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XIII. évfolyam, 9. szám 2020. október

Kedves olvasóink!
Mint már tapasztalhatták a Kulcsi Krónika minden hónap első hétvégéjén jelenik meg 

és minden hónap utolsó péntekén van lapzárta. Az újságot online is elolvashatja a www.kulcs.org oldalon.
A teljesebb körű tájékoztatás érdekében több újítást is megvalósítottunk. 

Így a könnyebb eligazodás érdekében használhatja a weboldalainkon az ikonnal jelölt keresőt, 
a testületi-üléseket felvételről is megnézheti a település You Tube csatornáján, 

amely a www.kulcs.eu oldalról is elérhető. 
Minden hónapban a lakosságot érintő szavazásokat hozunk létre, 

amely segítségével ön is könnyen elmondhatja a véleményét, akár egy kattintással is, 
mint ahogy tették ezt a legjobb pedagógus szavazásra leadott voksokkal is. 

Köszönjük, hogy olvasnak minket. 

Különleges, eddig egyedülálló eseménynek adott otthont a kulcsi Faluház szeptember 17-én délután.  
Közel ötven kulcsit, tanárokat, óvónőket, kisgyermeknevelőket, és olyan civileket hívtak meg  
a település közéleti szereplői közül, akik valamilyen formában hozzájárultak a kulcsi gyermekek testi, lelki 
és érzelmi fejlődéséhez, hogy a település lakói által megszavazott legjobb pedagógusokként méltóképpen 
ünnepeljék meg őket, megköszönve áldozatos munkájukat. 

Írásunkat a 6. oldalon olvashatják.

Kulcs legjobb pedagógusai
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Gyakran gondoljuk 
úgy, hogy a 
szörnyűségek velünk 
nem történhetnek 
meg. Nálunk ilyesmi, 
nem fordulhat elő, 
a nélkülözőkről, az 
elesettekről, vagy a 
szegénységről szóló 
hírek csupán tőlünk 
távoli országokból, 
helyekről érkeznek.

Pedig lehet, hogy tőlünk 
csupán egy karnyújtásnyira 
is élnek olyan embertársa-
ink, akik igenis rászorulók, 
csak nem tudnak, vagy nem 
mernek segítséget kérni. 
Szerencsére a Márkovicsné 
Gizus és Hódosi Ági ötlete 
alapján szerveződött Segíteni 
jó elnevezésű, magánem-
berekből álló csoport tag-
jai felkutatják, meglátják a 
környezetükben élő segítség-
re szorulókat és a település 
összefogó közösségének se-
gítségével próbálnak megol-
dást keresni a problémáikra. 

Legutóbbi sikeres akciójuk 
egyike az iskolakezdéshez 
kapcsolódott, amelyről la-
punk korábbi számának ha-
sábjain is olvashattak. Akkor 
az volt a meghirdetett céljuk, 
hogy „kiradírozzák” az isko-
lakezdés anyagi lehetőségek-
kel összefüggő különbségeit. 
Most egy másik elismerésre 
méltó karitatív megmozdu-
lásukról számolhatunk be 
örömmel. Jobb Gyula Kulcs 
polgármestere hívta fel a fi-
gyelmüket egy, jövedelem-
mel nem rendelkező, csak 
járókerettel mozogni képes 
kulcsi lakosra, akinek az ön-
kormányzat lehetőségeinek 
keretein belül már segítettek 
tűzifával, segéllyel, de maradt 
még megoldásra váró feladat 
elég. Ugyanis a hányatott 
sorsú férfi hétvégi étkezése 
nem volt megoldott, mert 
a térítésmentes lehetőségek 
csak a hétköznapi étkezések-
re terjednek ki az Adonyi 
Szociális Központ jóvoltából. 
A Segíteni jó csoport tagjai-

nak mindössze 24 órára volt 
szükségük ahhoz, hogy az 
év végéig, beleértve a kará-
csonyt is, minden hétvégé-
re megszervezzék az étke-
zéseket a rászoruló falubeli 
számára. Mindig másvalaki 
viszi az ételt, ha valaki nem 
tudja eljuttatni az ételt, ak-
kor a szociális gondozó se-
gít, aki egyébként is jár a 
férfihez.

A vállalásokról minden 
segíteni vágyó emlékeztetőt 
kaphat a csoport közösségi 
média felületén, így biztosan 
nem kell éheznie a segítségre 
szorulónak ebben az esetben. 
– Az ilyen jellegű történetek, 
a kulcsiak emberszeretete, jó-
tékony összefogása motivál-
ja a további karitatív akci-
ók szervezését is – mond-
ta el Markovicsné Gizus. 
A továbbiakban egy közös-
ségi faültetésen, továbbá már 
az adventi és karácsonyi ak-
cióikon gondolkodnak, dol-
goznak a Segíteni jó csoport 
önkéntesei.

Olvasópróba 
2020 címmel 
olvasópályázatot 
hirdetett a kulcsi 
könyvtár.

A könyvtár várja még a je-
lentkezőket és a lelkes olva-
sókat a fiatalabb korosztály-
ból, a kisiskolások közül.  Az 
Olvasópályázatban az alsó 

tagozatosak vehetnek részt. 
Fontos kiemelni, hogy az 
Olvasópályázat feladatlapjai-
nak kitöltési határideje meg-
hosszabbításra került.

Az elolvasandó könyvek lis-
táját és a feladatlapot megtalál-
ják a közösségi felületünkön. 
A könyvek elolvasását köve-
tően feladatlapot kell kitölte-
ni a résztvevőknek, ez azt a célt 

szolgálja, hogy még inkább el-
mélyüljön az elolvasott köny-
vek tartalma és egyben egy jó 
memóriapróba is.

Feladatlapok kitöltésének 
és visszaküldésének határide-
je: november 5. A feladatlapot 
helyesen kitöltők között aján-
dékkönyvek kerülnek kisorso-
lásra – adta hírül Csiby Csenge, 
a kulcsi faluház könyvtárosa.

Ruhaosztás

Újra hasznosítva 
lesz a régi Posta 
épülete. Ruhaosztás 
minden héten.

A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete 
október 8-án megkezdi 
a kulcsi irodájában a te-
vékenységét. A civil szer-
vezet az önkormányzat 
vezetéséhez fordult, hogy 
legyen segítségére a nagy 
múltú és tevékeny szer-
vezetnek a ruhaosztással 
és adományozással járó 
tevékenységében.

Ennek köszönhetően 
már nem csak évente há-
romszor, hanem miden 
héten tudnak majd ruha-
osztást is tartani az aktivis-
ták.  A Kossuth Lajos utcá-
ban a vasbolt mellett, a ré-
gi Posta épületben rendez-
kednek be. Terveik szerint 
páratlan héten délután 14 
órától 17 óráig, míg a pá-
ros heteken délelőtt 9 órá-
tól déli 12 óráig lesznek el-
érhetőek. Minden csütör-
tökön lesz nyitva az iroda, 
ahova szeretettel várnak 
mindenkit már október 
8-án délután is, de aki le-
maradt csak egy hetet kell 
várnia, mert október 15-
én délelőtt ismét ruhaosz-
tást rendez a Vöröskereszt 
majd.

Akinek felajánlása, 
adománya lenne azt is szí-
vesen fogadják az irodá-
ban. Előzetes egyeztetés 
alapján szeretettel várnak 
minden segítő szándékú 
felajánlást az alapszerve-
zet vezetőjénél, Kaiserné 
Gödöny Erzsébetnél a 
+36 (30) 352-1947-es te-
lefonszámon.

24 óra alatt szervezték  
a segítséget
Minden hétvégére valaki más főz egy falunkbeli rászorulóra 

Ajándékkönyv 
Országos Könyvtári Napok Kulcson 
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2020. szeptember  
14-én 14 óra 30 perckor 
a  Polgármesteri Hivatal 
dísztermében rendkívüli 
nyílt testületi ülést tartott.

Jelen voltak Jobb Gyula pol-
gármester, dr. Neumann Helga 
jegyző képviseletében Palóczi 
Tímea gazdasági főelőadó, 
továbbá Deák Ibolya, Fekete 
György, Nagy Anita, Oberrecht 
Tamás, Posch János és Tóthné 
Vass Anita képviselők.

Jobb Gyula polgármester az 
ülés elején elmondta, hogy a 
rendkívüli ülés oka a beadásra 
váró pályázatokkal kapcsolatos 
döntések halasztást nem tű-
rő határideje, a rendkívül szűk 
terminusok miatt.

