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Sajnos elmentek
Az idei év nemcsak örömteli híreket hozott számunkra a 
település életében. Az elmúlt időszakban sajnos egymás 
után hagytak itt bennünket Kulcs ikonikus nagy „öregjei”. 
Mindannyiuknak meghatározó szerepe volt a helyi lakosság 
és az ifjúság szemlélet formálásában, kulturális és társadal-
mi szempontból egyaránt. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, 
hogy hiányuk betölthetetlen űrt hagyott utánuk. Olyan em-
bereket veszítettünk el, akik szerepe, történelmi ismeretei 
és véleményformálása építő jelleggel bírt az itt élők számá-
ra. Mindhárman tevékeny, közéleti szereplők voltak Kulcson. 
Szerencsésnek érzem magam, hiszen az itt eltöltött alig több, 
mint húsz év alatt, személyesen is jól ismerhettem őket. 

Elsőként Kaczander Károly, mindenki Karcsi bácsija távo-
zott, településünk díszpolgára, az ’56-os események túlélő-
jeként a forradalom és szabadságharc eszmeiségének a mai 
korosztállyal való megismertetését tűzte zászlójára. A meg-
emlékezések rendszeres szószólójaként sokat megtudhat-
tunk az események hátteréről, amelyek a történelemköny-
vekben nem szerepelnek.

Őt követte Molnár Lajos, Lajos bácsi, vagy ahogy sokan is-
merték „öreg Rolling”. Igaz ő nem volt tősgyökeres kulcsi, 
mégis mióta itt élt szívén viselte a település sorsát, gyak-
ran jelentek meg írásai a Kulcsi Krónikában is, azon fárado-
zott, hogy megpróbálja összekovácsolni településünk lakó-
it, kortól és nemtől függetlenül. Mindenben, mindenkiben 
a jót kereste.

Aztán legutóbb dr. Oberrecht Kornél, Kulcs település dísz-
polgára, és első állatorvosa, aki településünk történetét el-
ső kézből ismerte, könyvet is írt róla. Lebilincselő elbeszé-
léseit lakóhelyünkről, igazi élmény volt hallgatni, olvasni. 
Korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvendett. 

Sajnos elmentek, pedig annyi mindent tanulhattunk volna 
még tőlük.

Szívből kívánjuk nekik és mindazon nagyszerű kulcsinak, 
akik a szűkebb környezetükben, családjaik, barátaik társa-
ságában hagytak betölthetetlen űrt halálukkal, hogy nyu-
godjanak békében!

Rizmayer János
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Hatalmas sikerrel zárult 
a július 14-én a kulcsi 
hajóállomáson megren-
dezett III. Duna menti 
nemzetközi nyugdíjas  
találkozó. Közel húsz 
csoport csaknem  
300 tagja ünnepelt szín-
vonalas műsorral a meg-
újult Hajóállomáson.

Szakértők szerint a nyug-
díjba vonulással lezárul egy 
korszak, ami jó esetben új 
célok kitűzésre motiválhat-
ja idősebb embertársainkat. 
Sokat számít, milyen életfor-
mát választ a nyugdíjas, és 
hogyan bánik intellektuális 
és lelki erőforrásaival. Az ak-
tív életforma ugyanis erősí-
ti az ellenálló képességet és 
az idősebbek hosszabb ideig 
megőrizhetik az  önállóságu-
kat. A szellemi és fizikai ak-
tivitás évekkel képes kitolni 
az egészségromlás határait, 
csakúgy, mint a kiterjedt kap-
csolatrendszer. Mindezekről 

meggyőződhettünk a kulcsi 
Duna-parton. 

Július 14-én a Duna men-
ti nyugdíjas-találkozók sorá-
ban a 2018-as és 2019-es után, 
idén a harmadik nagyszabású 
eseményt szervezte meg a he-
lyi nyugdíjasokból álló Vidám 
Emberek Közössége. Közel 20 
nyugdíjascsoport csaknem 
300 tagja érkezett a megújult 
hajóállomásra a „vidám invi-
tálásra”. 

A vendéglátók vezetője, 
Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
következőket mondta el: 

– Annak idején azért hoztuk 
létre a rendezvényt, hogy meg-
ismerhessük egymást és vidá-
man együtt tölthessünk egy na-
pot. Ez nem egy bonyolult fi-
lozofikus eszme, mégis szerin-
tünk ez a lényeg, a vidámság 
és a jó társaság. Mert, aki vi-
dám, az nem beteg. Vagy ha 
mégis, könnyebben gyógyul 
és bizonyára ti is tapasztaljá-
tok, hogy együtt minden sok-
kal könnyebb. 

A szervezet vezetője tolmá-
csolta Jobb Gyula polgármester 
üdvözletét, aki nagy sajnálatá-
ra idén nem tudott részt venni 
a rendezvényen, majd átadta a 
szót Deák Ibolya képviselőnek, 
aki az önkormányzat nevében 
köszöntötte a résztvevőket. 

A megnyitó után minden 
nyugdíjascsoport rövid be-
mutatkozó műsorral szóra-
koztatta a rendezvény kö-
zönségét és egymást. A kö-
zel húsz csoport mindegyi-
kének műsora kidolgozott és 
színvonalas volt. Néhányukat 

emelném ki az idei kedven-
ceim közül. Kezdetnek mind-
járt a házigazdákat, akik kü-
lönleges dalban mutatkoztak 
be, és mondták el instrukci-
óikat, saját kivitelezésben ké-
szült, csodaszép formaruhá-
jukban. A Tamásiból érkező 
tánccsoport egy westernshow-
val kápráztatta el a közönsé-
get, a stílusos jelmezek és a 
countrymuzsika kellően meg-
alapozták a hangulatot. 

A közönség több produk-
ciónak is állva tapsolt, mint 
például a balatonszentgyörgyi 
Kis Ferencnek, akinek tároga-
tón játszott dallamait többen 
megkönnyezték. A besnyői asz-
szonykórus saját gyűjtésű nép-
dalcsokrát is hangos elismerés 
követte, és felállva tapsoltak az 
ajkai versmondó hölgynek is. 
Ki kell emelni a mezőfalvai kül-
döttség cigány táncos produk-
cióját, amely látványos, szóra-
koztató mivolta miatt külön el-
ismerést érdemel. 

A közös ebéd előtt dr. 
Menyhárt Ferenc mondott 
bibliai gondolatokkal fűsze-
rezett jókívánságot a résztve-
vőknek. Majd az önkormány-
zat és a Nemzeti Kulturális 
Alap jóvoltából Nyári László 
cigányprímás és zenekara vet-
te át a főszerepet a színpadon. 
Az öttagú cigányzenekar au-
tentikus hangzása különleges 
élmény volt, amit Szávolovics 
Gabriella és Bokor János nó-
taénekesek produkciójával to-
vább színesítettek. 

Zárásként a senior tánco-
sok bemutatója, közös tánc és 
mulatozás következett kifulla-
dásig, ehhez Mészáros Gábor 
szolgáltatta a talpalávalót. 

III. Kulcsi Duna menti Nemzetközi 
Nyugdíjas Találkozó
Nagyszabású eseményt szervezett a helyi nyugdíjasokból álló Vidám Emberek Közössége 

 A házigazdák vidám himnusszal köszöntötték a vendégeket

 A Tamásiból érkező csapat westernshowt adott elő
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Településünk lakó-
it leginkább foglalkoz-
tató fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 
Kérdéseket felvető 
problémákból, felada-
tokból ebben a hónap-
ban sincs hiány. Erről 
kérdeztük tehát a pol-
gármestert, Jobb Gyulát.

– Napokon belül megkezdőd-
nek a munkálatok az orvosi 
rendelő bővítésével, amely 
segítségével még kényelme-
sebb és komfortosabb lesz 
az Egészségház. A legkisebb 
kulcsiaknak helyet adó ön-
álló bölcsőde kivitelezése is 
rövidesen elstartol. Ezzel a 
fejlesztéssel a kulcsiak jelen-
tősen nagyobb gyereklétszám 
befogadására alkalmas intéz-
ményeket kapnak majd. Az 
úgynevezett csapadék1 pro-
jekt is rövidesen indul, amely 
a csapadékelvezetést  fogja 

megoldani a Bartók Béla és a 
Temető utcákban és a pumpa 
pálya is a kivitelezés küszö-
bén áll a gyerekek számára 
különleges bringapályát és a 
szabadidő eltöltésének remek 
alternatíváját kínálva.

Előkészítés alatt, a köz-
beszerzési eljárás előtt áll az 
úgynevezett csapadék2 pro-

jektünk – Dózsa György és 
a Deák Ferenc utcákat érin-
tő felszíni csapadékelvezetés- 
és a polgármesteri hivatal 
energetikai felújítása. 

