ni a csillogó szemmel majszoló 
gyerkőcök tekintetében. A kul-
csi segítő csoportosulás szószo-
lója Markovics Gizustól tudom, 
hogy nagy hangsúlyt fektetnek 
a kulcsi adományozók a diszk-
récióra, ezért ezeket a szemeket, 
hangulatot kevesen tapasztalhat-
ták, csak elmesélni tudom, hogy 
engem ezek a hálás szemvillaná-
sok nagyon megérintettek, ilyes-
miért érdemes áldozni értéket, 
anyagit, szabadidőt. KelemenAlexandra kisfiával Kelemen ZsoltKrisztiánnal 

Nehéz a választás a rengeteg játék közül Megható jelenet volt a különleges kislány játék választása

Fekete György adta át az önkénteseknek szánt 
figyelmességet
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Tavasszal a járvány 
idején, még nagyon 
úgy tűnt, hogy az idei 
évben elmaradnak a 
ballagások. 

Ám a Magyarországi veszély-
helyzet viszonylag gyors le-
csengésének köszönhetően 
június 19-én pénteken délután 
mindkét, kulcsi nevelő és ok-
tatási intézményből elbúcsúz-
hattak a legidősebb gyerekek.

Délután három órakor 
Rendné Pocsai Izabella, a 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetője 
köszöntötte a nagycsoportos 
gyermekeket és szüleiket az 
ünnepi díszbe öltöztetett óvo-
dai játszótéren megtartott bal-
lagási ünnepségen.

 – A sors az idén kicsit átírta 
a forgatókönyvet: a tavaszt nem 
együtt éltük meg. De a korsza-

kainkat szeretjük szépen lezár-
ni, ezeket a változásokat igenis 
meg kell ünnepelni, meg kell 
élni. Sok szülő kérdezte tőlem 

még az ügyelet ideje alatt, va-
jon megtartjuk-e a ballagást? 
Akkor még csak annyit mond-
hattam, hogy nem eresztjük 

szélnek búcsú nélkül a gyere-
keinket, és nem tudjuk, hogy 
mikor, de elbúcsúzunk tőlük. 
Most jött el a pillanat – fogal-
mazott az intézmény vezetője a 

Saját világotokat  
nektek kell élhetővé tenni
Ballagó óvodásoktól és általános iskolásoktól búcsúztunk 

...és Nyuszi csoport 

A ballagáson főszereplő: Füles csoport...

Rendné Pocsai Izabella 
intézményvezető
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A ballagó ovisoknak a lufireptetés meglepetés volt

A tarisznya mellé, útravaló gondolatok is jártak az óvónéniktől

A Fekete István Általános Iskola 2020.évben végzett osztálya

Az ünnepi műsor kedves pillanata

példa nélküli, ám annál meg-
hatóbb ünnepségen.

***
A Fekete István Általános 
Iskola és AMI végzős diákjai-
nak búcsú ünnepségére ugyan-
azon pénteken, délután 17 órai 
kezdettel került sor. A nyolca-
dikosok énekelve vonultak az 
udvarra, ahol már várták őket 
a szülők, hogy átadhassák vi-
rágcsokraikat. Idén rendhagyó 
módon, kizárólag a hetedik 
osztályos társaik búcsúztatták 
a végzősöket. A nyolcadikosok 
nevében Mudra Gréta mon-
dott búcsúbeszédet. Átadásra 

(Folytatás a 10. oldalon.)
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Azt hiszem, talán március 16-
án kezdődött. Megsejtettem a 
pillanatot, hogy március 13-án, 
talán utoljára voltunk együtt 
az iskolában, az osztályban. 
Akkor persze, még csak remél-
tem, hogy nem ez volt az utol-
só. Mégis így lett…

Sokak összefogásának ered-
ményeként végül a szerenádról, 
ballagásról, bankettről nem kel-
lett lemondanunk és úgy zárhat-
tuk le ezt a nyolc évet, ahogy 
reméltük. 

