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XV. évfolyam, 9. szám 2022. szeptember

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

AlapkőletételAlapkőletétel
Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

Példa nélküli tanévnyitón vehettek részt a Fekete István Általános Iskolában augusztus 31-én, szerdán délután a diákok. 
Ugyanis több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból bővül az iskola épülete és az új szárny alapkőletételi cere-
móniáját beleszőtték az évnyitó ünnepségbe. 
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Példa nélküli tanév- 
nyitón vehettek részt  
a Fekete István Általános 
Iskolában augusztus  
31-én, szerdán délután 
a diákok. Ugyanis több 
mint 1,5 milliárd forintos 
kormányzati támogatás-
ból bővül az iskola épü-
lete és az új szárny alap-
kőletételi ceremóniáját 
beleszőtték az évnyi-
tó ünnepségbe – írta a 
Dunaújvárosi Hírlapban 
Brousil Csaba. 

Természetesen ezt is rendha-
gyó módon, hiszen az időkap-
szulát az iskola kisdiákjai en-
gedték le az épülő iskolarész 
beton aljzatába dr. Mészáros 
Lajos országgyűlési képvi-
selő, dr. Molnár Krisztián 
megyei közgyűlési elnök, 
Jobb Gyula polgármester, 
Schinogl Ferenc iskolaigaz-
gató és Kalamán Ferencné, 
tankerületi gazdasági vezető 
jelenlétében. 

A nyári szünet utolsó nap-
ján egy hatalmas nagy daru fo-
gadta a tanévnyitóra érkező di-
ákokat és szüleiket a kulcsi is-
kola udvarán. Schinogl Ferenc, 
az iskola igazgatója bevezető-
jében jelezte is, hogy a szoká-
sosan rendhagyó kulcsi tanév-
nyitókat is sikerült felülmúlni 
az ideivel, hiszen az iskola új 
épületrésszel bővül és ennek 
alapkőletétele igazán nagysze-
rű eseménynek számít az isko-
la életében. 

Az elvégzett munka
megbecsülése  

A Himnusz dallamai után 
dr. Mészáros Lajos a térség 
o rszággyűlési képviselője kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 

– Az ünnep és az öröm 
napja a mai mind a Fekete 
István Általános Iskola, mind 
a kulcsi emberek életében – 
kezdte beszédét, majd hozzá-
tette, az öröm és az ünneplés 
oka az elmúlt években elvég-
zett munka megbecsülése, a 
tanítás magas színvonalának 
elismerése az értékek mellett 
való elköteleződés. Ezek tet-
ték vonzóvá nemcsak a kul-
csi emberek, de a környé-
ken lakók számára is az is-

kolát, olyannyira, hogy növel-
ni kell a férőhelyek számát, 
ezért van az alapkőletétel is. 
Hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar kormány bölcs és gon-
dos gazdaként nyújtott segít-
séget, amikor felmerült annak 
az igénye, hogy az iskola épü-
letét bővítsék.

– A kormány számára ki-
emelten fontosak a fiatalok, 
ráadásul egy új és modern 
iskolaépülettel a nemzeti va-
gyon is gyarapszik – mond-

ta az országgyűlési képviselő. 
A jövőről szólva hangsúlyoz-
ta, hogy bátor lépést tettek a 
kulcsiak az iskola bővítésével, 
ugyanakkor a bátorság mellett 
a jövőbe vetett hitükről is ta-
núbizonyságot tettek, hiszen 
az iskolabővítés nem vész a 
semmibe, generációk hasz-
nálják majd az oktatási in-
tézményt a jövőben.

A bővítés 
egy folyamat része 

Ezután az ünnepi műsor kö-
vetkezett, majd Jobb Gyula, 
a település polgármestere 
szólt arról, hogy az iskola 
bővítésének igénye és ötlete 
már, mintegy tíz évvel ez-
előtt felmerült, azóta dolgoz-
nak a megvalósításon. Kulcs 
lakossága az elmúlt években 
dinamikusan növekedett, így 
nőtt az iskola iránti igény 
is. A korábban megtervezett 
iskolai tetőtér beépítése nem 
volt elégséges: dönteni kellett 
a bővítés vagy egy telje-

Letették az iskolánk új szárnyának alapkövét 
A szokásosan rendhagyó kulcsi tanévnyitókat is sikerült felülmúlni az ideivel 

Jobb Gyula polgármester megköszönte a kormány támogatását 

A szokásosan rendhagyó kulcsi tanévnyitókat is sikerült felülmúlni 
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Két segítő szervezet is 
támogatja a rászoruló 
családokat Kulcson.

A településen már több évvel 
ezelőtt segítő szándékkal létre-
jött egy civil szerveződés, amely 
folyamatos munkájával támo-
gatja a rászoruló családokat. 
Gondolnak a nehéz helyzetben 
élőkre, a jövedelem nélkül élő 
magányosokra és aktuálisan a 
gyermekekre és családjaikra az 

iskolakezdés előtt. Így gyűjtést 
kezdeményeztek idén augusz-
tusban is. Még használható 
és jó állapotú iskolatáskákat, 
tornazsákokat, tolltartókat, 
iskolaszereket kértek a segítő 
szándékú felajánlóktól. A fel-
ajánlásokat a szervező Segíteni 
jó Kulcs közösségimédia-felü-
letén lehetett jelezni és közel 
tíz család kapott segítséget a 
felajánlásoknak és a széplelkű 
segítőknek köszönhetően.  

A Vöröskereszt Helyi Alap-
szervezete a szervezet orszá-
gos kampányának részeként 
a családok általános megél-
hetéséhez nyújtott segítséget. 
Hiszen mint  fogalmaztak 
sokhelyütt, a családok anya-
gi forrásai az iskolakezdésre 
koncentrálódnak szeptember 
környékén és az általános 
megélhetést, étkezést segítet-
ték adományaikkal, Kulcson 
tizenöt családban. 

Letették az iskolánk új szárnyának alapkövét 
A szokásosan rendhagyó kulcsi tanévnyitókat is sikerült felülmúlni az ideivel 

sen új iskolarész felépítése 
mellett. A település vezeté-
se az előbbi mellett tette le 
a voksát és a magyar kor-
mány több mint 1,5 milliárd 
forintos támogatásával ma 
már ott tartanak, hogy az 
alapozást a kivitelező el is 
készítette: a régi iskolaépület 
kiegészül egy négy tantermes 
új részleggel, amelyet 2024 
januárjában már birtokba is 
vehetnek a diákok és a pe-
dagógusok. A polgármester 
megköszönte a kormány tá-
mogatását, a kivitelező mun-
káját és a tanárok és a diákok, 
szülők erőfeszítéseit és türel-
mét. Erről bővebben már az 
iskolaigazgató szólt. 

A tanév hivatalosan
megkezdődött 

Schinogl Ferenc elmondta, 
hogy a megnövekedett tanulói 
létszám miatt külső helyszíne-
ket is igénybe kell venniük a 
ma kezdődő tanévben. A falu-
házban lesznek osztálytermek, 
sőt az ebédlő is itt működik 
majd. A diákokat, pedagó-
gusokat, szülőket arra kérte, 
hogy legyenek türelmesek az 
elkövetkezendő másfél évben, 
erőfeszítésük megtérül majd. 
Zárszavában hivatalosan is 
megnyitotta a 2022/2023-as 
tanévet.

Alapkőletétel 
kisdiákokkal közösen 

A beszédek után következett 
az alapkőletétel. A politikusok 
és az intézményvezetés jelen-
létében az iskola négy diákja 
engedte le az időkapszulát az 
épülő iskolaszárny beton fun-
damentumába. Az ünnepség a 
Szózat soraival zárult.

Jól jön a segítség  
az iskolakezdéshez
Szeptemberben is „a gáton dolgoznak” a Segíteni jó és a Vöröskereszt 

A szakértők nem győ-
zik hangsúlyozni, hogy 
kisgyermekkorban el-
sősorban mozgásos 
élményre és szociá-
lis kapcsolatokra van 
szükségük a lurkóknak, 
lehetőleg a szabad le-
vegőn. Erre pedig a leg-
kézenfekvőbb megol-
dás a játszótér. 

Szerencsére az elmúlt idő-
szakban három nagyszerű 
játszótér is épült településün-
kön, és a régit is felújították.

Sokak szerint utódaink 
számára a játszótér egysze-
rűen kihagyhatatlan állomás 
az egészséges testi és lelki 
fejlődéshez. A gyerek má-
szik, kapaszkodik, lendül, 
csúszik, hintázik, és közben 
észrevétlenül fejlődik a tér-

érzékelése, a szem és a kéz 
koordinációja, egyensúlyér-
zéke, finommotorikus moz-
gása. Másrészről a legkiseb-
bek itt tapasztalhatják meg 
elsőként a közösséget, hogy 
milyen, ha más gyerekkel kell 
osztozni a játékon, és majd 
lassacskán az egymás mel-
lett játszásból kialakulhat az 
együtt játszás. 