Tervezzük az immár en-
gedéllyel rendelkező Kulcsi 
Szociális Intézményben egy 
kisebb felújítás keretében a  
tetőtérbeépítést. 

Az elmúlt időszakban 
egyeztettünk és dolgozunk raj-
ta, hogy a még ivóvíz nélküli 
utcák is becsatlakozhassanak a 
rendszerbe. Addig is a rászo-
ruló lakosságot mindenképpen 
szándékunk segíteni a jelenle-
gi aszályos időszakban. Ezért a 
szociális  intézményt ilyen irá-
nyú feladattal is megbíztam.     

Nagy bánatomra sajnos elő-
fordulnak rongálások a szinte 
újonnan elkészült játszótere-
inken. A Rákóczi utcai garáz-
daság során a közös haszná-
latra kitett kismotorok, kukák, 
az ivókút, a kiülő csatornája is 
károsodott. Azonban a kame-
rák mindent látnak, ezért meg-
tettem személyesen a feljelen-
tést a rendőrségen. Ha valaki-
nek megszólal a lelkiismerete, 
jelentkezzen! A hivatalos fele-
lősségre vonás alól mentesülhet, 
ha segít kijavítani a hibát- szá-
molt be az elmúlt időszakról 
Jobb Gyula polgármester.

Kulcskérdés
Aktuális munkák, feladatok a polgármestertől első kézből 

Folytatódik az Egészségház bővítése

 Az újságot online is elolvashatja:

www.kulcs.org
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Felajánlás a falunak

 Jobb Gyula polgármester kedves levelet kapott az elmúlt 
napokban Csernai Jánostól, amely így szólt: „Örömmel lát-
juk a falu fejlődésének új lépését a Tavasz utcai buszmegállót. 
Felajánlok hozzá egy kerékpár állványt. Ha elfogadják és ki-
jelölik a helyét, a rögzítésben is segíthetek.” A polgármester a 
felajánlást a település nevében megköszönte és Kulcs javára 
örömmel elfogadta. 
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Dr. Oberrecht Kornéltól – Kornél bácsitól, egy igaz lokálpat-
riótától búcsúzunk. Egy olyan embertől, akinek hiánya mély 
űrt hagy maga után közösségünkben. 

Kornél bácsi 1958. tavaszán vette át Kulcs-Rácalmás tele-
pülések hatósági állatorvosi kinevezését. A család ekkor még 
előző szolgálati helyén, Szabadegyházán lakott, de jártában-
keltében folyton kereste a helyet, ahol megtalálja otthonát. 
Nem is kellett sokat keresgélnie, hisz amikor Kulcson a Bem 
utcában meglátta a Dunára néző házat – mely éppen eladó 
volt – már tudta, ez az a hely, ahol le szeretné élni családjá-
val az életét. A nyár közepén szeretteivel nagy örömmel már 
be is költöztek új otthonukba.

Munkáját ezen a két településen is nagy oda-
adással és hozzáértéssel kezdte meg, a lakos-
ság örült a fiatal állatorvosnak, hiszen abban az 
időben alig akadt olyan ház, ahol ne lett vol-
na valamilyen háziállat. Munkájából adódóan 
rövid idő alatt megismerte a két falu minden 
utcáját, a tanyákat, a házakat a bennük lakó 
emberekkel, gondjaikkal együtt. A kölcsönös 
bizalomnak köszönhetően gyorsan a közélet-
ben találta magát. 1964-ben tanácsi választások 
voltak, s a jelölő gyűlésen a helyi hatalom szándékával szem-
ben a helyi lakosok Őt jelölték, végül a kulcsiak harcos kiál-
lásának eredményeként választották meg járási tanácstagnak.

Azonnal érezte, hogy ekkora bizalmat mindenképpen meg 
kell szolgálni!

Legfontosabb feladatának tekintette a település utcáinak – 
az év minden időszakában való - járhatóságának biztosítását. 

Akkor településünk központját a Tanácsi Kirendeltség és az 
orvosi rendelő jelentették, mely épületek a Deák Ferenc utcá-
ban a Bem utca torkolatánál helyezkedtek el. Sok utána járás-
sal és társadalmi munkával elkészült a Bem utca salakos bur-
kolata, hamarosan követte a Dózsa György utca vízelvezetése, 
burkolása, a Deák Ferenc utca is komoly lakossági hozzájáru-
lással készült el. Még ebben a ciklusban az Árpád utca kohó-
salakos burkolása is elkészült. Szabadidejében a Villasoron sé-
tálva meglepődve ismert fel egyetemi professzorai közül töb-
beket, akikkel szívélyes viszonyt ápolt. Nem csak állatorvosok, 
hanem ismert művészek, fontos közéleti személyiségek is itt 
pihenték ki fáradalmaikat. A velük kialakított jó kapcsolatai 
is hozzásegítették, hogy a település érdekében e nélkülözhe-
tetlen fejlesztések megvalósulhassanak.

A 80-as évek végére Kulcson ezer üdülő ingatlan épült, a 
legalapvetőbb infrastruktúra a közlekedés és elektromos há-
lózat kiépülése jelentős elmaradásával. Ezen túl a sok egyéb 
tennivaló is késztette arra, hogy Kulcs sajátos gondjai, lehe-
tőségei sokkal nagyobb hangsúlyt kapjanak a közös közsé-
gi vezetésben. 

1988-ban, nyugdíjba vonulásával sokkal több ideje és ener-
giája maradt arra, hogy újra belevesse magát a közéleti mun-
kába. Ennek köszönhetően vállalta el az 1989-ben – civil 
kezdeményezésre – megalakult Kulcsi Baráti Kör (közismert 
nevén a KUBAK) vezetését, melynek tíz évig volt alapító el-
nöke. E civil szervezet tevékenységének legfontosabb ered-

ménye a hajóállomás megmentése, azaz községi tulajdon-
ban maradása volt, valamint Kulcs önállóvá válásának ki-
harcolása. Ennek során személyét számtalanszor érték nem-
telen támadások, de végig teljes meggyőződéssel, kizárólag 
Kulcs érdekét szem előtt tartva járta végig ezt a nehéz utat. 
Mindeközben a Kulcs Fejlesztéséért Alapítvány létrehozásá-
ban is kiemelkedő szerepet vállalt. 

Az 1990-es szabad választáson képviselővé választották, 
a közös testületben végig szűkebb hazája érdekeit képvisel-
te. Ennek nehézségei, korlátozott sikerei érlelték meg ben-
ne a meggyőződést: Kulcs önállóan saját gondjait, lehetősé-

geit közvetlenül ismerve – a gyorsabb fejlődés 
útjára léphet.

Az első önálló Kulcsi Testület munkájába 
később kapcsolódott be, de addig is végig fi-
gyelemmel kísérte a képviselők tevékenységét. 
Mandátuma lejártával befejezte a közvetlen rész-
vételét a helyi politikában, átadva helyét a fi-
ataloknak.

Ezzel a legkevésbé sem fordított hátat a köz-
életnek, a már korábban megkezdett helytörté-
neti kutatásait folytatta, melynek kézzel fogha-

tó bizonyítéka, s helyi viszonylatban is felbecsülhetetlen ér-
tékű a Kulcsi Templomok Története és a Kulcs Története fü-
zet kiadása volt.

Szorgalmazására készült el a kulcsi kötődésű állatorvos 
professzorok, a Kulcsi Hatok emléktáblája, illetve az évente, 
így hagyománnyá vált megyei Állatorvos Emlékülés, amely 
az évek során országos kiterjedésűvé vált. Ennek nyomdo-
kán évek alatt kialakult az állatorvosi szoborpark, melynek 
teljessé válását is megérhette. Rendszeresen jelentek meg a 
helyi újságban történelmi, helytörténeti cikkei, korábban ve-
zetésével jött létre helytörténeti kiállítás. Élmény volt vele a 
múltat felidézni, elmélyedni a helyi történelmünk részlete-
iben, akár órákon át… Azon szerencsések közé tartozom, 
akinek ez megadatott.

Belefogott egy nagyobb, átfogóbb helytörténeti munkába, 
évekig kutatta, gyűjtötte az anyagokat, szerkesztette a fejeze-
teket, azonban az elfogyó idő és megfogyatkozott ereje már 
nem engedte, hogy befejezze. Az utókorra hárul majd ez a 
megtisztelő feladat.

Több évtizedes munkáját Díszpolgári cím adományozá-
sával ismerte el Kulcs Község Képviselő Testülete 2005-ben.