Sok szép közös emlék áll mö-
göttünk, melyek felidézése mo-
solyt csal az arcunkra, de talán 
most még nagyobb bennünk a 
szomorúság, az miatt, hogy az 

utolsó három hónapban már 
nem tudtuk megszervezni prog-
ramjainkat. Elmaradt minden-
ből az utolsó, ami talán mindig 
a legemlékezetesebb. Az utolsó 
iskolanapok, ahol végre ti le-
hetettek volna a csapatkapitá-
nyok, az utolsó osztálykirándu-
lás, ahol mindig azt érzitek már 
bármit megtehettek, hisz úgyis 
elballagtok egy hét múlva, vagy 
a bolondballagás, amit úgy vár-
tatok, és már évekkel korábban 
tervezgettétek, hogy majd mi-
nek fogtok beöltözni.  De egy 
biztos, ezt az évfolyamot sen-
ki nem fogja elfelejteni, és évek 
múlva, majd csak így emlege-
tünk benneteket: „Emlékeztek, 

ez volt az osztály, aki meglepe-
tés szerenádot tartott a tanárok-
nak, és a tarisznyájukba száj-
maszk is került?”. 

Csetlő-botló, izgő-mozgó ap-
róságokból szépséges lányokká, 
fess fiatalemberekké váltatok. 
Aki emlékszik az első iskolai lé-
péseitekre, bizony elérzékenyül. 
Anna néni, aki akkor kézen fo-
gott benneteket, pontosan tudta, 
hogy nyolc év múlva, a ballagá-
son kisgyermekek helyett, szép, 
gondolkodó, a világra nyitott fi-
atalok állnak majd a szülők, ta-
nárok, iskolatársak elé.

Különlegesek vagytok vala-
mennyien, egyediek és megis-
mételhetetlenek. Négy éve kezd-

tük közös életünket, ami alatt 
sok mindent megtanultatok. De 
ne felejtsétek el, hogy ti is taní-
tottatok engem, és sok-sok min-
dent adtatok hozzá az életem-
hez, amiért hálám sosem mú-
lik el. Valamennyi diákomnak 
köszönhetem, hogy rájöttem, 
nem lehet nevelni anélkül, hogy 
ne nevelném önmagam napról 
napra, nem taníthatlak tite-
ket semmire anélkül, hogy ne 
tanulnék tőletek mindennap. 
Éreztem rajtatok, hogy milyen 
sokat számít, ha bízom benne-
tek és szeretlek titeket, hogy ezek 
híján teljesen mindegy mit csi-
nálok, mert ez dönti el, hogy 
működünk-e együtt vagy sem. 

„Valaki mondja meg, a hosszú évek,  
miért tűnnek úgy, mint egy pillanat…”
Búcsúzik az osztályfőnök 

kerültek a jutalmak, majd, pe-
dig a hagyományokhoz híven, 
azok a szülők, akik nyolc éven 
keresztül segítették az iskolát, 
helyezték e a leveleket az élet 
fájára. 

Ezt követően Schinogl 
Ferenc az iskola igazgatója 
megtartotta ünnepi köszön-
tőjét:

– Megszokott napi menet-
rendünket gyökeresen át kellett 
alakítanunk. A hivatalos köz-
lés szerint március 16. napjától, 
az oktató-nevelő munka tan-
termen kívüli, digitális mun-
karendben került megszerve-
zésre. Az új munkarend értel-
mében a tanulóknak tilos volt 
a köznevelési intézmények ok-
tatási célú látogatása. 

Összegezve így folytatta 
az igazgató: – Visszatekintve 

méltán fogalmazhatunk, úgy: 
embert próbáló időszak volt 
ez mindannyiunk számára. 
Hétfőn elérkezik a tanévben 
az utolsó tanítási nap, zárjuk 
a tanévet, aminek utolsó né-
hány hónapját, most igazán 

közösen vittük végig a szü-
lőkkel. 

