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XI. évfolyam, 10. szám 2018. október

Az elmúlt időszak Kulcson – hat rendezvénnyel a hagyományok jegyében telt, így lapunk e havi száma sem szólhat más-
ról. Miért fontos a hagyományok megőrzése napjainkban? Mert aki a múltat és a jelent ismeri, az tud csak jövőt építeni. 
Beleszületünk, vagy csak inspirálódunk általa, de a hagyomány mindenképp fontos. Mert az egyén és a közösség számára 
iránymutató, sok esetben kapaszkodó az élet rögös útjának döccenőin.

Az Idősek Világnapja 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.

A rendezvényről készült beszámolónkat 
a 6. oldalon tekintheti meg. 
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víz tisztító telep befogadó kapa-
citása okozza a csúszást. Ígéretet 
tettek a probléma orvosolására.

– A játszótér állapota, hiá-
nya sok kisgyerekes család bá-
nata. Lesz Kulcson is gyerekba-
rát játszótér?

– Örömmel mondhatom el, 
hogy az önkormányzat mögött 
egy igazi, térkövezett közössé-
gi tér kerül kialakításra, mely-
nek szerves része lesz a felújí-
tott játszótér. Sőt a sportpályá-
nál  a sport koncepció része-
ként a megvalósult műfüves 
pálya után, az uniós elvárások-
nak megfelelő felnőtt és gyer-
mekjátszótér kialakítása követ-
kezik. Az elkészült látványter-
vek, hamarosan megtekinthe-
tőek lesznek.

– Miden számban beszélünk 
a csatornáról és a járdáról.

– Nos, a járda, majdnem el-
készült. Most a gyerekorvosi 
rendelőnél a vízelfolyó árkok 
megszüntetése, a terület aka-
dálymentesítése folyik. 

A csatorna tekintetében egy-
re több a panasz és a türelmet-
lenség a kivitelezési munkálatok 
miatt. Most már csupán keve-
sebb mint 1 hónap és vissza lesz 
zárva a burkolat a település köz-
pontjában, szívében, amely leg-
inkább érint mindenkit. 

A lakosság segítsége, példá-
ul ha locsolják az útszakaszt- 
sokat jelent, megkönnyíti az 
életünket. Nagyon jó példa és 

köszönöm a mindannyiunkért 
végzett fáradozást a Rákóczi 
utcában lakóknak.

Rendkívül fontos, hogy a ki-
vitelezők által kihelyezett közle-
kedési táblák hatályosak, melyek 

figyelmen kívül hagyása súlyos 
bírságot vonhat maga után. 

– Mikor költöznek orvosaink 
az Egészségházba?

– A sort a felnőtt házi-
orvos nyitja, Dr. Fenyvesi 

Béla november 3-ától már az 
Egészségházban  (a volt Takarék 
Szövetkezet helyén) rendel. A 
fogorvos – Dr. Szappanos Mária 
költözése egy héten belül követi 
a háziorvost. Lehetséges, hogy 
a fogászati ellátásban esetleg 
fennakadás lesz, a különböző 
eszközök, berendezések, gé-
pészeti munkái miatt. A hó-
nap közepén a gyermekorvos, 
Dr. Földi Ágnes rendelése is az 
Egészségházba költözik.

Kérem, hogy ezentúl ne 
használjuk közparkolónak az 
Egészségház parkolóját, hagy-
juk meg a parkoló helyeket a 
betegek számára. A kerékpár-
ral közlekedőknek a meglévő 
tárolók mellé további bringa-
tárolókat helyezünk el, hogy  
biztonságban tudhassák a jár-
műveiket. Kérem, hogy ezeket 
használják ne az oszlopokhoz 
láncolják a kerékpárokat.  

– Többeknek feltűnt, hogy 
egy ideje nem forognak a la-
pátjai a szélerőműnek. Az alpol-
gármesterhez, Fejes Balázshoz 
fordultunk, hogy segítsen a mi-
értre választ keresni.

– A szélerőmű egy meghi-
básodott műszer cseréje mi-
att állt le, melynek a legyártá-
sa több hetet vett igénybe. E 
miatt elvégezték a szükséges 
időszakos karbantartási mun-
kákat is, a napokban újra in-
dul majd – tájékoztatta lapun-
kat Fejes Balázs. 

