
Az önkormányzat az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eszméinek, szelle-
miségének elkötelezett híve. Községünk 
közel húsz éve emlékezik az 1956 ok-
tóberi eseményekre, mely azóta elvá-
laszthatatlan része lett a település iden-

titásának. A meglévő emlékpark (mely 
jelenleg is az 1956-os megemlékezések 
kiemelt helyszínéül szolgál) leromlott, 
hiányos állapotban van, ezért egy új, a 
kor és a helyi igényeknek mindenben 
megfelelő művészeti alkotásokkal átszőtt, 

minőségi, egyedi Büszkeségpont kialakí-
tását tervezi az önkormányzat, emléket 
állítva az esemény 60. évfordulójára egy 
kínálkozó pályázati lehetőségből.

Folytatás a 2. oldalon

Írásunk a 8. oldalon

„A világtörténelem folyamán 
rendkívül sokszor megadatott a 
keresztényeknek, hogy tanúsá-
got tegyenek Istenbe vetett hi-
tükről. De mit jelent tanúságot 
tenni Istenről? – kérdezhetnénk. 
Azt, hogy a másik embert ak-
kor is szeretem, ha nem érdemli 
meg, ha esetleg még az életemet 
is fenyegeti. Ekkor viszont felte-
hetnénk a kérdést, hogy miért 
szeressem azt, aki nekem kárt 
okoz, veszélyt jelent? Azért, mert 
nem a másik ember az ellen-
ség, hanem a sátán, a békétlen-
ség angyala az, aki az embe-
reket szembefordítja egymással. 
Lélekben az a felnőtt, akit nem 
befolyásolnak mások tettei, aki 
a nehéz körülmények között is 
ember tud maradni.” Szemere 
János plébános atya írása.  

3. oldal

Helyzetjelentés
Jobb Gyula polgármester 
elmondta, ötmillió forint 
vis maior támogatásra 
pályázott  településünk a 
belvízi problémák megol-
dására. 
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Megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tisz-
teletére megemlékezést 
tartott településünk. Fábos 
Dominik a Nemzeti dalt 
szavalja.

Büszkeségpont

Nagyböjt és húsvét

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

7. oldal
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Folytatás az 1. oldalról.

Az emlékmű-projekt alapgondo-
latát Kaczander Károly és Korondi 
Csaba által benyújtott előterjesztés 
adta.

Az ingatlanon a tervezett projekt 
keretében, egy közel 39 méter hosszú 
(a településünket az alakjában is meg-
jelenítő) kulcs formájú, antik hatá-
sú téglakővel burkolt sétány kerül 
kialakításra 3 méter szélességben. 
A sétányra bejárás (a meglévő szé-
kely kapun át) a kulcs alsó tollá-
ból történik, a szár mindkét ol-
dalán 6-6 db kopjafát állítanak 
fel a történelem 12 dicső napjá-
ra emlékezve. A kopjafák hasz-
nált vasúti talpfákból készülnek 
(amely az autentikusságot és a 
foglyok, az ellenségesnek ítélt 
személyek vasúton történt de-
portálását hangsúlyozza),  a fa-
ragott motívumaikat a 12 nap 
valós történéseinek hangulat-
jegyei adják, kronologikusan 
haladva a központi emlék-
műhöz, mely a kulcs fejében 
foglal helyet. Itt egy virágos 
zöldterületen „átgázolt”, mo-
zaikból kirakott lánctalp le-
nyomata és egy szénacélból 
készült, aktív, „zenélő” szél-
harang  emlékművet állí-
tanak fel, a rombolás és 
a halott lelkek szimbólu-
main keresztül, a gyász-

napra emlékezve. A 12 + 1 műalkotást 
helyi, országosan elismert művészek, 
Páhi Péter és Molnár János készítik, 
mely tovább emeli a Büszkeségpont 
„értékét”. Kültéri kiegészítő elemek 
is lesznek a beruházás részeként, így 
téglakőből és fa padozatból álló 

padok, a kulcs felső tollazatában egy 
ivókút (felnőttek és gyermekek, illet-
ve mozgássérültek számára egyaránt 
alkalmas kialakítással), szeméttárolók, 
zászlótartók, közvilágítási- és térfigye-
lő rendszer.

Hírek

Elsősegély
Április 6-án öt fős kulcsi csapat száll 
versenybe a dunaújvárosi Dózsa 
mozi előtti téren megrendezésre ke-
rülő elsősegélynyújtó versenyen. 

A megmérettetés elméleti és 
gyakorlati feladatokat is tartalmaz-
ni fog. 

A kulcsi csapat nem kisebb am-
bíciókkal indul, mint hogy az április 
22-ei megyei versenyen is megmutat-
hassák tudásukat. 

A forradalomnak méltó emlékműve lesz

'56-os Büszkeségpont

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők 
Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi téma-
körben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd közreműködésével.

Helyszín: Székesfehérvár, Tolnai u. 10.,  
a Székesfehérvári Álláskeresők Egyesületének székházában

Időpont: minden pénteken 12.00 - 14.00 óráig

További információ és időpont egyeztetés 
munkanapokon 9-14 óra között a (22) 333-460-as telefonszámon.

Ingyenes tanácsadás
Lenne kedve megtekinte-
ni a Padlás vagy az Óz, a cso-
dák csodája című darabot a 
Vígszínházban? 

Megfelelő számú jelentke-
ző esetén májusban buszjárato-
kat szervezünk a kulturális prog-
ramra. 

Jelentkezni Márton Andreánál, 
a Faluház vezetőjénél lehet a (70) 
639-0149-es telefonszámon.

Színházlátogató

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen közöltük 
az Adonyi Szociális Társulás helyi 
irodája számára bútort adományozó 
nevét. Valójában az említett bútorok 
Ecsődi Kálmán jóvoltából kerültek az 
iroda dolgozóihoz.

Szelmann László és Venkei Zsu-
zsanna égési sérültek kezeléséről, 
filmvetítéssel egybekötött tájékoz-
tatóját tekinthették meg az érdek-
lődők március 16-án. Április 7-én 
közös, ingyenes ruhaosztást tart a 
Faluház és a Vöröskereszt. Amire 
mindenkit szeretettel várnak.

Vöröskereszt

Az időskorúak táplálkozása cím-
mel tart előadást Soósné Gödöny 
Terézia április 21-én 16 órától a 
Faluházban.

Egészségpercek

Zarándok útra indul a katolikus 
karitász március 28-30. között. 

Az úti céljuk Krakkó, a za-
rándoklatról beszámolnak majd 
lapunknak is. 

A katolikus miséket minden 
vasárnap 9:30-tól tartják Kulcson. 
Szemere János plébános atya elér-
hetősége: (30) 408-6180  

Úticél Krakkó

Takarításra fel!

Közösségi takarítási akcióra hívja a 
horgászokat április 2-án a Horgász 
Egyesület. Reggel 8 órakor a horgász-
tanyánál lesz a gyülekező, hogy meg-
szépítsék az épületet és a környezetét. 
Természetesen a már megszokott jó 
hangulat és az ebéd sem maradhat el. 
A részvételi szándékot előzetesen a 
Rakovszki Gazdaboltban, Elektránál 
kell jelezni.  

Pályázati lehetőség nyílik a civil szervezetek és helyi közösségek számára. 
Önkormányzati támogatást lehet elnyerni a helyi kezdeményezések, ku-
tatások, közösségi programok megvalósítására. A pályázathoz szükséges 
technikai kérdésekben Fejes Balázs alpolgármester szívesen áll a civil 
szervezetek rendelkezésére. 

Bővebb információt az önkormányzat honlapján olvashatnak a http://
www.kulcs.eu/onkormanyzat/palyazatok/ címen.

Támogatás a kulcsi közösségeknek

Kopjafa motívum látványtervek
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Negyvennégy millió forintból épül új járda

Megoldás lesz a belvízi problémákra
Csatornázásról, az ipartelepi 
ivóvízről, a hajóállomásról,  
pályázatokról kérdeztük  
Jobb Gyula polgármestert  
és Fejes Balázs  
alpolgármestert. 

– Milyen előrelépés történt a csa-
torna ügyében?

