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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 5–9. oldalon olvashatják.

Három új díszpolgára is lett 
településünknek

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen – hosszú idő óta először adták át a Díszpolgári címet,  
valamint a Kulcsért emlékérmet az arra érdemeseknek településünkön.
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A különböző kulcsi 
közösségi média 
felületeken megjelent, 
a közelmúltban történt 
betörési kísérletekről 
és rongálásokról szóló 
posztokra figyeltünk fel, 
amelyek településünk 
több lakóját is 
érintették.  

A vagyon elleni bűncselek-
mények és a rongálásokkal 
okozott károk elszenvedői 
jogosan tehetik fel a kérdése-
iket: mit tesz a település veze-
tése a hasonló esetek elkerü-
lése érdekében és mit tehet a 
lakosság?
Elsőként természetesen a 
problémával Kulcs polgár-
mesterét, Jobb Gyulát keres-
tük meg.

– Szeretném kihangsúlyoz-
ni, hogy a településen élők 
szempontjából az egyik, ha 
nem a legfontosabb tényező 
a közbiztonság. Hiszen ettől 
érezhetjük jól és komforto-
san magunkat otthonainkban, 

tudhatjuk biztonságban érté-
keinket, járműveinket. Az ön-
kormányzatnak kiemelt célja 
a közbiztonságot fókuszban 
tartani.

– Jómagam is értesültem az 
elmúlt időszakban történt saj-
nálatos eseményekről, együtt 
érzek a lakossággal és azon-
nal intézkedtem. Tájékoztatást 
kértem a hatóságtól és lépése-
ket is tettem a bizonytalanság 
felszámolása érdekében. 

A hatóság szakértőinek vé-
leménye alapján elmondha-
tom, hogy a környező tele-
pülésekhez képest jó a hely-
zetünk közbiztonsági szem-
pontból. Kulcson két polgárőr 
egyesület és egy körzeti meg-
bízott is a lakosság szolgálatá-
ban áll. Nem beszélve a köz-
elmúltban üzembe helyezett 
térfigyelő kamerarendszer-
ről, amely éjjel-nappal kivá-
ló képminőséggel és egyedi, 
rendszám felismerő képes-
séggel rendelkezik. A kame-
rafelvételekkel kapcsolatban 
azonban le kell szögezni, hogy 

ezek felvételeinek megtekinté-
sére kizárólag a nyomozóha-
tóságnak van jogosultsága, te-
hát civilek számára nem hoz-
záférhető. 

– Nem oly távoliak azok az 
idők amikor még körzeti meg-
bízott sem volt a településen. 
Már az előző önkormányza-
ti ciklusban is kiemelt fontos-
sággal kezeltük lakóink és tele-
pülésünk biztonságát. Emiatt 
pályáztunk a kamerarendszer 
megvalósítására is, valamint 
a körzeti megbízotti jelenlé-
tet is sikerült újra elérnünk. 
A közelmúltban részt vettem 
egy, a Dunaújvárosi Rendőr 
Kapitányságon megtartott 
közbiztonsági fórumon, ahol 
felhívtam a hatóság figyel-
mét az említett esetekre, és 
kértem a fokozott rendőri je-
lenlétet településünkön, vala-
mint visszacsatolást a telepü-
lésünket érintő, folyamatban 
lévő ügyekről. 

–  Felvettem a kapcsolatot a 
körzeti megbízottal, és egyez-
tetni fogok mindkét polgárőr 

egyesület vezetőjével, azért, 
hogy kérjem, hogy gyakori 
járőrözéssel, fokozott ellen-
őrzéssel tegyenek meg min-
den tőlük telhetőt a telepü-
lésen élők biztonságának ér-
dekében. 

– Kérem a tisztelt lakossá-
got is figyeljünk jobban egy-
másra, az ősz beköszöntével 
üresen maradt nyaralókra, 
idős, egyedül élő szomszédja-
inkra és ha gyanús mozgást, 
vagy bűncselekményre utaló 
jeleket látnak jelezzék azon-
nal a hatóság felé. Rendkívül 
fontos, hogy ne a Facebookon 
próbáljanak megoldást keres-
ni a problémákra, hanem min-
den esetben a hivatalos utat 
válasszák, hiszen a közösségi 
média egyebek mellett remek 
ötletadó is lehet a rossz szán-
dékú olvasók számára. 

– Végezetül jó hírrel is szol-
gálhatok, a nyomozóhatóság 
tájékoztatott ugyanis, hogy 
előrelépés történt a nyomozás-
ban – mondta el Jobb Gyula 
polgármester.

Sorozatos betörési kísérletek 
és rongálások borzolták  
a kedélyeket Kulcson
Kulcskérdések: a közbiztonság, ami mindannyiunk számára fontos 

Szelektív hulladék gyűjtő
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot és ingatlan-tulajdono-
sokat, hogy azon ügyfelek, 
akik 2021. március–április 
hónapban – Kulcs Községi 
Önkormányzat által szerve-
zett kiosztás során – nem vet-
ték át az elkülönítetten gyűj-
tött (szelektív) hulladék gyűj-
tésére szolgáló edényzetet, 

azon személyek részére a 
Vertikál Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálatán (Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 2.) van 
erre lehetőség. 

Előzetes időpont egyezte-
tés szükséges: munkanapo-
kon 8–14 óra között a +36 
(30) 695-4913-as telefonszá-
mon.
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2021. augusztus 25-
én 14 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
meg legutóbbi nyílt 
testületi ülését.

Az ülésen jelen voltak: Fekete 
György alpolgármester, Dr. 
Neumann Helga jegyző, vala-
mint Deák Ibolya, Oberrecht 
Tamás, Posch János, és Tóthné 
Vass Anita önkormányza-
ti képviselők. Igazoltan távol 
maradt: Jobb Gyula polgár-
mester és Nagy Anita képvi-
selő. A kulcsi lakosság részéről 
nem jelent meg senki. 

Mivel Jobb Gyula polgár-
mester szabadságát töltötte, 
ezért Fekete György alpol-
gármester vezette le az ülést. 
Miután köszöntötte a nyílt tes-
tületi ülés résztvevőit, majd 
megállapította, hogy a kép-
viselő-testületen megjelentek 
létszáma öt fő, így a képvise-
lő-testület határozatképes. Ezt 
követően Fekete György alpol-
gármester felkérte a testületi ta-
gokat, hogy döntsenek a napi-
rendi pontokról. 

A testületi ülésen szavaztak 
a település vezetői többek kö-
zött az önkormányzati tulajdo-
nú helyiségek bérbeadásának 
szabályairól, az önkormány-
zat által rendkívüli támogatás 
keretében nyújtott rendkívüli 

szociális támogatásról, a Kulcsi 
Hajóállomás és Vendégház és 
környezete aktív vízi turisz-
tikai központtá fejlesztése – 
eszközbeszerzési szolgáltatás 
elvégzésére a vállalkozó kivá-
lasztásáról, de a települési ön-
kormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatás 
igénylése tárgyú előterjesz-
tésről, és a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjének kine-
vezéséről is határoztak. Ezek 
mellett a képviselő – testület 
döntést hozott még az Adonyi 
Szociális Intézményfenntartó 
Társulásból való kilépés-
ről, de határozatot hoztak a 
„Belterületi utak fejlesztése 

Kulcs településen” című pro-
jektben a tervdokumentáció el-
készítésével megbízott vállalko-
zó kiválasztásáról is és döntött 
a testület a „Temető fejlesztése 
Kulcs településen” című építé-
si-felújítási kivitelezési felada-
tok elvégzésével megbízott vál-
lalkozó személyéről is.

Lapunk hasábjain hely-
szűke miatt valamennyi na-
pirendi pontban született 
döntésről nem tudunk be-
számolni, azonban a testüle-
ti ülések jegyzőkönyveit tel-
jes terjedelmükben megtalál-
hatók településünk webolda-
lán a www.kulcs.eu-n, illetve 
megtekinthetik az ott készült 
felvételeket is YouTube csa-
tornánkon.

