
A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 
rendvédelmi tanulói számára szervez-
ték meg az Ifjú Polgárőr Tábort június 
16-22. között Kulcson. A tábor ötlete 
dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária ne-
véhez fűződik, aki azzal a céllal hozta 

létre a programot, hogy a fiatalok 
gyakorlati tapasztalatokkal gazdagod-
janak. Az ünnepélyes megnyitó júni-
us 16-án volt a polgármesteri hivatal 
dísztermében. A program során meg-
ismerkedhettek a diákok a polgárőr 

hivatás rejtelmeivel, tovább javíthat-
ták állóképességüket, bepillanthattak 
a fegyveres szervek munkájába, gya-
korolhatták az elsősegélynyújtást.

Folytatás a 3. oldalon

Írásunk a 6-7  oldalon

Tizenhét nyolcadikos diák bal-
lagott el a kulcsi Fekete István 
Általános Iskolából. Az ünnep-
ség megelőzően tartották a bo-
londballagást, amikor is a végzős 
diákok mókával, vidámsággal 
töltötték a napot. Másnap már 
a búcsúzásé volt a főszerep, hi-
szen a diákként utoljára vonul-
tak együtt az általános iskolában, 
körbejárták az épületet, aztán az 
udvaron sorakoztak fel, hogy el-
köszönjenek egymástól, tanára-
iktól, az iskolától. Budai Árpád 
iskolaigazgató egy-egy személyes 
gondolatot is mondott a ballagó-
iknak, végül az ismert dalszöveg 
utolsó sorával zárta beszédét: „Én 
csak azt kívánom, bármi lesz is, 
hogy ember légy, fiam!”

10. oldal

Isten éltesse!
Újabb polgárral bővült a 
kulcsi szépkorúak tábora, 
Szabó Györgyné Margit 
néni a kilencvenedik 
születésnapját ünnepel-
hette.
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Büszkeségünk
Még csak egy éve kez-
dett kenuzni a kulcsi 
fiatalember, máris szép 
sikereket ért el a diáko-
limpián a tizenöt éves 
Horváth Benedek.

Ifjú polgárőrök tábora

Elballagtak

Kulcs már a világhálón! kulcs.eu

9. oldal



2 júliusKulCs – jó itt lenni!

A Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde is csatla-
kozott a rendőrség közlekedés 
biztonsági programjához. 

Az ovizsaru programot Fridrich 
Ferenc rendőr zászlós és Fridrich 
Tamás rendőr törzsőrmester népsze-
rűsítette óvodánkban.

A bölcsődésektől a nagycsoporto-
soknak szóló program során számos 
veszélyre hívták fel az „ovizsaruk” 
a gyerekek figyelmét, amely az ut-
cán vagy otthon érheti őket. Például 
megtanulták, hogy a zebrán egymás 
kezét fogva csoportban haladjanak 
át, csakis a zöld jelzésen. Az alap-
vető közlekedési táblák jelentéséről 
és a kerékpár biztonsági felszerelé-
seiről is beszéltek a kicsiknek, akik 
közelről szemügyre vehették a rend-
őr zászlós bilincsét is. A gyerekeket 

egy igazi rendőrautó várta az udva-
ron, aminek megszólalt a szirénája 
is, a hangos beszélőben pedig egy-
más után hangzott fel a ” Figyelem 
itt a rendőrség!” felszólítás. 

A kulcsi és rácalmási körzeti meg-
bízott rendőrök minden gyereknek 
fényvisszaverő láthatósági karszalag-
gal, kulcstartóval és karkötővel ked-
veskedtek, valamint minden csoport 
kapott kerékpározáshoz szükséges 
biztonsági csomagot. Ezeket az aján-
dékokat a Fejér Megyei Rendőr- fő-
kapitányság támogatta. 

Fridrich Tamás rendőr törzsőrmes-
ter, a kulcsi körzeti megbízott kérdé-
sünkre megjegyezte, hogy a gyerekek 
már most meglepően jól ismerik a közle-
kedési táblákat, ez nagyon megnyugtató. 
Fridrich Ferenc rendőr zászlós még tá-
vozása előtt megígértette az ovisokkal, 
hogy szót fogadnak, jól viselkednek és 
nem verekednek.

A Kulcsi Kertbarát Kör és a 
Faluház által nyár elején meghir-
detett fotópályázatra szép számmal 
érkeztek a nevezések. A kertfotókat 
feltöltötték az internetes közösségi 
oldalra. A „tetszési arány” alakí-
totta a végeredményt. A közel 20 
pályázat gondos kertgazdái közül 
a hivatalosan megszámlált szavaza-

tok alapján kerülnek ki a nyertesek. 
A nyeremények közt szerepelnek 
kerti szerszámok, évelő növények, 
valamint a fődíj nyertese bármit 
választhat magának 5000 forint ér-
tékben egy kertészet választékából. 
A következő lapszámban bemutat-
juk a helyezetteket és újabb „kertes” 
programra hívjuk a kertbarátokat!

HíreK

A gyerekek védelméért

Valódi ovizsaruk

A legszebb kulcsi kert

A Vidám Emberek Csapata júni-
us elején a Révfülöpön rendezett 
két napos Nyugdíjas Találkozón 
vett részt.

Radnóné Erzsike számolt 
be a balatoni élményekről. 
„Június 3-án a déli órákban érkeztünk 
meg Révfülöpre, ahol a szállásunk 
elfoglalása után sétát tettünk a ki-
kötőben, megpihentünk a gyönyörű 
színpompában virágzó Rózsakertben, 
megcsodáltuk a Balatonban úszká-
ló hattyúkat és kacsákat. Megnéztük 
Raffai Béla szobrászművész 
„Békakirály „ bronz ivókútját. Vacsora 
után a Vakáció Üdülőben vendéglátó-
ink karaoke programot szerveztek ré-
szünkre, énekléssel és sok nevetéssel, 
jókedvűen zártuk a napot. 

Június 4-én 10 órától kezdődött a 
Nyugdíjas Találkozó, ahol az ország 
minden részéről érkezett csoportok 
mutatkoztak be. A mi csapatunk is 

bemutatta Kulcs községet, és egy kis 
énekcsokorral kedveskedtünk a hall-
gatóságnak. 

Két órakor hajókiránduláson vet-
tünk részt, egy hatalmas, 600 főt be-
fogadó hajóval fedeztük fel a Balaton 
szépségeit. Az égiek kedveztek ne-
künk, mert láttuk a túlpartot, ahogy 
a fekete viharfelhők elárasztják a par-
tot, mi pedig néhány kilométerrel ar-
rébb verőfényes napsütésben hajó-
káztunk.

Este a szervezők élőzenés bált ren-
deztek, ahol kortól, nemtől függetle-
nül roptuk a táncot, nagyon jót mu-
lattunk. Június 5-én feltöltődve in-
dultunk haza, menet közben megáll-
tunk Balatonfüreden, ahol városnéző 
kis vonatra szálltunk és megcsodáltuk 
Füred nevezetességeit, történelmét. 
Sétáltunk az ottani Rózsakertben, a 
kikötői és vásári forgatagban. Délután 
a viharral együtt érkeztünk haza 
Kulcsra, de nagyon sok élménnyel és 
barátokkal lettünk gazdagabbak.”

Nyugdíjas találkozó

A Kulcsi Református Egyházközség minden vasárnap 9 órakor tart isten-
tisztelet a református templomban. 

Ideiglenes lelkipásztor: Oláh László. Telefon: (30) 242 1275 

Református istentisztelet

A rendőrök megtanították mit jelentenek a közlekedési táblák

Hajókirándulás és bál is szerepelt a programban

Révfülöpi utazás
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Ifjú Polgárőr Tábor Kulcson

Sport, bemutató, elsősegélynyújtás
A Dunaferr Szakközép- és 
Szakiskola rendvédelmi tanulói 
számára szervezték meg az Ifjú 
Polgárőr Tábort június 16-22. 
között Kulcson. 

