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XII. évfolyam, 1. szám 2019. január

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.

„Arra kérek minden Tisztelt Kulcsi Lakost, hogy emberséggel tekintsünk környezetünk minden tag-
jára, s ne hagyjuk, hogy a zavarkeltés úrrá legyen emberi mivoltunkon. Minden körülménytől füg-
getlenül figyeljünk egymásra, mert vannak olyanok, akik kihasználják a feszültségekkel teli életvitel 
hiányosságait. 

Egy közösség életében nagy jelentőséggel bír a közbiztonság állapota. Elemi érdekünk  ennek kiala-
kítása és fenntartása, mert a közbiztonság hiánya gazdasági és társadalmi feszültségeket gerjeszt. 

Ezért kérem önöket tisztelettel, ha kérdésük, problémájuk lenne válasszák a hivatalos utat a meg-
keresésre. Szívesen állunk további rendelkezésükre személyesen, telefonon, vagy online felületeink 
valamelyikén, illetve a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.”
 Jobb Gyula 
 polgármester
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető 
probléma jelenleg a csatorná-
zással, az utak állapotával és a 
szociális tűzifával kapcsolatos. 
Erről kérdeztük tehát a pol-
gármestert, Jobb Gyulát.

– Úgy értesültünk van lehe-
tőség még szociális tűzifa igény-
lésre:

– Szociális tűzifából ebben 
az évben 173 m3 állt rendel-
kezésre az önkormányzatnál. 
Még van bőven, ezért min-
den rászorulót arra biztatnék, 
hogy használja ki a lehetősé-
get és minél előbb vegye fel 
a kapcsolatot a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási előadójá-
val személyesen ügyfélfoga-
dási időben, vagy a 06 (25)  
440-400/5 mellék telefonszá-

mon, legkésőbb január 31-ig. 
Hiszen ez komoly segítség le-
het egy-egy kulcsi háztartás-
nak – tájékoztatott a polgár-
mester.

– A közbeszédben sok szó esik 
a havazások miatt nehezen jár-
ható utakról:

– Először is nagy tiszte-
lettel szeretném megköszön-

ni mindazoknak a munká-
ját, akik havazáskor a házuk 
előtt az utat, a járdát letaka-
rítják és csúszás mentesítik. 
Ezzel nagymértékben segítve 
az itt élők közlekedését, biz-
tonságát, és az ön kor mányzat 
munkáját. Az egyértelműen 
látszik, hogy egyre többen va-
gyunk akik mindezt önzetle-
nül tesszük, amellett hogy a 
helyi rendeletünk alapján ez 
köte lességünk is. Egyébként 
az elő zőekhez képest, továb-
bi tíz tárolóedény került ki-

helyezésre. Ezúton is kérem, 
hogy a településen kihelye-
zett útszóró edények tartalmát 
önök is ellenőrizzék, van e 
benne szóróanyag, ha szükség 
van rá hívják a Pol gármesteri 
Hi vatalt, vagy a Település 
gondnokot az alábbi telefon-
számon: 06 (70) 639-0161 se-
gíteni fog – mondta el Jobb 
Gyula.

– A csatornahálózatra való 
rácsatlakozással kapcsolatban 
is érkeztek kérdések szerkesz-
tőségünkbe:

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Jobb Gyula polgármester

Jövőkép – Új rovatot indítunk 
Sok megvalósult projekt van 
az Önkormányzat mögött az 
elmúlt időszakban: járda, kö-
zösségi tér, műfüves pálya, 
Egészségház, Szoborpark, 
Büszkeségpont, számtalan 
sikeres rendezvény lebonyo-
lítása, rendezvény eszközök, 
nem beszélve a jelenleg is 
zajló csatornaberuházásról, 
a közbeszerzési eljárás alatt 
álló Távfűtőmű és még sorol-
hatnánk. Mik a további fej-
lesztési tervek, min dolgoz-
nak most? – erről kérdeztük 
Fejes Balázs alpolgármestert.

– Rengeteg tervünk van a 
jövőre nézve, több folyamat-
ban lévő és már elfogadás-
ra került pályázaton dolgo-
zunk. Többek közt az iskola, 
óvoda és bölcsőde bővítésén, 
a buszmegállók felújításán, 
köztéri térfigyelőrendszer 
kialakításán. De terveink 
közt szerepel helyi piac lét-
rehozása, valamint egy több 
funkciós minden korosztály 
igényeit kielégítő sportte-
lep megvalósítása, ahol fut-
ball és atlétikai pálya lelá-

tóval, futókör, teniszpálya, 
gördeszkapálya, szabadté-
ri fitnesz park és gyermek 
játszótér, valamint rendez-
vényterület és parkoló, mo-
bil színpad kerül majd kiala-
kításra. Dolgozunk a Kulcsi 
Hajóállomás és Vendégház 
és környezetének aktív ví-
zi turisztikai központtá fej-
lesztésén is, kikötő, parti sé-
tány, strand és pihenőpark 
kiépítésével – sorolta az al-
polgármester. Mivel lapunk 
hasábjainak terjedelme nem 
teszi lehetővé, hogy az em-
lített projektekről, fejlesztési 
tervekről részletesen beszá-
molhassunk, ezért Jövőkép 
címmel új rovatot indítunk, 
melyben hónapról hónapra 
megismerhetik olvasóink, 
Kulcs község lakói a terve-
ket képekkel, látványtervek-
kel illusztrálva. Részleteiben 
is betekintést nyerhetnek az 
aktuális és folyamatban lévő 
pályázatokba, melyek meg-
valósulásával településünk, 
egy modern XXI. századi, 
élhetőbb Kulcs felé mutat. 

 Igényelje ön is, megéri!
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Az elmúlt időszakban  
Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2018. december 12-én 
ülésezett. 

A lakosság fokozott érdeklő-
dését fejezte ki, hogy a szo-
kásosnál több kulcsi lakos je-
lent meg, melyet Jobb Gyula 
polgármester nyitóbeszédében 
megköszönt.

Képviselői indítvány kap-
csán dr. Árva Helga jegyző fel-
kérte Beke László műszaki el-
lenőrt a garanciális bejárás kez-
deményezése tárgyában.

Majd a képviselő testület ha-
tározatot hozott 7 igen szava-
zattal, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül, hogy megtárgyal-
ja az előterjesztésben szereplő 
napirendi pontokat. Melyek a 
következők voltak:

1. Kulcs Községi Önkor-
mány zat 2018. évi költség-
vetésének módosítása

2.  Adonyi Szociális Központ 
intézményvezetői álláspá-
lyázat véleményezése

3.  A polgármester beszámo-
lója a Képviselő-testület 
által átruházott hatás-
körébe tartozó szociális 
pénzbeli és természetbeni 
ellátások megállapításáról

4.  2019. évi belső ellenőrzési 
terv

5. Kulcs Község Polgármes te-
ré nek, Alpolgármesterének 
jutalmazása

6.  Tájékoztató a lakossági 
környezet állapotáról   
2018. év

7.  Egyebek

Dr. Menyhárt Ferenc az Ön-
kormányzati vezetők jutalma-
zásával kapcsolatban elmond-
ta: – Külön öröm számunkra, 
hogy a Polgármester és az 
Alpolgármester urak, a jutal-
mukat kulcsi civilszervezetek-
nek adományozzák, közösségi 
célok megvalósítására forgat-
ják vissza.    

Fontos megállapodás szü-
letett Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületet 
következő közmeghallgatásá-
ról, melyet 2019. január 23-
án 16 órakor tartanak meg.

Kulcs Községi Önkor mány zat 
Képviselő-testülete ülésein ké-
szült részletes jegyzőkönyvet 
a www.kulcs.eu//kepviselo-
testuleti-ulesek/ oldalon 
elolvashatják.

Testületi ülés 
decemberben
A vezetők visszaforgatják a jutalmaikat a közösség javára 

– Kulcs szennyvízelveze-
tő hálózatának és az ingatla-
nok szennyvízbekötésének ki-
építéséről, üzembe helyezésé-
ről és üzemeltetésbe vételéről, 
minden érintett ingatlantulaj-
donos időben, hivatalos tájé-
koztatást fog kapni. Azt elöl-
járóban el kell mondjam, hogy 
a megépült házi szennyvízve-
zeték és az utcai törzshálózat-
tal együtt létesült bekötőveze-
ték összekötése, azaz a közcsa-
tornára történő rákötés csak a 
DRV Zrt. szakfelügyelete mel-
lett történhet meg, a szennyvíz-
elvezető hálózatra történő rá-
kötésre kizárólag a meghirde-
tett próbaüzem kezdetét köve-
tően van lehetőség.

A szennyvíz bekötéseket 
előzetes időpont egyezte-
tést követően, szakfelügyelet 
nyújtása mellett a Szolgáltató 
veszi át az ingatlantulajdo-
nosoktól. A lakossági fel-
használóknak nem szüksé-
ges a bekötésre vonatkozó 
tervdokumentációt benyúj-
tania a Szolgáltató felé, mi-
vel ezeket a kiviteli tervek 
tartalmazzák. 

A lakossági felhasználóknak 
a szennyvíz bekötésük üzem-
be helyezéséhez és a Szolgáltató 
által történő átvételéhez az 
Önkormányzatnál beszerezhe-
tőek lesznek a szükséges for-
manyomtatványok, melyeket 
kitöltve ugyanitt kell majd le-
adni.

A hivatalos lakossági tájé-
koztató egyébként települé-
sünk honlapján   megtalálha-
tó – tudtuk meg Jobb Gyula 
polgármestertől.