Kulcs Község Önkor mány-
zata Képviselő-testülete  meg-
tárgyalta és elfogadta az elő-
terjesztésben meghatározott 
napirendi pontokat, amelyek 
ezuttal a következők voltak:

1. TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-
00001 számú, Új bölcső-
dei férőhelyek kialakítá-
sa Kulcson című támoga-
tási kérelem – „Komplett 
kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése” tárgyban szol-
gáltatás megrendelése

2. Magyar Falu Program – 
Óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejleszté-
se 2020 (MFP-OJF/2020) 
című projektje keretében 
a „projekthez kapcsolódó 
szolgáltatások” megrende-
lése

3. Magyar Falu Program – 
Óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejleszté-
se 2020 (MFP-OJF/2020) 
című projektje keretében 
a „projekthez kapcsolódó 
kivitelezési munkálatok” 
megrendelése

4. Magyar Falu Program – 
Orvosi eszköz 2020 (MFP-
AEE/2020) című projektje 
keretében a  „projekthez 
kapcsolódó szolgáltatások”  
megrendelése

5. Magyar Falu Program – 
Orvosi eszköz 2020 (MFP-
AEE/2020) című projektje 

keretében az „Informatikai 
eszközök” ”  megrendelése

6. Magyar Falu Program – 
Orvosi eszköz 2020 (MFP-
AEE/2020) című projektje 
keretében az „Orvosi esz-
közök” megrendelése

7. TOP-1.4.1-15. – Egészség-
ügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése c. pályá-
zati felhívás keretében a 
pá lyázathoz kapcsolódó 
pro jektelőkészítés, a megala-
pozó dokumentum összeál-
lítása szolgáltatás megrende-
lésének jóváhagyása

A testületi ülések részletes jegy-
zőkönyvét a következő elérhe-
tőségen teljes terjedelmében 
elolvashatják: 

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

Testületi ülés szeptemberben
A pályázati terminusok nagyon szorosak, ezért rendkívüli ülésen döntöttek 

Csökkentett ügyfélfogadási rend

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, tisztelt ügyfeleinket, hogy 
a  COVID-19  vírus  terjedésének megfékezése érdekében 
a Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 14. napjától 
visszavonásig az alábbi ügyfél fogadási rend lép életbe:

Személyes ügyfélfogadás: 
szerdánként  8-12  és 13-17 óra között.

Az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal épületének elő-
terében történik, ahol kérjük a maszk és az előtérben elhe-
lyezett kézfertőtlenítő használatát. Az ügyfélfogadás során a 
helyiségben kérjük a 1,5 méter távolság betartását.

Szennyvíz–csatornázással kapcsolatos ügyintézés szintén 
csak szerdai napon történik.

A hét többi napján az ügyintézés telefonon, internetes 
elérhetőségen (e-mail, Hivatali Kapu) és postai úton történik.

Kivétel: Anyakönyvi ügyintézés, mely ügyekben az alábbi 
telefonszámon lehet időpontot egyeztetni: 06 (70) 639-0152.

Megértésüket köszönjük!
Kulcs, 2020. szeptember 14.

Jobb Gyula
polgármester

Csekk és nyomtatvány a hivatalban is

Sok érintetthez eljutott a 
DRV Zrt.-től a megrendelő 
nyomtatvány a csatorna be-
kötéséhez, és a hozzá csatolt 
csekk is, amelyen rendezni 
tudták a szolgáltatói ellen-
őrzés díját. 

De több utcából jelezték 
önkormányzatunknál, hogy 
nem kaptak sem forma-
nyomtatványt, sem pedig 
csekket. 

Ezért a lakosság ügyinté-
zését megkönnyítve ezentúl 
a polgármesteri hivatalban 
megrendelő formanyomtat-

ványt és csekket is tudunk 
biztosítani azok számára, 
akik még nem kaptak. 

Az ügyintézést megköny-
nyíti, ha azok a lakosok, akik 
a díjfizetést átutalással is ren-
dezni tudják ezt a fizetési for-
mát használják. De ha csek-
ken szeretnék megfizetni az 
összeget, erre is van lehető-
ség, mert hivatalunk a DRV 
Zrt.-től rendelt üres csekket, 
amelyen a csatornázás létesí-
tésében érintett polgárok be 
tudják fizetni az 1270 Ft-os 
díjat.

A képviselők 
elérhetőségei

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
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Kulcsodon járt 
településünk kis 
küldöttsége, Jobb 
Gyula polgármester 
vezetésével. A 
látogatásról készült 
beszámolót most 
lapunk hasábjain is 
olvashatják.

Testvértelepülésünkön a 
szlovákiai Kulcsodon au-
gusztus 25-én a Kultsot 
Polgári Társulás megszer-
vezte az I. Kulcsod-kupát. 
A Duna szerdahelyi járásbe-
li Kulcsodon csupán néhány 

éve indult útjára a kajak-ke-
nusport népszerűsítése, a tér-
ségben egyedülálló vállalko-
zás máris gyümölcsöt terem. 
Kulcsod természeti adottsá-
gait tekintve teljességgel meg-
felel a kajak-kenusport gya-
korlásához. A falu szélén ta-
lálható kanális már nem csak 
látnivaló, de tavasztól őszig 
szinte minden este gyerek-
zsivajtól hangos. A verseny-
be hét gyerkőc kapcsolódott 
be – négy 10 év körüli és 
három fiatalabb. Magát a ver-
senyt Seregi Zsuzsa somorjai 

edzőnő vezényelte le, aki az 
elmúlt időszakban többször 
is tartott edzéseket a kulcsodi 
érdeklődőknek. A nagyob-
bak kettesével versenyeztek, 
a 300 méteres táv győztesei 
és vesztesei végül egymással 
mérték össze gyorsaságukat. 
A kisebbek egyszerre rajtoltak 
és a beérkezés sorrendjében 
állapították meg helyezésüket.

Egy nappal a Kulcsod-kupa 
szervezése előtt a község ma-
gyarországi testvértelepülésé-
ről is érkezett egy kajakos tár-
saság Jobb Gyula kulcsi pol-
gármester vezetésével. Az öt-

fős társaság három tagja három 
kajakkal indult vissza Fejér-
megyébe kedden reggel, ad-
dig is azonban megtekintettek 
egy kulcsodi kajakedzést, va-
lamint a két polgármester kö-
zösen megkoszorúzta a község 
emlékoszlopát augusztus 20-a 
apropóján.

„Kulcsod-Kulcs – Össze-
tartozunk” – olvasható a ko-
szorún, melyet Bognár Csaba 
és Jobb Gyula a 2018-ban állí-
tott emlékoszlop lábánál elhe-
lyezett. És valóban. A két te-
lepülésvezető folyamatos kap-
csolatban van, évente néhány 
alkalommal személyesen talál-
koznak, egyébként pedig tele-
fonon érdeklődnek a másik 
dolgai iránt.

„Sikerült jó kapcsola-
tot kialakítanunk egymással. 
Általában a falunapon szok-
tunk találkozni, de idén a jár-
vány miatt ez elmaradt, ezért is 
örültünk annak, hogy ha csak 
egy éjszakára is, de vendégül 
láthatjuk kulcsi barátainkat”    
mondta Bognár Csaba.

Amint az Jobb Gyula kul-
csi polgármestertől megtud-
tuk, náluk is nagy hagyomá-
nya van a kajak-kenusportnak, 
gyerekekkel azonban nem fog-
lalkoznak egyelőre, mivel ná-
luk csak a Dunán van lehető-
ség evezésre. Látva azonban a 
kulcsodi igyekezetet, kedvet 
kaptak az ifjúságnevelésre is. 
Terveik szerint a közeljövő-
ben megteremtik a feltételeit 
annak, hogy a legifjabb gene-
rációnak is lehetősége legyen 
hódolni ennek a vízi sportnak 
Kulcson.

Forrás:  
körkép.sk, 

Komjáthy Petőcz  
Andrea tollából, 

Komjáthy Lóránt fotóival

„Kulcsod-Kulcs: Összetartozunk” 
Kulcsi küldöttség látogatott a testvértelepülésre 

Jobb Gyula átadja Bognár Csaba polgármesternek 
településünk ajándékát, a zászlót

Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére 
küldöttségünk koszorút helyezett el  

A 2018-ban állított emlékoszlop  
az „összetartozunk” üzenetet hordozza 
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Ismét sikeres pályázat 
Nem kell végre ázni az ovinak 

Szeptember 25-én dr. 
Neumann Helga jegyző 
újabb pályázati sikerről 
értesítette a település 
hivatalos közösségi 
média elérhetőségén a 
lakosságot. 