– Kulcson folyamatosan növek-
szik a lakosság száma. Ez a növe-
kedés, valamint az a tény, hogy a 
Spanyol Lakópark is beruházóra ta-
lál, feladatokkal jár, többek között az 
infrastruktúra fejlesztésével. A csator-
názást érintő területeket ki kell bőví-
teni – hangsúlyozta Jobb Gyula.

Ahogy lapunkban is olvashat-
ták már, 2015 augusztusának má-
sodik hetében aláírták a konzorciu-
mi szerződést a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával a településünket 
érintő csatornázásáról. 

– A programiroda végzi a ma-
gyarországi Környezeti és Energia 
Operatív Programon belül a szenny-
víz-elvezetési és a tisztítási projek-
tek megvalósításának elősegítését. 
Március elején már harmadszor lá-
togatottak el a projekt irányítói telepü-
lésünkre, ahol rendszeresen jelen vol-
tak Rácalmás és Dunaújváros érintett 
szakemberei és jegyzői is, valamint 
a Kulcsi Vizi Társulat elnöke, Tóth 
András másodízben. A projektveze-
tő tájékoztatott arról, hogy a mérnök-
csoport április végére fog összeállni. A 
szakmai csoport feladata felülvizsgál-
ni a meglévő terveket, valamint a csa-
tornahálózat bővítésének lehetőségét. 
Kéthetenkénti egyeztetést és rendsze-
res tájékoztatást kértem – mondta a 
polgármester.

– Lesz járda Kulcson? 
– A központi költségvetés által biz-

tosított pályázati forrásokból idén jár-
daépítésre kerül sor 44 millió forint 
értékben. Ez az összeg már rendelke-
zésünkre áll. Az előkészítési munkák 
folyamatban vannak, a kivitelezés vár-
hatóan tavasszal kezdődik – erősítet-
te meg Fejes Balázs alpolgármester. 

– Mi lesz a hajóállomással?
– Nagyon összetett ez a feladat. A 

hajóállomás Kulcs fontos értéke, ezért 
szeretnénk felvirágoztatni – mondta 
Jobb Gyula polgármester.

A Sportegyesület vízi szakosz-
tálya feléledt, valamint vízi moto-
ros szakosztály is alakulóban van. 
Számtalan terv van a tarsolyunk-
ban, de mindezeknek fontos feltétele 

a partfalstabilizációs munkák befe-
jezése. Jelenleg feltételes közbeszer-
zés van folyamatban, ami azt jelen-
ti, hogy kihirdethetjük a győztest, 
de ha a munka elvégzéséhez nem 
tudunk területet biztosítani, akkor 
nem tudnak dolgozni. A stabilizá-
ciós munkálatokhoz szükséges te-
rületek magánkézben vannak. Amíg 
ezek a területek nincsenek az önkor-
mányzat tulajdonában, nem lehetsé-
ges a műszaki stabilizációs munká-
latok elvégzése. Több tulajdonossal 
és ügyvédjeikkel sajnos mindezidá-
ig nem sikerült megkötni a megál-
lapodást, a további tárgyalások fo-
lyamatban vannak – tette hozzá a 
polgármester.

– Mit tesz az önkormányzat a bel-
víz enyhítésére?

– A belvíz helyzetének rende-
zésére három intézkedést tettünk. 
TOP pályázatunk részét képezi 
majd a településünk belvíz hely-
zetének rendezése. A konkrét ter-
vünk a Virághegyi területre vonat-
kozik, innen szeretnénk közvetle-
nül a Dunába elvezetni a vizet. A 
három legmélyebb rész a Nefelejcs, 
a Família és a Kulcsi utaknál lévő 
tószerű képződményekben felgyűlt 
belvizet csőrendszerbe rendezve 
a Dunába fogjuk terelni. Kulcsról 
Rácalmásra közlekedve sokan lát-
hatták a szivattyúzást a Spanyol 
Lakópark mellett. Ötmillió forint 

vis maior támogatási kérelmet nyúj-
tottunk be erre a célra. A település 
belvíz helyzetének rendezése érde-
kében intézkedtünk a 6-os út alat-
ti rendszerek tisztítása ügyében. A 
Vízi Társulat felé jeleztük a problé-
mát, akik a munkálatokat megkezd-
ték – mondta Jobb Gyula. 

– A Kulcsi Ipari parkban problé-
ma van az ivóvíz-ellátással? 

– Az ipari parkunkba olyan új vál-
lalkozás költözött, mely 50 fő foglal-
koztatását tervezi. A vállalkozásnak 
(a tevékenységéből adódóan, a tűz-
védelmi szakhatósági előírásoknak 
megfelelően) jelentős tűzivizet kell 
biztosítani a telephelyen. Ez tárta fel 
a problémát, hogy a jelenlegi ivóvíz-
rendszer az ipari park területén erre 
alkalmatlan, sőt, teljesen illegális. A 
meglévő rendszer újratervezése, meg-
építése és legalizálása mindenképpen 
szükségszerű ezen a körülbelül másfél 
kilométeres szakaszon – tájékoztatta 
lapunkat a polgármester.

A csatornázás mérnökcsoportja április végére fog összeállni

Az ipari park területén újra kell tervezni az ívóvíz-rendszert
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Az idei tanév második félévében 
esedékes zeneiskolai térítési dí-
jak befizetésének a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
által megadott határideje 2016. 
március 15-e volt. A nemzeti ün-
nepre, és az azt megelőző mun-
kaszüneti napra tekintettel fize-
tési határidő az iskolában 2016. 
március 11-e péntek volt.

Az önkormányzat költségvetésének 
jelentős részét az adókból származó 
bevétel adja ki. A polgármesteri hi-
vatal tájékoztatása alapján ebben az 
évben mintegy 108 millió forint adó-
bevételre számíthatna a település.

A település legjelentősebb, 51,8 szá-
zaléknyi bevétele a forgalmi típusú he-
lyi iparűzési adóból (HIPA) származik, 
amit a vállalkozások fizetnek (mér-
téke az adóalap 2 százaléka). Szintén 
a vállalkozásokhoz köthető a legna-
gyobb kintlévőség, ami a vállalkozások 
laza adózási szokásainak a következ-
ménye. A jegybanki alapkamat  csök-
kenésével (2015. július 22-től 1,35 szá-
zalék) arányosan romlott a fizetési fe-
gyelem, hiszen a késedelmi pótlék a 
jegybanki alapkamat kétszerese, így a 
legolcsóbb finanszírozási forrás  még 
akkor is, ha ezzel az összeggel adóala-
pot kell emelni (bruttó 2,97 százalék 
hitelkamatnak felel meg).

 Az építményadó mértéke négyzet-
méterenként évente 200-500 forint kö-
zött van attól függően, hogy garázs-

ról, kereskedelmi egységről vagy üdü-
lőről van-e szó.

 A telekadó mértéke 20 forint négy-
zetméterenként, évente.

Az idegenforgalmi adó mértéke 
200 forint vendégéjszakánként.

 A legnagyobb problémát az okoz-
za az önkormányzat költségvetésében, 
hogy az adózási  fegyelem nagyon laza, 
az igazságos teherviselés sajnos nem 
jellemző a településre.

Az adóügyek intézésével, a be-
hajtással, az incasso érvényesítésével 
és jelzálog bejegyeztetéssel az ön-
kormányzatnál csupán egy személy 
foglalkozik. A be nem hajtott adó-
kat „elévült hátralék” címen, amely 
öt éven túli kintlévőséget jelent, tö-
rölni kell a követelésekből. 2015-ben 
ezen a címen 6.967.000 forintot kel-
lett törölni. Ám ezt a hiányosságot 
azzal oldotta meg az önkormányzat, 
hogy saját költségvetési forrásból még 
egy személyt alkalmaz az idei évtől, 
aki kizárólag az adóbeszedési és el-
lenőrzési feladatokkal foglalkozik. A 

hatékony behajtás 22.500.000 forint 
korábban be nem fizetett adó befi-
zetését eredményezheti.

A hivatal célja az adófegyelem meg-
teremtése az adótörvények betartatása, 
nem pedig a családok ellehetetlenítése. 
A  rászoruló családoknak lehetősége 
van adómentességben részesülni, de 
azt kérni kell, nem jár alanyi jogon.