Közéleti szereplése ezzel korántsem ért véget, a KUBAK 
örökös, tiszteletbeli elnöke maradt, községi ünnepeken, ci-
vil rendezvényeken pedig büszkén viselte szíve felett azt a 
kis Kulcs címeres medált, melyet díszpolgári címéhez kapott.

Az utolsó útján sem volt ez másként, a koporsóban is a 
szíve fölött volt a kis medál, immár mindörökre.

Drága Kornél bácsi!
Köszönjük azt a sok, áldozatos és felbecsülhetetlen munkát, 

melyet közösségünkért tettél. Nagyon köszönjük, hogy voltál 
nekünk, hogy ismerhettünk. Emléked szívünkben él tovább!

Nyugodj békében! 
Deák Ibolya

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
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Tizenegy éve, egy janu-
ári hajnalon megállítha-
tatlanul elindult a kulcsi 
Hullám és a Deák utca 
nagy része a Duna felé.  
A legsúlyosabb kárt szen-
vedett utcákban 21 házat 
kellett elbontani, mert 
életveszélyessé váltak.  
A löszpart védelme azóta 
is állandó feladatot ad  
a település vezetőinek.

A 2011-ben leszakadt Duna-
parti terület stabilizálásának 
első üteme 2013-ban kezdő-
dött meg. Be kellett fúrni a 
partoldalba, és kivezetni a talaj 
mélyebb rétegeiből is a vizet a 
Duna irányába. Majd a part-
fal-megerősítés kivitelezése 
következett, a kevésbé káro-
sodott partszakaszok rézsű-
zésével megelőzték a további 
földcsúszást. A földmozgá-
sokat azóta speciális műsze-
rekkel folyamatosan figyelik a 
szakemberek. 

A csúszásveszélyes partfal 
állékonyságának növeléséhez 
több nagyszabású önkormány-
zati feladat megoldása is sür-
getően szükségessé vált. Erről 
kérdeztük a település polgár-
mesterét, Jobb Gyulát. 

– Hatalmas tragédia volt. 
Több család élete ment tönkre 
a házával egyszerre. Közös kin-
csünk, a Duna-partunk, a hajó-
állomás is veszélybe került. Sok 
területet ma sem tudtunk tel-
jesen rehabilitálni. Továbbá a 
kárelhárító és stabilizáló mun-
kálatok rendkívül sok anya-
gi forrást igényeltek, nemcsak 

pályázatit, hanem önkormány-
zati önerőt is. Ezért felelős veze-
tőként nem dughatjuk a fejün-
ket a homokba, preventív gon-
dolkodásra van szükség.

– A vészhelyzet elhárítása 
után, a további csúszás megelő-
zéséhez számos feladatot kellett 
megoldanunk, például a csator-
nahálózat kiépítését és a csapa-
dékvíz elvezetését. Az előbbi az 

elmúlt év nyarán befejeződött és 
ezerháromszáznégy ingatlan-
nak volt lehetősége a szenny-
vízcsatorna-rendszerhez csat-
lakozni. 

– A csapadékelvezetés te-
kintetében azonban két pályá-
zatunk kivitelezése is a start-
vonalnál áll. Az egyik tender a 
Temető, a Bartók Béla és a Deák 

Ferenc utcák szakaszait érinti. 
Itt szegély és csővezeték épül, és 
aszfaltozni fognak, ennek segít-
ségével vezetjük el a mélyebben 
fekvő területekről az esővizet a 
csúszás megelőzésé érdekében. 
A kivitelezői szerződést július 
8-án írtuk alá, napokon belül in-
dulnak a munkák. A másik ilyen 
jellegű munka a Dózsa György 
és a Deák Ferenc utcákat érin-

ti. Ezekben az utcákban felszí-
ni csapadékelvezetéssel, aszfal-
tozással és padkaépítéssel old-
juk majd meg a településünket 
óvó feladatot, ez előkészítési stá-
diumban a  közbeszerzési eljá-
rás előtt ál. 

– Fontos feladat a part csú-
szásának megakadályozása ér-
dekében, hogy a településen mi-
nél több útszakasz szilárd bur-
kolatot kapjon. E tekintetben is 
igyekszünk mindent megtenni. 
Így július 7-én a Rákóczi, Arany 
és a Kőris utcák egy részében 
az újonnan elvégzett aszfalto-
zás műszaki átadása megtör-
tént. Szintén elkészült a Sőtér 
sétány és az Aranyhegyi dűlő 
közötti szakasz új aszfaltburko-
latának, valamint útszegélyének 
és padkájának kialakítása. 

– A település kül- és belte-
rületein a murvás utak javítá-
sa is befejeződött. Ugyanakkor 
a vállalkozóval kötött szerződés 
szerint jelzéseink alapján javí-
tást fog végezni a továbbiak-
ban észlelt hibás útszakaszokon. 
Ezért ismét felhívom a figyel-
met, hogy érdemes jelezni a fel-
lelt hibákról, bármelyik hivata-
los elérhetőségünkön – mondta 
el lapunknak Jobb Gyula pol-
gármester. 

Meg kell előzni a partfalcsúszást!
A település vezetése azon dolgozik, hogy ne ismétlődhessen meg az évtizeddel ezelőtti tragédia 

 A murvás utak javítása befejeződött

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
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Július 5-én 17 órakor nyitotta 
meg Rizmayer János művészet 
pártoló a  kiállítás szervezője, 
Kosztolányi György képzőmű-
vész Arcok és legendák című 
tárlatát a településen. A telthá-
zas rendezvényen többek közt 
dr. Mészáros Lajos Fejér megye 
04. választókerület országgyű-
lési képviselője is tiszteletét tet-
te. A nyitó ünnepségen a jelen-
lévők meghallgathatták Juhász 
Gyula: Himnusz az emberhez 
című versét Csuhai Gyuláné 
tolmácsolásában, majd Györki 
István gitárjátéka nyűgözte le a 
nagyérdeműt, felidézve a fest-
ményeken szereplő zenészle-
gendák egy-egy örök slágerét. 
A remek hangulatú rendezvé-
nyen szinte mozdulni sem le-

hetett, akkora érdeklődés övez-
te. Megbizonyosodhattunk 
róla, mekkora igény van a 
művészet adta vizuális táplálék 
iránt. Az elmúlt évek pandémia 
sújtotta időszaka és a jelenleg a 
szomszédunkban dúló háború 

árnyékában igazi felüdülés volt 
a kulcsi kiállítás. Sajnos mire a 
kiállítás megnyitó beszámolója 
megjelent lapunk hasábjain, a 
művész Kosztolányi György 
hosszas betegség után július 
31-én örökre eltávozott.

Kosztolányi György  
nagysikerű kiállítása
Zseniális festmények, nagyszerű gitárjáték és vers a megnyitón 

Kosztolányi György, Györki István és dr. Mészáros Lajos 
társaságában a megnyitón 

Te nem azért festettél, hogy élj, hanem azért él
tél, hogy festhess 

Nehezen találom most a szavakat. Világ éle
temben utáltam búcsúzkodni, ilyenkor mindig su
tának és esetlennek érzem magam, és különben is, 
ez egyáltalán nem illik az én macsó imidzsemhez. 
Különösen fájdalmas, amikor egy jóbaráttól kell 
végső búcsút venni. Nehéz, ilyenkor bármit mon
dani, én is csak keresem a szavakat, pedig nagy
dumás hírében állok, persze közhelyekből egész 
repertoár áll a rendelkezésünkre, de én legalább 
annyira utálom a közhelyeket, mint a búcsúzást. 
Gyurikám…drága barátom, most mégis el kell bú
csúzom tőled, pedig még fel sem fogtam igazán, 
hogy elmentél. Nem ezt beszéltük meg, szó sem 
volt róla, hogy fogod magad és hirtelen távozol. 
Alig egy hónapja nyitottuk meg a kiállításodat, te
le voltál tervekkel, és közösen készültünk a foly
tatásra. Felnéztem rád, a zseniális munkáidra, az 
egyedülálló stílusodra és a tehetségedre. Büszke 
vagyok rá, hogy barátodként tekintettél rám. Te 
nem azért festettél, hogy élj, hanem azért éltél, 
hogy festhess. Igazi művészlélek voltál.

És akkor jöjjön egy közhely, nehogy már én 
kimaradjak. Azt mondják, csak az hal meg akit 

elfelejtenek, hát akkor barátom te biztosan örök
ké élni fogsz az emlékeinkben. Nincs, olyan he
lyiség az otthonomban, ahol ne lenne legalább 
egy kép a falon, amit te festettél. Mindig eszem
be jutsz amikor ránézek valamelyikre, és arra 
gondolok ez csak egy rossz álom, hogy már 
nem vagy közöttünk. Gondolom ezzel nem va
gyok egyedül, hiszen számtalan alkotásod díszí
ti soksok ember otthonát. 