Augusztusi nyílt testületi ülés
26 napirendi pontról döntött a település vezetése  

A három kismalac

Hol volt, hol nem volt, az üveghe-
gyen túl és a Dunán innen élt három 
kurtafarkú kismalac. Remek dolguk 
volt, hiszen nap hosszat csak ettek és 
dagonyáztak. 

– Nagyon szeret bennünket a gazdánk 
– gondolták, mivel minden nap bősége-
sen ellát bennünket élelemmel, és nem 
kér cserébe semmit. 

A gazdájuk valóban nagyon szeret-
te őket, pláne jól elkészítve, körettel, 
vagy anélkül, kolbásznak, húrkának 
töltve. Ők azonban ezt nem sejtették, 
csak élték a világukat. Egy napon az-
tán mikor nagyon unatkoztak, elin-
dultak világot látni. Maguk mögött 
hagyva az ólat és a portát, ahol él-
tek, barangolni kezdtek a falu utcáin. 
Meglátogatták a szomszédos kerteket, 
de a boltok és éttermek kínálatát is 
szemügyre vették, a településen élők 
legnagyobb meglepetésére. Egy ideje 
azonban nem látni őket. 

Vajon megrémültek a boltok polca-
in, vagy az étlapokon látott rokonaik 

látványától? Vagy egyszerűen csak a 
gazdájuk döntött, úgy jobban vigyáz 
rájuk, nehogy más darálja le és süs-
se meg őket. 

A mesék végén általában mindig le-
vonható valamilyen tanulság. Ebben 
az esetben talán annyi, hogy felelős 
állattaróként, ügyeljünk arra, hogy él-

vezetből, vagy haszonból tartott házi 
állatainkat, ne hagyjuk elcsatangolni. 
Amellett, hogy bajuk eshet, akár má-
soknak is sérülést, vagy közlekedési 
balesetet okozhatnak. 

Ha a malacok farka nem lett volna, 
ilyen kurta, az én mesém, is tovább tar-
tott volna. Itt a vége, fuss el véle.
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A három kismalac elindult világot látni
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Bizonyára kedves 
olvasóink is találkoztak 
már településünk 
útjain az új, korszerű 
autóbuszokkal, amelyek 
kényelmesebbé és 
komfortosabbá teszik 
a tömegközlekedést a 
kulcsi utazóközönség 
számára is. 

Sikeresen lezárultak a  Volán 
Buszpark Kft. több mint fél-
ezer új autóbusz beszerzésére 
év elején kiírt közbeszerzési 

eljárásai. A kiemelkedő nagy-
ságrendű fejlesztés keretében 
három autóbuszgyártó ösz-
szesen 503 környezetkímélő, 
dízelüzemű járművet szállít 
a Volánbusznak 2022 elejéig. 
A Volán Buszpark Kft. 2021. 
július 2. és 14. között írta alá 
az erről szóló megállapodáso-
kat a Kravtex Kft.-vel, a Volvo 
Hungária Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel és az ITE 
Bus & Truck Kft.-vel. 

A közúti közösségi közle-
kedés fejlesztésében egyértel-

műen a járműállomány meg-
újításával tehetik a legtöbbet 
az utasok bizalmának meg-
nyeréséért.  A korszerű autó-
buszok érkezése újabb jelen-
tős mérföldkő a Volánbusz 
2018 óta tartó jármű-fiatalí-
tási programjában.  Az újon-
nan hadrendbe állított jármű-
vek már megfelelnek a kor kö-
vetelményeinek, továbbá a kör-
nyezetvédelmi elvárásoknak is.  
Valamennyi autóbusz légkon-
dicionált, rendelkezik elektro-
nikus utastájékoztatási rend-

szerrel, fedélzeti kamerarend-
szerrel, kerekesszék és baba-
kocsi elhelyezésére kialakított 
speciális férőhellyel és a fel-
szállást segítő rámpával, vala-
mint üléspáronként egy USB-
csatlakozóval. A járműveket a 
minél kevesebb károsanyag ki-
bocsátásával járó, hatékony és 
biztonságos üzemeltetés érde-
kében EURO6 emissziós elő-
írásoknak megfelelő dízelmo-
tor hajtja – olvasható mind-
ez a www.volánbusz.hu web-
oldalon. 

Új busz a Kulcs–Dunaújváros 
szakaszon
Az elkötött és összetört helyett, korszerű kényelmes tömegközlekedés 

Az ember örökös dilemmája mindaz, hogy cselekedete a jö-
vőben jó lesz-e, vagy sem. Természetesen előre nem tudjuk 
jót teszünk-e, bár majd’ minden ember szándéka a jótevés. 
Gondolatom folytatva, nem tudom cselekedetem előre megítél-
ni, csak a környezetemben élők tevékenységéből, életéből tudok 
példát venni. Nem mindegy kitől mit vettünk át, mit tanultunk. 
A mai világban óriási behatások, „élmények” vagy csalódások 
érik az embert. 

Ezért a dilemma mindig együtt él velünk. Fontos, hogy tud-
junk szelektálni, a jót a rossztól elválasztani. Nálam fontos szem-
pont az, hogy minden jószándékú embert és cselekedetét elfo-
gadom, sőt „propagálom”. Nagyon vigyázzunk viszont az eltúl-
zott megítélésekre. Fontos, hogy igyekezzünk mindig a realitás 
talaján maradni. Elfogadom az általam jónak tartott cseleke-

deteket, gondolatokat, embertársaim véleményét. Elutasítok vi-
szont minden, olyan véleményt, ami mások kárára, elmarasz-
talására irányul. E gondolat vezérelt akkor is, mikor a téma 
eszembe jutott. 

Elfogadom a jót, elutasítom a rosszat, próbálom minden em-
ber cselekedetét pozitívan értékelni, nem elítélni. Isten az embert 
szerintem azért teremtette, a nőt, a férfit egymásnak rendelte, 
boldog együttélésüket tanításával segítette. Na így fogadom én 
el a jelent, és ennek tudatában nézek a jövőbe. 

Ha elfogadjátok a véleményem, cselekedjetek hasonlóan, meg-
látjátok boldogok lesztek, és a környezetetekben élők is jobban 
elfogadnak. 

Törekedjetek az emberbaráti, jó cselekedetekre! Kívánom, 
hogy így legyen, mert ez a jövő!

Elfogadjam, elutasítsam, mit tegyek?
Molnár Lajos (Öreg Rolling) jegyzete
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Az augusztus 20-ai 
nemzeti ünnepen – 
hosszú idő óta először 
adták át a díszpolgári 
címet, valamint a 
Kulcsért emlékérmet 
az arra érdemeseknek 
településünkön.

Jobb Gyula polgármester vezet-
te fel az eseményt.

– Akik a közösségért a legtöb-
bet tesznek, rendeletünk szerint 
elismerésben részesülhetnek. 
Így a mai napon képviselői ja-
vaslat alapján díszpolgári címe-
ket és Kulcsért emlékérem elis-
meréseket adhatunk át – mondta 
el a polgármester bevezetőjében. 
A kitüntetettek méltatását a fel-
terjesztők mondták el, a kitün-
tetéseket Jobb Gyula polgármes-
ter és dr. Neumann Helga jegy-
ző adták át.

Elsőként Deák Ibolya vehet-
te kezébe a díszpolgári címet. A 
méltatásban Oberrecht Tamás 
a többi között a következőket 
mondta képviselőtársáról:

Deák Ibolya Kecskeméten 
született, kisgyermek korát ott 
töltötte. Szüleit munkájuk Du-
na újvárosba szólította, így köl-
tözött a család ebbe a városba.

