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Kedves Kulcsiak!
A település lakóit és ingatlantulajdonosait érintő, foglalkoztató kérdéseiket több, hivatalos fórumon  

– az évente meghirdetett közmeghallgatáson, levélben vagy személyesen – is lehetőségük van 
feltenni a polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek.  

Mivel a közmeghallgatáson senki nem jelent meg, ezért arra kérem önöket, hogy kérdéseiket  
az alábbi hivatalos fórumon juttassák el a település vezetőinek: polgarmesterkulcs@gmail.com. 

Ha valóban a kérdéseire keresi a választ és a megoldást, kérem, hogy ezeken a elérhetőségeken  
vegyük fel a kapcsolatot, mert a hivatalos ügyintézésre csak így van lehetőség. 

Általános kérdésekben kizárólag a következő kommunikációs eszközök segítségével tudnak kedves lakótársaim 
hivatalosan tájékozódni: Kulcsi Krónika, facebook.com/kulcskozseg, www.kulcs.eu, www.kulcs.org. 

Jobb Gyula polgármester

Találkozott Találkozott 
a múlt  és a jelena múlt  és a jelen

Írásunkat a 4. oldalon olvashatják.

 Kulcsolódás címmel közösségi rendezvényre invitálták a civil szervezetek a helyieket  
a szociális intézmény területére június 25-én 10 órától éjfélig. 
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A legnagyobb közössé-
gi média felületen egy 
helyi csoportban jelen-
tős számú felhasználótól 
érkező hozzászólással, 
lájkkal, vélemény és esz-
mecsere alakult ki Kulcs 
határában lévő 6-os úti 
buszmegállóval kapcso-
latban. 

Mivel sok megszólaló hozzá-
tette a véleményét, azt gondol-
tam a sokakat érintő témában 
szeretnének többen a nyílt 
színen is kiállni véleményük 
mellett arccal és névvel az új-
ságban. De a félszázat közelítő 
kommentekből csak egy vala-
ki volt hajlandó velem szóba 
állni, amikor a megoldáshoz a 
segítségemet ajánlottam. 

„Ez egy európai színvona-
lú buszmegálló? Nincs oldala, 
nincs egy pad, amire a vára-
kozó legalább a csomagját le 
tudná tenni. Nagyon szomo-
rú látvány” – írta a hozzászó-
lás cunamit indító hölgy és a 
mondandóját alátámasztva egy 
2022 áprilisi felvételt tett köz-
zé a 6-os főúti buszmegállóról 
a Budapest felé tartó oldalon. 
Megkerestem Jobb Gyula pol-
gármestert, hogy minden fel-
vetésre választ kérjek tőle.

– Elsőként szeretném le-
szögezni, hogy a megkeresés 
ezen útja nem csak az újság-
írók előtt áll nyitva. A megol-
dáshoz vezető út, ha az önkor-
mányzattal van problémája a 
lakosságnak, az, ha az önkor-
mányzathoz fordulnak hiva-
talosan. Ennek nem fóruma a 
Facebook, de telefonon, sze-
mélyesen, vagy akár írásban 
minden üggyel foglalkoznak 

az illetékesek. Nagyon sok 
ember jön hozzám személye-
sen, hív telefonon, vagy ír le-
velet. A telefonszámom nyil-
vános és a Krónika telefonszá-
mai között az első, 06-70/639-
0157, még egy külön e-mail 
címet is létrehoztam, hogy 
egyértelműen lássam a levél-
ben hozzám fordulók megke-
reséseit. Ez szintén a havonta 
megjelenő újság első oldalán 
szerepel: polgarmesterkulcs@

gmail.com. Ezért azt gondo-
lom a segítőszándékkal kap-
csolatos érdektelenségről, hogy 
a Facebookon véleményt meg-
fogalmazók gyakran nem is 
szeretnének a probléma meg-
oldásáig eljutni.

– Tehát a külterületen lé-
vő buszmegállókhoz visszatér-
ve. Valaki azt írta, hogy előbb-
utóbb ez a bodega se lesz meg. 

– Ezt én is így látom. 
Valóban szörnyű állapotú ez 
a buszmegálló, azonban a kar-
bantartása nem önkormányza-
ti feladat. Ugyanakkor megér-

tem a panaszokat, hiszen kul-
csiak állnak ott ülőhely hiányá-
ban és fagyoskodnak a szélben. 
Korábban már két alkalommal 
is javítottuk, nem  maradhat 
most sem így. De hangsúlyo-
zom, hogy a felelős költséggaz-
dálkodás is nagyon fontos igé-
nye a lakosságnak, ezért része 
az önkormányzati munkám-
nak.  A 6-os főút menti busz-
megállók karbantartása nem 
önkormányzati feladat, javítá-

sáról konzultálok a képviselő-
testülettel. Ugyan akkor a te-
lepülésen pályázati forrásból 
megújultak az elmúlt év során 
a belterületi buszmegállók. Az 
új épületek korszerűek és kör-
nyezetük parkosított. 

– Valaki azt írja: „felvettem 
a kapcsolatot a Volánnal”. Majd 
a hivatalos választ is csatolta, 
amelyben arról tájékoztattatta 
dr. Őry Ferenc utaskapcsolati 
csoportvezető a bejelentés író-
ját, hogy a 6-os úti buszmeg-
állóban a Volán Zrt csak a 
személyszállítást végzi és az 

utastájékoztatásért felelős. A 
megjelölt megálló külterületen 
található, ezért a karbantar-
tása kapcsán a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. az illetékes.  

– Igen, ez valóban így van. 
Ezt természetesen az önkor-
mányzat tudja, a Közúttal is fel-
vettük már a kapcsolatot. Most 
újabb levélben kérem majd 
őket a körülmények javításá-
ra. De a leggyorsabb megoldást 
annak lakosnak a hozzászólá-
sában látom, aki az önkéntes 
munkával történő javítást java-
solja. Kérem jelentkezzen ná-
lam, az önkormányzat támo-
gatni fogja törekvését.

– Egy hozzászólás pedig így 
hangzik: „Nem buszoznak az 
illetékes elvtársak. De ha jól 
láttam, akkor az új buszfor-
dulóban sem volt buszmegál-
ló, hogy az eső vagy tűző nap 
elől beálljanak a buszra váró 
utasok…”

– Szükség van a lakosság 
visszajelzéseire, de csak a meg-
felelő fórumon érkező ér cél-
ba. Valóban jogosnak tartom a 
felvetést, az új buszfordulónál 
még hiányzik a fedett buszváró. 
Ezt a pályázat nem tartalmazta, 
de a jogos igény kapcsán már 
intézkedtem is. Szerencsére a 
kormány biztosította forrás el-
látásnak köszönhetően a tele-
pülésnek vannak lehetőségei az 
ilyen jellegű lakossági igények 
megvalósítására. Már felkér-
tem a tervezőt, hogy tervezze 
meg az új belterületi buszmeg-
állót, ezért hamarosan meg-
könnyíthetjük a tömegközle-
kedéssel utazók életét egy fe-
dett, paddal rendelkező meg-
állóval az új buszközlekedési 
csomóponton is. 

A kulcsi buszmegállók  
az érdeklődés középpontjában
Szükség van a lakosság visszajelzéseire, de csak a megfelelő fórumon érkezik célba 

 Azsbóthné Kazi Alexandra, Azsbóth László Botond  
és Kazi Alexandra is gyakran várja ebben a megállóban a buszt
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Összesen hat lelentős 
projek indul az elkövet-
kező hetekben települé-
sünkön.