Adók megfizetésére évente két 
alkalommal kerül sor, idén március 
16-ig és szeptember 15-ig esedékes 
a befizetés. Kivételt képeznek az elő-
leg jellegű kötelezettségek, valamint 
azok elszámolása és bevallása, ame-
lyeket május 31-ig kell teljesíteni. A 
100 millió forint feletti bevételt tel-
jesítő vállalkozásoknak a HIPA-t de-
cember 20-ig kell feltölteni a várha-
tó összegekre. 

Az önkormányzat felhívja a figyel-
met, hogy aki március 16-ig nem tett 
eleget adófizetési kötelezettségének, 
tegye meg utólag, hiszen a települé-
sen élni nemcsak jogokat eredményez, 
de kötelezettségeket is ró ránk. 

közélet

A rászoruló családok adómentességet kérhetnek

Az igazságos teherviselés a cél

Április 4. és 8. között a könyvtárban

Szerződést kell kötni a szolgáltatóval

Adónem
Adótárgyak 

száma

Előző időszakból  
behajtható adó  

(kintlévőség) forintban

Tárgyévi várható 
adóbevételek 

forintban 

Összes adóbevétel 
2016-ban  
forintban 

Százalékos 
megoszlás

Építményadó 2430 5.000.000 23.000.000 28.000.000 25,9

Telekadó 479 4.000.000 6.000.000 10.000.000 9,25

Idegenforgalmi adó 8 300.000 700.000 1.000.000 0,93

Helyi iparűzési adó 344 9.000.000 47.000.000 56.000.000 51,8

Gépjármű adó (40%) 1407 1.700.000 8.300.000 10.000.000 9,25

Termőföld bérbead. 3 0 100.000 100.000 0,09

Késedelmi pótlék  2.500.000 500.000 3.000.000 2,78

Összesen 4671 22.500.000 85.600.000 108.100.000 100

A Liquid Porter Kft. arra hívja fel a lakosság 
figyelmét, hogy a vízgazdálkodásról szóló 
törvény értelmében közszolgáltatási szerző-
dést kell kötniük a céggel a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállí-
tásáról.

A közszolgáltatás díja 2016. január 1-jét követően 
a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján kötelező 
jelleggel kéttényezőssé vált. A díj ezentúl alapdíjból 
és ürítési díjból áll. Mivel a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatási tevékenység részletes sza-
bályairól szóló kormányrendelet kimondja, hogy 

az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az 
ingatlan tulajdonosa köteles évente legalább egy al-
kalommal a közszolgáltatás igénybevételére, ezért 
minden ingatlantulajdonos – a közszolgáltatás 
igénybevételétől függetlenül – köteles az alapdíjat 
megfizetni. Az ürítési díj természetesen az elszál-
lított folyékony hulladék mennyiségétől függően 
számlázandó. Új jogszabályi változás az is, hogy 
2016-tól az esetleg keletkezett díjhátralék már adók 
módjára lesz behajtható. Szintén a vízgazdálkodási 
törvény írja elő azt, hogy az az ingatlantulajdonos, 
aki a háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékeny-
ségét jogszabálytól eltérően végzi (kiszivattyúzza, 
elengedi, stb.) az közszolgáltatási bírságot köteles 
fizetni, melyet a Fejér Megyei Vízügyi Hatóság fog 

kiszabni. A közszolgáltató idén minden ingatlan-
tulajdonossal írásbeli szerződést fog kötni, mely 
adatok a DRV nyilvántartásával összefüggnek, így 
áttekinthetővé válik a vízfelhasználók köre. 

A szerződések megkötésére április 4. és 8. kö-
zött lesz lehetőség 8-16 óra között a könyvtárban, 
Tóthné Vass Anitánál. 

Amennyiben a megadott dátum nem megfelelő, 
lehetőség van személyes időegyeztetésre a (70) 368-
15-99-es telefonszámon. Ez esetben a cég munka-
társa a megbeszélt időpontban és helyszínen fogja 
keresni az érintetteket. 

A társaság arra kér mindenkit, hogy a gördülé-
keny ügyintézés érdekében személyigazolványukat 
és lakcímkártyájukat vigyék magukkal.

2016. március 3-án a kulcsi Rákóczi 
Ferenc utcai Zsoda-Reál  Kft.  élel-
miszerboltjában vásároltam és 
ottfelejtettem a pénztárcámat.

Körülbelül 5 perc múlva értem 
vissza, de már nem találtam.

A dolgozók és az üzletvezető is 
nagyon segítőkészek voltak. A bol-
ti kamerák felvételén azonban az 
elkövető hölgyet nem ismertük fel.

Ezek után a polgárőrségen és 
a rendőrségen kívül a község sok 
polgára is megmozdult az ügyben.

Először az elkövető autóját ismer-
te fel valaki, majd szóbeszéd útján 
terjedt a hír, és több lakos tudott se-
gíteni újabb információkkal.

Az elkövetőt még aznap megta-
lálták, és a rendőri intézkedésnek 
köszönhetően egy héten    belül hi-
ánytalanul visszakaptam az irata-
im és a pénztárcám.

Nagyon szépen köszönöm min-
denkinek a segítségét, és ezt a szá-
momra hihetetlen mértékű össze- 
fogást!

 Horváth Ferencné

Köszönet

Díjbefizetés
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Jogszabály szerint már harmadik éve vala-
mennyi általános iskolában felmenő rend-
szerben kötelező a tanulók számára az óra-
rendbe épített, de a szülő választása szerinti 
hit- és erkölcstan vagy az erkölcstan órákon 
való részvétel. 

Az idei évben is a szokásos rendben került 
megszervezésre az érdeklődő szülők részére a 
tájékoztató előadás, melyen az iskola igazga-
tója mellett a Magyar Katolikus Egyház, va-
lamint a Magyarországi Református Egyház 
képviselői is jelen voltak. 

A 2016. szeptember 1-jén kezdődő tan-
évtől már valamennyi évfolyamon kötelező 
a hit- és erkölcstan vagy az erkölcstan tan-
órán való részvétel.

közélet

Milyen a jó szlogen?

Kulcs a jövőhöz, jó itt lenni

Több terület megvásárlásáról is 
döntöttek a képviselők rendkí-
vüli ülés keretében.

Rendkívüli ülést tartott Kulcs Köz-
ségi Önkormányzat képviselő-testü-
lete március 10-én.

Elsőként a közterület-felügyelői 
munkakör létrehozásával kapcso-
latos kérdések kerültek napirend-

re. Dr. Árva Helga, településünk 
jegyzője ismertette a testülettel a 
munkakör létrehozásához szüksé-
ges feladatokat. 

Ezt követően az Adonyi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társu-
lási Megállapodásának, valamint ala-
pító okiratának módosításában dön-
töttek a képviselők. 

Több vételi ajánlatban is hatá-
roztak a képviselők. A Nap Háza és 

Hold Udvara és a Kulcsi Kistérségi 
Egészségügyi Központ közötti terület 
vételi ajánlatában is állást foglaltak. A 
buszfordulónál lévő ingatlan megvásár-
lásának célja egy új rendelő komplex-
um létrehozása, ami a következő év-
tizedekben színvonalasan kiszolgálná 
a kulcsiak igényeit. Napirendre került 
a sportpálya melletti terület megvéte-
le is, melyet a képviselők elfogadtak. 
Határozatot hoztak a település iparte-

rületén lévő ivóvíz gerincvezeték kiépí-
téséről, annak várható munkálatairól. 
A testület döntött a Kulcsi Száz  holdas 
Pagony Óvoda és Böl   csődét érintően 
az óvoda vezetői pályázat kiírásáról.  
Dön   tés született Fejes Balázs alpolgár-
mester által előterjesztett- a civil szerve-
zetek és helyi közösségek számára kiírt 
pályázat közzétételéről, amelyről a tes-
tület tagjai hosszas vita után döntöttek. 
A felhívást a 2. oldalon is olvashatják.

Március elején ismét tanácskoztak a települési stra-
tégia gazdasági programjában dolgozó alprojekt - 
vezetők. 

A 6.2-es alprojekt egyik feladata, hogy egységes 
arculatot dolgozzon ki Kulcsnak. Első lépésként arra 
kérték a stratégiai alprojektek vezetőit, hogy tegye-
nek javaslatot egy olyan szlogenre, amely egy logó-
val kiegészítve az arculati rendszer alapját képezi.

