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XI. évfolyam, 11. szám 2018. november

A november Kulcson soha nem telhet el a Márton nap méltó megünneplése nélkül. Ebben az évben 10-én a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület Márton-napi étkekkel vendégelte meg a Császár-tanyán a Kopácsi küldöttség tagjait is. 17-én pedig a 
Kulcsi Baráti Kör szervezett Márton napi estet  a Faluházban. A libás étkek, és az újborok mindkét rendezvényen vidám hangu-
latot eredményeztek. 

Kopácsiak Kulcson

Kedves olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

Jobb Gyula Kulcs polgármestere,  
Dinko Zsupánovics – a Horvát-Magyar 

Kulturális Központ vezetője,  
Zseljko Cickaj – Bellyei járási elöljáró  

és a kulcsiaknak ajándékozott alkotás 
A rendezvényről készült beszámolónkat 

az 5. oldalon tekintheti meg. 
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Október 31-én  
a kulcsi katolikus 
templomkertben 
a Hősi Emlékmű 
megkoszorúzásával 
emlékeztünk  
a háborúk kulcsi 
hőseire,  
áldozataira. 

Oberrecht Tamás ünnepé-
lyes megnyitója után Rendné 
Po csai Izabella a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetője 
mondott beszédet. 

– Ha végig nézem a neveket 
a márvány táblán, mindegyik 
ismerős. Miért? Mert az én 
gyermekkori ismerőseim, ba-
rátaim, dédszülei, nagyszülei, 
rokonai akik ezen a táblán sze-
repelnek. Kulcsiak! – mondta 

el beszédében Rendné Pocsai 
Izabella. 

Ezek a napok arra is taní-
tanak minket, hogy nem sza-
bad elfeledkeznünk az élők-
ről. Hogy nagyobb figyelem-
mel forduljunk a körülöttünk 
élő emberek felé...cselekvően 
szeretni csak az élőket lehet- 
hangsúlyozta az óvodai intéz-
ményvezető.

Majd Wiederwald Bettina 
szívet facsaró szavalatát kö-
vetően, Bozai Márton katoli-
kus plébános gondolatait hall-
gathatták meg az egybegyűl-
tek, ezután a Kulcs Községi 
Önkormányzat, a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola, 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde, és a Kulcsi 
Baráti Kör képviselői helyezték 
el az emlékezés virágait. 

Emlékezés a kulcsi hősökre
Koszorúzás a katolikus templomkertben 

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde is csat-
lakozott az Agrárminisztérium és az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület „Európai Mézes Reggeli” elnevezésű 
programjához. A program célja, hogy felhívja a figyel-
met az egészséges táplálkozás és a természeti értékek 
fontosságára és nem utolsósorban a méhek védelmére. 
November 20-án óvodánkban a gyerekek egy kisfilm és 
egy helyi termelő játékos előadása keretében megismer-
kedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, melyeket 
meg is kóstolhatták.

Édes mézes az oviban

Az ételdoboz egy műanyag vízhatlan kültéri szekrény, 
amely mindenki számára elérhető helyre van felszerelve. 
Egyesületünknek 36 Enni adok doboza működik.

Az Önhöz legközelebbi Enni adok ételdoboz: 

Kulcs, Kossuth utca 62/A  
(a csecsemőgondozó kerítése)

Az ételdobozba bárki betehet tartós élelmiszert, a rászoru-
lók pedig kivehetik a számukra szükséges élelmiszert. 

Az ételdobozok takarításáról, karbantartásáról, felügye-
letéről önkénteseink gondoskodnak. 

Ha segítenél nekünk, akkor jelentkezz bátran, minden tevé-
keny segítőnek örülünk! 

Keresd a facebookon az önkéntes csapatot: 
Re-Formaló önkéntesek Kulcs

E-mail: reformalo.egyesulet@gmail.com
Telefonszám: 06 (30) 296-4361

Enni adok — Enni kapok doboz

Varga Anita és a Micimackó csoport

Rendné Pocsai Izabella, Jobb Gyula polgármester  
és Bozai Márton katolikus plébános
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
kerestük a válaszokat.

