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XIV. évfolyam, 8. szám 2021. augusztus

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 hirdetések árairól a www.kulcs.org-on tájékozódhatnak.

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 YouTube 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. 

Összeállításunkat a 7–9. oldalon olvashatják.

Családi és Családi és 
gyermeknapgyermeknap
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Már volt szerencsém 
egyszer tudósítani 
a Göböljárás utca 
elején megrendezett 
garázsvásárról, az 
elmúlt hónapban ismét 
meghívást kaptam az 
utcai rendezvényre. 

Remek hangulatú hétvégi 
nap, csodás kincsek és össze-
csiszolódott utcabéli közösség 
volt az első garázsvásár ho-

zadéka. A szervező hölgyko-
szorú kémeim szerint az első 
vásár után többször találko-
zott teljesen privát is, naple-
mentenézős tésztavacsorára. 
Így minden adott volt, hogy 
a második garázsvásárra is 
sort kerítsenek. Ahol telje-
sen hűen az előző állította 
elvárásokhoz baráti hangulat, 
sok szépséges használati tárgy 
várta az érdeklődőket, még 
ásó, kapa... is.

Garázsvásár 2.0
Volt ásó, kapa és talán nagyharang is 

Baráti hangulatban a második garázsvásáron

A csatornahálózat 
rendszer 2021. június 
7-től alkalmassá vált  
a településen 
keletkezett szennyvíz 
elszállítására. 

A hivatal információi alapján 
az érintett ezer-háromszáz-
négy ingatlan közül eddig 
mintegy ötszázan csatlakoztak 
a hálózatra. 

A Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. lakossági tájékoz-
tatója alapján a házi szenny-

víz-átemelő szivattyú rend-
szerek üzembe helyezésére 
még továbbra sincs lehetőség. 
Mert a házi szennyvíz-áteme-
lők külső rendszere nem mű-
ködik. A kivitelező intézkedé-
sére vár a hivatal, addig azon-
ban kérik a lakosság türelmét 
és megértését is.

A csatornázással kapcsola-
tos ügyintézéshez javasoljuk, 
hogy továbbra is az online 
utat válasszák, amely a https://
www.kulcs.org/csatorna/ olda-
lon érhető el.

Különleges gazdasági övezet
A kormány rendeletével 
döntött a Duna mente – 
Fejér megye különleges gaz-
dasági övezet kijelöléséről, 
Rácalmás, Kulcs, Adony és 
Iváncsa részvételével. A te-
lepülések vezetői dr. Molnár 
Krisztiánnal, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökével tartot-
tak sajtótájékoztatót július 
derekán.

Jobb Gyula polgármester 
lapunknak a témával kapcso-
latban azt a véleményét erő-
sítette meg, miszerint azzal, 
hogy Kulcs a kiemelt gazda-
sági övezet részévé vált, el-
érhetjük azokat a céljainkat 

is, amelyekkel településünket 
valóban a XXI. század igénye-
inek megfelelő szakaszba se-
gíti. Az önkormányzati veze-
tés több éves célja vált való-
ra, valamint a saját munkám, 
az ezzel kapcsolatos több éves 
lobbitevékenységem ered-
ményét is üdvözölni tudom, 
amelyet nagyon köszönünk 
minden döntéshozónak.

A polgármester azt is hang-
súlyozta, hogy a teljes képvi-
selőtestület egyöntetűen örö-
mét fejezte ki a hír hallatán. 
Hiszen politikai nézetek, vagy 
párthovatartozástól függetle-
nül, Kulcs az elsődleges. 

Csatorna info
Eddig már ötszázan kötöttek rá 

Az augusztus egy hatalmas 
viharral kezdődött. Kulcs és 
Rácalmás között a vasárna-
pi ítéletidő során két elkor-
hadt fa dőlt rá az úttest-
re. Szerencsére baleset nem 
történt, de a forgalmat a két 
település között ezen a sza-
kaszon teljesen megbénítot-
ták a vihar áldozatául esett 

fák. Információink szerint 
egy közel tíz fős tettre kész 
baráti társaság és a hely-
színre érkező rendőr tisztí-
totta meg az úttestet, amely 
így újra közlekedésre alkal-
massá vált.  Összefogásuk 
példaértékű, minden közle-
kedő nevében köszönjük a 
munkájukat.

Augusztusi vihar

Köszönjük, hogy járhatóvá tették az utat 
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Nyertes 
pályázat

Mintegy 300 méter 
hosszan újul meg 
a Sőtér sétány 
útburkolata.

Örömmel tájékoztatjuk 
a lakosságot, hogy újabb 
pályázatunk nyert el tá-
mogatást Magyarország 
Kormányától.

Önkormányzatunk út-
felújítás céljából kérel-
met nyújtott be a Belügy-
minisztérium által kiírt, 
Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejleszté-
sek tárgyú felhívásra, ame-
lyen a maximálisan kiírt 20 
millió forint támogatást el-
nyerte. A támogatáshoz ti-
zenöt százalék önerőt hoz-
zá kell tenni, így a beruhá-
zás összértéke több mint 23 
millió forint lesz. Az elnyert 
támogatásból a Sőtér sétány 
felújítását tudjuk elvégezni, a 
Kossuth Lajos utcai keresz-
teződéstől mintegy 300 mé-
ter hosszan a Hajóállomás 
irányába, az Aranyhegyi dű-
lőig. A támogatás szerve-
sen illeszkedik a folyamat-
ban lévő, szintén útfelújítá-
si pályázati projektünkhöz, 
amelyben a Sőtér sétány-
ban az Aranyhegyi dűlőtől 
a Hajóállomásig tartó részen 
folyik a felújítási munka. E 
pályázat elnyerésével a Sőtér 
sétány teljes hosszában tud 
majd megújulni, ezzel a la-
kosság igényeit mind jobban 
tudja kiszolgálni.

A településen a közel-
múltban több útfelújítás tör-
tént, történik. Így elkészült a 
Göböljárás és a Faiskola utca 
aszfaltozása és lapzártánkkal 
szinte egyidőben fejeződött 
be az Arany János utcában 
a Rákóczi úttól mintegy 400 
méter szakaszon is az asz-
faltozás.  

Szépkorú jubileumi 
köszöntésére indult  
Jobb Gyula 
polgármester  
Oberrecht Tamás 
önkormányzati képviselő 
társaságában a kulcsi 
Deák Ferenc utcába. 

Dr. Schiefner Kálmán 1931. jú-
lius 15-én született. A jeles na-
pon az ünnepeltet otthonában 
köszöntötték a Kulcs Község 
Önkormányzata nevében.

Kormányrendelet ad lehető-
séget arra, hogy 90, 95 és 100 
éves kort megélt szépkorúakat 
jubileumi jutalomban részesít-
se az állam. Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével el-
látott állami elismerés mel-
lett Jobb Gyula polgármester 
kulcsi kézműves ajándékkal is 
kedveskedett Kálmán bácsi-
nak, vagy, ahogy sokan isme-
rik itt Kulcson, Töpi bácsinak.

Dr. Schiefner Kálmán az 
ELTE Természettudományi 
Karán biológia–kémia szakos 
középiskolai tanárként vég-
zett, majd 1964-ben bioló-
gia szakon doktorált. Előbb 
Miskolcon, majd Budapesten 
dolgozott. A fővárosban 1957-
től az Országos Közegészségügyi 
Intézetben tevékenykedett egé-
szen 2014-ig, majd az Országos 
Környezetvédelmi Központ 
Intézeteinek környezetvédelmi 
tevékenységére kapott megbí-
zást. Főbb munkaterületei az 
ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, fel-
színi víz, szennyvíz-vizsgála-
tok, valamint a mikroszkópos 
vízbiológiai vizsgálatok beve-
zetése és széles körű alkalma-
zása a vízminőség megítélésé-
ben. Tevékenysége során felis-

merte és felhívta a figyelmet az 
eutrófizáció következtében ese-
tenként kialakuló algaproduk-
ciók, kifejezetten a kék algák 
okozta közegészségügyi veszé-
lyekre, a vízhasználat korláto-
zására, esetleges tiltására, a fel-
színi vízfelhasználás esetében a 
víztisztítási technológiák kor-
szerűsítésére. Vízbiológiai teszt-
módszerek alkalmazását vezet-
te be a különböző kommu-
nális és ipari melléktermékek 
toxikus tulajdonságainak meg-
ítélésére, a veszélyes hulladékok 
minősítésére. Több mint negy-
ven éven keresztül vett részt a 
közegészségügyi ellenőrök, fe-
lügyelők képzésében. Számos 
publikáció fűződik a nevéhez, 
jó néhány állami közegészség-
ügyi elismerés kitüntetettje. 
Dr. Schiefner Kálmánnak négy 
gyermeke született, sajnos ma 
már csak hárman köszönthe-
tik édesapjukat a kerek évfor-
duló alkalmából. Kálmán bá-
csi nyolc unokával dicseked-
het. Jelenlegi, harmadik felesé-
gével, dr. Zsadon Ildikóval már 
húsz éve élnek szeretetteli bol-
dogságban. Bár állandó lakcíme 

budapesti, de születése óta kö-
tődik Kulcshoz. A családi nya-
ralóban minden évben nyaran-
ta hosszabb-rövidebb időt tölt. 
Töpi bácsi a pandémia alatt ide-
je nagy részét Kulcson töltötte.