A feladatot végző — Sipos Kinga alprojektve-
zető szerint a jó szlogen olyan szókapcsolat, amely 
településünk fő üzenetére koncentrálva, rövid, egy-
szerű, könnyen felidézhető, emlékeznek rá. Két hó-
nap alatt tizenegy szlogenjavaslat érkezett. Ezeket a 

márciusi ülésen megtárgyalták az alprojektvezetők, 
majd szavaztak is róluk. A huszonegy voks alap-
ján két szlogen kerül majd a kulcsi testület elé (a 
képviselők fogják véglegesen eldönteni, hogy me-
lyik lesz).

Az egyik: „Kulcs – Jó itt lenni!” Az alprojekt-
vezetők szerint ez kifejezi a céljaikat, a missziój-
ukat, rövid és egyszerű, valamint szerepel benne 
a falu neve is.

A másik: „Kulcs a jövőhöz” Itt hangsúlyos a jö-
vőre való utalás, de mint mondták, nem egyértel-
mű, a szóhasználat túl általános. Előnye az, hogy 
itt is szerepel a település neve.

A képviselők döntöttek a sportpálya melletti tetület megvásárlásáról is

Rendkívüli ülés

Lesz közterület-felügyelő

Hit- és erkölcstan
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Ruffing Péter testnevelő tanár és 
Kiss József testnevelő tanár, a rác-
almási Jankovich Miklós Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójának szervezésével a két 
iskola tanulói kosárlabda sportág-
ban mérhették össze tudásukat két 
alkalommal. A diákok nagy küzdel-
met hozó, színvonalas mérkőzéseket 
játszottak.

Köszönet érte

Megszépült az iskola
Elkészültek a folyosói bútorok a 
Fekete István Általános Iskolában. 
Március elején vehették birtokba a 
gyerekek az esztétikus és praktikus, 
cipők és kabátok tárolására is alkal-
mas fogasokat. Ezzel nemcsak meg-
szépült az iskola belső tere, hanem a 
tanulók váltócipőinek és kabátjainak 
elhelyezési gondjai is megoldódtak. 
Radnó György asztalosmester nem-
csak a munkáját adta ajándékba, ha-
nem még az anyag egy részét is. 

Budai Árpád, az iskola igazgatója 
így fogalmazott: „Köszönjük szépen a 
csodaszép berendezést. Az anyagkölt-
séget azon rendezvények bevételeiből 
fedeztük, amelyeket a korábban Deák 
Ibolya által vezetett szülői munkakö-
zösség szervezett. A pénzügyek keze-
lését Báló Andrea végezte. Köszönjük 
mindazoknak a segítségét és támoga-
tását, akik pénzzel vagy munkájukkal 
hozzájárultak ennek a hasznos fejlesz-
tésnek a megvalósításához!”

Radnó György asztalosmester készítette az új bútorokat

Több tankerületi tanulmányi verse-
nyeken is jeleskedtek és szép ered-
ményeket értek el az iskola diákjai. 
Olaj Eszter tanárnő felkészítésével a 
dunaújvárosi Arany János Általános 
Iskolában megrendezett angol ver-
senyen a 7. évfolyam tanulói közül 
Fazekas Flóra az első, Nagy Péter a 
hetedik és Gönczi Csanád a nyolca-
dik helyen végzett.

A dunaújvárosi Dózsa György 
Általános Iskolában a „Ki tud töb-
bet a híres britekről” című csapatver-
senyen iskolánk első helyezést ért el. 
A győztes csapat tagja: Fazekas Flóra 
és Francsák Panna.

A Pannon Oktatási Központ és 
Magángimnázium hetedik évfolya-
mosoknak szóló kémia versenyén 
Gönczi Csanád második, Francsák 
Panna harmadik helyezést ért el.

A dunaújvárosi Petőfi Sándor 
Általános Iskola hetedikeseknek szó-
ló kémia versenyén Gönczi Csanád 
második helyezést, a nyolcadikosok 
versenyében Oberrecht András első 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk 
Koppány Emese volt.

A Pannon Oktatási Központ irodal-
mi versenyén a hetedik osztályosok csa-
pata, Francsák Panna és Fazekas Flóra 
második helyezést értek el. Felkészítő 
tanáruk Bere Róza volt. 

Gratulálunk diákjainknak a szép 
eredményekhez!

Kétszer is előadták az iskola di-
ákjai az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére ren-
dezett ünnepi műsort, amelyet 
Ébl Andrea tanárnő állította össze  
és tanította be a gyerekeknek. 
Március 11-én délelőtt az iskola 
tornatermében a diáktársak és a 
tanárok láthatták a megemlékező 
produkciót, majd aznap délután a 
Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben a település lakóinak.

Megemlékezés

Ebben a tanévben a tavaszi szü-
net 2016. március 24-től 2016. 
március 29-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2016. már-
cius 23. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2016. március 
30. (szerda). Iskolánkban az éves 
munkaterv szerint március 30-
án tanítás nélküli munkanap lesz, 
ezért a tanulóknak a tanítás már-
cius 31-én csütörtökön kezdődik.

Tavaszi szünet

Büszkeségeink

Rendhagyó biológia óra

Nagy Marianna tanárnő meghívásá-
nak szívesen tett eleget dr. Fenyvesi 
Béla és Molnár Tamás, akik rendha-

gyó biológia óra keretében mutat-
ták be tanulóinknak az újraélesztés 
szabályait. 

A helyes újraélesztést tanulták a gyerekek

Földreteperés

Ruffing Péter testnevelő tanár köz-
reműködésével a Dunaferr Sport-
egyesület birkózó szakosztályának 
edzői tartottak bemutató órát a felső 
tagozatos diákjainknak február 22-
én. A szakedzők segítségével a bir-
kózás alapjaival ismerkedhettek meg 
a fiatalok.

A dunaújvárosi Bartók Kama-
raszínház és Művészetek Háza 
színháztermében 2016. február 
28-án vasárnap 16 órai kezdettel 
mutatták be a Békéscsabai Jókai 
Színház vendégelőadásaként a 
Móricz Zsigmond: Légy jó mind-
halálig című regényéből készült 
musicalt. Nagy Marianna tanár-
nő vezetésével az 5-6-7. osztályok 
diákjai közül mintegy 35 fő él-
vezhette a felejthetetlen élményt 
adó előadást. Szintén a Bartók 
Ka maraszínház és Művészetek 
Háza színháztermében 2016. 
március 18-án 11 órakor kezdő-
dik Szentpéteri Csilla koncertje. 
Iskolánkból közel 40 fő jelezte 
részvételi szándékát.

Színházi élmények

2016. március 5-én szombaton 
– mely a március 14-i munka-
nap áthelyezése miatt munkanap 
volt – valamennyi tanuló húsvéti 
játszóházi programon vett részt. 
A pedagógusok irányításával sok 
szép ajándék készítésére vállal-
kozhattak a gyerekek.

Húsvéti játszóház

Összecsaptak



7KULCS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KiADVÁNYA

Bódi LáSzLó – Cipő EmLékkiáLLíTáS
2013. március 11-én távozott közülünk  

a Republic legendás dalszerző-énekese, Bódi László vagy ahogyan 
mindenki ismerte, Cipő. Őrá emlékezünk Horváth Balázs  

„Lehet, hogy megyek, lehet, hogy jövök” című fotókiállításával.
A kiállítást Zajácz D. Zoltán nyitja meg.  

Közreműködik a Mohikán együttes: Földes Máté  
és Nagy Tibor István, illetve Zajácz D. Zoltán (Cipőfűző zenekar)

megnyitó: 2016. április 4. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Iváncsa, Arany János utca 1., Faluház

A kiállítás 2016. április 15-ig tekinthető meg a Faluházban. 
A belépés díjtalan!