A legtöbb kérdést felvető prob-
léma jelenleg a csatornázással, 
az utak állapotával kapcsolatos. 
Erről kérdeztük tehát a polgár-
mestert, Jobb Gyulát.

– A település fő útjain a 
nyomvonalvezeték ideiglenes 
lezárása, a napokban megtörté-
nik. Az előző számban ugyan, 
azt mondtam, hogy november 
15-ig állítják helyre, de mint 
minden hasonló kültéri mun-
ka, ez is időjárás függő, a né-

hány esős nap miatt tolódott 
ki sajnos a határidő.

– A tisztánlátás kedvéért, az 
utak ilyenkor tulajdonképpen 
az önkormányzat és a közútke-

zelő hozzájárulásával a kivitele-
zőhöz kerülnek, mint munkate-
rület. Tehát az útlezárásért, fel-
marásért, és az ott folyó mun-
kálatokért a kivitelezőt terheli a 
felelősség. 

A kivitelező felelős műsza-
ki vezetője, és a megrendelő 
műszaki ellenőrei a felelősök 
a kivitelezéssel kapcsolatban 
felmerülő kérdésekért, esetle-
ges problémákért. Őket a meg-
rendelő, a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda jelöli ki, és koor-
dinálja. Rendszeresen, két he-
tente egy kooperációs értekez-
let keretein belül egyeztetnek 
a csatorna beruházással és ki-
vitelezéssel kapcsolatban, ezen 
az önkormányzat részéről jó-
magam, és az önkormány-
zat szakmai megbízottja Róza 
András –, aki a képviselő-tes-
tület egyöntetű támogatásával 
kapta megbízatását – veszünk 
részt, már több mint egy éve, 
a falu érdekeit messzemenőkig 
képviselve!

– Megemlíteném például 
Seregélyest, ahol két évig volt 
elterelve és felbontva a telepü-
lés, nálunk cirka 3 hónap alatt 
a gerincvezetékek fektetése lezaj-
lott, mindennap lehetett közle-
kedni, napközben félpályán, éj-
szaka mindkét sávon.

– Most a gépek hatékony ki-
használása miatt lett fölmarva 

minden, ez nagyjából egy hét 
bonyodalmat jelent. Egy tele-
pülés életében azonban, olyan 
fontos mérföldkő a csatorná-
zás, amiért ezt az áldozatot ér-
demes meghozni.

– Nem utolsó szempont, 
hogy körülbelül 300 millió 
forint maradt a településen. 
Hiszen az önkormányzat kez-
deményezésére a magyar állam 
önerőt képezett a település la-
kosai helyett. Ennek köszön-
hetően az előtakarékosságból 
megmaradt pénzt, az önerő 
helyett, portájuk rendbetéte-
lére, új kerítésre, térkövezésre 
tudják fordítani.

– Ezúton szeretném kérni 
a lakosság türelmét és meg-
értését a kivitelezés befeje-
zéséig!

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Az elnyert pályázat révén, 
amely az  EFOP 1.5.2 pá-
lyázat részét képezi a kö-
zösségi tér kialakítása és a 
játszótér rendbetétele meg-
kezdődött. Lesz parkoló, 
járda és ivókút is. További 
terveink közt szerepel a 
faluház hátsó traktusának 
megnyitása, egy komplex 
rendezvényhelyszín inf-
rastrukturális kialakítása, 
hogy együtt lélegezzen a 
faluházzal. A középső ab-
lakot egy kétszárnyas ajtóra 
cserélve lesz összekötve egy 
fedett kültéri résszel, amely 
mint egy színpad, illetve te-
rasz  funkcionál majd. A 
közösségi tér, mely jelenleg 
kialakítás alatt áll, ehhez a 
későbbi koncepcióhoz van 
igazítva. A megvalósításhoz 
a pályázati forrás mellett, 
jelentős önkormányzati 
hozzájárulás is szükséges.- 
tájékoztatott Fejes Balázs 
alpolgármester.

Mit csinálnak a 
Faluház mögött? 

A csatornázást lehet utál-
ni, meg lehet szeretni is. 
Az a benyomásunk, hogy 
mindenkinek van vala-
mi véleménye erről, ezért 
megkérdeztük az utca 
emberét.