A feladatok száma és a beruhá-
zások összértéke példa nélküli 
Kulcson és kiemelkedően jelen-
tős a térségben is. Olvasóinknak 
Jobb Gyula polgármestert fog-
lalja össze a projekteket. 

– Elsőként az iskolát kell em-
lítenem – kezdett bele a polgár-
mester. 2022. július 4-én 9 óra-
kor kezdetét vette a Fekete István 
Általános Iskola bővítésével és 
felújításával kapcsolatos projekt 
munkaterület átadása, illetve 
az ezzel kapcsolatos hivatalos 
egyeztetés.  Jelen voltak a tan-
kerület és a kivitelező Szegletkő 
Kft. képviselői, az iskola igazga-
tója Schinogl Ferenc és az ön-
kormányzat érintett munkatár-
sai, így jómagam is. A kivitelező 
cég ügyvezetője arról tájékozta-
tott, hogy a munka 18 hónapot 
fog igénybe venni szándékaik 

szerint. Július 11-én fog kezdőd-
ni a kivitelezés, az elmúlt idő-
ben kombinált funkcióval mű-
ködő faház elbontásával, amely 
kiürítéséhez a lakosság segítsé-
gét is kértük.   Az építkezés első 
ütemében négy tantermet fog-
nak kialakítani és felújítják a tor-
natermet, amelyet további öltö-
zőkkel is bővíteni fognak. Az el-
ső ütem hat-hét hónap múlva 
lesz készen. Majd a beruházás 
második felében a meglévő is-
kolaépületet és a tanári épületét 
fogják megújítani és összekötni. 
A jelenlegi iskolai sportpálya is 
megszépül majd és parkolók ki-
alakítására is sor kerül, valamint 
a nagy fák megóvása mellett a 
parkosítás is szerepel a tervek-
ben – folytatta Jobb Gyula.

– Az új bölcsőde építéséről jú-
lius 5-én írjuk alá a szerződést a 
kivitelezővel. Most még az óvo-
dával szemben egy erdős rész lát-
ható, hamarosan azonban – szin-
te az ovival szemben- épül meg 
a 4000 négyzetméteres bölcsi.

– Ha már sok gyerekeket érin-
tő feladatról beszéltem, akkor itt 
kell megemlítenem a pumpa pá-
lyát. Jelenleg közbeszerzési eljá-
rás alatt van, várhatóan ősszel 
át tudjuk majd adni a gyerekek 
örömére. 

– Szintén nélkülözhetetlen 
feladat a betegellátás, amely te-
kintetében arról adhatok hírt, 
hogy a megrekedt rendelő bőví-
tés július második hetében foly-
tatódni fog, így hamarosan egy 
nagyobb és kényelmesebb kör-
nyezetbe érkezhetnek a gyógyul-
ni vágyók. Mint tudják a helyte-
len kivitelezői magatartás miatt 
perelt és nyert az önkormányzat, 
sajnos azonban egyelőre úgy tű-
nik a követelésünket nem tud-
juk érvényesíteni.  

– A település csúszásának 
megelőzéséhez számos felada-
tot kellett megoldanunk, mint 
például a csatornahálózat kiépí-
tést és a csapadékvízelvezetését 
is. Ez utóbbi tekintetében két 
pályázatunk kivitelezése is a 

startnál toporog. Az egyik a 
Temető, a Bartók Béla és a Deák 
Ferenc utca két szakaszát érin-
ti. Itt szegély és csővezeték épül 
és aszfaltozni fognak és így ve-
zetjük el a mélyebben fekvő te-
rületek és a csúszás megelőzésé 
érdekében az esővizet. A kivite-
lezői szerződést július 8-án ír-
juk alá. A másik ezzel kapcso-
latos munka a Dózsa György 
és a Deák Ferenc utcákat érinti. 
Itt felszíni csapadékelvezetéssel, 
aszfaltozással és padka építéssel 
oldjuk majd meg a településün-
ket óvó feladatot. 

– A fenntarthatóság nagyon 
fontos szempont a hosszútávú 
felelős gazdálkodás érdeké-
ben. Ezért a polgármesteri hi-
vatal energetikai felújításának 
energia megtakarítással járó 
eredménye pozitívan fog hatni 
a településünk költségvetésére. 
Ez a projekt is hamarosan in-
dul, jelenleg a tervező kiválasz-
tásánál tart – mondta el Jobb 
Gyula polgármester.   

Több projekt a kulcsiak 
mindennapjainak meg-
könnyítésére befejező-
dött. A következőkben 
erről számolunk be Jobb 
Gyula polgármester segít-
ségével.

– A kegyeleti tiszteletet na-
gyon fontosnak tartom. Ezért 
örömmel közölhetem, hogy el-
készült a ravatalozó. Az épü-
let megújult kívül, belül és a 

mai kor alapvető elvárásai sze-
rint szociális blokkot is kiala-
kítottak a forrásoknak köszön-
hetően. Itt az egykori szabály-
talan vízbekötés ügyeit kellett 
elsőként tisztázni, majd a fel-
újítások során megújult a bel-
ső berendezés és a térburko-
lat is. Sőt, a temetkezési szo-
kásaink átalakulását figyelem-
be véve egy száz helyes urnafal 
is megépült. Ehhez kapcsoló-
dóan módosítani kell majd a 

rendeletünket, ezért az árat il-
letően később tudok majd csak 
tájékoztatást adni – majd így 
folytatta a polgármester:  

– Július 7-én lesz a Rákóczi, 
Arany és a Kőris utcák egy ré-
szében elvégzett aszfaltozás mű-
szaki átadása.

– Szintén elkészült a Sőtér sé-
tány és az Aranyhegyi dűlő kö-
zötti szakasz új aszfaltburkola-
tának, útszegély és padka kiala-
kítása.

– A település kül- és belte-
rületein, a murvás utak javítá-
sa is befejeződött. Ugyanakkor 
a vállalkozóval kötött szerződés 
szerint jelzéseink alapján javítást 
fog végezni a továbbiakban ész-
lelt hibás útszakaszokon. Ezért 
érdemes jelezni a fellelt hibák-
ról, bármelyik hivatalos elérhe-
tőségeinket. De itt is szeretném 
hangsúlyozni a Facebook er-
re nem alkalmas – tájékoztatott 
Jobb Gyula polgármester.

Kulcskérdés: indul a reformkor  
az új projektekkel a faluban
Többek között: iskola felújítás, bölcsőde építés, rendelő bővítés, hivatal felújítás  

Temető és útfelújítások 
Örömhír, az elkészült beruházásokról 
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 Közösségi rendezvény-
re invitálták a civil szer-
vezetek a helyieket a 
Nap háza Hold udvara 
rendezvényhelyszínre 
június 25-én 10 órától 
éjfélig. 

Sok résztvevős, színes prog-
ramok kínálatával várták az 
érdeklődőket a település ci-
vil szervezetei szombaton. 
Voltak sport- és helytörténeti 
programok, kézműves vásár, 
pónilovaglás, népi játékok, 
a Joy & Co kutyaiskola be-
mutatója, tüzes ételek viadala 
– nem kevesebb, mint tizen-
négy csapat részvételével –, 
és a nap végén neonparádés 
vidámság, diszkó is szerepelt a 
kínálatban. 