A jegyzőasszony ezt írja 
közleményében: „Örömmel 
értesítem önöket, hogy az 
„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támoga-
tása” című pályázati felhívás-
ra benyújtott pályázatunkra 
29.438.385 forint támogatást 
nyertünk el, melyből a Kulcsi 

Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde állandóan beázó te-
tőszerkezetét fogjuk lecserélni”.

Nagyon sokan örömüket 
fejezték ki, többen gratulál-
tak, azonban volt olyan hoz-
zá szólás is, amelyben a kér-
dező azt vetette fel, hogy vajon 
mennyi embert érint az óvo-
da tetőszerkezetének javítása. 
Megkérdeztük a polgármestert 
erről a felvetésről is.

– Nagyon leegyszerűsít-
ve a problémát ketté választa-
nám. Megértem, hogy a kérde-
ző súlyosabb kérdésnek érzi a 
közvilágítás és a közbiztonság 

kérdését hiszen az mindenkit 
érint, míg az ovi csak a gyere-
keket és a családjaikat érinti. De 
nem fontos a jövőnket, gyer-
mekeinket és unokáinkat, biz-
tonságos és egészséges környe-
zetben tudni? Másrészről pedig 
az óvoda önkormányzati fenn-
tartású intézmény, az épület is 
a település tulajdona. Ha elha-
nyagoljuk az épületet nem va-
gyunk jó gazdái a vagyonunk-
nak – mondta Jobb Gyula pol-
gármester. 

Rendné Pocsai Izabella a 
Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde intézményveze-

tője a következő véleménye-
ket posztolta: „A kisgyere-
kek napjaik nagy részét in-
tézményben töltik (legyen az 
óvoda, bölcsőde vagy iskola...
mindegy is). Nem jobb az, ha 
élhető, egészséges környezet-
ben teszik mindezt, mint egy 
állandóan beázó, nedves falú 
épületben? Kérem ne sajnálja 
ezt a gyerekektöl!! Ettől még 
nem jut kevesebb a közvilá-
gításra... De jut a gyerekekre, 
akik hál’ Istennek egyre töb-
ben vannak a faluban! Nagyon 
nagy az öröm! Köszönjük az 
egész ovi nevében!”

A közösségi média 
aktivitások arról 
árulkodnak, hogy 
Kulcs település 
életében jelenleg 
talán a szennyvíz 
elszállítás az egyik 
legfontosabb kérdés, 
amely foglalkoztatja a 
lakosságot. 

Megkerestük a település ve-
zetését, de mind Jobb Gyula 
polgármester, mind a képvi-
selő testület kérése az volt, 
hogy kérdezzük meg szemé-
lyesen Bíró Kornélt a csatorna 
kivitelezés projekt vezetőjét, 
hogy a szakember tudja tájé-
koztatni elsőkézből a lakossá-
got a csatornahálózat kivitele-
zésének jelenlegi állapotáról, 
valamint az ezzel kapcsolatos 
tényekről. 

A lakosság egyre türelmetle-
nebbül várja, hogy a szennyvíz 

elszállítással összefüggésben 
igénybe vehesse végre a régen 
várt csatornarendszert. Mikor 
használhatják majd ön szerint?

– A szennyvízhálózat kivi-
telezése során, a fővállalkozó 
a felmerült akadályozó, kivite-
lezést gátló körülmények mi-
att, a FIDIC szerint követelést 
nyújtott be az NFP Nonprofit 
Kft. (Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.) 
felé. A megrendelőnek min-
den körülményt figyelem-
be kell vennie és majd ezek 
mérlegelése után határoz ar-
ról, hogy jogos-e a vállalko-
zó bejelentése, addig azon-
ban felfüggesztette a projekt 
határidejét.

Mindezeket is beleszámít-
va ön szerint mikor számít-
hat a lakosság a csatornahá-
lózat használatára?

– Jelenleg elkészült Kulcs 
településen a teljes hálózat, 

melynek a műszaki átadás-
átvételi eljárása 2020. ok-
tóber 09-én megkezdődik. 
Rácalmáson elkészült a tele-
pülési végátemelő. Elkészült 
a Kulcs-Dunaújváros és a 
Rácalmás-Dunaújváros re-
gionális nyomóvezeték. A 
„Hankook” körforgalomban 
megépült a két településről 
érkező szennyvizek befoga-
dó műtárgya. A dunaújváro-
si Magyar úton megépült a 
DN 400 KG PVC szennyvíz 
gyűjtőcsatorna az úgynevezett 
Százlábú híd alatti AD jelű 
szennyvízátemelőig. Jelenleg 
a szennyvízátemelő elektro-
mos ellátása hiányzik, melyet 
az E.ON Zrt. szakemberei 
október végéig biztosítanak. 
Most mind a Fővállalkozó, 
mind a szolgáltatók és a ki-
vitelezésben résztvevők azon 
dolgoznak teljes erőbedobás-
sal, hogy október végéig el-

készüljön a befogadói vonal. 
Hangsúlyozom, hogy azon 
dolgozunk, hogy minél ha-
marabb használhassa a háló-
zatot a lakosság, mert a jelen-
legi állapot senkinek sem jó.

Tehát október-novemberben 
már használható lesz a csator-
nahálózat?

– Igen is és nem is. 
Elkezdődik a műszaki átadás-
átvételi eljárás, mely szin-
tén a FIDIC szerint 28 nap. 
Figyelembe kell venni, hogy 
csak a gravitációs hálózat ön-
magában több, mint 30 kilo-
méter. Reálisan számolni kell 
a hiánypótlással is, de az elő-
zetes vizsgálatok már megvol-
tak és kielégítő eredménnyel 
zárultak le. Tehát nem álltak 
meg a munkálatok, csak most 
egy kevésbé látványos folya-
mathoz érkeztünk. – mondta 
el Bíró Kornél a projekt ve-
zetője.

Kulcskérdések
Mikor használhatjuk a csatornahálózatot? 
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Különleges, eddig 
egyedülálló eseménynek 
adott otthont a kulcsi 
Faluház szeptember 17-
én délután. 

Közel ötven kulcsit, tanárokat, 
óvónőket, kisgyermekneve-
lőket, és olyan civileket hívtak 
meg a település közéleti sze-
replői közül, akik valamilyen 
formában hozzájárultak a kulcsi 
gyermekek testi, lelki és érzelmi 
fejlődéséhez, hogy a település 
lakói által megszavazott legjobb 
pedagógusokként méltóképpen 
ünnepeljék meg őket, megkö-
szönve áldozatos munkájukat. 
Mindezt természetesen a vírus-
helyzet által indokolt valameny-
nyi óvintézkedés betartásával. 

Dienes Annamária a kul-
csi faluház vezetője gyakran 
elcsukló hangon, meghatódva 
köszöntötte a jelenlévő meghí-
vott vendégeket, továbbá külön 
örömét fejezte ki, hogy a kul-
csi Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde teljes nevelő testülete 
eljött a rendezvényre.

Majd a szót átadta Jobb Gyula 
polgármesternek, hogy a lakos-
ság szavazatai szerint a település 
legjobb pedagógusait méltassa.