A játszóterezéshez nem kell 
messzire utazni, nincs szükség 
jelentős anyagiak mozgósítá-
sára sem az igénybevételéhez. 
Csak szabadidőre, játszós ru-
hára és némi innivalóra van 
szükség. Pont ezért lehet a csa-
ládnak összekovácsoló, közös 
program,

Éppen emiatt különö-
sen szomorúak azok a hí-
rek, amelyek a játszóte-
rek szándékos rongálásáról 

szólnak. A közös azonban 
nem azt jelenti, hogy iga-
zán senkié, hanem azt, hogy 
mindannyiunké. Éppúgy 
mit a szintén új buszmeg-
állók, amelyek a tömegköz-
lekedők számára egyszerre 
közösségi tér, vagy ments-
vár az eső, vagy a tűző nap 
elől. Bár időnként központi-
lag takarítják a megállóban 
található padokat, azok még-
is céljuknak megfelelő hasz-
nálatra alkalmatlan állapot-
ban szennyezettek.

A közelmúltban egy anyu-
kát láttam az egyik játszóté-
ren egyensúlyozni a mászó-
kán. Kérdésemre, elmondta, 
hogy a városból járnak ki, 
mert itt olyan jó. Bár az nagy 
kérdés, hogy vajon meddig, 
ha mi kulcsiak nem védjük 
meg a sajátunkat?

Sosincs késő  
bocsánatot kérni
Szomorú hírek: szándékosan rongáltak a játszótéren, buszmegállóban
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Kulcs településen  
2021 decemberében le-
járt a közétkeztetési fel-
adatok ellátására kötött 
közszolgáltatói szerző-
dés, ezért Kulcs Községi 
Önkormányzat a lefoly-
tatott beszerzési eljárást 
követően a nyertes HPM 
Plus elnevezésű céggel 
(2030 Érd, Kaktusz u. 
32/B) kötött vállalkozási 
szerződést. 

Mivel a veszélyhelyzettel ösz-
szefüggő átmeneti szabályo-
zások alapján a helyi önkor-
mányzat nem állapíthatott 
meg idén januárban a lakosság 
részére a szerződés módosítást 

követően magasabb díjat, ezért 
a korábbi díj és a vállalkozó 
által megállapított emelkedett 
díjak között keletkező több-
letköltséget az önkormányzat 
saját forrásból fedezte az év 
első felében, és fizette meg a 
lakosság helyett. 

A veszélyhelyzet megszűné-
sét követően lehetett újra dí-
jat megállapítani, díjat emelni, 
ezért 2022. augusztus 1. napjá-
tól az étkezési térítési díjak úgy 
változtak, hogy az önkormány-
zat az általa eddig fizetett díj-
emelést a tényleges fogyasztó la-
kosság részére állapította meg. 

Az alapanyagárak, az ener-
giaköltségek, a munkabérek és 
az üzemanyag költségek növe-

kedése miatt a HPM Plus Kft. 
2022. augusztusában vis mai-
or helyzetre hivatkozva árvál-
tozási kérelmet nyújtott be, 
melyet többszöri egyeztető 
tárgyalás után Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadott.

Ez azt jelenti, hogy a lakos-
ság 2022 őszén egyszerre érzé-
keli majd mind a 2021. janu-
ári, mind a 2022. szeptemberi 
áremelkedést. Az önkormány-
zat továbbra is fizeti a díjból 
a bruttó rezsiköltséget, az ét-
kezést igénybe vevők pedig a 
bruttó nyersanyag költséget. 

Kulcs Községi Ön kormányzat 
Képviselő-tes tülete az intéz-

ményi étkezési térítési díjak 
napi összegét 2022. október 
1. napjától az alábbiak sze-
rint állapítja meg:
a) Bölcsőde: 409 Ft + áfa
b) Óvoda napközi: 516 Ft + áfa
c) Iskola napközi: 630 Ft + áfa
d) Iskola ebéd: 445 Ft + áfa

Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális 
intézményi térítési díjat 2022. 
október 1. napjától az alábbi-
ak szerint állapítja meg:
a) az étkeztetés intézményi té-

rítési díja: 689 Ft + áfa / el-
látási nap

b)  az étkeztetés intézményi térí-
tési díja kiszállítással: 689 Ft 
+ áfa / ellátási nap.

Szeptember elsejétől  
ismét emelkednek az árak
Tájékoztató az önkormányzat intézményi étkezési térítési díjak változásáról 

A település hagyomá-
nyait ápolva idén is  
augusztus 20-ra tervez-
ték a közművelődési 
szakemberek  
és a sportegyesület  
evezős szakosztálya  
a KUPAC emléktúrát.  
Az útvonal a Kulcs, 
Lórév, Zichy-kápolna, 
Kulcs Dunai szakasz. 

Ezért szeretettel invitáltak 
mindenkit a szervezők, akik 
egy kellemes napot szeret-
tek volna a gyönyörű termé-
szeti környezetben eltölteni. 
Az indulást a Szent István-
napi ünnepség után a kul-
csi hajóállomásról 11 óra-

kor tervezték, de az időjárás 
közbeszólt.  

A szervezők úgy döntöttek, 
hogy nem indul útra az emlék-

túra. Azonban a nemzeti ün-
nep után egy héttel elstartolt 
a KUPAC. Regisztrálni és ha-
jót igényelni ebben az évben 

is Lukács Jánosnál lehetett. 
Többen saját hajóval, de sokan 
a szervező egyesület kajakjai-
val, kenuival indultak a közös 
vízitúrára. Sőt, egy mintegy 80 
éves felújított és letesztelt nosz-
talgia kajakkal is vízre lehet 
volna szállni, azonban nagy-
vonalú licitáló jelentkező hiá-
nyában ez a kajak most nem 
futott ki. 

Összesen mintegy húsz fős 
társaság tizenegy hajóval in-
dult útnak. A túra során dr. 
Dlustus Péter felajánlásából a 
szakosztályhoz került kenu is 
felavatásra került és rendkívül 
jól debütált. A szakosztály ez-
úton is hálásan köszöni a ne-
mes adományt.

Evezős emléktúra a Dunán
KUPAC vízi túra: egy héttel később startoltak el  

Az idei KUPAC túra résztvevői a Zichy-kápolnánál 
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A nagycsaládosok gáz-
kedvezményéhez ha-
sonlóan az elektromos 
gyógyászati segédesz-
közt használók (példá-
ul a mozgássérültek) 
is áramkedvezmény-
re jogosultak, amit a 
kormányablakban igé-
nyelhetnek – hívta fel 
a figyelmünket a Kulcsi 
Szociális Intézmény 
vezetője, Adorjánné 
Bozsódi Irén.

A társadalombiztosítási támo-
gatással rendelt elektromos 
kerekesszéket, elektromos 
mopedet használó mozgássé-
rültek, és a hálózati áramról 
működő oxigén-koncentrátort 
napi rendszerességgel hasz-
nálók az átlagfogyasztás sáv-
határához képest 1697 kWh-
val megemelt, kedvezményes 
sávhatárig jogosultak a rezsi-
csökkentett áramárra. Tehát 
egy olyan család, amelynek 
tagja ilyen kedvezményre jo-
gosult, az átlagos 2523 kWh/
év áramfogyasztáson felül 
további 1697 kWh/év ára-
mot fogyaszthat a rezsicsök-

kentett áron. A kedvezményt 
igénybe vevő háztartások éves 
szinten így akár 60 ezer fo-
rintot is megspórolhatnak.   
A kedvezményt a vonatkozó 
kormányrendelet hatályba lé-
pésétől, 2022. augusztus 24-
től a felhasználási hely sze-
rint illetékes kormányhivatal 
egészségbiztosítási ügyfélszol-
gálatán vagy bármely kor-
mányablakban, az erre szol-
gáló formanyomtatványon 
igényelheti minden olyan 
fogyasztó, aki, vagy akivel 
egy háztartásban élő személy 
napi rendszerességgel hasz-
nál gyógyászati segédeszközt.   
A kérelem benyújtása során 
új felhasználási hely esetén 
igazolni szükséges a szolgál-
tatásra vonatkozó szerződéses 
jogviszony fennállását, vagy 
ha már történt számlakibo-
csátás, a kérelem benyújtása 
előtt kézhez kapott utolsó 
számla teljesítését. A ked-
vezményre való jogosultság 
megállapítására irányuló ké-
relem a kedvezményes év fo-
lyamán bármikor benyújtható.  
A kormányhivatal ellenőrzi, 
hogy az adott háztartásban 

élő személy kapott-e társada-
lombiztosítási támogatással 
elektromos gyógyászati segéd-
eszközt. A kedvezményre való 
jogosultságot határozattal ál-
lapítja meg, arról elektronikus 
úton, 5 napon belül értesíti 
az egyetemes szolgáltatót. Az 
egyetemes szolgáltató a fel-
használási helyen alkalmazott, 
a villamos energia egyetemes 
szolgáltatás árképzéséről szóló 
rendelkezések szerinti általá-
nos árszabáshoz kapcsolódóan 
érvényesíti a kedvezményt. 