Szerencsésnek mondhatom magam, több ki
állításodat is megnyithattam, arról nem is beszél
ve, hogy az évek során tőled vásárolt huszonva
lahány képpel és egyéb alkotásaiddal, egyedi és 
páratlan Kosztolányi gyűjteménnyel rendelkezem. 

Csak szólok, hamarosan fogok neked rendez
ni egy emlékkiállítást, aztán majd lesheted a fel
hők mögül, hogy miről maradtál le, már megint 
mekkora az érdeklődés!

Ahogy a halálod előtti este a kórházban 
mondtam neked, találkozunk még, de addig is 
fess nekünk, olyan Kosztolányis bárányfelhőket 
meg naplementéket az égre, hagy gyönyörköd
jünk benne!

Nyugodj békében! 
Barátod: Rizmayer János

Búcsú Kosztolányi Györgytől

  Vass Lászlóné
( született: 

Jancsovics Rozália)
1954-2022

Ismét elment egy nagysze
rű ember. Vass Lászlóné, 
Jancsovics Rozáliától bú
csúzunk fájó szívvel. 1954 
január 21én Budapesten 
született, szüleivel és hú
gával Kulcson éltek hosz
szú ideig. Az általános is
kola befejezése után Buda
pesten végezte közép
iskolai tanulmányait. Ezt 
követően Duna újvárosban 
először az óragyárban 
kezdett dolgozni, majd a 
Dunai Vasműben helyez
kedett el. 1969től a Vasas 
Szakszervezet aktív tagja 
volt, később szakszerve
zeti bizalmiként segítette 
kollégáit, munkatársai ki
emelt megbecsülése övez
te. Mindeközben folyamato
san képezte magát, majd 
végül a szerszámraktárból 
ment nyugdíjba. 

Férjével Kulcson ismer
kedett meg és 1975ben 
kötött házasságukból két 
gyermeke született, Anita 
és Tamás és három uno
kája van. Az esküvő után 
Duna  újvárosba költöz
tek.  1990ben tértek visz
sza Kulcsra a szülői házba 
férjével Lászlóval. akivel tíz 
év vel ezelőtt bekövetkezett 
haláláig szeretetben éltek 
együtt. Utolsó éveit új pár
jával töltötte, akivel aktív kö
zösségi életet éltek. Rózsika 
a Vöröskereszt megbecsült 
aktivistája, a helyi rendez
vények rendszeres szerep
lője és aktív szervező köz
reműködője volt. Mozgalmas 
életet élt, osztálytalálkozókat 
szervezett, nagyon szeretett 
kötni, horgolni, kertészked
ni és kirándulni. Legutóbb 
Erdélyben járt a Vidám 
Emberek Közösségével.

Rövid, de súlyos beteg
sége vetett véget boldog 
mindennapjainak. Fájó szív
vel búcsúzunk tőle, de em
léke örökké szívünkben él!
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 Szerkesztőségünk az önök 
szavazatai alapján keresi 
idén ismét a településün-
kön legkedveltebb, legjobb, 
legaranyosabb pedagógusait 
és olyan civileket, akik so-
kat tesznek a gyerekekért. 
Szavazataikat ezúttal is öt 
kategóriában adhatják le. 
Szavazhat bárkire: a konyhás 
nénire, dadusra, óvónénire, 
kisgyermeknevelőre, tanítóra, 
tanárra, takarító nénire, intéz-
mény vezetőre, karbantartóra, 
civil szervezetre, civil szerve-
zet tagjára, a szomszéd bácsi-
ra, boltos nénire, a postásra, 
hitéleti személyre, orvosra, 
egészségügyi dolgozóra, hi-

vatalnokra, köztisztviselőre, 
önkormányzati munkatársra, 
híres emberre, az intézmény-
vezetőktől a közmunkásokig, 
bárkire- akiről, akikről önök 
úgy gondolják, hogy a gye-
rekekért végzett munkájuk 
elismerést érdemel. (Nem kö-
telező minden kategóriában 
szavaznia, de lehet.)  

Az előző évek nagy sikerű 
Pedagógus szavazás elneve-
zéssel indított kezdeményezé-
sét folytatjuk tovább, immáron 
a Gyermekeinkért Díj címmel. 
Minden kulcsi lakos szavaza-
tát várjuk, de egy e-mail cím-
ről csak egy szavazatot tekin-
tünk érvényesnek. 

Gyermekeinkért Díj 2022
I. kategória, a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 

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

.....................................................................................................
III. kategória, civil szervezet, civil szervezet tagja, vagy 
akár a szomszéd néni, akinek nem közvetlenül feladata, 
de mégis nagyon sokat tesz a kulcsi gyerekekért:

..................................................................................................... 
IV. kategória, hivatalos személy: köztisztviselő, orvos, 
aszisztens, védőnő, rendőr, hivatali dolgozó, postás, tűzoltó, 
mentő

..................................................................................................... 
V. kategória, országos ismertségű, közismert személy:
aki közvetve, vagy közvetlenül sokat tesz illetve tett
a kulcsi gyerekekért (pl. művész, politikus, színész stb.)

.....................................................................................................

Szavazatát leadhatja online (kulcsikronika@gmail.com) 
vagy a Kulcsi Krónikából kivágva ezt a szelvényt kitöltve 

juttassa el a Polgármesteri Hivatal postaládájába.
  A szavazatok leadási határideje: 2022. szeptember 15. 

Minden kedves kulcsi lakos szavazatát várjuk! 

Kik a legjobbak? 
Kik tesznek a legtöbbet gyermekeinkért? 

Idén nyáron meg-
hívásos zeneművé-
szeti tábort rende-
zett Kulcs Község 
Önkormányzata te-
hetséges helyi gyere-
keknek.

A tehetséggondozó tábor 
július 18. és 22. között tar-
tott a megújult kulcsi hajó-
állomáson. A szervezésében 
hazai és nemzetközi sikere-
ket elérő fiatal művészek, 
helyi művészetszerető em-
berek, valamint a Jazz P’Art 
elnevezésű civil szervezet 
vett részt. A táborvezető, 
szervező, Lukács Anna a 
következőket mondta el 
lapunknak:

– Az önkormány-
zat a Nemzeti Kulturális 
Alapnak nyújtott be pá-
lyázatot. Az elkészített 
tender sikerének, illetve 
forrásainak köszönhető-
en olyan alkotótábort va-
lósíthattunk meg, amely-

ben a részvétel a gyerme-
kek számára térítésmentes 
volt. Ez alatt az együtt töl-
tött hét alatt a fókuszban 
a hangszeres gyakorlás állt, 
amelyet zeneesztétika és ze-
netörténelem egészített ki. 
Ugyanakkor más művésze-
ti ágak felé is elkalauzoltuk 
a gyerekeket és különböző 
képzőművészeti technikák-
kal is megismerkedhettek a 
hét során a kulcsi zeneisko-
lások. Mindezt a muzsiká-
hoz kapcsolódó élménype-
dagógiai foglalkozások egé-
szítették ki. A tábor utolsó 
napján pedig közös, a nagy-
közönség számára is nyil-
vános koncertet tartottunk, 
így búcsúztak az együtt töl-
tött hét után egymástól a 
résztvevők – mondta el 
Lukács Anna.  

Koncerttel 
zárták a hetet
Tehetséggondozás pályázati forrásból 
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Az osztályfőnökök útravalója
Ballagási emlékeink  

A 8.b osztály létszáma az utolsó 
évben15 fő volt: 8 lány és 6 fiú. 
A felső tagozat négy éve alatt 
összesen 21-en fordultak meg 
ebben az osztályban, de vagy a 
külföldre távozás miatt vagy a 
hat osztályos gimnázium miatt 
vagy más élethelyzetből kifolyó-
lag itt hagytak minket.

 Az utolsó évben kifejezet-
ten nehéz sorsú gyerekből ket-
tő volt ebben az osztályban. 
Az egyik októberben érkezett 
hozzánk, és márciusban csalá-
di tragédia miatt itt is hagyott 
minket. Egy kislány pedig mu-
lasztásai miatt nem osztályoz-
hatóként zártam le. Őt sajnos 
a gyámhatóság felé is le kellett 
jelenteni. Márciusban töltötte 
be a 16. életévét. A lányok kö-
zül hárman mennek tovább 
gimnáziumba, vegyesen pe-
dig technikumi végzettséget 
adó szakközépiskolába. Ez 
utóbbi összesen 9 főre tehető. 
Tanulmányi átlaguk és telje-
sítményük átlagosnak mond-
ható. Talán csak egy gyer-
meknek volt kimagasló szor-
galma és hozzá megfelelő te-
hetsége is. Sok sikert kívánok 
neki ez úton is! 

