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XV. évfolyam, 10. szám 2022. október

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

Kosztolányi emlékkiállításKosztolányi emlékkiállítás
Írásunkat a 7. oldalon olvashatják.

Szeptember 5-én este szép számmal gyülekeztek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Aulagalériájában az érdek-
lődők, hogy fejet hajtsanak a közelmúltban, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kosztolányi György kulcsi képzőművész emléke 
előtt, és megcsodálják az ugyancsak szép számmal kiállított alkotásait. 



2 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

Szeptember 11-én va-
sárnap ismét a jazz ked-
velőit várta a szervező 
Jazz P’Art Egyesület a 
kulcsi hajóállomásra. 

A koncertsorozat minden ele-
me, így ez is ingyenes volt, 
hiszen a civil szervezet pá-
lyázati forrás segítségével 
finanszírozza kulturális pro-
jektjeit. A szervezetet a jazzt 
kedvelő helyiekből álló baráti 
társaság hozta létre. Céljuk, 
hogy a műfajhoz kapcsoló-
dóan kulturális programokat, 
koncerteket és pódiumbe-
szélgetéseket szervezzenek. 
Így népszerűsítik szándékaik 
szerint majd a jazz-zenét, és a 

régióban élő emberek számá-
ra könnyen elérhetővé teszik 
majd a közösségi zenehallga-
tás élményét. 

Tehát szeptember 11-én 
vasárnap késő délután ismét 
várják a jazz és a gasztro-
különlegességek iránt érdek-
lődőket. Ezúttal a Nagy- 
Ba  bos Rebeka Quar tett kon-
cer tezik a szép, Duna-par ti 
kör nyezetben.

A zenekar névadó vezető-
je, Nagy-Babos Rebeka erdé-
lyi születésű énekesnő. Tanul-
mányait eredetileg reklámgra-
fika szakon kezdte, majd évek-
kel ezelőtt, a Sepsiszentgyörgyi 
Jazz és Improvizációs Zenei 
Táborban szerzett élményei-

nek hatására döntött úgy, hogy 
szakmáját hátrahagyva zenei 
pályára lép, és a jazzének fe-
lé fordul. 

Cseh Péter jazzgitárossal 
alkotott duójukat tovább-
gondolva 2019 végén ala-
pította zenekarát Miskolczi 
Márkkal (nagybőgő) és 
Klausz Ádámmal (dob) ki-
egészülve, amelyben a jazz-
ből, népzenéből, elektronikus 
zenéből kapott inspirációit is 
felhasználja. A quartet 2020-
ban elnyerte a Müpa Jazz 
Show-case nemzetközi zsű-
ri által megszavazott legjobb 
zenekar díját. Műsorukban 
feldolgozások szerepelnek, 
amelyeket improvizációval 

és egyéb saját ötletekkel szí-
nesítenek bensőséges hangu-
latot teremtve. 

A nagyszerű élményt ki-
egészítve a szervezők vasár-
napra is gondoskodtak ki-
váló sajt-, bor-, pálinka- és 
pizzakínálatról a vendégek-
nek. Tehát minden adott egy 
hangulatos vasárnap estéhez.   
A jazz, a csodálatos borok, a 
remek pálinka és a folyópar-
ti környezet együttes élménye 
azok számára is üdítő, akik a 
zene miatt érkeznek, azoknak 
is, akik a gasztronómia iránti 
kíváncsiságukat szeretnék ki-
elégíteni, de a kulturált szó-
rakozni vágyóknak is tökéle-
tes hétvégi program. 

Ismét remek programnak  
adott otthont a hajóállomás
A Nagy-Babos Rebeka Quartett koncertezett a kulcsi Duna-parton 

A nyári hónapokban szin-
te mindenki szabadságon 
van, ráadásul a Kulcsi 
Kosár Kézműves és 
Bolhapiac szervezői azt 
tapasztalták, hogy a ká-
nikulában a vásárlói kedv 
is jócskán megcsappan. 
Ezért, úgy döntöttek, 
csak szeptembertől tele-
pülnek ki havonta ismét 
a faluház elé. 

Így aztán szeptember 11-én 
vasárnap délelőtt újra benépe-
sült a kulcsi hivatal előtti tér. 
Kézműves termékekkel, és meg-
unt, új tulajdonosra váró hasz-
nált kincsekkel. Mivel az ilyen 
vásárok romantikáját kedvelő 

kulcsiak egész nyarat helyi lelő-
hely nélkül voltak kénytelenek 
túlélni, így aztán nem is csoda, 
hogy az első őszi kitelepülést a 
szokásosnál is nagyobb érdek-
lődés kísérte, és komoly vásárló 
is szép számmal akadt. 

Nagyon sok ruhaféle, ci-
pő, táska, könyv és játék várt 
újabb gazdára. Porcelán figura 
és más díszes használati tárgy 
is akadt bőven. Szépséges tű-
nemezelt alkotásokból is le-
hetett válogatni, saját kertből 
származó szép növényekkel is 
gazdagodhattak a piacra láto-
gatók. Házi élelmiszer is akadt a 
standokon, például száraztész-
ta, lekvár, méz is volt a kulcsi 
bolhapiac kínálatában. 

Minden, ami szem szájnak ingere
 Nagy volt az érdeklődés a nyári szünet utáni első, szeptemberi bolhapiacon 

 Szeptembertől újra havonta települ ki a faluház elé a Kosár Piac
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Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete örömmel 
tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a 2021. 
évben elindított víziközmű 
fejlesztés keretében elindított 
ivóvíz gerincvezeték kiépí-
tése elkészült a Csalogány, a 
Cinke, a Kőbányai, a Radicsa, 
az Adonyi utcában és a Rigó 
közben. 

A beruházás 67.341.163 Ft-
ba került, melyhez 60.000.000 
Ft kormányzati támogatást 
kaptunk. A fennmaradó ösz-
szeget Önkormányzatunk saját 
erőből fedezte, részben az érin-
tett ingatlantulajdonosok által 
befizetett víziközmű fejlesztési 
hozzájárulás bevonásával. 

Önkormányzatunk a pro-
jekt keretében meg ter ve z tet-
te a Virághegyi, Fenyő, Határ 
és Kiskert utcák közmű fej-

lesztését is, melyek a beruházás 
megvalósításába a 2022. évben 
ugyan nem fértek bele, de a 
Képviselő-testület szándéka 
szerint ez a terület is a 2023. 
évben közművesítésre fog ke-
rülni. 