Ott kezdte el általános iskolai 
tanulmányait, és a helyi közép-
iskola elvégzése után is ott kez-
dett dolgozni. Régi vágya volt 
a családnak, hogy idővel kertes 
házban folytassák az életüket, 
ezért a város környéki települé-
seken néztek körül. Kulcs szép-
ségeit meglátva döntöttek az it-
teni letelepedés mellett, Ibolya 
tudatosan választotta otthoná-
nak településünket.

1992-ben kezdte el a család az 
építkezést, majd az otthon elké-

szültével 1996-tól állandó kulcsi 
lakosként él köztünk.

Fiatal korától fogva erős kész-
tetés élt benne, hogy a közelében 
élőkért, az Őt körülvevő szűkebb 
és tágabb közösségért minél töb-
bet tudjon tenni.

Ide költözése után mindjárt 
kereste a közösséghez kapcsoló-
dás lehetőségeit, és így talált rá 
a Kulcsi Baráti Kör civil egye-
sületre, aminek tagja, és hama-
rosan a titkára lett. Hosszú évek 
óta dolgozik az egyesületben – ki-
sebb megszakítással – ma is el-
látja a titkári teendőket.

A ’90-es évek végétől kilenc 
éven át szerkesztette a Kulcsi 
Hírmondó helyi újságot társadal-
mi munkában, idejét és energiá-
ját nem kímélve.

 Áldozatos munkáját 2000-
ben Kulcsért érdemérem kitünte-
téssel ismerte el a település önkor-
mányzata, melyet ünnepélyes ke-
retek között a Millenniumi zász-
ló alatt vehetett át.

A civil szférában végzett mun-
kája mellett úgy érezte, hogy köz-
vetlenebbül is hasznára lehet tele-
pülésünknek, ezért 2002-ben elin-
dult a helyhatósági választáson, és 

képviselővé választották. Hosszú 
éveken keresztül fáradhatatlanul 
látta el képviselői feladatát. Egy 
időre kénytelen volt megszakíta-
ni képviselőségét, mert jogszabá-
lyi összeférhetetlenség állt fenn a 
végzett munkája révén.

Ennek megszűnésével – újbó-
li képviselővé választása után – 
jelenleg is folytatja a korábban 
megkezdett munkát. 2019-től 
gazdasági bizottsági vezetőként 
kiemelten fontos feladatot lát el 
a községünkben zajló, és a jövő-
ben induló nagy léptékű fejlesz-
tési beruházások terén.

Kívánom, hogy még hosz-
szú ideig jó erőben-, egészség-
ben tudja áldozatos munkáját 
végezni közösségünk, Kulcs tele-
pülés érdekében!

Ezt követően Tóth András 
díszpolgári laudációjában, 
Posch János önkormányza-
ti kép viselőtől a következők 
hangzottak el:

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
Nagy örömmel és szeretettel kö-
szöntöm a megjelenteket. Nagy 
öröm és megtiszteltetés számom-
ra, hogy én vezethetem fel tisz-
telt barátom kitüntetését, neveze-
tesen Tóth András személyében. 

Tóth András 1944.11.13-
án, Kondoroson született. Több 
közműtársulásnak volt elnöke. 
Kulcs történelmében fontos sze-
repet töltöttek be azok a tár-
sulások, amelyeknek az elnöke 
volt. Ezek a beruházások a jö-
vőt jelentették/jelentik Kulcsnak. 
Az első nagy társulás 1988-ban 
alakult Tóth András vezetésével. 
Ez az ivóvíz társulás volt, két 
ütemben. Az első ütemben va-
lósult meg a belterületi állandó 
lakosok ivóvíz ellátása. A má-

Három új kulcsi  
díszpolgár
Az államalapítás ünnepén kitüntetéseket adtak át településünkön  

Deák Ibolya méltatását Oberrecht Tamás mondta el

Tóth András díszpolgári laudációját Posch János mondta el

(Folytatás a 6. oldalon.)
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sodik ütem az üdülős és zárt-
kertek egy részén folytatódott 
a beruházás. Ennek a beruhá-
zásnak keretében valósult meg a 
Kossuth Lajos és a Dózsa György 
utcai csapadékvíz-árok kiépíté-
se is. A csapadékvíz a Dunáig 
mehetett rendezett körülmények 
között. Ez a partvédelem szem-
pontjából is fontos lépés volt. A 
jó gazdálkodás eredménye volt 
még a Sőtér, a Temető, a Bem 
és az Ifjúság utca aszfaltozása. 
Tóth András kezdeményezésére 
a szociálisan rászorulókat segí-
tette a társulás, hogy a társu-
lás felé meglévő anyagi tartozá-
sukat rendezni tudják. A társu-
lás felszámolásával jó pénzügyi 
kondíciókkal adta át az önkor-
mányzatnak további ügyintézés-
re a könyvelési feladatokat. Ez 
a társulás az önkormányzat és 
Kulcs érdekeit szolgálva lett ma-
ratoni hosszúságú. 

Aktív szervezője volt a gáz- és 
a telefon beruházásnak. Aztán 
jött a kulcsi nagy álom: a csa-
torna megszervezése. 2013-ban 
Kiss Csaba polgármester úr fel-
kérte Tóth Andrást a csatorna 
társulás megszervezésére. Ennek 
nemcsak szervezője, hanem veze-
tője is lett. Az ilyen nagy hord-
erejű beruházásoknál igen fontos 
a társulás vezetőjének személye. 
A vízberuházásnál végzett mun-
kája alapján kétség nem fért hoz-
zá, hogy Tóth András személye a 
legmegfelelőbb. Szervezte a tár-
sulás pénzügyi alapjainak meg-
teremtését, a cégszerű működés-
nek a feltételeit. Nagyon sok időt 
áldozott arra, hogy a lakossági 
önerő előteremtésében is segítse 
a társulás tagjait. A nagy álom 
végül nem a társulás formájában 
valósult meg, hanem állami ki-
emelt beruházásként. 2019-ben 
ezért felszámolódott a társulás, 
ezt is ő vitte végig.

Tóth András mindig csapat-
ban gondolkodott és dolgozott. 

Igazi közösségi ember, aki önzet-
lenül tudott dolgozni a közössé-
gért. A közösség számára ezzel 
is példát mutatott. Kulcs Község 
Önkormányzatának képviselő 
testülete ezúton fejezi ki elisme-
rését a közösségért végzett kiemel-
kedő munkásságáért, Díszpolgári 
kitüntetést adományoz számára. 
Ezúton kívánunk a további éle-
téhez jó egészséget!

Ezután Dóka Marianna 
laudációjára került sor, melyet 
Deák Ibolya önkormányzati 
képviselő mondott el.

Tisztelt ünneplő egybegyűltek!
Szeretettel köszöntök minden 

kedves résztvevőt. Hálás, s egy-
ben a legnehezebb feladat szá-
momra, hogy olyan személy he-
lyi munkásságát mutathatom be 

Önök számára kitüntetése alkal-
mából, aki magánemberként is 
közel áll szívemhez. Éppen ezért 
megoldhatatlan lett, hogy egy ol-
dalba sűrítsem össze a méltatást.

Dóka Marianna Sztálin-
városban született.  Szülei ré-
vén a 70’-es évek óta kötődik 
Kulcs településhez, majd 1988-
tól életvitelszerűen is otthonra 
leltek az Arany János utcában. 
Évtizedek óta részt vesz a falu kö-
zösségi életében, s hogy jól tette 
a dolgát mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a szétválás vi-

haros időszakát követően, 1995-
ben beválasztották Kulcs község 
első önálló képviselő testületébe. 
Szívügye és feladata is volt töb-
bek között a turizmus fejlesztése; 
úttörő szerepet vállalt a helyi új-
ság meghonosításában, a kultu-
rális programok bonyolításában. 
Részt vállalt az ivóvíz kiépíté-
sének szervezési, ellenőrzési fel-
adataiban is. Akkori képviselő-
társa, ahogyan jellemezte: igazi 
amazonként képviselte a lakók 
érdekeit. A megalkuvások so-
rát nehezen viselte, így képvi-
selői székétől idő előtt megvált, 
azonban a közösségi életben való 
tevékenységét soha nem adta fel. 
Nevéhez fűződik a Carpe diem 
Alapítvány létrehozása, melynek 
titkára, majd idővel elnöke lett. 