Tájékoztatás 

Különböző fórumokon 
keresik meg 
szerkesztőségünket 
olvasóink. Településünk 
lakóit leginkább 
foglalkoztató fontos 
kérdésekre kerestük a 
válaszokat. 

A külterületen élők problémái 
közé tartozik az utak állapota, 
a közvilágítás, és az illegális 
hulladéklerakás. Ezekben a 
témákban mikor várható elő-
relépés? – kérdeztük a polgár-
mestert, Jobb Gyulát.

– Bejelentések nyomán 19-
én, pénteken Dr. Árva Helga 
jegyző asszonnyal bejártuk a 
település külterületi szakasza-
inak egyes részeit.

Kiskert, Kőbányai utcákon, 
valamint a Nyár utca végén is- 
meggyőződtünk a jelenlegi álla-
potról és megvizsgáltuk az in-
tézkedések lehetőségeit. Így az 
említett területeken az illegális 
hulladéklerakó helyek felszá-
molását hamarosan megkezd-
jük. A közterületeken a hul-
ladéktelepek megszüntetése, 
mindenképp a hivatal felada-
ta, ez azonban jelentős több-
let költségekkel jár. Ezért sze-
retném megkérni a tisztelt la-
kókat, ha azt tapasztalják, hogy 
valaki szemetet helyez el jelent-
sék be a polgármesteri hivatal-
ban, vagy hívják a polgárőröket, 
a szemetet lerakó autók rend-
számát jegyezzék fel.  

– Ha már hulladék a té-
ma. Fontos néhány szót ejte-
ni a zöld hulladékról. Itt sem 
az a megoldás, hogy közterüle-
teken „elhagyjuk” a kerti zöld 
hulladékot.

A Dunanett biológiailag le-
bomló speciális szemeteszsák-
jaiban kihelyezett hulladékot 
elviszik szervezetten a szemét-

szállítás során, de költséghaté-
kony alternatíva a komposztá-
lás, mely szintén egy nagyszerű 
és egyszerű megoldás.

– Nem lerázva a problémát, 
de általánosságban elmondha-
tom ha a lakóknak problémája 
van egy szolgáltatóval és köz-
vetlenül a szolgáltatót keresik 
meg nagyban megnöveli az 
ügyintézés gyorsaságát.

– Az utak állapota és a köz-
világítás tekintetében is előre-
lépésre kerül, illetve került sor, 
hiszen a külterületi lakóöve-
zetek is nagyon fontosak szá-
munkra.

A közvilágítással ellátott te-
rületek bevonása folyamatos, 
idén több mint 4 utcában ér-
tünk el eredményt. Fontos tisz-
tán látni a lakosságnak, hogy 
az EON-nal való együttműkö-
dés a témában úgy kezdődött, 
mint annak idején a vízellátás-
sal kapcsolatban is. Itt is meg-
lévő világítás legalizálásával in-
dult a munkánk. Ugyanis a te-
lepülés előző vezetése a közvi-
lágítás bővítését, a hivatalos 
munkamenet megkerülésével 
végezte. A regisztrált 280 vilá-
gítótest helyett Kulcson 480 van, 
melynek fogyasztását megfizeti 
ugyan a település, de a cserére, 
illetve a karbantartási munkála-
tok elvégzésére nem volt szerző-
dés a szolgáltatóval. Nem cso-
da tehát, hogy sok panasz ér-
kezett közvilágítással ellátott ut-
cákból is. A fejlesztések mellett 
a legalizálás, ugyan úgy mint a 
vizellátást illetően anno, e tekin-
tetben is megtörtént 

– A szennyvíz elszállítás aka-
dozása miatt is kaptunk olva-
sói levelet. 

– Tudok a problémáról, meg-
kerestem az illetékest.  A  helyi 
szolgáltató tájékoztatása alapján 
elmondható, hogy a szenny-

a szociális tűzifa támogatás igényléséről 

A 2018. évi fűtési időszakban újra elérhető a szociális tűzifa 
igénylés. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet Kulcs közigazgatási területén életvitelszerűen lakó 
és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki.