– Hogy most itt lehetünk, 
kisebb közösségben ugyan, 
de mégis megtartva a hagyo-
mányt, hogy ünnepséget tart-
hatunk újabb végzős osztá-

lyunknak, annak a közös fe-
gyelmezettségnek és erőfe-
szítésnek köszönhető, mely 
példa kell, hogy legyen gyere-
keink előtt-emelte ki  Schinogl 
Ferenc.

Az ünnepség legvégén a bal-
lagó diákok mondták el útrava-
ló gondolataikat, melyeket ké-
sőbb időkapszulába zárva ástak 
el az iskola területén.

Végezetül így búcsúzott az 
igazgató: 

– Köszönet a szülőknek, 
hogy gyermekeik mellett áll-
tak és segítették őket. Köszönet 
a kollégáimnak, hogy eddig já-
ratlan úton is vezették a tanu-
lóinkat. Végzőseinknek, pedig 
azt kívánom, legyetek mindig 
nyitottak az újra. Nem tudjuk 
megmondani hogyan érkezik. 
De saját világotokat nektek kell 
élhetővé tenni – mondta el is-
kolánk vezetője.

Szűk körben zajlott a nyolcadikosok búcsúja

Saját világotokat nektek kell élhetővé tenni

(Folytatás a 9. oldalról.)
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Az önök szavazatai alapján keressük Kulcson a leg-
közkedveltebb, legjobb, legaranyosabb... pedagóguso-
kat és olyan civileket, akik sokat tesznek a gyerekekért. 
Szavazataikat három kategóriában adhatják le (NEM KELL 
MINDEGYIKBEN SZAVAZNI, CSAK abban a kategóriá-
ban, ahol tud olyan pedagógust, akit így szeretne elismer-
ni) az alábbi intézményekben dolgozó valamennyi munka-
társra is, a konyhás nénitől, a közmunkásokon át, dadusra, 
óvónénire,  kisgyermeknevelőre, tanítóra, tanárra, civilre, 
az intézményvezetőkig bárkire szavazhat.

I. kategória, a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 

.....................................................................................................
II. kategória, Fekete István Általános Iskola és AMI: 

.....................................................................................................
III. kategória, Civil személy, akinek nem közvetlenül fel-

adata, de mégis nagyon sokat tesz a kulcsi gyerekekért:

.....................................................................................................
Szavazatait leadhatja online és a Kulcsi Krónikából kivágva 
írásban is. Ezt juttassa el a Polgármesteri Hivatal postaládá-
jába. Bárki szavazhat, aki tud írni és kulcsi lakos. 
Szavazási határidő: 2020. július 30.

Megértettem, ha közösen hoz-
zuk a játékszabályokat, akkor 
be fogjátok tartani, és joggal 
várjátok el tőlem, hogy ezeket 
én is betartsam. Azt hiszem el-
mondható, hogy ez a legtöbb 
esetben sikerült. Jó volt a ta-
nítványotoknak lenni! 

Most tovább indultok erről 
az első nagy állomásról, egy 
hosszú, néha kicsit rögös úton. 
Ezen az utazáson én csak mesz-
sziről követhetlek benneteket, 
de ott lesznek szüleitek, új ta-
náraitok, akik segítenek benne-
teket. Hallgassatok a jó szóra, 
és fogjátok meg a segítő kezet, 
ha nyújtják felétek! Ha csak 
egy ember is van, aki törődik 
veletek, már minden esélye-
tek megvan arra, elkerüljétek 
a buktatókat. 

Köszönöm, hogy az osztály-
főnökötök lehettem! Szeretettel 
búcsúzom az 8. osztály minden 
tagjától, és kitárt szívvel, ha-
talmas izgalommal, új remé-

nyekkel várom a következő kis 
osztályom! 

Balczer Vivien Fanni
Bodgán Ramóna Veronika
Danka Dániel
Faragó Ábel
Fazio-Zalányi Zoltán
Gádory Olivér
Horváth Viktória
Jónás Gergő Zoltán
Koska Csaba Ferenc
Kovács Bálint Pál
Kozma Kitti Katalin
Kőhalmi-Himfy Júlia
Mudra Gréta
Posch Flóra Blanka
Rabóczki Dominik
Rácz Nikol
Radványi Bence 
Zrinyi László 

Ölellek Benneteket!