A hírrel kapcsolatban 
meg kérdeztük a Mozgás kor-
látozottak Együtt Egy másért 
Egyesülete vezetőit. 

– Tudunk a kedvezmény-
ről, és tájékoztattuk már a 
sorstársainkat is. De sajnos 
bizonyos körök kimaradtak 
a kedvezményre jogosultak 
közül. Például azok is, akik 
nem állami támogatással kap-
tak elektromos kerekesszéket. 
Sok ilyen sortársunk van, akik 
egyedi finanszírozással, esetleg 
adományként kaptak lehetősé-
get arra, hogy elektromos se-
gédeszköz segítségével éljenek. 
De ezeken az eseteken felül is 

számos olyan fogyatékosság-
gal élő van, akinek nagyobb 
az elektromosáram-felhaszná-
lási igénye, mert például ápo-
lásra szorul és ennek során 
felmerülő higiénés feladatok 
azt megkívánják. Erre szeret-
nénk felhívni a nyilvánosság 
figyelmét. Mert az élet más 
területein bekövetkezett ár-
emelkedések miatt sokaknak 
kell anyagi ellehetetlenüléssel 
szembenézniük. A súlyos fo-
gyatékkal élő, vagy mozgáskor-
látozott embereknek akár élet-
veszélyt, vagy tovább egészség-
károsodást jelenthet – mondta 
el Farkas Zsolt, a dunaújváro-
si Mozgáskorlátozottak Együtt 
Egymásért Egyesület alapító el-
nöke. 

Kulcson a szociális intéz-
mény (Nap háza-Hold udvara 
épületében működik, Rákóczi 
u. 151.) munkatársai térítés-
mentesen nyújtanak segítséget 
az igénylésben és adminisztrá-
cióban, valamint minden ak-
tuális rendelkezésről szívesen 
adnak felvilágosítást az érdek-
lődőknek. Telefonon a 06 (70) 
801-0149-es számon elérhető 
az intézmény.  

Elektromos gyógyeszköz, 
árkedvezmény járhat
Dunaújvárosban igényelhető, de helyben a szociális intézményben segítenek a kitöltésben 

Új helyen keressék
Az iskola felújítás és bő-
vítés miatt elköltözött a 
település könyvtára. Létay 
Ildikó a Kossuth Lajos ut-
cában, a 62/1-ben (a vé-
dőnői épületben) várja a 
könyvmolyokat a szokásos 
nyitvatartassál.  

Ugyanakkor a Falu h áz-
ban tartott minden ed zés, 

sport vagy kulturális te-
vékenység a gyerekek ét-
keztetése miatt más hely-
re kényszerül az elkövet-
kező mintegy másfél év-
ben. Ezzel kapcsolatban 
az edzést, szakkőrt veze-
tő szakemberekhez érde-
mes fordulni pontos  in-
formációért.

A Vidám Emberek Kö-
zössége egyik alapító tag-
ját, Koppány Csabánét kö-
szöntötték nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából 
az otthonában a csapat ak-
tív tagjai. Óriási meglepe-
tés bulit szerveztek az ün-
nepeltnek.  Torta, rengeteg 
finomság és természetesen 

az elmaradhatatlan vidám-
ság jellemezte a nyolc év-
tizedet ünneplő jubileumi 
köszöntést. 

Boldog szülinapot!
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Településünkön  
az államalapítás  
és az államalapító  
emlékére ünnepi progra-
mokkal várták a lakossá-
got augusztus 20-án  
a hajóállomáson. 

A polgármester köszöntője, az 
újkenyér megszelése, evezős ví-
zitúra, közös ebéd, gyermekek-
nek és felnőtteknek kulturális 
programok – mind szerepeltek 
a tervekben. A viharos időjá-
rás miatt végül az ünnepséget 
nem, de a vízitúrát lemond-
ták a szervezők és a követke-
ző hétvégére halasztották. Így 
Kulcson 10 órakor Jobb Gyula 
polgármester beszédével kez-
dődött az ünnepi esemény, aki 
a következőket hangsúlyozta a 
nemzeti ünnep kapcsán.

– Meggyőződésem, hogy a 
rohamos léptekben fejlődő tech-
nológiai változás nem feltétlen, 
sőt egyértelműen nem kívánja 
meg az emberi gondolkodás, 
az értékrendek megváltozását. 

Minden sokkal könnyebb, ha 
a szűkebb és tágabb környeze-
tünkben is együtt, összefogva 
dolgozunk. Csak így lehet ha-
ladni, sokszor kompromisszu-
mok árán is. De ehhez minden 
féltől a valódi megismerés igé-
nye és nyitottság szükséges. Én 
úgy gondolom, hogy sok erő-
feszítést megteszünk és jó úton 
haladunk. Ezért dolgozunk ren-
dezvényeinkkel. Ezért vállalunk 
vendéglátó szerepet is, mint pél-
dául a korhű római hajó esetében 

és ezért tartjuk a kapcsolatot a 
testvértelepüléseinkkel, ahogy a 
közelmúltban amikor a kulcsodi 
falunapon jártunk testvéreink-
nél. Mert együtt könnyebb! Ezért 
kérem önöket, hogy vigyázzunk 
közösen arra is, hogy az aszta-
lon előttünk látható nemzetiszín 
szalaggal átkötött kenyér min-
den értelemben megmaradjon 
az utánunk jövő generációk szá-
mára is – mondta el Jobb Gyula. 

A polgármestert Oberrect 
Tamás önkormányzati képvise-

lő követte a szónoki pulpituson, 
aki az új kenyér jelentőségéről és 
a KUPAC vízitúra hagyománya-
iról beszélt, majd Fodor István 
református lelkész kapott szót. 
Az áldás után megszelték és kör-
be kínáltak az új kenyeret.

A protokollt követően szabad 
program vette kezdetét. Míg a 
Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület főzte a közös lecsót, 
addig a gyerekek és szüleik 
Molnár Orsi interaktív műsorán, 
később pedig a lufihajtógató bo-
hóc produkcióján szórakozhat-
tak. Végül 17 órától a kulcsi au-
gusztus 20-i rendezvény zárása-
ként a Musical Voices Társulat 
előadásában történelmi jellegű 
zenés múltidéző összeállítást 
tekinthettek meg az érdeklődök. 

A programból a KUPAC ví-
zitúra a viharos időjárás előre-
jelzés miatt augusztus 20-án el-
maradt, valamint az ilyenkor 
országszerte szokásos tűzijáté-
kot sem tarották meg Kulcson 
a településen deklarált állatvé-
delmi megfontolások alapján.  

Együtt, összefogva ünnepeltünk 
Nemzeti ünnep hagyományosan a hajóállomáson: vízitúra és tűzijáték nélkül 

A borús időjárás ellenére az ünnepi megemlékezés  
és kenyérszelés nem maradt el 

Ókori kalandban volt részünk
Római kori gálya kötött ki a kulcsi hajóállomásnál 

Idén tíz ország összefo-
gásával készült projekt 
keretében megelevene-
dett a történelem, és mi 
kulcsiak is részesei le-
hettünk. 

A Living Danube Limes 
Interreg projekt részeként 
szakemberek összefogtak, és 
teljes életnagyságban megépí-
tettek egy ókori római dunai 
őrhajót. A gálya 25 fős legény-
sége augusztus 10. és szeptem-

ber 1. között evezett a Duna 
magyar szakaszán. Kulcson 

augusztus 19-én a hajóállomá-
son kötött ki.

Kőhalmi-Himfy Balázs 
szinte a kezdetektől figye-
lemmel kísérte a különleges 
projektet. Maga is több na-
pon keresztül volt részese a 
rekonstruált gályát evező le-
génységnek. Balázs terem-
tő gondolata mellé, hogy a 
különleges hajó álljon meg 
Kulcson – nagy örömmel 
csatlakoztak. Így a hivatalos 
megállóhelyen kívül mi kul-
csiak is ízelítőt kaphattunk a 
történelem varázslatából.

Jobb Gyula, Kőhalmi-Himfy Balázs, Kovács Máté 
és a gálya kapitánya
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Kulcs település lakosság-
száma egy évtized alatt 
mintegy ezer fővel gyara-
podott. Ez nagy büszke-
séget és egyben renge-
teg feladatot is jelent az 
önkormányzat vezeté-
sének.  