Településünk polgármes-
tere, Jobb Gyula az ünnepel-
tet köszöntő szavaiban kiemel-
te: rendkívül szerencsés polgár-
mesternek érzi magát, amiért 
megadatik neki, hogy szépkorú 
embereket köszönthet Kulcson. 
Beszélt arról, hogy ámulattal 
csodálja azt a kitartást, tudást, 
életkedvet, ami tovább vitte az 
idős korosztály képviselőit az élet 
buktatóin. Magánemberként is 
nagy tisztelettel adózik az idő-
seknek, a kilenc évtizedet meg-
élt Töpi bácsit ismerni nagy sze-
rencséjének tartja.

Töpi bácsi maga is ajándék-
kal várta a küldöttséget. Mert a 
remek vendéglátó és humoros 
sármőr megosztásra ajánlotta 
az egyéni szempontjai alapján 
készült Kulcs történetét feldol-
gozó írásait, amelyet köszönettel 
fogadtunk és a nagy nyilvános-
ság kíváncsi figyelmébe ajánlva 
fogunk részletenként közölni. 

Boldog szülinapot  
Töpi bácsi!
90 gyertya és állami elismerés Kulcson 

Dr. Schiefner Kálmánt köszönti Jobb Gyula
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Szomorú aktualitása 
van írásunknak. A 
témához kapcsolódó 
legutóbbi tragédiák 
közül az egyik 
legmegrázóbb talán, 
amikor egy testvérpár 
lelte egyszerre halálát 
a balatoni hullámsírban 
a családi nyaralás 
második napján. 

Vízparti településen élve na-
gyon is közeli veszélynek ér-
zem a vizet, amely ránk, sőt mi 
több a gyermekeinkre leselke-
dik. Mindemellett a vakáció 
során Kulcsról is sokan láto-
gatunk a Balatonhoz, vagy a 
Velencei-tóhoz. Hogyan előz-
zük meg a bajt, hogy kerüljük 
el, hogy a víz végzetes ellensé-
günké váljon?

A közösségi médiában fe-
deztem fel Zólyomi Zsolt par-
fümőr karakteres és tanulsá-
gos véleményét, amely számos 
tanulságot, véleményünk sze-
rint is erősen magfogadásra 
alkalmas tanácsot tartalmaz.  
Mint írja szerinte, aki még ép-
pen át tudja úszni a jól meg-
szokott városi uszoda feszített 
víztükrű medencéjét néhány-
szor hosszában kikapaszko-
dás nélkül, az valójában még 
nem tud úszni a vadvízben, 
tengerben, árapályban, tóban, 
szélben, viharban, hullámzás-
ban, sodrásban, átlátszatlan 
vízben. Az átlagos turista a 
legtöbbször túlbecsüli a fizi-
kai képességeit, és alábecsüli 
a víz erejét. Nagyon csalóka, 
hogy a közhiedelemmel ellen-
tétben a Balatonban nem az 
Északi partnál a legmélyebb a 
víz, hanem a déli partnál, ahol 
a lassan mélyülő sokszáz mé-
ter sekély víz után, a „marás-
nál” hirtelen akár 2,5-3 méter 

mélység fölé lép ki az ember. 
Itt „belezuhanva” a mélységbe, 
könnyen előfordulhat, hogy 
esetleg már elsőre hirtelen jó 
nagy vizet benyelve levegő he-
lyett a légcsövedbe, egy a kinti 
– 30-40 foknál – jóval hide-
gebb víztömegbe érünk le, ami 
esetleg a szívednek sem any-
nyira komfortos már és rossz 
esetben az iszapot a kapálózá-
soddal felkavarva, nem tudva 
merre is van a fel meg a le. 
Ilyen esetben már csak egy-két 
jó vagy rossz mozdulatra, dön-

tésre vagyunk a fuldoklástól. 
De csak simán besörözve, lán-
gosozva, hekkezve, a délutá-
ni szunyókálásból bármiről a 
vízbe csobbanva a keringési 
rendszerünk azt mondja, hogy 
hűha, és ugyanott vagyunk. A 
villogó fények a parton pedig 
nem diszkó fények, hanem a 
viharra figyelmeztető jelzések. 
Lehet, hogy csak három-nyolc 
perc áll a rendelkezésünkre és 
már oda is ér a vihar. Ahol 
most békésen napozgat va-
laki a félig leeresztett gumi-
csónakjában, helyismeret hí-
ján nem jól érzékelve a távol-

ságokat, már jócskán kisodró-
dott a nyílt vízre, és nem is 
érti hirtelen mi a gond. Nos, 
ennyi idő áll rendelkezésre, 
hogy kiérjünk a biztonságba. 
Rossz esetben a parttól ellenté-
tes irányban fog sodorni a 80-
100 km/órás sebességű szél, és 
ha megjön, az kemény csap-
kodás lesz. Sőt az egy méteres 
hullámvölgyekben barátság-
talan zöldesszürke «vízfalak» 
között küszködés, ahonnan 
nem lehet kilátni, hogy mer-
re indulunk, és minden har-

madik-negyedik lélegzetvétel-
re jut csak be egyszer-egyszer 
némi levegő is a víz helyett – 
így egy versenyúszó ereje is 
kevés lehet már kiérni. „Neked 
meg mi is a szupererőd?!” – 
teszi fel a kérdést az író, majd 
folytatja. Arról nem beszélve, 
hogy a hullámtarajt lecsaphat-
ja a szél, amikor is a víz fe-
lett nagy sebességgel szálló tö-
mény vízpermet akkor is ful-
ladásveszélyes, ha csak kicsit 
is több mint 10 centiméter-
re kint van a fejünk a vízből. 

A tanulság az író szerint, 
hogy supozáshoz, evezéshez, 

gumimatracon, csónakban, 
vízibiciklin vizeskedéshez, 
vagy a fefújható szivárvány-
színű unikornison dombo-
rításhoz is mindig hordjunk 
mentőmellényt, de legalább is 
vigyünk magunkkal. Ha va-
laki a rokonok, barátok közt 
nem vízbiztos, akkor nem azt 
mondani, hogy ugyan már, a 
gyerekmedencében is milyen 
jól el van, hanem az ejtőzős 
gumimatracozáshoz is tes-
sék felvenni-felvetetni, mert 
sajnos egyetlen másodper-
cen is múlhat a baj, ám ha 
ez ott van rajtunk, akkor biz-
tosan fent fogunk maradni. 
Hipervagány designúak is van-
nak már és lehet kölcsönözni is 
a jobb vízisporteszközösöknél 
– olvasható a tanulságos vé-
leményben az mentőmellény 
nagykövet, Zólyomi Zsolt 
posztjában.