Majoros Anikó 
(Anikó néni)
osztályfőnök

Kik a legjobb pedagógusok Kulcson?
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A régió képzeletbeli 
szállodai és 
gasztronómiai 
térképén egyaránt 
meghatározó pont a 
rácalmási Jankovich 
Kúria Hotel és Étterem.

Szolgáltatásaikban elismer-
ten magas minőséget képvi-
selnek, nem véletlen, hogy 
a 2007-es megnyitása óta az 
üzleti vendégek és a konfe-
renciaturizmus kedvelt cél-
pontja a hotel. Emellett pri-
vát vendégek, családok is szí-
vesen töltenek el itt egy-egy 
wellnesshétvégét, akik a ma-
gas színvonalú szolgáltatások 
mellett a rácalmási Duna-
part varázslatos természe-
ti környezetét is élvezhetik. 
A hotel éttermének koreai 
és magyar ételkülönlegessé-
geket egyaránt felvonultató 
kínálata pedig jó ideje már 
nemcsak a szállóvendégek 
körében ismert és kedvelt, 
hanem a környékbeli ínyen-
cek is szívesen fogyasztanak 
el egy finom ebédet vagy va-
csorát náluk.

A koronavírus-veszély-
helyzet miatt március végétől 
ugyan üzemszünetre kény-
szerültek, ám a koronavírus 
által okozott „kényszerpihe-
nő” heteit hatékonyan hasz-
nálták fel: befejeződött a 
házban egy nagyszabású re-
konstrukciós folyamat, meséli 
Szabó Attila szállodaigazgató. 
Épületgépészeti felújításokat 
végeztek a wellnessrészlegen, 
bizonyos tereik belsőépítészeti 
szempontból is megújultak, de 
a fő változások a konyhafron-
ton zajlottak. Tudatos szakmai 

tervezést követően a legkor-
szerűbb konyhatechnológi-
át építették be a minél ma-
gasabb színvonalú vendéglá-
tás érdekében. Praktikusabb 
lett a helykihasználás, bővült 
a hűtési és tárolókapacitás, va-
lamint új pék- és cukrászmű-
hely is létesült.

A fejlesztésekkel párhuza-
mosan újrastrukturálták az 
éttermi kínálatot is, a hotel 
étterme a csúcsgasztronómia 
mellett populárisabb irányba 
is nyitott. A Varga Dániel séf 
vezetésével készülő ételeiket 
illetően azonban továbbra is 
alapelv maradt, hogy csak a 
legmagasabb minőségű alap-
anyagokból dolgoznak és idő-
ről-időre megjelennek az étla-
pon a szezonális zöldségek és 
gyümölcsök is. A koreai étel-
különlegességek és a gourmet 
degusztációs menük mellett a 
jövőben egy jó rántott hús, 
vagy egy ütős burger kedvé-
ért is érdemes lesz betérni a 
hotel éttermébe. Céljuk, hogy 
a környéken élő, valamint az 
ország távolabbi részeiből, il-
letve külföldről érkező vendé-
gek igényeit egyaránt ki tud-
ják elégíteni, legyenek akár a 
hagyományos magyaros ízek 
kedvelőt, az autentikus koreai 

konyha rajongói vagy kísérle-
tező kedvű gasztronómiai „vi-
lágjárók”.

Június elején elindult az ét-
terem ételeinek házhozszál-
lítása is, Rácalmás, Kulcs és 
Dunaújváros területén. A ki-
szállított ételekhez illő italo-

kat is rendelhetnek a vendé-
gek, akik így egy komplett ét-
termi étkezés hangulatát te-
remthetik meg otthonukban. 
Június közepén pedig debü-
táltak az étterem több hóna-
pos munkával tökéletes mi-
nőségűre fejlesztett pizzái 
is, amelyeket tradicionális 
olasz alapanyagokból készí-
tett, hosszú pihentetési ide-
jű tésztából sütnek különle-
gesen finomra. 