– Nem kell részletezni, hogy 
az idei évünk miben és miért 
volt más, mint az eddigi összes 
többi. A pedagógus napon jú-
nius 7-én, éppen fellélegezhet-
tünk a korona-vírus járvány el-
ső hulláma után, amely nem 
volt könnyű gyermeknek, szü-
lőnek és önöknek pedagógu-
soknak sem, hiszen ez a hely-
zet most újfajta kihívás elé állítot-
ta a szereplőket. Önök úgy élték 
meg a kijárási korlátozással járó 
időszakot, hogy az évek, évtize-

dek alatt megszokott gyakorlat-
ból váltottak egyik napról a má-
sikra digitális oktatásra, sokan 
család és gyermeknevelés mel-
lett folytatták hivatásukat, nem 
féltek, hanem példát mutattak, 
higgadtan csinálták tovább, vi-
gyáztak a mi, a kulcsiak legna-
gyobb kincseire a gyermekeink-

re, unokáinkra. Arra gondoltam, 
hogy vajon más is így látja ezt? 
A Kulcsi Krónika szerkesztősé-
gének ötlete alapján megkérdez-
tük önöket, hogy szeretnék-e a 
pedagógusnapi ajándékokon túl 
a nagy nyilvánosság előtt is kife-
jezni, hogy kinek, kiknek is kö-
szönnék meg a nevelő és okta-
tó munkát, a segítséget? Ezért 
a Kulcsi Krónika nyomtatott és 
online verziója és a közösségi 
média segítségével megkérdez-
tük a falunk bélieket, kikértük 
a véleményüket a legjobb peda-
gógusokról. Már az első percben 
az internetes szavazás aktiválása 

után, három szavazó fejezte ki 
így a köszönetét az önök mun-
kája iránt. Aztán kevesebb mint 
egy hónap alatt közel 840 szava-
zat érkezett közel 300 szavazótól. 
Azt gondolom, hogy ez mindent 
elmond, arról, hogy mi, kulcsi-
ak mennyire fontosnak tartjuk és 
mennyire respektáljuk az önök 

munkáját – mondta Jobb Gyula. 
Majd így folytatta:

– Jómagam mindent megte-
szek a polgármesteri munkám 
során, hogy Kulcs gyermekba-
rát település legyen. Az önkor-
mányzat munkájával elért ered-
mények is jól tükrözik ezt, hi-
szen településünkön új bölcsőde 
épül, fejlesztjük az óvodát, több 
játszóterünk van, hamarosan az 
óvodai udvar is megújul majd, és 
már van egy fitnesz parkunk, de 
hamarosan készül a következő is, 
szép a műfüves focipályánk so-
kak örömére, az egészségház ki-
alakításával és bővítésével min-

denki színvonalas körülmények 
között veheti igénybe az egész-
ségügyi ellátást, hamarosan in-
gyenes wifi lesz a falu nagy részé-
ben. Az iskolabővítésében pol-
gármesterként mindent megte-
szek. Mivel kevesebb mint egy 
hónap alatt közel 840 szavazat 
érkezett a felhívásra, úgy gon-

dolom ez példátlan aktivitásról 
tanúskodik. Ezért a kulcsi leg-
jobb pedagógus szavazást és elis-
merést szeretném hagyománnyá 
tenni. Most három kategóriában 
lehetett voksolni, az óvoda és a 
bölcsőde dolgozóira, az iskola 
munkatársaira és a harmadik ka-
tegóriában a közéleti személyek 
között-mindenki másra lehetett 
szavazni, akivel kapcsolatban a 
szavazó úgy érezte, hogy meg-
szerette volna köszönni a gyer-
mekekért tett fáradozását pél-
dául karitatív segítségét, edzői 
munkáját, vagy egészségügyi te-
vékenységét. A legtöbb sza-

Elismerés a gyermekeinkért 
dolgozóknak 
Egy hónap alatt közel 840 szavazat érkezett, közel 300 szavazótól  

A legtöbb szavazatot kapott triumvirátus két tagja: Papp Sándor és Parola Anita  Fotó: LI
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vazatot kapott három név mel-
lett, mindenkit elhívtunk a mai 
napra, aki akár egyetlen szava-
zatot is kapott, mert szeretnénk 
köszönetet mondani munkájá-
ért és elhivatott gyermekbarát 
tevékenységéért mindannyijuk-
nak. Egyúttal arra kérem önö-
ket tisztelettel, hogy soha ne ad-
ják fel hivatásukat, és továbbra is 
így szeressék, segítsék, neveljék 
és tanítsák gyermekeinket, mert 
kulcsiként, apaként, nagyapa-
ként és polgármesterként is, ők 
a legfontosabbak, köszönöm az 
áldozatos munkájukat – mondta 
el beszédében Jobb Gyula Kulcs 
település polgármestere.

Ez követően az ünnepség zá-
róakkordjaként a polgármester 
Buzás Réka és Tóth Barnabás 
ovis segítőivel közösen minden 
szavazatott kapott pedagógus-
nak személyesen adta át az elis-
meréseket. A legtöbb szavazatot 
ebben az évben Parola Anita óvó 
néni, Koppány Emese tanárnő 
és Papp Sándor fociedző kapták.

Legjobb pedagógusként és 
közéleti szereplőként jelölést 
kaptak: Rendné Pocsai Izabella, 
Farkas Istvánné Sólyom Ilona, 
Orbán Dóra, Füri Anikó, 
Eisenberger Eszter, Szloboda 
Ildikó, Karskó Katalin, Pukli 
Szilvia, Holl Tamásné, Marczi 
Gyula Imréné-Berni néni, 
Fridrichné  Enyedi Zsanett, 
Hegedűs Klaudia, Dénesné 
Schaffer Tímea, Varga Anita, 
Ébl Andrea, Szabó Sándor, 
Komáromi Erika, Schinogle 
Ferenc Tamás, Bonev Anna, 
Majoros Anikó, Bere Róza, 
Őszi Attila, Baginé Zalányi 
Lilla, Rábavölgyi Zoltánné- 
Erzsike, Juhász- Dóra Ferencné, 
Nagy Anita, Danka Edit, Fodor 
István, Tóthné Vass Anita, 
Márkovicsné Gizus, Csikai 
Zsuzsi, Fejes Brigitta, Kaiserné 
Gödöny Erzsébet, Kovács Péter, 
Molnárné Lukács Anita

(Köszönjük, hogy szavaztak. 
Ezentúl is számítunk az önök 
aktivitására – a szerk.)

Hőmérőt adományozott

Révész Péter öt hőmérőt 
adományozott a település-
nek, hogy az iskolában és 
az óvodában biztonsággal 
tudják ellenőrizni a gyerme-
kek testhőjét. Az adományt 
Kulcs polgármestere Jobb 
Gyula vette át a hivatalban, 
egyúttal megköszönte a te-
lepülés nevében gyerme-
keink egészsége érdekében 
az adományt a gondoskodó 
falunkbelinek.

Maroknyi, de annál lelkesebb csapat gyalogolt Kulcson  Fotó: LI

A Kulcsi Baráti Kör vezetője 
Oberrecht Tamás a civil szer-
vezet hagyományaihoz híven 
október 4-én, vasárnap újra 
megszervezte gyalogló napi 
programukat, amelyre min-
denkit szeretettel hívtak és 
vártak.

Délelőtt 9 óra 30 perctől a 
faluház előtt kezdődött a re-

gisztráció, majd a Vöröskereszt 
Helyi Alapszervezetének köz-
reműködésével a maroknyi, 
de elszánt csapat sétálni in-
dult. Ezúttal a Dózsa György 
utcán keresztül a hajóállomás 
felé indultak.

Túrájuk végén minden-
kit vendégül láttak egy sze-
let pizzára, teára. Ter mé sze-

tesen a járvány terjedését 
korlátozó szabályok betar-
tása mellett, minden óvin-
tézkedésre ügyeltek a rész-
vevők, annak ellenére, hogy 
a séta résztvevői a progra-
mon kizárólag a

friss levegőn töltötték a va-
sárnap délelőttöt, bár kétségkí-
vül kiváló társaságban. 

Októberi napsütésben 
gyalogoltak 
Egészségvédelem és környezetismeret a cél minden évben  
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Ünnepelt: Kiss Jánosné 
Göndöcz Katalin.  
1930 október 7-én 
született Rácalmáson, 
azaz Kulcson. 

Faluját, otthonát csak két évre 
hagyta el, férjhez menetele 
után Paksra költözött, onnét 
férjével és két éves gyermeké-
vel visszajött a családi örök-
ségbe, tanyára.

Itt gazdálkodott, állato-
kat tartott, kertet gondozott. 
Felnevelt házi állatok csirke, 
kacsa, liba, pulyka, nyúl, sertés 
adták a húst a konyhára. A kert-
ben mindent megtermelt, nem 
kellett piacon, boltban vásárol-
ni zöld árút. A felesleget be-
főzte, tartósította, vagy öröm-
mel és büszkén elosztotta csa-
lád tagjainak, barátoknak, is-
merősöknek. Gyümölcs, szőlő 
szintén megtermett az 5.000 
m2-es kertben. Virágokról se 
feledkezzünk el. Amerre sé-
táltunk a kertben, mindenütt 
az évszaknak megfelelő virág 
növekedett, virágzott, pompá-
zott. Vegyszert csak nagy szük-
ség esetén használt. Próbált 
egészséges gazdálkodást meg-
valósítani, komposztált, ezzel 
javította a termőföld minő-
ségét. Mindezt fáradhatatlan 
energiával végezte.