A napokban a Velencei-
tónál járva beszédbe elegyed-
tem a helyszínen ügyeletben 
lévő életmentőkkel, akik a 
mellényhasználat és az úszás-
oktatás mellett még a mosta-
ni kirívóan alacsony vízállás 
esetében is a szülői felügye-
let fontosságát hangsúlyozták. 
Mint mondták szerencsére a 
közeli tóparton nem jellemző 
a halálos tragédia. Elsősorban 
darázscsípés, vagy üvegszi-
lánkba lépés miatt kérnek tő-
lük segítséget. Hangsúlyozták, 
hogy a vízben elhelyezett bójá-
kon túl nem szabad menni, aki 
mégis megszegi a szabályokat, 
azt hangosbemondóval szólít-
ják fel a partról, vagy a vízi 
rendészet számoltatja el őket. 
Megosztottak még néhány jó 
tanácsot a vízben kialakuló 
veszélyhelyzetek kialakulásá-
nak megelőzésének érdekében. 
– Hangsúlyozottan javasol-

Mindig a víz az úr
A vízparti veszélyek, mert nem csak leégni lehet 

A mentőmellény nagykövetek önkéntesen vállalták azt, 
hogy részt vesznek ennek az életmentő eszköznek  
a népszerűsítésében, hiszen a mentőmellény viselésével  
a vízbefulladások nagy része megelőzhető lenne
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juk, hogy amikor számunkra 
ismeretlen strandon kívánunk 
fürödni odaérkezve tájékozód-
junk a strand adottságairól, 
beleértve a vízmélységeket is. 
Figyeljük meg hol vannak a jel-
zések a vízbe telepítve. Minden 
fürdőhelyen megtalálhatjuk a 
120 cm-es táblákat, és a piros-
fehér csíkos bójasort is, ami a 
strand fürdőzésre kijelölt terü-
letének határát jelzi. A bójaso-
ron kívül már hajózási útvonal-
ba tévedünk, ezt tudnunk kell.

A vízbiztonság megszerzé-
séhez nélkülözhetetlen az úszás 
tudás. Vajon hova és kihez lehet 
és érdemes fordulni, ha egyet-
ért azzal (és őszintén remény-
kedem abban, hogy nincs el-
lenvélemény), hogy a bedobjuk 
a mélyvízbe és mire kievickél 
majd megtanul úszni mód-
szer nem túl gyerekbarát? A 
DKSE úszó szakosztályának 
egyik edzőjét, Szabó Gergőt 
kerestük meg a témához kap-
csolódóan. 

A gyermek négyéves korá-
tól ajánljuk az úszás oktatást. 
Természetesen vannak, akik 
már előtte is alkalmasak lehet-
nek. De ideálisan a mozgásfej-
lődés négyéves korra predeszti-
nálja az úszás tanulást. Előtte a 
csecsemőúszás lehetséges, azok 
a gyerekek mindig a legügye-
sebbek az oktatáson, akik ezen 
már részt vettek. Az egyesület-
nél nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a gyerekek szemüveg 
nélkül is tudjanak a víz alatt tá-
jékozódni, hiszen előfordulhat 
egy jobb úszónál is, hogy félre-
csúszik az úszószemüveg. Volt 
erre példa, hogy a versenyen 
lévő kisgyerek így járt és bi-
zony alig tudott kievickélni a 
medencéből.

Mindig a kismedencében 
kezdünk el tanulni, csak ezt 
követően megyünk a mély vi-
zes medencébe, de az a célunk, 
hogy megtanítsuk, hogy a ne-
bulók minden helyzetben a há-
tukra fordulva biztonságosan 
kitudjanak tempózni. A szö-

vetségnek van egy „Minden 
gyerek tanuljon meg úszni” 
elnevezésű programja, amely-
be rengeteg óvodát igyekszünk 
bevonni. Ennek segítségével az 
első egy évben egy-két moz-
dulatot tanítunk az ovisoknak, 
majd következik a komolyabb 
szint és mindezt majdnem in-
gyenesen.

Személyesen nekem nagyon 
tetszik a holland gyakorlat, 
ahol a sok csatorna miatt szin-
tén komolyan foglalkoznak az 
úszás oktatással. Hollandiában 
az állami programban kötele-
ző vizsgákat kell tenni pl. pó-
lóban, cipőben az életszerű túl-
élés érdekében. Mi is ebbe az 
irányba haladunk. 

Az úszógumit én a biciklizés-
nél a pótkerékhez tudnám ha-
sonlítani. Nem szeretem, mert 
az ehhez szokott gyerekek sok-
kal nehezebben tanulnak meg 
úszni a tapasztalatom alapján. 
Az úszógumi teljességgel hamis 
érzetet ad a vízben, sokkal ke-
vésbé tudja felmérni a veszélye-
ket a használó. Én a szülői fel-
ügyeletet látom megoldásnak, 
bár kétségtelen, hogy ez a szülő 
szempontjából munkásabb, de 
szükséges még úszó gyerekek-
nek is. Egy rémísztő példám is 
van, amit még az egyetemen 
hallottam. Spanyolországban 
úgy fulladt meg egy jól úszó 
gyermek, hogy a medence alján 
lévő fém alkalmatosságba bele-
akadt a karszalagja. Ezért tehát 
a vizet, különösen a nyílt vizet, 
tiszteletben kell tartani.

Jobb Gyula polgármester a 
kulcsi viszonyokat jólismerő 
horgász ember is, aki maga is 
gyakorta száll vízre, amikor 
teheti, hogy kedvelt hobbijá-
nak éljen. 

A Duna, különösen a je-
lenlegi vonuló Duna bizony 
az átlagosnál is több veszélyt 
rejt. A rengeteg uszadékfa 
szőrnyű balesetet okozhat, ha 
a wakeboard-ot, fánkot, vízi sí-
zőt ráhúzzák és horgásztársai-
mat is óvatosságra intem. 

Hogyan értékelek ma?
A foci EB és a Kulcsi Krónika összefüggései 
Lajos bácsi szemüvegén keresztül 

Kapásból rávágom kérdésemre, hogy úgy ahogy engem érté-
keltek szüleim, nagyanyáim, a környezetemben élő emberek. 
Ugye ez egyszerű, lehet vágy és kívánság?

Mégsem az, mert sokan mondanak elfogulatlanság nélkül 
véleményt, meggyőződés nélkül- bátran mondom- elhamar-
kodottan. Nekem mindig fontos volt a realitás, az eredmé-
nyek meglátása, ha kell elismerése, de a hibák, hiányosságok 
felvetését is elfogadtam. 

Gondoltam a foci EB-n szereplő magyar csapat eredmé-
nyes szereplését összehasonlítva egyéb hétköznapi dolgaink-
kal is foglalkozom. Óriási az a játékosi és szurkolói lelkese-
dés, ami foci csapatunkat övezte. Csak dicséret és elismerés 
illeti részemről azt, amit ők produkáltak és úgy gondolom 
talán honfitársaim részéről is. Lelkesedés, biztatás, buzdí-
tás, együttesség – mindent kiéreztem a szereplésükből. Sőt  
– lehet, hogy egy kicsit túlzok –, de még a legforróbb haza-
szeretetet is!

Bocsánat, de rögtön összehasonlítom szűkebb „kis” kör-
nyezetemet ezzel az élménnyel. Nekem óriási dolog és az ön-
kormányzati munkát értékelő eredmény, hogy a falunk csa-
tornázott lett. Ebben, az általam nagy dolognak tartott di-
cséretben nincs elfogultság, csak rendes elismerés. (Itt teszem 
meg a megjegyzést, ha gyerekként elismerték cselekedetem, a 
fejem megsimogatták és meleg szavakkal megdicsértek érte.) 
Én nem dicsérek senkit, nem tudok átölelni senkit, csak elis-
merni tudom azt, amit értünk lakosokért tettek. (Újra, most 
is, ahogy már egyszer megtettem, csupa nagybetűvel mon-
dom: KÖSZÖNÖM ÖNÖKNEK!)

A másik dolog, ami írásra inspirált, hogy az általam várt 
Kulcsi Krónikát megkaptam és elolvashattam. Ahogy a szer-
kesztőnk ezt a kiadványt összehozta, az már maga egy mes-
termű. Az viszont, amilyen cikkeket megjelenített nekem már 
fenomenális olvasási élmény volt. Szinte mindegyikben érzem 
az igazi emberi értékeket, a fontosnak tartott elkötelezetlen 
tájékoztatást. Nos, tisztelt olvasóim! Én itt értem el a máso-
dik fontosnak tartott élményt és tájékoztatást. (Köszönjük a 
dicséretet, azóta sem lehet letörölni arcunkról a mosolyt! 
– a szerk.)