A gerincvezeték kiépíté-
sével Önkormányzatunk egy 
olyan fejlesztést végzett el, 
mely a településünk életé-
ben kiemelkedő fontosságú, 
hiszen 185 ingatlant,  560 la-
kost érint. A közmű fejlesztést 
már igen régóta várják az ott 
élők, hiszen eddig nem volt 
módjuk az egészséges veze-
tékes ivóvíz igénybe vételére, 
és a klímaváltozás következté-
ben a most már vissza-vissza-
térő szárazság miatt a kertje-
ikben található kutak vize is 
eltűnt, ezzel is nehezítve az 
ott élők életét.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését Kulcs településen a Hazai Kommunális Kft. 
látja el 2022. február 1. napjától megkötött  
közszolgáltatási szerződés alapján.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozások alapján 
a helyi önkormányzat nem emelhetett díjat, ezért a korábbi 
lakossági díj és a 2022 év elején megállapított új díj között ke-
letkező különbözetet az Önkormányzat saját költségvetéséből 
fedezte. 

Kulcs Községi Önkormányzat költségvetésében ez 2022. év 
első felében 1.680.000 Ft kiadást jelentett. 

A veszélyhelyzet megszűnését követően az új díjak szeptember 
1-től léptek hatályba, azonban időközben a Hazai Kommunális 
Kft. kérelmet nyújtott be díjemelés iránt a megnövekedett rezsi 
és üzemanyag árak miatt. 

Kulcs Községi Önkormányzat Kép vise lő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII.27.) önkor-
mányzati rendeletének ismételt felülvizsgálata vált szükségessé. 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, va-
lamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel össze-
függő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelke-
zései szerint a természetes személy ingatlantulajdonos esetében 
a közszolgáltatás díja nem emelhető.

Fentiek figyelembe vételével a rendeletmódosítást az aláb-
biak szerint fogadta el a képviselő-testület szeptemberi ülésén: 

A korábbi 1800 Ft + áfa/m3 lakossági ár módosul, az emelt 
díj összege: 2285 Ft + áfa/m3, amelyből
– természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 

1500 Ft + áfa/m3 

–  Kulcs Községi Önkormányzat által vállalt díj: 785 Ft + áfa/m3.

Tájékoztató
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítási díjának változásról 

Fűnyíró traktorok vágólappal

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete öröm-
mel tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évben  
kiírt Magyar Falu Program keretében elnyert kommunális 
eszközbeszerzés keretében  kapott 11.112.500 Ft  pályázati 
támogatásból számos nagyon fontos eszközt sikerült besze-
reznünk a település rendben tartásának segítésére. 

A támogatásból két darab komoly fűnyíró traktor vá-
sároltunk, vágóasztallal, valamint egy vibrohenger, egy 
irányváltós lapvibrátor és egy lombfúvó is településünket 
gazdagítja.

Köszönjük Magyarország Kormányának a lehetőséget, 
mellyel településünk fejlesztését tudjuk elősegíteni!

 Közösségünk gépjárműparkja  
két komoly fűnyíró traktorral bővült

Víziközmű 
fejlesztés
Az ivóvíz gerincvezeték kiépítése jól halad  
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1991-ben rendezték 
meg első alkalommal az 
idősek világnapját, az-
óta minden év október 
elsején megemlékezünk 
a környezetünkben élő 
szépkorúakról. 

Jelenleg mintegy 600 millió 
hatvan év feletti személy él a 
világon, ez a szám 2025-re akár 
meg is duplázódhat. A 2001-
es népszámlálási adatok szerint 
ma Magyarországon minden 
ötödik ember időskorúnak 
számít, vagyis már betöltötte 
a hatvanadik életévét. Területi 
elosztásban Budapesten, il-
letve a kistelepüléseken élnek 
a legtöbben, a nemek közöt-

ti arány pedig igen egyenet-
len: az idősek 61 százaléka 
nő. Az előző népszámláláshoz 
képest jelentősen csökkent a 
többgenerációs családok szá-
ma, az idős emberek többsége 
egyedül vagy másik időssel él 
együtt.  Gyorsan öregedő vilá-
gunkban az idősek sokat segít-
hetnek – önkéntes munkával, 
tapasztalataik átadásával. Sőt, 
Európában az aktív munkaerő 
csökkenése miatt egyre na-
gyobb hangsúlyt kap az idő-
sek visszafoglalkoztatása, ezzel 
is pótolva a munkaerőhiányt, 
valamint segítve a teljes értékű 
élet fenntartását.

A térség legtöbb önkor-
mányzata megünnepli a ne-

ves napot. A megemlékezés 
célja, hogy figyeljünk az 
idősek problémáira, 
középpontba helyez-
zék a méltóságtel-
jes öregkort, vala-
mint az idősöket 
visszaintegrálják 
a gazdaságba. Az 
idősek világnapja 
lehetőséget nyújt, 
hogy megköszönjük 
az idős embereknek 
mindazt, amit a társa-
dalomért tesznek.  Kulcson 
az önkormányzat nagyszabá-
sú beruházásai miatt a közös-
ségi terek foglaltak. Így Jobb 
Gyula polgármester online 
köszöntője mellett névre szóló 

meglepetésajándékkal ked-
veskedik majd az önkormány-
zat minden 65 év feletti kul-
csi lakosnak. 

Idősek világnapja
Szeretetüket, türelmüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük 

„Most 
a pihenés, a 

gondoskodás évei kell, 
hogy következzenek, rajtunk 

a sor, a mi feladatunk, hogy az év 
valamennyi napján lehetővé tegyük, 
hogy időskorukhoz méltó, örömteli 

életet élhessenek, hogy a megérdemelt 
pihenés éveiben megkapják mindazt 
a szeretetet, támaszt és segítséget, 

amely megszépítheti, teljesebbé 
teheti napjaikat.”

Jobb Gyula
polgármester

Díjkiosztó ünnepség 

Az előző évek nagy si-
kerű Pedagógus szava-
zás elnevezéssel indított 
kezdeményezésünket 
idén is folytatjuk, immá-
ron a Gyermekeinkért 
Díj elnevezéssel. 

A Krónika szerkesztőségének 
ötletéhez Jobb Gyula pol-
gármester is örömmel csat-
lakozott, a szavazást ezúttal 
is kiemelten nagy érdeklődés 
övezte.  

Augusztusban arra kér-
tünk minden kulcsi lakost, 
hogy szavazatával mondja 
el kik a legjobb pedagógu-
sok Kulcson és kik tesznek 
a legtöbbet gyermekeinkért. 
A voksokat szeptember 15-ig 
lehetett leadni a Krónikából 
kivágott szavazóíven, vagy 
az online szavazó adatlapon. 
Öt kategóriában szavazhatott 

a közvélemény: Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde, 
Fekete István Általános Iskola, 
civilek és civil szervezetek, hi-
vatalos személy és országos 
ismertségű személy.  Idén is 
nagy érdeklődés övezte a kez-
deményezést. Mindösszesen 
832 voks érkezett a megadott 
időben és kategóriákban a la-
kosságtól. 