A július elsejei újranyitást 
követően tehát megújult ét-
lappal, minőségi programkí-
nálattal és sok-sok élmény-
nyel várja régi és új vendé-
geit Rácalmáson a Jankovich 
Kúria Hotel és Étterem.

Fejlesztések  
a Jankovich Hotelben
Megszületett Rácalmás tökéletes, igazi olasz pizzája 
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Ócsai Norbertet Horvát 
László váltotta az elmúlt 
év szeptemberétől a 
Kulcsi Sportegyesület 
Futball szakosztályának 
felnőtt csapatát irányító 
vezető edzői posztján.

Horváth László lépésről lépés-
re haladás híve, mert a körül-
ményekre is nagyon figyel, de 
a csapatépítés is kiemelt szem-
pont edzői munkájában. Erdélyi 
Péter, Erdélyi Tamás csapatkapi-
tány és Horváth László szponzor 
felkutató munkája példaértékű. 
Meggyőződésem, hogy az eljö-
vendő sikerekhez ez is nagyon 
fontos. 

A csapatnak régi mezekben 
kellett pályára lépnie, tekintve, 
hogy többekre nem is volt mé-
retében megfelelő mez, a csapat 
megjelenése messze nem lehetett 
egységes. Egészen addig míg az 
edző közbenjárására a Dutrade 
Zrt. sportbarát segítségének és 
hétszázezer forintos nagylel-
kű támogatásának köszönhe-
tően minden felnőttjátékos egy 
új garnitúrát, melegítőt és táskát 
is kapott a vállalattól. A focis-
ta stafírung id. Erdélyi Péternek 
köszönhetően lett teljes, mert 

száznyolcvanezer forintért vásá-
rolt a csapatnak mez garnitúrát. 
Megkülönböztető trikók beszer-
zésében id. Godó Tivadar het-
venezer forintos adománya se-
gített. Csakúgy, mint a hiányos 
labdakészlet feltöltésében, amely-
hez Markovics János és Horváth 
István is csatlakozott, így a 16 új-
jal kilencvenkétezer forint érték-
ben most már elég labda és tároló 
háló áll rendelkezésére a csapat-
nak, amely nem hátrány tekintve, 
hogy szerény sportműveltségem 
morzsáit összecsipegetve úgy tu-
dom, hogy a futball labdajáték.  

A játékosokat szállító busz 
sokáig csak dísz lehetett a pálya 
szélén, így a játékosok vagy saját 
személyautóikkal utaztak az ide-
genben megrendezett meccsek-
re, vagy Erdélyi Tomi saját bu-
szával, saját költségén szállította a 
csapatot. Azonban hála Mészáros 
Róbert autószerelésben nyújtott 
segítségének mára a saját busz-
szal közlekedhet együtt a csapat.  

A csapat újra a régi öltözőben 
öltözik, amelyet sajátkezűleg újí-
tottak fel Posch János és Dárdai 
László segítségével. A felújítás-
hoz szükséges eszközöket a sport-
egyesület finanszírozta ötvenezer 
forinttal. 

Ismét visszatért és újra be-
épült a csapat életébe a „csa-
patkajálások” szokása. A szur-
kolók sokszor okoznak jóleső 
meglepetést az energia vissza-
pótlásában a játékosoknak, így 
Kocsis Antal, Benedek Károly, 
Markovics János, Kolmankó 
Sándor, Mészáros Róbert és a 
Vadász Társaság is. 

A csapatépítést remekül 
szolgálja az együtt eltöltött idő, 
a közös célok és a pályán kívül 
jól elvégzett munka. Ezért társa-
dalmi munkát is vállal a csapat, 
a sportpálya rendbentételében 
tevékenyen is közreműködnek. 
Megoldásra váró feladat, hogy a 
labdafogó háló hiányosságait a 
nagy kapu mögött megoldják, 
mert az edző szerint ez kifeje-
zetten balesetveszélyes. 