Dolgozott Dunaújvárosba 
a Ruhagyárba és a 26-os 
Építőipari Vállalatnál ahon-
nét, mint raktáros ment nyug-
díjba. Utána még sok évig tar-
tott kapcsolatot régi munkatár-
saival, ápolta az ott kialakult 
barátságokat.

Két gyermeke született, Ida 
és Csaba. Fia sajnos hosszú be-
tegség után itt hagyta, komoly 
fájdalmat, törést okozva életé-
ben. Két unokája született és 
egy dédunokája.

A tanyát, ahol 85 évig élt 3 
éve elhagyta. Bántotta, hogy fi-
zikai energiával már nem bírja 
a gazdálkodást, kertjének ma-
kulátlan rendbe tartását. Kulcsi 
Idősotthont fia Csaba építette. 
Már akkor eldöntötték, hogy az 
egyik szélső otthont fenntart-
ják maguknak. Ennek az ott-
honnak az elfoglalására került 

sor 3 éve. Egy csak kicsit más 
fajta, de gondtalanabb új ott-
hon megteremtésével. Itt a szép 
berendezések között helyt ka-
pott minden emléktárgy, fény-
kép, a múlt. Ide került a ked-
venc kapa, gereblye, metsző-
olló, locsoló kanna. Igen! Aki 
a munkát, a kertet szerette, az 
nem tudja abbahagyni és nem 
is szabad. Itt is van udvar, kert, 
díszbokor, fák, örökzöldek, 
amit rendezni kell. Friss leve-

gő, fizikai mozgás, tenni aka-
rás, kitartás! Ez is lehet mottó-
ja, hogy mi a hosszú élet titka.

Minden napra meg van a 
feladat. Este, időjárás függvé-
nyében már tudni a követke-
ző nap programját. Így kell ezt 
csinálni! Legyen feladat, terv, 
hogy tudjuk miért kell holnap 
felkelni.

Jól érzi magát az Idősotthon 
közösségében. Elégedett az el-
látással, fizikai értelemben er-
re még alig van igénye. Maga 
takarítja szobáját, fehérnemű-
jét mossa, egyedül fürdik, öl-
tözik, ágyaz. Persze fáj a váll, 
a térd. Nehezen, lassan men-
nek ezek a dolgok, de megszok-
ta, hogy mindent meg kellett 
oldani maga körül és most is 
meg kell, amíg azt fizikailag 
bírja. Az ételek finomak, íz-

letesek, változatosak, de csak 
fél adagot kér, hogy „nehogy 
hízzon, mert akkor még job-
ban fájnak a lábai”.

Amikor nem a kertbe, a 
parkba van, akkor olvasgat, 
tévét néz és sokat rádiózik. 
Régen csodás horgolások, hím-
zések kerültek ki kezéből, de ez 
már nem megy.

Családtagjaival tartja a kap-
csolatot napi szinten, amikor 
a vírus még nem szólt köz-
be, rendszeresen családi ösz-
szejöveteleken, ünnepeken 
részt vett. Egy napos kirán-
dulásokon szívesen kiruccant. 
Reméljük fizikai állapota sok 
évig még lehetővé teszi, hogy 
ezek az összejövetelek, kirán-
dulások folytatódhassanak.

Tanulságként elmondhatja 
minden idősödőnek és idős 
korúnak, hogy feladni nem 
szabad! Ahol fáj, azt még 
jobban mozgatni kell, had 
fájjon, legalább tudjuk, hogy 
még mozog. Ha mozog, azzal 
sok mindent meg lehet olda-
ni. Ne hagyjuk el magunkat! 
Legyen feladat, cél! Kis, ap-
ró lépésekkel, de elérhetjük a 
célt. Nem kell kemény fizikai 
munka, de mozogjunk,  lehe-
tőleg minél többet friss leve-
gőn, ha csak a nyitott ablak-
nál, akkor is.  

Kívánjuk az ünnepeltnek, 
hogy még sok-sok évig legyen 
célja, terve, hogy mindig tudja 
másnap miért érdemes felkel-
ni! Ehhez jó egészséget kívá-
nunk és sok örömet családjá-
ban és az általa gondozott nö-
vényekben, virágokban!

Kató néni példa értékű hoz-
záállását az élethez, az idősö-
déshez követendőnek tartjuk! 
Kató néni gyúrunk a 100. el-
éréséhez!  

Áronné Ida

90. születésnapra
Isten éltesse Kiss Jánosné Göndöcz Katalint! 

Kató néni az unoka szemével  Fotó: KF
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Derűs időskort kívánunk! 
Az idősek világ napját most nem közösen ünnepeltük 

Október 1-én az idősek 
világnapját ünnepeljük. 

Sajnos a Kulcson szokásos ün-
nepség a korona vírus terje-
désének elkerülése miatt idén 
elmarad. De nem feledkezett 
meg a falu vezetése az idősebb 
lakóiról idén sem.  Több mint 
hatszáz csomagban érkezett az 
emléklap Jobb Gyula polgár-

mestertől és kis figyelmesség 
szeretettel csomagolva a fa-
luház dolgozói keze munkája 
nyomán. Az apró ajándékok 
összekészítésében közremű-
ködtek: Lakatosné Hajdu Irén, 
Erdélyi Péterné és Dienes 
Annamária. 

Az Idősek Világnapja alkal-
mából köszöntjük valamennyi 
szépkorút, kívánunk jó egész-

séget és hosszú boldog életet, 
és kívánjuk, hogy ne csak ok-
tóber 1-én, hanem az év va-
lamennyi napján érezzék csa-
ládjuk és a társadalom meg-
becsülését. 

Sütő András szavaival: 
„Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött.” 

Bizonyára kedves 
olvasóink közül is 
sokan emlékeznek még 
a jól ismert szlogenre, 
és a főcímzenére, 
amivel annak idején, 
estéről estére tornázni 
csábították a tévé 
készülékek előtt ülő 
nézőket.

A Magyar Televízió egyik leg-
nézettebb műsora volt annak 
idején, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint az, hogy nem 
kevesebb, mint 15 évig ment 
adásban, 1975-től egészen 
1989-ig tornázhattunk a tévés 
gyakorlatok alapján. Az egész-
ségre nevelő műsor alapötlete 
nagyon egyszerű volt, minden 
nap öt perc tornagyakorlatot 
mutattak be, melyeket bárki 
könnyűszerrel utánozhatott 
otthon a képernyők előtt is. 
Higgyék el sokan vannak még 
abból a generációból, akik 
most is fontosnak tarják, hogy 
az egészségük megőrzése érde-
kében naponta tornázzanak. 
Sőt most, hogy már nyugdíja-
sok, a mindennapi munkavég-

zés megszűnése óta, talán még 
fontosabb, hogy jó kondíció-
ban tartsák testüket. Nincs ez 
másképp kulcson sem, ahol 
a nemrégiben örömmel kons-
tatáltuk, hogy az új játszótér 
szomszédságában létesített fit-
nesz parkot bizony az idősebb 
korosztály tagjai is szívesen 
látogatják, bizonyítva ezzel, 
hogy „nem csak a húszévese-
ké a világ”. Itt kaptuk lencse-
végre a minap Hídvégi Jánost 

és párját, Várnai Erzsébetet, 
akik szinte naponta látogatnak 
ki ide tornázni. Elmondásuk 
szerint rendkívül jó ötlet volt 
az önkormányzattól a fitnesz 
park létesítése, hiszen kultu-
rált, és a kor színvonalának 
megfelelő körülmények között 
sportolhatnak a jó levegőn itt 
helyben, anélkül, hogy Kulcs 
településről kimozdulnának, 
vagy drága kondi bérletet kéne 
vásárolniuk.

Le a kalappal!
Ugye, így van  

ez öreg cimborák?

Hogy mikor mondjuk ezt, vagy 
mikor vesszük le a kalapunkat? 
Biztos nagyon ritkán. Csak, ha 
a kalap a fejünkön van, vagy 
hívő emberként templom előtt 
megyünk el, vagy ha temetésen 
vagyunk, de a legtöbb esetben – 
és ami engem boldoggá tesz – ha 
valaminek nagyon örülök, vagy 
valamit szeretnék elismerni, azt 
mondom – mint most is – le a 
kalappal előttük!