A támogatás megállapításakor  előnyben kell részesíteni 
azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
lakhatási települési támogatásra jogosult, valamint a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket.

Az a személy igényelheti a támogatást, akinek az egy 
főre jutó havi jövedelme:
a) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő eseté-

ben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek a 400%-át, azaz 114.000,- Ft/fő/hó összeget nem 
haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 325 %-át, azaz 92.625,- 
Ft/fő/hó összeget nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától.

A kérelmet 2018 novemberétől 2019. január 31. nap-
jáig folyamatosan lehet benyújtani Kulcs Polgármesteri 
Hivatalánál.  

A kérelem az Önkormányzat honlapjáról is letölthető 
(https://www.kulcs.eu/rendeletek/).

 Dr. Árva Helga jegyző s.k.

Tájékoztató az ásott és fúrt kutak bejelentéséről

A vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. 
törvény (Vgtv.) alapján a következő jogi szabályozás lépett életbe. 

A Vgtv. 2018. január 1. napjától hatályos állapota alapján men-
tesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 
2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-
ig kérelmezi.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési köte-
lezettség alól, amennyiben a kérelem 2018. december 31. nap-
jáig megérkezik a hatósághoz. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonos rendelkezik a kútra vonat-
kozó használatbavételi engedéllyel, abban az esetben nincs a hiva-
tal felé bejelentési kötelezettsége.  

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és meg-
szüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a 
vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépí-
tésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási en-
gedélyt kell kérni. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. ( 
V.22.) Korm.rendelet alapján a települési jegyző engedélye szükséges 
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
•	 karszt-	vagy	rétegvízkészlet	igénybevétele,	érintése	nélkül,	és	leg-

feljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel

•	 épülettel	 rendelkező	vagy	beépíthető	 ingatlanon	van
•	 magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 

igények kielégítését szolgálja
•	 nem gazdasági célú vízigény
(Gazdasági célú vízigény pl.  a locsolás, vagy az állatitatás, amennyi-
ben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz 
a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.) 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, 
akkor nem a települési jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgató-
ság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A jogszabályi rendelkezés alapján minden olyan kútra (ásott vagy 
fúrt) vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet en-
gedély nélkül létesítettek.

Amennyiben a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, akkor szak-
hatóságként a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala 
kerül bevonásra az eljárásba. 

A kérelemben a fennmaradáshoz szükséges nyilatkozatot a ké-
relmezőnek és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatko-
zás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló  101/2007.           
( XII.23.)  KvVM rendelet  13.§-ában megjelölt szakembernek 
együttesen kell aláírni. 

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány a település hon-
lapjáról letölthető illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfél szolgálatán 
és Titkárságán átvehető.

Meghosszabbítaná a fúrt kutak bejelentésének türelmi idejét 2020. 
év végéig az Országgyűlésnek benyújtott kormányjavaslat, azonban 
a döntés lapzártánkig nem született meg. 

Fontos kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 
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1956-os megemlékezés 
Fő hajtás a hősöknek fáklyás felvonulással és cigányzenével 

A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete 
véradásra várja a 
kulcsiakat. 

Helyszín:
Kulcsi Faluház

Időpont: 
2018. november 8., 

14.30 és 17 óra 
között

Kulcs Községi 
Önkormányzat  
2018. szeptember 26-
án 16 órai kezdettel 
tartotta soron következő 
nyílt testületi ülését a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében.

Jobb Gyula polgármester kö-
szöntötte a testületi ülés meg-
jelent résztvevőit, majd külön 
köszöntötte Suszter Tamás 
rendőr alezredes kapitány-
ság vezetőt és Horváth István 
Adonyi Örsparancsnok-
helyettest és Boda Tamás kör-
zeti megbízottat. 