A voksolás lezárását kö-
vetően díjkiosztó ünnepséget 
rendez a szervezőcsapat és 
a település önkormányzata. 
Minden szavazatot kapottnak 
hamarosan érkezik a meghívó 
majd, hogy ünnepélyes kerete-
ken belül fejezhessük ki tiszte-
letünket és köszönhessük meg 
a munkájukat, amelyet gyer-
mekeinkért végeznek.  A gála 
helyszíne a polgármesteri hi-
vatal dísztermében lesz, 2022. 
október 24-én 16 órától. 

Csak pénteken lehet égetni

A kerti égetés fontos 
kérdés az őszi lombok 
eltakarításának idején. 
A polgármesteri hiva-
tal szakemberei a kö-
vetkező tájékoztatást 
adták ki a kerti égetés 
szabályairól. 

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot és a tisztelt igatlan 
tulajdonosokat, hogy Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről és 
a köztisztaságról szóló 
15/2022. (VIII. 25.) önkor-
mányzati rendelete alapján 
változott az avar és kerti 
hulladék égetésének rendje.

A háztartási tevékenység 
során keletkezett avar és ker-
ti hulladék ártalmatlanítása 
elsősorban komposztálással 
történhet.

A háztartási tevékenység 
során keletkezett avart és 
kerti hulladékot csak száraz 
állapotban szabad elégetni. 
Az égetést úgy kell végez-
ni, hogy a személyi bizton-
ságot ne veszélyeztesse, va-
gyoni és környezeti kárt ne 
okozzon.

Az égetést pénteki napo-
kon 8-10 óra és 16-20 óra 
között, szélcsendes időben 
lehet végezni.

A tűz őrzéséről és ve-
szély esetén annak eloltásá-
ról az égetést végző köteles 
gondoskodni. A tűz helyszí-
nén biztonsági felszerelése-
ket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tűz terjedé-
se megakadályozható és el-
oltható.

Az égetés befejezésével a 
tüzet el kell oltani és a pa-
rázslást meg kell szüntetni.



52 0 2 2 .  o k t ó b e r

Szeretett településünkön 
nyitott szemmel járva, bi-
zonyára az önök figyel-
mét sem kerüli el, hogy 
jelenleg Kulcs több pont-
ján is nagyszabású, az itt 
élők életében meghatá-
rozó jelentőséggel bíró 
fejlesztések zajlanak.

Ezek közül mutatunk most be 
néhányat képes riportunkon 
keresztül. Az egészségház bőví-
tésével egy mindenki számára 
elérhető komplex egészségügyi 
ellátást biztosító, korszerű és 
kényelmes intézmény fogadja 

majd a szakrendelésekre érke-
zőket. Az új bölcsőde építése 
egy fontos eleme Kulcs infra-
strukturális fejlődésének, hiszen 
az ide költöző kisgyermekes 
családok és a már itt született 
gyermekek száma ugrásszerűen 
megnövekedett az elmúlt évek-
ben. A bölcsődei és óvodai férő-
helyek bővítését kiemelten fon-
tos feladatként kezeli a telepü-
lés vezetése. Az iskola bővítése 
szintén nem várathatott magára 
tovább a fent már említett okok 
miatt. Hála a kormány hathatós 
segítségének ez a projekt is a 
megvalósulás útjára léphetett. 

A kivitelezési munkálatok-
kal járó ideiglenes kellemet-
lenségek sokkal könnyebben 
elviselhetőek lesznek, ha ar-
ra gondolunk, hogy az elké-
szült oktatási és egészségügyi 
intézmények a mai kor szín-
vonalának és elvárásainak 
megfelelő, korszerű intézmé-
nyekként várják majd a tele-
pülésen élőket, hozzájárulva 
ahhoz, hogy Kulcs még élhe-
tőbb és szerethetőbb ottho-
nunkká váljon.

Néha egy kép többet mond  
minden szónál
Soha eddig nem látott tempóban fejlődik Kulcs település 

 Az egészségház bővítésének munkálatai újra megindultak

 Az ideiglenes tantermek kialakítása jelenleg még folyamatban 
van a Nap házában

 Az új bölcsőde épületénél jelenleg  
az alapozási munkálatok folynak  Az iskola új épületének már látszanak a falai
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1. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a ví-
ziközmű-hálózatba történő bekötését a felhasználó vagy a 
megbízott tervezője Igénybejelentés formájában kezdemé-
nyezheti a DRV Zrt.-nél, melyhez a következő dokumentu-
mokat kell csatolnia:
– földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, nem 

szükséges hitelesnek lennie) 
– földhivatali tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régeb-

bi, nem szükséges hitelesnek lennie)

 Az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a 
víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt ar-
ról, hogy az ivóvíz bekötés engedélyezéséhez milyen továb-
bi feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. 
Az Igénybejelentőre adott Szolgáltatói tájékoztató birtoká-
ban indítható el a tervengedélyezési folyamat.

2. A tájékoztatóban leírtak figyelembevételével tervet kell ké-
szíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező-
vel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtani a DRV Zrt 
részére. 

 Tervengedélyezés: Szaktervezői jogosultsággal rendelkező 
tervező által készített tervdokumentációt kell engedélyezés-
re benyújtani 3 példányban – ezt a megbízott tervező is el-
végezheti. A benyújtott megrendelésre a DRV Zrt. a jogsza-
bályban meghatározott határidőn belül, írásban adja meg 
engedélyét. 

 A tervengedélyeztetést a kitöltött „Tervengedélyezés meg-
rendelő formanyomtatvány” benyújtásával kezdeményez-
hető, melyhez a következő dokumentumokat kell csatol-
ni: 
– a helyi önkormányzat vagy az illetékes közműtársulat 

által leigazolt „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés      
léte sítésére” formanyomtatványt, mely a DRV hon-
lapján elérhető. A nyomtatványt kitöltés után a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatalban kell igazoltatni. Az igazo-
lás kiadásának feltétele a közmű fejlesztési hozzájáru-
lás összegének, 200.000 Ft-nak a befizetése az önkor-
mányzat számlájára, vagy a kérelmezőnek Kulcs Községi 
Önkormányzattal részletfizetési megállapodás kötése. 

– az 1 évnél nem régebbi, Felhasználói igénybejelentésre 
adott Szolgáltatói tájékoztatót

– a tervdokumentációt
– földhivatali térképmásolatot (60 napnál nem régebbi, 

nem szükséges hitelesnek lennie)
– földhivatali tulajdoni lap másolatot (60 napnál nem 

régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
– közútkezelői hozzájárulást és tulajdonosi nyilatkozatot 

– a dokumentumokat Kulcs Községi Önkormányzattól 
kell igényelni.

3. Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie 
a DRV Zrt. által a bekötés díjára vonatkozóan kalku-
lált összeget. Az engedélyezett tervvel együtt a szolgálta-
tó megküldi kérelmezőnek a bekötés kiépítés kalkulált dí-
járól a befizetésre szolgáló csekket és a szolgáltatási szer-
ződést, melynek egy példányát aláírva vissza kell küldeni 
az Ügyfélszolgálat postacímére.

4. Az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően a 
Megrendelőnek kell elkészíttetnie vagy elkészítenie a bekö-
tővezeték létesítéséhez a vízmérőaknát, és a bekötőveze-
ték szereléséhez szükséges földmunkákat. A vízmérőakna 
anyaga lehet beton, vasbeton, zsalukő, ill. műanyag. A fö-
dém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvé-
nyeket ki lehessen emelni Az aknafedlap egyik mérete sem 
lehet 60 cm-nél kisebb. Az aknába 30 cm-enként hágcsót 
kell beépíteni.

 A műanyag aknának rendelkeznie kell ÉME engedéllyel, 
két féle típus javasolt, mely üzemeltetési szempontból meg-
felelő (1 fővízmérő bekötése esetén): Jankovics és Jankovics 
Kft., valamint a HD-Rotatech Kft. által forgalmazott mász-
ható műanyag aknák.  

5. Bekötés kiépítése 
 Ha mindezek megtörténtek, egyeztesse le a bekötés idő-

pontját a DRV Zrt. területileg illetékes üzemvezetőségén.  
Az előre leegyeztetett időpontban a DRV Zrt. munkatár-
sai az ingatlanon leellenőrzik, hogy a vízbekötés előkészí-
tése és a vízmérőakna kiépítése a jóváhagyott tervnek és 
az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben 
igen, elvégzik a vízbekötést, nem megfelelőség esetén vi-
szont a szabálytalanságok javítása és új időpont egyezte-
tése szükséges, a kiszállás díját pedig a DRV Zrt. kiszám-
lázza!

Új lakossági ivóvízbekötés 
kiépítése tájékoztató
Az ügyintézés menetének rövid áttekintése  

Szolgáltató: DRV Zrt
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Szeptember 5-én es-
te szép számmal gyü-
lekeztek a Bartók 
Kamaraszínház és 
Művészetek Háza 
Aulagalériájában az ér-
deklődők, hogy fe-
jet hajtsanak a köz-
elmúltban, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt 
Kosztolányi György kul-
csi képzőművész emléke 
előtt, és megcsodálják az 
ugyancsak szép számmal 
kiállított alkotásait. 

Rohonczi ROHO István kurá-
tor bevezető szavai után Héger 
Ádám, a Széchenyi István 
Gimnázium tanulója játszott 
egy Chopin etűdöt zongorán, 
majd Jobb Gyula, Kulcs köz-
ség polgármestere lépett az 
összegyűltek elé. Hogy miért 
pont ő? Mert – mint személyes 
hangú beszédéből kiderült –, 
a több, mint negyven eszten-
dős ismeretségük okán, meg 
olyan személyes történés okán 
is, hogy mindketten a másik 
lakóhelyének utcájából válasz-
tottak lányt az udvarláshoz. 
Ráadásul az alkotó élete utolsó 
szakaszában visszatért szülő-
falujába, és az ottani közösség 
be is fogadta. A polgármester 
fontosnak tartotta elmonda-
ni, hogy Kosztolányi György 
nagyon sokat foglalkozott a 
helyiekkel, sokukat tanította, 
bármilyen rendezvény volt, 
abban segített, ha kellett zsűri-
zett, de bármire kérték, segítő 
kezet nyújtott. Személy szerint 
Jobb Gyulának is festett egy itt 
is kiállított képet a legendá-
ról, amely alapján a település 
a nevét kapta. Ez – amikor 

nem a Bartók aulájában van, 
a kulcsi polgármesteri irodát 
díszíti. A község első embere 
kijelentette, büszkék rá kul-
csiként, hiszen az ő művészük 
volt. Rizmayer János, Gyuri 
barátja – aki olyannyira ko-
moly gyűjtője volt a művész-
nek, hogy a kiállított képek 
nagy része az ő házát ékesíti 
– visszaemlékezett, hogy nem 
sokkal korábban, július ötö-
dikén még kiállítást nyitottak 
Arcok és legendák címmel 
Kulcson Kosztolányinak, egy 
hónappal később pedig már 
a temetésén búcsúztak tőle. 
Pedig még tele volt tervek-
kel. De a sors közbeszólt. A 
műgyűjtő elmondta, hogy az 
utolsó, szombati napon, halála 
előtt néhány órával még bent 
járt nála a kórházban, de már 
nem tudott kommunikálni. 
Ennek ellenére elmondta neki, 
hogy mennyire felnézett rá, a 

munkáira, a stílusára, tehetsé-
gére. És azt, mennyire büszke 
arra, hogy Gyuri barátjaként 
tekintett rá. Ott, akkor tett egy 
ígéretet, hogy rendezni fog 
egy emlékkiállítást számára. 
Ezért is nagyon örült ROHO 
megkeresésének, és jó szívvel 
adta kölcsön gyűjteményét a 
tárlathoz. Hálával, hogy ilyen 
gyorsan megvalósulhatott.

Olyannyira kötődtek egy-
máshoz, hogy a művész utol-
só alkotása, amely egy sast áb-
rázol, kisfia, Jankó megrende-
lésére készült. A kiállítás regge-
lén, amikor a kisfiú megtudta, 
hogy a megnyitóra mennek, 
megkérdezte, hogy elviheti-e 
a sasos képét ő is. Még nem 
tudta, hogy már ott lóg az 
aula falán. De Jankó mondta 
azt is, az alkotó halála után, 
hogy „Apa, menjünk el Gyuri 
bácsi otthonához és emlékez-
zünk rá!”. Nekik egyébként sem 

kell elmenni sehová, hogy em-
lékezzenek rá, hiszen a házuk-
ban szinte nincs olyan helyiség, 
ahol ne lógna egy Kosztolányi 
alkotás.

Rohonczi ROHO István 
zárásként elmondta, bár sok-
féleképpen lehet megítélni 
”Koszti” művészetét, a lényeg, 
hogy nagyon jó ember volt, egy 
nagy kört gyűjtött maga köré, 
akiknek a benne lévő tudást 
szétosztotta. A kurátor Hamvas 
Bélát hívta segítségül mondan-
dójához „Szórd szét kincseid 
– a gazdagság legyél te ma-
gad.”, vagyis, ne hagyd úgy el 
a földi létet, hogy marad ben-
ned valami, szórd szét magad! 
A lelkünk mélyén tudjuk, mit 
kell megfogalmazni, és ezt csak 
szeretettel tudjuk végrehajtani. 
„Gyuriból ez sugárzott”. 