Tevékeny, mozgékony, 
igen cserfes kis társaság volt. 
Tanulószobára 7 fő járt, akik-
ből 3-4 főt mi köteleztünk gyen-
ge szorgalmuk miatt. Egy SNI-s 
tanulóm volt, akinek sajnos az 
utolsó évben fejlesztést már nem 
tudtunk biztosítani. Mindenkit 
felvettek az általuk kívánt he-
lyekre. Rendőrnek, gépésznek, 
fodrásznak ketten jelentkeztek. 
De a szakács, a vállalkozói me-
nedzser, a vegyész, a mentős 
szakmák is választásra kerültek.

Az évek alatt egy-két tanu-
lóm részesült zeneiskolai okta-
tásban, amit sajnos a nyolcadik 
évfolyamban már nem folytat-

tak. Az első félév kihívásai: a ta-
nulmányi eredmények javítása, 
iskola választása nagyon lekö-
tötte a figyelmüket. Így a kész-
ség tantárgyak háttérbe szorul-
tak. Pedig a mozgás, a zene, a 
rajz készségek fejlesztésével csak 
erősödnek egyéb képességeik is. 
Szerencsére néhányuk azért 
rendszeresen sportolt is. Pl.: 
teniszezett, kézilabdázott, foci-
zott. Remélem, a jövőben is foly-
tatni fogják ezeket a tevékenysé-
geket, hiszen ez sok örömet, si-
kerélményt adhat számukra. És 
a sportnak óriási nevelő ereje 
van: fejleszti a figyelmet, növe-
li a kitartást, fegyelemre szoktat 
és nem utolsó sorban ismerete-
sek jótékony hatásai az egész-
ségre is.

 Sajnos ők az a generáció, 
akik több időt töltöttek (tölte-
nek) elektronikus eszközökkel, 
mint bármelyik másik előttük 
felnövő nemzedék. Ezt a jár-
vány helyzet eredményezte. A 
covidos időszakban nagyon 
szépen helytállak, köszönhető 

ez természetesen a szülőknek. 
Akik mindig sokat segítettek 
az évek alatt. Ez úton is kö-
szönöm a szülőknek a négy év 
alatt nyújtott támogató hozzá-
állásukat! A járvány sok min-
dent elvett a gyerekektől: a ta-
nulás mellett nem volt lehető-
ségük megélni a társas kap-
csolataikat az iskola keretein 
belül. Elmaradtak kirándulá-
sok, a rendezvények (farsang, 
Halloween, osztálybulik). Ezt 
próbáltuk pótolni az utolsó 
évben. Ami nem volt könnyű 
feladat, hiszen sok időre lett 
volna szükségünk, hogy be-
hozzuk a tanulmányi lema-
radásokat is. Ezen nehézsé-
gekkel megküzdve és figye-
lembe véve egyes családok 
szűkös anyagi helyzetét pró-
báltuk megoldani a kirándulá-
sokat és egyéb rendezvényeket. 
És elmondható, hogy nagyon 
összekovácsolódtak a gyerekek 
ebben az utolsó évben. 

Januárban Budapestre men-
tünk a 8.a osztállyal együtt kor-

csolyázni, ami azért volt nagy 
élmény mert sokan akkor ta-
nultak meg korcsolyázni.  Az 
esztergomi három napos ki-
rándulás is nagyon jól sikerült. 
Nemcsak sok közös élményt sze-
reztünk a három nap alatt, ha-
nem új oldalaikról is megismer-
hettük őket! 

Magam a természettudomá-
nyi tantárgyakra oktattam őket. 
Megpróbáltam érdekessé tenni 
óráimat. Fontos volt számom-
ra, hogy rendszerességre, mun-
kára és logikus gondolkodásra 
szoktassam őket. Szeretettel em-
lékszem vissza a jó hangulat-
ban megélt óráinkra és remé-
lem sikerült számukra valami 
alapot képeznem ezekből a tan-
tárgyakból, megnyitni a világ-
nak -e kincsestárát.

Sokszor küzdelmes, de szép 
négy év volt ez számomra is! 
Szeretettel emlékszem vissza 
rájuk! 

Tisztelettel: 
Hegedűsné  

Zalányi Tímea
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Célba értünk. Közös célkitűzése 
tanárnak, diáknak, hogy eljöjjön 
az a „bizonyos” nap.  Amikor 
búcsút kell venni egymástól, 
első sorban tanárnak diáktól 
és diáknak tanárától. A köztük 
kialakult viszony nagyon 
különleges. Tanító nélkül nem 
tudnánk írni-olvasni, számolni; 
mihez kezdenénk a munkája 
nélkül az életben? Ha nem 
kapnánk útmutatást a különböző 
tantárgyak keretében, hogy 
lehetnének magyar gyökereink, 
hogyan igazodhatnánk el az 
életben, hogyan léphetnénk 
tovább tanulmányaink során? 
Diák nélkül hogyan valósíthat-
nánk meg azt az eltökélt szán-
dékukat, hogy adjunk valamit a 
világnak, valami olyat, amitől az 
értékesebb lesz? S mindezt szere-
tetteljes, elfogadó és a kölcsönös 
tisztelet hangsúlyozó környezet-
ben. Ezek az iskolára mindig is 
jellemző értékek vonatkoztak a 
mi közös nyolc évünkre is, me-
lyektől most veszünk búcsút. 

Nevetekben mondok köszö-
netet azoknak, akik hozzásegí-
tettek benneteket ahhoz, hogy 
most kis szorongással átszőtt 
izgalommal várhassátok közép-

iskolai éveiteket. Kezdjük talán 
Feri bácsival, aki, bár az utób-
bi időkben nem tanított ben-
neteket, de folyamatosan figye-
lemmel kísérte előrehaladásoto-
kat, közösségi életetek alakulá-
sát. Folytatom Anikó nénivel, 
aki a tanításon kívül segített 
Diákönkormányzati életetek 
szervezésében, Eszter nénivel, 
aki nélkül nem tudnátok a pó-
lóitokon lévő angol feliratokat le-
fordítani és Gábor bával, aki mi-
att mindenki szerette a torna-
órát. Róza néni hiányát az utolsó 
évben ti is alaposan megérezté-
tek; nélküle nem is haladtunk 
valami jól. Lilla néni volt az, 
aki miatt a ballagási énekeket 
jól zengtétek. Matekból is van 
valami a tarsolyotokban, Emese 
néninek és Atilla bácsinak kö-
szönhetően. Irigyeltelek bennete-
ket, amikor Bea nénivel alkot-
tatok, legszívesebben én is vele-
tek dolgoztam volna. Timi né-
nitől megtanultatok globálisan 
és környezettudatosan gondol-
kodni. És ott volt a háttérben 
a beiratkozástól a kiiratkozásig 
Zsuzsi néni, akinek a munkája 
nélkül nem lettek volna rendben 
hivatalos ügyeitek. 

Mindig szeretettel fogok én 
is emlékezni rátok:

Lillára, aki olyan jókat tudott 
kacagni, hogy még az égiek is 
jó kedvre derültek tőle;

Bogira, aki nem tudom, 
hogy csinálta, de minden té-
ren tökéletes volt; 

Danikára, aki megrökönyítő 
mondásaival gyakran megne-
vettetett bennünket;

Noára, aki mindig optimis-
ta és energikus;

Mírára, aki tud tanulni, sü-
tit sütni, lovagolni, zongorázni 
és csontot törni;

Marikára, akinek gyakor-
lati ismeretei sokatokénál na-
gyobbak; 

Dávidra, akit végre jobb tel-
jesítményre ösztönöztetek;

Vercz Vikire, aki tökéltesen 
megérett a középiskolára, ahol 
nagyon jól fogja érezni magát;

Gáborra, aki fiú létére mer 
érzékenynek mutatkozni;

Martinára, aki már most 
is anyai gonddal veszi körül 
szeretteit;

Varga Vikire, aki hitem sze-
rint nagy kibontakozás előtt áll, 
ha elhiszi, hogy képes rá;

Kittire, aki véleménye 
mellett határozottan kiáll, 
akkor is, ha ezzel egyedül 
marad;

Kírára, aki csendes és sze-
líd figyelemmel észreveszi a lé-
nyeget;

Suellyre, aki képes volt 
új hazájában is tökéletesen 
kibontakozni.

Köszönöm nektek, hogy hall-
gattatok rám, hogy őszinték vol-
tatok velem, hogy tudtunk na-
gyokat nevetni. Hogy elfogadtá-
tok azokat az elveket, melyeket 
én is fontosnak tartok és igye-
keztetek megfelelni ezeknek ti is. 
Remélem, nem felejtitek el a jö-
vőben sem ezeket.