Lapzárta után kaptuk az in-
formációt, hogy a szennyvíz-
csatorna  építése a Kossuth 
Lajos, valamint az Árpád ut-
cában fog folytatódni. Mivel 
két nagy forgalmú, fontos ut-
cákról van szó ezért a forgalmi 
renddel kapcsolatos változá-
sokat online platformjainkon 
biztosan közzé fogjuk tenni. 

A Kulcsi Krónika, már online is:

www.kulcs.org
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Felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság és a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy 
a lakóházak, illetve ingatlanok 
házszámának / helyrajzi szá-
mának kihelyezéséről szíves-
kedjenek gondoskodni.

Kulcs településen a hely-
rajzi számmal rendelke-
ző ingatlanok felülvizsgála-
tát és házszámmal való el-
látását jogszabályi előírás 
alapján folyamatosan látja 
el a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztálya. Az érin-

tett ingatlanok tulajdono-
sai értesítést kapnak erről. 
Javasoljuk ilyen esetekben a 
helyrajzi szám és házszám 
együttes kihelyezését.

A házszámtáblát az ingat-
lan tulajdonosának, kezelőjé-
nek, használójának kötelessé-
ge kihelyezni, ezzel is segítve a 
Mentők, Tűzoltók, Rendőrség, 
Közszolgáltatók, Posta és a 
Polgármesteri Hivatal mun-
káját.

A közterületek elnevezé-
séről és házszámozás szabá-

lyairól szóló Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testületének 9/2014 (VIII.28.) 
önkormányzati rendelete 
alapján a házszámot jelző táb-
lát  az ingatlan utcafronti ke-
rítésére, ha az nincs, házfalá-
ra, az utcáról   látható módon 
kell az ingatlan tulajdonosá-
nak elhelyezni.

A házszámtábla beszerzé-
séről, kihelyezéséről, szükség 
szerint cseréjéről és pótlásáról 
az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni.

Hivatali ügyek
Ki kell helyezni a házszámot! 

Vigyázat, csalók!
Felhívjuk figyelmét, hogy 
ismeretlen támadók az 
E.ON nevében küldenek 
az E.ON elektronikus 
számlaértesítőivel meg-
egyező e-maileket.

Az e-mailben több hi-
vatkozás is az E.ON oldalá-
ra vezet, ami az átverési kí-
sérletet különösen hihető-
vé teszi. A linkek közül a fi-
zetés indítására megadott 
link vezet a csalók fizetési 
felületére, ami megtévesz-
tésig hasonlít az E.ON on-
line felületére. 
Mit tegyen, ha a csalás 
áldozatává vált?
1. Mielőbb módosítsa 

jelszavát az E.ON on-
line ügyfélszolgálati 
portálján.

2. Ha van olyan felü-
let (közösségi média, 
e-mail küldő, banki, 
stb.) ahol ugyanezt a 
jelszót használja, ak-
kor ott is feltétlenül 
adjon meg új jelszót.

3. Ha a hamis felületen 
bankkártya adatokat is 
megadott, saját érde-
kében azonnal keresse 
fel bankját.

Kutak engedélyeztetése 

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Ingatlantulajdonosokat és 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. december 21 -én kihir-
dették a Magyar Közlönyben 
azt a törvénymódosítást, ami 
alapján  2020. december 31-
ig lehet vízgazdálkodási bírság 
kiszabása nélkül engedélyezé-
si eljárást kérelmezni a 2018. 
december 21. napját megelő-
zően engedély nélkül létesített 
kutak ügyében.

Az egyes belügyi tárgyú 
és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi 
CXXI. törvény 28. § – a alap-
ján

„Mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfizetése alól 
az a létesítő vagy üzemelte-
tő, aki az egyes belügyi tár-
gyú és más kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2018. 
évi CXXI. törvény (a további-
akban: Vgtv.mód2.) hatályba-

lépését megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől elté-
rően létesített vagy üzemeltet 
felszín alatti vízkivételt biztosí-
tó vízilétesítményt, ha a vízjo-
gi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2020. december 31-ig 
kérelmezi.”

Az engedélyezési eljárás 
szabályozásának egyszerűsíté-
séről várhatóan jövő év elején 
kezdődnek a tárgyalások a jog-
alkotóval.

A Faluház elé kihelyezett 
Mikulás Postaládájába 
december 6-áig 
bedobott levelek, 
kívánságok megvaló-
sítá sában, a gye-
rekek vágyainak 
teljesítésében nagyon 
sokan segítettek. 

Köszönjük, hogy ennyien mel-
lénk áltatok és lehetővé tettétek 

harminckét kisgyermek álmát, 
karácsonyát szebbé varázsolni. 
Minden gyermek megkapta az 
új és kívánságlistájában szerep-
lő ajándékának egyikét.
Akik mindezt lehetővé tették:
Sas Trans Bt.
Hazai Kommunális Kft.
Godó Tivadar (Trafik)
COOP ABC (Moró család)
Pomóthy ABC (Rácalmás)
Dózsa Mozi Centrum

Csuszné Pomóthy Krisztina ev.
Kalóz Pizzéria
R-Café
Sport Büfé
Kulacs ABC
Kulcsi Virágbolt
Wiedermann Tamás (Kulcsi 
Hajóállomás)
Alba Fructus Kft.(Iváncsa)
Darabos Gábor
Dr. Szappanos Mária
Erdélyi Tamás

Markó Dávid
DJ. Novák
Szabados Imre
Fett Angéla
Wágner Krisztina 
Köszönet továbbá a Falu ka-
rácsonyon kihelyezett forralt 
borból befolyt adományokért, 
valamint a névtelen adomá-
nyozóknak is – adta hírül 
lapunknak Hegedűs Andrea 
faluház – vezető. 

32 kívánság teljesült
Köszönet a Mikulás kulcsi segítőinek 
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Karácsony közeledtével 
ünnepváró díszbe 
öltözött az iskola is. 

Az ünnepi dekoráció, az ad-
venti készülődés, a téli szünet 
közelsége, a várva-várt ajándé-
kok ígérete mind ott voltak a 
Kulcsi Fekete István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola karácsonyi ünnepségé-
nek hangulatában, 2018. dec-
ember 21-én, a zeneteremben 
– ahova lapunk is ellátogatott. 

Az ünnepi hangulatot fo-
kozták az iskola igazgatójá-
nak Schinogl Ferencnek kará-
csonyi gondolatai és a napkö-
zisek megható, manós műsora. 

Az ajándékozásról a Kulcsi 
Baráti Kör gondoskodott. 

Ugyanis minden évben 
megjutalmazza a civil 

szervezet a legjobb kö-
zösségi munkát vég-

ző kisdiákokat. A KUBAK el-
nöksége osztályonként egy-egy 
tanulót, illetve különleges mó-
don idén két ikerpárt is meg-
jutalmazott. A civil szervezet 
jelenlévő hölgytagjai Deák 

Ibolya és Lontai Sarolta gon-
dosan összeválogatták és be-
csomagolták az ajándéko-
kat, míg a baráti kör elnö-
ke Oberrecht Tamás átadta 
azokat.

Ünnepség az iskolában
Fergeteges műsor és KUBAK-os ajándékok 

Oberrecht Tamás átadja a KUBAK ajándékát

Schinogl Ferenc iskola igazgató és az iskola diákjai

Idén a napközisek készítették a műsort

 
A legjobb 

közösségi munkájukért 
2018-ban megjutalmazott 
kulcsi diákok névsora a 

következő:  
Karácson Arnold, Horváth Léna, 

Horváth Nóra, Danyi Dorina  
és Nóra, Váradi Noa, Szecs Csaba,  

Szemesi Dorina és Szabolcs, 
Mudra Gréta, Ősi Viktor.
Gratulálunk és a további 
munkájukhoz sok sikert 

kívánunk!

A Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola kisdiákjai
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December 23-án 
negyedik alkalommal 
került megrendezésre  
a Nagy Kulcsi  
Halfőző Verseny. 

Az idei évben különösen 
nagyszabású ünnepé nemese-
dett a Halfőző Verseny, kö-
szönhetően a kulcsi közösség-
nek, a különösen nagy számú 
résztvevőnek és érdeklődőnek. 
Az egyre gyarapodó mére-
tét mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy a Faluház és 
a Polgármesteri Hivatal által 

határolt tér teljesen benépesült 
halfőzőkkel, akik fakanállal 
és bográccsal felfegyverkez-
ve küzdöttek meg egymással, 
hogy elnyerjék az elhivatott 
zsűri által kiosztott az Év 
Halászléje megtisztelő címet.

A térre érkezve vidám 
zsongás és ínycsiklandó illa-
tok fogadták az adventi ké-
szülődésben esetleg kicsit el-
fáradt kulcsiakat. A halfőző 
küzdelem kedélyes, karácso-
nyi közösségi piknik hangu-
latban zajlott a csapatok kö-
zött, amely az odalátoga-

Halfőző verseny és karácsonyi közösségi piknik
IV. Nagy Kulcsi Halfőző Verseny 

Szabados Imre, Fejes Balázs, Mészáros Viktor,  
a győztes csapat

KKKE csapata, Molnár JanóA helyi HOFESZ

Czere Attila és barátai
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tóknak is érdekes, tartalmas 
szórakozást nyújtott.

Idén tíz csapat indult, a 
győztes a Szálkahasogató ne-
vű lett, egyéb kategóriában, pe-
dig a KBPE  csapatának har-
csapaprikása győzött.

Egy óriási bográcsban 150 
adag, a legjobb féle közössé-
gi halászlé főtt, melyet a tava-
lyi győztes halászléfőző csa-
pat a Kulcsi Boszik és A Jövő 
Kulcsa Egyesület tagjai készítet-
tek. Ebből a finomságból került  
A Jövő Kulcsa Egyesület adomá-
nyai mellé egy-egy adag minden 
rászoruló családnak, de lehető-

sége nyílt a versenyre kiérkezők-
nek is itt beszerezni a tradicioná-
lis karácsonyi finomságot. 