Ezután Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő tes-
tülete elfogadta az előterjesz-
tésben meghatározott napiren-
di pontokat. Melyek a követke-
zők voltak:
1. 2018. évi költségvetési ren-

delet módosítása 
2.  2018. I. félévi beszámoló 
3.  A polgármester beszámo-

lója a Képviselő-testület ál-

tal átruházott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli 
és természetbeni ellátások 
megállapításáról 

4. Adonyi Város Önkor-
mányzat Kép vi selő-tes tü-
le tének a személyes gon-
doskodást nyújtó ellá-
tásokról szóló rendelet 
tervezete megküldése vé-
leményezésre 

5. Kulcs, Deák Ferenc ut-
ca 2514. hrsz. alatti in-
gatlan térítésmentes fel-
ajánlása Kulcs Községi 
Önkormányzat részére 

6. „Dr. Szappanos” Fo gá szati 
Betéti Társaság Feladat-
ellátási szerződésének mó-
dosítása a fogorvosi alap-

ellátás megszervezésével 
kapcsolatosan 

7. Loyark Egészségügyi Szol-
gáltató Betéti Tár saság 
Vállalkozási szerződésé-
nek módosítása a gyer-
mek háziorvosi ellátás 
megszervezésével kapcso-
latosan 

8. Rácalmás város közterület 
elnevezésének elfogadása

9. A Kulcsi Százholdas Pa-
gony Óvoda és Bölcsőde 
óvodavezetői beszámoló-
ja

10. Kulcs Kossuth Lajos ut-
ca és Dózsa György utca 
forgalomtechnikai átalakí-
tása

11. Egyebek 

Mielőtt ezek részletes tár-
gyalásába kezdtek volna a 
polgármester kérte a képvise-
lőket, hogy napirendi ponton 
kívül a kapitányságvezető be-
mutathassa az új körzeti meg-
bízottat. Boda Tamás kineve-
zést a képviselő testület egy-
hangúlag elfogadta. A Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde Óvo davezetői szín-
vonalas beszámolója szintén 
elfogadásra került, valamint a 
képviselő testület az összes na-
pirendi pontot elfogadta, illet-
ve jóváhagyta. 

A nyílt testületi ülés rész-
letes jegyzőkönyvét elolvashat-
ják: www.kulcs.eu/kepviselo-
testuleti-ulesek/

Testületi ülés
Kulcs Községi Önkormányzat megtartotta soron következő nyílt testületi ülését 

Az ősz beköszöntével 
a település üdülő 
övezeti területein 
minden évben 
elszaporodnak a 
betörések. 

Ezek elkerülése érdekében 
hívjuk fel lakótársaink fi-
gyelmét, arra hogy figyel-
jünk egymásra. Ha gyanús 
személyeket, gépjárműveket 
látnak cirkálni jegyezzék fel 
az autók rendszámát, illetve 
különleges ismertető jelei-
ket és az alábbi telefonszá-
mokon jelentsék be: Kulcs 

Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület: 06 (70) 433-1676. 
Körzeti megbízott rendőr: 06 
(70) 944-3149, így megaka-
dályozva a betöréseket. Az 
ősz, a rossz idő a közleke-
dés biztonsággal kapcsolat-
ban is fontos veszélyeket rejt. 

Ellenőrizzük járműveinket 
indulás előtt. 

Fontos, hogy a települé-
sen forgalmi-rend változás lé-
pett életbe szeptember 21-én. 
Így a Kossuth Lajos utca alsó 
és a Dózsa György utca felső 
útszakasza egyirányúsítva lett. 
Azonban arra nem árt odafi-
gyelni, hogy a kerékpárral tör-
ténő behajtás szemből is enge-
délyezett ezen útszakaszokon. 

A közlekedési szabályok 
betartásával megelőzhetjük 
a baleseteket, valamint el-
kerülhetjük az esetleges sza-
bálysértési bírságot.

„Van egy nap amikor ki-
megy a falu a temető-
be, virággal és fénnyel.” 
Mindenszentek és a halot-
tak napja – sokan szinoni-
maként használják, pedig 
két külön ünnepről van szó. 

Az egyházi szentek em-
léknapja november 1-je, 
mindenszentek ünnepe. 
Mindenszentek ünnepe nem 
véletlenül az egyház legősibb 
ünnepe. Az egyház legfonto-
sabb tanítását mondja ki, mi-
szerint Isten szeretetből te-
remtette a világot, szeretet-
re hívott meg minket, és ré-
szesíteni akar bennünket a 
legnagyobb boldogságban, 
a vele való együttlétben. S 
bár a világ szemfényveszté-
se gyakran elrejti ezt az igaz-
ságot, a tanúságtevők figyel-
meztetnek bennünket erre és 
hívnak, hogy mi is tanúság-
tevővé váljunk.