A főszervező a KUBAK, a 
Kulcsi Baráti Kör elnevezésű 
szervezet volt, amely pályáza-
ti forrásból kezdett el a közös-
ségépítő rendezvényen dolgoz-
ni. A szervezőmunkának és a 
rendezvénynek az elmúlt esz-
tendőben a pandémia is útját 
állta. Pedig a nagy múltú szer-
vezet nem titkolt célja a ren-
dezvénnyel az volt, hogy a tele-

pülésünk rohamosan növekvő 
lakossága ne csak esetlegesen 
találkozzon, hanem megismer-
hessék egymást. Így aztán idén 
újra belevágtak a rendezvény-
szervezésbe. 

A szombati esemény meg-
nyitója 10 órakor volt. Beszédet 
mondott a KUBAK elnöke, 
Oberrecht Tamás, őt Molnárné 
Lukács Anita és Deák Ibolya 
követte. A megnyitó után a fő-
zőverseny késedelem nélkül, 
azonnal kezdetét vette. 

A szervezők erőnlétének biz-
tosításához Ambrus Péter 

Sok résztvevő, rengeteg program és valódi fesztiválhangulat
Közösséget összekovácsoló kulcsolódás  

 A esemény megnyitóján mások mellett beszédet mondott  
a főszervező KUBAK elnöke, Oberrecht Tamás

 A vadászok nem csupán a végeredmény elfogyasztásánál,   
de az odavezető út során is jól érezték magukat 

 Rácz Józsefné Edit volt a „legvidámabb" főszakács 

 Halász Tibi és kislánya 
Berta is remekül szórakoztak 
az eseményen
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készítette az aratólevest. A 
gasztro megmérettetés szak-
mai zsűrizését Paszuly séf 
(Schwarzenbarth Zoltán) el-
nökletével, Molnár Gergely 
és Márkovics Róbert végezte. 
Minden csapatot díjaztak a ki-
tűnő teljesítményért és ajándék-
kal jutalmazták. Három kategó-
riában – amelyek a kanalasok, 
villások és tüzes ételek elneve-
zést viselték – összesen három 
csapatot emeltek ki különdíjjal 
jutalmazva. A Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület csapatát a 
kőlevesükért, látványos és kü-
lönleges tálalásért, harmoni-
kus ízvilágért. Az Orbán csa-
lád csapatát csikós tokányu-
kért, a helyszínen szaggatott, 
különleges kapros, juhtúrós 
galuskájukért. Buzás Gábornak, 
a Kulcsi cseppentő elnevezésű 
csapatnak szintén különdíjat ér-
demelt a versenyétele, ezt (he-
vített palóc öntöttvas eszközzel 
készített, füstölt húsos szend-
vics) találták az ítészek a leg-
tüzesebbnek. A közönség sza-
vazatát Molnár Gergely csapa-
ta nyerte el füstös smokerükkel. 

A fesztiválhangulatot a szer-
vezők szándéka szerint sajátos 
teraszok színesítették sok szó-

rakozási lehetőséggel kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. 

A délelőtt javarészt sportos 
programokkal telt. A rekkenő 
hőségben a K1 Fittnes mint-
egy húsz fős csapata mutatták 
be edzésprogramjukat Szabóné 
Márfy Zsuzsi vezetésével, majd 
kétszer negyven percben a 
helyszínre telepített speciális 
bringákon spinninget próbál-
hattak ki a bátrabbak Molnár 
Zoltán feszes tempójában. 

Majd remek műsorukkal és 
a himnuszukkal köszöntette a 
helyieket a Vidám Emberek 
Közössége. 

Sok egész nap elérhető prog-
ram közül is válogathattak a 
helyszínre kilátogatók: volt a 
kölyökudvarban a népi játékok 
mellett légvár és Black Hole szi-
mulátor. Megállás nélkül mű-
ködött a rodeo bika. 

A sportrajongók az ameri-
kai focival, valamint a Kulcsi 
Sportegyesület evezős szak-
osztályával ismerkedhetettek  
meg közelebbről. A művész 
placcon a helyi művészek 
rendezvény ihlette alkotása-
it csodálhatta a kulcsi nagy-
érdemű, valamint népi kis-
mesterség bemutatót tartott 

a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület. A piactéren helyi 
kézművesek portékáira te-
hettek szert az eseményre ki-
látogatók. A rendezvényhely-
szín közepén felállított jurtá-
ban nagyszabású fényképar-
zenálon ismerkedhettek Kulcs 
múltjával, jelenével. A jurta ol-
dalán a Kulcsi Krónika fotópá-
lyázatára beérkezett alkotáso-
kat lehetett megcsodálni, ame-
lyeket később majd egy külön 
tárlaton is bemutatunk. 

A Kulcsolódás elnevezésű 
eseményen helyet kaptak a he-
lyi vendéglátó egységek kitele-
pülő standjai is, amelyek kü-
lönböző ínyencségekkel vár-
ták a vendégeiket. A résztve-
vők között két vacsorautalvány 
is gazdára lelt, melyet az R-Café 
ajánlott fel.

Egész nap kellemes zene biz-
tosította a szórakozást, este ha-
gyományos Szent Iván-éji tűz-
ugrás és neonfényes utcabál 
fokozta a hangulatot. A júni-
us végi utolsó szombaton sok 
résztvevős – a szervezők szerint 
nyolcszáz főt is meghaladó –,  
rengeteg program és valódi 
fesztiválhangulat volt a szoci-
ális intézmény területén.

Sok résztvevő, rengeteg program és valódi fesztiválhangulat
Közösséget összekovácsoló kulcsolódás  

 Mariann és Vali (majdnem) privát kulcsolódása

 Bo-Dó Kerámia is kitelepült a termékeivel az eseményre
 A sportegyesület evezős szakosztálya elhozta a hajókat is, 
amelyeket a bátrabbak ki is próbáltak
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Településünk közműve-
lődési intézményében 
június 24-én 18 órától 
nagyszerű programra 
várták az érdeklődőket, 
Pajzán székely mesés est 
címmel. 

Elsősorban a székely nyelv-
járást, észjárást és humort 
kedvelő közönséget invitál-
ták az előadásra. A szervezők 
azt ígérték, hogy a nevettető 
próza mellett pajzán népda-
lokkal fűszerezett nagy sikerű, 
szórakoztató előadást láthat 
majd a közönség, amely a kul-
csi alkalomig 159 előadást élt 
meg. A 160. pénteki program 
kifejezetten felnőtteknek szólt 
és beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, mert minden 
résztvevő remekül szórakoz-

hatott, ráadásul – a Kulcson 
már megszokottakhoz híven- 
pályázati forrásból finanszí-
rozott önkormányzati rendez-
vényként a belépés ezúttal is 
díjtalan volt. 

Éger László népművelő, ze-
nész, színész meggyőző és sok 
rétű tehetsége sokszor meglep-

te és végül lehengerelte a prog-
ramra érkező érdeklődőket. Az 
erdélyi gyökerekkel rendelke-
ző fiatalember, nagyszerű ízes 
székely szavai elvarázsolták a 
hallgatóságot. Az általa elő-
adott mesés történetek pe-
dig mindenkinek könnyeket 
csalt a szemébe a nevetéstől. 

Partnere, Fazekasné Domak 
Anikó nem ismeretlen tágabb 
környezetünkben. A citeramű-
vész, népzenetanár, etnográfus 
elismert szakmájában és ren-
geteget zsűrizik népdal ének-
lő versenyeken, olvasóinknak 
többek között innen is ismerős 
lehet. Anikó Kulcsra is gyönyö-
rű viseletben érkezett, citerán 
kísérte magát. Ezúttal azonban 
a dalokat huncut, pajzán szö-
vegekkel énekelte, a közönség 
visszatapsoló kedvű nagyörö-
mére.