Az alapítvány 20 éves fennállá-
sa alatt gyökeresen beírta magát 
a település életébe. Igazi kurió-
zumként honosodott meg többek 
között a Bazsikám édes; a Boldog 
díj adományozása; a reformá-
tus templomkerti Civil etüd – 
kulturális csemegék; a Szent 
Iván éji közös sütögetések vagy 
a Közelebb hozzuk a világot, 
melynek alkalmából volt olyan 
év, amikor egyidőben 4 nagy-
követ és stábja tartózkodott ki-
csiny falunk területén. Úttörő 
munkát végzett az esélyegyen-

lőség helyi meghonosításában 
is, a Dunaferr Acélalapítvány 
partnerségével többek között or-
szágos szintű programot hoztak 
Kulcsra, mint az Ability Park. De 
teret, otthont adtak a megúju-
ló helyi Vöröskereszt számára, 
emellett felkarolták célcsoport-
juk problémáit, lehetőségeikhez 
mérten támogatást nyújtottak a 
szükségleteikhez. Sosem feledke-
zett meg az önkéntesek éves kö-
szöntéséről sem, hisz nélkülük 
ezt az évről-évre megújuló fo-
lyamatos munkát nem tudták 
volna abszolválni. Legnagyobb 
projektje megvalósulásához kö-
zel 10 évre volt szükség, a leg-
különfélébb nehézségek gördül-
tek elé, nem sokan vitték vol-
na végig, ő megtette: felépült, 
működött a Nap Háza, Hold 
Udvara.  Elvitathatatlan, hogy 
a hátán vitte az ügyeket, orosz-
lánrésze volt minden fent emlí-
tett momentumban. Erről a csa-
ládja tudna a legtöbbet mesél-
ni…  Civil életében is minden 
idegszálával azért küzdött, hogy 
a település előre haladjon, még 
akkor is, amikor ellenszélben kel-
lett megvívnia harcait, márpedig 
ebből is volt bőven. 

Emberi jellemét alapítványi 
önkéntese írja le legátfogóbban: 
civil felelősségtudatának és kö-
zösség érdekű folyamatos cse-
lekvésének sokrétűsége jellem-
zi, olyan organikus személyi-
ség, akinek van ereje és bátor-
sága elfogadni és megítélni az új 
idők kihívásait. Példát ad arra, 
hogy lehetetlen körülményeink 
közepette is van tétje és értel-
me az egyén közösségi cselekvése-
inek. Olyan belső erőtartalékok-
kal rendelkezik a maga életútja 
tapasztalataiból is, hogy legmé-
lyebbre taszított állapotából is 
képes fölállni, megújulni és to-
vább cselekedni. Megdöbbentő 
az a hatalmas erő, elszántság, 
céltudatosság, kitartás, tudás-
szomj, ami őt vezérli a járat-

Három új kulcsi díszpolgár
(Folytatás az 5. oldalról.)

Dóka Marianna kitüntetését Deák Ibolya vezette fel
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lan útja során. Nem is értem egy 
ember, hogy tud egyszerre eny-
nyi dologra figyelni, összponto-
sítani, kézben tartani úgy, hogy 
mellette háztartást vezet, család-
anya, feleség és nagymamaként 
is helyt áll.

Egy igazi varázsló ő: bármi-
hez nyúlt, értéket teremtett, ener-
giát mozgósított. Egyre ritkább 
kincs a hozzá fogható a közé-
letünkben.

Egészségi állapotának foko-
zatos romlása végett sajnos el-
köszönni kényszerül az alapít-
ványi élettől. Élete munkájá-
tól, a Háztól is megválnak, de 
még akkor is tesznek egy gesz-
tust: tulajdonrészük egy negye-
dét odaajándékozzák települé-
sünk számára. Számos más he-
lye lehetett volna e pénznek… 
Egy hosszú, tartalmas és pél-
damutató életút jelentős sza-
kasza zárul le számára, melyet 
nem köszönhetnénk meg méltób-
ban, mint Kulcs Díszpolgára cím 
adományozásával. Jelen testület 
nem küszöbölheti ki az elmúlt 
időszak támogatás és hozzáál-
lás hiányát, nem módosíthatja 
a megtörténteket, de abban bí-
zik, hogy Marianna e címet kö-
vetően is tanácsaival, szemléleté-
vel, kifogyhatatlan ötleteivel hoz-
zájárul e ciklus eredményeihez. 
Mi ebben is mindenképp part-
nerek leszünk!

A díszpolgári címek átadá-
sa után Jobb Gyula Kulcs tele-
pülés polgármestere vette át a 
szót, hogy köszöntse és bemu-

tassa a Kulcsért emlékéremmel 
jutalmazottait.

Radnó Józsefné 1958. április 
26-án született Szabad hídvégen. 
Hatéves korában költöztek Rác-
almásra, ahol az általános isko-
láját járta. Közép iskolát Puszta-
szabolcson végezte el. A közép-
iskola befejezését követően el-
ső munkahelye a Rácalmási 
Baromfifeldolgozó vállalat volt. 
1977-ben ment férjhez és került 

Kulcsra, ahol később a máso-
dik munkahelyén tette a dolgát 
a Mezőség Takarékszövetkezet 
kulcsi kirendeltségének lett a ve-
zetője. Kulcs külön válását köve-
tően 1996-ban ő is egyike volt a 
megalakult új hivatal dolgozói-
nak. Mint pénztáros kezdett el 
dolgozni. Közösségért való tenni 
akarása elköteleződésre ott kez-
dődött, amit nagyon megsze-
retett mindig igyekezett csalá-

di ünnepeket egyedivé tenni és 
ezt igazgatási előadóként, anya-
könyvvezetőként tudta legin-
kább megtenni. Ezzel párhuza-
mosan a közösségért való tenni 
akarása a társadalmi életben is 
megmutatkozott. A Rákóczi ut-
cában, ahova költöztek ő kez-
deményezésére, Illetve segítségé-
vel tették rendbe az utcát, részt 
vett a víz és a gáz közművek 
szervezésében. Kirándulások, 

színházlátogatások, és testvér-
települési látogatások szer-
vezésében is szorgoskodott.  
A gyermeke iskolai évek alatt mi 
sem természetesebb, mint hogy a 
szülői munkaközösségnek tagja 
legyen. Nyugdíjba vonulás után 
a vidám emberek közösségének 
egyik legaktívabb tagjaként teszi 
ma is a dolgát. Erzsike család 
szeretete, gondoskodása mind-
annyiunk előtt ismert, elismert. 

Imádja három gyermekét, négy 
unokáját, és gondoskodik mai 
nap is beteg idős édesanyjá-
ról. Kollégaként nagyon szeret-
tem lendületes mindenre kiter-
jedő figyelmes munkáját, ami-
vel nemcsak az enyém, hanem 
a hivatalban dolgozó kollégák 
munkáját is segítette. Azt gon-
dolom Kulcsért végzett több mint  
40 éves munkája méltóvá tette őt 
arra, hogy ezt a díjat ma átvegye. 
Köszönjük szépen!