A földi élet utáni életről 
tanúskodik a másnapi meg-
emlékezés, a halottak napja, 
amellyel az egyház szintén 
arra irányítja figyelmünket, 
hogy az élet nem ér véget 
a földi élettel, tehát a tette-
ink számítanak, a tetteink-
nek következménye van, a 
tetteink felelősséggel jár-
nak, ezért érdemes csele-
kedni, érdemes jót tenni, 
amelyre sosincs késő. Jót 
tenni miden időben alkal-
mas, jót tenni bármikor el-
kezdhetünk. 

Hagyomány, hogy ebben 
az időszakban szinte min-
denki gyertyát, mécsest 
gyújt és sokan látogatunk 
ki a temetőbe, hogy koszo-
rút, virágot vigyünk a sírok-
ra, a gyertyák meleg fénye 
mellett csendben, szeretettel 
a szívünkben emlékezzünk. 
Hiszen ahogy Juhász Gyula 
írta „Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek...”

Gyertya láng

Véradás

Képviselői kezdeményezésre a 
közelgő halottak napja tiszte-
letére két napos közösségi ak-
ciót szervezett a Kulcs Községi 
Önkormányzat. A cél, hogy 
minden kulcsi méltó körül-
mények között emlékezhes-
sen meg elhunyt szeretteiről. 
A katolikus és a református 
temetőben egyaránt megtisz-
tították az aljnövényzetet, el-
távolították az elszáradt növé-
nyi részeket és rendbe tették a 
láthatóan nem látogatott sírok 
környékét is.

Közösségi összefogás
A temetők felékesültek 

Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület felhívása

Segíts, hogy 
segíthessünk!

A szabadság napján, 
október 23-án 
Kulcs nagyszabású 
ünnepséggel tisztelgett 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
évfordulóján. 

A  mára már hagyományos 
fáklyás menet a Polgármesteri 
Hivataltól indult a Jávor Pál 
Nemzeti Cigányzenekar ze-
nés kíséretével. A Büszkeség-

ponton a fáklyák tüzével tá-
bortüzet gyújtottunk, majd 
kezdetét vette az ünnepélyes 
megemlékezés.

Jobb Gyula polgármester 
köszöntője és a Himnusz után  
Dr. Farkas Lajosné a Szabó 
Magda Református Iskola igaz-
gatója mondott ünnepi beszé-
det, melyben felelevenítette az 
'56-os eseményeket.

Majd Fejes Balázs alpolgár-
mester beszédét hallgathatták 

meg a jelenlévők. Az '56-os 
forradalom és szabadságharc 
meghatározó jelentőséggel bír 
nemzetünk és a világ történel-
mében egyaránt, üzenete min-
dig aktuális marad: ez a haza-
szeretet, bátorság, becsület, hit 
és remény, mely tulajdonságok 
az igaz ember és társadalom 
ismérvei.-emelte ki beszédé-
ben az alpolgármester.

Büszke vagyok arra, ahogy 
és ahol most itt állunk, hogy 
Kulcs község már közel húsz 
éve méltón emlékezik a di-
cső '56. októberi események-
re, mely történelmi felidézés 
azóta elválaszthatatlan része 
lett településünk identitásá-
nak – hangsúlyozta beszédé-
ben Fejes Balázs. 

A szónokokat a cigányzene-
kar koncertje követte, majd ko-
szorúzás és a Szózat. Az ünne-
pi formalitást követően kötet-
len beszélgetésben volt része az 
ünneplőknek, a szervezők jó-
voltából süteménnyel, forralt 
borral és teával. 

Jobb Gyula, Holl Tamásné, Fejes Balázs, Dr. Farkas Lajosné 
és Dr. Farkas Lajos és a Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar
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Egy csodálatos nap összefoglalója
Az Idősek Világnapja Kulcson 

Az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvánította 
október 1-jét az idősek 
világnapjává. 

Napjainkban közel 600 millió 
hatvan év feletti ember él a 
világon, számuk 2025-re akár 
meg is kétszereződhet, éppen 
ezért a gyorsan öregedő vi-
lágban az idősek sokat segít-
hetnek – önkéntes munkával, 
tapasztalataik átadásával. 