Sok tekintetben jók va-
gyunk mi kulcsiak, szerintünk 
a gasztronómia iránti elhiva-
tottság bizonyosan az egyik 
ezek közül. A Nagy Kulcsi 
Hal főző Verseny a hagyomá-
nyos gasztronómiai és kultu-
rális értékeinkről, közösségépí-
tésről, valamint a kulturált szó-
rakozásról szól. A rendezvény 
tanulsága, a jelenlévő érdeklő-
dök és résztvevők elégedettsé-
ge alapján biztosan betölti ezt 
a szerepet.

Halfőző verseny és karácsonyi közösségi piknik
IV. Nagy Kulcsi Halfőző Verseny 

A tavalyi győztes Kulcsi Boszik

A KBPE csapata, Kovács Péter és Pulai Tibor

Készül a közösségi halászléFodor István református lelkész

Ősi Mihály és Kovács Péter
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Figyelem kedves 
szülők! Január 7-től 
már a gyermekorvosi 
rendelés is új helyre 
költözött. 

Az Egészségházban, a Kulcs 
Rákóczi utca 143. alatti ren-
delőben történik a beteg gyer-
mekek ellátása. Dr. Födi Ágit, 
a kulcsi gyermekorvost kér-
deztük a változásokról. 

– Csak ennyi változás tör-
tént?

– Nagyon örülünk a mo-
dern bútorzatnak, és a szép 
környezetnek. A nagyobb vál-
tozás a rendelési idő felcseré-
lése a rácalmási rendelés ide-
jével. Kulcson hétfőn: 11.30-
13.00 kedden, csütörtökön, 
pénteken: 10.30-12.00 órá-
ig rendelünk. Természetesen, 
mint eddig is igénybe vehető 
a rácalmási rendelés is hétfő, 
kedd, csütörtök péntek: 8-10-
ig. Szerdán 15-18-ig. Ott a ren-
delő továbbra is a Korányi tér 
7. szám alatt található.

– Miért történt a rendelési 
idő változás?

– Reggel sok a felnőtt orvosi 
rendelőben a legyengült, idős, 
szenvedő beteg az ő védelmük-
ben született ez az elhatározás. 
Szeretnénk, ha a magas lázas, 
köhögő, tüsszögő gyermekek 
nem adnák át a betegségei-
ket. Immunhiányos betegnek 
végzetes is lehet egy ártatlan 
gyermekbetegség. Jól látod, a 
szenvedő beteg nem örülne a 
mellette hangosan viháncoló 
gyerekeknek se.

– Tudom, hogy nagyon ra-
gaszkodsz a bejelentkezés-

hez!
– Igen, már 12 

éves múltja van 
ebben a praxis-
ban az időpont 
kérésnek. A 06 
20 41 31 556 -os 
számú telefo-
non a rendelési 

időben van mód 
a bejelentkezésre. 

Influenzajárvány 
van, hétfőn, kedden 

80 körüli beteget lát-
tunk el, képzeld el mi lenne, 

ha mindenki úgy gon-
dolná, hogy „az elejére 
jövök, én legyek az el-
ső”, vagy „a végére jö-
vök, akkor már nem kell 
sokat várni”.

– Működik a bejelentkezés?
– Igen, már alig fordul elő 

1-1 ember, aki nem kér időpon-
tot. A zsúfolt váróban (ilyen-
kor influenzajárványos idő-
szakban) nem biztosan vesszük 
észre, hogy kik ők. Egyébként 
nem haragszom a bekopogá-
sért, és azért sem, ha valaki 
szól a váróban, hogy nem tu-
dott időpontot kérni, mert le-
merült a telefonja. Sokkal jobb, 
ha ezt teszi, mintha türelmet-
lenségében a nem tetszését ki-
nyilvánítva jól „felhúzza” a vá-
ró közönségét. A gyermekek 
nagyon erősen reagálják le a 
feszültséget.

– Vizsgáztál, azért nem tud-
tunk előbb beszélgetni...

– Igen, egyetemre járok. 
Azért is szeretném, ha min-
denki bejelentkezne, mert a 
helyettesítést nagyon nehéz 
megszervezni, nem mindig si-
kerül a rendes időben, azt pe-

dig csak a telefonhívás során 
tudjuk megmondani, hogy mi-
kor és hol rendelünk helyette-
sítéskor.

– A telefonhívások nagyon 
sok időt vesznek el az asszisz-
tensnőtől...

– Igen, pedig közben admi-
nisztrálni kellene a rendelőben 

lévő beteget. Ezért nagyon ké-
rem a szülőket az időpont ké-
rést próbáljuk meg a lehető leg-
rövidebbre szorítani. Így néz-
ne ez ki az én szempontomból: 
Szülő: Időpontot kérnék mára, 
Kulcsra X.Y. nevű gyermekem-
nek. Asszisztensnő: 11,30 meg-
felelne? Szülő: 11,30-ra ott le-
szünk. 10 másodperc ez így, 
és így 80 betegnél kb. 20 per-
cet veszünk csak el a rendelési 
időből. Minden további bemu-
tatkozás, kérdezősködés, hogy 
ki és miért pont ő vette fel a 
telefont, beszámoló a gyermek 
állapotáról, nagyon sok érté-
kes időt vesz el a rendelésből.

– Mondtad, hogy hét elején 
sokan vannak... 

– Hétfőn az egész hétvége 
friss betegei jóval többen van-
nak, mint a többi napokon. 

Már a gyermekorvosi rendelés is 
az Egészségházban 
Változás a rendelési időben 

Dr. Födi Ágnes gyermekorvos

Gyermekorvosi 
rendelés, új helyen  

az Egészségházban:
hétfőn 11.30–13.00,

kedden, csütörtökön,  
pénteken: 10.30–12.00

Bejelentkezés: 06 (20) 413-1556 
Egészséges csecsemő 

tanácsadás, a régi helyen:  
Kulcs, Kossuth utca 62/1

hétfőn 10.30-–11.30-ig.

Friss hír!
Az Önkormányzat által 

az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése című 

felhívására benyújtott  
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038 
azonosítószámú projektünk  

2019.01.21. napján vissza nem térítendő 
támogatást nyert 100 millió forint 

értékben, mely keretében többek között 
lehetőség nyílik az Egészségházunk 

bővítésére.  
A projektterv részleteiről  
a következő számunkban 

számolunk be.
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Már a gyermekorvosi rendelés is 
az Egészségházban 
Változás a rendelési időben 

Ezért krónikus betegséggel, re-
ceptfelírással, beutaló kéréssel. 
tanácsadásra való jelentkezés-
sel a kedd, csütörtök, pénte-
ki napokon a legjobb orvos-
hoz fordulni. 

Azt szeretném, ha a szerdát 
meghagynánk a dolgozó szü-
lőknek, az otthon lévők szin-
tén más napokat válasszanak. 
Éppen a dolgozó szülők mi-
att tettük 15-18-ig a rendelést 
Rácalmáson. 

– Az egészséges csecsemő ta-
nácsadás változatlan?

– Változatlanul a régi ren-
delőben Kulcs Kossuth utca 
62/1 várjuk az egészséges pi-
ciket, továbbra is hétfőn, de. 
10,30-11,30-ig most a rende-
lési időváltozások miatt.

– Visszatérve az influenza-
járványra, mit javasolnál a szü-
lőknek?

– Egyértelműen nem sza-
bad a kisgyereket közösségbe 
vinni, ha lázas, hőemelkedé-
se van, hány, vagy hasmenése 
van, vagy új, szokatlan kiütés 
jelent meg rajta. Aki megte-
heti, enyhébb panaszoknál 
is fogja otthon, a gondosko-
dást meghálálja a gyermek, 
egyre kevesebbet lesz beteg. 
Adjunk neki vitamindús ét-
rendet. A D-vitamin pótlás-
ra is szorul a mi éghajlatun-
kon. Vizsgálatok bizonyítják, 
hogy kevesebbszer beteg az, 
aki 1500-1600 E D-vitamint 
szed naponta. A kézmosás, 
zsepibe tüsszentés, szellőzte-
tés, sok séta a jó levegőn az, 
amit talán már nem is kell új-
ra, meg újra elmondani.

Mind a ketten nagyon jó 
egészséget kívánunk a kulcsi-
aknak!

A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete 
és a Vidám Emberek 
Közössége háza táján 
a szokásoshoz képest 
ünnepi csend volt az 
elmúlt időszakban. 

A többszörös véradók ün-
nepségén, azért jelen voltunk 
mi is, ahol színházjegyek-

kel ajándékozták meg há-
rom kulcsi tagunkat. Arany 
János Toldi című művére 
szóló jegyeket a véradások 
szervezéséért kapták a kul-
csi tagság jutalmazottjai.  A 
Magyar Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete karácsonyra 
18 csomag adományt jutta-
tott el egyedülálló, rászoruló 
kisnyugdíjasoknak.

December 31-én a szóra-
koztatás volt a cél a Kulcsi 
Idősek Otthonában, ide 
Márton Andrea mentálhigié-
nés szakember meghívására ér-
kezett a kulcsi vidám közösség. 
Nagy sikert aratott a csapat tán-
cos, törpös produkciója – tájé-
koztatta a Krónikát, Kaiserné 
Gödöny Erzsébet a közösség 
vezetője.