Az emlékezés hangulatát 
Beethoven Holdfény szonátája 
teremtette meg a tárlatnyitón.

„Szórd szét kincseid  
— a gazdagság legyél te magad.”
Kosztolányi emlékkiállítást rendeztek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Aulagalériájában

 Kosztolányi György emlékének tisztelegve kiállítást tartottak a Bartók Színház aulájában 
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Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország 
teljes népességére és az összes lakására kiterjedő nép-
számlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad 
a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egész-
ségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságá-
ról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről. 

A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, 
eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fej-
lesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyaror-
szági lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérő le-
velet küld.

Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben 
csak a ház címe szerepel.

Fontos, hogy a felkérő levelet mindenki őrizze meg!
A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mel-

lett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségé-
vel minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja 
tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján 
(nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig kül-

földön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyar-

országon tartózkodnak.

Tájékoztató 
a 2022. évi népszámlálásról
Az adatgyűjtést törvény írja elő, online vagy számlálóbiztos segítségével lehet részt venni 

A Kulcsi Szociális 
Intézménybe invitálták 
szeptember 14-én a te-
lepülésen élő nyugdíja-
sokat a szervezők. 

A Terefere címmel életre hí-
vott esemény célja az volt, 
hogy vidám hangulatban 
eltöltött, kötetlen beszélge-
téssel közösen elfogyasztott 
finomságokkal egybekötött 
program keretén belül is-
merkedhessenek meg kö-
zelebbről egymással a helyi 
nyugdíjasok és az intézmény 
dolgozói. Emellett pedig be-
mutathassák az intézmény ál-
tal az idősek számára kínált 
szolgáltatásokat.

A néhány éve önkormány-
zati tulajdonba került, koráb-
ban Nap Háza és Hold udvara 
néven ismert épületegyüttes-

ben idén januárban kezdte meg 
működését a Kulcsi Szociális 
Intézmény. Mint köztudott ezt 
megelőzően a Kulcs Községi 

Önkormányzat Adonnyal kö-
zös társulásban végezte tele-
pülésünkön a szociális tevé-
kenységét. A szeptember 14-én 
szerdán megrendezett esemé-
nyen az új intézményben mű-
ködő idősek nappali ellátásá-
hoz szerettek volna résztvevő-
ket toborozni a helyi szakem-
berek. A fesztelen hangulatot 
közös gasztronómiai élmény, 
majd vidám fellépők műsora 
és természetesen a jó zene és 
a tánc koronázta meg. 

A rendezvény résztvevő-
it Jobb Gyula polgármester 
akadályoztatása miatt, Deák 
Ibolya önkormányzati képvi-
selő köszöntötte. Beszédében 
megemlékezett a helyszínt 

Kedélyes terefere  
bográcsgulyással megkoronázva
A rendezvényen az Idősek Világnapja alkalmából is köszöntötték a megjelenteket 

 Deák Ibolya képviselő asszony után Adorjánné Bozsódi Irén,  
az Intézmény vezetője is köszöntötte a megjelenteket
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A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. 
Az ország területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény össze-

írása megtörténik.

Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de 
adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az 
arra a címre érkezett felkérő levél alapján.

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. 

A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapo-
tot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten ok-
tóber 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra lét-
rehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amely-
be a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal le-
het belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálá-
si kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek ke-
retében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyen-
ként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a 
kitöltők között.

Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazo-
ló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy 
valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a 
kérdőívek. 

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az 
online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. 

Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesí-
tik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, nov-
ember 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve te-
hetnek ennek eleget.

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a val-
lásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kér-
dések megválaszolása önkéntes.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai 
célra használhatók fel. Az eredményeket csak összesített formá-
ban hozza a KSH nyilvánosságra.

A KSH sem a népszámlálási kérdőíven felvett személyes ada-
tokat, sem az adminisztratív adatforrásból származó, személyes 
adatnak minősülő információkat nem továbbíthatja harmadik 
fél részére. 

További információk: https://nepszamlalas2022.hu/

biztosító, korábbi Nap Háza 
– Hold Udvara történetéről, 
továbbá kiemelte a szociá-
lis ellátás helyi szinten törté-
nő megvalósításának fontossá-
gát is. Hiszen a településen az 
utóbbi években jócskán meg-
emelkedett a lakosság lélekszá-
ma, az ebből következő meg-
növekedett igények lényegesen 
több feladat elvégzését teszik 
szükségessé az önkormányzat 
számára. Ezek megoldása he-

lyi szinten könnyebben orvo-
solható az itt dolgozó szakem-
berekkel, akik lényegesen több 
rálátással bírnak az itteni prob-
lémákra, mint korábban az 
adonyi társulással karöltve.  A 
képviselő asszony beszélt arról 
is, hogy a településen jelenleg 
zajló több jelentős beruházás 
miatt kialakult helyhiány nem 
teszi lehetővé az idősek világ-
napjának – a már megszokott, 
méltó módon történő – meg-

ünneplését. Így a Terefere je-
lentőségét tovább növeli, hogy 
a rendezvényen a világnap al-
kalmából is köszönthették 
a megjelent kulcsi időseket.   
Adorjánné Bozsódi Irén, a 
Kulcsi Szociális Intézmény ve-
zetője megnyitója során ismer-
tette a már működő szolgálta-
tásokat, mint az idősek nappali 
ellátása, a családsegítés, a szoci-
ális étkeztetés, vagy a gyermek-
és családvédelem. Beszélt a ve-

zető a közeljövőben beinduló 
tanyagondnoki szolgálatról is, 
és bemutatta a jelenlévőknek az 
intézmény szakembereit. 

A protokoll, valamint a 
Vidám Emberek Közösségének 
remek műsora után kedé-
lyes beszélgetés közben el-
fogyasztották a helyben ké-
szült, ízletes bográcsgulyást, 
és a szintén a dolgozók keze 
munkáját dicsérő házi süte-
ményeket is.

 Versben és dalban is elmondták:  
„Nyugdíjasnap van a mi utcánkban”

 Minden adott volt a kedélyes terefere kialakulásához
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Kulcs község képviselő-
testülete, 2022. szept-
ember 28-án, szer-
dán 16 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
soron következő nyílt 
testületi ülését.

Az ülésen megjelentek: Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, dr. 
Ne umann Helga jegyző, 
Deák Ibolya, Posch János, 
Obberrecht Tamás és Tóthné 
Vass Anita önkormányzati 
képviselők. Nagy Anita kép-
viselő igazoltan maradt távol. 
A lakosság részéről 1 fő volt 
jelen.

Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte a testületi ülés 
résztvevőit, majd megállapí-
totta a testület határozatké-
pességét, ezt követően felkér-
te a testület tagjait, hogy hoz-
zák meg döntéseiket az aktuális 
napirendi pontokban.

A képviselő-testület tag-
jai többek közt egyhangúlag 
elfogadták a Kulcsi Szociális 
Intézmény megalakulása óta 
eltelt időszakról szóló be-
számolóját. Döntés született 
a Kulcs 3022 hrsz. alatt álló 
ingatlan tulajdonosának ké-
relméről, de határoztak „Az 
egészségügyi alapellátó-rend-
szer komplex infrastrukturá-
lis fejlesztése Kulcson” tár-
gyú pályázat alapján a mű-
szaki ellenőr kiválasztásáról, 

és a 2022/2023 tanév őszi-téli 
szünet alatti gyermekétkezte-
tésről. Megtárgyalták és elfo-
gadták a szociális tűzifa helyi 
szabályairól szóló rendeletet, 
továbbá a háziorvos helyette-
sítéséről szóló együttműködé-
si megállapodást is.

A testület tagjai határoztak a 
Duna-mente kiemelt gazdasá-
gi övezet által legutóbb biztosí-
tott 200 millió forint támoga-
tás felhasználásáról, amelyből 
160 millió forintot fejlesztési, 

40 millió forintot, pedig mű-
ködési célokra használhat fel a 
Kulcs Községi Önkormányzat.  

Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi döntésről 
nem tudunk beszámolni ked-
ves olvasóinknak, de a testüle-
ti üléseken készült jegyzőköny-
veket elolvashatják teljes terje-
delmében településünk honlap-
ján a www.kulcs.eu-n, illetve az 
üléseken készült videofelvétele-
ket megtekinthetik YouTube 
csatornánkon. 

Testületi ülés szeptemberben
Több mint húsz napirendi  pontot tárgyalt a képviselő-testület 

A közművelődési szak-
ma a jól bevált gyakor-
lat alapján idén is szak-
köröket indít. 

A Nemzeti Művelődési In té-
zet Tudásunkkal kézen fogva 
a közösségekért 2022  felhí-
vása keretében Kulcson két 
témakörben is szorgoskod-
hatnak majd az érdeklő-
dök. A Szakkör a Nemzeti 
Művelődési Intézet tudás-
megosztó programja. Célja, 

hogy a hagyományos szak-
köri tevékenységekbe avassa 
be a látogatókat, ezáltal ösz-
szegyűjtse, rendszerezze és 
népszerűsítse a különböző 
közösségi tevékenységi for-
mákat. Létay Ildikó a könyv-
tár vezetője a program kulcsi 
szakkörvezetője. A foglalko-
zások is a könyvtár (Rákószi 
utca 62/1, ahol a védőnők is 
dolgoznak – a szerk.) emeleti 
helyiségében lesznek. Erről 
kérdeztük meg Ildikót. 

– Az elmúlt évben nagyon 
jól sikerült a mézeskalács ké-
szítő szakkörünk. Idén ismét 
20 héten keresztül lesznek  
foglalkozások heti 2 órában, 
hétközben 14-16 óra között. 
Békés megyei hímzés szak-
kör és Makramé szakkör in-
dul ezúttal, ahova nagy sze-
retettel várom a kitartó ér-
deklődök jelentkezését. Az 
alapanyag és a foglalkozás 
is ingyenes. Készítünk majd 
kézi madeirát, pókos azsúrt, 

dél alföldi hímzést, oroshá-
zi szálánvarrott minta hím-
zést, dél- alföldi szőrhímzés, 
valamint mezőberényi rátétes 
mintával díszített párna ösz-
szedolgozást is. Az elkészült 
munkáinkból kiállítást szer-
vezünk majd. Érdeklődni, 
jelentkezni telefonon a 06-
70/639-0149-es telefonszá-
mon, vagy személyesen a 
könyvtárban nyitvatartási 
időben lehet – mondta el a 
kulcsi könyvtár vezetője.

 Döntöttek a képviselők az önkormányzat  
és a helyi fenntartású intézmények dolgozóinak béremeléséről is

Szakkörök  indulnak a könyvtárban
Új közösségek alakulnak majd a hímzés és makramé technika segítségével  
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Ősziesre fordult az idő-
járás, a napi maximumok 
egyre ritkábban érik el a 
20 fokot, ebből egyene-
sen következik, hogy las-
san mindenhol elindul a 
fűtési szezon. Ráadásul 
az energiaválság miatt 
egyre többen állnak át 
a fa- és széntüzelésre. 
Ezért szó szerint életbe-
vágó kérdés, hogy az el-
ső használat előtt szak-
emberrel ellenőriztessük 
a fűtőberendezéseket.

Szeptember 21-én szerdán dél-
után érkezett a hír a kataszt-
rófavédelemtől, hogy Kulcs 
településen a Tavasz utcában 

teljes terjedelmében égett egy 
tizenöt négyzetméteres mellék-
épület. A helyszínre kivonuló 
dunaújvárosi hivatásos tűzol-
tók három vízsugárral előbb 
megakadályozták a tűz tovább 
terjedését, majd eloltották a 
lángokat. Ennek következté-
ben a tűz a lakóépületre nem 
terjedt át. Információink sze-
rint emberéletet nem, de egy 
házikedvencet veszélyeztetett a 
tűz, amely vélhetően egy kály-
ha üzembe helyezésének követ-
kezményeként keletkezett. 

A katasztrófavédelem fi-
gyelmeztet jó, ha tudjuk, hogy 
a fűtőberendezés és a kémény 
egy rendszert képez. A jól 
megválasztott kémény opti-

mális kiegészítője a fűtőbe-
rendezésnek ahhoz, hogy az 
környezetkímélően, energia-
takarékosan és ami a legfon-
tosabb: biztonságosan működ-
jön. 

Mielőtt begyújtunk, vizs-
gáljuk meg a fűtőberendezé-
sünket, hogy az utolsó hasz-
nálat óta nem érte-e olyan 
károsodás (repedés, korró-
zió, samott kiégése), amely 
gyújtási veszélyt jelenthet a 
környezetére, vagy a mér-
gező gázok kiáramlása mi-
att veszélyt jelenthet ránk. 
Végeztessük el a kéményün-
kön az időszakos felülvizsgá-
latot, tisztítást. A vizsgálat so-
rán ne feledkezzünk meg a 

füstcsőről sem, nézzük meg 
annak rögzítését, és tömörsé-
gét, mert ezzel is életveszé-
lyes állapotot kerülhetünk el.  
A kandallók tüzének nosztal-
gikus látványa, és az energia-
válság miatt egyre több lakás-
ban jelennek meg a gáz-és vil-
lanyfűtés mellett a szilárd tü-
zelésű fűtő alkalmatosságok. 
Sokaknál feledésbe merültek, 
vagy a fiataloknál kimarad-
tak azok a fontos tapasztala-
tok, amelyek elengedhetetle-
nek a szilárd tüzelésű kályhák 
biztonságos használatához. 
Ezért még körültekintőbben 
kell eljárni, hogy a tűzoltók-
nak minél kevesebb munkát 
adjunk. 