***
Cipő iSmErETLEn daLai

Előadják: Zajácz D. Zoltán és Koppán Viktor
időpont: 2016. április 15-én (pénteken) 18 órától

Helyszín: Iváncsa, Arany János utca 1., Faluház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!
***

mindEnnapi függőSégEink
Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvoselőadása

időpont: 2016. április 22. (péntek) 18 óra
Helyszín: Iváncsa, Arany János utca 1., Faluház

Az előadáson való részvétel díjtalan! 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

közélet

Legyünk elővigyázatosak

Figyeljünk a szomszédokra is Körözöttet fogtak
A Gyöngysor utcában igazoltattak 
egy dunaújvárosi nőt a járőrök. 
Az ellenőrzés során kiderült róla, 
hogy a Kalocsai Járás Bíróság el-
fogatóparancsot adott ki ellene, 
így az egyenruhások őrizetbe is 
vették.

Elcsípték a tettest
A rácalmási és kulcsi körze-
ti megbízottak együttműködve, 
tetten értek egy elkövetőt, aki 
Göböljáráson akart betörni egy 
hétvégi házba. A tettest őrizetbe 
vették és kezdeményezték előzetes 
letartóztatását is.

Ha gyanúsat lát
A rendőrség felhívja a lakosság 
figyelmét, ha bármi gyanúsat, ide-
gen embert vagy járművet vesz-
nek észre, ne habozzanak segít-
séget kérni. Értékeik megóvása 
érdekében jó, ha a szomszédok 
ismerik egymást, tartják a kap-
csolatot és szükség esetén értesítik 
egymást, és a hatóságot.

Rendőrségi segély hívók: 107; 112
Körzeti megbízott: (70) 944-3149

Kék hírek

Szakmai megbeszélésen vettek részt 
a helyi polgárőrök március 8-án az 
adonyi kapitányságon. Az esemé-
nyen a térség a környező települé-
sek polgárőr vezetői voltak jelen, 
és bemutatkozott a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság újonnan meg-
bízott kapitánya, Suszter Tamás. 
A találkozón értékelték az elmúlt 
időszak munkáját, és beszéltek a 
jövőbeni tervekről, feladatokról is. 
A rendőrség kiemelt jelentőségű-
nek tartja a polgárőrséggel való 
eddigi és jövőbeni együttműkö-
dést, a közös munka vitathatatlan 
eredményeit. 

A polgárőrök néhány fontosabb 
dologra kívánják felhívni a kulcsi-
ak figyelmét, hogy ezeket szem előtt 
tartva előzzék meg a bűncselekmé-
nyeket. A polgárőrök azt javasolják, 
hogy őrizzük meg az éberségünket, 
legyünk elővigyázatosak most is, a 
jó idő beköszöntével, amikor is egyre 
több időt töltünk a kertekben. 

Lehetőleg az udvarban parkoljunk 
autóinkkal, de még ott is zárjuk le, ne 
hagyjunk az utastérben értéket, cso-
magot. Ha a kertben tevékenykedünk, 
zárjuk be a bejárati ajtót. 

Figyeljünk a környezetünk-
re is. Jól működik településün-
kön a Sz.E.M.,vagyis a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom, amely ponto-
san azt a célt szolgálja, hogy óvó te-
kintetünk legyen a szomszédos ingat-

lanokon is. A polgárőrséghez ezután 
is bárki fordulhat bizalommal bár-
milyen észrevétellel. Telefonszámuk:  
06 (30) 621 5342.

E-mail: polgaroregyesuletkulcs@
gmail.com

Eredményes a rendőrség és a polgárőrség együttműködése

Programajánló

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére településünk 
megemlékezést tartott március 11-
én 16:30-kor a polgármesteri hivatal 
dísztermében. 

A megemlékezést Budai Árpád, 
a Fekete István Általános Iskola 
igazgatója kezdte ünnepi beszé-
dével. Sajnos, kevesen látogattak 
el az ünnepségre, pedig az iskola 
diákjai színvonalas előadással tisz-

telegtek a hősök emléke előtt. Ezt 
követően Csuhai Gyuláné előadá-
sában Petőfi Sándor: Egy gondolat 
bánt engemet című versét hallhat-
ta a közönség. 

Az ünnepség zárásaként Jobb 
Gyula polgármester, valamint Budai 
Árpád iskolaigazgató koszorút he-
lyezett el Kossuth Lajos szobránál. 
Aznap délelőtt az óvodások is ün-
nepeltek.

A hősökre emlékeztünk! 
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Bölcsődei beiratkozás

Nagyböjt és húsvét kapcsolata

A szeretet bizonyítéka a szenvedés

Tizenegy kisgyermek

Unokaöcséimmel utaztam egy 
alkalommal autóban. Még ki-
csik voltak. Az egyik előre akart 
ülni a vezető melletti ülésbe, 
az „anyósülésbe”. Ezek után a 
másik is. Elkezdtek versengeni 
egymással. Talán nem is tudták, 
milyen veszélyekkel járhat 
egy olyan ülésben ülni, amit a 
németek nem véletlenül hívnak 
halálülésnek „Todessitz”-nek.

Ugyanígy versengtek az apostolok 
is. Kié legyen az első hely? Jézus 
Jeruzsálembe történő bevonulása 
előtt – ahol szenvedni fog, keresztre 
feszítik és meghal –, az evangélisták 
leírtak egy történetet az apostolok 
versengéséről. Jakab és János apostol 
Jézus elé járult és azt kérte, hadd 
üljenek Jézus országában az első he-
lyekre, hadd legyenek ők Jézus he-
lyettesei. Ahogy a gyerekek, úgy az 
apostolok sem fogták fel, mennyire 
komoly dolgot, mennyire veszélyes 
dolgot kérnek.

Jézus – mint ahogy máskor – most 
sem árul zsákbamacskát. Elmondja, 
mi vár arra, aki a mellette lévő helyre 
pályázik: ki fogja inni a kelyhet, azaz 
a Biblia nyelvén: szenvedni fog. Aki 
tehát uralkodni akar, annak szenved-
nie is kell. Az uralom ugyanis nem 
más, mint tanúságtétel. Tanúságtétel 
arról, akitől a hatalmat kaptuk. S 
mivel minden hatalom Istentől 
ered – ahogy Szent Pál apostol a 
Rómaiaknak írt levelében írja (vö. 
Róm 13,1), úgy a hatalom gyakor-
lásával Istenről kell tanúságot tennie 
annak, aki arra vágyik. A tanúságté-
tel Istenről azonban küzdelemmel, 
szenvedéssel jár, mert Istenről tanú-
ságot tenni annyit jelent, mint úgy 

szeretni, ahogy Isten teszi velünk: 
szeretni minden körülmény között. 
Szeretetünkkel azonban kiszolgáltat-
juk magunkat, és sebezhetővé vá-
lunk. Éppen ezért akár önszántunk-
ból vállalkozunk erre a helyre, akár 
a történelem, a sors, a Gondviselés 
titokzatos akarata adja életünkben 
ezt a helyet, a kérdés mindig elhang-
zik: „Tudjátok-e vállalni azt, amit 
kértek? Tudtok-e tanúságot tenni 
rólam? Tudtok-e értem szenvedni, 
küzdeni?”

Vannak helyzetek, amikor gon-
dolkodás nélkül rávágjuk: „Hogyne 
tudnánk!”. A nagy öröm közepette, 
amikor a keresztelőnél a feltett kér-
désre: „Vallásosan neveled-e a gyer-
meked?” – azonnal válaszolják a szü-
lők: „Igen”. Vagy a házasságkötésnél: 
„Ígérsz-e örök hűséget? Elfogadod-e 
a másikat jóban-rosszban? Neveled-e 
a gyermekeidet?” – olyan magától 
értetődő a kimondott igen, mert a 
boldogság perceiben könnyű igent 
mondani. Az Úr azonban lehetősé-
get ad, hogy bizonyítsuk, valóban 
hűségesek akarunk-e lenni az adott 
szóhoz? Megadja a lehetőséget, hogy 
bizonyítsuk, akkor is kitartunk-e 
mellette, ha az nem okoz felette nagy 
örömet? Meglátjuk-e az értéket csele-
kedeteinkben, vállalásainkban akkor 
is, ha azokat nem könnyű teljesíteni? 

Nehéz tapasztalat, hogy Jézus mel-
lett lenni olykor veszélyt jelenthet 
az embernek, ugyanakkor érdekes 
kettősség, hogy ez az üdvösség biztos 
útja, mert „aki mindvégig kitart, az 
üdvözül” – mondja Máté evangéliu-
ma (vö. Mt 10,22).