 – Sokan fel vannak há-
borodva, de részemről elége-
dett vagyok, mindent meg le-
hetett beszélni a kivitelezőkkel. 
Minden szakaszt úgy csináltak 
meg, hogy azt estére vissza is 
temették. Készültünk elutazni, 
a bekötés hetében, kérdeztem 
mikor érnek ide. Bár 1 nap 
csúszásban voltak az eső mi-
att, mégis a tervezett indulá-
sunk előtt 10 perccel berakták 
a csonkot. .Az a baj, hogy so-
kan csak azt nézik, hogy fel 
van túrva a falu, de nem látják 
mennyire fontos a csatorna.

Ugyanez volt a helyzet 
amikor a csatornázás ön-
részéhez lakástakarékot le-
hetett kötni,..most, hogy az 
önkormányzat elérte, hogy a 

csatorna senkinek 1 fillérjé-
be nem kerül azért vannak 
felháborodva, hogy feleslege-
sen fizettek éveken keresztül. 
Pedig örülhetnének, hogy a 
megtakarított pénzhez az 
állami támogatással 30%-ot 
kaptak. Sehol nincsen 30%-
os kamat ma már. 

– Mi például új kerítést 
építettünk és az elkészült új 
járda, valamint a kerítés kö-
zötti részt is letérköveztettük 
ebből a megtakarításból. 

Én született Kulcsi vagyok.
Akik azt hangoztatják, 

hogy milyen rossz az út, milyen 
a csatorna...nem tudom, hogy 
ők vajon látják-e a különbsé-
get, akik ide születtek azoknak 
tudniuk kell, hogy  mi volt ré-
gen  és mi van most. Köszönöm 
a polgármesternek és az egész 
testületnek azt amit itt csinál-
tak az utóbbi pár évben, mert 
ennyit nem tett soha senki a 
faluért, még hasonlót sem!

 Csík Zoltán, kulcsi lakos

Megkérdeztük az utca emberét

A hátsó rész munkálatai a faluháznál
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Az elmúlt időszakban  
Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
kétszer is ülésezett. 

A   soron következő nyílt testü-
leti ülésre  október 30-án, míg a 
rendkívüli nyílt testületi ülésre 
november 12-én került sor. 

Az október 30-ai testületi 
ülésen sok egyéb mellett az 
egyik fontos  napirendi pont a 
szociális tűzifa támogatás he-
lyi szabályairól szóló rende-
let-tervezet volt. Jobb Gyula a 
téli rezsicsökkentés kiterjeszté-
se érdekében elkészült, a jog-
szabályoknak megfelelő ren-
delet-tervezetet javasolt elfo-
gadásra. Kulcs település 173 
erdei m3 keménylombos tűzi-
fa megvásárlására kapott fel-
hatalmazást. Ennek a tüzelő-
nek szociális tűzifaként ren-
delkezésre bocsátása érdeké-
ben volt szükséges a rendelet 
elfogadása. 

Dr. Árva Helga jegyző  tájé-
koztatta a jelenlévőket az elér-
hető támogatásokról.   A rende-
let-tervezet tartalmazza az egy 
főre jutó jövedelemhatár eme-
lését. Hangsúlyozta, hogy az a 
cél, hogy minél szélesebb kör-

ben tudják igénybe venni a rá-
szorulók a támogatást. A szoci-
ális tűzifa támogatás helyi sza-
bályairól a testület a rendeletet 
egyhangúlag elfogadta.

A rendkívüli ülés legfonto-
sabb témája pedig az avarége-

tés volt. A polgármester Jobb 
Gyula elmondta, hogy több la-
kossági észrevétel, és kérés érke-
zett, mely szerint a környezet-
védelemről és a köztisztaságról 
szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkor-
mányzati rendeletben megálla-
pított, avar és kerti hulladék ége-
tésre rendelkezésre álló időkeret 
nem megfelelő. Ezért az égetés 
rendjéről a testület új szabályzást 
fogadott el egyhangúlag.

Kulcs Községi Önkor-
mány zat Képviselő-tes-
tülete ülé sein készült részle-
tes jegyző könyvet a www.
kulcs.eu//kepviselo-testuleti-
ulesek/ oldalon elolvashatják.