Így vagyok ezzel most, mert 
óriási meghatottsággal olvastam 
a kulcsi Önkormányzat köszön-
tő levelét, miszerint Jobb Gyula 
polgármester úr köszönti az idős 
kulcsi polgárokat. Az Idősek 
Világnapja alkalmat ad a köszön-
tésre – ezt megtette ő – nemcsak 
a közös együttlétre.

Ezt a gyönyörű elismerendő 
gesztust én csak csupa nagy-
betűvel tudom elismerni: KÖ-
SZÖNÖM POLGÁR MES TER 
ÚR!

Nem kívánom különösebben 
indokolni, miért írom e sorokat, 
miért teszek így. Csak azt szeret-
ném elérni, hogy mi egyszerű, hét-
köznapi emberek is jobban figyel-
jünk egymásra. Ismerjük el a jót, 
dicsérjük a szépet, ne hagyjuk ma-
gukra az embereket, ne feledkez-
zünk meg másokról!

Így tegyünk mi is, mint most ő!
Ez nemcsak a Biblia, az Isten, 

de a jószándékú, igaz ember taní-
tása is. Sokszor az egyszerű, szív-
ből fakadó jókívánság többet je-
lent – gondolom nemcsak nekem 
– mint bármilyen vendéglátás!

Köszönöm az Önkormányzat 
által megfogalmazott emberséges, 
szívhez szóló, szép sorokat!

Ugye így van öreg cimborák?
Üdvözlettel: 

Molnár Lajos 
kulcsi lakos

(öreg Rolling)

Idősebbek is elkezdhetik 
Egy kicsi mozgás mindenkinek kell… 

Várnai Erzsébet szinte naponta látogat ki párjával  
a fitnesz parkba
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Rohan az idő, fél éve már, hogy 
örök búcsút vettünk az Anyukától, a 
Nagymamától, Kulcs Marika nénijé-
től. A Covid miatt kis temetést kel-
lett tartanunk, elmaradt a Gyászmise, 
a közös visszaemlékezés. A fertőzés 
második hullámára felkészülve úgy 
döntöttünk, hogy még mindig várunk 
a megemlékezéssel és dátumnak a  
temetés első évfordulóját tűztük ki 
célul. 

Az idő rohan, a hiányérzet pe-
dig erősödik. Hiányoznak a kártya-
partik, a közös főzések, a belső csa-
ládi poénok, az éneklések és a nagy 
nevetések. A kis házban már ösz-
szepakoltuk a holmikat, előkerül-
tek az emlékek, közben pedig hol 
sírtunk, hol nevettünk. Régi szín-
darab megsárgult szövegkönyve… 
Mennyit hallottuk hogyan is került 
színpadra egykoron. Kézzel írott re-
ceptek. Milyen szerencse, hogy né-
hány elfelejtett kedvencre is rábukkantunk. Kézzel írott dalok, 
versek, történetek. Mind-mind egy élet aprócska darabja. Van 
egy vers, amely többször is a kezembe került. Talán egy üze-
net Mamától, a mennyországból:  

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 
Fák, csillagok, állatok és kövek  szeressétek a gyermekeimet.  

Ha messze voltak tőlem, azalatt  eddig is rátok bíztam sorsukat.  
Énhozzám mindig csak jók voltatok,  szeressétek őket, ha meghalok.  

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  szeressétek a gyermekeimet.  
Te, homokos, köves, aszfaltos út,  vezesd okosan a lányt, a fiút.  

Csókold helyettem, szél, az arcukat,  fű, kő, légy párna a fejük alatt.  
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,  tanítsd őket csillagos éjszaka.  

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,  csempészd zsebükbe titkos aranyad.  
S ti mind, élő és holt anyagok,  tanítsátok őket, felhők, sasok,  

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  vigyázz reájuk, hatalmas világ.  
Az ember gonosz, benne nem bízom,  
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.  

Igaz rokon, hozzátok fordulok,  tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;  
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:  szeressétek, akiket szeretek.

Az idő nem kegyes, az elmúlás senkit sem kímél. Az elmúlt 
éveinket megnehezítette egy betegség,  amely emlék radírjával 
véletlenszerűen törölt innen-onnan egy-egy történetet, visszaem-
lékezést, verset, dalszöveget vagy akár egy-egy nevet, arcot, sze-
mélyt. Milyen szerencse, hogy Mama szeretett írni. Füzeteiből, 
papírlapjairól előbukkantak a régi sztorik, amelyek segítségével 
méltón emlékezhetünk Rá. 

A következő visszaemlékezés 
Mama, Marika néni szavai. Egy ki-
csi történelem, ahogyan Ő átélte. 

„Mélyre nyúlnak a gyökerek. 
Nagyszüleim, szüleim, s jó magam is 
itt születtünk. Születésemtől itt élek, itt 
jártam iskolába. Még kisgyermekként 
itt éltem át a háborút… Édesapám sú-
lyos beteg (cukorbeteg) már negyedik 
éve. A gyógyító inzulint részére sze-
génységi bizonyítványra kaptuk, de 
mindig csak két napi adagot. Tőlünk 4 
km-re, Rácalmáson volt a legközelebbi 
gyógyszertár, ott szereztük be. Hat éves 
koromtól én jártam inzulinért. Sokszor 
úgy féltem, hogy sírva-futva tettem meg 
az út nagy részét, amíg bírtam szusz-
szal…. Amit nem lehetet megszokni, 
vagy beletörődni, azok a légitámadá-
sok voltak. Mikor mint ezüst madár 
megjelentek az égen a repülők, azt a 
félelmet amit éreztem, nem lehet szó-
val kifejezni… E szörnyűségek elviselé-

séhez az adott erőt, hogy 
édesapám gyógyulásában 
bizakodtam. Sajnos hiá-
ba. Édesapám 38 évesen 
meghalt. Itt maradt édes-
anyám özvegyen, három 
gyerekkel….Október vé-
gén, vagy november ele-
jén németek szállták meg 
a falut. Majdnem minden 
házhoz jutott belőlük….
December 6-án jöttek a 
faluba először a szovjet 

katonák… Egyszer csak ágyúzás zaja szakította felébe a nyugal-
mat. Lőttek vissza a falura a menekülő németek. Az, hogy a háza-
kat és az iskolát nem érte találat, annak a férfinak köszönhettük, 
aki nálunk volt elszállásolva. Ő volt a tűzmester és úgy irányítot-
ta az ágyúkat, hogy a lövedékek a házakon kívülre csapódjanak 
be, ahol a kertek voltak… Ez a katona litván volt, megszállott te-
rületről sorozták be a német seregbe. A nagy kavarodásban sike-
rült megszöknie a német hadseregből….Előbb a falu szélén adott 
bújó helyet neki egy idős néni…, aztán két hétig nálunk bujkált. 
A nagyapám adott neki civil ruhát, abban ment el…. Nagy örö-
münkre sikerült a hazatérés, kaptunk tőle levelet… 1945 február-
jára felszabadult a falu… Mind inkább béke és megnyugvás érző-
dött az emberek hangulatán…

1947-ben megalakult az iskolában az úttörő csapat. Az alapító 
tagok között voltam én is… 1949-ben végeztem el a nyolcadik 

Emlékek közt keresgélve… 
Czimmermann Istvánné – mindenki Marika nénije emlékére 



112 0 2 0 .  o k t ó b e r

Apa, nagyon szomjas vagyok…

Nagyon jól jött, hogy létesült a focipálya, a műfűves és az 
új játszótér hármasának közvetlen közelében egy ivókút. 
A felfrissülés a kimerítő játék, egy izzasztó edzés vagy egy 
izgalmas meccs után nem is eshet jobban kisfalunkban mint 
a jó kulcsi vízből. Köszönet érte a megvalósításért és az ötle-
tért Varga Lászlónak és Mészáros Róbertnek.

osztályt… Jelentkeztem Székesfehérvárra tanító képzőbe, mert már 
kislány koromtól mindig tanítónő szerettem volna lenni. Sajnos 
nem sikerült a vágyam. Az iskolába felvettek, de kollégiumi el-
helyezést nem kaptam. Nagyszüleimnek volt 5 hold saját föld-
jük, így kulákpártinak nyilvánították a családunkat…. Bátyámat 
1951-ben behívták sorkatonai szolgálatra, mint határőrt, 3 évre. 
Így édesanyám és húgom eltartásáról nekem kellett gondoskod-
nom…Hónapokig gyalog jártam dolgozni az akkor épülő 6-os út-
hoz…. 1952-ben az akkor 33.sz Mélyépítő Vállalathoz mentem 
dolgozni. Legalább nem gyalog kellett dolgozni járni… Nagyon 
jól éreztem magam a közösségben…