A világtörténelem folyamán rend-
kívül sokszor megadatott a keresz-
tényeknek, hogy tanúságot tegyenek 

Istenbe vetett hitükről. De mit jelent 
tanúságot tenni Istenről? – kérdez-
hetnénk. Azt, hogy a másik embert 
akkor is szeretem, ha nem érdemli 
meg, ha esetleg még az életemet is 
fenyegeti. Ekkor viszont feltehetnénk 
a kérdést, hogy miért szeressem azt, 
aki nekem kárt okoz, veszélyt jelent? 
Azért, mert nem a másik ember az 
ellenség, hanem a sátán, a békét-
lenség angyala az, aki az embereket 
szembefordítja egymással. Lélekben 
az a felnőtt, akit nem befolyásolnak 
mások tettei, aki a nehéz körülmé-
nyek között is ember tud maradni. 
A XX. század különösen sok példát 
nyújt számunkra a hősies szeretet-
gyakorlásról, amelyek részletesen is 
dokumentálva lettek.

Viktor Emmanuel Frankl a pszi-
choterápia harmadik bécsi iskolájá-
nak, a logoterápiának az alapítója 
megrendítő módon számol be a kon-
centrációs táborban eltöltött fogsá-
gáról a Mégis mondj igent az életre 
című könyvében. Egyik rabtartójával 
folytatott beszélgetése során megér-
tette, milyen szerencsétlen életkörül-
mények közül került ide az, aki most 
a „foglyok ura”. Barátságos, megértő 
hangvételével teljesen megszelídítet-
te azt, aki maga sem tudta, miért kell 
a foglyokkal embertelenül bánni.

Ugyanebben a fogolytáborban 
szenvedett vértanúságot Szent 
Maximilian Kolbe ferences szerzetes, 
aki egy szökött rab miatti tizede-
lés során kiválasztott és halálra ítélt 
édesapa helyett felajánlotta a saját 
életét.

Magyar példát említve Lénárd 
Ödön piarista paptanár neve me-
rülhet fel, aki 18 évi fogság után 
szabadult egy koncepciós perben ha-

mis vádakkal történő elítélés után. A 
szigorú fogságban töltött időt saját 
bevallása szerint semmire sem cse-
rélné el.

Ugyancsak kiemelkedő példa 
Oloffson Placid bencés szerzetes 
élete, aki az Élet és imádság című 
könyvében szokatlanul könnyed stí-
lusban számol be a gulágon eltöltött 
tíz éves rabságáról és ellenségszerete-
téről: „…megbocsátottunk rabtartó-
inknak, mert ők is rabok voltak. Aki 
nem tudott kiengesztelődni velük, 
az nem tért vissza Magyarországra, 
mert lelkének halála, a harag a testét 
is elpusztította”.

Az ő vallomásaikból megtudjuk, 
hogy mit jelent hősies fokon gyako-
rolni az erényeket, vagyis szeretni a 
másik – akár ellenséges – embert is. 
Életpéldájukon megértjük Szent Pál 
apostol szavait: „az Istent szeretők-
nek minden a javukra válik” (Róm 
8,28).

A XX. század embertelenségében 
Isten győzedelmeskedett ezeken a 
hallható vagy burkolózásba bújt (vér)
tanúkon keresztül. De nemcsak ők 
lehetnek tanúk, nemcsak ők lehetnek 
szentek, hanem mindazok, akik a 
háttérben szenvedtek, akik a lélek fáj-
dalmát viselték, vagy a legegyszerűbb 
módon próbálták megélni a Szentírás 
szavait. Erre példa az a jelenség, hogy 
a világháború alatt bontakoztak a 
legkomolyabb lelkiségi mozgalmak – 
Focolare, Taizè –, amelyek a mai na-
pig a leghitelesebb tanúságtételt foly-
tatják, mivel ökumenikus jellegükkel 
nemcsak felekezetközi, hanem val-
lásközi párbeszédet is folytatnak.

Hasonló szellemiséget tanít 
Lisieux-i Szent Teréz A szeretet kis 
útja néven ismertté vált tanításával. 

A szeretet a hétköznapok apró, ideg-
őrlő szenvedéseinek elviselésében áll. 
Ennek legmagasabb foka, amikor a 
jogos követeléseinkről is lemondunk 
a másik javára.

Számtalan példát lehetne még fel-
hozni, amelyeken keresztül Jézus 
érthetővé teszi az őt követőknek: „a 
szenvedés elkerülhetetlen, nem tud-
juk sem önként vállalni, sem elke-
rülni, mert jön”. De nem díjért, nem 
jutalomért, hanem az istenszeretet 
és a hit belső logikája okán. Jézusnál 
nem a múlt számít, nem az számít, 
hogy egyszer mit tettem, hanem a 
teljes jövő feláldozása, hogy mit va-
gyok hajlandó ismeretlenül is a ke-
zébe adni. Ekkor értjük meg, hogy 
nem szabad lefokoznunk a keresz-
ténységet csak szép érzelmekre, ha-
nem a keresztre nézve jut eszünkbe 
a megváltásunk ára, ahogy Szent Pál 
apostol fogalmaz a kolosszei hívek-
hez írt levelében: „örömest szenve-
dek, és testemben kiegészítem azt, 
ami hiányzik Krisztus szenvedései-
ből, testének, az egyháznak javára, 
amelynek én a szolgája lettem” (Kol 
1,24). Talán nem volt elég Krisztus 
keresztáldozata? Dehogynem, de a 
világnak szüksége van újabb és újabb 
tanúkra, újabb és újabb bizonyíté-
kokra, újabb és újabb szenvedések-
re. Ahogy a szerelmes is újból és 
újból megkérdezi szerelmétől, hogy 
szereti-e még? Ugyanígy a világ is 
igényli a keresztények tanúságtéte-
lét. Időnként megelégszik a tettek-
kel, időnként viszont az élet feláldo-
zását követeli, mert senkinek sincs 
nagyobb szeretete annál, mint aki 
életét adja felebarátaiért, ahogy ezt 
egy őskeresztény mondás is igazolja: 
„Semen est sanguis Christianorum” 
– „A keresztények vére magvetés.” A 
szenvedés tehát mindig utólag nyer 
értelmet, és ekkor nyugszunk meg az 
Úr szavában:

„A kehelyből, amelyből én iszom, 
inni fogtok ugyan, és a keresztség-
gel, amellyel én megkeresztelkedem, 
ti is meg fogtok keresztelkedni. De 
azt megadni, hogy a jobbomon 
vagy a balomon ki üljön, az nem az 
én dolgom. Az azoké lesz, akiknek 
készítették.”

(Márk evangéliuma 10,39)

Szemere János

A bölcsődék feladata, hogy a 
három éven aluli gyermekek 
részére napközbeni ellátást biz-
tosítanak. Felügyelnek, gondoz-
zák, nevelik, segítik a kicsiket 
az életkoruknak és képességei-
nek megfelelő fejlődésben.

Holl Tamásnéval, a helyi bölcsőde 
szakmai vezetőjével az intézmény-
ről, az ellátást érintő változásokról 
beszélgettünk.
A gyermekvédelmi törvény az általá-
nos rendelkezéshez ad egy kiegészítő 
szabályt, miszerint előnyben kell ré-
szesíteni a felvételi eljárás során azon 
kisgyermeket, akinek szociális vagy 
egyéb ok miatt egészséges fejlődése ér-
dekében szükséges a bölcsődei nevelés, 
gondozás. Akit egyedülálló (élettárssal 
nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált 
vagy özvegy családi állapotú) szülője 
nevel. Akivel együtt a családban nevelt 
kiskorú gyermekek száma a három 
főt meghaladja, valamint előnyben kell 
részesíteni azt a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult gyerme-
ket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban áll. Nem 
vehető fel az a gyermek, akire nézve 
eltartója gyermekgondozási díjban ré-
szesül, kivéve ha a gyermek 1 éves kora 
után a jogosult kereső tevékenységet 
folytat vagy képzésben vesz részt.
- Hogyan történik a bölcsődei ellátás 
igénybevételének módja?