Ezzel szoros összefüggésben 
merült fel az a hálás probléma 
is, hogy egyre több Kulcson a 
gyerek, akik bölcsődés, óvodás, 
vagy iskoláskorúak. Az önkor-
mányzat vezetői már hosszú 
évek óta dolgoznak a megol-
dásokon, hogy a gyerekek na-
gyobb intézményekbe, méltó 
körülmények közé járhassanak. 

Ennek sikere az épülő iskola és 
a készülő bölcsőde is.

A Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde is kitárta kapuit a 
gyerekek előtt szeptemberben, 
ezzel kapcsolatban kérdeztük 
meg az intézményvezetőt és a 
polgármestert.

– Megkezdődött a neve-
lési év intézményünkben is. 
Jelenleg négy óvodás csopor-
tunk van és egy bölcsődés.  
Minden csoportban a maxi-
mális harminc fős gyereklét-
számmal indulunk, csoporton-
ként két óvónővel és egy dajká-
val. Egy kivétellel a csoportok 
munkáját pedagógiai asszisz-
tens vagy gyógypedagógiai asz-

szisztens segíti. A feltételek te-
hát adottak, csak a hely szűk. 
Ezért jelenleg egyetlen továb-
bi gyermeket sem tudunk az 
óvodában fogadni – mondta el 
Rendné Pocsai Izabella.

– A gyermeklétszám növek-
vő tendenciája már az előző ön-
kormányzati ciklusban is egy-
értelműen látszott. Ezért már 
akkor megtettük a lépéseket, 
elkészültek a tervek a Nap há-
za mögötti területre. Azonban 
képviselői javaslatra helyszín 
váltás történt, hivatkozva a 
praktikumra és a komfortra. 
Az új területet az óvodával 
szemben tehát meg kellett vá-
sárolni, a már elkészült terve-

ket adaptálni kellett az új hely-
színre. Azonban mindez a pro-
jekt megvalósulását plusz két 
évvel meghosszabbította.

A gyermeklétszám ilyen 
mértékű kritikus alakulása ez 
év április végén, a beiratkozást 
követően realizálódott ponto-
san. Ekkor azonnali megol-
dásként próbáltunk egy ötö-
dik csoport beindítására kísér-
letet tenni a tornatermünk át-
alakításával. De ezt a törvényi 
lehetőségek nem tették lehető-
vé. Minden igyekezet ellenére 
tehát várhatóan ez az állapot 
az új bölcsőde megépüléséig –,  
amely 2023 nyarán várható- 
nem fog jelentősen változni. 
Addig is tisztelettel kérem a 
lakosságot, hogy az átmene-
ti helyzet ideje alatt legyenek 
türelemmel, a közös ügyünk 
érdekében – fűzte hozzá Jobb 
Gyula polgármester.

Egyre több a gyerek Kulcson 
Az óvoda jelenleg nem tud több kisgyereket fogadni 

Sokszor mondják, hogy a 
víz csodákra képes.  
A mondás nyilvánvalóan 
több értelemben is re-
leváns lehet. Most én a 
Duna csodálatos és áldá-
sos hatásaira szeretném 
ráirányítani az olvasók 
figyelmét, amelyek nem is 
olyan magától értetődők.

Nagyon közel a Duna-parthoz 
egy magánház udvarában né-
hány csoda ügyes lány létre-
hozott egy kis relax teraszt, 
vagy kis műhelyt, nyári kony-
hát, hűsölő placcot, bárhogy 
nevezhetjük, az mind megfelel 
a helynek. 

Maguk vakoltak, gletteltek, 
festettek és a szépítgetés után 
berendezték a helyszínt, aho-
va rendszeresen szerveznek 
workshopokat és hívnak al-

kotni, pihenni, kikapcsolódni 
vagy fejlődni vágyó gyerekeket, 
felnőtteket, csoportokat, csalá-
dokat egyaránt. A víz közelsé-
ge és alkotásra inspiráló hatá-
sa miatt a „pARTvonal” nevet 
adták alkotóközösségüknek. 

Az ötletgazdák Vajda Ági és 
Szivós Gabriella, mindketten 
ügyes kezű kézművesek. 

Programjaik között szere-
pel az ékszerkészítés, a varrás, 
az ajtódísz készítés, a kötés-
horgolás, a nemezelés, a kosár-

fonás és száraztészta-készítés, 
de tervezik neves dizájnerek 
meghívását is. 

Két nagy sikerű foglalkozást 
szerveztek már. Első alkalom-
mal az ünnepélyes placcava-
tóval együtt került sor a szá-
raztészta-készítő foglakozásra, 
ahol – ahogy ők mondják – 
ragyogó sárgát gyúrtak Szivós 
Gabriella, a guszta tészta készí-
tőjének vezetésével.  Legutóbb 
pedig filcajtódíszek készültek a 
PjulcsY kézműves márka, azaz 
Palásthy Julianna szakértő irá-
nyításával. 

Aki pedig nem kockáztatná 
meg a kézügyességét próbára 
tenni, annak lehetősége van az 
alkotónapokon shoppingolni 
is: a csodás kézműves szépsé-
gek és finomságok mellett az 
aktuálisan készülő alkotások-
ból is lehet válogatni. 

Partvonal, az alkotni vágyóknak
Ihletett tér született a csodás Duna-partunkon 

Így készül a ragyogó sárgára gyúrt tészta
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Hosszú idő óta először, 
augusztus első hetében 
alkotótábort szerve-
zett a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület 
(KKKE). 

A program ebben az évben 
szűk körben zajlott, hiszen a 
Császár tanya mint megszo-
kott helyszín, még továbbra 
sem alkalmas táborok szerve-
zésére. Augusztus elején így a 
csoda szépen felújított hajóál-
lomáson töltöttek egy igazán 
kellemes hetet.

Molnárné Lukács Anita, az 
egyesület elnöke számolt be ol-
vasóinknak a táboréletről. 

– Köszönjük az önkormány-
zatnak az alkotóhelyszínt, mert 
a kemencések már nagyon 
vágytak az igazi, elmélyült al-
kotómunkára. A csodás pano-
ráma, a Duna illata, közelsé-

ge, a hajóállomás komfortja és 
az ott dolgozók kedves, segítő 
hozzáállása mind hozzájárult a 
kellemes héthez. 

– Idén csak meghívásos 
alapon hirdettük meg az ese-
ményt, ami lehetőséget adott 
a vendégeknek és gyerme-
keiknek, unokáiknak a tá-

bori munkálkodásra. A cél 
egy népviseleti ihletésű szok-
nya elkészítése volt. S szeret-
tük volna biztosítani, hogy a 
felnőttek is magas színvonalú 
alkotásban merülhessenek el, 
hogy a mindennapi munká-
ból kikapcsolódjanak, mind-
ezek mellett a gyermekeik fel-

ügyelete és tartalmas időtölté-
sük is megoldott volt. 

A közösség vidámító, ránc-
kisimító ereje hatásosnak bi-
zonyult. A táborban tizen-
nyolcan vettek részt. Közülük 
nyolc felnőtt csak az alkotás-
sal volt elfoglalva, s Heincz 
Ibolya irányításával minden-
ki elkészíthette saját népvise-
leti szoknyáját, a hozzá tarto-
zó alsószoknyával, köténnyel 
együtt. A szoknyák háromso-
ros kézi ráncolással készültek. 
A centiméterek, csipkék, vász-
nak és öltések száma megha-
tározhatatlan, a közösen töl-
tött idő felbecsülhetetlen volt.  
– Reméljük, eredeti tervünk-
nek megfelelően meg is mu-
tathatjuk majd a közös ese-
ményeken. Első ruhajáratónk 
augusztus 21-én lesz, ami-
kor a Mesterségek Ünnepére 
utazunk a budai várba. 

Augusztus 5-én a 
Vöröskereszt helyi alap-
szervezete véradást 
szervezett a Faluházban.

Kaiserné Gödöny Erzsébetet, a 
helyi szervezet elnökét kérdez-
tük a véradással kapcsolatban.   
– Kulcson minden évben há-
romszor szervezünk véradást. 
Nyáron kifejezetten az itt nyara-
lókat is szeretnénk megszólítani. 
Hiszen ilyenkor Kulcson sokkal 
többen élünk. Bár a nyári forró-
ságban nem ilyen elfoglaltság-
ról álmodozunk elsősorban, de 
ilyenkor van talán a leginkább 

szükség a vérkészlet utánpót-
lásra. Nagyon fontos tisztában 
lennünk vele, hogy a vér nem 
állítható elő mesterséges úton. 