Én így értékeltem. Ez a véleményem legfontosabb mon-
danivalója, lényege. Sose engedjük eluralkodni a túlzott, el-
fogult és szélsőséges véleményt. Hallgassunk meg minden-
kit, sőt értékeljük ki mit mond, de várjuk el azt is – akár 
az ellenfeleinktől –, hogy bennünket is meghallgassanak és 
csak a realitás talaján értékeljünk. Úgy, ahogy ezt őseim ve-
lem tették. Ezután csak bíztatni akarom kulcsi lakótársai-
mat, vezetőinket, sőt honfitársaimat: CSAK ÍGY TOVÁBB! 
Hajrá magyarok!  

Molnár Lajos,
Öreg Rolling írása
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A Vidám Emberek 
Közössége nyugdíjas 
korúakból álló civil 
szerveződés. 

Akik minden hónapban rend-
re bebizonyítják, hogy a „Nem 
csak a húszéveseké a világ” 
című dal unásig ismételt sora 
valódi igazság. Legalábbis az 

ő esetükben egészen biztosan. 
Bebizonyítandó, hogy nem 
csak a levegőbe puffogtatom 
az üres frázis patronokat, ösz-
szefoglaltam a közösség prog-
ramjait az elmúlt időszakból és 
az elkövetkezőkből a terveket. 

Júliusban a Horgász 
Egyesü let szervezésében meg-
tartott gyermek horgászverse-

nyen a vidám csapat palacsin-
tával járult hozzá a gyerekek 
öröméhez és az egyesület sike-
res rendezvényéhez. Aztán 17-
én egyszerre két helyen is bi-
zonyított a csapat. Mert a helyi 
családinapra sütöttek mintegy 
ötszáz palacsintát és a bölcskei 
nyugdíjas találkozón is siker-
rel szerepeltek.

A Vöröskereszt Helyi 
Alapszervezete július 21-én 
Egészségpercek című soroza-
tában dr. Fenyvesi Béla fel-
nőtt háziorvos tartott elő-
adást a koronavírus járvány 
lehetséges következő hullá-
máról, ahol a csapat egész-
ségtudatosabb tagjai vettek 
részt. 

Szakértők egybehangzó 
véleménye szerint 
az iskola a család 
után a második 
legfontosabb hely a 
gyerekek életében, ahol 
szocializálódnak. 

Számos történetet hallani, 
amikor éppen egy pedagógus 
személye miatt kedveltek meg 
a gyerekek egy tantárgyat, és 
van, amikor pont fordítva ép-
pen egy kedvelt tárgy válik 
„mumussá” a pedagógus sze-
mélyisége miatt. Ennek elle-
nére sokszor nem is tudatosul 
bennünk, hogy a tanárok sze-
repe mennyire meghatározó 
a diákok életében. Azonban 
amikor egy nyugdíjba vonulás 
kapcsán meginterjúvolt peda-
gógus beszél erről a saját pél-
dáján keresztül – az nagyon 
elgondolkodtató.

A kulcsi Fekete István 
Általános Iskola ének-ma-
gyar szakos tanáránál, Bere 
Rózánál jártam. Sokan kórus-
tagként, karnagyként, televízi-
ós bemondóként, mesemon-
dóként vagy tehetséges festő-
ként ismerhetik Rózát, aki ta-

nári minőségében hamarosan 
hivatalosan is nyugdíjas éveit 
kezdi majd, ennek apropóján 
beszélgettem vele a tanári pá-
lyájának negyven évéről.

– Azt hiszem, hogy egy-egy 
jó szó, egy jó helyre tett mon-

dat, egy megfelelő dicséret ki-
hathat az ember egész életé-
re. Nekem a hetedik osztályos 
bizonyítványomba azt írták, 
hogy énekből és rajzból kima-
gasló a teljesítményem, lehet, 
ez hatja át az egész életemet. 
– A szegedi Juhász Gyula 
Főiskola után a tanári pályám 

kezdete ijesztő volt, mert egy 
olyan újpalotai iskolába kerül-
tem, ahol hét párhuzamos osz-
tályban mindenütt negyven kö-
rül volt az osztálylétszám. A fe-
gyelmezést pedig a főiskolán 
nem tanítják, azt a gyakorlat-

ban kell megtanulni. Pedig ez 
számomra nagyon fontos, má-
ra már legendás, hogy „Róza 
néninél csendben kell lenni”. 
– Nagyon szép emlékek kötnek 
Pápa mellé Marcaltőre, ahol ér-
kezésemig évtizedekig nem volt 
énektanár, és amikor megtud-
ták, hogy van zongorám, hiába 

mondtam, hogy az nekem csak 
a második hangszerem, hiszen 
fuvolán játszom – kérték, hogy 
tanítsak. A gyerekek hozzám 
jártak az otthonomba szolfézs-
re, fél kézzel a kuvaszt simogat-
ták, másik kezükkel a könyvet 
tartották. Később mindenkinek 
vett az iskola furulyát, és értel-
met nyert a szolmizálás és a kot-
taolvasás, mert így tanítottam 
meg őket furulyázni. Sokszor 
állva, furulyázva vártak a gye-
rekek a teremben, azt gyako-
rolták, amit éppen tanultunk. 
Van egy tanítványom, akit még 
ott tanítottam, és a közösségi 
hálón keresett meg, amikor a 
kislányát kezdte el tanítgatni a 
régi furulyán. Később a buda-
pesti Hermann Ottó Általános 
Iskolában is dolgoztam, szintén 
furulyán keresztül tanítottam. 
Minden nagyszünetben öröm-
zenéltünk a tanárival szemben. 
Egy ottani tanítványom később 
zeneművész lett.

Közben több kórusban is 
énekeltem, mint például a 
Semmelweis Kórusban vagy 
a Fővárosi Karban is Ugrin 
Gábor vezetésével. Később 
magam is hoztam létre kó-

„Egész életemmel tanítok”
Bere Róza hivatalosan is nyugdíjas éveit kezdi meg  

Bere Rózával a tanári pályájának negyven évéről

Mindenben is(!) részt vesznek 
Aktív pihenés vidám emberek módjára  

Fo
tó

: L
I
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Augusztus 6. és 19. 
között tizennégy 
művész alkot  
a hajóállomáson  
a SKICC Művészeti 
Egyesület nemzetközi 
alkotótelepén.

A tábor ideje alatt Bácsi Sztella, 
Varga Katinka, Gyűrösi Attila, 
Kreps József, Fábián Attila, 
Négyesi Ádám, Dobos Viktor, 
Haller Szilveszter, Kosztolányi 
György, Várkonyi György, 
Pats Dániel, Pats József, Nagy 
Krisztián és Izsák Máté is a 
helyszínen fog alkotni.

A tábor fővédnöke Jobb 
Gyula, a település polgármes-
tere.

– Az alkotótábor Kulcsra 
hazajön. Nemcsak azért, mert 
a művészek között van kulcsi, 
hanem azért is, mert már ren-
deztek itt alkotótábort koráb-
ban az egyesület tagjai. Most 
ismét nagyon szívesen látom 
a művészeket, Pats Józseffel az 
élükön, reménykedve abban, 

hogy szép településünk minél 
több alkotás ihletőjévé válik 
majd. Előzetes tárgyalásaink 
során már megállapodtunk 
abban, hogy a tábor résztve-
vőinek lakhatása fejében több 
alkotással is gazdagodik majd 
a településünk. Így a Rákóczi 
utca meredek részét megtá-
masztó falat a szurdokban 
majd a SKICC művészei fog-
ják valódi művészeti alkotás-
sá varázsolni. Már alig várom, 
hogy az egyhangú szürkeség 
után gyönyörködhessünk a 
képekben. Számtalan lakos-
sági igényt jelző megkeresést 
kaptunk már az évek során, 
hogy milyen jó lenne színes-
sé tenni a szurdok falait. Most 
a SKICC Művészeti Egyesület 
segítségével ez is megvalósul-
hat és a szurdok béli alkotás-
nak a tervek szerint minden 
helyi gyermek a részese le-
het a művészek irányításával. 
Mert az óvoda felöli első há-
rom egység kifestésében min-
den kicsire és nagyra számí-

tunk, akik szívesen festenének 
oda saját motívumukat, vagy 
egyszerűen színes kézlenyo-
mataikkal hagynának jeleket 
az utókarnak. Az akcióról a 
pontos és részletes tájékoz-
tatást a közösségi médiában 
tesszük majd közzé, kérem 
figyeljék a település hivatalos 
elérhetőségeit. 