Szociális tűzifáról és az égetésről
Testületi ülések és új szabályok 

Korábban már felhívtuk 
a lakosság figyelmét 
arra, hogy Kulcson 
a közelmúltban több 
helyen is megváltozott 
a forgalmi rend. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
még mindig sokan figyelmen 
kívül hagyják a tiltó táblá-
kat, pedig például a behaj-
tási tilalom megszegése akár 
ötvenezer forintos bírságot 
vonhat maga után. Ez elég 
drága tanulópénz egy figyel-

metlenségért, ne vezessünk 
megszokásból. 

A gyakori szabálysértések 
miatt fokozottabb  rendőri je-
lenlét várható. Kérjük a közleke-
dőket, hogy a megváltozott idő-
járásra, a közelgő ünnepekre és 
nem utolsósorban a közlekedé-
si morálra való tekintettel, min-
denki türelmesebben, de legfő-
képpen figyelmesebben közle-
kedjen. Vigyázzunk egymásra! 
– tájékoztatta lapunkat Kovács 
Péter, a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület elnöke.

Ötvenezres tanulópénz  
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület felhívása 

Több autós hajtott be a tiltó tábla ellenére  
a Kossuth Lajos utca egyirányú szakaszára

Az égetés új szabályai: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2018. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelete Kulcs Községi Önkormányzatának a 

környezetvédelemről és a köztisztaságról 17/2015. 
(VIII. 27.) Önkormányzati rendelete módosításáról:

„19. § (3) Az égetést heti két alkalommal, 
kedden és pénteken, szélcsendes, száraz időben  

7.00 órától 19.00 óráig lehet végezni.”
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Szeptemberi 
számunkból 
értesülhettek 
olvasóink, hogy 
településünkről Jobb 
Gyula polgármester 
vezetésével küldöttség 
utazott Kopácsra, 
azzal a céllal, 
hogy nemzetközi 
kapcsolatokat 
építsenek, testvér 
települési kapcsolatot 
kezdeményezzenek. 

A látogatás és a tárgyalások 
olyan jól sikerültek, hogy a 
horvátországi település képvi-
selői november 8-án viszonoz-
ták a látogatást. 

A testvér települési küldött-
séget a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében Jobb Gyula pol-
gármester, valamint a kap-

csolat felvételét kezdeménye-
ző Molnárné Lukács Anita a 
Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület elnöke és Farkas 
Lajos az Intercisa Múzeum igaz-
gatója fogadta. A kopácsi kül-
döttségben képviseltette ma-
gát a Bellyei járás, a Horváth-
Magyar Kulturális Központ 
éppúgy, mint az együttműkö-
dés lehetőségét kereső Arany 
János Kulturális Egyesület és 

a Kopácsi Óvoda is. A prog-
ram a hivatalos fogadás után 
Kulcs bemutatásával folytató-
dott. A kopácsiak ellátogattak 
a Büszkeségpontra, a Szobor 
Parkba, a Hajóállomáshoz, 
és a Duna-parton is jár-
tak. Meglátogatták a Vidám 
Emberek Közösségének szü-
letésnapi rendezvényét, végül 
a Kulcsi Kemencés Kézműves 
Egyesület Márton napi vacso-

ráján vettek részt a Császár-
tanyán. 

Bár a hivatalos kapcsola-
tok alapjainak kialakítása ön-
kormányzati feladat, a test-
vérkapcsolati együttműködést 
igazi tartalommal a lakosság, 
az intézmények és a civilszer-
vezetek együttműködése teszi 
hosszútávon működőképessé- 
fogalmazta meg Jobb Gyula 
polgármester. 

Kopácsiak Kulcson
Horvátországi testvértelepülés  Kulcs Községi  

Önkor mányzat 
nevében tisztelettel  

és szeretettel 
meghívom  

dr. Marcis Árpád 
tiszteletére  
rendezett  

köztéri szobor 
avatásra.

Időpontja:  
2018. november 30. 