Majd, így folytatta:
Sárköziné Zsuzsikát kulcson 

mindenki a házi gondozói mun-
kájáról, idős emberekről való gon-
doskodásáról, hivatásának szere-
tetéről ismeri. Már 1989-ben el-
kötelezte magát ehhez a terü-
lethez. Még Kulcs Rácalmáshoz 
tartozott 1989-ben amikor itt 
kezdett dolgozni, és mi sem ter-
mészetesebb hogy Kulcs külön-
válását követően polgármesteri 
hivatal dolgozójaként folytatta 
ezt a munkát. Gondozta, ápol-
ta, ételt vitt, gyógyszert szerzett 
be, ha kellett tűzi fát aprított és 
be is gyújtott amikor erre szük-
sége volt az idős gondozottnak. 
Munkaidején túl ha szükség volt 
rá, az iskola faházában segített 
a tálalásban, takarításban, mo-
sogatásban.  Számíthattak rá a 
nyugdíjasklub tagjai, vagy most 
a Vidám Emberek Közössége. 
Rendezvényeinken ő is mindíg se-
gített. Ebben az elmúlt időszak-
ban történt bármi is a szociális, 
házi gondozói szervezetben min-
dig az első számú ember volt aki-
re lehet számítani egészen 2020. 
június 15-éig amikor nyugdíjba 
vonult. Ma is szeretettel gondol 
munkájára, és ajánlja fel segít-
ségét a jövő évtől kulcsi önkor-
mányzat önálló szociális szerve-
zetének. Zsuzsika mi ezzel a díj-
jal köszönjük meg hálával az idős 
emberekért végzett lelkiismere-
tes munkádat. Természetesen 
számítunk továbbra is rád 
és ami ettől sokkal fontosabb 
várnak nagy szeretettel gondo-
zottjaid – zárta beszédét a pol-
gármester.

Kulcsért emlékéremmel jutalmazták Radnó Józsefnét

Sárköziné Zsuzsika szintén Kulcsért emlékérmet kapott a nemzeti ünnepen
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Az államalapítás 
és államalapító 
Szent István király 
emlékére szervezett 
ünnepséget a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
augusztus 20-ra, 
melyet hagyományosan 
a Hajóállomáson 
tartottunk  
az idei évben is.  

Ez már a második nagy ren-
dezvény volt idén települé-
sünkön, amikor a falu apraja-
nagyja együtt ünnepelhetett. 
Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, hiszen szikrázó nap-
sütés fogadta a rendezvényre 
érkezőket.

Az ünnepség remek alka-
lom volt arra is, hogy hosszú 
idő után ismét elismerésben 
részesülhessenek azok, akik a 
közösségért a legtöbbet tesz-
nek. Így ezen a napon adták 
át, képviselői javaslatok alap-
ján a díszpolgári címeket és 
a Kulcsért emlékérem elisme-
réseket.

A rendezvény további pro-
tokolláris részében Jobb Gyula 
polgármester tartotta meg ün-
nepi beszédét. Mint elmond-
ta Szent István a hit alapjaira 

építve teremtette meg, rakta 
le hazánk alapjait és álmodott 
meg egy új hazát itt Európa szí-

vében. Igyekezett hosszú táv-
ra biztosítani államunk füg-
getlenségét abban a kilátás-

talannak tűnő helyzetben, és 
a nehézségek ellenére is meg-
őrizni a magyarság szabadság-
vágyát, alapértékeit, és egy-
ben elfogadtatni a keresztény-
ség értékrendjét, amely bölcs 
döntés volt.  Ma jól látható-
ak azok az irányzatok, amelyek 
a rosszul értelmezett és félre-
magyarázott szinte korlátlan 
személyes szabadságot emle-
getik, miközben a szolidaritást 
és közösség értékeit egyre ke-
vésbé ismerik, gyakran még a 
részvétét sem. Ugyanakkor az 
egyén érdekeit a társadalmi elé 
kényszerítenék, de olyan mó-
don, hogy azok szellemi és er-
kölcsi gyökereiket megtagad-

ják, és nemzeti identitásukat 
is feladják. Meggyőződésem, 
hogy ez nem a jó irány! Ennek 
hangot adni minden felelős-
séggel gondolkodó, tisztessé-
ges embernek a kötelessége, 
tenni kell ellene, mindenki-
nek, mindenkinek a saját le-
hetőségei szerint. Mi magya-
rok továbbra is arra a keresz-
tény hitre támaszkodhatunk, 
amit Szent István kősziklaként 
teremtett meg számunkra. 
Nekünk a rend, a biztonság és 
a nyugalom a legfontosabb, 

Augusztus 20-ai rendezvény a Hajóállomáson 
Nemzeti ünnep, ahogy a kulcsi közösség ünnepelte 

Győri Balázs István plébániai kormányzó megáldotta a hajókat vízreszállás előtt

A hitéleti képviselők megáldották az újkenyeret  
a polgármester jelenlétében

Huszonötödik alkalommal startol el a hagyományos vizitúra a KUPAC szervezésében
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erről az útról nem térhetünk 
le! Csak így tudunk olyan erős 
Magyarországot, települése-
ket, családokat építeni, ahol 
jó élni, amit büszkén hagyha-
tunk örökül utódaink számá-
ra. Mi építünk, és nem rom-

bolunk! Nagyon fontos milyen 
döntéseket hozunk meg nap 
mint nap, milyen életmódot 
folytatunk, milyen értékren-
det követünk. Számunkra az 
értékek a fontosak, és nem az 
érdekek – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Ezt követően Fodor István 
református lelkész és Győri 
Balázs István katolikus plé-

Augusztus 20-ai rendezvény a Hajóállomáson 
Nemzeti ünnep, ahogy a kulcsi közösség ünnepelte 

A szimulátorok ismét osztatlan sikert arattak

A Szent Korona 
– színházi kellékként  

Augusztus 21-én kenyérszentelő istentisztelettel ünnepel-
ték meg az államalapítás napját a kulcsi Napfény Idősek 
Otthona lakói. Fodor István református lelkész szentelte 
meg az ünnepi kenyeret, ezáltal méltón emlékezve meg 
hazánk egyik legnagyobb nemzeti ünnepéről.

Ünnepen az idősek otthonában

Bódis Sándorné és Rácz Józsefné főztek

Szent Mihály Szekere 
Vándorszínház előadásából 
egy pillanatkép

bános megáldották az új ke-
nyeret. A kenyér ünnepélyes 
megszegése után dr. Neumann 
Helga jegyző vezetésével kör-
be kínálták azt újkenyeret a 
résztvevők között. Majd el-
startolt a hagyományos vízi-
túra, a KUPAC szervezésében, 
az idei volt a huszonötödik al-
kalom, amikor a lelkes evező-
sök vízre szálltak. A KUBAK 
által rendezett, egyik legrégeb-
bi hagyományunk a KUPAC 
emléktúra, ahol a vállalko-
zó kedvű hajósok feleveznek 

a Lórévi kikötőig, és ott ellá-
togatnak a Zichy Ödön em-
lékére felállított kápolnába. 
A hajóállomáson az érdek-
lődők közben megtekinthet-
ték a Szent Mihály Szekere 
Vándorszínház Magyarnak 
lenni nagy s szent akarat cí-
mű előadását, de volt gye-
rekműsor, ugrálóvár és hely-
ben főzött, a Vidám Emberek 
Közössége segítségével készült 
közös ünnepi ebéd is várta 
az érdeklődőket a hajóállo-
máson.
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Egy nagyszabású 
nyugdíjas-találkozót 
szervezett a kulcsi 
Vidám Emberek 
Közössége augusztus 
25-én, ebéddel, 
tombolával, zenével és 
tánccal fűszerezve.

Mint azt Kaiserné Gödöny 
Erzsébet, a közösség vezetője 
elmondta, sajnos a járvány-
ügyi helyzet miatt tavaly el-
maradtak a nagyobb rendez-
vényeik, nem tarthatták meg 
a Duna menti nyugdíjas-talál-
kozójukat sem, és még a szűk 
körű összejöveteleiket is csak 
korlátozva valósíthatták meg. 
Úgy gondolták, hogy nem sza-
bad kihagyni egyetlen lehető-
séget sem a közösség összeho-
zására, éppen ezért hirdették 
meg a térség nyugdíjas-egye-
sületei, klubjai számára ezt a 
találkozót. A cél az volt, hogy 
vidáman tölthessenek el egy 

napot, megismerhessék egy-
mást, új kapcsolatokat alakít-
hassanak ki.