Adományok és 
szilveszteri vidámság
A Magyar Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete és a Vidám Emberek Közössége

Márton Andrea, Kaiserné Gödöny Erzsébet és az otthon lakói

Vidám Emberek Közössége
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  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 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152

  Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv 
 Mészáros Zita 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

2018. december 12-én Székes-
fehérváron díjátadó ünnep-
séget tartott a Fejér Megyei 

Diáksport Szövetség. A jó 
tanuló jó sportoló díjak át-
adása után az arra érdemes 
pedagógusokat is elismerés-
ben részesítették. A megyéből 
tizenkét pedagógus munkáját 
díjazták a Fejér megye di-
áksportjáért kitüntetés átadá-
sával. A kitüntetettek között 
volt Ruffing Péter a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusa is.

A Futsal diákolimpia kör-
zeti döntőjét 2018. december 
13-án Baracson tartották. A 
négy csapatos tornán isko-
lánk együttese a harmadik 
helyezést érte el. 

Büszkeségeink az iskolából 
Jó tanuló jó sportoló díj és diákolimpia 

A csapat tagjai: Szenczi Tibor, Nagy Paszkál, Váradi Kornél, 
Posch Benjámin, Herczog Marcell, Gádory Olivér 
és Morva Olivér voltakRuffing Péter
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A rászorulókat is 
meglátogatta  
a Jézuska  
Kulcson,  
A Jövő Kulcsa 
Egyesület és a 
Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület 
jóvoltából.

A két egyesületi vezetővel 
Moró Péterrel és Kovács 
Péterrel beszélgettünk en-
nek kapcsán, ők szállították 
ki, ugyanis a csomagokat 
december 23-án a segítségre 
szoruló kulcsiaknak.

– A két egyesület nagyon 
jól tud együtt dolgozni, mert 

a rászorulók segítése-az 
egyik fő tevékenysége A Jövő 
Kulcsa Egyesületnek, a pol-
gárőröknek pedig rálátása 
van járőrözés közben, hogy 
hol élnek rászorulók. Látják 
azokat a helyeket, helyzete-
ket, embereket, akik segít-
ségre szorulnak. Nem csak 
a  papíralapon rászorulókat, 
hanem a valóságot.

– Az adományokat teljes 
egészében az A Jövő Kulcsa 
Egyesület finanszírozta, a 
Jótékonysági Bálon befolyt 
összegből. 21 helyre vittünk 
adományt. Univerzális cso-
magokat állítottunk össze, 
amik tartalmaztak gyümöl-

csöket és olyan élelmisze-
reket, melyek elengedhetet-
len kellékei egy konyhának, 
mint például liszt, cukor, 
olaj, szalámi, konzervek, de 
karácsony lévén természete-
sen szaloncukrot is.

– Húzós napon voltunk 
túl december 23-án, hiszen 
reggeltől a Halászlé Főző 
Versenyen dolgoztunk, az-
tán indultunk csak el, hogy 
a versenyen készült közös-
ségi halászléből is kerüljön 
minden rászoruló kulcsi asz-
talára. Este tíz óráig hordtuk 
ki a csomagokat, de abszo-
lút egyetértünk, hogy megér-
te a fáradtságot, hiszen sike-

rült örömet szerezni és mo-
solyt csalni az arcokra, mert 
adni tényleg jó.

Szenteste előtti napon, 
amikor gyakorlatilag ha-
lomban áll a munka min-
denkinél, olyat tettünk, ami 
megérte és tudunk belőle 
építkezni. Annyi jót, annyi 
pluszt kaptunk, hogy lehetet-
len szavakkal leírni. Pozitív 
tapasztalat, hogy mindenki 
nagyon-nagyon örült a cso-
magoknak. A legemlékezete-
sebb, talán egy lakókocsiban 
élő bácsi volt, aki könnyeket 
csalt a szemünkbe – mond-
ta el lapunknak Moró Péter 
és Kovács Péter.

Moró Péter és Kovács Péter

Adni tényleg jó!
Adományozás a Jótékonysági Bál bevételéből 
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December 23-án este 
hatra ismét a Kalóz 
Pizzériába indultunk, és 
persze a bögréink sem 
maradtak otthon. Sokan 
mások is így döntöttek 
és vállalták idén is a 
hideget a „forralt boros, 
beszélgetős, Jézuska 
várásért”.

Volt egyszer mintegy, 7 év-
vel ezelőtt, hogy elegünk 
lett a karácsonyi rohanásból 
és elkezdtünk kint az utcán 
stresszmentesíteni egy-egy 
bögre forralt borral a szom-
széd üzlet tulajdonosaival- 
meséli a Kalóz pizzéria tulaj-
donosa, Nagy Anita. 

A következő évben már üst-
ben készítettük a forralt bort, 
elsősorban még magunknak, 
hiszen jól bevált ez a fajta fe-
szültség levezetés a sok kará-
csonyi tenni való után. De ha-
marosan több mint húszan let-
tünk, és akik érkeztek hoztak 
még egy-egy üveg bort, hogy 
elég legyen. Arra jött az egy-
kori polgármester, Kiss Csaba 

is és mikor megtudta, hogy mi 
így várjuk a Jézuskát, elment, 
és hozott egy üveg pálinkát – 
ő is. Ezért neki minden évben 
egy nagy mécses ég.

Egy év elteltével, már so-
kan novemberben kérdezget-
ték, hogy ugye lesz? Ezért is 
lett – Bögrét hozzál! –, a ren-

dezvény neve, mert ennyi bög-
rénk nincs.

Azóta az üst is megnőtt, 
tea is kell, annak aki nem 
iszik bort. Sőt Korondi Csaba, 
évek óta ajánl fel a saját borá-
ból,10-20 litert: „E nemes cse-
lekedetre”.Akik jönnek, azok is 
általában hozzájárulnak az üst-

ben készült finomsághoz egy-
egy üveg borral. 

Évek óta gyűjtjük a meg-
unt, kinőtt játékokat. Ebben 
az évben is szép csoma-
got tudtunk elvinni a   Kulcsi 
Százholdas Pagony ovisainak 
és bölcsiseinek – mondta el 
Nagy Anita.

Már hetedszer találkozhattunk
„Bögrét hozzál!” rendezvény a Kalóz Pizzériában 

Kovács Tamás és Vagyóczki Ferenc

Vers mindenkinek

Büszkeségeinket 
ezidáig a sport 
területéről mutattuk 
be. De most egy költő 
palántát szeretnék 
a figyelmükbe 
ajánlani, egy kulcsi 
gyökerű, tehetséges 
fiatalembert. Plátói 
szerelme kapcsán 
kezdett verselni.  
Bár marketinges lesz, 
de a tartalom alkotás 
más műfajaiban is 
alkot. 

Kutrovátz Renátó 

Félelem
Otthon vagy, mégis elveszel; 
ismerős minden apró részlet, 
de az összes fal idegen, 
s lépteid előtt lapul a félelem.
Nem vagy önmagad, de saját bőrödet hordod, 
a nevetésed visszhangja se a régi már. 
A szíved több helyen is foltos, 
mert egy ismeretlen korban jársz.
Szemetedbe dobált évek között 
összegyűrt emlékekben turkálsz; 
a véletlen egy mosolyt eléd söpör, 
nem a múlté, se a jelené, de megbabonáz.
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A Jövő Kulcsa 
Egyesület támogatási 
kérelmet nyújtott be 
a VP6–19.2.1.-63-4-
17 kódszámú, „A helyi 
együttműködések 
támogatása, a térségi 
szintű identitás 
tudat megőrzése a 
közösségi értékek 
megerősítéséért” című 
pályázati felhívásra. 

A projekt keretében egyebek 
mellett, a mellékelt látvány-
terven szereplő szobor felállí-
tását is tervezi megvalósítani 
az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő, az Egészségház 
melletti autóbusz végállomás 
körforgójában elhelyezke-
dő zöldterületen, melyhez az 
Önkormányzat a hozzájárulá-
sát adta.

Fejes Balázs alpolgármester 
úr külföldi utazása során talál-
kozott egy kisvárosban a helyi-
ek által adományozott tárgyak-
ból épített nagyméretű ló szo-
borral, ez volt a projekt gon-
dolatindítója.

 Kulcs nevének eredetét nem 
ismerjük bizonyítottan, de a le-
gendárium megemlékezik egy 
aranykulcsról, amely a folyóból 
került elő, így az itt élők szá-
mára ezen kedves motívumot 
szeretnénk a készülő alkotáson 
megjeleníteni.

  A tervezetten  80 cm ma-
gas beton talapzaton  elhe-
lyezkedő, több mint 3 méter 
magas, méretében is jelentős 
művet helyi művészeink, Páhi 
Péter és Kosztolányi György 
készítik el.

Páhi Péter 2009. óta készít 
fémszobrokat talált és vaste-
lepekről gyűjtött anyagokból. 
Töltött már meg kiállító ter-
met, épített emlékművet, ké-

szített köztéri épületdekorá-
ciót ezekből a tárgyakból és 
vallja, hogy akármilyen ma-
gasztos üzenetet hordoz is 
az alkotás az elemek, amik-
ből összerakja, nem vonnak 
le annak értékéből, ameny-
nyiben művészi igényességgel 
vannak kiválogatva és össze-
illesztve.

Kosztolányi György pedig 
egy igazi “míves” lokálpatri-
óta művész, gyönyörű, alapo-
san kidolgozott munkáit min-
denki ismeri és elismeri a kör-
nyezetében.

Ezúton kérjük a tisztelt 
kulcsiakat, hogy ajánlják fel 

régi konyhai, háztartási fém 
eszközeiket, általuk is érde-
kesnek tartott fémtárgyaikat, 
amiből megalkothatjuk Kulcs 
szimbólumát, a vízből elő-
bukkanó csuka fogai közt az 
aranykulcsot, mely történetet 
a talapzaton körbefutó tűz-
zománcokban megfogalma-
zott dunai motívumok sora 
vetíti elénk.

Az adományozók számára is 
izgalmas lesz keresni és rálelni 
az általuk felajánlott tárgyak-
ra a műben, amely eddig ott-
honukban lapult, most pedig 
a főtéren díszeleg a szomszéd 
tésztaszűrője mellett. 