– Az egészségünk minden-
nél többet ér. Mindannyiunk 
családjában volt már valaki 
műtéten, vagy egyéb beteg-

séggel kórházban. Jogos elvá-
rás az, hogy ha vért kell kapnia 
a betegnek, akkor legyen ele-
gendő mennyiségben vér az 

Fontos a vérkészlet pótlása
A véradási hajlandóság kiemelkedő a településen, van értelme a figyelemfelhívó munkának  

A polgármester harmincszoros véradó

Vidámító és ránckisimító hatás
Szoknyás tábort tartottak a hajóállomáson a kemencések 

Horváth Imréné Rózsika és Farkas Flóra 
a táborban készített szoknyájukban 

Két első véradót is köszönthettek 
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A Kulcs és Rácalmás 
Református Missziói 
Gyülekezet anyanyelvi 
tanárok közreműködésé-
vel angol nyelvű tábort 
szervezett augusztus el-
ső hetére helyi diákok 
részére.

Egy gyermekpszichológus 
szakértő véleménye szerint 
a nyári táborban átélt élmé-
nyek és az ott szerzett tudás 
közvetlenül beépülhet a gye-
rekek életébe, személyiségébe. 
Az ilyen tábor után egyszer 
csak azt veszik észre a szülők 
és a pedagógusok, de gyak-
ran a diáktársak is, hogy a 
gyerek megváltozott. A titok 
nyitja, hogy a nyári táborban 
olyan élményeket élhessenek 
meg a táborozók, amelyeken 
keresztül sikerülhet a lurkók 
különféle készségeit egy másik 
szintre emelni. 

Nekünk egy ilyen élmé-
nyekkel teli táborban volt 
szerencsénk látogatást tenni a 
nyár utolsó hónapjában. 

A rácalmási református 
templom már hatodik alka-
lommal ad otthont az angol 
tábornak. A részt vevő mint-
egy húsz gyermek és a felnőtt 
segítők minden nap reggel 9 
órától délután 16 óráig töltik 
együtt a napot. Szombaton 
közös strandlátogatásra ké-
szülnek, végül vasárnap majd 
egy táborzáró előadással és is-
tentisztelettel búcsúznak egy-
mástól. 

Kifejezetten a hatodiktól 
tizenkettedik évfolyamba já-
ró kulcsi és rácalmási diákok 
jelentkezését várták. Nem volt 
feltétel a felekezeti hovatarto-
zás. Sőt, a rászorulók támoga-
tást is igényelhettek a részvéte-
li költségből, amelynek fejében 

anyanyelvi angol tanároktól ta-
nulhatnak a gyerekek, valamint 
az étkezést és a szombati uta-
zást is biztosítják számukra. 

A napirend szépen veze-
ti a táborozók mindennapjait. 
Reggel áhítattal indítják a na-
pot. A látogatásunk alkalmá-
val Fodor István lelkész veze-

tésével és gitárkísérettel angol 
szöveggel énekelt keresztény 
dalok csendültek fel a részt-
vevők élményszerű előadá-
sában. Ezt hallgatva biztossá 
vált számomra, hogy ide bi-
zony a kamaszok nemcsak test-
ben, de lélekben is megérkez-
tek. Ugyanakkor felidézte azt 
a gondolatot is, hogy az imád-
ság nem csupán egyfajta kap-
csolattartás, hanem az együtt 
könyörgők közösségét is meg-
erősíti. 

A napindító áhítat után já-
ték és a tízórai elfogyasztása kö-
vetkezett, ennek során egy-két 
csocsó- és a pingpongmeccs-
re is jutott idő. Majd a továb-
bi étkezések mellett a tábor-
élet a rendszeres angolórákkal, 
a Biblia tanulmányozásával és a 
résztvevők kultúrájának megis-
merésével telik. Ebben az évben 

ugyanis a főszervező holland 
testvérpár, Erik és Willianne 
mellett kanadai, amerikai és 
ukrán segítők is részt vettek a 
táborban a helyi erőt kiegészít-
ve, mintegy fele-fele arányban 
új és visszatérő táborozókkal.   
Fodor István lelkészt kérdeztük 
a táborról: 

– Azért angol tábor, mert 
az oktatóként közreműködő 
Erikhez és a csapatához, va-
lamint alapítványukhoz már 
hosszú évek óta tartó barátság, 
és jó kapcsolat köt. Az angol pe-
dig a szellemiségen túl egy hoz-
záadott értéket jelent a tábo-
rozók számára. Természetesen 
mind a kettő fontos számunk-
ra. Különböző szintű angol-
tudással érkeznek hozzánk a 
gyerekek. Az a célunk, hogy 
mindenkinek lehetőséget 
nyújtsunk, hogy gyakorolhas-
sák a nyelvet, és együtt tanul-
mányozzák a Bibliát. A leg-
emlékezetesebb visszajelzést 
akkor kaptam, amikor egy-
szer feltettem azt a kérdést, 
hogy mikor érezted legköze-
lebb magad Istenhez, és egy 
kisfiú azt válaszolta: az angol 
táborban. 

orvosok és a betegek részére.   
– Pénteken a faluházba ösz-
szesen huszonhárman jöttek el 
vért adni. Nagy örömömre két 
első véradót is köszönthettünk. 
Ez számomra mindig azt jelen-
ti, hogy van értelme az újabb 
és újabb tájékoztató, figyelem-
felhívó munkánknak. 

Ugyanakkor rengeteg kul-
csi sokszoros véradónk is van, 
akik segítségével már nagyon 
sokan kaphattak vért. Ezúttal 
is egy véradói jubileumot kö-
szönthettem. Jobb Gyula pol-
gármester ugyanis harminc-
szoros véradó lett. Köszönjük 
a fáradozását, és azt, hogy a fa-
lu első embereként ilyen mó-
don is példát mutat a lakosság-
nak – mondta el olvasóinknak 
Kaiserné Gödöny Erzsébet, a 
helyi Vöröskereszt vezetője. 

Természetesen népviselet-
ben, és az alkotók elképzelé-
se szerint a hangulat kedvéért 
vonaton. Elhatározás is szü-
letett, hogy szükség van to-
vábbra is a közös alkotásra. 
Legközelebb a szőnyegszövés 
rejtelmeibe szeretnénk beku-
kucskálni. 

Amíg az asszonyok, anyu-
kák, nagymamák alkottak, az 
egyesület többi tagja a gyere-
kekkel játszott. Batykó Szilvi a 
korongozás ismereteit osztot-
ta meg, Sólyom Ilona (Ica óvó 
néni) és Molnár János (Janó 
bá) társaságában pedig a 
Duna melletti kirándulások-
kal, vadregényes kincsvadá-
szattal, fapörgettyű készíté-
sével, gátépítéssel és önfeledt 
mókázással töltötték az időt.   
– Fantasztikus volt látni, hogy 
milyen igyekezettel és szorga-
lommal dolgoztak együtt, és 
jókedvben sem volt hiány. 
Sokat dolgoztunk, sokat ne-
vettünk és sokat beszélgethet-
tünk – számolt be olvasóink-
nak Molnárné Lukács Anita, 
a KKKE elnöke. 

Lélekben is megérkeztek
Élményekkel teli angol táborban vettek részt a kulcsi diákok 

Kulcsi gyerekek is részt vettek a táborban
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Ahogy arról bizo-
nyára értesültek saj-
nálatos baleset tör-
tént júliusban. A 
Pálhalmai Büntetés-
végrehajtási Intézet és a 
Márianosztrai Fegyház 
és Börtön egy-egy mun-
katársa speciális fel-
adatot hajtott vég-
re kutyáikkal, amikor 
Rácalmásnál a Dunában 
elmerültek. 

Sajnos, a tragédiát elszenvedő 
fiatalembereket sehogy nem 
hozhatjuk vissza. A család, a 
barátok, a munkatársak fáj-
dalmát sem tudjuk enyhíteni. 
Az egyetlen, amit tehetünk, 
ha levonjuk a tanulságot, és 
aki teheti, megjegyzi majd.

Rácalmáson is látható volt, 
hogy a vízimentők és a kutyás 
mentők tudására milyen nagy 
szükség van. Különösen itt, a 
vízpart mellett.  A tragédia fó-
kuszba helyezte a tevékenysé-
güket.  Szerencsére már létre-
jött egy ilyen alapítvány az el-
múlt év végén, amely a kutató 
és vízimentő tevékenységével 
segíteni tudja a Fejér megyében 
élő és tartózkodó emberek éle-
tét. A Fejér Megyei Önkéntes 
Kutató Mentőalapítvány titká-
rát, Kovacsik Milánt és Partizer 
Csaba kutyakiképzőt kérdez-
tem elsőként a hétfői mentés-
ről, és arról, hogy hol tarta-
nak most az alapítványi mun-
kában?