A tábor ötlete dr. Menyhártné dr. 
Zsiros Mária nevéhez fűződik, aki 
azzal a céllal hozta létre a programot, 
hogy a fiatalok gyakorlati tapasz-
talatokkal gazdagodjanak. A tábort 
Jobb Gyula, Kulcs polgármestere is 
támogatta, valamint fővédnöknek dr. 
Dorkota Lajost, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal el-
nökét is sikerült megnyerni. Rajtuk 
kívül többen is a kezdeményezés-
hez álltak, úgy, mint az Országos 
Polgárőr Szövetség, Fejér Megyei 

Polgárőr Szövetség, Kulcsi Polgárőr 
Egyesület, a Dunaújvárosi Rendőr 
Kapitányság, a Pentelei Molnár János 

Szakképző Iskola, valamint a Carpe 
diem Alapítvány is. Az ünnepélyes 
megnyitó június 16-án volt a polgár-

mesteri hivatal dísztermében. Jobb 
Gyula polgármester köszöntője után, 
Horváth Róbert az OPSZ nevében 
az ifjú polgárőrképzés országos je-
lentőségéről beszélt. Cseh István, a 
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség te-
vékenységéről és a tábor létrejötté-
ről szólt. Csapó Gábor, a Dunaferr 
Szakközép- és Szakiskola igazgatója 
elmondta, hogy a rendvédelmi kép-
zés az iskola szempontjából nagyon 
fontos, és hangsúlyozta a példaér-
tékű összefogás jelentőségét, mely-
nek köszönhetően a tábor létrejött. 
Ezután dr. Menyhártné dr. Zsiros 
Mária ismertette a programokat és 
ünnepélyesen megnyitotta a tábort. 
A program során megismerkedhet-
tek a diákok a polgárőr hivatás rejtel-
meivel, tovább javíthatták állóképes-
ségüket, bepillanthattak a fegyveres 
szervek munkájába, gyakorolhatták 
az elsősegélynyújtást.

Horváth Róbert OPSZ alelnöke, Cseh István FMPSz elnöke, Jobb Gyula polgármester, dr. Menyhárt Ferenc 
önkormányzati képviselő, Csapó Gábor Dunaferr Szakközépiskola igazgató, Zemanko Zoltán Dunaferr 
Szakközépiskola igazgatóhelyettes, Könyves Ágnes Pentelei Molnár János Szakképző Iskola igazgatója,  
Törköly László dunaújvárosi rendőrkapitány helyettes, Kinter Gyula a Kulcsi Polgárőr Egyesület vezetője,  
dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária

A megnyitó rendezvényen a Dunaferr Szakközép- és Szakiskola kilencedikes rendvédelmi osztályos tanulói

Tisztelt Tábornok Urak! Polgármester Úr! Tisztelt Meghívottak!

Kedves Fiatal Barátaim!

Az elmúlt héten jelentős esemény zajlott le Kulcson! A település sorsát szem előtt tar-
tó, elkötelezett, önzetlen emberek összefogásából egy magas színvonalú ifjú polgár-
őrképzés valósult meg, ami azon túl, hogy növeli a község értékét, bizonyítja a helyi 
kezdeményezések értelmét, de ennél sokkal több is! A jövő nemzedék nevelésében 
használható legjobb módszerek és formák nagyszerű példája!

A mai fiatalokat, az úgy nevezett Y és Z generációt, sokan illetik kritikával: virtu-
ális világban élnek, csak az anyagiakra összpontosítanak, individuálisak, nem érdek-
li őket a politika, a közösség, sokkal kevésbé fogékonyak a környezetük problémái 
iránt, mint az előző X, vagy a babyboom nemzedék tagjai. Legalábbis ezt olvastam 
nemrég egy, a San Diego-i Egyetem kutatói által készített tanulmányban. Egy másik 
elemzés viszont azt a következtetést hozta, hogy ha a fiatalokat folyamatosan csak 
bíráljuk, szembesítjük a hibáikkal, címkéket ragasztunk rájuk, egy idő után szükség-
szerűnek tekintik magukat alkalmatlannak, szerethetetlennek, egoistának, és végül is 
ilyenné válhatnak. Én magam is így gondolom!

Ezért örültem a fővédnöki felkérésnek, és ezért vállaltam el a kulcsi kezdeménye-
zés támogatását, mert a felé hajlok, hogy nem a kritizálás, hanem a felnőttek okos 
útmutatása neveli jól a fiataljainkat! A táborban alkalmazott, tevékenységekben megva-
lósuló tanulás módszerét azért tartom jónak, mert lehetőséget ad a fiataloknak, hogy 
tapasztalt szakemberektől sajátíthassák el a későbbi hivatásukhoz szükséges külön-
böző fogásokat és készségeket. 

Őszintén sajnálom, hogy mindezt nem személyesen mondhatom el Önöknek, de 
munkakörömből adódó kötelezettségeim ezekben a napokban külföldre szólítottak. 

Pedig készültem rá, hogy az esti tábortűznél, egy baráti beszélgetésben, felteszek 
majd néhány kérdést a táborozóknak, amire most nem kerülhetett sor! Bízom benne, 
hogy ennek a jó kezdeményezésnek a folytatása során még lesz lehetőség a most 
elmaradt személyes beszélgetésekre!

Gratulálok a program megálmodóinak, megvalósítóinak, a szervezőknek és a tá-
mogatóknak! Köszönöm az OPSZ Elnökségének, a Magyar Honvédség fő sebészé-
nek, a Fejér megyei Polgárőrszövetségnek, a Kulcsi Polgárőr Egyesületnek, Kulcs 
polgármesterének és képviselő testületének, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak, a 
katasztrófavédelem dunaújvárosi szervezetének, a BV Pálhalmai parancsnokságának, 
a Carpe Diem Alapítványnak, a Meiser-Ferroste Kft.-nek, a Dunaferr Szakközépiskola, 
a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola vezetésének és tanárainak a munkáját 
és támogatását!

Titeket, pedig, kedves fiatalok, arra biztatlak, hogy szeressétek a szakmátokat, 
igyekezzetek minél alaposabban elsajátítani, hiszen az elmúlt héten láthattátok, milyen 
sokszínű és változatos a köz szolgálata, mennyiféle képességre, tudásra van szüksé-
gük azoknak, akik emberekkel, közügyekkel akarnak foglalkozni! Legyetek kitartók és 
elkötelezettek, kapcsolódjatok be továbbra is önkéntesként mind azokba a feladatok-
ba, ahol jobban megismerhetitek jövendő pályátok szakmai fogásait!

Budapest, 2016. június 14.
 Üdvözlettel:

 Dr. Dorkota Lajos
 fővédnök
 a Magyar Energetikai  
 és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
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A belföldi gépjárművek adóját a gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) sza-
bályozza. A gépjárműadó központi adó és nem helyi 
adó, ami azt jelenti hogy az adóhatóság az Országos 
Járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg az adót 
és határozat útján közli az adófizetésre kötelezettel. A 
befizetett és beszedett gépjárműadó 60%-át a Magyar 
Államkincstárnak (központi költségvetésnek) kell átutal-
ni, így csak a 40%-a marad a helyi önkormányzatnál.

Az adó alanya az a személy, aki a naptári év első 
napján az Országos Járműnyilvántartásban üzembentar-
tóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

Ha a gépjárművet év közben helyezik forgalomba ak-
kor az az adó alanya, aki a forgalomba helyezés hónap-
jának utolsó napján üzembentartóként (tulajdonosként) 
be van jegyezve. Adókötelezettség a forgalomba helyezést 
követő hónap első napjától keletkezik. 