Jól tudjuk Mi ezt Kul-
cson, ezért Kulcs Községi Ön-
kormányzata idén is szeretettel 
hívta meghitt, közös ünneplésre 
a kulcsi nyugdíjasokat. A rendez-
vénynek a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola zene terme adott 
otthont. Előbb egészségügyi szű-
résen vehettek részt a meghívot-

tak, majd a  szépen terített aszta-
lok mellé invitálták a szervezők a 
megjelent szép korúakat.

Jobb Gyula polgármester 
köszöntőjében elmondta:

– Már hagyománnyá vált, 
hogy évente összejövünk, 
azért, hogy kifejezzük hálán-
kat, tiszteletünket, megbecsü-
lésünket és szeretetünket önök 
iránt, akik hosszú, munkában 
eltöltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas éve-
iket.

A polgármester ünnepi be-
szédében hangsúlyozta:

– Szeretettel gondolunk 
önökre és nem csak ezen az 
egy napon, hisz szeretetükkel, 
bölcsességükkel minden nap 
rendelkezésünkre állnak. Erőt 
adnak, összetartják a családo-

kat, mindig számíthatunk rá-
juk, fontos részei életünknek. 
Minden kulcsi nyugdíjasnak jó 
egészséget és hosszú örömte-
li életet kívánok, érezzék csa-
ládjuk és mindnyájunk szere-
tetét – mondta befejezésül a 
polgármester.

Ezt követően megható és 
színvonalas műsorral kedves-
kedtek az iskola diákjai az egy-
begyűlteknek. Majd a Bartók 
Béla Színház növendékei szó-
rakoztatták a vendégeket. A 
rendezvényen megjelent leg-
idősebb kulcsit és a legrégebben 
házasságban élő párokat Fejes 
Balázs alpolgármester és Holl 
Tamásné képviselő asszony kü-
lön ajándékcsomaggal köszön-
tötte. A sztárvendég idén Péter 
Sramek volt, aki szinte fejre állí-

totta a kulcsi iskola zenetermét. 
A 25 éves fiatal énekes lapunk-
nak elmondta, hogy nagy tisz-
telettel van az idősek iránt, hi-
szen sokkal régebben vannak a 
világban mint mi. Nem szabad 
elfelejteni, hogy egyszer mi is le-
szünk idősek – mondta Péter. 
A rendezvény hivatalos prog-
ramja szenior örömtánccal fe-
jeződött be. 

Egy idős néni – Bodri István-
né, az Idősek otthonának lakója 
– munka közben megállított. Ez 
egy csodálatos nap volt, nagyon 
köszönöm – mondta.

Az idősek világnapján itt 
kulcson minden vendég okle-
velet, a hölgyek virágot, az urak 
egy üveg bort kaptak emlékül, 
valamint „egy csodálatos nap” 
élményeit.

Jobb Gyula és Edelényi Gábor

Ruffing Péter, Szabó Marika, Tóthné Terike

Bartók Béla Színház növendékei

Dr. Bányai Éva és Lontai Sarolta Peter Sramek és a kulcsiak

Egészségügyi szűrés

Holl Tamásné képviselő és Fejes Balázs alpolgármester

Bere Róza és tanítványai

Kulcsi Fekete István Általános Iskola diákjainak műsora



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 92 0 1 8 .  o k t ó b e r

A hagyományokhoz híven az idei évben is kisbíró és néptáncosok műsora színesítette 
a Kulcsi Szüreti Felvonulást. Kulcs község utcáin szeptember 29-én vonult végig a 
szüreti menet. 16 vendégasztal várta a több mint 50 népviseletbe öltözött felvonulót. 
A talpalávalót a Beatang Duó szolgáltatta. A szüreti mulatság különösen jó hangulatú 
bállal zárult.  Idén az önkormányzattal közösen, a faluház segítségével Tótné Vass 
Anita és Szabóné Zsuzsi rendezte a mulatságot. A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak minden közreműködőnek. 

Szüreti mulatság
A hagyományok jegyében  

Szeptember 29-én 
Kulcson, a Nap Háza  
& Hold Udvarában idén 
negyedik alkalommal 
került megrendezésre 
a Közelebb hozzuk 
a világot elnevezésű 
rendezvény. 