- A bölcsődében a nevelési év tárgyév 
szeptember 1- től a következő év augusz-
tus 31- ig tart. Bölcsődébe folyamatos a 
jelentkezés. A felvétel az üres férőhelyek 
alapján történik. Azon szülők esetében, 
akiknek kulcsi tartózkodási címük van 
(lakcímet igazoló hatósági igazolványban 
feltüntetve), a felvételi döntést megelőz-
heti egy családlátogatás. A szülők a fel-
vételi kérelem nyomtatványt a bölcsődei 
telephelyen kérhetik, vagy elektronikus 
formában az önkormányzat honlapjá-
ról (http://www.kulcs.eu/intezmenyek/
bolcsode/) is letölthetik. A felvételi ké-
relmet írásban, formanyomtatványon 
személyesen, vagy postai úton a bölcső-
dében (Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde, 2458, Kulcs, Óvoda utca 
1.) a bölcsőde szakmai vezetőjénél lehet 
benyújtani hétfőnként 8-11 óra között és 
szerdánként 9-12 óra között. A felvételi 
kérelmeket a bölcsőde szakmai vezetője 
a beérkezések sorrendjében nyilvántar-
tásba veszi.
- Felvételről való döntésről hogyan értesül 
a szülő?
- Az intézményi jogviszony létesítéséről a 
hiánytalanul becsatolt igazolások alapján 
a vezető dönt. Az intézményvezető a 
döntés meghozatala előtt kikéri a bölcső-
de szakmai vezetőjének javaslatát. A 
döntésről minden év június 20-ig írásban 
értesítik a szülőt/törvényes képviselőt. Az 
értesítő levél kézhezvételét követően a 
szülő/törvényes képviselő a bölcsődében 
a bölcsődevezetőtől átveheti a felvétel-
hez szükséges dokumentumokat július 
20- ig.

- Jelenleg a bölcsődei egység hány csoport-
tal működik, hány gyermek nevelhető- 
gondozható egy csoportban?
- A nyitás óta egy bölcsődei csoport 
fogadja a három éven aluli gyermekeket. 
Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 
gyermek, ha valamennyi gyermek be-
töltötte a második életévét, legfeljebb 14 
gyermek nevelhető, gondozható.
- Mi a tapasztalat, elegendő az egy csoport 
a kulcsi családok számára?
- Már a nyitáskor kiderült, hogy a köz-
ségnek egy csoport nem elengedő, illetve 
nem tudunk korosztálybontást csinálni, 
ami meghatározza hány gyermeket lehet 
felvenni a vegyes csoportba. 
- Éves szinten átlagban hány kisgyermek 
kerül várólistára?
- Hét - nyolc fő az átlagosan a várakozók 
száma.
- Jelenleg mit lát hogyan alakul a követke-
ző gondozási év?
- Január óta folyamatosan érkeznek a 
felvételi kérelmek, és még előző évről is 
van a várólistán 2 kisgyermek. Jelen pil-
lanatban azt látom, hogy ha minden kis-
gyermek, aki betölti a harmadik életévét, 
és óvodaérett lesz július végére, akkor 11 
új kisgyermeket tudunk fogadni.    
- Van lehetőség betekinteni a bölcsőde 
életébe? 
- Természetesen. Nyílt napot szervezünk 
minden év május hónap utolsó hetében, 
illetve egyeztetett időpontban be lehet 
látogatni. A nyílt napok pontos dátumát 
az önkormányzat honlapján és a kihe-
lyezett plakátokon megtalálják a kedves 
érdeklődő családok.

Közeleg a tavasz, a gyönyörű, a csodaszép,
Várom már nagyon káprázatos kikeletét.
Mert nincs annál szebb, ha a táj újra ébred,
Sóhajtva lélegzik hosszan, nagyon mélyet!

Megmozdul a bokor, bimbók fakadnak,
Rügyezik az ág, végre tavasz van!
Madarak hordják a fészeknek valót,
Bogárkák járják a bejárhatót.

Minden megmozdul, nyüzsög, tüsténkedik,
A dolgos gazda is már tevékenykedik.
Teszi a dolgát erdő s mező,
A tücsök is épp most bújt elő.

Leporolja ruháját, vele hangszerét,
S már kezdi is félbehagyott koncertjét.
Lágy szellő bújik a bokrok alá,
Fürge nyulacskát futásra bíztatá.

Gyönyörű az élet újraindulása,
Mint csecsemő első oázása.
Az én vérem is bizseregni kezd,
Ha a tavasz ily módon  rám ijeszt.

Ilyenkor szívem szaporább,
S hajt engem tovább, tovább.
Megyek is ameddig erőmből futja,
Amíg a tavasz újból és újból visszaadja!

F. B.

Közeleg a tavasz  
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Dunán innen- Dunán túlOtthonosabbá vált az Adonyi Szociális Központ

Ópusztaszeri nyílzápor Mesteri övvizsga Ecsődi Kálmán a sportegyesület elnöke

Túra a Szentmihályi-erdőn át

Beköszöntött a tavasz, így újra birtok-
ba vehették az íjászpályát a sportolók. 
Mudra László, a Kulcsi Sport Egyesület 
íjász szakosztályának vezetője lapunk-
nak elmondta, még vár rájuk néhány 
karbantartási feladat, mint például 
avargyűjtés, lődomb magasítás, tűzra-
kóhely és környékének rendbetétele, 
magasles áthelyezése. Télen az edzése-
ket az iskolában tartották meg, ezúton 
is köszönik Budai Árpád igazgatónak a 
lehetőséget. 

- Az egyesületi élet fontos mozza-
nata volt a vezetőség megújítása, a 
feladatok megosztása. Bizalommal 
várjuk az idei évet, remélve, hogy a 
támogatások révén új terveket vált-
hatunk valóra. Ismételten szeretnénk 
részt venni íjászversenyeken, tervben 
van saját rendezésű verseny lebonyo-

lítása is. Idén júniusban tartják a jubi-
leumi, X. Nyílzáport az Ópusztaszeri 
Emlékparkban, melyen szintén részt 
veszünk, ahogy tettük ezt az eddigi 
években is- mondta Mudra László.

 Szeretettel várnak minden érdek-
lődőt az edzéseikre, melyeket min-

den vasárnap 14-18 óráig tartanak az 
íjászpályán.

 Kulcsi Sport Egyesület, Íjász 
Szakosztály.
Elérhetőség:

Mudra László, szakosztályvezető
+36 20 354 3779

Az Adonyi Szociális Központ, 
Kulcs telephely megújult kör-
nyezetben várja kedves ügyfe-
leit.  

Az épületben Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és  házigondozás szol-
gáltatás is működik. 
Az önkormányzat felújítatta az épü-
letet, kifestettek és új padlózatot ra-
gasztottak le, valamint a villamoshá-
lózatot is korszerűsítették. 

A házi gondozónők munkavégzé-
sének körülményeit sikerült jobbá 
tenni azzal, hogy bútorzatot és egy 
számítógépet kaptak. Az iroda bú-
torait (két szekrény és két íróasztal) 
egy adományozó, Ecsődi Kálmán 
ajánlotta fel az iskolaigazgatónak, 
Budai Árpádnak, aki a legutóbbi 
stratégiai tanácskozás alkalmával 
tapasztalta szerény körülmény-
inket, így felajánlotta részükre a 
bútorokat. Ecsődi Kálmán a hely-

színre szállította és bepakolta a 
bútorokat, köszönet érte! Mások 
is ellátogattak az intézményünk-
be, az iroda otthonosabbá tételé-
ben segítettek azzal, hogy képe-
ket és szőnyegeket adományoztak. 
Köszönjük a segítséget!  

Szloboda Andrea
családsegítő, 

szakmai egységvezető

Adonyi Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadás helye: Kulcs, Kossuth u. 67. 
(régi posta épülete)

Ideje: hétfő: 8-12 óra, kedd: 13-16 óra, 
szerda-csütörtök: 8-10 óra

Elérhetőség: e-mail: kulcsgyejo@gmail.com, 
mobil: 70/636-6311

Házi gondozás

Ügyfélfogadás: szerdánként 9-10 óráig, az Adonyi Szociális 
Központ épületében (régi posta épülete).

Elérhetőség: e-mail: kulcshazigondozas@gmail.com, 
mobil: 70/636-6311 

Gondozónők: Sárközi Ferencné,
Idősek, nyugdíjasok részére házi gondozás vehető 

igénybe, megváltozott feltételekkel, térítési díj ellenében. Szociális 
étkeztetés is igényelhető kedvező áron, 

ennek részleteiről a gondozónőknél érdeklődhetnek.