Szintén nagyon várom az 
uszadékfából készült szobrokat 
is, erre is ígéretet kaptunk a 
művészektől, hogy speciálisan 
Kulcsnak készítenek ilyen jel-
legű alkotásokat majd. Remek 
hangulatú, termékeny két hét-
re számítok. Nagyon örülök, 
hogy a művészek a műveiken 
keresztül is bemutatják majd 
a nagyvilágnak kis falunkat, 
és remélem, majd hírül viszik 
Kulcs jó hírét is. Azt tervezem, 
hogy jó vendéglátóként a kü-
lönleges atmoszférát jelentő al-
kotótábort többször megláto-
gatom majd személyesen is – 
mondta el tájékoztatója során 
Jobb Gyula polgármester.

SKICC alkotótábor  
vette kezdetét 
A műveiken keresztül mutatják be kis falunkat a nagyvilágnak 

A szurdok szürkesége hamarosan művészi alkotássá alakul 

rusokat, akkortájt még lehe-
tett kóruspróbát tartani az 
órarendbe beépítve. Jártunk 
Olaszországba vendégszere-
pelni, indultunk tanítványa-
immal több énekversenyen, 
többször kulcsi diákjaimmal 
is. Mindig hoztunk el valami-
lyen elismerést, egy alkalom-
mal népdaléneklési verseny 
fővárosi fordulóján a máso-
dik helyezést is.

– Egy családi változás na-
vigált végül Kulcsra, és akkor 
költöztünk ide végleg, amikor 
a helyi iskolában megüresedett 
egy magyartanári állás, akkor 
Ébl Andrea volt az igazgató. 
Magam is megdöbbenek né-
ha, hogy elrepült az idő. Egyik-
másik valaha volt kulcsi tanít-
ványom már egyetemet vég-
zett, olyan is akad, aki maga 
is egyetemi oktatóként dolgo-
zik, többen vannak, akik már 
maguk is szülők.

– Társadalmi munkában 
dolgoztam a helyi televízió-
ban gyakorlatilag a partfal-
csúszást követő megszűnésé-
ig. Röviddel utána, mára már 
nyolc éve, hogy a tanítás mellett 
itthon ápolom az édesanyámat.

– Ez az én tanításom lénye-
ge, hogy egész életemmel taní-
tok. Nálam a titkok is mindig 
biztonságban voltak, mert tu-
dom, ha tiszteletet adok, tisz-
teletet kapok vissza.

Végül 31-én Baracsra láto-
gatott a Barátság napra a vi-
dám társaság.

Augusztusban a vidám kö-
zösség és a helyi vöröskeresztes 
aktivisták a hónap elején vér-
adást szervezetek, amely tizen-
nyolc fő részvételével sikeresen 
zajlott le. A közösség a nemze-
ti ünnepre tervezett rendezvé-
nyen a közösségi főzést vállal-
ta, az ő főztjüket kóstolhatjuk 
majd a hajóállomáson. Végül 
augusztus 25-ére közel száz fő 
részvételével nyugdíjas találko-
zót szerveznek majd.
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A családi és a 
gyermeknapoknak 
régi hagyománya és 
biztos helye van a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
rendezvénynaptárában. 

Sajnos az elmúlt időszakban a 
rendezvények nagy része elma-
radt a járványügyi korlátozá-
sok bevezetése miatt, pedig az 
általános elszigeteltség okán a 
szokásosnál is jobban hiányoz-
tak az ilyen jellegű találkozások 
mindannyiunknak, így termé-
szetesen a kulcsiaknak is. Ezért 
a múlt szombaton bepótolták a 
közösségi összejövetelt.

A július 17-én tartott ren-
dezvény Jobb Gyula pol-

gármester ünnepélyes meg-
nyitójával vette kezdetét. 
Beszédében kihangsúlyozta 
a lakosság összetartozásának 
fontosságát, és kifejezte a sze-
mélyes találkozások felett ér-
zett örömét is. Kitért arra is, 
hogy Kulcs település tulajdo-
nosként első alkalommal szer-
vezett közösségi eseményt a 
Nap Háza–Hold Udvara ren-
dezvényházban, majd megkö-
szönte valamennyi a rendez-
vény megvalósításában részt-
vevő, segítséget nyújtó és tá-
mogató közremüködődését.

A lecsófőzés hagyománya-
it újjáélesztve lecsófőző ver-
sennyel és a település szépsé-
geit bemutató fotópályázatra 

Habfürdős buli két felvonásban és jókedvű közösségi rendezvény 
Családi és gyermeknap Kulcson 

A habfürdős vidámságot a legkisebbek is élvezték

Az ugrálóvár egész nap a gyerekkacajtól volt hangosNagy sikere volt a közösségi lecsónak

Bíró Kriszti és a helyi várázs muzsikusok

beérkezett alkotásokból meg-
rendezett kiállítással is kiegé-
szült az idei első rendezvény. 
A főzőverseny ízletes vég-
eredményét bárki megkóstol-
hatta, hiszen a közös lecsóból 
minden jelenlévőt megvendé-
geltek, majd kiválasztották a 
győztes lecsófőző csapatot is. 
2021-ben a kulcsi lecsók közül 
a Napfény nevű csapat készítet-
te az aranyérmes étket. A helyi 
idősek otthonában élő hölgyek 
és a csapatkapitány úr diada-
la talán nem is meglepő, hi-
szen tapasztalattal biztosan 
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Habfürdős buli két felvonásban és jókedvű közösségi rendezvény 
Családi és gyermeknap Kulcson 

ők álltak a legjobban. Ez a 
friss zöldségekből, tarhonya-
körettel és kolbászmorzsával 
készült lecsóremekben tökéle-
tesen megmutatkozott.

A délutáni műsorok Kulcson 
a gyerekekről a gyerekek-
nek szóltak. A Martonvásári 
Önkéntes Tűzoltók jóvoltá-
ból amerikai tűzoltóautójuk 
segítségével méteres habban 
lubickolthatott minden jelen-
lévő lurkó, ráadásul két alka-
lommal is. A habfürdők kö-
zötti szünetben Bíró Kriszti 
Varázsmuzsika című dalos-tán-
cos produkcióján szórakozhat-
tak a gyerekek és boldogan játsz-
hattak az énekesnő által hajto-
gatott lufi különlegességekkel.

Amíg a habok után meg-
szárítkoztak a gyerkőcök, ad-
dig sor került a fotópályázat-
ra szép számmal beküldött, he-
lyi alkotók által készült alko-
tások eredményhirdetésére. A 
helyszínen minden beérkezett 
pályamunkát, azaz több mint 
nyolcvan alkotást állítottak ki 
a Fészer Galériában.

A szervezők ezúttal szak-
mai zsűrire bízták a szebb-
nél szebb munkák megíté-
lését. Az ítészek elnöke a 
Dunaújvárosi Hírlap főszer-

kesztője, Várkonyi Zsolt, a 
munkában részt vett nívódí-
jas fotós kollégája, Szabóné 
Zsedrovics Enikő, valamint 
Fekete-Páhi Noémi fotós, 
Kosztolányi György festőmű-
vész és Darabos Gábor helyi 
vállalkozó is.

A Kulcsi Krónika szerkesz-
tőségéből a fotópályázat egyik 
ötletgazdája Rizmayer János 
foglalta össze a pályázattal kap-
csolatos tapasztalatait. Mint el-
mondta, nagy öröm együtt len-
ni ezen a remek rendezvényen 
és díjátadó ünnepségen, mert 
megrendezése meglehetősen 
sokat váratott magára a jár-
vány miatt. Elmondása sze-
rint a kulcsi közösségimédia-
felületeket böngészve figyeltek 

A fészer galéria a fotókiállítással és az ifjú kiállításszervezővel debütált

fel arra, mennyi lelkes amatőr 
fotós él Kulcson, akik még a 
karanténnal terhes, elszige-
telt időszakban is megmutat-
ták, milyen csodálatos adott-
ságokkal és milyen szemet és 
lelket egyaránt gyönyörködte-
tő tájakkal tarkított helyen él-
hetnek a kulcsiak. Így jött a fo-
tópályázat ötlete, Kulcs a mi 
otthonunk címmel. A szerve-
ző a díjátadó előtt megköszönte 
mind az alkotók, mind pedig 
a zsűri munkáját, valamint ki-
hirdette az idei 2021-es fotópá-
lyázatot is, az ezzel kapcsolatos 
részletekről első körben lapunk 
hasábjain tájékoztatjuk önöket. 
A zsűri által legjobbnak ítélt 
fotósok: első Asztalos Adrienn, 
második Kapéri Judit és a har-
madik Oszvald Árpád lett, de 

minden alkotó elismerő okle-
vélben részesült. Különdíjat ka-
pott Darabos Gábortól Kapéri 
Judit, a Dunaújvárosi Hírlaptól 
Bartkó Violetta, a polgármes-
ter különdíját pedig Keleméri 
Gábor alkotása érdemelte ki. 
Azok a díjazottak, akik a ren-
dezvényen nem tudták átvenni a 
díjaikat a település augusztus 20-
i ünnepségén megtehetik majd.