 Bízunk a támogatási kérel-
münk sikerében és az Önök 
támogató közreműködésében, 
hogy községünket gazdagít-
hassa ez a sajátosan Kulcsi, 
egyedi, igazi közösségi alkotás!

  A felajánlani kívánt esz-
közökkel kapcsolatban kér-
jük keresse A Jövő Kul csa 
Egyesületének elnökét, Moró 
Pétert a 06 (20) 311-7791 tele-
fonszámon vagy a ajovokulcsa@
gmail.com e-mail címen.

 
Üdvözlettel,
  Moró Péter 
 elnök
 A Jövő Kulcsa Egyesület

Egyedi, igazi közösségi alkotás
Ajánlja fel régi konyhai, háztartási fém eszközeit! 

A művet Páhi Péter és Kosztolányi György készítik el
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Ahogy már előző számunkban megírtuk,  
az önkormányzati képviselői beszámolókat  
a Krónika mellékleteként, januári és februári 
újságunkhoz fűzve olvashatják el. A beszámolók 
teljes terjedelmükben, eredeti és változatlan 
formában olvashatóak. A beszámolók sorrendjében 
a szerkesztői lehetőség és a betűrend volt a vezérelv.

Jobb Gyula 

Kedves Képviselő Társak, kulcsi Lakosok!
Ha a 2018-as évre gondolok, és arra, hogy mit történt ebben az 
évben, akkor elkerülhetetlen, hogy a korábbi évekre is gondoljak. 
Hiszem 2018-ban azok céljaink, vízióink kezdtek megvalósulni, 
amiket 2014-ben álmodtunk meg. Amikor Önök megszavaztak 
a bizalmukkal, mi azt vállaltuk, hogy a települést vonzóvá, él-
hetővé, és barátságossá tesszük. Akkor elindultunk egy úton és 
most erről az útról tekintek vissza. Völgyet látok, egy hegy lábát, 
verejtékes, és nehéz utat. Izgalmas és rendkívül munkás időszak 
áll mögöttünk, és tudjuk, hogy messze még a hegytető.   
 
Mit vizionáltunk akkor?
1.  A jelenlegi faluközpontot csinosítottuk és a lehetőségekhez 

mérten fejlesztettük. A Faluház előtti teret kinyitottuk, az épület 
mögötti téren egy kis vásártelepet, rendezvényteret alakítunk 
ki, amihez igényekben illő játszóteret újítunk fel. Mellette az 
egyre szaporodó gépkocsiknak parkolót fogunk kialakítani. 
Az iskola épületét is ide sorolom, mert itt található, de 
ugyanolyan szűkös helyen. Azt, hogy a településünk egyre 
vonzóbb, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre töb-
ben költöznek gyönyörű kis falunkba, egyre több a gyerek. 
Bővítenünk kell az iskolát. Várjuk az állam által biztosított 
forrást, hogy a munkát azonnal elindíthassuk.

2.  Már négy éve potenciálisan kiváló fejlesztési területnek 
láttuk falu elején található még sok-sok szabad hellyel bíró 
területet. Elődeink eladták, mi most sok pénzért ugyan, de 
visszavettük, biztosítva ezzel, hogy megépítsük a sportolni 
vágyó időseknek, fiataloknak, családoknak egy minden 
igényt kielégítő Sportcentrumot. A koncepció tervünk erre 
is megvan, hogy a szabadidőt maximálisan kihasználhassuk. 
A Sportcentrum első lépése a már elkészült műfüves pálya. 
A Császártanyát is meg kell szereznünk és felújítanunk. 
Az itt hamarosan felépülő biomassza fűtőművünk tervei 
elkészültek, hamarosan kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, 
ezen a területen kívánjuk megoldani a település összegyűj-
tött zöldhulladék komposztálását, illetve itt fogjuk kialakí-
tani a település fenntartásához szükséges telephelyünket. 
Itt tervezzük felépíteni a vásárterünket egy kézműves fog-
lalkoztatóval együtt. Nemrég adtuk át gyönyörűen átala-
kított Egészségházat, amivel már élhetőbbé tudtuk tenni a 
települést. 

 Amint azt már említettem, nő a gyerekek száma, és a na-
gyobb létszám miatt szükség van egy új bölcsödére, aminek 
szintén itt találtunk helyet. Az új bölcsőde építésének terveit 
most készítik elő a tervezők. 

3.  Rákóczi út és a Kossuth Lajos út óvodai körforgójában épít-
getjük a Kulcsi Hatok Terét, ahol minden év decemberében új 
emléket, szobrot állítunk fel. Meglátják, ez a tér idővel olyan 
látványossággá fejlődik, ahová Magyarország minden terüle-
téről érdemes lesz elzarándokolni. Ennek a térnek is elkészült 
nemrégen a látványterve, amit hamarosan megtekinthetnek.

4.  A Temető utcai Emlékpark vagy ahogy mi nevezzük 
Büszkeség-pont, amit tavaly adtuk át. 

 Az '56-os emlékparkot, idén megterveztük és pályázunk az elsők 
világháborús emlékműre, ide kívánjuk felhozni a második világ-
háborús emlékművünket, és itt építjük fel a Kálváriát.  

 Büszkeség. Nemcsak a szó szoros értelmében, hogy büszkék 
vagyunk elődeinkre, akik végig harcolták az első világhá-
borút, a másodikat, vagy épp az '56-os forradalmat. A mi 
büszkeségünk az is, hogy kulcsi művészeinkkel ilyen szín-
vonalas, csodálatos parkot hozhattunk létre, hiszen október 
23-án örömmel jövünk fáklyákkal a parkba, augusztus 20-án 
ámulunk a fellőtt petárdák sokszínűségén. A nyári meleg 
estéken nagyon örültem, amikor fiatalokkal volt tele a tér és 
ami külön öröm számomra, hogy vigyáznak rá ők is.

5.  Utoljára, de nem utolsó a sorban az általam sokszor szívem 
csücskének nevezett Duna-part. Ennek barátságossá tétele, 
tisztántartása és látogatottsága is sok feladatot adott az előző 
évben, években. Rengeteg a dolog, mire ezt a 4 km-es sza-
kaszt teljesen szabaddá, sétálhatóvá tesszük. És persze benne 
van a Hajóállomás épülete, az úszómű, a megszámlálhatat-
lan csónak kikötésére szolgáló stég fenntartása is komoly fel-
adat. Itt is a fenntarthatóság a célunk. A Magyar Országos 
Horgász Szövetséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhe-
tően most már nemcsak a saját pályázatunk, hanem egy má-
sik, a jövőben beadott pályázat szolgálja az alapját hogy a 
térség egyik legvonzóbb Duna-parti megálló helyen legyen. 
Szabad szemmel jól látható, hogy évről évre növekszik a parton 
sétálók, a vízen a csónakázók és a horgászok száma is illetve 
a Hajóállomás is területén szervezett rendezvények száma is. 
Ahhoz, hogy Kulcs olyan szép, tiszta, vendégmarasztaló és persze 
az itt lakókat maximálisan kiszolgáló hely legyen, mint ahogy azt 
öt éve megálmodtuk, és a „Kulcs jó itt lenni!” mottónk beérjen, 
rengeteget kell dolgoznunk, terveznünk. Ehhez a munkához én 
egyedül kevés vagyok, az ugyanúgy elkötelezett, lelkes, hozzáértő 
képviselők, civil szervezetek, akik nem ellenünk, hanem velünk 
együttműködve, segítve húzzuk fel a 24 éve önálló Kulcsot nem 
csak a többi környező települések mellé, hanem inkább elé példa-
képet téve eléjük. Példát arra, hogy lássák, milyen sokra hivatott 
egy olyan közösség, ahol összefogás van, közös célokat tűznek 
ki és egy-egy rendezvényen a sikereket közösen ünnepelik meg. 
Eddigi munkánk eredménye az is, hogy a királyi M1TV, és a 

Kulcs Községi Önkormányzat
Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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Duna televízió már többször ki közvetített rendezvényeink ről. 
Gondolok itt az Idősek Dunamenti Találkozójára, Or szágos 
Horgász Bajnokságra vagy a Vidám Emberek civilszervezetének 
működéséről szóló bemászolókról. 

 Újra kiváló kapcsolatot építettünk ki a szlovák Kulcsod testvér 
településsel, és kialakulóban van egy horvát település, Kopács 
faluval egy várhatóan gyümölcsöző kapcsolat.

Ma, most a falunk még feltúrt, mert a hiányzó infrastruktúrán dol-
gozunk. A „20 éve épülő” csatornát ma, most a mindennapjainkban 
építjük, 2200 m hosszúságban új járdát építettünk, a vízátfolyókat 
felújítottuk, a balesetveszélyes vízelvezetőket, árkokat megszüntetjük. 

Kitartást és együttműködést kérek a helyi lakótársaimtól, amit 
meg is kapok. Tudom, nem könnyű ebben a feltúrt környezet-
ben, de lássuk magunk előtt a célt, ígérem, igyekszünk a munkák-
kal, alig várom én is hogy a rendezett új útjainkat lássam, ami-
ket gyönyörű gömbfák szegélyeznek, rendezett buszmegállókban 
kényelmesen várjuk az időben érkező buszokat.

Természetesen tudom azt is, hogy nagyon sokan élnek a külte-
rületeken. Emberpróbáló feladat lesz azoknak az utaknak a rend-
betétele, a település teljes közvilágításának kiépítése, amit a követ-
kező évben elkezdünk lépésről lépésre, utcáról utcára rendbe tenni.