Kivételes élményben lehe-
tett része minden résztvevő-
nek az előadáson. Azt hiszem 
talán nem vagyok egyedül az-
zal a véleményemmel, hogy szí-
vesen hallgatnék még székely 
meséket és népdalokat akár 
más felütéssel is. 

Székely mesékkel vártak
Felnőttekhez szóló, pajzán programot szerveztek a faluházban 

 Üdítő nyár esti szórakozásban volt részünk 
székely nyelvjárásban és huncut népdalokkal

Június 25-én tűz ütött ki  
a Rácalmás katolikus 
templomában. A tűzoltók 
három vízsugárral oltották 
el a lángokat.

A Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság informáci-
ói alapján az összesen százötven 
négyzetméteres templomépület 
mellékhajóját, huszonöt négy-
zetmétert érintett a tűz. A du-
naújvárosi, a pusztaszabolcsi 
és a solti hivatásos tűzoltók a 
megyei katasztrófavédelmi mű-
veleti szolgálat irányítása mellett 
dolgoztak a mentés során.  

Szeleczky Csaba atya – aki 
a kulcsi plébános is – a Szent 
István király-templom plébáno-
saként a következőkről tájékoz-

tatta a Dunaújvárosi Hírlap ol-
vasóit:

– Óriási a kár, számításaink 
szerint több millió forint érté-
kű. De az anyagiakon túl a hí-
vők vesztesége és fájdalma még 
nagyobb, amely rendkívül meg-
rázó. Értesüléseim szerint több 
rácalmási sírva fakadt, amikor 
tudomást szerzett a pusztítás-
ról. Mindez természetesen ért-
hető, főleg, ha abba is belegon-
dolunk, hogy valószínűleg a kö-
zösség adományai és munkája 
is hozzájárulhatott a templom 
létrejöttéhez. 

– A tűzoltók egyébként azt a 
felvilágosítást adták, hogy elekt-
romos meghibásodás okozhat-
ta a tüzet. Ezért valószínűleg 
a nyolcvanas évek elején épült 

templom alumínium vezetékeit 
majd ki kell cserélni.  A temp-
lom mellett lévő sekrestye teljes 
egészében kiégett, ezzel együtt az 
itt tárolt liturgiás kellékek nagy 
része is megsemmisült, valamint 
az itt lévő elektromos eszközök, 
például a hűtő, vagy a harang 
vezérlője is. Az oldalkápolna is 
sérült a tűz során, az ajtó égett 
el. Azonban a templom és a tető 
ép maradt. Az oltás során ugyan 
minden ablakot betörtek, de a fa-
lak nincsenek elázva.  Sehol sem 
kell attól félni, hogy összedőlne 
az épület. Jelenleg is szellőztet-
nek és bár kissé kormos lett min-
den, de vélhetően ezt szakértői 
segítséggel le lehet majd tisztíta-
ni, ennek ellenére jelenleg jó ide-
ig nem lesz használható a temp-

lom. Az épületen van biztosítás, 
amellyel kapcsolatos ügyintézést 
az egyházmegye illetékesei in-
téznek majd. A tüzet az önkor-
mányzati temető gondnoka vette 
észre. Úgy tudom, hogy az tűnt 
fel neki, hogy a sekrestye hasz-
nálaton kívüli kéménye füstöl.  
A hír, miszerint egy rácalmási 
görögkatolikus ifjú pár házaso-
dott volna a templomban – való-
ban igaz. Azonban időben értesí-
tettük őket és a szertartást celeb-
ráló Kovács István parókust, így 
a pentelei templomban tarhatták 
meg végül a ceremóniát. 

– A felújítás végéig a rácalmási 
hívőket is a kulcsi templom-
ban várom, minden szombaton  
17 órától – mondta el Szeleczky 
Csaba plébános.

Kiégett a szomszédban a sekrestye 
Tűz pusztított a rácalmási katolikus templom épületében 
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Hirdetmény
Tisztelt kulcsi lakosok!
2022. október 1. és november 28-a között kerül sor a 2022. 
évi népszámlálás végrehajtására, melynek lebonyolítása a 
települési önkormányzatok feladata lesz számlálóbiztosok 
bevonásával. A számlálóbiztos nagykorú, cselekvőképes 
személy lehet. 
Az alábbi személyek jelentkezését várjuk számlálóbiztos 
feladatkör ellátására:
• legalább középfokú iskolai végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret (legalább alapvető, 

vagy felhasználó szintű számítógépes ismeret, érintő-
képernyős készülékek használatában való jártasság),

• tanulási képesség (vállalja a felkészülés során új isme-
retek önálló elsajátítását, vizsgázást)

• jó fellépés, beszédkészség,
• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (idegen 

nyelv ismerete előnyt jelenthet),
• konfliktuskezelő készség,
• titoktartás,
• helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobilte-

lefon, e-mail elérhetőség)
• saját eszközzel és internetelérés a felkészüléshez: rendel-

keznie kell olyan informatikai eszközzel, amelyen meg 
tudja tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni 
tud (asztali számítógép, laptop, tablet)

• elektronikus és telefonos elérhetőség: a folyamatos és 
hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkeznie kell 
mobiltelefonnal és e-mail címmel

A számlálóbiztos főbb feladatai:
• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismere-

tek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga el-
végzése,

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresé-
se, címpontosítás, a kérdőívek KSH által előírt módon 
való kitöltése, címjegyzék vezetése, meghiúsulások do-
kumentálása, rendszeres beszámoló a terepen tapasz-
taltakról, kapcsolattartás 

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 3. számú mel-
léklet 362/2020.(VII.23.) Korm.rend. alapján. Amennyiben 
úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munká-
ban, a felsorolt feltételeknek megfelel, és számlálóbiztosnak 
jelentkezne kérjük, hogy küldje el nevét, és elérhetőségi 
adatait (telefonszám, e-mail cím) az igazgatas@kulcs.eu  
e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2022. július 31.

Dr. Neumann Helga sk.
Kulcs Község Önkormányzat jegyzője, 

helyi népszámlálási felelős

A Kulcsi Szociális Intézmény 
pályázatot hirdet

gondozói (házi szociális)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kulcs Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az idős, 
beteg ember saját otthonában az 1993. évi III. törvény A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a végrehajtási 
rendeletei alapján (személyi gondozás, szociális segítés).

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatások a „Közal kalma
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény alapján.

Egyéb juttatás:
• Munkaruha juttatás
• Cafeteria

Pályázati feltételek:
• középfokú szakképesítés az 1/2000. SzCsM  
 rendeletben foglaltak szerint 
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• szakmai alkalmasság
• 13 év szakmai gyakorlat 
 (szociális vagy egészségügyi terület)
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű empátiás készség, segítőkészség, 
emberszeretet, terhelhetőség, rugalmasság, jó 
szervezőkészség, jó konfliktuskezelési készség, 
együttműködési készség és legyen „csapatjátékos”.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 
végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres 
felvétel esetén). 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betölthető legkorábban:  
elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Adorjánné Bozsódi Irén nyújt személyesen az intézmény 
székhelyén, vagy a 06 (25) 627117es  
vagy a 06 (70) 8010149es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen: Kulcs, Rákóczi u. 151.
• Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Szociális Intézmény  
címére történő megküldésével (2457 Kulcs, Rákóczi u. 151.). 

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Kulcs Község honlapja: www.kulcs.eu
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Kulcs legifjabb polgárai

A szülők által készített fotók segítségével olvasóink is megismerhetik 
Kulcs legfiatalabb polgárait.  

Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Hegyesi Péter 
2022. január 7.

Horváth Gréti 
2022. március 12.

Müller Hedvig Tamara 
2022. január 17.

Papp Lilla 
2022. február 7.

Borzási Krisztián Sándor 
2022. április 21.

Czinege Olívia Szófia
2022. január 11.

Molnár Minna 
2022. február 5.

Akucs Árpád 
2022. február 7.

Keresztúri Zoé 
2022. május 14.

Lambert Ádám 
2022. április 26.
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Augusztus 5-én  
a Vöröskereszt helyi 
Alapszervezete véradást 
szervez a faluházban,  
14 óra 30 perctől  
17 óráig. Talán a nyári 
forróságban nem ilyen 
elfoglaltságról álmodo-
zunk, de ilyenkor van  
a leginkább szükség  
a vérkészlet utánpót-
lásra.

A Dunaújvárosi Hírlap ha-
sábjain Kállai Félix tollából 
jelent meg egy interjú Feth 
Katalinnal a Vöröskereszt 
Duna újvárosi Szervezetének 
vezetőjével a témában. 

– Miért van szükség a vér-
adásra ilyenkor is? 

– A vér nem állítható elő 
mesterséges úton. Éves szinten 

5200 donornak kell vért adnia 
ahhoz, hogy Dunaújvárosban 
és környékén biztosított legyen 
a vérellátás. Ezt a számot va-
lamelyik évben jobban, más-
kor megközelítve tudjuk telje-
síteni. A nyári időszakban job-
ban szükség van a véradásra 
a nagyobb számú balesetek 
miatt és az önkéntes véradók 
szabadsága miatt. Az egész-
ségünk mindennél többet ér. 
Mindannyiunk családjában 
volt már valaki műtéten, vagy 
egyéb betegséggel kórházban. 
Jogos elvárás az, hogy ha vért 
kell kapnia a betegnek, akkor 
legyen elegendő mennyiség-
ben vér az orvosok és a bete-
gek részére. Ezt a vérmennyi-
séget az önkéntesek véradása 
biztosítja. Ezt teljes véradás-
nak hívjuk. 

– Miért éri meg vért adni? 
– Mindannyian kerülhe-

tünk olyan helyzetbe, hogy vér-
re lesz szükségünk. Valljuk be, 
jobb érzés segíteni másokon a 
véradással, mintha mi szorul-
nánk rá a mások által adott vér-
re. Ezenkívül a véradás egy kö-
zösségi program is. 

– Milyen a véradási hajlan-
dóság Dunaújvárosban és kör-
nyékén? 

– Sajnos elmondható, hogy 
folyamatosan csökken a vér-
adási kedv, szerencsére a plaz-
madonoroknak kötelező vért 
is adniuk bizonyos időközön-
ként. Ma már nem elég, ha csu-
pán kitesszük a plakátokat, új-
fajta donortoborzó módszere-
ket kell bevetnünk. 

 – A koronavírusos időszak 
alatt nem tudtunk eljutni nyil-

Kitüntették a vöröske-
reszt megyei önkéntese-
it, köztük térségünkből 
a nagyvenyimi mellett a 
helyi alapszervezet veze-
tőjét is.

A nemzetközi mozgalomnak 
17 millió önkéntese és 450 
ezer dolgozója van, több mint 
160 millió embert ér el évente. 
Hazánk 1881-ben csatlako-
zott a szervezethez. A Magyar 
Vöröskereszt az egyetlen olyan 
társadalmi szervezet hazánk-
ban, amelynek működéséről 
önálló törvény rendelkezik. 

A Magyar Vöröskereszt 
több mint 600 ezer emberhez 
jut el a helyi igényeken alapu-
ló, sokszínű és innovatív szol-
gáltatásokkal, amelyek hozzá-
járulnak a biztonságosabb és 
erősebb közösségek építésé-
hez. A szociális segélyezéstől 
és az elsősegélynyújtás oktatá-
sától kezdve a véradások szer-
vezéséig a neves szervezet tevé-
kenysége nagyon szerteágazó. 

Június 10-én, a vöröskereszt 
napja alkalmából önkéntesei-
nek és segítőinek mondott kö-
szönetet, s adott át kitünteté-
seket a Fejér Megyei Szervezet 

– írja a feol.hu. Fábián Károly, 
a Magyar Vöröskereszt alelnö-
ke és a Fejér megyei szerve-
zet elnöke beszédében a szerve-
zet megalakulásának előzmé-
nyeit, annak történetét eleve-
nítette fel. 

– A szervezet szimbóluma 
az egész világon ismert, a svájci 
zászló inverze. Hirdeti, hogy a 
vöröskereszt a rászorultság el-
vén segít mindenkinek. Tehát 
mindentől pártatlan, függet-
len vallástól, hovatartozástól 
– mondta Fábián Károly, aki 
Horváth Péter Zsolt főigazga-
tó-helyettessel közösen adta át 

a segítőinek és támogatóinak 
odaítélt elismeréseket. 

A magyar országos ve-
zetőség döntése nyomán a 
Vöröskeresztes Tevékenységért 
elnevezésű kitüntetés ezüst fo-
kozatával két, térségünkben te-
vékenykedő vezetőt ismertek 
el. Egyikük, Herbert Ildikó 
Nagyvenyimről, a másikuk pe-
dig Kaiserné Gödöny Erzsébet, 
aki hosszú évek óta a kulcsi 
alapszervezet elnöke– mind-
ketten ebben a rangos elisme-
résben részesültek önzetlen, 
kitartó humanitárius munká-
jukért.

Önzetlen, kitartó humanitárius 
munkáját értékelték
Magas rangú Vöröskeresztes elismerést vehetett át Erzsike 

Nyári véradás a faluházban
Ilyenkor még inkább szükség van az utánpótlásra 

Véradás
2022. augusztus 5-én,

14.30–17.00 között  
véradást szerveznek 

a faluházban

vános helyekre, csak intézmé-
nyi keretek között lehetett vér-
adást szervezni. Ez az időszak 
és a koronavírus-betegség is 
nagyon visszavetette a véradási 
hajlandóságot. Időközönként 
tematikus véradásokat szer-
vezünk, amit nagyon szeret-
nek az emberek. Volt már 
Mikulás- és Valentin-napi, sőt 
retró véradás is. Vidéken kö-
zösségmegtartó esemény is a 
véradás, ahol egy kis vendég-
látás, kellemes beszélgetés tár-
sul az eseményhez. Oldottabb a 
hangulat. Vannak kiemelkedő 
véradóink, a környéken húsz 
fő körül van azoknak a szá-
ma, akik száz fölött járnak a 
véradást tekintve. 
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A település faluházá-
ba 2022. június 20-ra 
kiállításmegnyitóra invi-
tálták a művészetkedve-
lő érdeklődőket. 

Az iskolai vakáció beköszön-
tével a faluház nagyterme  
néhány hétre eredeti funk-
ciójában tud működni, no 
nem sokáig csak addig míg 
a diákok újra bírtokba nem 
veszik a közművelődés helyi 
panteonját. Addig azonban a 
szakemberek több kiállítást és 
programot is szerveznek a kul-
csi lakosság örömére. 