A beszélgetésünk végén 
Horváth László vezetőedző kü-
lön kihangsúlyozta, hogy min-
denkinek nagyon köszöni a se-
gítséget. A sok felsorolt tételek 
összesenje igen jelentős, hatá-
sa azonban még annál is na-
gyobb lehet. Hajrá fiúk most 
rajtatok a sor! Hiszen agusztus 
1-től kezdődik a kupa, a hó-
nap közepétől pedig a bajnok-
ság mérközései. 

Kulcsi Krónika nyomtatott újság
  1/16 méret 1/8 méret 1/4 1/2 1/1  

Címoldal  10 000 Ft        
Bruttó Ft/
hóHátsó oldal 6 000 Ft 8 000 Ft 12 000 Ft 18 000 Ft 25 000 Ft

Belső oldal  4 000 Ft 7 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft
3 havi megjelenés esetén 10% kedvezmény, 6 havi megjelenés esetén 15% kedvezmény, 

1 éves megjelenés esetén 20% kedvezmény

https://www.kulcs.org/
Címlapi hír (max. 3000 karakter és 5 db kép) 10 000 Ft/hó (bruttó)
Apróhirdetés 4 000 Ft/hó (bruttó)
Amennyiben legalább 1/4 méretű Krónikai megjelenéssel kombinálva jelenik meg az .org-on, 

úgy 50% kedvezményt adunk az .org-os árból.

Ismét szegényebbek 
lettünk egy vidám 
emberrel.

A közelmúltban mél-
tósággal viselt hosz-
szú betegség után el-
hunyt Dérné Pleesz 
Éva, a Vidám Emberek 
Közösségének oszlopos 
tagja. Mindenkit megle-
pett, hogy elment közü-
lünk, mert mindig erőt 
tudott meríteni az alko-
tás öröméből. 

Éva 1947 karácso-
nyán született, tizen-
egy testvér között ő 
volt a nyolcadik. 1952 
óta lakik Kulcsban. 
Munkával töltött évei 
során Pálhalmán dol-
gozott egyenruhásként. 
Kétszer ment férjhez, 
egy fia született. 

Nagyon szerette a 
kerti munkát, gyönyö-
rű kertje csodájára lehe-
tett járni. Nagy szerelem 
volt számára a kézimun-
ka is, már ajövőbeni 
dédunokáknakis meg-
kötötte az újszülött ru-
hácskáit.  

Szerény, lelkes em-
berként Pleesz Éva 
hozzátartozott Kulcs 
m i n d e n n a p j a i h o z . 
Számtalan terve és fel-
adata maradt az elkö-
vetkező évekre. A sors 
azonban közbeszólt.

Nagyon fog hiányoz-
ni. Emlékét megőrizzük.

In memoriamFutball reneszánsz
Respekt a bőkezű, sportszerető patrónusoknak  

Médiaajánlat – Kulcsi Krónika és www.kulcs.org
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fekete György  06 (30) 584-5317

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

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Nagy Eszter 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 
 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 
 Lukács János   06 (30) 931-9564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 
 Kinter Gyula 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok

Július 11-én ismét várják a gyerekeket a Duna-parton. 
Reggel 8 órától lesz a gyülekező, majd a regisztráció után  
8 óra 30 perctől kezdődik el a verseny. A verseny délelőtt 10 
óra 30 percig tart, mérlegelés után következik majd az ered-
ményhirdetés. A szervező Kulcsi Horgász Egyesület minden 
kicsit szeretettel vár.

Gyermek horgász verseny

Kulcs legifjabb polgárai
A szülők által készített fotók segítségével 

olvasóink is megismerhetik 
Kulcs legfiatalabb polgárait.  

Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Dörnyei Bálint
2020.02.12.

Horváth Szonja Zsófia 
2020.03.12.

Molnár Marcell 
2020.04.16.

Murár Miléna 
2020.05.19.

Nyiregyházi Mia 
2020.03.07.

Szloboda Nóra 
2020.02.15.

Szabó Olivér 
2020.04.18.