– Jól működik a jelző-
rendszerünk, és együttmű-
ködési megállapodásokkal is 
jól állunk, ez látszott a hét-
fői mentésnél is. A mentők 

részéről én, mint a riasztott 
egység tagja, elsőként értem 
a helyszínre. Egyeztetve a 
rendőrséggel, majd később 
a TEK-kel alapítványunk 
az én jelzésemre indult er-
re a bevetésre. De a bünte-
tés-végrehajtással is együtt-
működési szerződésünk van 
– a kutyás kiképzés miatt –, 
onnan is nagyon gyorsan, 
szinte azonnal érkezett a hí-
vás. A riasztási lánc jelzésé-
re reagálva a kutyákkal ké-
sedelem nélkül tudtak indul-
ni munkatársaink Kulcsról, 
Cecéről, Sárbogárdról és 
Dunaújvárosból is. Rajtam 
kívül a területen részt vett 
a kutyákkal a mentés-
ben Partizer Csaba, Deák 
Mihály, Hegedűs Zsolt és 
Bérdi Fruzsina is. Gurisatti 
Robiékkal, akik a búvárok-
tatás mellett vízimentést is 
végeznek, szintén megálla-
podásunk van, így ők a mi 
segítségkérésünkre érkeztek 
a helyszínre, professzionális 
felszereléssel, búvárokkal és 
motoros mentőhajóval.

– Négy kutyával vet-
tünk részt a mentésben. 
Három személykereső és egy 
halottkereső kutyával. A sze-
mélykeresők feladata az volt, 
hogy a parton külön-külön el-
indulva, kontrollálva egymás 
munkáját, egymástól térben 
és időben elválasztva, leszűkít-
sék azt a helyet, ameddig érzet-
ék a bajbajutottakat. Amikor 
eltelt annyi idő, hogy a tetem-
kereső kutyát is indítani lehe-
tett, azt is a bevetettük. A ku-
tya egyébként többször is azt 
a helyet jelezte, ahol később 
meg is találták az áldozatokat. 

– A feladatunkat ebben az 
esetben nem csak megköny-
nyítette, de rendkívül meg is 
nehezítette a jó együttműkö-
dés, a személyes kapcsolat lel-
ki terhe. Nagyon nehéz volt 
a mentési munka, a kon-
centráció és az összpontosí-
tás a búvár számára és ne-
künk is. A kutyáink nagyon 
jól vizsgáztak, bár a mi sze-
münk könnyes volt – mond-
ta el Kovacsik Milán. 

– Én vezetem a kutyák 
képzését, nálam van az ala-
pítvány öt kutyája, és én kép-
zem azokat az alapítvány 
munkatársaival együttmű-
ködve. Mivel én ismerem leg-
jobban a kutyákat, így részt 
vettem a kinti keresésben a 
személykereső kutyákkal, il-
letve a halottkereső kutyával 
én voltam a vízen. Büszke va-
gyok a munkájukra. Ezeket 
a kutyusokat három hónapos 
korukban választottuk ki, és 
azóta folyamatosan trénin-
gezzük. A megfelelő kutya 
kiválasztásának nagyobb sze-
repe van abban, hogy alkal-
mas legyen, mint magának a 
kiképzésnek – arra születni 
kell. Nagyon kevés kutya al-
kalmas az ilyen keresőfelada-
tok ellátására, mivel külön-
böző helyszíneken kell dol-
gozniuk. Mi olyan rendkívü-
li helyzetben vagyunk, hogy 
két ilyen kutyával is rendel-
kezünk. A rácalmási Kis-
Dunában történt balesetnél 
egy kutya volt a vízben, az 
szerencsésen kiúszott. A tév-
hitekkel ellentétben a kutya 
sokkal jobban úszik, mint 
az ember. Ez az eset egyéb-
ként az állatnak is óriási tra-

uma volt, hiszen végig nézte 
a kutyavezetője, gazdája bal-
esetét. Menteni akarta a gaz-
dit, sajnos a jelenlévők már 
csak a kutyát tudták kimen-
teni. A mentésben részt vevő 
négylábúak is hősiesen helyt-
álltak, és remekül vizsgáztak. 
Most ketten vannak közülük 
velünk (a képeken) a két né-
met juhász, apa és fia, Largo 
és Mister névre hallgatnak – 
hangsúlyozta Partizer Csaba. 

– Úgy gondolom – vet-
te át ismét a szót az ala-
pítvány titkára –, a Fejér 
Megyei Önkéntes Kutató 
Mentőalapítvány tevékenysé-
gének legfontosabb alappil-
lére maga a kutya. Erre az 
első pillanattól kezdve ké-
szülünk, nem csak az alapí-
tó okirat aláírása óta, hanem 
sokkal korábban elkezdtük az 
aktív mindennapi tréninget. 
Hét-nyolcéves folyamat lezá-
rásaként jutottunk el a hiva-
talos formulákig és az aláírá-
sig az elmúlt évben, és végül 
ahhoz, hogy tevékenyen részt 
tudjunk venni a feladatok el-
látásában. Kulcs polgármeste-
re, Jobb Gyula első pillanattól 
kezdve támogatott bennün-
ket, és szerencsések vagyunk, 
mert ugyanez mondható el a 
kisapostagi és a többi, Duna 
menti település első emberé-
ről is, és dr. Molnár Krisztián, 
a megyei közgyűlés elnöke 
is mellénk állt, felkarolta az 
ügyünket. 

– Az elmúlt év végén az ala-
pító okirat aláírásával létrejött 
az alapítványunk. Hiánypótló 
tevékenységünk arra hivatott, 
hogy ellássa a Fejér megyében 
élő és tartózkodó szemé-

A Fejér Megyei Önkéntes Kutató 
Mentőalapítvány segít a bajban
Nagy szükség van a vízimentők és a kutyás mentők tudására különösen itt a vízpart mellett 



112 0 2 2 .  s z e p t e m b e r

lyek magas színvonalú men-
tését és kutatását, a többi kö-
zött a Duna és a Velencei-tó 
egyes szakaszain. Személyesen 
is érintettek vagyunk a hét 
elején bekövetkezett tragédi-
ában, hiszen szoros munka-
kapcsolatban állunk a bv-vel. 
Ez a sajnálatos esemény előtér-
be helyezte az alapítvány mű-
ködését. Egy dologban kivá-
ló tanulság, hogy szükség van 
a kutató és vízimentőkre, és 
szükség van a kutyás mentőkre 
is. Mi pont ezt a két célt tűz-
tük ki magunk elé. A követ-
kező lépés az építkezés fázisa 
lesz, a források bővítésével az 
önkormányzatok és a minket 
támogató vállalkozások segít-
ségével. Így nem árulok el tit-
kot, hogy a kulcsi önkormány-
zattal közösen indultunk egy 
pályázaton. Jelenleg minden 
munkatársunk saját kutyájá-
val, eszközeivel dolgozik. Az 
elkövetkezőkben az a cél, hogy 
mindezt bevonjuk alapítványi 
finanszírozásba – tette hozzá 
Reszegi Imre, az alapítvány el-
nöke. 

Mit tegyünk, ha fuldoklót 
látunk a vízben?
Segíteni, nemcsak lehetőség, 
hanem kötelesség is lenne. A 
legfontosabb, hogy miután 
észleltük a bajbajutottat, fel-
mérjük a lehetőségeinket, a 
saját határainkat, és bizton-
ságos helyzetet teremtsünk. 
Hiszen, ha mi is ugyanabba 
a problémába keveredünk, 
mint az áldozat, akkor nem 
elég, hogy neki nem tudunk 
segíteni, de már két áldozat-
ról beszélünk, ezért fel kell 
mérnünk, hogy ő mitől ke-
veredett bajba, van-e olyan 
külső tényező, ami esetleg 
minket is bajba sodorhat a 
segítségnyújtás során. El kell 
mondani: vízimentéssel csak 
az próbálkozzon, aki erre ki-
képzést kapott és van jártas-
sága, ennek hiánya tragédiába 
torkollhat. Ha nem rendelke-

zünk ilyen jártassággal – főleg 
a nagy folyókon – hívjunk 
segítséget.

Ha kifejezetten vízről be-
szélünk, közelítsük meg a 
bajbajutottat, próbáljuk meg-
nyugtatni, pláne, ha úgyne-
vezett aktív pánikba esett. Ez 
jelenthet egy aktívabb, moz-
gékonyabb állapotot, amikor 
már kicsit a racionális gon-
dolkodást befolyásoló álla-
potban van az ijedtség miatt. 
A mentésnél logikusan arra 
is készülnünk kell, hogy őt 
hogyan tudjuk megközelíte-
ni, ügyelve a saját biztonsá-
gunkra. Nem szabad elfelejte-
ni, főleg, ha nálunk nagyobb 
személyről van szó, hogy cél-
szerű valamilyen eszközt al-
kalmazni. Mentőbója hiányá-
ban ez lehet akár egy faág is, 
mert azt megragadva magunk 
után tudjuk húzni a mentet-
tet. A közvetlen testi kontak-
tust amennyire lehet, el kell 
kerülni, ugyanis a pánik szitu-
ációban akár bennünk is kárt 
tehet a fuldokoló.