Június 20-án két helyi illető-
ségű alkotó, Fehérvári Anna és 
Beszedics István festményeiből 
nyílt kiállítás. Az alkotópáros 

tagjai az életben is partnerek. 
Ezért a festményeikből összeál-
lított válogatást is közösen mu-
tatták be a nagyközönségnek. 
A mintegy évtizednyi alkotó-

munka lehetővé tette, hogy a 
festő pár nagyon színes anya-
got mutathatott be mind témát, 
mind a technikát érintően egy-
aránt. Érdekes volt megfigyelni 

a képeket abból a szempontból, 
hogy a páros mely tagja  fest-
hette. Míg az aktokat a part-
nerkapcsolat férfi tagja, addig 
a csendéleteket a hölgy alkot-
ta elsősorban. 

A sikeres ünnepi eseményt 
megnyitotta Farkasné Pulay 
Csilla a rácalmási művészet-
kedvelő civil szervezet vezető-
jeként, közreműködött Bartók 
Béláné verseléssel és Németh-
Nagy Nina zongorajátékával. 
Sok barát, ismerős, még az 
egykori mesterek is eljöttek a 
megnyitóra, amely valódi ün-
neppé nőte ki magát. 

A tárlat az intézmény nyit-
vatartási idejében, hétközna-
pokon július 3-ig volt megte-
kinthető.

Páros kiállítás nyílt júniusban
Nagy sikerű ünnepi esemény volt a faluházban 

 Fakkasné Pulay Csilla, Beszedics István és  Fehérvári Anna

A Kulcs Községi Önkormányzat és a Vidám Emberek Közössége
2022. JÚLIUS 14-ÉN, A KULCSI HAJÓÁLLOMÁSON

nyugdíjas találkozót szervez.
Vendégvárás, gyülekező a helyszínen 9 órától lesz, a rendezvény 10 órakor 

kezdődik. Meghívott vendégeinket 10 fős csoportokban várjuk 

PROGRAM:
10 órától a csoportok, bemutatkozó előadása: 
Szeretnénk, ha megismerhetnénk még jobban egymást. 
Minden csoport készül saját műsorral és egy tányér házi süteménnyel. 
Lesz tánc, ének, vers és bohózat.
13 órától a meghívottakkal közös ebéd
15 órától meglepetésünk vendégeinknek a Dankó Rádió műsora, 
amely a nagyközönség számára is nyitott. 
Fellépnek Szávolovics Gabriella és Boros János népdal és nóta 
énekesek, és kíséretükben öt tagú cigányzenekar játszik majd.
Végül a Rácalmás-Kulcs szenior örömtánc csapatának bemutatója, 
majd össztánc a vendégekkel és minden jelenlévővel.

Tisztelet  
a munkájukért
Július 1-jén Semmelweis-
nap van, a magyar egész-
ségügy napja, egyben az 
egészségügyi dolgozók 
számára munkaszüneti 
nap. 

A közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, va-
lamint a Közszolgálati 
Tisztviselők Napja mun-
kaszüneti nappá való nyil-
vánításáról szóló Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
3/2018 (IV.26.) önkor-
mányzati rendelete alapján 
július 1-én a Polgármesteri 
Hivatalban is szünetelt az 
ügyfélfogadás.

Köszönjünk a települé-
sen, a kulcsiakért dolgo-
zókat!
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Szerdán volt  
a 2021/22-es tanév 
utolsó napja, majd  
a rákövetkező  
szombaton a balla-
gást is megtartották 
Kulcson az iskolában.

Településünkön a Fekete 
István Általános Iskola vég-
zős diákjai a bolond ballagás 
és a szerenád után június 
18-án, szombaton ballagtak 
el. Az ünnepi pillanatoknak 
délután 17 órakor lehettünk 
tanúi. Az alsós sorfalak mel-
lett vonultak végig a nyolca-
dikosok az iskola termein, 
folyosóin egészen az udva-
rig, ahol a szülők, család-
tagok gyűrűjében köszöntek 
el tőlük a hetedikesek, és 
tanáraik, valamint felkerült a 
nevük az iskola emlékfájára 
is, természetesen az emble-
matikus programelem a ta-
nárok csasztuskája idén sem 
maradhatott ki. 

Schinogl Ferenc igazgató 
beszéde során útravaló gon-
dolataiban így fogalmazott:

– A tavalyi év volt az első 
olyan alkalom, hogy két vég-
zős osztályt köszönthettünk 
ez alkalomból. Az időközben 
beiratkozott gyerekek hozta 
létszámnövekedés miatt hat 
év után osztálybontásra volt 
szükség. Idén ismét két osz-
tályunktól köszönünk el az-
zal a különbséggel, hogy ők 
az elsők, akik kezdettől fog-
va külön osztályközösségben 
tanultak. 

Gyakran találkozhatunk 
azzal a kifejezéssel, hogy az 
iskola az életre nevel. Mi el-
mondhatjuk – az iskola maga 
az élet. Alig volt olyan egy-
mást követő év, melyben ne 

történt volna változás; szin-
te már megszoktuk.

A legváratlanabb helyze-
tekhez alkalmazkodtunk kö-
zösen. Ha az itt töltött idő 
emlékei között keresgélünk, 
nem csak az ilyenkor szo-
kásos szinte klasszikusnak 

mondható gondolatok jut-
hatnak eszünkbe – érkező 
távozó osztálytársak, peda-
gógusok –, hozzátehetjük a 
járványhelyzetet on-line ok-
tatással, vagy az iskolaépü-
let tanteremhiányából adó-
dó tanulást a Faluházban. 
Utóbbiban a segítséget ez-
úton is köszönöm polgár-
mester úrnak és a helyi ön-

kormányzatnak. A testneve-
lés órákra felkészülést és a 
Faházat pedig gondolatban 
tegyük is mindjárt zárójelbe. 

Azt is gondolom, az isko-
la nem csak körülmény, ak-
kor már nem lennénk itt. De 
mindannyian megérdemel-

nénk már, hogy az a szelle-
miség amit ez az iskola kép-
visel, méltó otthonra találjon.

Ezek az értékek pedig 
ezidáig biztos alapokat ad-
tak tanulóinknak. Diákjaink 
bejutnak az általuk válasz-
tott középiskolába, legyen 
az jó nevű gimnázium vagy 
szakmát adó képzőhely. A 
visszajelzések alapján nincs 

szégyenkeznivalónk, a ta-
nulmányi eredmények az 
itt kapotthoz képest általá-
ban javuló tendenciát mu-
tatnak. Nyolcadikosaink ez-
úttal is bejutottak a válasz-
tott iskolába. Közülük olyan 
is van, aki pontszámban el-
ső helyen…

Valamennyien ismerik az 
álláspontomat, ezúttal is fon-
tosnak tartom elmondani, 
hogy jó dolog az internet és 
a közösségi oldalak, de az em-
lékként megmaradó igazi él-
mény nem ebből, hanem az 
együtt töltött időből táplál-
kozik. Gondoljuk csak vé-
gig, mi maradt meg az on-
line oktatásból?... De a közös 
kirándulásokról, a zánkai tá-
borról, a diákönkormányzati 
programokról, a szerenádról 
biztosan mindenkinek beug-
rik egy kép, egy mondat egy 
arckifejezés. 

Az az általános vélekedés, 
mely szerint csak évek múlva 
derül ki milyenek is lesznek 
azok a gyerekek, akik kikerül-
nek az általános iskolából – 
a mi esetünkben ezúttal talán 
nem érvényes. Remélem a két 
osztályfőnök tanárnő nem ve-
szi rossz néven, hogy megosz-
tom az általuk elmondottakat. 
Az utolsó tanítási napon a 
„bolondballagás” keretében 
diákjaink látogatást tettek az 
óvodában, a polgármesteri hi-
vatalban, a település jelenle-
gi és egykori polgármesteré-
nél. A két kísérő pedagógus 
beszámolója alapján nyolca-
dikosaink olyan türelemmel, 
szeretettel, intelligenciával vi-
selkedtek, amit ahogy szok-
ták mondani jó volt nézni – 
mondta el egyebek mellett az 
iskola igazgatója.