Ulrich Zorka 
2020.04.29.
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Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, tartalmilag nem 
megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

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

Sok szeretettel 
köszöntöm kedves 
Olvasót! Ismét eltelt 
egy hónap. Sok minden 
történt ezalatt a hónap 
alatt. Volt/van vírus, 
volt kijárási korlátozás, 
annak feloldása, nem 
is beszélve arról, hogy 
közben az iskolai 
tanév is véget ért. 
Hogy gyarapodjanak a 
maradandó élményeik, 
a Mária Út is jelentkezik 
hittanóráival, ahogy 
ígértük.

Ilyenkor nyáron az ember sok 
helyet szeretne meglátogatni, 
különösen, hogy végre az is-
kolai kötelezettségeknek, az 
otthontanulásnak és a korláto-
zásoknak vége van. Különféle 
egzotikus helyeket szeretne 
meglátogatni az ember, leg-
alább fejben, ha máshogy nem 
is megy. Jöjjön most egy kis 
kedvcsináló egy igen egzotikus 
és felemelő helyhez, amit kis 
költségvetésből, mondhatni 
ingyen meg tudnak látogatni, 
és még különleges felszerelések 
sem kellenek. Ez a hely nem 
más, mint a templom. „Most 
komolyan, menjek templom-
ba???” – tehetjük fel a kérdést. 
A válaszunk: Igen!!! Hogy mit 
nyújt számunkra a templom, 
nézzük meg: Istennel való 
kapcsolatot; lelki csöndet, lel-
ki megnyugvást; és magát az 
Istent. „Persze ez mind szépen 
hangzik, de a templomban és 

a misén búskomor emberek 
vannak, és csak a pénz kell az 
egyháznak!” – mondja az, aki 
csak felületesen gondolkodik 
az egyházról és a templomba 
járásról. De ássunk egy kicsit 
mélyebbre, és nézzük meg, 
hogy mi lehet az igazság…

Valamilyen oknál fogva, ha 
megnézzük a múltbeli valláso-
kat, szinte mindegyikben talá-
lunk templomokat, vagy olyan 
kijelölt helyeket, ahol az istensé-
gekkel próbálták a kapcsolatot 
ápolni. A hívők, legyenek bár-
melyik valláséi is, vallották azt, 
hogy az ő istenük mindenhol 
velük van, de azt is, hogy kell egy 
hely, egy ház, egy templom, ami 
olyan hitüknek, mint egy kata-
lizátor, ami felerősíti és megerő-
síti kapcsolatukat. Így, amikor a 
mai világban azt mondja vala-
ki, hogy hiszek, de templomba 
nem járok, félig igazat mond, 
hisz Isten mindenütt velünk 
van. De az igazság másik fele, 
hogy kell egy olyan hely min-
denkinek, ami ki van szakítva 
a világból, a hétköznap gondja-
iból, ahol csak Isten és ÉN va-
gyok. Ez a templom.

„Jó, rendben, ez igaz, de 
az a sok bonyolult mozdulat. 
Nem lehet csak egyszerűen?” 
Részben ez is igaz. A legfon-
tosabb az az, hogy az Isten és 
az ÉN kapcsolatom rendben 
legyen. Hisz ez kihat az egész 
életemre. Emlékezzünk vissza: 
Isten – ÉN – ember - szere-
tet. De néha nem tudja önma-
gát kifejezni az ember önma-