Bárki, aki szombaton elláto-
gatott a központba betekintést 
nyerhetett a térségünkben élő, 
hagyományaikat hűen őrző 
nemzetiségi barátaink kultu-
rális és gasztronómiai világá-
ba. A rendezvényen jelen lévő 

Jobb Gyula polgármester, kö-
szöntötte a résztvevőket. 

Megismerhettük a gö-
rögök, rácok, székelyek és 
szerbek gasztronómiai kü-
lönlegességeit és élvezhet-
tük kulturális programjaikat. 
Bemutatkozott a Mikóházi 
Ízőrzők Egyesülete.

Gazdag programkínálat ré-
szeként fellépett az Adonyi 
Rozmaring Tánccsoport sváb 
táncokkal, a Ködmön citera-
zenekar és a Cserregő ének-
együttes Szabadegyházáról, va-
lamint a Roll Dance Budapest 

Kerekes Kombi Táncegyüttes. 
A hangulatfelelősök a görög 
táncegyüttes, és a fergeteges 
Zorica Együttes Ercsiből voltak 

Nem csak beszéltek róla, de 
meg is főzték, bárki megkós-
tolhatta és csodájára járhatott. 
a nemzeti sajátosságoknak és 
a fűszerezési szokásoknak. A 
rendezvény időtartama alatt 
a múlt hónapban meghirde-
tett felhívás során készült ma-
dárijesztőkre is szavazhattak a 
résztvevők.

Közelebb hozzuk a világot
Hagyományaikat hűen őrző nemzetiségi barátaink kulturális és gasztronómiai világa 

Országos Könyvtári Napok
A hagyományt követve, de az újdonságokra nyitottan 

2006 óta az októberi 
napok hangulatához 
az Országos Könyvtári 
Napok eseményei 
éppúgy hozzátartoznak 
országszerte, mint a 
színesedő falevelek 
vagy a gyülekező 
madárcsapatok 
látványa.

Sokféle hagyományt követve, 
de tartalmában az újdonsá-
gokra nyitottan kerül sor évről 
évre a könyvtári szakma legje-
lentősebb, legtöbb érdeklődőt 

megmozgató programsoro-
zatára – olvasható a könyv-
tári szövetség weboldalán. 
Kulcson sem volt ez másként. 

A könyvtári napok a Lóca 
együttes műsorával, Jousse 
Erzsébet író-olvasó találkozó-

jával, és interaktív könyvtári 
órákkal hoztak üde színfoltot 
a kulcsiak életébe.

Dóka Marianna  
és Jobb Gyula A székely csapat

Nemzetiségi tánccsoport

Lóca együttes

Interaktív könyvtári óra

Barina Táncegyüttes

Bíró és Bíróné

Vidám Emberek Közössége

Moró Tamás és barátai

Tótné Vass Anita

A legkisebbek is 
népviseletben

Idén 8 lovas kísérte a menetet.



10 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 112 0 1 8 .  o k t ó b e r

  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 Pocsi 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

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat Felelős szerkesztő: dr. Árva Helga jegyző 
Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com
Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354

Minden ami kimaradt és az ösz-
szes anyag teljes terjedelmében 
elolvasható a Kulcsi Krónika on-
line változatában.

Boda Tamás rendőr 
főtörzsőrmesterrel, 
településünk új 
körzeti megbízottjával 
beszélgettünk a 
beosztással járó 
feladatairól, a rendőri 
munkáról, valamint 
Boda Tamásról a 
magánemberről.

— Ugorjunk vissza a kezdetek-
hez. Mikor és miért döntött úgy, 
hogy rendőr lesz? 

— 2006-ban a büntetés végre-
hajtásban kezdtem. Majd az élet 
úgy hozta, hogy 2009-től rendőr 
járőrként folytattam a munkát. 
Később Perkátán lettem körzeti 
megbízott, ahol öt évig teljesít-
tettem szolgálatot. Most lehető-
ség nyílt rá, hogy Kulcson dol-
gozzam- szívesen jöttem, örül-
tem a kihívásnak.