Tulajdonjog átruházása esetén (eladás) az eladónak 
bejelentési kötelezettsége van, az adásvételi szerződést a 
járási hivatal okmányirodájában be kell mutatnia legké-
sőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 na-
pon belül (január 15!). Ha ezt elmulasztotta és a vevő 
sem íratta át a gépjárművet, január 1-i állapot szerint 
annak az évnek is az eladó marad az adóalanya, vagyis 
ő fizeti a gépjárműadót.

Súlyos mozgáskorlátozottsággal összefüggő mentesség 
illeti meg
— a súlyos mozgáskorlátozott személy adóalanyt és a
— súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, illetve gondnokság 

alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt 
szállító, vele közös háztartásban élő szülő adóalanyt.

A mentesség csak a mentességre jogosult adóalany egy 
darab, 100 kilowatt teljesítmény el nem érő személy-
gépkocsija után, de legfeljebb évi 13 ezer forint erejéig 
jár. A mentességet kérelmezni kell.

Súlyos mozgáskorlátozottnak minősül az a személy, 
aki a súlyos mozgáskorlátozottságát a súlyos mozgás-
korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szó-
ló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet meghatározott ál-
lapota miatt ezt a tényt orvosi szakvélemény, szakható-
sági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatá-
val igazolja. 

A kérelemhez a nyomtatvány hivatalunknál besze-
rezhető, illetve a www.kulcs.eu honlapunkról letölt-
hető! A kérelemhez csatolni kell a szükséges doku-
mentumokat, melyek a súlyos mozgáskorlátozottságot 
igazolják. Ennek hiányában a mozgáskorlátozottság 
megállapításához szükséges orvosi papírokat, melyet 
az adóhatóság az illetékes rehabilitációs szakigazga-
tási szervhez továbbít, kérelmezve a közlekedő ké-
pesség minősítését.

Az adó alapja:  
— személyszállító gépjármű – ide nem értve az autó-

buszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesít-
ménye, kilowattban kifejezve. 

— az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.

— a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltünte-
tett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 
50%-ával.

— nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját 
tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval 
vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) 
megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges-
vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:
A személyszállító gépjármű esetén
— a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 

345 Ft/kilowatt,
— gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/

kilowatt,
— gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/

kilowatt,
— gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/

kilowatt,
— gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt köve-

tő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű 
esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 
100 kilogrammja után:
a)  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendsze-

rű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 
850 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges-
vontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott sze-
mélyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergép-
jármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű 
ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót 
kell fizetni. 

Mikor és hogyan kell fizetni?
A gépjárműadót az adózó gépjárműadó számlájára kell 
megfizetni, az adófizetési kötelezettség teljesítésének ese-
dékességéig. Amennyiben valakinek több gépjárműve 
van, a befizetés elszámolása nem rendszám szerint tör-
ténik, hanem fizetési esedékesség alapján, a befizetések 
esedékessége szerint kerülnek elszámolásra. Ez azt 
jelenti, hogy nem válaszható meg az, hogy melyik autóra 
akar fizetni az adózó. Akkor szokott problémát jelenteni, 
ha a tulajdonos kölcsönadja az autóját, és úgy gondolja, 
hogy Ő csak arra az autóra fizet, amit Ő használ; amit 
nem használ, arra nem. Ebben az esetben is az üzemben-
tartó (tulajdonos) marad alanya az adónak, így fizetési 
kötelezettség is terheli, az adó meg nem fizetését rajta kell 
számon kérni. 

A gépjárműadó meg nem fizetése esetén végrehajtá-
si eljárás kezdeményezhető (munkabér letiltás, inkasszó, 
gépjármű lefoglalás). A Gjt. alapján amennyiben az adó-
alany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja az 
adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalom-
ból való kivonását. 

Ha a gépjármű adózással kapcsolatban kérdésük me-
rülne fel, állunk szíves rendelkezésükre. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8-12-ig, szerda: 8-12, 13-17-ig, péntek: 8-12-ig. 
Telefon: 25/440-400- 4 mellék. 

Kulcs Községi Önkormányzat Adóhatósága

Közélet

A gépjármű-adózás szabályai
Hivatali kisokosCserkésztábor

Táborokat szerveznek a cserkészek, 
amelyhez még lehet csatlakozni

Május 20-22. között rendezték 
meg az őrsvezetőképzést a cserké-
szek, akik a program zárásaként a 
szombat esti vacsorát a csapat fel-
ajánlásával főzték meg a résztvevők-
nek. Blau Sándor, a cserkészek veze-
tője elmondta, két jelöltjük készülhet 
a nyári táborra, amely augusztus 3-12. 
között lesz. 

Május 28-án a szigetre látogatott a 
csapat. A tanösvényen kiképzésforgót 
tartottak, piknikeztek, a nyakkendő-
harcot gyakorolták. 

Június 25-én évértékelő grillpar-
tit tartanak, ahol a további tervekről, 
programokról is beszélnek. Túrákat 
szerveznek június 26-án, július 11-
én és július 17-én.

A „Cserkészen az életre” elneve-
zésű tábort két turnusban tartják, 
augusztus 7-12., valamint augusztus 
14-19. között. Blau Sándor arra hívja 
fel a figyelmet, hogy aki a cserkészek 
szervezésében szeretne elutazni a tá-
borba, az július 3-ig levélben vagy a 
(30) 432-0795-ös telefonszámon je-
lezze nála. Az érdeklődők számától 
függően döntenek az utazás módjáról, 
de egyénileg is lehet utazni.

A csapattábort augusztus 21–28. 
között tartjuk. A táborhelyet felde-
rítettük Bugacon, a program is ala-
kul. Aktív csapattagoknak az idén is 
próbáljuk tartani az 5000 Ft+utazás 
díjat, a többieknek önköltségesen 
14.000 Ft részvételi díjért lehet részt 
venni. Jelentkezési határidő július 20., 
ekkor kell befizetni a tábor költségét 
is – mondta Blau Sándor.

A csapatból néhányan részt vesz-
nek az Erdélyi Kárpát Egyesület ván-
dortáborán. Akit érdekel ez az utazás, 
annak is segítenek a részvétel meg-
szervezésében. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
technikai okok miatt megválto-
zott a Jármai Károly Csepel- szi-
getkerülő Vízitúra időpontja. Az 
5 napos kenus-kajakos túra július 
14. (csütörtök) - július 18. (hétfő) 
között kerül megrendezésre.

További tájékoztatásért keres-
sék dr. Keleméri Gábort a (70) 
216-2284-es mobilszámon, vagy 
a kelemeri.gabor@upcmail.hu 
elektronikus levélcímen. 

Jó vizet, jó időt és gazdag él-
ményeket kívánunk a résztvevők-
nek! 

Kulcsi Sportegyesület 
Vízisport Szakosztály

Változott az időpont
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Ha a gépjárművet év közben helyezik forgalomba ak-
kor az az adó alanya, aki a forgalomba helyezés hónap-
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ménye, kilowattban kifejezve. 

— az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.

— a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltünte-
tett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 
50%-ával.

— nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját 
tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval 
vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) 
megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges-
vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:
A személyszállító gépjármű esetén
— a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 

345 Ft/kilowatt,
— gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/

kilowatt,
— gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/

kilowatt,
— gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/

kilowatt,
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a)  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendsze-

rű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 
850 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges-
vontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott sze-
mélyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergép-
jármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű 
ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót 
kell fizetni. 