A hivatalos programot a 
tinédzserek kedvence, Mikus 
Edvárd élő koncertje zárta.

A nap folyamán számos kí-
sérő program emelte a ren-
dezvény fényét. Volt többek 
között ugrálóvár, csillámteto-
válás, lufihajtogatás, valamint 
a Vidám Emberek Közössége 
jóvoltából ingyen palacsinta és 
limonádé is a készlet erejéig.Mikus Edvárd élő koncertje zárta a napot

A Vidám Emberek Közössége majd 500 palacsintát sütött 
a gyerekeknek, a képen a minőségellenőrök láthatók
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Az elmúlt időszakban számos, 
olyan döntést hozott Kulcs 
Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amelyek a békés egymás mellett 
élést szolgálják. 

Legyen az tűzgyújtás, hulladék elszállítás, 
vagy akár a hétvégén történő fűnyírás és 
egyéb zajjal járó tevekénységek végzése. 
Mivel településünkön jelentős számú az 
olyan ingatlantulajdonos, aki nem életvitel-
szerűen él Kulcson, csak szezonális jelleggel, 
őket is tájékoztatni szeretnénk néhány fon-
tos rendelkezésről, amelyekről esetleg még 
nem tájékozódtak, elkerülve ezzel az esetle-
ges konfliktusokat. Ezért lapunk példányszá-
mát a nyári hónapok idejére 200 példánnyal 
megnövelve, eljuttatjuk a hétvégi házzal, 
üdülővel rendelkező ingatlantulajdonosok 
részére is. A rendeletek teljes terjedelmük-
ben megtalálhatóak településünk honlapján 
a: https://www.kulcs.eu/rendeletek/

Az alábbiakban olvashatnak többek kö-
zött a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről: 

Közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el az, aki:
a) Kulcs Községi Önkormányzat Képvi selő-

testületének a települési szilárd hulladék 
kezelési közszolgálta tásról szóló 13/2016. 
(IX. 29.) Ön kormányzati rendeletében 
foglalt rendelkezéseket megsért:  

b) az a személy vagy szervezet, amely a község 
közigazgatási területén a szolgáltatáson 
kívül települési szilárd hulladékot az in-
gatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít,

c) az ingatlantulajdonos, aki
ca) aki a kötelező közszolgáltatást nem 

veszi igénybe,
cb) a keletkezett hulladékot nem a szol-

gáltató szállítóeszközéhez rendszere-
sített, erre e célra biztosított matricá-
val ellátott gyűjtőedényzetben,

cc) nem a szolgáltató szállítási szabály-
zatában meghatározott szállítás nap-
ján a szállítójármű elhaladásának idő-
pontjáig helyezi el a közterületen,

d)  aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, 
tűz-és robbanásveszélyes anyagot, építé-

si-bontási törmeléket, állati tetemet vagy 
egyéb, a begyűjtést végző vagy más sze-
mélyek életét, testi épségét, egészségét ve-
szélyeztető anyagot helyez el,

e)  aki a gyűjtőedény tisztántartásáról, kar-
bantartásáról nem gondoskodik,

f) aki a saját tulajdonú ingatlanán települési 
szilárd hulladékot halmoz fel,

g)  aki az elszállítást követően, az elszállí-
tást követő napig nem gondoskodik a 
gyűjtőedényzet közterületről saját ingat-
lanra történő beviteléről.

 
Közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el, aki:
a) Kulcs Községi Önkormányzat Kép viselő-

testületének a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szó-
ló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati 
rendeletében foglaltakat megsérti,

b)  a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy 
nem az arra jogosult szolgáltatóval vé-
gezteti el a szállítást,

c)  a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvízzel kapcsolatos elszállí-
tást jogosulatlanul végzi vagy végez-
teti,

d)  szolgáltatóként a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz eredetét 
és elhelyezését nem tudja megfelelő-
en igazolni, illetve a folyékony hulla-
dék elhelyezését nem az arra kijelölt 
telephelyen végzi,

e)  a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvizet saját vagy szomszédos 
ingatlanra, ásott, fúrt kútba kilocsolja, 
kiszivattyúzza.

Tiltott, közösségellenes magatartást kö-
vet el, aki:
a) a nappali – 6 órától 21 óráig terjedő – 

időszakban 1 órát meghaladó időtarta-
mú, valamint az április 15. és szeptem-
ber 30. közötti időtartamban éjszakai 
időszakban bármilyen időtartamban 
közterületen megtartott rendezvényen 
engedély nélkül üzemeltet hangosító 
berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét.

b)  lakó- és üdülőingatlanokban 21 órától 
8 óráig terjedő időszakban – azonna-
li hiba, illetve kárelhárításra irányu-
ló tevékenység kivételével – zajhatás-
sal járó építkezési, felújítási, karban-
tartási, kertekben kertépítési és fenn-
tartási munkákat, illetve tevékenységet 
végez, 

c)  lakó- és üdülőingatlanokban vasárnap 
12 órától hétfő 8 óráig terjedő időszak-
ban – azonnali hiba, illetve kárelhárí-
tásra irányuló tevékenység kivételével 
– zajhatással járó építkezési, felújítá-
si, karbantartási, kertekben kertépíté-
si és fenntartási munkákat, illetve te-
vékenységet végez,

d)  21 órától 8 óráig a szabadban, vagy 
nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a 
csendet hangos énekléssel, zenével, 
hangszerrel vagy egyéb módon meg-
zavarja.

e)  Nehézgépjármű motorját indokolatla-
nul járatja, gépjármű motorját túráz-
tatja, feltúráztatott motorral járatja.

Közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el, aki:
a)  avart és kerti hulladékot az április 16-

tól október 14-ig terjedő időszakban, 
illetve az október 15. és április 15. kö-
zötti időszakban ünnepnapon éget,

b)  avart és kerti hulladékot Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
a környezetvédelemről és a köztiszta-
ságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkor-
mányzati rendeletének 18-19. §-ában 
foglalt előírásaitól eltérően éget, 

 a veszélyhelyzet idejére Önkormány-
za  tunk úgy döntött, hogy visszaállít-
ja az avarégetésre vonatkozó rendelke-
zéseket azzal a változtatással, hogy az 
avarégetést – a más településről érke-
ző ingatlantulajdonosok érdekeit is fi-
gyelembe véve – hétfői és pénteki na-
pokon 8-10 és 16-20 óra között, szél-
csendes időben engedélyezi,

c) az avar és kerti hulladék égetésekor, 
valamint a főzés és sütés céljából tör-
ténő szabadtéri tűzgyújtás során nem 
gondoskodik a tűzrendészeti szabá-
lyok betartásáról.

Gyakran ismételt kérdések 
Segítség az üdülő tulajdonosoknak első kézből 
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Településünk adott 
otthont a X. Pergető 
Triatlon második 
fordulójának július 3-án 
és 4-én a településhez 
tartozó dunai 
szakaszon.

A Mátrai Pergetők a Halfogók 
Baráti Köre Egyesülettel kö-
zösen indították útjára még 
tíz évvel ezelőtt a Folyóvízi 
Pergető Triatlon sorozatot. 
Nem titkolt céljuk az volt – 
amit a sorozat neve is tükröz 
–, hogy folyóvizeken mérjék 
össze a pergető tudásukat a 
horgászok, de szigorúan csak 
baráti keretek között.