Vége tehát a „vidám gyer-
mekéveknek”. Tudom, hogy 
nem mindenkinek voltak ezek 
maradéktalanul felhőtlenek. 
Volt, aki visszafordíthatatlan 
veszteséget élt át, mások ag-
gódtak családjukért, vagy szo-
morkodtak időnként. Ebből is 
tudjátok, hogy a negatívumok 
is az élet velejárói, szembe kell 
néznünk velük, akár akarjuk, 
akár nem. Nehéz pillanataitok-
ban gondoljatok arra, hogy ez 
is véget ér egyszer, mint min-
den. Csak tartsatok ki!

Emberpalánták vagytok. Már 
nem gyerekek, de még nem is 
felnőttek. Nektek célotok van. És 
feladataitok. A célotok ugyanaz, 
mint minden más embernek a 
földön: hogy boldogok legyetek. 
Emellett, mint fiatal emberek 
nagyon is részt vesztek a vál-
tozásokban, változtatásokban. 
Izgalomra vágytok, új dolgokat 
akartok kipróbálni, szeretitek 
az innovációkat. Mindezekkel a 
társadalmi változások motorja is 
vagytok, példát mutattok az idő-
sebb korosztálynak, hogy hogyan 
kell alkalmazkodni az új környe-
zethez. Kimondhatjuk, hogy nél-
kületek a társadalom nem is ma-
radhatna fenn, nem tudna fej-
lődni. Ezért most Leonardoval 
együtt képletesen emelem poha-
ram rátok, akikért szorítok, akik-
re mindig szeretettel és melegség-
gel a szívemben gondolok. 

Nagy Marianna
osztályfőnök 8.a

Elballagtatok…
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Idén hetedik alkalommal 
tették vízre a hajóikat a 
kulcsi hajóállomáson az 
evezés szerelmesei, hogy 
négynapon keresztül 
együtt hódoljanak szen-
vedélyüknek a Csepel-
sziget felé.  

Huszonöt résztvevővel indult 
Kulcsról a csapat, a legtöbben 
már a Jármai túra törzsgár-
dájába tartoznak. De idén is, 

mint minden éveben akadtak 
újabb jelentkezők, hogy részt 
vegyenek ebben a nagysze-
rű kalandban. Dr. Keleméri 
Gábor, a híres előd emlékét 
őrző unoka, manapság is el-
elmegy mellettünk a kulcsi ut-
cákon, ő egyébként a vízitúra 
ötletgazdája is. Tehát a híres 
elődöt követve július 13-án 
délelőtt vízre szálltak túra-
kenuikkal a kulcsiak. Az idei 
is emlékezetes volt, például a 

zsilipelés szempontjából a ki-
fejezetten alacsony víz miatt. 

Nem mulaszthatjuk el, hogy 
a névadó Jármai Károlyról a ví-
zitúra névadójáról beszéljünk. A 
Jármai név sokaknak ismerősen 
csenghet. Feltűnhet a Spanyol la-
kóparki területen egy utcanév 
táblán, láthatjuk a híres profesz-
szor mellszobrát az óvoda előtti 
szoborparkban. A neves állator-
vos 1920-ban vetette meg a lábát 
Kulcs-pusztán. Megalapította a 

KUPAC-ot, és első számú veze-
tője volt. Tudományos ismertsé-
ge és kedves modora szívesen 
látott vendégekké tette a kulcsi 
evezős csapatot vízitúráik során 
a szomszédos településeken. A 
professzor személyisége hozzá-
járult, hogy az állatorvosi közös-
ség kedvelt üdülőtelepülése le-
gyen Kulcs, így készülhetett el 
a KUPAC-tagság segítségével 
egy kényelmes gyalogút vagy 
csónakház is.

Négy kalandos nap együtt,  
a Csepel-sziget felé
Beszámoló egy kalandos vízi túráról, amit Jármai Károly neve fémjelez 

Mindenkit szeret valaki. A családja, rokonai, szomszédai, de az 
édesanyja biztosan. Egyik kötelékbe sem tartozom, mégis fájó 
veszteségként élem meg, drága Józsi bácsi eltávozását. Egy olyan 
hétköznapi hős volt (az én szememben), aki észrevét
len része életünknek, természetes volt, hogy számít
hattunk rá, ha összefutottunk, ott folytattuk, ahol leg
utóbb abbahagytuk. Az önzetlen segítség lételeme volt, 
az aktív élet pedig 90 éves koráig elkísérhette. Nem 
vitt véghez egetrengető dolgokat, de tisztességgel fel
nevelt, kitaníttatott három gyermeket, hisz mindene a 
családja volt. Az unokák, dédunokák legfrissebb képe
it sose mulasztotta el megmutatni. Munka mellett igen 
tekintélyes gazdaságot is vitt.  E mellett hitt a közösség erejé
ben, alapítóként csatlakozott a Kulcsi Baráti Kör (KUBAK) tagjai 
közé. Elsőként jelentkezett, ha padot festettünk, szemetet szed

tünk, még 3 éve együtt gallyaztuk, tisztítottuk a régi temetői ol
dalt. Megbízhatósága közismert volt, munkában „keresztülugrott” 
igen sok fiatalt.

Hiába zörgetem a kis ablakot Kossuth utcai portá
ján, az ő csendes bölcsességeit már nem hallhatom, 
csak emlékezhetek. Emlékezhetek halk szavára, op
timista életszemléletére, bár az idő vihara őt is sok
sok veszteséggel terhelte. Emlékeimben őrzöm, ahogy 
hajlott háttal cipelte naprólnapra szerettei sírjához a 
vizet (és hányszor hány ismerőshöz is), ám többé 
nem anekdotázhatunk a sírkertben összefutva. Már 
most hiányzol, pedig csak időközönként találkozhat

tunk. Életed közöttünk példaértékű volt, míg élek emléked szí
vemben őrzöm tovább!!!

Deák Ibolya

Kovács Józsi bácsi emlékére
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Százmillió forint állami 
támogatás segítségével 
elkészült a kulcsi hajóál-
lomás és vendégház fel-
újítása. Az önkormány-
zat július 8-án tartotta a 
hivatalos átadó ünnepsé-
get, majd minden érdek-
lődőt közös nyitó bulira 
invitáltak.

Az ünnepélyes átadó ünnep-
ségen részt vett dr. Mészáros 
Lajos országgyűlési képviselő, 
dr. Simon László kormány-
megbízott, Gólics Ildikó er-
csi alpolgármestere, Schrick 
István rácalmási polgármester, 
Suszter Tamás rendőrkapi-
tány, dr. Kovács Péter a járási 
hivatal vezetője, valamint a vízi 
rendészet és a HOFESZ kép-
viselői, a kulcsi önkormányzat 
képviselő-testülete és a hivatal 
munkatársai. 

Elsőként Jobb Gyula, Kulcs 
polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, és kihangsúlyoz-
ta, hogy a település vezetése fon-
tosnak tartotta, hogy újra „élet le-
gyen” a kikötőben. Egy 2018-ban 
megjelent turisztikai pályázat le-
hetőséget és forrást kínált álmaik 
megvalósításához. Második kör-
ben 100 millió forintot nyertek. 
A partfalcsúszás következtében 
sajnos a terület építési korlátozás 
alá került, ez a mozgásterüket is 
szűkebbre szabta. Ennek ellenére 
megpróbálták a maximumot ki-
hozni a lehetőségeikből, az állami 
forrás mellett, az önkormányzat 
részéről jelentős önerő, mintegy 
25 millió forint hozzáadásával. 

– A felújítás során az épület 
teljes egészében megszépült, újra 
szereltük a villamos hálózatot, ki-
festettünk, új burkolatot kapott a 

padló, és klímákkal tettük kom-
fortossá az épületet, egy komoly 
teraszt építettünk, és megújult a 
park. Az egyik legfontosabb do-
log, hogy hosszú idő után is-
mét kikötő lett a hajóállomás. 
Ugyanakkor vízi megállóhely-
ként az evezősöknek, a kis hajók 
fogadására is alkalmas. Sőt, nem-
régiben az ide vezető utat is fel-
újítottuk – mondta el Jobb Gyula. 
Végül köszönetét fejezte ki a se-

gítőknek és további támogatásu-
kat kérve így fejezte be beszédét: 

– Az álom és a tervek itt nem 
érhetnek véget! Folytatni kell a 
munkát, hiszen van még feladat. 