Higgyék el nagyon sok munkáról, és rengeteg pénzről beszélünk. 
Mindenhez legalább 5-10 év kell, lépésről lépésre fogunk elő-

re haladni.
Köszönöm azon sok emberek segítségét, és hála Istennek 

sokan vagyunk, akik nem csak kritizálnak és a foteljeikben 
kommentelnek, hanem oda állnak, ötleteket hoznak, dolgoz-
nak hogy a célt minél előbb elérjük.

Kulcs élhető, biztonságos, és vonzó legyen! 
Köszönöm. Jobb Gyula 

polgármester

Fejes Balázs 

A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgá-
rok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot, és mellé, 
képviselőtársaim felhatalmazása alapján, alpolgármesteri tiszt-
séget is szereztem.

A napi rutinfeladatok elvégzése mellett továbbra is elsősor-
ban az Önkormányzat gazdálkodásával és fenntartható fejlődé-
sének biztosításával foglalatoskodtam Kulcs jövőképében meg-
határozott céljainak elérése érdekében. 

Az idei beszámoló immár az önkormányzati munkánk negye-
dik, ill. a négy évének történéseit hivatott taglalni, mely egyben az 
utolsó is ebben a formában az adott választási ciklusunkban, ezért 
megragadom az alkalmat, hogy így a célvonalra fordulva, arról szá-
moljak be elsősorban, hogy hol is tartunk a több mint négy éve 
tett választási ígéreteink tükrében, és mik azok, amik változtatásra 
szorulnak a részünkről a jövőben.

Pontosan nem tudtuk, mert nem is tudhattuk, hogy mit ve-
szünk át elődjeinktől, de azt látjuk – és a már több mint négy 
év munkája alatt megszerzett tapasztalatok is igazolják – hogy 
az örökség nem volt valami fényes, de az is bizonyosságot nyert, 
hogy jó irányban gondolkodtunk, hogy településünk élhető kör-

nyezetének és versenyképességének megteremtését elsődleges el-
érendő célként kezeltük, mert ezen aztán volt mit erősíteni. Azt 
tudtuk, hogy ennek a véghezvitele – a település sajátosságait, 
rendelkezésre álló erőforrásait ismerve – elsősorban külső, visz-
szatérítendő pénzügyi forrásokból valósulhat meg, ezért pró-
báltunk minden, az Önkormányzat számára elérhető pályázati 
lehetőség által biztosított forrást megtalálni és megragadni ah-
hoz a széles társadalmi csoportok bevonásával készült, hosszú 
távú működési-, fejlesztési stratégiai tervünk megvalósításához, 
melyre ígéretet tettünk.

Ha számokba szeretnék bocsátkozni, akkor már több mint 
70, nagyobb terjedelmű feladat, projekt megvalósításával foglal-
koztunk, ill. dolgozunk a mai napig, melyekre alapozva közel 25 
darab fejlesztési pályázat támogatási kérelmét készítettük el, és 
nyújtottuk be. A benyújtott pályázatok tartalmát összegző táblá-
zat az Önkormányzat honlapján hamarosan megjelentetésre ke-
rül, így azt az alábbiakban nem kívánom részletezni.

Ez a feszített menet egyebek mellett azért volt szükséges és idő-
szerű, mert ilyen nagyságrendű és kedvező felhasználású költség-
vetési keretben utoljára rendelkezésre álló Európai Uniós pályá-
zati források időszaka 2020 év végén lejár, de gyakorlatilag már 
ez évvel be is zárult a pályázók részére rendelkezésre álló és le-
köthető forrásoknak a nagyrésze. 

Ahogy mondani szoktam, aki most kimarad, az lemarad. És ez 
majdnem megtörtént a településünkkel! Sajnálatos módon, az elő-
ző önkormányzati vezetések nem tulajdonítottak kellő jelentőséget 
ezen pályázati forrásszerzési lehetőségeknek, de a stratégia men-
tén rendszerezett projektötletekben sem túlságosan bővelkedtek. 

Ezt a mulasztást és lemaradást próbáltuk minél hamarabb mi 
rendbe hozni, bepótolni, koncepcionális tervezésen alapuló fej-
lesztési projekteket generálni, azokhoz pénzügyi forráslehetősé-
geket találni, és a lehetőségeket készpénzre váltani. 

Ennek ellenére sokszor kritizálnak minket, az előző érából, 
önkormányzásból a jelenlegi testületben helyet foglaló „függet-
len” képviselő társaim ki nem hagynák egy percre sem vitatni a 
községünkért tett erőfeszítéseinket, azt a tömérdek munkát, amit 
végeztünk vagy szellemi terméket, melyet előállítunk Kulcs élhe-
tő, fenntarthatóvá településsé válásáért, pedig nyugodt szívvel ki 
merem jelenteni, hogy amikor átvettük az önkormányzást, ezen 
célok teljesüléhez nem álltak fent semmilyen formában a szük-
séges feltételek, ezek után különösen visszatetszőnek tűnik az ez 
irányból folytatott bírálat. Ezeket a feltételeket mi javarészt meg-
teremtettük, nálunk nem üres szavak és víziók, hanem kézzel 
fogható tervek vannak a fiókjainkban, melyek arra várnak, hogy 
rendszerben megvalósítsuk őket. A rendszerben megfogalmazott, 
ill. elkészült projektötleteknek köszönhetően a fejlődés íve töret-
len maradhat az önkormányzásban, és egy jó pár évig kijelöli az 
utat számunkra. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy mi az elmúlt négy évünk-
ben a lehetőségeinkhez mérten mindent elkövettünk és megtet-
tünk az ígéreteinknek megfelelően azért, hogy Kulcs egy vonzó, 
életképes, fejlődő kistelepüléssé váljon. 

Természetesen, számos olyan megoldandó feladat vár még ránk, 
mely fontos ahhoz, hogy a kulcsiak közérzete egységesen jó legyen. 

Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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Igen, tudunk, és tenni is fogunk az út, és vízhálózatunk, köz-
világítási rendszerünk fejlesztéséért, korszerűsítéséért, de min-
den egyszerre sajnos nem megy. 

Ahogy az a háztartásokban is szokás, a pénzt be kell osztani, és 
nagyon nehéz azt egy 3.200 fő állandó lakost és közel 5.000 fő tel-
kest számláló település esetében igazságosan megtenni, valaki min-
dig úgy érzi, hogy kimaradt az önkormányzat gondviseléséből.

A mi, kis léptékű működési költségvetéssel rendelkező önkor-
mányzatunk esetében sajnos nincs lehetőség mindenki gondját 
egyszerre és egyenlő mértékben kezelni, és a szűkös saját pénz-
ügyi forrásainkra tekintettel a fejlesztési tervek sorrendjének fel-
állítása sem egyszerű feladat.

 Persze, nem minden pénz kérdése, így számos probléma egy kis 
odafigyeléssel, kreativitással, gondviseléssel, és ha szükséges, össze-
fogással orvosolható, viszont jelentősebb részben az igények kielé-
gítésének elengedhetetlen eszköze a kellő pénzügyi fedezet.

Azt viszont tudomásul kell venni, hogy Kulcs fenntartható fej-
lődésének alapjai megteremtésére most van a közeljövőben utoljára 
adódó, ehhez fogható léptékű lehetőség az uniós pályázatok maxi-
mális kiaknázásával, melyekhez szükséges bizonyos mértékű saját 
pénzügyi forrás is a pályázó Önkormányzatként a részünkről, mely 
így elvonást jelenthet más fejlesztéseinktől egyelőre. 

Számos benyújtott támogatási kérelmünk vár a mai napig dön-
tésre, van, amelyik már két évet meghaladóan is, és a betervezett 
pénzügyi saját erőnek rendelkezésre kell állnia a nyertes státusz 
megítélése esetén, így a felhasználható fejlesztési források egy 
jó része már előre le van kötve ez által az Önkormányzatunk 
költségvetésében. Arról már nem is beszélek, hogy egy két év-
vel ezelőtti tartalommal és költségvetéssel készült pályázat meg-
valósítása komoly kihívást jelent a számunkra.  

Vannak továbbá olyan benyújtott támogatási kérelmeink is, 
melyek nem részesültek támogatásban, így a belvízrendezési, a 
kerékpárúthálózat építési és az óvoda tetőcsere fejlesztési pro-
jekttervünk, de ezek megvalósítása, mivel létkérdés, így ezekre 
is tovább keressük a forrásokat és egyéb lehetőségeket, szükség 
esetén akár több ütemben történő megvalósítás mellett.

A sort egy sereg olyan további, a település lakosságát átfogó-
an érintő fejlesztési terv is követi, melyek akár, ha pályázati forrás 
nem is áll rendelkezésre, akkor is mielőbb szükséges megvalósíta-
ni a település érdekében – így pl. a tervezett, rendszámfelismerős 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése is, mely a közbiztonság alap 
köve a mai világunkban és sorolhatnánk még a listát. 

Kulcs község lakosságszámának növekedési ütemét – mely há-
la Istennek a település fejlődésének egyik alapját is képezi – és 
igényeit nehéz lefednünk, időben reagálnunk rá, csakúgy, mint 
a környezet és a világ változásaira, kihívásaira. 

Az állandó lakosok száma tíz év alatt, több mint a harmadával nőtt!
Kinőtük az oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális intézménye-

ink és infrastrukturális hálózataink kapacitásait, a mindenki számá-
ra elérhető szolgáltatásnyújtó ellátórendszerünk állapota is szinte 
mindenhol már korszerűsítésre szorul. Ezen épületek, építmények 
többsége több tíz éve épült, állapotuk és befogadóképességük sem 
megfelelő már, jelentősen alultervezettek és -méretezettek, így hiába 
toldozzuk-foltozzuk a hiányosságokat, az ez irányú beavatkozások 
általában valóban végleges megoldást nem jelentenek. 