Fiatalon, 17 évesen férjhez mentem. Szeptemberben kötöttünk 
házasságot, novemberben behívták a férjemet katonának. Őt is, 
mint a bátyámat, 3-évre. Igyekeztem annyit dolgozni, hogy ne 
kelljen nélkülöznünk… A szabadságom ideje alatt cséplőgéphez 
szegődtem… 

1956-ban kislányom született…. 
Ebből a küzdelmes időszakból amire boldogan gondolok visz-

sza, az a sok-sok színdarab amit játszottunk, műsor, tánc, ének… 
Olyan pezsgő kultúr életet éltünk, hogy arra csak örömmel lehet 
visszagondolni… 

… 1964/65-ben elvégeztem jó eredménnyel a Középiskolát…
1966-ban az az öröm ért, hogy megbíztak a népművelési-ügy-

vezetői teendők ellátásával. Majd rövid idő elteltével a könyvtá-
rosi munkával…

Kisfiam 1967-ben született meg. 
1969-től, mint Klubkönyvtárvezető dolgoztam, 1971-ben tet-

tem le a könyvtárosi vizsgámat… 
Igaz nem lettem tanító, de a könyvtárosi munka legalább olyan 

szép, mint a pedagógusi pálya…
A kultúrház 1947-48-ban a falu lakosságának összefogása ered-

ményeképpen épült fel. Mintegy 70%-ban társadalmi munkával 
és közadakozásból, a többi költséget a község fizette. Esténként 
itt lehetett szórakozni, zenét hallgatni, táncolni. Az 50-es években 
filmvetítésekre került sor és itt kerültek megrendezésre a színda-
rabok, néptánc bemutatók, szüreti bálok…

Amikor felkérést kaptam a könyvtárosi munkakörre, komoly 
felújításra volt szükség. A felújítás során 83 fő végzett társadalmi 
munkát. A felújítás után megfeleződött a nagyterem, az egyik fe-
lében Klubkönyvtár, a másik felében Presszó működött. A könyv-
tár heti 4 alkalommal volt nyitva, 1800 db könyv, szakkönyv, le-
xikon állt az olvasók rendelkezésére. 1969-től lehetőség nyílt a 
házasságkötésre, illetve a névadásokra…. Ezekben az években is 
igyekeztünk a kultúrát támogatni Kulcson. Szerveztünk magyar 
nóta – népdal éneklő versenyeket, egészségügyi napokat, meghív-
tunk közismert énekeseket, előadókat… Öröm volt számomra ez 
a munka, nem is tűnt munkának….

25 év. Örömmel írom le azt a sok szeretet, amit én a fiatalok-
tól, a falutól kaptam, illetve kapok. Mindezt nem lehet szavak-
ba önteni. Ide köt minden öröm, bánat! Van még egy elszakít-
hatatlan kötelék, ami ide köt, az pedig a kis Templomunk. Egy 
idősek vagyunk és állandó látogatója vagyok. Sosem tudnám a 
falumat elhagyni.” 

Czimmermann Istvánné, született Gubicza Mária: 1935-2020
2007-ben Kulcsért kitüntetést kapott. 

Írta/összeállította: 
Bozár Anita
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Jobb Gyula 
polgármester 
kezdeményezésére 
hozunk létre 
ezt az új rovatot 
„Közrendetlenség” 
címmel. Mindnyájunk 
közös érdeke, hogy 
ilyenek ne csúfítsák el 
Kulcsot. A bemutatott 
eseteket elrettentés 
céljával hozzuk 
nyilvánosságra.

A településünk egyik frekven-
tált helyén a szelektív hulla-
dékgyűjtő szomszédságában, 
a hulladéklerakó mellett óri-
ási szemétkupac, elsősorban 
üveghulladék gyűlt össze. A 
szelektív gyűjtőn egyértelmű-
en rajta van milyen hulladék 
tehető bele és a rajta lévő nyí-
lás is egyértelművé teszi, hogy 
mekkora fér bele. – A mellé 
rakott hulladékot természete-
sen az önkormányzat elvitte 
onnan, de arra kérek minden-
kit, hogy ne tegye mellé a sze-
metet – hangsúlyozta a pol-
gármester. Egy másik esetnél 
a Bem utca és a Deák utca sar-

kánál, a régi játszótérnél való-
színűleg az otthon feleslegessé 
vált dolgokat itt, szinte a falu 
közepén nemes egyszerűség-
gel csak a fa alá „száműzték”. 
Végül az utolsó eset a Zápor 
utcából, amely az egyik legfel-
háborítóbb. Egy keddi napon, 
verőfényes délelőtt rakták le 
a hulladékot egy ingatlan elé. 
Sajnos a telek tulajdonos nem 

ért ki időben, így nem látta a 
„lelketlen” elkövetőt. 

Az újság hasábjain is beszá-
moltunk több nagyszerű meg-
mozdulásról, amely során a te-
lepülés lakói két kezükkel önma-
guk tisztítottak meg egy-egy te-
rületet a szeméttől. Köszönjük a 
munkájukat és kérjük, hogy ne 
adják fel soha környezetvédő tö-
rekvéseiket. Nem csak a mi vé-

leményünk, hogy minden esz-
közt meg kell ragadni Földünk 
védelmére. Az illegális szemétle-
rakás természetesen Kulcs hatá-
rain jóval túlterjdő és országosan 
is jelentős probléma. Ehhez al-
kottak meg segítségül egy új esz-
közt a „Hulladékradart”, amely 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közreműködésé-
vel készült. Egy telefonos alkal-
mazásról van szó, amely azzal 
a céllal jött létre, hogy együt-
tes alkalmazásával megállítsa 
az illegális szemétlerakás ter-
jedését. Az alkalmazás bizto-
sítja a lakosság számára az il-
legális hulladéklerakó helyek 
bejelentési lehetőségét mobil 
eszköz használatával. A beje-
lentés az illetékes hatósághoz 
érkezik meg. Működése egy-
szerű. Az applikációval az ille-
gálisan elhelyezett hulladékra 
vonatkozó adatokat lehet beje-
lenteni Magyarország területén. 
A rövid regisztrációt követően 
egyszerűen lehet bejelentéseket 
tenni, így az illegális hulladékot 
az illetékes hatóság gyorsabban 
és hatékonyabban tudja majd el-
távolítani.

Közrendetlenség Kulcson
Van eszköz a felszámolásra: a figyelemfelhívás és egy mobil alkalmazás   

A Zápor utcában egy ingatlan elé tették le a hulladékot   Fotó: PT

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  
a .org-on, úgy 50% kedvezményt adunk az .org-os árból.

Médiaajánlat – Kulcsi Krónika és www.kulcs.org
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Kulcs az elmúlt néhány 
évben a pergető 
horgászok közkedvelt 
helyszínévé vált. 

A MOHOSZ ugyanis két egy-
mást követő évben is telepü-
lésünkön rendezte meg az 
Országos Bajnokság két for-
dulóját, tavaly pedig az V. Péli 
Zoltán emlékkupát is. Ezen 
sikereken felbuzdulva az idén 
már településünk önkormány-
zatának szervezésében, a kul-
csi hajóállomás adott otthont 
az I. Kulcsi Pergető Találkozó 
helyszínének. 

A hétvégi találkozó hatalmas 
sikerrel zárult, hiszen nemcsak 
tudáspróba, de a műcsalis hor-
gászok baráti találkozója és ta-
pasztalatcseréje is volt egyben. 
A 24 órás páros csónakos perge-
tő verseny szabályait a Folyóvízi 
Pergető Triatlon előírásait kö-
vetve írták ki a szervezők, a ver-
seny színvonalát pedig, olyan 
neves támogatók garantálták a 
szervező önkormányzat mel-
lett, mint az E-napszemüveg 
Dunaújváros mintabolt és az 
ismert szakmai webshop, a 
Dragonfish.

A tavalyi évben a kul-
csi megmérettetést Mészöly 

Sándor rendezte. A jól sike-
rült verseny után a szövetségi 
kapitány és Kulcs polgármeste-
re akkor arról beszéltek, hogy 
mindketten szívesen látnák a 
folytatást településünkön. 