Célszerű már a mentés 
megkezdése előtt a helyszí-

nen segítséget kérni, várja-
nak a parton is, és történ-
jen meg a mentők értesítése 
a 112-őn keresztül. Akinek 
jogosítványa van, az elméle-
tileg tud elsősegélyt nyújtani, 
ezért fontos, de ártani bizto-
san nem árt ezt a tudásunkat 
időnként felfrissíteni. Jó len-
ne, ha minél többen tudnának 
elsősegélyt nyújtani, és meg is 
merik tenni, ha a szükség azt 
kívánja. 

Ha megijedt a bajbajutott, 
akkor nyugtassuk meg, ne 
hagyjuk magára még a száraz-
földön se a mentők kiérkezé-
séig. Nagyon kevés időnk van 
a klinikai halál beálltáig. Erről 
akkor beszélünk, amikor a lég-
zés és a keringés leáll. Innentől 
nagyjából 3 percünk van a bi-
ológiai halál beálltáig, amikor 
már károsodnak az agysej-
tek. Tehát egy rosszul kivi-
telezett és alacsonyabb hatás-
fokkal végrehajtott újraélesz-
tés és mellkaskompresszió is 
sokkal jobb, mintha semmit 
se tennénk, mert az is egy 
plusz esély, pláne a vízi bal-
eseteknél.

Ha csak annyit teszünk, 
hogy felhívjuk a 112-őt, az már 
nagy segítség a bajbajutottnak. 
Mert az operátorok nem teszik 
le a telefont, segítenek és irá-
nyítják a mentést és az újra-
élesztést, számolnak például a 
mellkaskompresszió ütemére, 
hogy az megfelelő legyen.

Kell e féltenünk a kutyánkat, 
utána menjünk, ha séta köz-
ben beszalad a vízbe?
– Mindenféleképpen óva-
tosságra intenék mindenkit, 
hogy egy vadvízen, akár a 
Dunán is, olyan helyen für-
desse a kutyáját, ami nem egy 
kijelölt fürdőszakasz, mert 
nem véletlen, hogy kijelölik 
a biztonságos vízszakaszokat, 
például a szabadstrandokat, 
ott nyugodtabban lehet für-
detni. Minden kutya tud úsz-
ni, de azt javaslom a gaz-
diknak, hogy előbb kisebb 
vízben szoktassák hozzá ku-
tyájukat a fürdéshez. Az a ku-
tya, amelyik életében először 
vízbe esik, és nem ér le a lába, 
ugyanolyan pánikba esik, 
mint az ember.

Kovacsik Milánt és Partizer Csaba kutyáikkal 
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Ahogy a családban, kö-
zösségben úgy a környe-
zettel való viszonyunk-
ban is a figyelmesség az 
egyik legjobb befekte-
tés, ami biztosan és sok-
szorosan megtérül.

Szomszédságomban idős há-
zaspár gondozza a kertjét, hő-
ség sújtotta vasárnap jönnek 
és füvet nyírnak egész délután. 
Régóta nyugdíjasok, jöhet-
nének hétköznap is, de talán 
a hétvégi telekrejárás ősi ru-

tinja miatt ők a hét hetedik 
napján jönnek. Bocsánatos 
bűn, hogy nem ismerik a 
helyi rendeletet, miszerint 
vasárnap déltől zajjal járó 
munkát csak vész esetén lehet 
végezni. Talán nem olvasták 
ebben a lapban, pláne nem 
böngészték az interneten mik 
az együttélés újabban rögzített 
helyi szabályai. De hogy 
maguktól nem gondolnak 
arra, hogy a vasárnapot 
hagyományosan pihenéssel 
töltenék az emberek, de 

A figyelmesség értéke
Zöldkérdés: a környezettudatosabb életről Kulcson 

A vasárnapot hagyományosan pihenéssel töltenék 
az emberek...

Bármikor is mentem  
a kulcsi faluházba, soha 
nem ért még ilyen vá-
ratlan élmény. Egy dob 
hangja hallatszott: A dob 
hangsúlyos, magával ra-
gadó, jellegzetes, eredeti 
ritmusa azt az ősi zenei 
kifejezésmódot idézi, 
amelyre brazil szambát 
táncoltak a hölgyek a fa-
lu közművelődési intéz-
ményében.

A szamba afrikai eredetű, ősi 
népi tánc, amely a rabszol-
ga-kereskedés során jutott el 
Brazíliába. A tánc szaggatott, 
rövid mozdulatai a megbilin-
cselt rabszolgák mozgását jel-
képezik, s azt fejezi ki, hogy 
még tánc közben sem tudtak 
láncaiktól megszabadulni. 

Főként Rio de Janeiróban va-
lamint Sao Paulóban terjedt el. 
Napjainkban a karneválok el-
engedhetetlen kelléke a szam-
ba ritmusa. Egyszerű lépéseit a 
kezdők gyorsan megtanulhat-
ják – írja a Wikipédia. 

Wégner-Cseke Edina tánc-
tanárnak köszönhető, hogy 
minden hétfőn délután 
Kulcsra költözik a riói kar-
nevál hangulata. A tanár-
nő nem úgy siet elém, aho-
gyan a szambatáncosnőket a 
filmekben látjuk: a tollas fej-
díszből, a hiányos öltözékből 
és a szambázásra termett szo-
borszerű testből csak ez utóbbi 
igaz. Mosolygós tekintete mö-
gül meglepő harmónia árad. 

– A tánc az egyik legnép-
szerűbb kifejezési forma. Mikor 
kezdett el vele foglalkozni? 

– Kulcson lakom a férjem-
mel és három kisgyermekünk-
kel. Már egész kislánykorom-
tól imádtam táncolni, minden 
iskolai táncos projektben ben-
ne voltam. Később a gimiben 
megismerkedtem a férjemmel. 
Már tizennyolc éve vagyunk 
együtt, vele kezdtem el társas 
táncolni, barátainkkal, Radnai 
Zoltánnal és Szőke Fannival, 
ők most is Sárbogárdon ta-
nítanak. Később a székesfe-
hérvári Laguna KTSE szí-
neiben versenyeztünk la-
tin és standard táncokban. 
Már akkor is a szamba volt 
a kedvencem. Később Pálfy 
Reginánál és Pálfyné Évánál 
hastáncot tanultam, és a Boka 
és a Klikk (korábban Sárga 
Taxi) rock and roll zenekar-
nak voltunk a háttértánco-

sai. Ezután jöttek a gyerkő-
cök. 2018-ban kezdtem el jár-
ni az első szambatanáromhoz 
Pimentához, majd Bakaity 
Dóra és Tóth Tünde után most 
Natasa Limával dolgozom 
együtt, aki Rio de Janeiróban 
él. Ezt a táncot is, mint bár-
melyik másikat a végtelensé-
gig lehet tanulni, csiszolgatni. 
Ha már azt gondolod, hogy 
megy, akkor a tempóval ját-
szanak. Nagyon gyors táncról 
beszélünk, nagy állóképességet 
igényel, kifejezetten komoly és 
erős a lábmunka. Nem is sze-
retem, ha egyszerűen a fenék-
rázással azonosítják, mert sok-
kal több ennél. 

– A brazil kultúra alapvető 
része a szamba, de sokan még 
soha nem jártunk ott. Mit lehet 
tudni erről a táncműfajról? 

A riói karnevál hangulata hetente 
egyszer a Faluházba költözik
Szamba, felfrissíti a testet és a lelket 
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a sugárhajtású repülőgép 
zajával működő fűkaszájuk 
ezt lehetetlenné teszi, az már 
nehezen érthető. Törvény 
helyett, pusztán a figyelmesség 
is megoldaná a helyzetet, ha 
lenne. De figyelmesség kellene 
ahhoz is, hogy ha valaki 
mások háza előtt, ennél fogva 
az ablaka közelében parkol 
gondoljon arra, hogy erősen 
behallatszik mások életébe a 
várakozás alatti motorzúgás, 
a huszonnyolcfokban is 
nélkülözhetetlennek gondolt 
légkondi miatt, de most éppen 
azt hallom a nappalimban, 
hogy az utcán álló autóban 
a zárt ablakok mögött üvölt 
egy nyári sláger, csak azt 

remélem délben a híreket is 
meghallgatja majd a sofőr, 
legalább akkor hasznom is 
lesz a figyelmetlenségéből, 
talán azt is bemondják, mikor 
jön a lehűlés. Kazal László 
régi dalát is sokszor eszembe 
juttatják embertársaim 
szokásai. A dalban egy táska 
és pénztárca végtelenített 
ki-be nyitogatása kergeti 
őrületbe a humoristát, ehhez 
hasonlóan néha én is úgy 
tapasztalom, hiába van 
egy kocsinak általában öt 
ajtaja, mert ha számolom 
az ajtócsapkodást, mielőtt 
valaki lezárja járművét, azt is 
gondolhanám, hogy egy húsz-
ajtós limuzint készül elhagyni. 