Ezekre a gondokra, kihívásokra kell időben, átfogó és lehető-
leg hosszútávú megoldást találnunk. 

Az biztos, hogy a jelenlegi helyzetünkben ezek egyidőben törté-
nő, teljes körű kezelésére nem áll módunk a problémahalmaz anyagi 
szükséglének mértéke – mely milliárdos nagyságrendet takar – és 
a szűkös saját anyagi forrásaink végett. Ezért fontosak a benyújtott 
pályázatok, anélkül ezek rendezésére esélyünk sem lenne. 

Ezekkel a gondokkal viszont nem egyedül küszködünk a kis-
települések Önkormányzatának világágában. Jó hírnek látszik, 
hogy Kormányunk azon túl, hogy felismerte a probléma egy-
öntetűségét és mielőbbi kezelésének szükségességét, megkezd-
te a Modern Falvak és Kistelepülések Program kidolgozását, 
mely révén bizakodunk, hogy anyagilag is mellé áll a széleskö-
rű problémakezelésnek, és mielőbbi pénzügyi forrásokat bizto-
sít a hasonszőrű településeknek ez irányú, súlyozottan a fennál-
ló infrastrukturális (közút, járda, árok-, vízelvezető rendszerek, 
településfenntartás, stb.) hiányosságainak a kezelésére.

A 2019. évi Önkormányzati költségvetés tervezése és felhasz-
nálása az idei évhez hasonlóan eléggé kötött és szűkös lesz, de min-
denképp tervezünk jövőre saját forrásunk terhére egy nagyobb, 
elkülönített pénzügyi alapot a település alapinfrastrukturális hi-
ányosságainak a tágabb körű kezelésére. 

Ennek részeként jövőre, bizonyos útfelújítások már megkez-
dődhetnek azon útszakaszokon, melyek nem érintettek a szenny-
vízcsatorna beruházásban. 

Megoldásként egyebek mellett már tavasszal létesíteni fogunk a 
település bizonyos kijelölt részein, illetve egyes érintett útszakaszok 
mellett javításianyag lerakókat (zúzott kő-salak), melyek az előké-
szített, javítandó útba történő bedolgozására tervezetten az érintett 
lakosok, önkéntesek bevonásával, akciók keretében kerülhetne sor, 
melyben számítunk a széleskörű együtt gondolkodásra és együtt-
működésre a lakosság részéről. Aki akar, az így tud is tenni a kör-
nyezete ez irányú jobbá, élhetőbbé válásáért.

A költségvetés a legfőbb alapja a működésnek. Az évek alatt az 
is bebizonyosodott, hogy az élet mindig hoz váratlan kiadásokat, 
melyek rengeteg tervezett tevékenység megvalósítását elodázhatják, 
rosszabb esetben ellehetetleníthetik azokat. 

Tovább rontja a helyzetet, hogy Kulcson sajnos visszatérők a vis 
maior katasztrófák (belvíz, partfalcsúszás), melyek szinte állandó, 
nem tervezhető kiadásokat jelentenek az Önkormányzatuknak, 
mely csak az elmúlt négy évben jelentősen, nevezetesen közel 80 
millió forintos nagyságrendben terhelte meg nem tervezetten a 
költségvetésünket, így számos hasznos településfejlesztési tervet 
egy jó időre hátra sorolva a megvalósítási sorban. Nagyon sajná-
lom a károsultakat is, de gondoljanak csak bele, milyen az egész 
települést átfogó fejlesztésekre lehetett volna ezt az összeget for-
dítani, olyanokra, melyeknek mindenki érezhette volna a kedve-
ző hatásait!? Ha államilag támogatott az adott vis maior beru-
házás, akkor érthetetlen számomra, hogy miért kell az érintett 
Önkormányzatnak pénzügyi önerőt mellé tennie a megvalósítás-
hoz. Az biztos, hogy én személy szerint a jövőben nem kívánom 
minden esetben támogatni a település átfogó érdekeit mellőző, 
rehabilitációs beruházásokat ilyen formában.

Mindezen hátráltató tényezők mellett is, kizárólag önerőből si-
került az idei évben az egészségügyi alapellátásainkat is méltó inf-
rastrukturális környezetbe helyezni az új, saját tulajdonú, a kor el-
várásainak megfelelő Egészségházunk kialakításával. A háziorvosi 
rendelőnek a Kistérségi Egészségügyi Központban bérelt helyiség 
adott ezt megelőzően több évig helyet, de az ingatlan felszámo-
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lás alatt áll, így sorsa bizonytalan, ezért is volt sürgető létkérdés 
a feladatellátás korszerű, biztonságos működését megteremtő, sa-
ját tulajdonú ingatlanunk megteremtése, mely intézkedés szintén a 
koncepcionális tervezés és racionális gazdálkodás mellett folytatott 
munkánk része volt.

A költségvetésünkre visszatérve, az évek működési tapasztalatait 
figyelembe véve egyébként a pályázati ciklusok lezárása után is, 
számításaim szerint évi 20-30 millió forint többletbevétellel, egy 
viszonylag lineáris, településfejlesztési ütemet lehetne fenntartani 
az önkormányzat részéről. Ami egy részről, nagyon magas ösz-
szegnek tűnhet, más részről nem tartom lehetetlen küldetésnek. 
Erre megfelelő alapként a saját bevételek, azon belül is a helyi 
iparűzési adó növekedése szolgálhatna úgy, hogy a jelenlegi adó 
befizetők száma bővülne további alanyokkal, vállalkozásokkal. 

Az Önkormányzatunk sajnálatos módon jelenleg nem rendel-
kezik saját területtel, ill. a településünk olyan iparterületi környe-
zettel, mely vonzó lehet egy letelepedő vállalkozás számára, ezért 
egyéb, kedvező adózású intézkedésekkel vehetjük fel a versenyt 
más önkormányzatokkal szemben e tekintetben. Az elmúlt években 
számtalan, erre irányuló megbeszélést folytattunk le, és tesszük ezt 
a továbbiakban is a potenciális letelepedést kereső társaságokkal, 
melynek reményeink szerint meglesz a jövőben az eredménye.

A Bölcsek kövét mi sem hordjuk a zsebünkben, ezt tudjuk, ezért 
továbbra is fontos számunkra, hogy a település lakosainak vélemé-
nyét, javaslatait, ötleteit beépíthessük a terveinkbe, a mindennapi 
munkánkba, így hamarosan elindítunk az Önkormányzat hon-
lapján is egy gazdasági, közösségi, környezeti konzultációt, hogy 
ezeket feldolgozva a település további hasznára fordíthassuk őket.  

Nyitottak vagyunk, és befogadók a különféle konstruktív ja-
vaslatokra, és tettekre, bárki, bármit is állít, hiszünk az alulról 
jövő kezdeményezésekben, a társadalmi attitűdöknek, normák-
nak, s szokásoknak a problémamegoldás irányába való állításában. 

Amin tovább szeretnénk javítani, az a település és az 
Önkormány zat közti kommunikáció. Akik valami folytán nem 
érintettek a napi munkánkban, vagy nem követik a Testületi Ülések 
történéseit, nem tudják, hogy a folyó beruházások, programok 
mellett, milyen egyéb tervekkel, identitással rendelkezünk, mi-
vel nézünk felkészülten a jövőbe. Így ezen terveinket, gondolat-
világunkat a közeljövőben az Önkormányzat honlapján és egyéb 
platformjain is megjelentetjük megismerésre. 

Egyúttal bíztatom is Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és 
keressenek fel minket bátran, állunk a kulcsiak rendelkezésére.

Az adott Beszámolóm terjedelmének korlátai végett ebben a 
formában nem volt alkalmam sok mindenre kitérni, és számot 
adni részletesen arról, hogy mi az az egész, amit végeztünk, ill. 
tervezünk folytatni a jövőben is, de erre egyéb platformokon volt 
is, és lesz is lehetőség a jövőben is.

Igen, ha már a jövőről beszélek, fontos, hogy tudják, hogy 
amikor mi elvállaltuk az önkormányzat vezetését, tisztában vol-
tunk avval, hogy nem lesz könnyű menet, és két egymást köve-
tős választási ciklusnak bizonyosan el kell telnie, hogy annak a 
tömérdek munkának az eredménye, amit végeztünk, meglegyen. 
De mi ebben a jövőben hiszünk, melyet szilárd alapokra helyez-
tünk, ezért részt is kívánunk benne vállalni az elkövetkezőkben is.

Abban bizonyos vagyok, hogy a fejlődés számottevő, és min-
denki számára érezhető községünkben, ahogy a már megvaló-
sított és a jelenleg is folyó, kivitelezés alatt álló számtalan beru-
házásunk, rendezvényünk, közösségépítésünk, intézkedésünk is 
tükrözi mindezt, és úgy tűnik, hogy az előrehaladás töretlen is 
maradhat Kulcson, melyhez mi Önkormányzatként is nagyban 
hozzájárultunk, az ebben elvégzett munkában jelentős szerepet 
vállaltam, igyekezve megszolgálni a választók által belém vetett 
bizalmat, hitet és támogatást.

Összegzésképpen egy eredményes évet, időszakot tudhatunk ma-
gunk mögött, mely sikerben közreműködők munkáját és a telepü-
lés segítségét, támogatását továbbra is köszönöm.
Kulcs, 2018. november 23.  Fejes Balázs 

alpolgármester 

Deák Ibolya

Képviselői beszámoló a választókkal való kapcsolattartásról, 2018.

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársaim!
A ciklus negyedik éve hasonló keretek és körülmények között 
folyt, mint az eddigi években. Aki figyelemmel kíséri, nyomon 
követi az önkormányzati eseményeket pontosan tudja miről 
beszélek.