Teljes terjedelmében égett  
a melléképület 
Mielőtt begyújtunk, vizsgáljuk meg a fűtőberendezéseinket 

 Három vízsugárral oltottak a tűzoltók a Tavasz utcai tűzesetnél, de a házikedvenc már nem lehetett segíteni
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Szeptember 11-én, 
Kulcson 9 órától, 
Rácalmáson pedig  
10 óra 30 perctől a re-
formátus gyülekezet 
tagjai nem mindenna-
pi istentiszteleten ve-
hettek részt. Vendég 
igehirdető állt az is-
tentiszteleten a gyüle-
kezet előtt. A hitélet-
hez kapcsolódó, havi 
rendszerességű kultu-
rális különlegesség a 
szószékcsereprogram 
keretén belül valósul 
meg.

A Vértesaljai Református 
Egyházmegye 38 gyülekeze-
téből 12 lelkipásztor „cserél” 
szószéket, és havonta egy al-
kalommal más gyülekezet-
ben szolgál vasárnapi ige-
hirdetéssel. Természetesen 
nem a két szószék, hanem 
a két szószóló cserél helyet 
havonta egyszer. 

A hívek nagy várakozás-
sal fogadták a vasárnap kez-
dődő rendkívüli esemény-
sorozatot, ahova felekezeti 
hovatartozástól függetlenül 
minden érdeklődőt szere-
tettel vártak. A program 
célja, hogy a lelkipásztorok 
megismerjék az egyházme-
gye gyülekezeti közösségeit, 
és a gyülekezetek is megis-
merhessenek más, számuk-
ra talán kevésbé ismert szol-
gálattevőket. Nem elhanya-
golható a program kultu-
rális értéke sem, amellyel 
a pandémia alatt megfa-
kult településszintű közös-
ségi életre is jótékony ha-
tással lehet. Ezért az ün-

neppé nemesedett alkalom 
után Rácalmáson szeretet-
vendégséget is szerveztek. 

Az első szószékcsere al-
kalmával nagytiszteletű 
Dombi Ferenc váli lelki-
pásztor szolgált a gyüleke-
zetben, a helyi Fodor István 
lelkész pedig Vál szószékét 
foglalta el. 

– Az egyházmegyei kez-
deményezés januárban fogal-
mazódott meg, és már má-
jusban szerettük volna el-
kezdeni, de a háború miatt 
elhalasztottuk. Ahogy em-
lítettem, az igehirdetésben 
is közös ige alapján hirdet-
jük egy másik gyülekezetben 
Isten igéjét. Nagyon jó érzés 
volt a kulcsi és rácalmási 
gyülekezetben szolgálni. 
Egyébként kifejezetten sze-

retek más gyülekezetekkel 
megismerkedni, ez már a te-
ológián is így volt, amikor 
legációba jártunk. Általában 
mindig más-más helyet vá-
lasztottam, alapvetően in-
kább kisebb gyülekezeteket. 
Ugyanis nagyon kedvelem 
a kis közösségeket, és ez a 
helyi is nagyon szimpatikus 
számomra. Bár nyilván igaz 
a közmondás, hogy legjobb 
otthon. Válon picit nagyobb 
a gyülekezet, már az 1920-as 
évek vége óta működik gyü-
lekezeti élet. A hagyományok 
is kicsit régebbiek, a gyüleke-
zet életkora is kicsit az idő-
sebb korosztály felé toló-
dik. De ott is vannak gye-
rekek, fiatal felnőttek és fi-
atal házaspárok is. Reméljük, 
hogy Kulcs és Rácalmás is 

folyamatosan fejlődni fog – 
mondta el Dombi Ferenc. 

– Válon mintegy 25–30 
fős közösség fogadott. Egy 
szép nagy templomban, egy 
fizikailag is magas szószé-
ken hirdethettem az igét. 
Szeretettel fogadott a kö-
zösség, köszönet és meg-
tiszteltetés azért, hogy meg-
nyíltak és beszélgetni tud-
tunk, később sokan eljöt-
tek a szeretetvendégségre 
is. Nagyon jól éreztem ma-
gam, sokféle tapasztalattal 
gyarapodhattam – mond-
ta el Fodor István lelkész.   
Ezentúl tehát minden hó-
nap első vasárnapján ven-
dég-igehirdetőtől hallhatják 
az érdeklődők az örömhírt 
a Kulcs-Rácalmás Missziós 
egyházközösség tagjai. 

Szószékcsere egyházmegyei 
kezdeményezésre
Havonta egy alkalommal vendég lelkipásztorok várják a híveket 

 A Szószékcsere olyan lelki feltöltődést kínáló program, amely egyszerre hitéleti és kulturális 
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Aki a közúti közleke-
dés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendeletben (a 
továbbiakban: KRESZ) 
meghatározott közúti 
közlekedés szabályait 
megszegi, szabálysértést 
követ el. (a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 224. § (1)

A leggyakoribb jogsértések 
egyike ma Magyarországon a 
közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése. Sajnos 
nem kivétel ez alól Kulcs te-
lepülés sem. Kisgyermekes 
szülőként, illetve a faluban 
rendszeresen közlekedőként, a 
leginkább szembetűnő egyik 
mindennapos probléma az 
óvoda parkolója és annak kör-
nyéke, főleg a reggeli és a ko-
radélutáni órákban. Súlyosbító 
tényező még, hogy a parkoló 
körüli útszakasz egyben busz-
fordulóként is funkcionál. Ha 
egyetlen szóval szeretnénk 
jellemezni a gyakran kialaku-
ló közlekedési helyzetet, az a 
káosz.

A kötelező haladási irány, 
a forgalom elől elzárt terület, 

vagy éppen a mozgássérültek 
számára fenntartott parkoló-
hely, szemmel láthatóan oly-
bá tűnik, mintha ezekre so-
kan nem szabályként, hanem 
sokkal inkább csak ajánlás-
ként tekintenének. Annak el-
lenére, hogy ők ugyanúgy, 
mint a közlekedésben résztve-
vők valamennyien, folyamato-
san szembesülnek a közlekedé-
si szabályok be nem tartásából 
eredő problémákkal.