Elköszöntek a nyolcadikosok 
Júniusban volt az általános iskolai ballagások szezonja 

 Ebben az évben két nyolcadik osztály is elköszönt az iskolától
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Antal Lajos Kulcson él 
feleségével és gyer-
mekeivel. Gyakran je-
lennek meg írásai a 
Dunaújvárosi Hírlapban 
és a közelmúltban vehet-
tük kezünkbe könyvét 
is, amelyben egybegyűj-
tötte sok éven keresztül 
blogjára írt németországi 
repülőtéri élményeit, hí-
res emberekkel történő 
találkozásait. 

A könyv megjelenésével kap-
csolatban Szente Tünde ké-
szített interjút a kulcsi íróval, 
amely elsőként a hírlap ha-
sábjain volt olvasható. Antal 
Lajos mindenkinek ajánlja, 
hogy néhány évre próbálja ki 
magát más kultúrákban, mi-
ként egykoron tették elődeink 
is. Bajorországot 2020 nya-
rán hagyta el, és tért vissza 
Magyarországra.

– Amikor elindultam 
Német országba kétezer-ti-
zenkettőben, úgy terveztem, 
hogy addig maradunk, amíg 
jól érezzük magunkat. A má-
sodik legrégebbi bajor város, 
Freising mellett laktunk egy 
kis faluban, Wolfersdorfban. 
Négy évvel ezelőtt családos-
tul eldöntöttük, hogy „min-
den út hazavezet.” Azért ma-
radtunk még, mert szerettünk 
volna világot látni, amit valóra 
is váltottunk. Ez volt az egyik 
ok, a másik pedig az, hogy a 
feleségem kétezer-tizenkilenc-
ben hazaköltözött, mert a vá-
rosban állásajánlatot kapott. A 
gyermekeim azt mondták, hogy 
ők itthon képzelik el a jövőjüket, 
köszönik szépen, jól érzik ma-
gukat Magyarországon. Nagy 

szerencsémre én is könnyen el 
tudtam helyezkedni, a DSZC 
Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola műszaki ta-
náraként huszonnégy év múl-
tán tértem vissza a pályára. 

– Kétezer-tíz őszén éreztem 
először úgy, hogy a jövőmbe 
mutató terveim eléréséhez ott-
hon egyre kisebb esélyem van 
– ugrunk vissza az időben. – 
Egyszerűen nem úgy alakultak 
a dolgaim, ahogy évekkel koráb-
ban elterveztem. Tisztában vol-
tam azzal, hogyha külföldön 
szeretnék munkát vállalni, ah-
hoz nyelvtudás és ott is használ-
ható képesítés kell. Több lehet-
séges ország is szóba jött, végül 
Bajorország mellett döntöttem. 
A másfél év nyelvtanulás az el-
induláshoz elég volt. Ezek után 
adódott a kérdés, hogy ha ki-
megyek Németországba, akkor 
milyen munkát vállaljak. 

Gyerekkori álmom volt, hogy 
a légi közlekedés területén dol-
gozhassak, így ezzel kapcsolatos 
tanfolyamok keresésébe kezd-
tem, végül találtam egy vállalko-
zást, amelyik légiforgalmi tisz-
teket, azaz rampásokat képez. 
Kétezer-tizenkettő februárjában 
indult a tanfolyam és júniusban 
kaptam meg a szakszolgálati en-
gedélyemet. Két nehéz, sokszor 
reménytelennek látszó év után 
rampás tiszt lettem a münche-
ni repülőtéren, amit Ferihegyen 
kiszolgálásfelelős tisztnek hív-
nak. Az érkező-induló gépeknek 
megszerveztük a földi kiszolgá-
lását, összehangoltuk a különbö-
ző szolgáltatások munkáját úgy, 
hogy az megfeleljen minden elő-
írásnak, a gépek biztonságban és 
időben fel tudjanak szállni cél-
állomásuk felé. 

Az írás  
életformájává vált  

A közösségi médiában a tá-
volléte alatt rendszeresen ta-
lálkoztunk írásaival: – Amikor 
kiköltöztem Németországba, 
már az elején elkezdtem 
blogot írni. Idővel pedig a 
közösségi média egyik repü-
lős csoportjába a műszakja-
imról apróbb írásokat adtam 
közre. Attól váltak érdekessé, 
hogy megpróbáltam a repü-
lőtér emberi oldalát megmu-
tatni. Repülésrajongók köré-

ben osztották meg az írásai-
mat. Magyarul írtam, képe-
ket is mellékeltem hozzájuk. 
Különféle nemzetiségű és be-
osztású emberrel találkoztam, 
szót kellett értenem a kínai 
utassal, a bosnyák rakodóval, a 
francia vagy orosz repülőgép-
pilótával. Minden nap talál-
koztam érdekes emberekkel, 
akikkel pár szót tudtam válta-
ni, és akiktől rengeteg pozitív 
energiát kaptam. Hetven lé-
gitársasággal, huszonöt nem-
zettel volt kapcsolatom a nyolc 
esztendő alatt. 

– Reptéri éveim alatt volt 
szerencsém néhány ismert 

emberrel találkozni. Az egyik 
legemlékezetesebb a kétezer-
tizenháromban világbajnok-
ságot nyert magyar vízilabda-
válogatott volt. A Barcelonából 
Budapestre utazó csapat tag-
jai itt Münchenben szálltak 
át. Kedves, szerény sportem-
berek lévén, nagyon boldog-
gá tettek, hogy mindnyájuk-
tól kaptam egy-egy aláírást és 
megengedték, hogy lefényké-
pezhessem őket. 

– Másik nagy „fogásom” a 
focihoz kötődik, kétezer-tizen-
hat nyarán személyesen Pep 
Guardiolához volt szerencsém, 
aki akkor már a Manchester 
City edzőjeként Münchenből 
Pekingbe indult csapatával. A 
spanyol sztáredző igen kedves 
és barátságos volt velem, és egy 
aláírást is kaptam tőle. 

– Néhány hónappal ké-
sőbb egy Antalyába induló 
Sunexpress gépnél a kollégáim 
szóltak, hogy lesz egy VIP-utas 
is a fedélzeten. Amikor meg-
láttam az utaslistán a Donald 
Trump Jr. nevet, igencsak meg-
lepődtem. Ő ugyanis, az ak-
kor frissen megválasztott, de 
még be nem iktatott amerikai 
elnök fia. Előtte semmit sem 
tudtam róla. Két magas úr-
ral szállt fel a gépre és szeré-
nyen, minden feltűnést kerül-
ve viselkedett. A személyzet tő-
lem tudta meg, hogy ki az il-
lető. Azért volt különleges az 
utazása, mert megtehette vol-
na, hogy magángéppel repül, 
ehelyett szerényen egy fapados 
járattal utazott. 

A könyv online webshop ok ban 
elérhető, és a könyvtárban is 
kölcsönözhető – a szerk.

Emlékezetes reptéri találkozások 
egy falunkbeli szemével
Könyvbe gyűjtötte élményeit és tapasztalatait 
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A Kulcsi Sportegyesület 
futball szakosztálya foci-
tábort tart egy-egy hétig 
az óvodás és a kisiskolás 
korosztálynak.