Mikor és hogyan kell fizetni?
A gépjárműadót az adózó gépjárműadó számlájára kell 
megfizetni, az adófizetési kötelezettség teljesítésének ese-
dékességéig. Amennyiben valakinek több gépjárműve 
van, a befizetés elszámolása nem rendszám szerint tör-
ténik, hanem fizetési esedékesség alapján, a befizetések 
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jelenti, hogy nem válaszható meg az, hogy melyik autóra 
akar fizetni az adózó. Akkor szokott problémát jelenteni, 
ha a tulajdonos kölcsönadja az autóját, és úgy gondolja, 
hogy Ő csak arra az autóra fizet, amit Ő használ; amit 
nem használ, arra nem. Ebben az esetben is az üzemben-
tartó (tulajdonos) marad alanya az adónak, így fizetési 
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si eljárás kezdeményezhető (munkabér letiltás, inkasszó, 
gépjármű lefoglalás). A Gjt. alapján amennyiben az adó-
alany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja az 
adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalom-
ból való kivonását. 

Ha a gépjármű adózással kapcsolatban kérdésük me-
rülne fel, állunk szíves rendelkezésükre. 
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További tájékoztatásért keres-
sék dr. Keleméri Gábort a (70) 
216-2284-es mobilszámon, vagy 
a kelemeri.gabor@upcmail.hu 
elektronikus levélcímen. 
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A tombolaszelvényt buszjegyre váltották

Kiállítás a Fonodáról

Egyre több régi kép és emlék került 
elő a Molnár Lajos és Bacsa Lajos 
által szervezett fonodai kiállításhoz. 
A szervezők célja az volt a tárlattal, 
hogy felelevenítsék az egykori fonoda 
dolgozóinak mindennapjait, és nosz-
talgiázzanak egy kicsit arról az időről.

Kulcson több mint húsz egykori 
fonodai dolgozó él, akik a mai napig 
nem felejtették el a gyapjú jellegzetes 
illatát. Nem titkolt szándékuk volt a 
szervezőknek az is, hogy a mai ge-
nerációnak bemutassák Dunaújváros 

történetének fontos részét, hiszen a 
fonodát 1958-ban a Vasmű mellett, a 
női foglalkoztatás megoldására hoz-
ták létre. A ’80-as években 1200 fő 
is dolgozott a gyárban.

Így jött létre a kiállítás, melynek 
megnyitójára május 21-én került 
sor a Faluházban. A nagysikerű tár-
lat megnyitóján több, mint száz ér-
deklődő volt. 

A „Még egyszer – a Fonoda” cí-
mű kiállítást július 29-ig lehet meg-
tekinteni a Faluházban.

Egy életre szóló élménnyel 
gazdagodott a Bartkó csa-
lád, miután a tombolaszelvény 
nagy szerencsét hozott nekik a 
Falunapon.

Bartkó Krisztina és Krisztián 
Makrygialosra, az Olympic Riviéra 
legészakibb üdülőfalujába utaz-
tak, hogy beváltsák az Androméda 
Travel által felajánlott szállásutal-
ványukat, amit a tavalyi tombolán 
nyertek a Falunapon. A napokban 
tértek haza Görögországból, nem 
kevesebb, mint 1024 kilométer 
megtétele után. A kulcsi pár május 

31-én indult autóbusszal a Budapesti 
Műcsarnoktól, hogy megismerjék a 
görög életérzést és a szépséges tájat.

Az egy hetes nyaralás során sok 
helyre eljutottak Krisztináék, meglá-
togatták a Meteorákat, az Edessa víz-
esést, az Olympus hegyet, valamint 
Görögország legősibb faluját Palaiost. 

Jártunk már korábban több felé, 
de a csodaszép Égei-tengert még nem 
láttuk, a görögök határtalanul barát-
ságosak, mosolygósak, közvetlenek – 
mondta Krisztina. 

Krisztián szerint minden nagyon 
szép, de a hajókázás Kostas kapitánnyal 
Skiathos szigetére páratlan és felejthe-
tetlen élmény marad számára. 

A tárlatot július 29-ig lehet megtekinteni

Kedves szülőK!
Egy gyors felmérés azt mutatta, hogy sok szülő igényelne gyermeke szá-
mára hasznos elfoglaltságot a nyári szünetben. Szívesen szervezünk a 
kulcsi gyerekeknek kikapcsolódást nyújtó nyári tábort, ahol nem csupán 
megőrzést, hanem kreatív fejlesztést és pihenést biztosítunk számukra. 
Többféle tematika mentén van lehetőségünk felépíteni a programot, il-
letve az időpontokat is rugalmasan tudjuk kezelni, ehhez azonban tud-
nunk kell a jelentkezők számát, életkorát és az alkalmas időpontokat!

A tábor tervezett időpontja egyelőre:
2016. július 4-15-ig 8:30-16 óra között (hétfőtől péntekig)

2016.augusztus 8-19-ig 8:30-16 óra között (hétfőtől péntekig)

Ellátás: napi háromszori étkezés, frissítő hideg  
vagy meleg gyümölcstea, limonádé, gyümölcs

7:30-tól szeretetteljes szakmai felügyeletet nyújtunk, biztonságos, kul-
turált környezetben. A napi programban kreatív alkotás/újrahasznosítás, 
agyagozás, játékos elméleti és sportfeladatok, önismereti és kommuni-
kációs szerepjátékokra lesz lehetőség, de azt pontosan az életkornak és 
várható érdeklődésnek megfelelően alakítjuk majd ki!

Költség: 3500 Ft/fő/nap. Testvérek esetén kedvezményre van lehetőség: 
napi 500 Ft/ testvér, összesen 2500 Ft/hét

Kérjük, juttassák el ismerőseiknek, szomszédjaiknak is a lehetőség hírét, 
ezzel is elősegítve a tábor megvalósítását. 

A programot legalább tíz gyermek jelentkezése esetén tudjuk vállalni.
A táborra legkésőbb június 30-ig lehet jelentkezni az  alapitvany.boldog@
gmail.com e-mail címen, vagy  a (30) 396-7739-es telefonon. Ezt köve-
tően, egy előre egyeztetett időpontban összehívjuk az érdeklődőket, és 
közösen kialakítjuk a legmegfelelőbb megoldásokat!

A szervezők

Több mint százan vettek részt a megnyitón

Felejthetetlen élményekkel gazdagodott a Bartkó család

Görögországi utazás
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A kulcsi Kossuth Lajos utcá-
ban nagy volt a nyüzsgés jú-
nius 16-án, hiszen délelőtt tíz 
órától kezdetét vette a kulcsi 
iskola végzőseinek ballagá-
sa. Az intézmény épülete kí-
vül-belül ünneplőbe öltözött a 
ballagókat búcsúztató hetedik 
osztályos diákok és a Szülői 
Munkaközösség jóvoltából.

Hagyományos módon a végzősök vé-
gigjárták az iskola épületét, majd az 
udvaron sorakoztak fel, hogy búcsút 
vegyenek egymástól, tanáraiktól, az is-
kolától. A diákokat és rokonaikat, hoz-

zátartozóikat elsőként Budai Árpád 
igazgató köszöntötte. Mint mondta, a 
biztos tudást nyújtó alapok lerakása 
mellett, legalább annyira fontos tanu-
lóik szeretetteljes nevelése is. 

Nyugodtan mondhatom, hogy ez 
a ti osztályotokban sikerült is. Hiszen 
minden kollégám biztos lehetett ben-
ne, ha hozzátok ment órára, kedves, fe-
gyelmezett, nyugodt és figyelmes társa-
ság fogadta – fogalmazta Budai Árpád.