(péntek), 10 óra

Helye:  
Kulcs Szoborpark 

(Rákóczi és Kossuth 
utcák kereszteződése,  

az óvoda előtt)
 

Jobb Gyula
 polgármester

Meghívó

A Carpe diem Alapítvány 
kuratóriuma köszö-
ni az együttműködé-
sét a Kulcs SE-nek az 
Önkormányzatnak, Sport 
Büfének, valamint a szer-
vező és lebonyolító ön-
kénteseknek. Deák Ibolya 
Önkormányzati képvise-
lőnek, Csikai Zsuzsanna 
és Györkiné Ancika klub 
vezetőknek, Vinczné 
Fenyvesi Erikának, 
Oszvaldné Marikának, 
Oszvald Árpádnak, 
Kővágó Györgyi és a 
Diák segítőknek, hogy 
a Közelebb hozzuk a vilá-
got rendezvényünk  szer-
vezésében, lebonyolításá-
ban lelkiismeretes munkát 
végeztek, költségeinkhez 
hozzájárultak. 

Jó egészséget és vidám 
napokat kívánunk nekik!

Köszönet

A Császár-tanyán házi tészta készül a vacsorához

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület tagjai,  
Molnárné Lukács Anita elnökkel

Áldomás Jobb Gyula polgármester, Zseljko Cickaj – járási 
elöljáró, Igor Gamos – a járási tanács kopácsi képvise-
lője, Sretyko Tátárevics – a járási tanács elnöke, Dinko 
Zsupánovics – a Horvát-Magyar Kulturális Központ vezetője

Fejes Balázs alpolgármester,  
Farkas Lajos az Intercisa 
Múzeum igazgatója, Sretyko 
Tátárevics – a járási tanács 
elnöke
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Kosztolányi György  
és tanítványai  
Arc-Vonások című 
kiállítására invitálták 
november 16-án  
a kulcsiakat  
a Faluházba. 

A Faluház falai ismét meg-
teltek friss, sok esetben még 
útkereső, vagy izgalmasan kí-
sérletező képzőművészeti al-
kotásokkal és a kiállítás meg-
nyitójára érkező nagyszámú 
érdeklődővel. 

A kiállítást Fejes Balázs alpol-
gármester nyitotta meg. A meg-
nyitó ünnepi hangulatát Csuhai 
Gyuláné szavalatai és  Ősi Viktor 
zongorajátéka fokozta. A kiállí-
táson munkájukkal is résztve-
vő Kosztolányi tanítványokat a 

mester saját készítésű kisplaszti-
kával ajándékozta meg. 

A megnyitón nem lehet kiál-
lítást nézni – a kölcsönzött cím 
ide igazán passzol, ezért a tárlat 
a Faluház nyitvatartási idejében 
tekinthető meg.

A mester és a tanítványai
Kosztolányi György kiállítása 

Márton napjához a rengeteg 
népszokás közül a legismer-
tebb, hogy ez az utolsó nap a 
40 napos adventi böjt előtt, 
amikor a finom libasülté, az 
újboré és a vigasságé a fősze-

rep.  Ezt a hagyományt eleve-
nítette fel, mint minden év-
ben, így az ideiben is a Kulcsi 
Baráti Kör. A faluházban nov-
ember 17-én, este zenés libala-
komára gyűltek össze a baráti 

kör tagjai. Oberrecht   Tamás a 
baráti kör elnökének bevezető 
szavai után, a jelen lévő kato-
likus plébánost Bozai Márton 
atyát köszöntötték névnapja 
alkalmából. Majd Korondi 

Csaba vidám összefoglalójával 
elevenítették fel a Márton napi 
legendákat. Libasült és újbor 
kóstolás, sok-sok baráti szó, 
no és élőzene koronázta meg 
az estét.

Márton napi est Kulcson
A Kulcsi Baráti Kör rendezésében 

Kosztolányi György és tanítványai, Jobb Gyula polgármesterrel és Fejes Balázs alpolgármesterrel 

 A Kulcsi Baráti Kör  Korondi Csaba előadása közben
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Három éves a legvidámabb 
kulcsi közösség 
Szülinapi rendezvény a Faluházban 

November 10-én, szomba-
ton egy rendhagyó szülina-
pi rendezvényre érkeztünk a 
Faluházba. Idén harmadszor 
ünnepeljük a Vidám Emberek 
Közösségének születésnapját. 
Kulcs község civilszervezete-
inek palettáján különlegesen 
vibráló színfolt a közösség, 
akik az évforduló apropóján 
is hűek maradtak nevükhöz. 
Vidám műsor, ínycsiklandó 
vacsora, finomabbnál fino-
mabb házi sütemények, tom-
bola és élőzene biztosította a 
fergeteges hangulatot, ahol egy 
igazán sikeres kulcsi összefo-
gást ünnepelhettünk.