Ezt követően dr. Mészáros 
Lajos, a térség országgyűlé-
si képviselője vette át a szót. 
Mint elmondta:

– Örömteli esemény az, ha 
egy település virágzik és folya-
matosan fejlődik. Ennek lehet-

tünk ma tanúi. A település az 
elmúlt évszázadok alatt sokat 
változott, minden kor, minden 
nemzedék hozzátett valamit ah-
hoz a képhez, amely ma mind-
annyiunk számára Kulcsot je-
lenti. Ezek a beruházások nem-
csak helyi, hanem térségi szin-
ten is kiemelt jelentőségűek, 
hiszen szerves részét képezik 
a Rácalmás, Kulcs, Adony tu-
risztikai útvonalnak. 

A beszédek után az ünnepé-
lyes szalagátvágás következett, 
dr. Mészáros Lajos, dr. Simon 
László és Jobb Gyula részvéte-
lével. 

A protokolláris események 
végén nyitó bulira invitált min-
den érdeklődőt az önkormány-
zat. Különleges vízi színpad ér-
kezett a hajóállomáshoz, amely-
re tűzzsonglőrök és neves ze-
nei fellépők érkeztek délután. 
Hatalmas tömeg, nagyszerű 
hangulat és emlékezetes kö-
zös ünneplés jellemezte a kul-
csi megnyitót. 

Nagyszerű hangulat és fergeteges 
buli a megnyitó ünnepségen
Hivatalosan is átadásra került a több, mint 100 millió forintból megújult kulcsi Hajóállomás 

 Jobb Gyula polgármester, dr. Mészáros Lajos országgyűlési 
képviselő és dr. Simon László kormánymegbízott

 Az úszó színpadon fellépett mások mellett az AB/CD tribute banda
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Július 18-án került átadásra Kulcson a több mint száz-
millió forintból megújult hajóállomás. Jobb Gyula pol-
gármester a megnyitóbeszédében maga is hangsú-
lyozta – Oberrecht Tamás helytörténeti írásai alapján 
–, hogy a lakosság mindig is kötődött ehhez a helyhez. 
Ugyanis Kulcson a Dunával való kapcsolat legfonto-
sabb közösségi helyszíne a múltban és a jelenben egy-
aránt a hajóállomás. Küzdelmes története tanulságos 
és fordulatokkal teli olvasmány.

Úgy jó száz évvel korábban az élet ezen a tájon is merőben más 
volt, mint napjainkban. Az itt élők főként mezőgazdasági tevé-
kenységet folytattak, napjaik a földek művelésével, a ház körüli 
jószágok ellátásával teltek. Nagyon ritkán volt csak szükség arra, 
hogy a falujuk határát elhagyják. A közlekedés is kezdetleges 
volt. Jelentős változást hozott, hogy 1896. december 23-án 
megnyílt a Pusztaszabolcs–Paks közötti vasútvonal, amely Kulcs 
puszta mellett haladt el. Természetesen megálló itt nem volt, 
Rácalmásig kellett eljutni a felszállás érdekében, és az ide érke-
zéshez is csak onnan lehetett – főként lovas kocsit megfogadva 
– Kulcs pusztára megérkezni. 

Ezzel ellentétben a makádi szőlőbirtokosok napiasan hagyták 
el falujukat, a Dunán átkelve rendszeresen jöttek szőlőiket mű-
velni, a boraikat kezelni. E célra egy nagy méretű, személyszál-
lításra alkalmas révladikot üzemeltettek, amely 10-12 felnőttet, 
a magukkal szállított csomagjaikat, kerékpárjaikat is képes volt 
befogadni. Ennek a kulcsi oldalon a kikötő helye ugyancsak 
a későbbi hajóállomás területe volt. Kellett egy révész is, aki 
az üres ladikot visszavitte a másik partra. Egészen az 1970-es 
évek elejéig működött a révátkelő. Az utolsó révész Bálint névre 
hallgatott. Az 1920-as évektől egyre nagyobb számban érkeztek 
Budapestről a nyaralni, pihenni vágyók, épültek sorra a villák, 

nyaralók. Ezzel jelentős változás következett be a közlekedés 
terén is, komoly igény merült fel a könnyebb megközelítésre. 
Akkor a legkézenfekvőbb megoldást a hajózás jelentette. Ehhez 
megfelelő kikötő kellett, meg úgy mellesleg a MAHART-nál is el 
kellett intézni, hogy Kulcs bekerüljön a megállóhelyek sorába. Ez 
a – legmegfelelőbbnek ítélt – terület Boda Józsi bácsi tulajdona 
volt. Ő volt az, akinek itt szőleje, hatalmas pincéje és panzió-
ja is volt. Nála szálltak meg kezdetben a „pestiek”, amíg a sa-
ját nyaralójuk fel nem épült, nála lehetett jó ételekhez is hoz-
zájutni. Bodáéknak csak egy fiuk volt, aki az I. világháborút 
végig harcolta, de az utolsó csaták egyikében hősi halált halt. 
Az örökös nélkül maradt Boda bácsi a közösségnek ajándé-
kozta ezt a területet, elindulhatott a tervezés, majd az építke-
zés is. Az 1920-as évek végére sok közösségi munkával, szerve-
zéssel, anyagi hozzájárulással elkészült az épület (váró, pénztár, 
kellékraktár), kikötőbakok, valamint a móló, s a végére került a 
stégre vezető híd. Kezdetben ez a móló meglehetősen keskeny 
töltés volt csak, a későbbiekben kapta meg a mai –  szélesen 
feltöltött, kikövezett – formáját. Mire mindent sikerült elintéz-
ni, és végre az első hajó ünnepélyes keretek között mindenki 
nagy örömére kiköthetett, már 1931-et írtak. Nagy munka volt 
még, hogy a hajóállomásra vezető utat kikövezték (a klasszikus 
macskakő), így a heves esők után is járható volt, az más kérdés, 
hogy lovas kocsival mekkora élmény volt rajta végig zötykölőd-
ni. A menetrendszerű hajóforgalom megindulásával Kulcs be-
került a hajózási menetrendbe, ismertté vált, és a neve innen-
től Kulcs puszta helyett hivatalosan is Kulcs nyaralótelep lett. A 
II. világháború alatti károsodásokat 1947-re kijavították, ismét 
megindulhatott a hajóforgalom. Egészen a ´60-as évek közepé-
ig rendszeresen közlekedett személyhajó, a kikötés külön ese-
ményszámba ment. Sokan csak azért látogattak le a hajóállo-
másra, hogy részesei lehessenek ennek a látványnak. A telepü-
lés meghatározó részévé vált a hajóállomás olyannyira, hogy 

A rengeteg küzdelem  
nem volt hiábavaló
Történelmi visszatekintés a kulcsi Hajóállomás életébe a múlt századtól napjainkig 

Épül a kulcsi hajóállomás  épülete, 1929

A dunaparti  kocsmából szép kilátás nyílt a folyóra, szemben  balra 
Jármai Károly, jobbra Závodszky Zoltán operaénekes, 1927
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még a Magyar Posta hivatalos levelezőlapjai közé is bekerült.   
A gyorsuló világ elért ide is, a hajózás helyett az egyéb köz-
lekedési módok kedvezőbb lehetőségeket kínáltak. A „kul-
csi hajózás” mintegy 35 évig tartott, a MAHART beszün-
tette a menetrend szerinti személyszállítást a Dunának 
ezen a szakaszán. A személyforgalom megszűnése után 
az épület és környéke lassan a pusztulás szélére került.   
1969-ben a döntéshozók –  mint az állam tulajdonát –  átad-
ták a Dunaújvárosi Járási Hivatal tulajdonába. A járás vezetői 
is azonnal meglátták ennek a területnek kiváló adottságait, és 
ennek mentén döntöttek az átépítéséről. Az épületet szobákra 
osztották fel, csőkút fúrásával megoldódott a vízellátás, lehető-
ség nyílt vizesblokkok kialakítására is, létrejött a kulcsi járási 
üdülő. Ettől kezdve csak a regnáló hatalom kegyeltjei használ-
hatták – akkor úgy tűnt, hogy örökre.  Teltek-múltak az évek, 
csökkent a kihasználtsága. A ´80-as évek végén a politiká-
ban új szelek kezdtek fújdogálni, akkor megindult – a később 
„spontánnak” nevezett – privatizáció, az állami vagyon kiáru-
sítása. Hírek érkeztek arról, hogy erre a sorsra jut a volt kul-
csi hajóállomás is. A  KUBAK nevű, frissen alakult civil szer-
vezet 1989. április végére tüntetést szervezett a hajóállomás-
ra, ahol az egyesület tagsága és számos üdülőtulajdonos jelké-
pesen lefoglalta a hajóállomást, kifeszítették a kerítésre – saját 
kezűleg készített – transzparensüket, amelyen ez állt: „Kulcs 
a MIÉNK!”. A küzdelem meghozta gyümölcsét, az ingatlan – 
az akkor közös Rácalmás-Kulcs település – tulajdonába került.   
1994-es évben döntő fordulat következett be a község életében, 
Kulcs önállóvá vált. A szétválás során meg kellett húzni a két 
település közötti határt. Az első rácalmási elképzelések még a 
hajóállomást is szerették volna a településükhöz csatolni, de vé-
gül Kulcs község tulajdonába kerülhetett a hajóállomás. A leg-
nagyobb felújításra, bővítésre 2010-ben került sor. Ekkor a teljes 
tetőszerkezet cseréjével a tető alatti tér is használhatóvá vált, je-
lentősen növekedett az elszállásolható vendégek száma. De sajnos 
még fél év sem telt el, és ismét küzdeni kellett a hajóállomás meg-
mentéséért: a természet erői sodorták végveszélybe az épületet. 
A kulcsi löszpart több részén súlyos csuszamlások következtek 
be, ezek egyik területe a hajóállomás felett volt. Azonnali beavat-
kozásra volt szükség, pályázati forrást kellett keresni, biztosíta-
ni hozzá az önrészt – ezt is sikerült eredményesen végig vinni.   
A rengeteg küzdelem nem lehet hiábavaló. Ezért a hajóállomás-
nak mindig a közösség érdekeit kell szolgálnia. 