Az iskola igazgatója megköszön-
te kollégáinak a tartalmas, következe-
tes munkát, törődést, szeretetet, amit 
a nyolc év alatt nyújtottak a gyere-
keknek. Hangsúlyozta, hogy a most 
elballagó gyermekek boldogulásáért 
szükséges volt a biztos családi háttér 
is.  Búcsúzóul mind a tizenhét ballagó 
diáknak egy-egy személyes gondolatot 
mondott az igazgató. Végül az ismert 
dalszöveg utolsó sorával zárta beszé-

dét: „Én csak azt kívánom, bármi lesz 
is, hogy ember légy, fiam!”

A beszédet követően a kiemelke-
dő teljesítményeket nyújtó diákok el-
ismerésben részesültek. Ezután a kul-
csi iskola családfájára egyesével fel-

tűzték a nevüket tartalmazó cserép 
levélkéket a ballagók, mely végleges 
helyére az iskola aulájába kerül majd. 
Már hagyomány, hogy minden bal-
lagó fiatal egy személyes idézetet vá-
laszt, ezeket egy időkapszulába helye-
zik az ünnepség során, amit az is-
kola területén rejtenek el az utókor 
számára. Záró akkordként a tantes-
tület egy mókás, minden diákot sze-
mélyesen megszólító vidám csasztus-
kát adott elő. 

A ballagó nyolcadikosoktól osztály-
főnökük, Majoros Anikó csak lapunk 
hasábjain olvasható, megható útrava-
lóval köszön el. 

Drága kis osztályom!
Sokat gondolkodtam rajta mit is ír-
hatnék nektek búcsúzóul. A búcsú, 
az elválás nem tartoznak a könnyen 
átélhető érzések közé, nehéz elenged-
ni azt, amit megszerettünk, megszok-
tunk, ami az életünk részéve vált.

Tizenhét nyolcadikos diák ballagott el a  kulcsi Fekete István Általános Iskolából
„Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam”

Az épületből az udvarra vonultak ki az utolsó évesek

A búcsúnap előtt bolondballagást tartottak

Az iskola családfájára feltűzték a búcsúzók nevét

A tantestület egy minden diákot személyesen megszólító, vidám csasztuskát adott elő
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Tizenhét nyolcadikos diák ballagott el a  kulcsi Fekete István Általános Iskolából
„Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam”

Két idézettel szeretnélek útra bo-
csátani Titeket. 

Az első: „Ahol akarat van, ott út 
is van.” Kívánom, hogy Ti bennetek 
szülessen meg a vágy, hogy elérjetek 
valamit, ne külső kényszer, egy kül-
ső akarat hatására valósítsatok meg 
olyan célokat, amiket talán nem is ti 
tűztetek ki. Az egyéni célkitűzés, dön-
tés, a cél eléréséhez szükséges akarat 
kialakulása, a kitartás az, amit ezzel 
a mondással útravalóul adok nektek, 
s kívánom, hogy mindig legyen ben-
netek annyi akarat, erő és kitartás, 
hogy meg tudjátok valósítani élete-
tek minden tervét!

A második: „Para siempre” – mind-
örökké. Súlyos szó ezt kimondani, 
örökké, mi tart örökké? Az én értel-
mezésemben az általános értelemben 
vett szeretet az, ami örök, örökérvé-
nyű, határtalan és áradó. Erich Fromm, 
német filozófus szerint, a szeretet te-
vékenység, és csak úgy tudunk vala-
kit, vagy valamit igazán megszeretni, 
ha megismerjük, elfogadjuk, törő-

dünk vele, felelősséget vállalunk érte. 
Kívánom nektek, hogy a szeretet mű-
vészetét el tudjátok sajátítani, és Ti a 
életeteket kísérje végig ez a megértő, 
elfogadó, igaz szeretet. Az én szerete-
tem felétek időtlen és örök, ennek biz-
tos tudatában engedlek el most ben-
neteket, hiszen a szeretet el is tud en-
gedni. A görcsös ragaszkodás nem je-
lenti az igaz szeretetet.

Tehát elengedlek benneteket, de a 
szeretetem, ezáltal nem múlik el, meg-
marad, és ha szükség van rá, segít. És 
hogy mi fog hiányozni Belőletek?

Akinek szorgalma, küzdése hiá-
nyozni fog nekem – Kapusi Barbara 
Julianna

Akinek állandó csacsogása, vidám-
sága, hihetetlen történetei hiányozni 
fognak nekem – Szecsődi Dominika

Akinek kedvessége, a kis sugdo-
lózásaink hiányozni fognak nekem – 
Kolmankó Sándor

Akinek intelligenciája és az egész 
iskolát betöltő nevetése hiányozni fog 
nekem – Fenyvesi Hanna

Akinek csendes nyugalma, szere-
tő tekintete hiányozni fog nekem – 
Raffael Vanessza

Akinek búgó hangja, megbízha-
tósága hiányozni fog nekem – Fábos 
Dominik

Akinek állandó segítőkészsége, ad-
venti koszorúi, és túrótortái hiányoz-
ni fognak nekem – Bartkó Valentina

Akinek gyakori elalvásai, és 
„Tessék?” – kérdései hiányozni fog-
nak nekem – Papp Zoltán

Akinek cukisága, állandó támoga-
tása, szeretete és dicsérő szavai hiá-
nyozni fognak nekem – Bognár Szonja

Akinek tömör válaszai, és a foci 
iránti rajongása hiányozni fog nekem 
– Molnár Zoltán

Akinek 100-as papír zsebkendő-
je, (amivel mindig kisegített, ha épp 
rosszabb napom volt), nagyszülei kö-
zelsége, finom süteményei, kreativi-
tása hiányozni fog nekem – Bostyai 
Panna

Akinek udvariassága, lovagiassága, 
és vörös rózsája, amit életemben elő-

ször kaptam, hiányozni fog nekem – 
Raffael Roland Pál

Akinek csendes nyugalma, ki-
egyensúlyozott, megbízható teljesít-
ménye hiányozni fog nekem – Szenczi 
Nikolett

Akinek érdekes történelmi meséi, 
felülmúlhatatlan magabiztossága és 
„tucc-tucc”-jai, és „moááá”-i hiányoz-
ni fognak nekem – Oberrecht András

Akinek mosolya, leleményessége, 
életrevalósága, na és persze a kis kö-
zös balhéink hiányozni fognak nekem 
– Petres Sára

Akinek megfejthetetlen jelleme, vá-
ratlan megszólalásai, és az a rengeteg 
nevetés hiányozni fog nekem – Márton 
András

Akinek kitartása, hatalmas lelki ere-
je, és megtisztelő bizalma hiányozni fog 
nekem – Fábián Bereniké

Ölellek Benneteket! 
Majoros Anikó 

(Anikó néni)
osztályfőnök
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Iskolába mennek a nagycsoportos nyuszisok

Július 2-án Dunaújvárosig tekernek

Versekkel és mondókákkal búcsúztak

Első Kulcsi Bringatúra

Tizennyolc kerékpározó vett részt 
az első Kulcsi Bringatúrán. A 
Faluház–Czigler-Faluház útvonalú 
túrát minden résztvevő teljesítette 
május 29-én. Felejthetetlen élmény 
volt a közös tekerés, ezért július 
2-án újra nyeregbe pattanhatnak 
a sportbarátok. Ezúttal a dunaúj-
városi szabadstrandra kerékpároz-
hatnak együttesen, amely egy fel-
készítő edzés is lesz a rá következő 

túrára. A harmadik találkozón a 
Velencei-tavat biciklizik majd kör-
be. A Kulcsi Kerékpáros Közösség 
célja, hogy felhívja a figyelmet az 
aktív pihenésre és a kerékpározás 
szépségeire. A közösség vezetője, 
Kárpáti-Fehérvári Ágnes egészen 
ősz végéig szervezi a kerékpártúra 
útvonalakat, melyekre szeretettel 
várják a bringázni vágyó kicsiket 
és nagyokat.  