A leosztott szerepek és mozgásterek mit sem változtak, egy-
szerűen nincs esélyegyenlőség a képviselői szerepvállalhatósá-
gok között. Ez bizony erősen rányomja bélyegét a kapcsolattar-
tás mennyiségi, az összeszedegetett infómorzsák pedig a minő-
ségi tartalmára.

Így maradtam a jól bevált módszereknél az online és a szer-
mélyes kapcsolattartás terén. Hál’ Istennek a felém irányuló la-
kossági bizalom sem csökkent, sőt!

Éveken át, ahogy korábban már jeleztem: kértem a felada-
tot, ám a nagyfokú mellőzöttség okán már én sem futottam ér-
demtelen szekér után. Bár volt olyan „vezető”, aki más kifogás 
nem lévén nekem szegezte: nem kérni kell a feladatot, hanem 
csinálni. Ha egy önkormányzati ügyekben járatlan személytől 
jönne e vélemény, elengedném a fülem mellett, így azonban a 
vezetői kompetencia is megkérdőjelezhető. Előzetes egyeztetés, 
jóváhagyás nélkül senki nem állhat neki a helyi ügyek intézé-
sére. Vagy mégis? (Van, aki ezt teheti?)

A fentieket figyelembe véve a lehetőségeim az érintett idő-
szakban az alábbi tevékenységekre korlátozódhattak:
— Gyűjtöttem a lakossági problémákat, képviseltem azokat 

a testületi üléseken, majd visszacsatolást adtam az érintet-
teknek. Elsősorban ennek köszönhetően működtetem a 
Facebook önkormányzati képviselői oldalam.

— Amennyiben szükséges volt képviselői indítványt nyújtottam 
be. Ilyen volt egy telekmegosztási ügy, valamint az őszi két 
napos temetői takarítás is.

— Valamennyi havi és rendkívüli testületi ülésen felkészülten 
részt vettem, ahol rendszeresen hangot adtam, különö-
sen a közszolgáltatási feladatokból eredő hiányosságokról. 
Például útjaink, közterületeink állapotáról, a közvilágítás hi-

Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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ányosságairól, a játszótér használhatatlanságáról, a visszatérő 
szennyvízelviteli szolgáltatási panaszokról.

— Támogatója, önkéntese voltam, vagyok hagyományteremtő 
civil kezdeményezéseknek, melyek bölcsői a közösségformá-
lásnak, a szolidaritásnak, úgymint a Közelebb hozzuk a vilá-
got rendezvény vagy az Enni adok doboz helyi mozgalma.

— Ez évben is áttekintettük és aktualizáltuk Oberrecht Tamás 
képviselő társammal a Tájékoztató a lakossági környezet 
állapotáról szóló önkormányzati anyagot.

E feladatsor sokkal szélesebb körű lehetne a fenti hátráltató ténye-
zőkön túl, amennyiben teret engednénk a munkacsoporti  közös 
feladatmegoldásnak. A hónapról-hónapra visszaköszönő prob-
lémákra végre megoldást találhatnánk. Ilyen például az Adonyi 
Szociális Társulás keretein belül végzett feladatok elszámolásával 
kapcsolatos véleményeltérések vagy a közösségi együttélés szabálya-
inak mélyebb áttekintése – lásd égetés, közlekedési szabályok helyi 
bevezetése, környezeti állapotunk elvárható fenntartása stb.

A testületi ülések a döntések meghozatalára fókuszál, nem 
alkalmas az ötletek kidolgozására, egy-egy problémakör alapos 
vizsgálatára, helyzetelemzésére (érvek-ellenérvek). Érthetetlen 
számomra a team-munkák hiánya… Erre közös időt kellene 
szánni, valamennyi képviselő bevonásával. Hosszú távon elfo-
gadhatatlan, hogy gyakran az utolsó napokban, legutóbb a tes-
tületi ülés napján kapunk döntésre szánt – másnap már határ-
idős pályázati anyagot, illetve annak csak rövid összefoglalóját. 
Elvárható részünkről a felelős döntés, súlyos milliós önerők el-
köteleződésével, ehhez azonban rendszeres és objektív informáci-
ókra van szüksége minden képviselőnek, egyenlő esélyek mellett.

Örülök a benyújtott pályázatoknak, nyolc évig erről szólt a 
munkám, mondhatnám a szívügyem. Azt viszont sajnálom, hogy 
eddig soha nem volt idő egyetlen egynél sem arra, hogy ket-
ten a tervezés fázisában is véleményt alkothassunk. Persze erre 
is megkaptam: de hát a döntésnél ott lehetünk… Tényleg élet-
szerű lenne, ha a kész terveken, 24 órával a leadás előtt módo-
sítást kezdeményeznék?

Mindezek ellenére összességében, amit lehet és a falu javát 
szolgálja támogattam, ezután is fogom. Néhány dologban me-
revedtek meg testületi szinten az álláspontok. Ilyen például a 
felnőtt háziorvosi magánpraxis ügye. Miután a településünkön 
mind a gyermekorvos, mind a fogorvos, mint vállalkozó tevé-
kenykedik, elfogadhatatlan számomra, hogy évek óta miért ta-
gadjuk meg mindezt a helyben 10 éves múltra visszatekintő fel-
nőtt háziorvosunktól?

Számos területen tapasztalom, hogy sok a kettős mérce, sérül 
az egyenlő bánásmód esélye. Jól tükrözi ezt helyi médiánk is. Ki, 
mekkora és milyen nyilvánosságot kaphat… Sorolhatnám még a 
változtatásokra megérett területeket, de hely híján nem teszem. 
Aki nyitott füllel-szemmel jár köztünk, úgyis tudja, tapasztalja.

Mindenesetre sorolhatjuk a fejlesztéseinket, pozitív eredmé-
nyeinket, ha a helyi  közhangulat nem ezt erősíti. Ez az év a 
bizonyíték rá: lehet 72 rendezvény egy évben, sajnos a közös-
ségi összetartozásért nem a mennyiség a felelős, a közösséggé 
kovácsolásnak nem ez a mércéje. Ha továbbra is kettős mércé-
vel mérünk személyeket, rendezvényeket, lehet akár hány száz-
milliós nyert projektünk, a helyi békét nem hozza el, ez pén-
zen nem vehető.

Talán még nem késő egy alapos önvizsgálat után végre kö-
zösségben gondolkodni, testületi szinten is és közösen tenni a 
helyben élő családok boldogulásáért, ahogy eskünk is kötelez!

Én eddig is és ezt követően is ezt képviselem!  
Köszönöm, hogy meghallgattak, várom kérdéseiket!

Kulcs, 2018. november 27.  
Tisztelettel:  Deák Ibolya
 önkormányzati képviselő

Posch János

Tisztelt Választóim, Hölgyeim és Uraim.
Az elmúlt egy évben képviselői munkámat a testületen belüli 
pártalapu munkamegosztás behatárolja Ez persze nem akadá-
lyozta meg, hogy tegyek a közösségi dolgainkért. Csak, hogy 
rálátásuk legyen néhány háttér információ.

Közel húsz évvel ezelőtt a képviselő testület döntött és meg-
bízott a kulcsi labdarúgás újra indításával, ami jó néhány foci 
szerető ember segítségével sikerült is. Azóta erősítjük Kulcs jó 
hírét korosztályos és felnőtt megyei bajnokságokban. Ez társa-
dalmi munkában évente több mint ezer órát jelent nekem és 
plusz azoknak az embereknek a munkája akik segítenek eb-
ben. Ez mellett a községi közösségi rendezvényeket segítem és 
részt veszek rajtuk. A képviselő testületi üléseken felkészülten 
és aktívan részt veszek. A problémákkal hozzám fordulóknak 
segítettem és testületi üléseken képviseltem a felvetett gondot 
és problémát többször felvetettem a Virághegyi és Radicsai 
területek közvilágításának a sürgős megoldását és a két terü-
let útviszonyainak javítását. Többször szóltam a zöld felületek 
tervszerűbb karbantartásáért. Több alkalommal kértem a pol-
gármestert a hatos út felé menő járda garanciális bejárását a 
felmerülő problémák miatt (dr. Szlávik Ferenc előtti víz állás 
és a Pizzéria előtti feljáró). Sokat járom Kulcs utcáit, így sok 
emberel beszélek. A csatornával és az épülő járdával kapcso-
latban felmerülő kérdéseiket megpróbáltam megnyugtató mó-
don megválaszolni. Többször szót emeltem a háziorvosi szol-
gálat magánpraxisba adásáért. Jelenleg a háziorvosi szolgála-
tért kapott pénzből spóroljuk meg részben a három kötelező 
orvosi szolgálat (fogorvos, gyermekorvos és háziorvos) jelen-
legi helyének kialakítását. 

Szót emeltem a HÉSZ módosításért annak figyelembe véte-
lével, hogy belterületi részek minél beépítettebbek legyenek. A 
telek megosztásokat a helyi viszonyoknak megfelelően határoz-
zuk meg. Testületi ülésen kértem a tervezett csatornából kima-
radó területek helyett új részek bevonását (Kőris utca, Arany 
János út felőli része és a Bem köz) a csatornázásba. Mivel ezek 
a részek gravitációsan csatlakoztathatóak utólagos tervezéssel 
és a jelenlegi beruházási érték tartásával. 

Úgy gondolom munkám nagy részét figyelemmel követik a 
kulcsiak anélkül, hogy reklámoznám. 

Számomra fontos az életvitelszerűen itt élő emberek minden-
napjait meghatározó körülmények javuljanak és jobbak legyenek.

Megköszönöm mindenkinek a munkáját és segítségét aki se-
gítette munkámat. Szeretnék mindenkinek erőben és egészség-
ben gazdag új évet kívánni.

 Posch János 
 önkormányzati képviselő