A közösség vezetői: 
Radnóné Erzsike, Kaiserné Erzsike  
és a polgármester Jobb Gyula

Fejes Brigitta és Fejes Balázs alpolgármester

Vidám asztal társaság Sziklay Lászlóval

A Vidám Emberek Közössége fellépés közben

Mitrovics Zsolt diakónus, 
Oberrecht Tamás,  
Lontai Sarolta

Holl Tamásné beszélgetés 
közben



8 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fejes Balázs 06 (70) 639-0133

  Jegyző  
 Dr. Árva Helga  06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (25) 440-400/9-es mellék 
 Jónás Teréz 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152

  Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv  
 Mészáros–Godó Anita 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

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

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Hegedűs Andrea 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143

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

  Házi gondozás 
 Sárközi Ferencné  06 (70) 328-2429 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Beregszászi Anikó  06 (20) 377-7842

 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) 759-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

Fontos telefonszámok
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A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete 
az elmúlt időszakban 
sem tétlenkedett. 

•	 Négy	 idős,	 egyedülálló	
nyugdíjast segítettek füst-
érzékelőhöz, melyeket a 
Katasztrófavédelem szak-
emberei fel is szereltek.

•	 A	kulcsi	 iskolában	tizenhat	
diáknak egészségügyi beté-
teket adományoztak. 

•	 November	 8-án,	 Véradást	
szerveztek a Faluházban, 

amely ez idáig a legsikere-
sebb volt. Tekintve, hogy 
rekordszámú 50 véradó je-
lent meg.

•	 A	 Vidám	 Emberek	 Közös-
sé gével szorosan együttmű-
ködik a Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete, így a közös-
ség születésnapi rendezvé-
nyén adták át a véradásban 
és a szervezésben kiemelke-
dő tagoknak járó emléklapot 
és ajándékot – adta hírül la-
punknak Kaiserné Gödöny 
Erzsébet a szervezet vezetője.

Rekord a véradáson 
Vöröskereszt hírek 

Mi leszek ha nagy leszek?
Pályaválasztási program az iskolában 

Az általános iskola 
végén eljön a pillanat, 
amikor el kell dönteni 
hogyan tovább. Ez a 
felelős döntés nagyon 
nehéz, hiszen kihat az 
egész életünkre.

November 9-én pályaválasztá-
si programot hirdettek a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola 
tanulói részére. Míg a 7-8. 
osztályosok Dunaújvárosban 

a Szakképzési Centrumban 
kaptak segítséget a pályavá-
lasztáshoz, addig a többi év-
folyam a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület elnökének 
– Kovács Péternek a szervezé-
sében, helyben kapott ízelítőt 
a mentők, tűzoltók, rendőrök, 
és a fod rászok munkájából. 

A polgárőrök Kiss Miklóssal 
a Dunaújvárosi Mentőállomás 
vezetőjével karöltve demonst-
rálták az életmentés fontossá-
gát. De itt voltak a kulcsi díj-

nyertes Vöröskeresztes csapat 
tagjai is, életmentő bemutató-
val. A rendőrségtől a bűnmeg-
előzési osztály, a katasztrófavé-
delemtől az éppen szolgálato-
sok, egy nagy autóval, teljes fel-
szereléssel voltak jelen.

A képen Györki Attila, Györki Ákos, Kucsera Gábor, 
Hambalkó Károly véradók láthatók

Fridrich Ferenc a rácalmási körzeti megbízott a diákokkal

A rendőrség bűnmegelőzési 
osztálya is bemutatót tartott

Kiss Miklós a Dunaújvárosi 
Mentőállomás vezetője  
és Kovács Péter polgárőr  
vezető előadást tart

Újraélesztési bemutató Fejes Brigittával és Kerékgyártó  
Létay Ildikóval a Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezetéből
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