Tizennégy nyugdíjascsapat 
élt a meghívással, a többi 

között Rácalmásról, Mező-
falváról, Puszta szabolcsról, 
de még Ajkáról és Tamásiból 
is érkeztek vendégek. Nem 
hiányozhattak a Pentelei 

Nyugdíjas Klub tagjai sem, 
akik hat fős küldöttséggel jöt-
tek el. A találkozó helyszíne a 
kulcsi Nap Háza Hold Udvara 
rendezvényház volt. A rendez-
vényen Fekete György alpol-
gármester és Deák Ibolya ön-
kormányzati képviselő is kö-
szöntötte a vendégeket. Fekete 
György mondta a köszöntő 

Aktív és vidám nap,  
több mint száz résztvevővel
Nyugdíjas-találkozóra érkezett településünkre tizennégy egyesület és klub  

Vidám Emberek Közössége a bemutatkozó műsor közben

Több mint száz résztvevő volt jelen a kulcsi rendezvényen

Csuhai Gyuláné Erzsike 
verssel köszöntötte  
a vendégeket
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beszédét, amelyben méltatta a 
Vidám Emberek Közösségét. 
Az alpolgármester kihangsú-
lyozta, hogy a saját rendezvé-
nyei mellett az önkormányzati 
programokban is aktívan sze-
repet vállal a vidám társaság. 
Azt is elmondta, hogy a kul-
csi önkormányzat a település-
fejlesztési koncepció részeként 
vásárolta meg a Nap Háza Hold 
Udvara rendezvényházat. A te-
lepülés vezetés nem titkolt cél-
juk, hogy január 1-től az idő-
sek nappali ellátását szeretnék 
az ingatlanban megvalósítani, 
mindamellett, hogy különfé-
le programok, így a Vidám 
Emberek Közösségének ösz-

szejöveteleihez is méltó hely-
színként szolgálhat a jövőben 
az épület.

A találkozón kedves mű-
sorral köszöntötték a házigaz-
dák a vendégeket, volt vers, 
ének és tánc, valamint lehe-
tőséget is biztosítottak ar-
ra, hogy minden érkező csa-
pat bemutatkozzon egymás-
nak. Természetesen a csa-
pattól megszokott színvonalú 
vendéglátásból az sem ma-
radhatott ki, hogy vendégei-
ket finom ebéddel örvendez-
tették meg és Fortunának, a 
szerencse istennőjének is ad-
tak lehetőséget az érvényesü-
lésre a tombola során.

Jobb Gyula, 
a település 
polgármestere 
elsőként a község 
hivatalos közösségi 
média felületén 
osztotta meg az újabb 
jó hírt a lakossággal, 
amit a település 
polgárai és az 
érintett, egészségügyi 
dolgozók is örömmel 
fogadtak.

Mint elmondta, a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
a Magyar Kormány felé 
benyújtott Magyar Falu 
Programban újabb pályázat-
tal nyert el támogatást.

Az augusztus közepén 
közzétett nyertes pályá-
zat tárgya ezúttal az orvo-
si eszközök beszerzése nyújt 
lehetőséget a településen. 
A támogatás értéke mintegy 
egymillió-kilencszázhetven-
kilencezer forint, amelyből 
a település egészségházában 
az orvosi rendelőket és a vé-
dőnői szolgálatot fogják fel-
szerelni.

A forrásból vásárolt 
eszközök listáját kifeje-
zetten a kulcsi egészség-
ügyi dolgozók igénye alap-
ján állították össze a ten-
dert kidolgozó szakembe-
rek. Többek között fontos 
orvosi eszközök, úgy, 
mint vizsgálóágy, ollók, 
hőmérők, Pulzoximéter, 
Coagulométer, vércukor-
mérő, de irodabútorok, szá-
mítógép és vezetékes telefon 

beszerzése történik meg a 
támogatásból.

– A jelenlegi járvány ne-
hezítette világunkban a la-
kosság biztonságérzetéhez 
véleményem szerint nagy-
ban hozzájárul, ha az egész-
ségügyi ellátás színvonalas, 
megbízható és jó minőségű. 
A kulcsi fejlesztések támoga-
tásának szükségességét az is 
alátámasztja, hogy települé-
sünk lakossága, és a gyerme-
kek száma folyamatosan nö-
vekszik – mondta el a polgár-
mester, majd folytatta:

– Jelenleg két védőnőnk 
dolgozik a régi helyen, va-
lamint az egészségházban 
a fogorvos mellett, egy fel-
nőtt és egy gyermek házior-
vos rendel az asszisztensek 
segítségével.

– A falu költségvetése je-
lentősebb források hiányában 
jelenleg szűkre szabott és be-
határolt. Ezért nagyon örü-
lünk minden segítségnek, 
amellyel lakosainknak még 
színvonalasabb egészségügyi 
ellátást és körülményeket tu-
dunk biztosítani.

– Ezúttal is szeretném 
kifejezni köszönetemet a 
Magyar Kormánynak a lehe-
tőségért és a támogatásért, a 
megyei közgyűlésnek a szak-
mai segítségért, a képviselő-
társaimnak az együttműkö-
désért. A pályázatírásban 
közreműködő kollégáimnak 
pedig köszönöm az ismé-
telten sikeres munkájukat – 
fűzte hozzá Jobb Gyula pol-
gármester.

Közel 2 millió 
forint pályázati 
forrás
Orvosi eszközök orvosoknak, védőnőknek 

Humorban sem volt hiány a nyugdíjas találkozón

Fekete György alpolgármester köszöntötte a vendégeket
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Varázslatos időutazásra invitáljuk 
kedves olvasóinkat. Dr. Schiefner 
Kálmán, vagy ahogyan sokan 
ismerik itt Kulcson, Töpi bácsi 
bocsájtotta rendelkezésünkre 
emlékiratait.  A most kilencven 
éves szépkorú emlékein keresztül 
betekintést nyerhetünk a korabeli 
Kulcs életébe. Megismerhetünk, 
olyan helyeket, embereket, 
amik és akik meghatározóak 
voltak anno településünk 
életében. Továbbá segít annak 
tudatosításában is, hogy milyen 
csodálatos, remek adottságokkal 
bíró településen élhetjük 
életünket mi kulcsiak. 

Nemrégiben köszönthettük Töpi bá-
csit kilencvenedik születésnapja alkal-

mából lapunk hasábjain keresztül is.  
Dr. Schiefner Kálmán 1931. július 15-én 
született és azóta kötödik Kulcshoz, mert 
a Deák Ferenc utcai nyaralóban minden 
évben nyaranta hoszabb-rövidebb időt 
tölt. Töpi bácsi maga is megajándékozta 
a szülinapotkívánó közösségünket. Mert 
megosztásra ajánlotta az egyéni szem-
pontjai alapján készült Kulcs történetét 
feldolgozó írásait, amelyet köszönettel fo-
gadtunk és a nagy nyilvánosság kíváncsi 
figyelmébe ajánlva fogunk részletenként 
közölni. Íme az első rész.

„Kulcsra édesanyám elmondása alapján 
kéthetes koromban vitt le nagyanyámék-
hoz, a Duna mellé, a jó levegőre, akik ab-
ban az időben már régen kulcsra költöz-
tek. Ebben az időben már megépült az ak-
kori makádi szőlőhegyen a továbbiakban 
számunkra meghatározó présház, nyara-

ló.  Így első emlékezetemben még a szom-
szédban élő nagyanyámék lépcsőjére emlék-
szem, ahonnan Buksi nevű kutyájuk örö-
mében lesodort. 