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda 
idén június 3-án tartotta a ballagást 
az iskolába készülő nagycsoporto-
soknak az intézmény tornatermében.
A legnagyobb ovisok ballagása egy 
igazán meghitt, bensőséges ünnep 
volt, amit komoly készülődés előzött 
meg. Kaptak időt a gyerekek, hogy 
felkészüljenek a búcsú pillanatára. 
Ebben az időszakban felelevenítették 
Anikó és Ica óvó néni segítségével, 
hogyan is kerültek az óvodába, s 
hogy teltek el az ovis évek.
A ballagás napja igazán ünnepi han-
gulatban telt. A ballagó nyuszi cso-
port tagjai utoljára egy-egy pillantást 
vetettek kedvenc játékaikra, bútora-
ikra, majd elmondták búcsúzó verse-
iket.  Hetek óta gyakoroltak és nagy 
örömmel mutatták meg mit tanul-
tak. A középső csoportosok utoljára 
játszhattak együtt nagyobb társaikkal 
és kedves kis műsorral búcsúztatták 
el a nagyokat.

Alsó sor jobbról indulva: Reszegi Kevin,Török Anna, Somos Helka, Radnó Rebeka, Kökény Hanna, Középső sor jobbról 
indulva: Belusák Zsolt, Püspöki Levente, Balczer János, Lemler Róbert, Galina Anna, Ongai Lili, Lemler Virág. Utolsó 
sor jobbról indulva: Füri Anikó Óvónéni, Cseh Dániel, Suta Róbert Koppány, Révész Ádám, Mészáros Ádám, Holtner 
Ámon, Reszegi Kristóf, Farkas Istvánné Ica Óvónéni 

„Pattanj Bringára!”
Kerékpártúra a Dunaújvárosi Szabadstrandhoz!

2016. július 2-án (szombaton)
Indul: Faluház 9.00

Érkezés: Dunaújváros Szabadstrand 10.00

A túra a fantasztikus élmény mellett fizikai felkészítés is a 
közeljövőben megrendezésre kerülő Velencei-tó kerékpár 

túrához. (A túra teljes hossza nagyjából 20 km)

A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött.
Információ és jelentkezés: 

Kárpáti-Fehervári Ágnes 30/914-5825



9

Együtt játszhattak a családok

Büszkék vagyunk Horváth Benedekre

Életre szóló  kenus siker

Fergeteges, mókás, játékos gyereknap
A Meseerdő Bábszínház és a Fü-
lemüle Zenekar előadása is várta 
a kulcsi fiatalokat május 28-án.

A Gyereknapnak a Nap Háza Hold 
Udvara adott otthont. A támoga-
tók, többek között a Kulcs Községi 
Önkormányzat, a Nap Háza Hold 
Udvara, a Kulcs a Szívedhez csapata, 
a kulcsi Sütőasszonyok, és a tom-
bolát vásárlók által ingyenes volt a 
rendezvény.

A szervezők olyan programokról 
is gondoskodtak, amelyen a család 
minden tagja együtt játszhatott. Ilyen 
volt például a családi homokvár épí-
tő verseny, melyet erre a különleges 
alkalomra létrehozott, a térség leg-
nagyobb homokozójában rendeztek 
meg. A játékos családi vetélkedőn az 
ügyességüket próbára tevők értékes 
nyereményekkel távozhattak, a fődíj 
egy görögországi családi vakációhoz 
felhasználható szállásutalvány volt. 

Ezzel azonban még korántsem ért 
véget a programok sora, mert a gye-
reknapon volt még bohóc parti, asz-
faltrajzverseny, „Így is történhetett 
volna”- fotózási lehetőség, traktor- és 
lovaskocsi túra. A vidám kuckóban 

énekekkel és mondókákkal szóra-
koztatták a kicsiket, a kreatív játszó-
sarokban lehetőség nyílt arcfestésre, 
de tűzoltóautó bemutató, triciklizés, 
mini ugrálóvár is színesítette, a fi-
nom palacsinta, kürtöskalács pedig 

megédesítet-
te nem csak a 
legfiatalabbak, 
de a kilátogató 
családok napját 
is Kulcson.

Még csak egy éve kezdett ke-
nuzni, máris szép sikereket ért 
el Horváth Benedek.

A tizenöt éves kamasz a Gyöngysor ut-
cában lakik családjával. Szeptemberben 
kezdi középiskolai tanulmányait. A csa-
ládi és baráti körében csak Bencének 
hívott fiatalember kisgyermekkora óta 
mindig sportolt. Több sportágban ki-
próbálta magát, többek között torná-
ban, atlétikában, kézilabdában és ka-
jakban is. Alig egy éve szállt kenuba 
a Rácalmási Sportegyesületnél.  
Olyan jól sikerültek az első 
lapátcsapások, hogy rövid 
idő alatt kimagasló he-
lyezéseket ért el. A má-
jus végén megrende-
zett diákolimpiáról 
kenu egyesben 200 
méteren a hatodik, 
míg 1000 méteren 
az ötödik helye-
zéssel tért haza.

– Nem volt 
könnyű a kez-

det, mert egy több éve együtt dolgozó 
csapatban kezdtem kenuzni. De csalá-
dom és edzőm, Vizi Gábor segítségével 
hamar felvettem a tempót. A családom 
nagyon támogat és büszkék rám. Az 
edzőmnek pedig szeretném megkö-
szönni az edzések előtti külön órákat 
– meséli Bence.

Arról is beszélt, hogy mindig is ked-
velte a tornaórákat, innen ered a sport 
iránti szenvedélye. Ötödik osztályos 
kora óta rendszeresen indult versenye-
ken. Ezt bizonyítja a rengeteg érem is. 
A most legutóbb szerzett diákolimpiai 

érmein az „Életre szóló siker” 
felirat olvasható. 

Edzője szerint jó esélye 
van az utánpótlás válo-

gatott keretbe kerülni, 
és kenu párosban is 
kipróbálják a tehet-
ségét. Tervei között 
szerepel, hogy édes-
apjával dolgozhasson 
és nem utolsósorban 
fontos számára a ta-
nulás is. 

Kulcsi Krónika

Alapító: Kulcs Község 
Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.
Felelős szerkesztő: Dr. 

Árva Helga jegyző
Szerkesztő: Török Tímea 
E-mail: kulcsikronika@

gmail.com
Példányszám: 1500 pld.

Nyomdai előállítás: 
Maraton Lapcsoport 

Kft., Veszprém ISSN 
2060-6354

KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNYA 
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uPolgármester 
    Jobb Gyula 70/639-0157
uAlpolgármester
    Fejes Balázs 70/639-0133
uJegyző - Dr. Árva Helga 
   70/639-0139
uAdóügy - Bartók Mária 
    70/639-0164
uGazdálkodás 
   Bacsa Zsuzsanna 70/639-0142
   Jónás Teréz 70/433-0314
   Palóczi Tímea 70/639-0152 
uIgazgatás, népesség, gyámügy, 
    anyakönyv 
    Radnó Józsefné 70/639-0135
    Csicskovics Zsuzsanna 
    70/639-0166
uMunkaügy, titkárság
   Nemesné Csepecz Katalin 
   70/639-0147
uPénztár 
   Kovács Angéla 
   70/639-0148
uSzázholdas Pagony Óvoda és 
   Bölcsőde Intézményvezető 
   Baligáné Daróczi Erzsébet 
   70/639-0162
uBölcsőde szakmai vezető 
    Holl Tamásné 70/639-0241
uFekete István Általános Iskola 
    Igazgató
    Budai Árpád 25/252-062
uCsaládgondozó 
    Szloboda Andrea 70/636-6311
uHázi gondozás 
    Sárközi Ferencné 70/636-6311
uVédőnő
    Danka Edit 70/639-0143
    Radnó-Kovács Zita 70/433-2181
uHáziorvos 
   Dr. Fenyvesi Béla  70/639-0169
uGyermekorvos 
    Dr. Földi Ágnes 20/440-8088
uFogorvos
   Dr. Szappanos Mária
   25/254-022
uÁllatorvos
   Dr. Beregszászi Anikó 
   20/377-7842
uFaluház
    Márton Andrea 70/639-0149
uKönyvtár
   Nagy Erika 
   70/639-0168, 25/251-129
uKörzeti Megbízott
    Fridrich Tamás 70/944-3149
uPolgárőr Egyesület
    Kinter Gyula 30/621-5342
uAdonyi Okmányiroda
    Ügyfélszolgálat 25/504-522
uRómai Katolikus Plébános
   Szemere János 30/408-6180
uReformátus Lelkipásztor
    Oláh László 30/5242-1275

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Keresztség, bérmálás és oltáriszentség

Szabó Györgyné szerint a becsületes munka a hosszú élet titka

A keresztény élet alapjai
Előző cikkünket folytatva kicsit 
részletesebben tárgyaljuk a 
szentségeket. A hét szentséget 
három csoportba soroljuk. 