Az elmúlt évek fejlődésé-
nek köszönhetően a Halfogók 
nevű egyesület vízkezelő lett, 
a Horgász Egyesületek Fejér 
Megyei Szövetségén keresztül 
és a közép-dunai területen is 
rendszeres munkát végeznek. 
Kulcson barátságos fogadta-
tásra találtak, és itt készül a 
HOFESZ horgásztanyája is – 
található a „Miért pont Kulcs?” 
kérdésre a válasz a szervező ci-
vilek weboldalán.

A Pergető Triatlon kulcsi 
fordulója versenyprogramjá-
nak pontos ismertetése előtt 
fontos leszögezni, hogy ez a 
verseny 24 órás megmérette-
tés volt, olyan csónakos hor-
gászviadal, ahol párok verse-
nyeznek.

A triatlon programja szom-
baton a reggelivel kezdődött, az 
első etap ebédig tartott. Ebéd 
után pedig kezdetét vette a má-
sodik menet vacsoráig. A har-
madik versenyrész a vacso-
rát követően vasárnap regge-
lig folytatódott, végül a vasár-
napi reggeli után tartották az 
eredményhirdetést.

Mészöly Sándor hirdet-
te ki a X. Pergető Triatlon 
kulcson megrendezett má-
sodik fordulójának az ered-
ményeit. A rajthoz álló csa-
patok összesen kétszázötven-
hat halat zsákmányoltak. Ha 
ezek méterét összeadjuk, több 
mint száztíz méter kapunk. 
Ami a végeredményt illeti, a 
győztes páros, Hodula Tamás 
és Hodula Lajos harminc-
öt hallal és ezernégyszázhu-
szonkilenc ponttal hódítot-

ta el az elsőséget. A második 
helyezettek: Horváth Gergő 
és Kocsis Péter huszonkilenc 
halat, a bronzérmes Gyenei 
Domonkos és Plasek Zsolt pá-
ros huszonhetet tudtak horog-
ra csalni.

Ezek után településünk pol-
gármestere, Jobb Gyula kért 
szót, aki kupát osztott a triatlon 
második fordulójával egyszer-
re megrendezett Kulcsi Pergető 
Találkozó kapcsán. Ebben a 
versenyben született eredmé-
nyeket a kifogott halak négy-
zetre emelésével számolták ki, 
amelyek alapján a negyedik he-
lyezett lett az induló három ha-
zai csapat közül a Király Zsolt, 
Darabos Gábor kettős. A képle-
tes kulcsi dobogó harmadik he-
lyére állhatott Horváth Gergő 
és Kocsis Péter, a második 
leg jobb teljesítményt e tekin-
tetben Gyenei Domonkos és 
Plasek Zsolt nyújtotta, amíg a 
legnagyobb kupával Szappanos 
Zoltán és Sári György térhe-
tett haza.

Az eredményhirdetés után 
Jobb Gyula polgármestert kér-
deztük a tapasztalatairól.

– Idén Mészöly Sándorral 
magam is csónakba szálltam 
és versenyeztem. Büszke va-
gyok. No, nem az eredmé-
nyünkre, mert nem jutottunk 
be az első tizenötbe sem, de 
a versenyre, hogy Kulcson 
van, és a részvételre minden-
képp – mondta el Jobb Gyula. 
Készséggel nyilatkozott la-
punknak Mészöly Sándor 
egyesületi elnök is, a ver-
seny szervezője, aki egyben 
a Magyar Országos Horgász 
Szövetség csónakos szakágá-
nak szövetségi kapitányi tisz-
tét is betölti.

– Az időjárás kegyesebb is 
lehetett volna hozzánk a hét-
végén. Folyamatos szélben, a 
Duna magas vízállása és ezzel 
összefüggésben az erős sod-
rásban próbáltak meg a hajó-
zás mellett a versenyzők hor-
gászni is, ilyenkor a halak is 
hisztisebbek. Összességében jó 
és dolgos verseny volt. Most 
először tartottunk dupla ku-
pát. Nagy örömömre szolgált, 
hogy színesedett a versenyünk, 
mert számos új csapattal bővült 
a résztvevők száma.

Július a horgászat jegyében telt 
Szinte valamennyi hétvégére jutott egy megmérettetés 
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Július 17-én  
és 18-án tartották a 
XXI. Csónakos Pergető 
Országos Bajnokság 
3–4. fordulóját a Duna 
Kulcs, Adony és Tass 
határolta szakaszán. 
Az esemény központi 
helyszíne a kulcsi 
Hajóállomás volt. 
Negyvenegy csapat 
küzdött kitartóan  
a változatos 
időjárásban, pedig 
volt vihar és fülledt 
kánikula is.

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség megrendezésé-
ben településünk adott ott-
hont és egyben biztosította 
a verseny központját is a 
közelmúltban megrendezett 
pergetős horgászbajnokság 
középső két fordulójának. 
Az első két menetet májusban 
a ráckevei Duna-ágon ren-
dezték, az utolsó kettőt pedig 
szeptemberben a Tisza-tavon 
fogják. A bajnokság jelen-
tőségét növeli, hogy ebben 
a sportágban világviszony-
latban is kiemelkedően jól 
szerepelnek honfitársaink.

A pergetés a ragadozó hal-
fogás műcsalival történő mű-
faja. Nagy általánosságban 
inkább a késő ősz a pergetés-
hez a legmegfelelőbb időszak. 
Ilyenkor a már letisztult víz-
ben a takarmányhalak elbúj-
nak, és a táplálékban szegé-
nyebb közeg nagyobb esély-
lyel ad lehetőséget kifogni a 
ragadozó halat. A dunai rag-
adózó halak teljes skálája a 
horgászok potenciális zsák-
mánya volt a verseny résztve-
vőinek, a harcsa, csuka, sül-
lő, kősüllő, jászkeszeg, sügér 
és a domolykó.

A kulcsi versenyt Mészöly 
Sándor rendezte, aki egyben 
szövetségi kapitány is több 
mint öt éve a pergető hor-
gászok élén, mindemellett a 
MOHOSZ (Magyar Országos 
Horgász Szövetség) képvise-
lője. Őt kértük, hogy ossza 
meg velünk tapasztalatait a 
versennyel kapcsolatban.

– A körülményekről azt 
kell elmondanom, hogy most 
nyugalomban lévő, de zava-
ros vízben horgásztak a ver-
senyzők. Szombaton mintegy 
másfél órás esőben, vasárnap 
vihart követő fülledt meleg-

ben versenyeztek a párosok. 
Amíg szombaton jól evett a 
hal, a vasárnapról ez már nem 
mondható el. De nagy áldás, 
hogy csak érintette a verseny-
szakaszt a viharos időjárás, és 
bár ez a verseny is kifejezetten 
kevés halas volt, nagyon ki-
tartóan versenyeztek és senki 
nem adta fel. Viszontagságos 
hétvégét zártunk a verseny-
zőkkel, változatos időjárás és 
a magas vízállás miatt a szo-
kottnál kevesebb halat adott 

most a Duna, de ennek el-
lenére is remek eredmények 
születtek, és jó volt a hangulat 
– mondta el Mészöly Sándor.

Az országos bajnokság 
Kulcson megrendezett for-
dulójának szombati, azaz a 
harmadik forduló eredmé-
nyei: bronzérmes lett Herke 
Zsolt és Schaffer Károly, a 
második Sztahovits Péter 
Koncz Dáviddal, és a fordu-
ló győztesei Gégény Viktor 
és Bosánszky Péter Márk. 
A negyedik fordulóban, va-
sárnap a harmadik hely-
re ért fel Gégény Viktor 

és Bosánszky Péter Márk, 
ezüstérmes lett Sztahovits 
Péter Koncz Dáviddal, a 
forduló nyertesei címet a 
Kecskés Csaba – Tanyik 
Zoltán páros érdemelte ki. 
A legnagyobb halat szom-
baton, egy 126 centiméteres 
harcsát Gégény Viktor fog-
ta. Vasárnap a legnagyobb hal 
kifogásával Kecskés Csaba 
büszkélkedhetett, aki egy  
75 centiméteres harcsát akaszt-
hatott le a horgáról.

Bajnokok pergettek 
XXI. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 

Változatos időjárás színesítette a  pergető bajnokságot

Felhívás!
Kulcs Községi 
Önkormányzat

2021. 
augusztus 20. 