Ezt az idei pergető versenyt 
közösen szerveztük a Magyar 
Országos Horgász Szövetséggel. 
A bajnokság egy hatórás ver-
seny, melynek kapcsán már ak-
kor arról beszélgettünk Mészöly 
Sándor szövetségi kapitánnyal, 
hogy vajon több napszak be-
iktatása mit tudna még adni a 
versenynek és a versenyzőknek 
itt a kulcsi vízen. Augusztusban 
dőlt el, hogy lehetőség nyílik egy 

ilyen verseny megrendezésére, 
ekkor hívott a szövetségi kapi-
tány. A döntést gyors szervezés 
és kreatív munka követte, most, 
amikor gyakorlatilag nincsenek 
rendezvények a vírus második 
hulláma miatt. Ezért is értéke-
lem a versenyző tíz csapattal az 
első kulcsi pergető találkozót egy 
nagyszerűen sikerült rendez-
vénynek. Természetesen szeret-
nénk hagyományt teremteni. 
Azon dolgozunk, hogy a hor-
gásztársadalom kötődjön kulcs-
hoz. Az elmúlt két nap során 
kulcsra válogatott pergető hor-
gászok érkeztek, olyan emberek, 
akik profi módon képviselik a 
sportágat, öröm volt személye-
sen hallani a helyszínről elhang-
zott dicsérő szavaikat – mond-
ta el Jobb Gyula polgármester.

A Duna nekünk kulcsiak-
nak kincs, nekünk ebből kell 
profitálnunk. Mi a vízi életet, 
az evezést, a horgászatot nem 
csak a turizmus szintjén kezel-
jük, számunkra ez egy életmód 
és ezt közvetítjük is – fűzte hoz-
zá Lukács János a hajóállomás 
és a Kulcsi Sportegyesület vízi 
szakosztályának vezetője. 

 A szövetségi kapitány rend-
hagyó módon, ezúttal nem 

csak társszervező, de az egyik 
versenyző páros tagja is volt.

Már hét éve nem horgász-
tam versenyen. Kellemes él-
mény és jó hangulatú volt a 
rendezvény, de egy versenyen 
azért mindig van feszültség. 
Akármilyen baráti is a viszony, 
azért a versenyzőtársammal 
megbeszéltük, hogy még egy 
hal kellett volna- mondta el 
Mészöly Sándor. 

A győztes csapat tagjai: 
Megyesi Zsolt és Tóth Csaba 
lett, ők fogták a legtöbb halat 
is. 812 pontot szerezve ezzel a 
verseny során, ők 22 halat fog-
tak összesen. 

Küzdelmes horgászaton va-
gyunk túl, sajnos az akasztott 
halaink fele elment. A kulcsi 
Duna szakasz kiváló helyszín, 
az egyik legszebb, nyugodt és 
még a hajó forgalom is elfogad-
ható - így kommentálta a páros 
a versenyt. Mindenesetre övék 
lett a győztes első hely, talán 
köszönhető ez annak is, hogy 
Zsolt több mint évtizedes pá-
lyatapasztalattal rendelkezik.

A legnagyobb halat Bosán-
szky Péter fogta, aki már hat 
éve versenyez. Szépen csillogó 
érmei sorakoznak világbajnok-
ságról és országos versenyekről 
is. Most 15 balint fogott és köz-
ben egy 82 centiméteres süllőt, 
amely a kulcsi pergető találko-
zón a legnagyobb hal díját ér-
demelte ki.

A találkozó ezüstérmes 
párosa Bosánszky Péter és 
Mészöly Sándor lett, 805 
ponttal és 18 hallal, míg 
a dobogó harmadik foká-
ra Hodula Tamás és Hodula 
Lajos léphetett, ők 781 pontot 
gyűjtöttek és szintén 18 halat 
fogtak. A verseny során ösz-
szesen 112 darab halat fog-
tak a pecások. 

I. Kulcsi Pergető találkozó 
Hatalmas sikerrel zárult a hagyományteremtő rendezvény 

Az első Kulcsi Pergető Találkozó dobogósai   Fotók: SzZsE

A baráti találkozó résztvevői a hajóállomáson 
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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 káplán 
 Győri Balázs István  06 (30) 299-0428

 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

Az MLSZ adatbankja alapján 
a Kulcsi Sportegyesület felnőtt 
futball csapata számos figye-
lemre méltó és elismerést ér-
demlő meccset játszott szept-
ember hónapban. 

Felnőtt focistáink szeptem-
ber 13-án hazai pályán Besnyő 
csapata ellen egy gólos sikert 
zsebeltek be, majd a hónap-
ban 20-án szintén az itthoni 
gyepen Sárszentágota ellen 
játszottak nyertes meccset, 
amelyben kettő-egy arányban 
bizonyultak jobbnak az ellen-

félnél. A hónap végén 26-án 
Lajoskomáromban focizott a 
csapat, ahol a helyi csapat el-
len négy-egy arányban kikap-
tunk. 

A góllövő listát Balla Dávid 
vezeti, őt Mácsfalvi Gergely 
Gábor és Fehér Krisztián köve-
ti. A szeptemberi eredmények 
után jelenleg 9 ponttal a tabel-
la hetedik helyén állunk. 

Lapzárta után érkezett a jó hír, 
hogy csapatunk október 4-én 
Cece ellenében 5:1 arányú fő-
lényes győzelmet aratott.

Hajrá fiúk!
Csak így tovább 

Bizonytalan
Még nem született döntés arról, hogy a világháborúk kulcsi hő-
seiről a megemlékezést és koszorúzást megtartják e idén, ezért 
a rendezvényről más formában értesítjük majd a közvéleményt. 
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A filléres holmik  
személyes varázsa 
Nagy érdeklődés volt a szeptemberi bolhapiacon 

Bolhapiacra nem 
azért megyünk, 
mint mondjuk egy 
bevásárlóközpontba, 
vagy a hétvégi 
nagybevásárlásra. 

Itt kincseket keresünk, hosz-
szan, ráérősen nézelődünk, 
kellemesen elbeszélgetünk az 
ismerős árusokkal és a töb-
bi vásárlóval, nézelődővel. Itt 
a kínálat folyton cserélődik. 
Az ember sosem tudhatja mi-
kor bukkan rá egy mások ál-
tal már megunt, de számára 
jelentőséggel bíró tárgyra. A 
filléres holmik közt szemez-
getve, akár egy-egy árucikk 
történetét is megismerhet-
jük, hiszen ezek majd mindig 
őriznek valamilyen emléket, 

vagy épp egy történetet. Talán, 
azért is, olyan népszerűek a 
bolhapiacok, mert megvan a 
személyes varázsuk. Éppen 
ezért nagy örömmel látogat-
tunk ki a szeptember 13-án 
vasárnap Kulcson megren-
dezett, szokásos bolhapiacra 
a Polgármesteri Hivatal és a 
Faluház előtti térre, ahová sok 
szeretettel vártak mindenkit, 
egy kis nézelődésre és vásár-
lásra a szervezők.  Jó idő, sok 
árus és még több érdeklődő 
fogadott bennünket, és ahol - 
nem mellékesen jegyzem meg 
– most is sikerült néhány re-
mek holmit beszerezni.

Természetesen Pádár Edit 
főszervező és ötletgazda is ott 
volt a szép őszi napsütésben a 
szokásos pultja mögött.

– Már hat éve csináljuk, ha a 
körülmények engedik minden 
hónapban megtartjuk a bolha-
piacot. Most a járvány idején 
kicsit visszavonultunk és a nya-
rat is inkább a pihenésre szán-
tuk. Talán most, éppen ezért 
vagyunk kint ilyen sokan áru-
sok és vásárlók egyaránt. Már 
mindenkinek szüksége volt a 
bolhapiaci közösség utánozha-
tatlan hangulatára. Az időjárás 

is remek, kívánni sem tudtam 
volna ideálisabbat és ráadásul 
ma itt van a kulcsi kötődésű 
kürtöskalácsos is, aki az isteni 
illatokkal ide csalogatja a ve-
vőket. Ha már a finomságok 
akkor kint van velünk a Siba 
Sajtporta is, és az érdekesség 
kedvéért, a közel harminc árus 
mellett még a gyönyörű faáru-
jával egy kiskunhalasi eladó is 
velünk árulja a portékáját.

Pádár Edit főszervező, maga is a pult mögött  Fotó: SzZsE
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