Kulcsra nyaranta az iskolai szünetben 
költöztünk. Szerettem a Duna vízében, a 
parton, amely a kulcsi strand volt, szan-
dálban tapicskoltam, a homokban vára-
kat építettem a csörgedező patak mentén, 
nem mozdulva onnan az ebédre hívó szóra 
sem. Így alkalmanként elértem, hogy va-
lamelyik nyaraló felnőtt, rokon, vagy is-
merős a nyakába vett és örömömre felci-
pelt a hegyre, persze ez nem tartott soká-
ig, nyaranként egyre változó súlyom miatt. 
Örömöm a Duna vízével változó sikereket 
eredményezett, többször elcsúsztam a na-
pozó tutajra vezető pallón, anyámhoz vagy 
testvéreimhez közeledve. Ilyenkor a víz alá 
buktam, mely sodort, közben pedig kor-

Töpi bácsi emlékei
Történelmi visszatekintés a múltszázadbeli Kulcs életébe  

A Vidékfejlesztési 
Program keretén 
belül, a Mezőföldi 
Híd Térségfejlesztő 
Egyesület működési 
területén meghirdetett 
helyi felhívásokra 
benyújtott támogatási 
kérelmek közül több 
pályázatot bíráltak el 
kedvezően, köztük egy 
falunkbéli gazdáét is. 

„A gazdasági aktivitás javí-
tása a térségi termékskála 
fejlesztése érdekében” (VP6-
19.2.1.-63-1-17.) elnevezésű 
programra Müller Árpád is 
sikerrel nevezett be és több 
mint kétmillió-kétszázezer 
forint forrást nyert el te-
lephelyfejlesztésre, valamint 
egy Cayros, M 3 1020 tí-

pusú váltva forgató eke 
beszerzésére.

Müller Árpád mosolygós 
fiatalember, párjával telepü-
lésünkön építik a jövőjüket. 

Kulcsi születésű, családja há-
rom generációja él Kulcson, 
úgyis mondhatnánk frappán-
san, hogy Árpi valódi tős-
gyökeres. Gazdálkodással egy 

örökölt termőföldrész kapcsán 
kezdett el foglalkozni, amely-
hez később még vásárolt és bé-
relt is. Kapáskultúrás növénye-
ket termeszt a Rácalmás irá-
nyában elhelyezkedő művelé-
se alá tartozó földterületeken. 
Alapvetően kampányszerűen 
kell dolgozni a gazdaságban, 
a munkás időszakban gyakran 
szükség van segítség bevonásá-
ra is. A termést a szomszédos 
Adonyban adja el.

A gazdálkodás bár a megél-
hetéshez elegendő, de a fejlesz-
téshez már nem. Ezért, ahogy ő 
fogalmaz szükség van egy má-
sik szelet kenyérre, ezért csa-
ládi vállalkozásban épületgé-
pészettel foglalkozik Árpád. 
Azonban most a pályázati for-
rásnak köszönhetően megva-
lósulhatott egy olyan fejlesz-

Sikeresen pályázott
Müller Árpád tősgyökeres kulcsi, párjával építik a jövőjüket településünkön  

Müller Árpád sikeresen pályázott
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tés, amellyel időt és költséget 
lehet spórolni. 

A váltva forgató eke be-
szerzése jelentős előrelépést 
jelent nemcsak a mezőgaz-
dasági területek hatékonyabb 
megműveléséhez, a Vállalkozás 
hosszútávú és további eredmé-

nyes gazdálkodásához, hanem 
a térségi mezőgazdasági tevé-
kenység és összefogás továb-
bi növeléséhez is hozzájárul, 
ami nemcsak a térségi gaz-
dálkodók szezonális munkái-
hoz és kampány betakarítása-
inak magas gépintenzitási ha-

tyolgattam, míg valaki észrevett és rohant 
kimenteni a vízből. Ez legtöbbször kíváncsi-
ságból történt és persze azért, mert a korom 
miatt tilos volt. Kedvenc szórakozásom az 
elkerített, úgynevezett kacsaúsztatóban az 
Emesének elnevezett, kékre festett csónakot 
tologatni, persze szandálban, úszni ebben 
az időben még nem tudtam. Délutánonként 
sokat sétáltunk unokatestvéreimmel, akik 
hasonló korúak voltak, a hatalmas tölgy-
fákkal tele nőtt túzlókba, ahol lepkéket ker-
gettünk, vadkörtét meg szilvát kóstolgat-
tunk, kisérőink nem nagy örömére.

Tajti vendéglőben, hol megpihentek mál-
naszörpöt inni.

Nyaranként anyám húgai is látogattak 
bennünket, Manci, Dóri és keresztanyám 
Lili. Lili néha csónakkal érkezett Feri bá-
csival, velük láttam meg először a mele-
gebb vizű tasi kis Dunát. Lilit egy alkalom-
mal lovon ülve látogatta meg egy úr, aki 
felültetett a nyeregbe, de nem sokáig ma-
radtam a lovon. Nagynénémék, anyámmal 
Závodszky Zoli bácsit és Piroska nénit is lá-
togatták, engem is elvittek. Piroska nénitől 

képes könyvet kaptam. Ő írónő volt, de ne-
hezen hallott. Rokonaink, vagy apám orvos 
kollégái is többször voltak a vendégeink. A 
Boda panzióban laktak. Több neves színész 
is töltötte ott a szabadságát, Lehotai Attila 
nevére emlékszem, őt sokszor emlegették. 
A vendégeknek külön strandjuk volt, ők 
nem látogathatták a KUPAC strandot. Ott 
a tagságnak és családtagjaiknak volt lehe-
tősége a gondozott homok strandot hasz-
nálni. A strandőr neve Bodor bácsi volt, 
akit társaimmal sokat bosszantottunk az 
eltört evezőkkel. Itt voltak a magáncsó-
nakok is elhelyezve és azok is, amelyeket 
a tagok használhattak. Nagy örömet oko-
zott nekem, amikor Jármay Károly bácsi a 
motorcsónakjába beültetett, ami a strand 
előtt horgonyzott. Külön női, férfi öltöző 
és WC is volt. A strandra külön lejáró 
volt a hajóállomástól, beléptetővel ellát-
va, amely nyikorgott. A strandon nyújtón 
is lehetett tornázni, a strandot övező er-
dőben padokkal felszerelt sétány volt, ár-
nyékot adva a pihenőknek, én azonban a 
napot szerettem. 

Naponta érkezett személyszállító ha-
jó Pestről, melyet sokszor vártunk jó idő-
ben, érkezését kolompolással jelezte a sté-
ges. A hajón érkezőket, a gazdagabbakat, 
földbírtokosokat hintó várta. Emlékszem 
Reichli Lotti nevére, róla azt mondták, 
hogy ő egy milliomos nő. Legtöbben azon-
ban gyalog kapaszkodtak fel a szőlővel be-
telepített hegyoldalba. De voltak olyanok is 
akik először a kocsmába mentek, ahol kug-
lizni is lehetett, de volt mellette teniszpá-
lya is elkerítve, ahová csak engedéllyel le-
hetett belépni, teniszcipőben. Engem több-
ször elvittek oda testvéreim és barátaik lab-
daszedőnek. Ekkor DDSG hajók voltak a 
Dunán: Tuln, Minerva, Akstein, Grein volt 
a nevük. A személyszállításon kívül terhet 
is vittek, zöldséget és gyümölcsöt a regge-
li pesti piacra. Külön teherszállító hajók is 
járták a Dunai kikötőket, melyeknek jelleg-
zetes hangjuk volt, közeledésüket már mesz-
sziről hallani lehetett. Én digi-döginek ne-
veztem ezeket és féltem is tőlük, ezt nem 
szégyelltem kimondani sem, különösen, ha 
este hallottam a hangjukat.„

A pályázati forrásból beszerzett új eke váltva forgató és változtatható fogás szélességű is

tékony kihasználásának igény-
bevételében mutatkozik meg, 
hanem a helyi gazdák mező-
gazdasági tevékenységének fej-

lesztésében is, ami a község, a 
térség további gazdasági-tár-
sadalmi fejlődését is magában 
hordozza.
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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
 Csicskovics Zsuzsanna, aljegyző 06 (70) 639-0166

  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 
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Timár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár, Faluház 
 Létay-Kerékgyártó Ildikó 06 (25) 251-129 
 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 
 Tamaskovics Andrea  06 (70) 703 9863 
 Palkóné Lepsényi Éva  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 

Fontos telefonszámok Tájékoztatás
A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz alapdíjának számlázása a 2021. év 
második félévére (2021.07.06. – 2022.01.06.) 
vonatkozóan.