A beavató szentségek, a gyógyulás 
szentségei és a közösség szolgálatának 
szentségei csoportjába.

A beavató szentségek közé tartozik 
a keresztség, a bérmálás és az oltári-
szentség. Azért nevezzük őket beavató 
szentségeknek, mert a keresztény élet 
alapjait teremtik meg az emberben. 
A keresztségben az ember, megvallva 
Krisztusba és az egyházba vetett hitét, 
újjászületik. A bérmálásban ez a hit 
nyer megerősítést, az oltáriszentségben 
pedig ugyanez a hit tápláltatik.

A keresztség minden szentség kapu-
ja, amely nélkül más szentség nem ve-
hető fel, és amely nélkül nincs üdvös-
ség. Eltörli az áteredő bűnt, a személyes 
bűnöket, eltörölhetetlen jegyet ad a 
léleknek, Isten fogadott gyermekévé és 
az egyház tagjává tesz. Akik önhibáju-
kon kívül nem ismerik fel a keresztség 
üdvösséghez szükséges meglétét, azok 
a lelkiismeret szavát követve nyer-
hetik el az üdvösséget. A keresztség 
felvételének feltétele a keresztség ké-
rése, az evangélium elfogadása és a 
Szentháromságba vetett hit megvallá-
sa. A keresztséget normál esetben pap 

szolgáltatja ki, de halálveszély esetén 
bárki, még nem keresztény is kiszol-
gáltathatja. Érvényességéhez elegendő 
mindössze háromszor vízzel leönteni 
a fejet és a Szentháromság nevében 
a személy nevének említésével együtt 
megkeresztelni az illetőt.

Az első bérmálás Pünkösdkor tör-
tént. A Jézus Krisztus feltámadását 
követő ötvenedik napon kiáradt a 
Szentlélek az apostolokra, és eltöltötte 
őket. Ennek következtében az aposto-
lok értelme megvilágosodott és meg-
értették küldetésüket, amelyet Jézus rá-
juk bízott. Képesek lettek Jézus tanítá-
sát hatékonyan hirdetni, képesek lettek 
Jézusért hősies áldozatot is hozni. Jézus 
azért küldte el a Szentlelket, hogy a vi-
lág végéig az egyház éltető lelke legyen. 
A bérmálás a nagykorú kereszténység 
vállalásának jele, felvételének feltétele 
a keresztség. A bérmálás szentsége a 
lélekben eltörölhetetlen karaktert ad, 
megerősíti a keresztségben vállalt hitet, 
feléleszti a Szentlélek ajándékait: böl-
csesség, értelem, jó tanács, tudomány, 
lelki erősség, jámborság, istenfélelem. 
A bérmálás rendes kiszolgáltatója a 
püspök, felnőtt keresztség esetén a plé-
bános, halálveszély esetén pedig bár-
melyik pap.

Az oltáriszentség Krisztus valóságos 
teste és vére a kenyér és bor színében. 

Az oltáriszentséget Jézus alapította az 
utolsó vacsorán kereszthalála és feltá-
madása előtt, hogy valóságosan jelen 
legyen köztünk, tápláljon minket és 
építse az Egyház közösségét. Az apos-
toloknak és utódaiknak – a püspökök-
nek – hatalmat adott, hogy a kenyeret 
és bort testévé és vérévé változtassák. 
Az oltáriszentség mindkét színe – ke-
nyér és bor – alatt a feltámadt Jézus 
Krisztus osztatlanul és valóságosan je-
len van istenségével és emberségével. 
A kenyérnek kovásztalan búzakenyér-
nek, a bornak tiszta szőlőbornak kell 
lennie.

Az oltáriszentséget az veheti magá-
hoz, aki keresztsége után megfelelő 
felkészüléssel elvégezte szentgyónását 
és betartotta a szentségi böjtöt, azaz 
az oltáriszentség vétele előtt egy órával 
nem evett és nem ivott semmit.

Az oltáriszentséget más, ünnepélyes 
módon is tisztelhetjük. A 12. század 
óta terjedt el a szokás, hogy díszes 
szentségmutatóban az oltárra kihelyez-
ve imádságok és énekek kíséretében 
tiszteletet adjanak az oltáriszentségben 
jelenlévő Jézus Krisztusnak.

A katolikus miséket minden vasárnap 
9.30-tól tartják Kulcson.
Szemere János plébános atya elérhető-
sége: 30/408-6180  

A kilencvenedik születésnapját 
ünnepelhette Szabó Györgyné 
Margit néni. 

Ez alkalomból Jobb Gyula polgár-
mester köszöntötte fel az önkor-
mányzat nevében virágcsokorral, és 
Orbán Viktor  miniszterelnök által 
aláírt emléklappal. 

Margit néni tősgyökeres kul-
csi polgár, született közös-
ségi ember. Aktív éveiben 
kocsmárosként, konyha-
vezetőként dolgozott, 
és a megyében az első 
beteglátogatóként is 
munkálkodott.  

1949-ben ment 
férjhez. Huszonöt 
évnyi házasság után, 
sajnos, férjét elvesz-
tette. Büszkeségei 

a gyermekei, három unokája és öt 
dédunokája. 

A szépkorú soha sem unatkozik, 
minden idejét a családjával és a barát-

nőivel tölti. Rengeteget olvas, barátnői 
szerint Margit néni egy élő lexikon, 
akikkel egyébként sokat főznek együtt 
és reggeltől estig tudnak beszélgetni. 
Másik nagy hobbija a kertészkedés és 
a virágok, de ha jönnek az unokák, 
dédunokák, akkor előkerül a kártya és 
a társasjáték. 

Margit néni a barátnői gyűrűjében 
viccesen megjegyezte, hogy szerintük 
a hosszú élet titka a reggeli stamped-
li, mert bizony a törkölyben 77 féle 

gyógyszer van. Komolyra fordítva 
a szót elmondta, hogy a titok a 

szívvel-lélekkel végzett becsüle-
tes munka. Megosztotta velünk, 
hogy ő bizony soha nem alszik 
el úgy, hogy ne tudná, mi lesz 
a holnapi feladat.Margit né-
ninek ezúton kívánunk mi 
is boldog születésnapot 
és további jó egészséget! 
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Helyreteszik az elmúlt évek rossz gazdálkodását

Pálcikakutya

Sokat kell dolgozni a sikerértA keresztény élet alapjai
Tisztelt sporttársak, kedves kulcsiak!

Cikkemet rövid tájékoztatóul szá-
nom az elmúlt fél év munkájáról, 
a jelenlegi helyzetről, és jövőbeni 
terveinkről a sportegyesületünk 
iránt érdeklődő lakosoknak, sport-
társaknak. Honnan indultunk és mi 
a története az elmúlt időszaknak 
- röviden.