Az is gyakori eset, ami-
kor a Duna-parton egy társa-
ság hangszóróját csúcsra járat-
ja, ha egy kis figyelmességet is 
hoztak volna magukkal a tájba, 
bizonyára halkabbra vennék a 
bömbölést, számításba vennék 
az arra járó többiek nyugalmat 
kereső terveit, hogy a zenei 
ízlésről már ne is beszéljünk. 
Nálam a quad nevű járgány is 
inkább a másokat zavarására 
alkalmas fegyver kategóriájá-
ba tartozik és csak mellékesen 
jármű. Persze a figyelmesség 
nem csak az emberek közötti 
együttélés tőkéje, minden más 
élőlény irányába is kamatoz-
tatható. A nyári kánikulában 
aki teheti – és bárki megte-

heti –, adjunk friss vizet az 
állatoknak, ne feledkezzünk 
meg a madarakról sem, hiá-
ba van közel a Duna, a kerti 
madáritatók a hőségben élet-
mentők lehetnek. Van aki még 
a gyikokra is gondol, a befőt-
tesüveg tetejében tálalt víz ne-
kik is hozzáférhető lesz. De 
macskák, sünök, a környé-
künkön lakó borzok, őzek 
is szenvednek a forróságtól, 
egy nagyobb friss vízzel teli 
tál segíthet ezeknek a csodá-
latos élőlényeknek átvészelni 
a kánikulát. Talán a vadak ha 
éjjel összefutnak, megbeszélik 
majd egymás között, milyen 
figyelmesek az emberek.

OCs

– Kétnegyedes zenére tán-
coljuk, de alapvetően szóló 
tánc. A szambatáncos hul-
lámzó lépéseivel és testmoz-
gásával, tipikus csípőmozgá-
sával és elegáns kézmozdula-
taival tökéletesen visszaadja a 
zene lüktetését és dinamiz-
musát. A táncot áthatja az 
életenergia és a szenvedély. 
Az egész testet átmozgatja, 
nőiességével emeli az önbi-
zalmat, ezenkívül erősíti az 
állóképességet, javítja a test-

Wégner-Cseke Edina tánctanár 
és tanítványai 

tartást és ami még fontos: két-
ségkívül formálja az alakot. 
Felfrissíti a testet és a lelket. 

– Említette a kettősséget, 
ami jellemző önre. Megosztaná 
az olvasókkal? 

– Van egy másik szenve-
délyem is, a testépítés. Tavaly 

indultam az első fitneszverse-
nyemen, akkor csupán tizenöt 
hónapos volt a legkisebb gyer-
mekem. Akárcsak a szambát, 
imádom ezt is. Szeretem fesze-
getni a határaimat, ez a sport 
pedig nagyon erről szól, fő-
leg, ha versenyezni akarsz. 
Nagyon kemény edzések és 
szigorú étrend. Kicsit furcsán 
hangozhat, hogy jön össze a 
testépítés és a brazil szamba. 
Talán pont a kettősség az, ami 
számomra vonzó. Az edzésen 
nagy súlyokkal dolgozom, ha 
kell üvöltve, akár a férfiak. 
Szambázás közben pedig a 
legnőiesebb énemet élem meg. 

– Hogy kivitelezhető mind-
ez család mellett? 

– Természetesen nem min-
dig egyszerű három gyermek 
mellett megoldani a minden-
napokat, de valójában csak lo-
gisztika kérdése. Szerencsére 
a férjem támogat minden-
ben, ez oda-vissza működik 
nálunk. 

– Ha valaki kedvet kapott, 
hol tudja kipróbálni a szam-
bát? 

– Tudomásom szerint je-
lenleg csak Budapesten lehet 
szambát tanulni, így kijelent-
hetjük, hogy vidéken a kul-
csi csoport az első. Szeretnék 
több csoportot is indítani a 
jövőben – Dunaújvárosban 
mindenképpen –, hogy mi-
nél több emberhez elvihes-
sem ezt az életérzést, amit én 
is úgy imádok. 

– Szó volt a terveiről. De 
milyen egyéni céljai vannak? 

– Két nagy cél lebeg a sze-
mem előtt. Az egyik, hogy a 
testépítő szakma elismerjen, 
a másik pedig, hogy egyszer 
a riói karneválon táncol-
hassak, képviselve hazámat, 
Magyarországot! 
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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

Kulcs adott otthont au-
gusztus 13-án, a Magyar 
Országos Horgász 
Szövetség (MOHOSZ) 
rendezésében megtar-
tott XI. Pergető Triatlon 
harmadik fordulójának.

A pergetés a ragadozó halfogás 
műcsalival történő műfaja. A du-
nai ragadózó halak teljes skálája 
a horgászok potenciális zsákmá-
nya volt a verseny résztvevőinek.   
Az első két menetet Mohácson 
és Madocsán rendezték. A 
Kulcson megrendezett viadal 
résztvevői a felújított hajóállo-
máson szálltak meg, a verseny-
központ pedig a szintén meg-
újult vendégház előterében ren-
dezkedett be.  A kulcsi versenyt 
Mészöly Sándor rendezte, aki 
egyben szövetségi kapitány is 
több mint hat éve a pergető hor-

gászok élén. Mindemellett pedig 
a MOHOSZ képviselője. 

– A rendkívül alacsony 
vízállás hatással van a sport-
águnkra is. Ezért a verseny-
zőknek elsőként az aszály miatt 
átrendeződött élővilágot kellett 
megfejteni. Akinek ez jól sike-
rült, az nagyon jól tudott ha-
lat fogni. Szép számmal, össze-
sen 408 halat fogott a mezőny. 
Első helyen Hodula Tamás és 
Hodula Lajos végzett, máso-
dik helyezett Koncz Dávid és 
Császár István lett, a dobogó 
harmadik fokára Megyesi Zsolt 
és Tóth Csaba állhatott fel – 
mondta el Mészöly Sándor. 

Az idei szezonban még nem 
búcsúzunk a pergetős horgá-
szoktól, ugyanis 2022. szeptem-
ber 10-11-én rendezik a hajó-
állomáson III. Kulcsi Pergetős 
Találkozót.

Pergetős horgászat 
van, volt és lesz 
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

A Kulcsi Horgász 
és Természetvédő 
Egyesület ebben  
az évben augusztus  
13-ára szervezte immár  
nyolcadik alkalommal 
megrendezett maratoni.

A reggeli gyülekező, majd 
a versenyhelyek kisorsolá-
sát követően kezdetét vette a 
huszonnégy órás pecázás  a 
Hullám és Deák utcák alatti 
dunai partszakaszon. 

Idén tizenhat horgász in-
dult a maratoni megméretteté-
sen. Az alacsony vízállás miatt 
szétszórtan lehetett csak hor-
gászni, ez kicsit megnehezítet-
te a versenyzők dolgát. Ennek 

ellenére mégis jó hangulatban 
telt a huszonnégy órás verseny. 

Az eredményhirdetésre a 
szokásokhoz híven vasárnap 
reggel került sor. Az idei kulcsi 
felnőtt maratoni horgászver-
seny győztese Polányi Gábor 
lett, a második Csusz Sándor, 
a bronzérmes Bogó Zoltán, 
őt követte a negyedik helyen 
Verebélyi Péter. 

– Vannak olyan ismerőse-
ink, barátaink, akikkel egész 
évben csak ezen a rendezvé-
nyen találkozunk. Ezért mi is 
nagyon várjuk a 24 órás ver-
senyeket, vagy még inkább ba-
ráti vetélkedést. 

A halfajtákat tekintve vál-
tozatos volt az idei verseny, 

mert a pontytól a süllőig sok-
féle halat gyűjtöttek a szák-
ba a kulcsi egyesületi verse-

nyen. Minden évben vannak 
új versenyzők, így idén is ér-
keztek „kezdő maratonisták” 
a törzsgárda mellé. Az idei 
győztes, Polányi Gábor is el-
ső alkalommal indult, és 
máris győzedelmeskedett.   
Jellemző volt a jó hangulat, 
amit a családtagok vidám szur-
kolása és a bográcsban rotyo-
gó gulyás teljesített ki igazi él-
ménnyé. 

– A versenyzőkön és család-
jaikon kívül idén is sokan le-
jöttek a partra a település lakói 
közül, akik szívesen vannak kö-
zösségünkben – adta hírül la-
punknak a Kulcsi Horgász és 
Természetvédő Egyesület szó-
vivője, Méreiné Vali. 

Ez már a nyolcadik  
maratoni versengés volt
Az alacsony vízállás változatos halfajtákat segített bele az egyesületi horgászok szákjába 

Az idei győztes
Polányi Gábor lett 

Fo
tó

: M
V



16 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  K I A D V Á N Y A

Kine Bau Kft. 

KŐMŰVESEKET,
SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres.

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

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