Tisztelt lakosság!
Ezúton értesítjük a Tisztelt kulcsi lakosságot, hogy a 
2021.-es év második félévének alapdíj számlázása 2021. 
év végén illetve 2022. év elején lesz esedékes.

Kulcs Község Önkormányzatától folyamatosan kapjuk a 
csatornahálózatra rákötött ingatlanok listáját, így azon 
ingatlan tulajdonosok, akik 2021.07.06. után kötöttek rá a 
hálózatra, időarányos elszámolás alapján várhatják majd 
az alapdíjas csekkes számlaleveleiket. Tájékoztatnánk a 
kedves tulajdonosokat arról is, hogy amennyiben a fizikális 
rákötés még nem történt meg az ingatlan területén és az 
Önkormányzat által küldött listán nem szerepelnek, abban 
az esetben továbbra is alapdíjfizetésre kötelezettek. A csator-
nahálózatra kötés dátumát figyelembe véve cégünk időará-
nyos számlákat fog készíteni, így minden lakó különböző, 
rá vonatkozóan egyéni összegű számlát fog kézhez kapni 
a közszolgáltatói szerződésben meghatározott havi alapdíj 
összegéhez mérten. Minden megkezdett hónap egész hó-
napnak minősül, így amennyiben adott hónap elején vagy 
közepén kötöttek rá a hálózatra, abban az esetben a rákötés 
hónapjának kiszámlázására is jogosultak vagyunk.

Együttműködésüket továbbra is köszönjük.

Tisztelettel:
Hazai Kommunális Kft.

Az újságot online is elolvashatja:

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

Augusztus 22-e  
és 26-a között  
ismét úton volt,  
immár második 
alkalommal  
a Trianon 100  
evezős emléktúra. 

A magyar történelemben tra-
gikus hatású békepaktum a 
névadója annak az evezős tú-
rának, amely a kulcsi testvér-
településeket célozza elérni. 
Az evezős túra ötlete az össze-

tartozás napjának szellemisége 
alapján szerveződött idén már 
másodszor.  

Az eredetileg megfogalma-
zott cél a Trianon 100 túrával 
kapcsolatban, hogy összeköti 
majd településünket Kulcsod 
és Kopács testvértelepülések-
kel, amelyből a kopácsi egy-
előre csak terv maradt idén 
is. Így tehát a túra felső sza-
kaszát, mintegy 220 kilométert 
evezték végig a résztvevők. A 
szlovák járványügyi szigorítá-

sok miatt nem Kulcsodról, ha-
nem Vének elnevezésű faluból 
indult a túra, ahova a kulcsodi 
testvértelepülési polgármester 
átment a falunkbeli evezősö-
ket üdvözölni. 

– Idén nagyon jól sikerült 
a túránk, kilencen eveztünk. 
Három szóló kajakkal, a hí-
res Lajos bá nevű hajónk öt 
fővel és kísérő hajóval tettük 
meg a jelentős távot. Vasárnap 
délután autóval érkeztünk a 
starthoz a Vének elnevezé-

sű településen és hétfő reg-
gel indultunk el. Három éj-
szakai megállóval és szállás-
sal, Neszmélyben, Dömsödön 
és a Római parton haladtunk 
hazafelé. Az utunk zökkenő-
mentes volt, azt hiszem min-
denki jól érezte magát. Végül 
csütörtökön értünk haza, ahol 
mindenkit már várta a család 
– számolt be a Trianon 100 tú-
ráról a Lukács János a Kulcsi 
Sportegyesület vízi szakosztá-
lyának vezetője. 

A helyi Horgász 
és Természetvédő 
Egyesület augusztus 
14-re szervezte 
meg hetedik 
alkalommal maratoni 
horgászversenyét.

A reggeli gyülekező és köte-
lező zsíros kenyér elfogyasz-
tása után, a versenyhelyek 
kisorsolását követően kez-
detét vette a huszonnégy 
órás megmérettetés a kulcsi 
Hullám utca, Deák utca alatti 
dunai partszakaszon.

Horgászkörökben csak 
hallomásból ismert a stressz, 
a dunai atmoszféra kisimítja 
a mindennapokat. Így ezt a 

versenyt, vagy még inkább ba-
ráti vetélkedést is jó hangulat 
jellemezte, amit a bográcsban 
rotyogó halászlé és a szurko-
ló családtagok teljesítették ki 
igazi élménnyé.

Idén rekordszámú horgász, 
összesen huszonnégyen in-
dultak a maratoni megméret-
tetésen. A hűvös éjszaka és a 
Duna apadása megnehezítet-
te az iszapos parttal és a hor-
dalékos partszakasszal a ver-
senyzők dolgát. Ezért azok a 
pecások, akik napközben nem 
fogtak semmit – többen is –, 
nem maradtak éjszakára lent 
a parton.

Az eredményhirdetés-
re a szokásokhoz híven, va-

sárnap reggel került sor. Az 
idei Kulcsi Felnőtt Maratoni 
Horgászverseny győztese 
Rabóczki Zoltán lett, a má-
sodik Katona Zoltán, a har-
madik helyezett Várhelyi 
Péter lett.

A mérlegelés statisztikáját 
idézve közel tíz kilogramm-
nyi fogás aranyérmet ért a 
versenyen, az ezüstös helye-
zést mintegy hat kilogramm 
fogás érdemelte ki, és kicsivel 
több mint öt kilogramm ha-
lat gyűjtött a szákba a bronz 
medállal jutalmazott horgász 
ezen a kulcsi egyesületi ver-
senyen.

– Vannak olyan ismerőse-
ink, barátaink, akikkel egész 

évben csak ezen a rendezvé-
nyen találkozunk. Ezért mi is 
nagyon várjuk a 24 órás verse-
nyeket. Most sem csak a ver-
senyre hegyeztük ki a rendez-
vényt. Nagyon sokat jelent a 
találkozás öröme, a csodála-
tos dunai látkép, a baráti be-
szélgetések. A versenyzőkön 
és családjukon kívül min-
dig lejönnek a partra a te-
lepülés lakói közül érdeklő-
dők, az egyesület tagjai kö-
zül is sokan akik versenyez-
ni ugyan nem szeretnének, 
de szívesen vannak közös-
ségünkben – adta hírül la-
punknak a Kulcsi Horgász 
és Természetvédő Egyesület 
szóvivője, Méreiné Vali.

Maratoni horgászverseny
24 órán keresztül a bot végén a Duna-parton  

Trianon 100 evezős emléktúra
220 kilométert a vízen 
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A 2020-as fotópályázat nyertesei

Végre sikerült személyesen 
átadnunk valamennyi díjat 
a tavalyi fotópályázatunk 
győzteseinek. Nyerteseink 
boldogan vették át az aján-
dékaikat, és biztosítottak 
bennünket arról, hogy már 
készülnek a munkáik az 

idei pályázati felhívásunkra 
is. Köszönjük, hogy fény-
képeiken keresztül megmu-
tatták településünk külön-
böző szépségeit és termé-
szeti adottságait! Ezúton 
is gratulálunk valamennyi 
nyertesünknek!

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! 

Asztalos Adrienn a Kulcsi 
Krónika szerkesztősége 
által felajánlott fődíjjal

Bartkó Violetta  
a Dunaújvárosi Hírlap által 
felajánlott különdíjjal