25. KUPAC 
Emléktúra

Kulcs–Lórév–Zichy 
kápolna–Kulcs útvonalon

Szeretettel hívunk,  
várunk mindenkit,  

aki egy kellemes napot 
szeretne eltölteni  

a Dunán.

Indulás:  
a Szent István napi 

ünnepség után  
a Hajóállomásról 

A programra regisztrálni 
2021. augusztus 20-án  

8:30 órától  
a helyszínen lehet.

A regisztrációs díj  
2000 Ft,  

amelyért a résztvevők 
emlékpólót kapnak, 

valamint visszaérkezéskor 
egy tál meleg étellel  

várjuk őket.

Aki teheti,  
saját hajóval jöjjön!

Akinek nincs hajója, annak 
korlátozott számban – 

előzetes igénybejelentés 
alapján – a szervezők a 
helyszínen biztosítanak 

kenut vagy kajakot.

Hajót igényelni  
Lukács Jánosnál lehet a 

faluhazk@gmail.com e-mail 
címen, vagy  

a 06 (30) 931-9564-es 
telefonszámon.

Amíg a túráról visszaérkezik 
a csapat, a várakozók 

szórakoztatásáról 
a Hajóállomáson 

megrendezendő ünnepi 
programok gondoskodnak  

A rendezvényen 
mindenki saját 

felelősségére száll vízre!
Kulcs Községi Önkormányzat
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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 (70) 639-0149

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 

  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 
 Timár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Létay-Kerékgyártó Ildikó 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Király-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 06 (30) 621-5342 
 Műszaki ügyintéző

 Sági Richárd 06 (70) 636-5217

Fontos telefonszámok

Július 10-én, 
szombaton, a település 
Hullám utca alatti 
dunai partszakaszán 
a Kulcsi Horgász és 
Természetvédelmi 
Egyesület ismét 
versenyt rendezett 
gyerekeknek.

Idén tizenöt ifjú horgász 
reménység mérte össze 
ügyességét és horgász-
szerencséjét a kulcsi Duna 
parton. 

A reggeli gyülekező és a már 
hagyományos zsíros kenyér és 
palacsinta reggeli után kisor-
solták a versenyhelyeket, és 
megkezdődött a verseny, amely 
délelőtt 10 óra 30 percig tar-
tott. Csak érvényes horgász-

engedéllyel rendelkező gyer-
kőcök vehettek részt a viada-
lon, és bár minden versenyző 
szüleivel érkezett, felnőtt segít-
ségét ezúttal csak csalizáshoz 
vehették igénybe a kis horgá-
szok. A versenyt követő mérle-
gelés után hirdették ki az ered-
ményeket.

2021-ben a legjobb kulcsi 
gyerekhorgász Csusz Gergő 
lett, őt követi második helyen 
Poch Vince, a bronzérmet pe-
dig Rácz-Knopf Álmos érde-
melte ki. Minden versenyző 
oklevelet, kupát, érmet és ren-
geteg nagyszerű ajándékot ka-
pott a közös élmény és sült ha-
las ebéd mellé. A szintén ha-
gyományos, felnőtteknek szánt 
24 órás versenyt augusztus 14-
re tervezi az egyesület.

Tizenöt ifjú horgász mérte össze az ügyességét

Fotelforradalmárok kora

Az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon böngészve naponta 
szembesül vele az ember, hogy a langyos vízben lubickoló, 
petyhüdt fotelforradalmárok korát éljük. Ők azok az emberek, 
akik a billentyűzetet kardként használva, jól odamondanak 
bárkinek. Legyen az politikus, közéleti szereplő, „csak” egy-
szerű földi halandó, vagy egy gyászában megtört édesanya. 
Persze érdemi, építőjellegű eszmecserére, esetleg vitára teljesen 
alkalmatlanok. Véleményt formálnak, és észt osztanak fele-
lősségvállalás nélkül. Sőt, inkább elbújnak arctalanul, sokszor 
kamu profiljuk és az online világ védőbástyája mögé és onnan 
szájkaratéznak – Jobb Gyula polgármester gondolatai.

Gyerekek horgász-versenye
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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.

Ha valaki beszélgetésbe elegyedik egy pappal vagy lelkésszel, egy 
ponton meg szokott állni a beszélgetés – Tudja engem nem így 
neveltek, hogy kell magát megszólítani, vagy Hogy kell ezt mon-
dani? – Mások így bíztatják egymást: Nem baj, hogy nem tudod, 
csak mondd őszintén! Aztán van, aki csak megszólít: „atyám” … 

na erre én is azt mondom magamban, hogy „Atyám!” Mondja 
csak, mit szeretne… mert amúgy nem vagyok én ufó, megértem 
a magyar nyelvet.

Azoknak tehát, akiket még érdekel, hogy hogyan mondhat-
ná… legyen itt egy táblázat, hogy többé senki ne kételkedjen!

Katolikus és református  
mini szótár 
Atyám, ezt, hogy mondjuk? 

Mit akarunk kifejezni? SEMMIKÉPP Katolikus Református

Az egyház képviselője,  
a közösség vezetője

Női lelkész kollégám  
számolt be, hogy  
„Szent anyám”-nak 
szólították egyszer.

plébános, pap lelkipásztor, lelkész, 
(nem helyes a pap 
megszólítás!)

Hogy szólítom meg? Helló! Tisztelendő atyám!  
/ István atya!

Tiszteletes úr! 
(esetleg tiszi bácsi)

Ahol ő lakik… szolgálati lakás plébánia parókia

Az összegyülekezés alkalma jamboree mise istentisztelet

Mit visel a szolgálattevő? köpeny reverenda palást (és kültéren süveg)

ekkor a gyülekezet tagjai 
ezeket használják…

a könyvek imakönyv és Biblia énekeskönyv és Biblia

Egy-két templomi  
kellék neve

cuccok, izé… oltár, szentkép, 
monstrancia…

szószék, úrasztala,  
Mózes-szék, hangvető…

Ahol a kórus állt régen, 
manapság a fiatalok 
kedvelik…

galéria karzat / kórus karzat

A közösség döntéshozói a bizottság képviselő, 
közösen: képviselőtestület  

gondnok és presbiterek, 
közösen: presbitérium

Hogyan köszönök, szióka Dícsértessék  
a Jézus Krisztus!

Áldás, Békesség!

…és erre mi a válasz? mióka Mindörökké ámen! Istennek dicsőség!

Na, és mi van rajtam? – kérdeztem a templomba látogató 
gyerekeket. Egy kis kéz emelkedett, és bátor gazdája mondta 

is: Hát gerenda! Gabinénivel egymásra néztünk, és a táblázat 
alapján már tudjátok is, hogy mire is akart utalni a gerenda… 

Fodor István tollából, konzulens: Győri Balázs István
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A Kulcsi Krónika szerkesztőségének szervezésében 
újra meghirdettük a Családi napon a fotó pályáza-
tot kulcsiak számára. Lehetővé téve, hogy fotókon 
keresztül mutassák be otthonukat, településünket, 
Kulcsot, valamint annak történelmével, értékeivel 
kapcsolatos gondolataikat, érzelmeiket. 

A beküldési határidő: 2021. október 30. 
Nevezni továbbra is az alábbi három kategóriában 
lehet: 
• Természetfotó – Az évszakok bemutatásával
• „Kulcsi történelem”
• Mi kulcsiak – ember ábrázolás, portré.
A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el. A bemu-
tatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek az anyagból össze-
állított kiállításon, a Krónika hasábjain és online felületein is, és 
az önkormányzat egyéb kommunikációs felületein. A legjobban 
sikerült alkotások közül válogatott anyagból naptár és képesla-
pok készülnek majd. Technikai megkötések: A fotók felbontását, 
méretezését nem határozzák meg a szervezők, ezzel hangsú-
lyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség 
legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus 
formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalma-
sak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 4 MB 
legyen. A fotókat jpg formátumban kérjük beküldeni. Egy pályázó 
kategóriánkként maximum 5 pályamunkával vehet részt. 

A pályázatokat a következő címre várjuk:  
kulcsifotok2020@gmail.com

A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai 
alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen el-
térő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja.  
A pályaműveket a kiíró felhasználhatja a későbbi, a települést 
népszerűsítő kommunikációjában. 

Sikeres alkotómunkát kívánunk! 