Aztán ott az iskola, ahol ta-
nítási napokon a gyerekek tes-
ti épségének megóvása, és az 
esetleges balesetek elkerülése 
végett, két időpontban évek 
óta tilos a kétirányú behaj-
tás az utcába. Erről láthatóan 
sokan tudomást sem vesznek, 
vagy egyszerűen „csak” figyel-
men kívül hagyják a tiltó táb-
lákat mind a mai napig. Az 
új járdákon történő parkolás, 
vagy az iskola előtti egymás 
mellett álló két autó párhuza-
mos várakozása már csak hab 
a tortán.

Pedig, ha az élet egyéb terü-
letein annyira szeretnénk meg-
felelni az európai uniós köve-
telményeknek, felnőni a 21. 
századi európai értékrendhez, 
hogyan lehetséges az, hogy a 
közlekedési kultúránk mégis 
a balkáni színvonalat követi?

Közlekedési kultúra, 
vagy kulturálatlanság
Mindannyiunk jól felfogott érdeke 

Idén Kulcson is felgyúlnak 
az Ablak Kalendárium  
fényei december 1.  
és 24. között. 

A kezdeményezésről a csoport-
leírásban olvashatnak bőveb-
ben az érdeklődök. Szeretettel 
látunk minden csatlakozót és 
érdeklődőt! Készüljünk együtt 
karácsonyra – kaptuk a hírt 
Csepregi Mártontól. Kulcs is 
bekapcsolódik a Solymárról 
indult, s már országossá nőtt 
kezdeményezésbe.

Idén a mi településün-
kön is felgyúlnak az Ablak 
Kalendárium fényei december 
1. és 24. közt. Minden nap egy-
egy (eseténként két, három) új 
ablak nyílik ki. Fogd meg sze-
relmed, gyermeked, testvéred 
kezét vagy csak vágj neki egye-
dül az utcák nak! Sétálj egyet! 
Keresd meg az aznapi ablakot. 
Kapcsold ki a rohanást, néze-

gesd a fényeket, fedezd fel a te-
lepülést, tehát Kulcsot – ahol 
élsz. Lesznek olyan helyek, ahol 
meleg teával, finom sütemény-
nyel, néhány kedves szóval is 
várnak majd.

Ha nem tudod minden nap 
felkeresni az új ablakot, akkor 
sincs veszve semmi: mint egy 
rendes adventi naptárban, a 
már kinyílt ablakok itt is „nyit-
va" maradnak egészen decem-
ber 24.-ig. Bármikor pótolha-
tod őket.

Az aznap nyíló ablak(ok) 
„címét" minden nap reggel 
adjuk közre egy térkép rész-
let formájában a csoportban. 
Az ablakok 17.30-kor nyílnak 
ki és 20 óráig biztosan nyitva 
lesznek. A szervezők meghitt 
adventi készülődést és vidám 
ablakkeresést kívánnak, jelent-
kezni a Facebookon / Advent 
Kulcson – Ablak Kalendárium 
oldalon lehet. 

Készüljünk együtt!
Az országos kezdeményezés Kulcson is 
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A szeptember 10-én 
és 11-én a III. Kulcsi 
Pergetős Találkozó hely-
színe ezúttal is a közel-
múltban felavatott, meg-
újult hajóállomás volt, 
ahol a baráti beszélgeté-
sek mellett a részvevő ti-
zenkilenc páros tagjai 
a 24 órás viadal során 
összemérhették tudá-
sukat és horgászszeren-
cséjüket. A bajnokság és 
a találkozó jelentőségét 
tovább növeli, hogy eb-
ben a sportágban világ-
viszonylatban is kiemel-
kedően jól szerepelnek 
honfitársaink. 

A kulcsi horgászélet a tele-
pülés adottságai miatt a több 
mint négy kilométeres, vé-
gig horgászható dunai part-
szakaszával kiemelkedő. A 
horgászat pergetős szakirá-
nyának a kulcsi vizek sokkal 
kedvezőbbek, mint bárhol 
máshol. Ez a két pozitívum 
remekül találkozott az elmúlt 
hétvégén is a baráti viadal 
során. A  versenyzők között 
öt helyi páros is indult. A 
legnagyobb halat is egy kulcsi 
horgászpár, a Radnó testvérek 
emelték a szákba, mégpedig 
egy 80 centiméteres harcsa 
kifogásával büszkélkedhettek.   
A gyülekező, regisztráció, ét-
kezések és a szállás helyszí-

nét a felújított és megújult 
kulcsi hajóállomás biztosítot-
ta. A  pergetés a ragadozó-
hal-fogás műcsalival történő 
műfaja, és tradicionálisan 
páros, csónakos verseny. Így 
az egész kiírás, lebonyolítás 
is ez alapján zajlott.  Már a 
kezdetektől az volt a céljuk a 
horgászverseny szervezőinek, 
hogy a horgásztársadalom 
kötődjön Kulcshoz. Hiszen 
a Duna a kulcsiaknak olyan 
kincs, amelyből a helyiek a 
törekvéseik szerint profitálni 
szeretnének minden értelem-

ben. A vízi életet, az evezést, a 
horgászatot nem csak a turiz-
mus és vendéglátás szintjén 
kezelik. Mert számukra ez a 
sajátos kulcsi életmódot je-
lenti. Ezért fejlesztési terveik-
ben, munkáikban is a messze-
menőkig figyelembe veszik és 
rendezvényeikkel is hangsú-
lyozzák ezeket a törekvése-
ket.   Az első három helyezett 
csapatot és a legnagyobb hal 
kifogóját serleggel jutalmaz-
ták, valamint a Kulcs Községi 
Önkormányzattól értékes 
ajándékutalványokat kaptak 

az előkelő helyezést szer-
ző pergető horgászpárosok.   
A találkozó legsikeresebb pá-
rosa Koncz Dávid és Császár 
István volt, őket a dobogó má-
sodik helyén Hodula István 
követte, a harmadik helye-
zett team Szabados Gábor és 
Tóthy Csaba lett Kulcson. A 
kulcsiak egyébként öt csapat-
tal képviseltették magukat. 
A legeredményesebb helyi 
erő ezúttal Radnó György és 
Radnó Zsolt volt, akik az ösz-
szetettben az ötödik helyen 
végeztek. 

Kétnapos versengés helyszíne volt 
a Duna kulcsi szakasza
Népes mezőny mérte össze tudását a horgászok körében népszerű viadalon 

  A legeredményesebb helyi erő ezúttal Radnó György és Radnó Zsolt volt
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 Köszönjük!
A Kulcsi Krónika szerkesztőségének nevében ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani Milcsevics 
Tibornak, Koncz Tamarának, Papp Máriának 
és Borkovits Brigittának az általuk készített és 
szerkesztőségünkbe  beküldött csodálatos fotókért, 
amelyek most az Idősek Világnapja alkalmából 
készült kiadványunkat ékesítik!