Az utasokkal teli hajót csendőrök és leventék várják, 1938

A közelmúltban már 
másodízben invitálták 
a jazzműfaj kedvelőit a 
hajóállomásra. Ugyanis 
a helyi zenekedvelő 
civilek a Magyar Falu 
Program pályázati for-
rásainak köszönhető-
en koncertsorozatot 
rendezhetnek a Duna-
part ihletett légköré-
ben a megújult hajóál-
lomáson. 

A pályázó KUBAK nevű 
szervezet a Jazz P’Art 
Egyesület segítségével kife-
jezetten a vízparti helyszín-
re szabott kulturális prog-
ramokat, koncerteket és pó-
diumbeszélgetéseket álmo-
dott meg. Így népszerűsítik 
szándékaik szerint majd a 
jazz-zenét, és a régióban élő 
emberek számára könnyen 
és ingyenesen elérhetővé te-
szik a közösségi zenehallga-
tás élményét. 

Július 30-án, szombaton 
este hat órától a Balázs József 
Trió mutatkozott be a kulcsi 

közönség előtt. A formáció 
tagjai egyenként is a magyar 
jazzélet kiemelkedő alakjai. 

A zenekar vezetője, Balázs 
József a műfaj egyik legte-
hetségesebb magyar bil-
lentyűse. A bőgős, Pecek 
Lakatos Krisztián nagyon 
fiatalon, már 13 éves korá-
ban nyerte meg az országos 
jazznagybőgőversenyt, azóta 
is hangszerének egyik legke-
resettebb muzsikusa. Balázs 
Elemér dobosként és zene-
szerzőként is évtizedek óta 
meghatározó, munkájának 
köszönhetően számos ma-
gas rangú elismerésben ré-
szesült muzsikus. A trió fellé-
pése nagy hatással volt a hall-
gatókra, zenei kompromisz-
szumok nélkül és élvezettel 
játszottak, amit a közönség 
hálásan fogadott. 

A gyönyörű dallamo-
kat ezúttal bor-, sajt- és 
rétesvásár egészítette ki. A 
következő, augusztusi kon-
certre egy igazi sztárfellépő 
fogadásán dolgoznak a szer-
vezők. 

Gyönyörű dallamok, 
bor és sajt
A magyar jazzélet kiemelkedő alakjai 
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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

  Aljegyző  
 Csicskovics Zsuzsanna 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

 Műszaki ügyintéző  
  Szívós Erika  06 (70) 636-5217

  Könyvtár, Faluház 
 Létay Ildikó 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

   Kulcsi Szociális Intézmény 06 (25) 627-117
 Vezető: Adorjánné Bózsodi Irén  06 (70)  801-0149
 Családsegítő: Szabó Beáta Anasztázia  06 (70) 801-0068

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  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 plébániai kormányzó 
 Szeleczky Csaba 06 (30) 677-6550

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

Az áremelkedések sajnos a min-
dennapjaink részévé váltak. Az 
üzemanyag és az energia árak vál-
tozása, a minimálbér emelkedé-
se és még hosszan sorolhatnánk, 
mind olyan tényezők, amelyek va-
lamennyi szolgáltatás árát megha-
tározzák évről-évre.

A korona-vírus járvány idején kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabá-
lyozások alapján, településünkön a korábbi 
és az emelkedett díjak között keletkező több-
letköltséget az Önkormányzat saját forrásból 
fedezte. A veszélyhelyzet megszűnését köve-
tően 2022. július 1. napjától, azonban a helyi 
önkormányzatnak erre már nincs lehetősé-
ge. A Kulcs Községi Önkormányzat képvi-
selő-testületének döntése alapján az étkezési 
térítési díjak augusztus 1-től, a szennyvíz 
elszállítás díja, pedig szeptember 1-től az 
alábbiak szerint változik:

Tájékoztató étkezési 
térítési díjak változásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2021. novemberi ülésén döntött a 
közétkeztetési feladatok ellátása ügyében. 

A pályázati eljárás lezárásával a HPM 
Plus Kft. -vel (2030. Érd, Kaktusz u. 32/B) 
került megkötésre a vállalkozási szerződés. 

Azonban a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályozások alapján a helyi ön-
kormányzat nem emelhetett díjat, ezért a 
korábbi és az emelkedett díjak között ke-
letkező többletköltséget az Önkormányzat 
saját forrásból fedezte. 

A veszélyhelyzet megszűnését követő-
en 2022. július 1. napjától lehet új díjat 
megállapítani, díjat emelni.

Kulcs Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2022. június 29. napján tar-

tott testületi ülésén hozott döntést étkezési 
térítési díjak változása ügyében. 

Kulcs Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 11/2022. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendeletével módosította a szo-
ciális ellátásokról, a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellá-
tásokról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. 
(V. 14.) önkormányzati rendeletét, mely 
módosítás alapján

Kulcs Községi Önkormányzat a gyer-
mekétkeztetési intézményekben az egy 
ellátottra jutó intézményi étkezési téríté-
si díjak napi összegét 2022. augusztus 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Bölcsőde: 327 Ft + áfa
Óvoda napközi: 413 Ft + áfa
Iskola napközi: nettó 504 Ft + áfa
Iskola ebéd: nettó 358 Ft + áfa 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 13/2022. (VI. 30.) önkormány-
zati rendeletével módosította a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások-
ról szóló 20/2021. (X. 27.) önkormányzati 
rendeletét, mely módosítás alapján: 

Az étkeztetés (ebéd) intézményi térítési 
díja 2022. augusztus 1. napjától:
a)  az étkeztetés intézményi térítési díja: 

551 Ft + áfa / ellátási nap 
b)  az étkeztetés intézményi térítési díja 

kiszállítással: 551 Ft + áfa / ellátási nap

Kulcs, 2022. július 8.
Dr. Neumann Helga

jegyző

Tájékoztató háztartási  
szennyvíz szállítási díjak 
változásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2022. januári ülésén döntött a 

nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésével – elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatás feladatok 
ellátása ügyében. 

A pályázati eljárás lezárásával a 
Hazai Kommunális Kft.-vel (2458 Kulcs, 
Rózsahegyi u. 10.) került megkötésre a 
vállalkozási szerződés. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átme-
neti szabályozások alapján a helyi önkor-
mányzat nem emelhetett díjat, ezért a ko-
rábbi és az emelkedett díjak között kelet-
kező többletköltséget az Önkormányzat 
saját forrásból fedezte. 

A veszélyhelyzet megszűnését követő-
en 2022. július 1. napjától lehet új díjat 
megállapítani, díjat emelni.

Kulcs Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2022. július 27. napján tar-
tott testületi ülésén hozott döntést a dí-
jak változása ügyében. 

Kulcs Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 14/2022. (VII. 28.) ön-
kormányzati rendeletével módosított 
a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. 
(VIII.27.) önkormányzati rendeletét, mely 
módosítás alapján 2022. szeptember 1. 
napjától a közszolgáltatás díja:

Alapdíj összege 
(nettó Ft/hó/ingatlan)

300 Ft 
+ áfa

Ürítési díj összege 
(nettó Ft/m3)

1800 Ft 
+ áfa

Közületi díj 
(nettó Ft/m3)

2500 Ft 
+ áfa

Kulcs, 2022. augusztus 1.
Dr. Neumann Helga

s.k.
jegyző

Két szolgáltatás ára is emelkedik
A szennyvízszállítási és az étkezési térítési díjak is változnak Kulcson 
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