gától, vagy kell lennie egy ka-
talizátornak, ami beindítja lel-
künket. Mint a művészeknek a 
múzsák. Bennük van az elké-
szülendő érték, de valaminek 
elő kell hoznia. Nem is beszél-
ve arról, hogy mindenhol al-
kalomhoz illően kell viselked-
nünk. Így van ez a templom-
nál is. Ki kell fejeznünk, hogy 
mit szeretnénk, az alkalomhoz 
és helyhez illően. Nézzük pél-
dául a keresztvetést és térdhaj-
tást, ha belépünk a templom-
ba. Ezzel kifejezek és beindí-
tok valamit. Kifejezem a tiszte-
letet az Oltáriszentségben lévő 
Jézus iránt, vagy csak illendően 
vagyok a hely iránt is; nem is 
beszélve az ott lévő imádkozó 
emberekről. Közben be is in-
dítom lelkem és agyam azon 
részeit, amik azután vágyakoz-
nak, sokszor tudatlanul, hogy 
megtaláljam azt a valamit, vagy 
inkább Valakit, akit tudatla-
nul is keresek. Ahogy Szent 
Ágoston mondja, miután új-
ra megtért: „Nyugtalan a szí-
vünk, amíg benned meg nem 
nyugszik.” Persze mondhatjuk, 
hogy „az én szívem nem nyug-
talan”. De biztos vagy benne? 
Van a misében az a sok felállás, 
meg leülés. Ezek is fontos dol-
got fejeznek ki. Ahogy barátok 
közt heherészve együtt ülünk 
egy társaságban, érezzük, hogy 
most „lazítás” van. De ha vélet-
lenül arra jár a főnök, még ha 
nem is szeretjük, önkéntelenül 
is felállunk a helyünkről, mert 
az agyunk tudja, hogy ez már 

más helyzet, és az alkalomhoz 
illő ruházat...

 A misén is így fejezzük ki 
a „más helyzetet”. Persze az 
egész mise fontos, de vannak 
különleges, fontosabb helyze-
tek, amikor felállunk, vagy le-
térdelünk, mert ki akarjuk fe-
jezni, hogy ez egy ilyen helyzet. 
Aztán ott a térdelés. A térde-
lés az alávetettség, hódolat és 
hűség jele, szinte mindenhol. 
Gondoljunk csak az eljegyzés-
re, mint hűség, vagy egy lova-
gi esküre, mint alávetettség és 
hódolat a király felé. A misén 
mindhármat kifejezzük ezzel. 
Most, hogy ezeket tudjuk, jöhet 
a kérdés: „Ez mind szép és jó, 
de miért kell tudnom ezeket?” 
A válasz egyszerű, mert a temp-
lom mindenki előtt nyitva áll, 
és Isten mindenkit vár oda, és 
mi is várjuk, ahogy a cikk ele-
jén szerepelt. Sokan nem tud-
ják, hogy mit tegyenek bent, 
ezért nem mennek be, csak kí-
vülről szemlélik. Mindenkit ér-
dekel, hogy mi történik a mi-
sén, ha még nem volt azon, 
de fél, hogy kinevetik, mert 
nem tudja, mit kell csinálnia. 
Leginkább azt, amit mások is 
csinálnak. Nem a fotózásra és 
a pózolásra gondolunk. Az 
Isten-háza és a Szentmise ki-
fejezi mindazt, amire az ember 
vágyik. Egy hűséges társ, aki 
nem árul el, akivel hátsószán-
dékok nélküli kapcsolatot ala-
kíthatok ki. Aki nem mellesleg 
meghalt értem, mert annyira 
szeret engem, minden butasá-
gom, bűnöm ellenére. Amiket 
letehetek előtte, ha megvallom 
a pap személyében, és a misén 
a cselekedeteimmel.

Győri Balázs István

Hittanóra a Mária úttól 
„Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” 
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Fotópályázat 
Beküldési határidő július végéig 

Tisztelt Kulcsiak!

Először is gratulálunk a pályázatunkra eddig beküldött munká-
ikhoz! Lenyűgöző, csodálatos fotók érkeztek! A rendkívül nagy 
érdeklődésre való tekintettel, közkívánatra a beküldési határidőt 
július végéig meghosszabbítottuk. 

A pályázat lezárása után a   fotókat közzétesszük, hogy vala-
mennyi kulcsi gyönyörködhessen bennük.

Dr. Keleméri Gábor: Alig van víz a kőgát alatti öbölben, 2018-ban

Oszvald Árpád: Felhőkön csücsülve

Hruby Gáborné: Szélvihar

Wégner Richárd: Anyáknapi csoda