Márciusi közgyűlésünk után, nagy 
erőkkel és lelkesedéssel vágtunk bele 
a munkába, de sorra szembesül-
nünk kellett a problémákkal, melye-
ket az egyesület előző vezetése, gaz-
dálkodása okozott, és amely miatt 
az elmúlt fél év munkája nem állt 
másból, minthogy az eddig átvett 

anyagokat, és a 2014-2015. év TAO 
elszámolásunkat rendbe tegyük, 
melynek elmaradt a beadása a ki-
szabott határidőre.

Jelenleg, talán a futball az egyik 
olyan terület, amit látunk, ami a 
középpontban van, sajnos nincse-
nek eredmények. Az, amit a felnőtt 
focistáink, és az ifjúsági csapataink 
tudnak, messze elmarad az új veze-
tőség által elvárt színvonal mögött, 
ami az évzárón is megmutatkozott. 
Az a tisztességtelen, jellemtelen ma-
gatartás, amit egyes „sportolóink” 
produkálnak, véleményem szerint 
a megyei harmad osztály színvo-
nalát sem közelíti meg, tisztelet a 
kivételeknek.

Az utánpótlás korosztályaink, (gye-
rekeink) a Bozsik programban köze-
pesen teljesítettek. A tudás hiányát az 
edzőink pótolni tudják, de hiányzik 
a szülők elkötelezettsége, tisztelete a 
gyerekeik és az edzőik iránt.

Néhány szó a jövőnkről. 
Megfogalmazódik a kérdés: mennyit 
kell dolgozni a célokért, mit akarunk 
és fogunk ebből létrehozni? Igen, na-
gyon sok önkéntes munka kell még. 
Dolgozunk mindazért, amire egy 
ilyen közösségnek, a kulcsiaknak, 
sportembereknek szüksége lehet. 

Tisztelettel 
Ecsődi Kálmán Kse elnök

Elérhetőség: kulcsisport@gmail.com

Júliusi programok a 
Faluházban

s15 órától Nyugdíjas Klub 
s16.30-tól Key Dance Group táncóra
s 18 órától Gerincjóga K. F. Ágnessel
   (kezdőknek is)

s6:30-7:30 Testébresztő jóga 
  K. F. Ágnessel
s10:00   Aktív-mami fitnesz
s16:30-tól Képzőművészeti Szakkör
  Kosztolányi Györggyel

s16-17 óra között Vidám Emberek 
  Közössége
s17:30-tól Kick-box aerobik
s19 órától Női-jóga K. F. Ágnessel 

s17:30-tól Kick-box aerobik

s16.30-tól Festők Iskolája Nógrádi
   Katalinnal
s 18 órától Erősítő jóga 
   K. F.   Ágnessel

s8-12óra között Bolhapiac 
  (havi 1 alkalommal)

Zárva 

2016. július 2-án 9-13 óra között 
II. Bringatúra

2016. július 6-án 14-16 között  
Vegyes Vásár

2016. július 9-én 22 órától  
Summer Party Disco (ingyenes)

2016. július 14-én 9-11 között 
Vegyes Vásár

2016. július 16-án 8- 12 óra között
Bolhapiac

2016. július 19-én 13-15 óra között
Vegyes Vásár

2016. július 27-én 9-11 óra között
Vegyes Vásár

HÉTFŐ

Állandó rendezvények

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Információ: Márton Andrea 
 (70) 639-0149-es telefonszámon.              
A szervezők a programváltozás 

jogát fenntartják!

SZOMBAT

VASÁRNAP

További programkínálat

Egyik olvasónk hívta fel a figyel-
münket a Pálcikakutya című 
gyerekeknek íródott történetre. 
Szerinte az Egy ropi naplójához ha-
sonló sikerre számíthat, hiszen a 
Pálcikakutya is könnyen olvasható, 
nagyon kedves történet, megtűzdel-
ve illusztrációkkal.
Nagy Erika, településünk könyvtá-
rosa elmondta, az olvasói ajánlásnak 
eleget téve beszerezték a könyvtári 
kínálatba a Pálcikakutya történetét, 
melyet az író, Tom Watson a 7-től 10 
éves korosztálynak szánt. Íme egy kis 
kedvcsináló, a fülszöveg alapján:
„Pálcikakutya - ahogy Tom, a narrátor 
nevezi, aki azt állítja, hogy nem tud 
rajzolni – és a kutyus barátai, Pindur, 
Zsebi, Blöki és Csíkos, olyan kóbor 
kutyák, akik egy külvárosi parkban 
élnek. Egy nap grillezett hamburger 
illata szállt a levegőben, és a kutyák 
úgy döntöttek, hogy éhségüket bármi 
áron csillapítják. Ezzel kalandos haj-
sza veszi kezdetét… A mókás rajzok 
és a fordulatos történet nemcsak a 
gyerekeket ragadja meg, hanem bár-
melyik felnőttet is”.
A sorozat eddig megjelent összes ré-
sze (Pálcikakutya; Pálcikakutya és 
a Hot dog; Pálcikakutya és a pizza; 
Pálcikakutya és a fagyi) megtalálható 
könyvtárunkban és reményeink szerint 
remek kiegészítő lehet majd a nyár-
ra feladott kötelező olvasmányok 
mellé. 

Gyermek Horgászverseny
Immár második alkalommal szervezzük meg a Gyermek- 

Szülő horgászversenyt július 9-én a kulcsi Hullám utca alatti 
dunai partszakaszon, melyre szeretettel várjuk egyesületünk 

14 év alatti ifjú horgászait!

A gyülekező 8 órakor, a versenyhelyek sorsolása 8:30-kor lesz. A 
versenyt 9-10:30 között zajlik. Ezután következik a mérlegelés és az 
eredményhirdetés.  A kifogott halat a versenyzők kizárólag szákban 

tárolhatják. Minden versenyzőnek 2016. évre érvényes 
horgászengedéllyel kell rendelkeznie.

A támogatásokból zsíros kenyérrel és palacsintával tudjuk 
megkínálni a résztvevőket, de kérjük a szülőket, hozzanak nassolni 

valót és innivalót, úgy, mint tavaly is. 

A Duna magas vízállása vagy esős idő esetén a verseny későbbi 
időpontban kerül megrendezésre.

A felnőtt horgászversenyt augusztus 27-re tervezzük.
Bízunk a jó időjárásban és a kedvező vízállásban! 

Várjuk az ifjú horgászokat!

Jelentkezni július 5-ig lehet Rakovszki Elektránál 
a gazdaboltban, a nyitvatartási időben, vagy a 

kulcshorgasz@gmal.com e-mail címen.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNYA 
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Kovács József Márk
2015.12.22.

Szalavári Luca 
2016.02.24.

Tóth Ramóna 
2015.11.08.

Bartók Antónia 
2016.03.20.

Dormány Anna 
2015.12.12.

Tóth Viktória Szonja 
2016.01.08.

Csavajda Luca 
2016.04.08.

Fehér Vanda Abigél 
2016.03.03.

Párkányi Rozi 
2015.12.17.

Szloboda Viktória 
2016.01.24.

Mándi Noel Dávid 
2015.12.19.

Szilágyi Bálint Áron 
2016.04.22.

Bak Vilmos 
2016.04.01.

Juhász Benjámin 
2015.12.15.

Kulcs legfiatalabb polgárai
Az elmúlt időszakban 
kilenc hölgy és öt fiatal-
ember látta meg a nap-
világot településünkön. 
A szüleik által készített 
fotók segítségével olva-
sóink is megismerhetik 
Kulcs legifjabb polgá-
rait. Jó egészséget kívá-
nunk a családoknak! 