A gyerekek a boldog vakáció 
során felszabadultak hiszen 
nincsen iskolai kötelezettség, 
csak a szülők aggódnak, ne-
kik komoly feladat a gyermek-
felügyelet megszervezése. A 
Kulcsi Sportegyesület tábor-
ral kapcsolatos kezdeménye-
zését ezért is nagy örömmel 
fogadták a kulcsi gyerekek és a 
szüleik egyaránt. Idén ugyan-
is Kulcson, szervezett iskolai 
felügyelet hiányában kevés az 
ilyen jellegű lehetőség a vaká-
ció idejére.  Hegyi Zita volt az 
ötletgazda és ő vállalta magára 
a tábori élet szervezési felada-
tait, előkészíti az étkezéseket 
és ha szükséges pótanya szere-
pet is vállal. A finanszírozást a 
szülők fizette díjból, valamint 
az egyesület segítségével ren-
dezték. Elsőként a nagyobbak 
táboroztak, az ovisok július 
második hetében érkeznek 
majd a sportpályára. 

A tábori napirend bár fe-
szes, de mindennap van lehe-
tőség szabad játékra is. A hely-

szín alapvetően a pálya köré, az 
egyesület speciális konténerei 
köré szerveződik. A gyerekeket 
nyolc órára várják a focipályá-
hoz, a reggeli után edzés kö-
vetkezik, majd ebédelnek kö-
zösen az R-Caféban. A kötele-
ző csendespihenő után délután 
ismét edzés van mindennap, 
majd uzsonna után mennek 
haza a gyerekek. 

A kilenc, tízéves korosztály-
nak Papp Sándor az edzője. A 

technikai munkáról kérdeztem 
a tapasztalt szakembert:

– A   Kulcsi Sport egyesü let 
futball szakosztályának U9 csa-
pata az elmúlt időszakban na-
gyon sok szép eredményt ért 
el. Ha csak az utóbbiakat em-
lítem akkor betudok számol-
ni a rácalmási tornán szerzett 
harmadik helyünkről. Majd a 
helyi rendezésű tornán kivívott 
ezüst érmünkről is szót kell 
ejteni, Nagyvenyimen szin-

tén ezüstösen csillogott az ér-
münk, de az élmény, hogy a 
Dárdai Palival találkozhattak a 
gyerekek óriási volt. Legutóbb 
pedig Iváncsán egy nyolc csa-
patos tornán felállhattunk a 
dobogó legfelső fokára, ugyan-
is a mi csapatunk nyerte meg.   

– Az edzések során a kor-
osztály szintjének megfelelően 
a sok passzos játékot gyakorol-
juk és a csapatjátékot, a közös-
ségi érzést erősítjük a gyerkő-
cökben. A csapatunkhoz most 
a tábor idejére csatlakozott egy 
adonyi és egy győri kisfiú is. 
Tudatosan figyelek rá, hogy ez 
egy nyári tábor, ezért most még 
inkább nagy hangsúlyt fektetek 
a játékosságra.  

Jövőhéten a legkisebb fo-
cistáknak lesz tábor, ame-
lyet Hegyi Zita mellett Boros 
Tamás szakmai vezető irányít 
majd. 

– A táboroztatás mellett a 
konténerek felújítására is ké-
szülünk. Ezek szolgálnak öltö-
zőként, technikai helyiségként 
a foci pályánál. Megújul majd 
a vizesblokk, az elektromos há-
lózat, a klimatizálás és kamera 
rendszer is szolgálja majd a fel-
újítás után ez egyesület kom-
fortját és biztonságát.

Táboroznak a focista palánták
Nagy segítség a szülőknek és élvezetes elfoglaltság a gyerekeknek 

 A foci táborban az étkezés is közösen zajlik 

 A tábori napirend bár feszes, de minden nap van lehetőség szabad játékra 
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 6390157

  Alpolgármester 
 Fekete György  06 (30) 5845317

  Jegyző  
 Dr. Neumann Helga 06 (70) 6390139

  Aljegyző  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 6390166

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 6390164 
 Nagy Eszter 06 (70) 6390149

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 4330314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 6390152 
 MészárosGodó Anita   06 (70) 6390142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 6390135

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 6390152  
 MészárosGodó Anita   06 (70) 6390142

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 6390147

  Pénztár 
 Timár Angéla 06 (70) 6390148

 Műszaki ügyintéző  
  Szívós Erika  06 (70) 6365217

  Könyvtár, Faluház 
 Létay Ildikó 06 (70) 6390168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 6390162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 6390241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252062

   Kulcsi Szociális Intézmény 06 (25) 627117
 Vezető: Adorjánné Bózsodi Irén  06 (70)  8010149
 Családsegítő: Szabó Beáta Anasztázia  06 (70) 8010068

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 6390143 
 RadnóKovács Zita  06 (70) 4332181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 6390169

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 4408088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254022

  Állatorvos 
 Dr. Szlávik Ferenc 06 (30) 9510062

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 4331676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 9443149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 6390161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 795255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 2233753

 Katolikus plébániai kormányzó 
 Szeleczky Csaba 06 (30) 6776550

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 6000620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 6390160 
 Lukács János   06 (30) 9319564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 06 (30) 6215342 

Fontos telefonszámok

ANGOL TÁBOR
RÁCALMÁSON
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Július 2-án, szomba-
ton a Kulcsi Horgász 
és Természetvédelmi 
Egyesület horgászver-
senyt hirdetett gyere-
keknek. A jelentkezők a 
Duna horgászboltban re-
gisztrálhatta a versenyre. 

A békés viadalt a Duna Hullám 
utca alatti szakaszán rendezték 
kifejezetten a 3-14 év közötti 
ifjú horgászoknak. A gyüleke-
ző 8 órakor volt a vízparton, a 
szervezők zsíroskenyér regge-
livel és rengeteg finomsággal  
– a Vidám Emberek Közösség 
és más kedves egyesületi tag-
társ és segítő jóvoltából – vár-
ták a gyerekeket és a szurkoló 
szülőket. Mivel mindenki csak 
érvényes horgászengedéllyel 
vehetett részt a versenyen, 
ezért a verseny előtti ellen-
őrzés és adminisztrálás után 
jelölték ki és foglalták el a hor-
gászhelyeket, majd kezdetét 
vette a halfogó versengés. A 
gyerekek a rekkenő hőség el-
lenére is kitartóan horgásztak 
és néhány igazán nagyszerű 
zsákmány is horogra akadt.

Évtizedes hagyomány a gyerekekért
Horgászverseny a legkisebbeknek 

 Rekordszámú kis horgász indult 
az idei megmérettetésen

Az eredményhirdetés 11 
óra kor kezdődött, ahol min-
denkit megdicsértek sport-
szerű versenyzéséért, min-
denki kapott érmet és okle-
velet is. A legügyesebb kis-
horgászok külön elismeréssel 
és ajándékokkal is gazdagod-
tak.  Idén a kulcsi gyermek-
horgászverseny első helye-
zettje Posch Vince lett, a má-
sodik legjobb Galina Anna és 
holtversenyben szintén ezüst-
érmes helyezett Csusz Gergő, 
a dobogó harmadik foká-
ra pedig Antal Gergő állha-
tott fel.   
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Kine Bau Kft. 

KŐMŰVESEKET,
SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres.

•  Helyben végzett  •  Cafetéria 
 munka •  Munkaruha
•  Kiemelt, biztos fizetés  •  Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.
E-mail: kinebau@vnet.hu • Tel.: 06-25/501-960