— Mennyiben más feladat 
körzeti megbízottnak lenni, mint 
járőrnek? 

— A járőri munkához ké-
pest egy településen körze-
ti megbízottként szolgálatot 
teljesíteni sokkal összetettebb 
feladat. Fontos a település la-

kóival való rendszeres találko-
zás, közvetlen kapcsolattartás. 
A közterületi szolgálat mellett 
bűnügyi feladatokat is ellátok, 
irodámban kisebb rendőrségi 
ügyekben lefojtatom az eljá-

rást, panaszokat, feljelentése-
ket veszek fel és ami a leg-
fontosabb, hogy körzetemben 
szinte mindenről információ-
val rendelkezzek – hiszen ez 
nagyban elősegíti a külön-
böző bűnügyek felderítését. 
Feladatom még a kapcsolat-
tartás az önkormányzattal, az 
oktatási intézményekkel, és a 
polgárőrökkel is.

— Látja már min kell eset-
leg változtatni, javítani, erősíteni?

— Itt Kulcson első felada-
taim közé fog tartozni, hogy 
a hétvégi házas területen meg-
mutassam magam, biztosítva 

a rendszeres rendőri jelenlétet 
a betörések megelőzése érde-
kében, a belterületi övezetben 
pedig az eddigi rend fenntar-
tása, amit most nagymértékben 
megnehezítenek a párhuzamo-
san folyó járda és csatorna épí-
tés munkálatai. Ezúton is sze-
retném felhívni a lakosság fi-
gyelmét, hogy néhány helyen 
megváltozott a forgalmi rend 

és több helyen sebesség korlá-
tozás lépett életbe. A forgalom-
irányítók jelzéseit a biztonsá-
gos közlekedés fenntartása ér-
dekében tartsák be, 

— Hogyan lehet önt elérni?
— Bármikor elérhető va-

gyok telefonon, ha szolgálat-
ban vagyok akkor személye-
sen is állok az állampolgárok, 
a kulcsiak rendelkezésére. 

— Mit lehet tudni önről, a 
magánemberről?

— Dunaújvárosban lakom, 
nős vagyok két óvodás korú 
gyermekem van. Feleségem 
a kereskedelemben dolgozik, 
Rácalmáson. 

— Hogyan működnek a hét-
köznapok az ön családjában?

— Mindig valaki otthon 
van a gyerekekkel, egyszer-
re csak egyikünk dolgozik. 
Nehéz megoldani a minden-
napokat. De hétvégén ha egyi-
künk sem dolgozik, akkor 
igyekszünk a lehető legtöbb 
időt együtt tölteni. A legfon-
tosabb értéknek a szülők tisz-
teletét, a családi összetartást 
tartjuk, ennek mentén nevel-
jük gyermekeinket. 

Isten hozta … főtörzs!
Új körzeti megbízott Kulcson 

Boda Tamás az új körzeti megbízott középen,
felettesei társaságában

Raklapokból készítette el az 
U7-es, U9-es és az U11-es 
korosztály szüleinek lelkes 
csoportja a műfüves sportpá-
lya mellé elhelyezett padsort. 

Ezzel biztosítva a gyermekeket 
kísérő szülőknek, szurkolók-
nak és nézőknek komforto-
sabb környezetet a közkedvelt 
létesítmény körül. 

Padsor készült
Közösségi Zöld Akció  

Október 7-én a Kulcsi Baráti Kör és a Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete nevében, Oberrecht Tamás a mára már 
jócskán hagyománnyá nemesült gyaloglónapi programra hív-
ta a kulcsiakat. Verőfényes napsütésben mintegy 6 km-t tet-
tek meg a résztvevők, kisiskolások és nyugdíjasok egyaránt.
Megcsodálhatták a település szépségeit, hogy micsoda szint-
különbségek vannak, vagy a Duna-part képeslapra illő részeit 
is. A gyalogtúra idén ismét a Kalóz pizzériában ért véget, 
teával, egy-egy szelet pizzával és tombolával. A végkonklúzió 
idén sem lehetett más, minthogy – jövőre újra ugyan itt!

Gyaloglónap
6 km Oberrecht Tamással 
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Fejes Balázs és a lelkes szülők csapata

Oberrech Tamás és a gyaloglók
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