A Pentele Természetjáró Egyesület 
február 27-én rendezte meg a Dunán 
innen – Dunán túl elnevezésű tel-
jesítménytúrát. Ebben az évben 8, 
15, 20, 30 és 50 kilométeres távon 
nevezhettek a túrázás kedvelői.  Az 
Adonytól Dunavecséig vezető piros 
sávú turistajelzés mentén kijelölt 
út körülbelül öt kilométer hosszan 
halad át Kulcson, így ideiglenesen 
vendégül láthattuk a hosszabb távra 
nevező túrázókat.
A 20 kilométeres távra jelentkezett 
a nagyvenyimi Erdőjárók Klubja 
Természetbarát Egyesület tagja, 
Sipos Kinga, aki örömmel számolt 
be lapunknak a kirándulás kulcsi 
állomásáról.
„A tél végét, a tavasz kezdetét jel-
ző növényünk, a védett természe-
ti értékű hóvirág, amellyel utunk 

kezdetén, a Szentmihályi-erdőben 
találkoztunk.  A szervezők ideális 
időpontot választottak, hiszen amer-
re csak elláttunk, a szikrázó napsü-
tésben fehér virágtenger hullámzott 
körülöttünk. Az erdőt elhagyva a falu 
határában álló kertekben kutyák üd-
vözöltek bennünket. Az utcakép ve-
gyes, hiszen a hétvégi telkek, üdülők 
között több helyen lakóházak ékelőd-
nek. Mintegy 2 kilométernyi séta 
után páratlan dunai panoráma tárult 
elénk, a képet virágzó mandulafa lát-
ványa egészítette ki. Tiszta, rendezett 
utcákban jártunk. A környék nyugal-
mát jellemezte, hogy ezen a hétvégi 
délelőttön a túrázókon kívül mind-
össze két emberrel találkoztunk. A 
festői szépségű Duna mellett haladva 
búcsúztunk el Kulcstól, és Rácalmás 
irányába mentünk tovább.”

Fotó: Németh László - Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület, elnök 

Fekete öves mesterrel edzhettek 
a Yamaguchi Karate SE karaté-
kái. A helyi Karate Sportegyesü-
let március 14-i rendezvényén 
övvizsgát is tartottak a gyere-
keknek. 
 
Az iskolánk tornatermében rendezett 
vizsgát egy órás bemelegítő edzés 
előzte meg, majd ezután következett 
a két órás kyu vizsga. Az erőnléti 
és technikai feladatok mellett küzdő 
alapokat és ügyességi feladatokat kel-
lett a gyerekeknek bemutatniuk.

Büszkén mondhatjuk, hogy mind a 
közel húsz gyermek számára sike-
resen végződött a vizsga, valaki egy, 
valaki kettő szövetcsíkot kapott az 
övére, azonban volt olyan is, aki egy 
övfokozatot lépett előre.

- Mi edzők, segédedzők örömmel 
tapasztaltuk a gyerekek fegyelme-
zett hozzáállását és koncentrációját 
a vizsga egésze alatt. Ezúton is gra-
tulálunk mindenkinek a sikeres öv-
vizsgához - mondta lapunknak Ványi 
Brigitta edző.

Márciusban tartotta meg éves 
közgyűlését a helyi sporte-
gyesület, amelyen elfogadták 
a 2015-ös beszámolót, vala-
mint tisztújításra is sor került. 

Az eddigi elnök, Posch János visz-
szaadta mandátumát, és a közgyű-
lés tagjai Ecsődi Kálmánt válasz-
tották meg utódjának. Mellette 
az elnökség munkáját Jobb Dávid 
és Révész Péter vezetőségi tagok 
segítik.
Az egyesület szakosztályainak 
szakmai vezetői: Posch János (fut-
ball), Mudra Lászó (íjászat) és 
Keleméri Gábor (vízi). 

A vezetőségbe további tagokat 
is keresnek. Olyan személyekkel 
szeretné az egyesület bővíteni a 
tagjai sorát, akik kapcsolatrend-
szerük, szakmai múltjukból adó-
dóan sokat segíthetnek az egyesü-
let fejlesztésében.
Az átalakuló egyesületi vezetés 
fő célja a szervezet gazdaságos 
működtetése, illetve a szakmai és 
adminisztratív teendők hatékony 
ellátása. További cél az aktív tag-
ság, valamint a sportoló létszám 
bővítése.

A futball mellett a másik két 
meglévő szakosztály (íjász és 
vízi) fejlesztésén túl a jövőben 
új szakosztályok létrehozásán és 
integrálásán is dolgoznak. E te-
vékenység célja, hogy valamennyi 
kulcsi sportág egy közös, az ön-
kormányzattal jól és hatékonyan 
együttműködő szervezet kereté-
ben tudjon fejlődni és minél több 
sikert elérni.
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Áprilisi programok a Faluházban

Állandó programok

Hétfő:   
s15 órától Nyugdíjas Klub 
s16.30-tól Fashion Dance Group 
táncpróba
s 18 órától Jóga Veréb Judittal

Kedd:  
s10 órától Ringató babáknak Veréb Judittal  
(minden hónap 2. keddjén)
sBaba-Mama Klub (minden 3. kedden) 
– Hastánc babával
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör

Szerda: 
s16-17 óra között Vidám Emberek 
Közössége
s17 órától Szabadidő Klub – alakfor-
máló torna
s19 órától Jóga Fehérvári Ágnessel 

Csütörtök:  
s17:30-tól Szabadidő Klub – alakfor-
máló torna

Péntek:  
s10 órától Baba-Mama Klub a védőnők-
kel (minimum havi egy alkalommal)

s 16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi 
Katalinnal
s 19 órától jóga Fehérvári Ágnessel

Szombat: 
s8-12óra között Bolhapiac (havi 1 
alkalommal)

Vasárnap: 
s17.30-tól FormaTorna 

További események
Április 7-én, csütörtök, 8-12 óra között 
Ingyenes Ruhaosztás 

Április 7-én, csütörtök, 13-15 között 
Vegyes Vásár

Április 9-én, szombat, 19 órától 
RETRO Disco (támogatói jegy)

Április 11-12-én, 
Költészet napi szavalóversenyek

Április 12-én, kedd, 10 órától 
RINGATÓ zenés foglakozás Veréb 
Judittal 800 Ft/alk.

Április 14-én, csütörtök, 13-15 között 
Vegyes Vásár

Április 15-én, péntek, 10 órától 
Baba-Mama Klub 

Április 16-án, szombat, 8-12 óra között 
Bolhapiac (iskolában)

Április 18-án, hétfő, 9-11 között 
Vegyes Vásár

Április 19-én, kedd, 10 órától 
Baba-Mama Klub – Hastánc babákkal 
(ingyenes)

Április 21-én, csütörtök, 16 órától
„Egészség-percek” – Időskori táplálko-
zás (vendég: Soósné Terike, diplomás 
dietetikus nővér 

Április 23-án, szombat, 
Kulcsi Kertbarát Kör – Kiss Kertészet 
(Dunavecse) egynyáriak beszerzése

Április 23-án, szombat, 15 órától 
Kiállítás megnyító – Fonoda 
gyártörténeti

Április 29-én, péntek, 13-15 között
 Vegyes Vásár

Április 30-án, szombat, 
Májusfa állítása (Sportpálya)

2016. május 1-én, vasárnap, 
Falunap (Sportpálya)

Kiállítások: 

- április 23-tól Fonoda gyártörténeti 
kiállítás
 - Horváth Katalin paverpol alkotásai  
Információ: Márton Andrea (70) 
639-0149
         

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

2016
BOLHA
NAPTÁR

Majálisra készülünk!
Május elsején családi program-
mal készülünk, amelyen minden 
korosztály megtalálhatja a kedvére 
való szórakozást! Kapcsolódjunk ki 
együtt!
Tervezett programok: Mazsorettek, 
Anyák napi meglepetés műsor, he-
lyi tehetségek és neves fellépők a 
színpadon, gyermekprogramok, 
légvárak, főzőverseny,tombola 
A részletes programokat a májusi 
lapszámunkban olvashatják.


