
Hosszú távra terveznek A munka gyümölcse Bögrét hoztak... Örömtánc szenioroknak
Tizenöt napirendi pontot tár-
gyalt önkormányzatunk 2017-
es utolsó ülésén, köztük a 
szenyvízszállítást is.    2. oldal

„A mögöttünk hagyott évben több 
ízben is beszámolhattunk önkor-
mányzati munkánk gyümölcsé-
nek szedéséről...”     4-6. oldal

A következő évben már kiírták 
az üzlet falára hogy: „Bögrét 
hozzál”, mire a vendégek – ér-
tettek a szóból...           13. oldal

Titokzatos című bemutató fog-
lalkozásra invitálta az ötven 
pluszosokat a Faluház decem-
ber 23-ára.               14. oldal

Lépésről 
lépésre

Jobb Gyula polgármester a tízéves 
program harmadik évét értékelte

Annak idején, a 2014-es év 
nyarán, amikor a képviselője-
lölt barátaimmal igyekeztünk 
felmérni lakóhelyünk, Kulcs 
helyzetét, kapásból tíz évről 
beszéltünk. Most már, mint új 
irányt vett, a Stratégiával, kon-
cepciókkal, célokkal szemlé-
letváltáson átesett új korszakot 
megélt faluról beszélhetünk.

Most ennek a tíz évnek a har-
madik évét  hagyjuk magunk 
mögött. A meglehetősen sűrű 
és gyorsan lüktető világunkban 
a mindennapok a jellemzően 
sürgős feladatok taposómal-
mában, a FONTOS feladatok 
értékelésekor látom, hogy ha-
ladunk előre, lépésről lépésre.

(Polgármesteri, képviselői 
beszámolók a 3-11. oldalon.)

Rácz Józsefné, Bódisné Jolika és Kaizerné Gödönyi Erzsébet, a Kulcsi Legszebb Boszik csapatának tagjai készítik 
az alaplét a győztes halászléhez. Tavaly december 23-án rendeztük a harmadik Nagy Kulcsi Halfőző Versenyt, ami 
valóban kezd naggyá válni, hiszen idén már hat plusz egy (a tavalyi győztes, versenyen kívül) csapat vett részt a 
karácsony előtti gasztronómiai minifesztiválon, többek között a HOFESZ, a Horgászati Egyesületek Fejér Megyei 
Szövetségének csapata is, akik azon a napon tartották évzáró rendezvényüket a Hajóállomáson.   Jövőre tehát 
Kulcs Legszebb Boszijai készíthetik a Kulcsiak halászlevét                              (Képes beszámolónk a 12-13. oldalon)

2018. január, 11. évfolyam 1. szám

A Nagy Halfőzés
Hagyománnyá érett a közösségi gasztronómia



Nagyon megható, ember-
séges csapatmunka – írja pol-
gármesterünk tavaly december 
21-i közösségi portálon közzé-
tett posztja végén. 

A történet pedig röviden: 
kapott egy levelet a gondozói 
szolgálattól, hogy egyik gon-
dozottjuk, Géza bécsi lesújtó 
körülmények között él, tönk-
rement a kályhája, nincs tü-
zelőanyaga, lenne-e megoldás. 
Jobb Gyula személyesen ment 
ki a megadott címre, ahol való-
ban lesújtó állapotok voltak, de 
azonnal kéznél volt a megoldás 
is: éppen az ilyen esetek orvos-

lására is gyűjtötték a pénzt A 
Kulcs Jövőjéért Egyesület és a 
Fekete István Általános Iskola 
és ÁMI jótékonysági bálján és 
árverésén. 

Néhány telefon az egyesület 
vezetőinek, a Kulcs Biztonsá-
gáért Polgárőr Egyesületnek, 
majd irány a közeli nagyáruház, 
ahol szerencsére éppen volt a 
lakóházul szolgáló  hétvégi ház 
fűtésére alkalmas kályha. 

Az egyesület pénzéből kifi-
zették, polgármesterünk és az 
éppen ügyeletes polgárőr, Pu-
lai Tibor pedig hazavitték és 
beüzemelték Géza bácsinak. 

A történetnek itt vége is le-
hetne, már így is igaz az első 
mondat megállapítása, ám látva 
a polgárőrök honlapján is meg-
jelent bejegyzéseket, Doma 
Mónika és családja megkereste 
polgárőreinket, hogy felaján-
lásával enyhítse Géza bácsi 
ünnepi magányát, s baráti  ösz-
szefogással óriási csomagot 

adtak át,  többek között tartós 
élelmiszerekkel, süteménnyel, 
az elmaradhatatlan karácsonyi 
ebéddel, és rejtvényújságokkal. 

Polgárőreink azóta is rend-
szeresen látogatják az Erősítő 
úti házikót, ahová ők szállí-
tották és tették felhasználásra 
alkalmassá az önkormányzat 
kiutalta tűzifát. 

Tizenöt fajsúlyos napirendi 
pontot tárgyalt 2017-es 
utolsó testületi ülésén 
önkormányzatunk, köztük 
a szennyvízszállításra 
kiírt pályázatra beérkezett 
ajánlatot is. 

Ezt megelőzően módosítot-
ta a testület saját szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, az Önkormányzatok 
által vezérelt, a helyi adottsá-
gokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására 
irányuló energiaellátás meg-
valósítása komplex fejlesztési 
programok keretében tárgyú 
felhívásra eredményes támo-
gatási kérelmet nyújtott be.  Az 
elnyert támogatásból épülhet 
meg a korábban már bemutatott 
távfűtőmű. 

 Módosította a szociális tűzi-
fa igényléséről szóló rendeletét 
is az önkormányzat, hogy szé-
lesebb körben tudják igénybe 
venni a támogatást. Így az ed-
dig megigényelt fa mennyisége 
egy köbéterről egy erdei köb-
méterre változik, és megemel-
ték a támogatásban részesülők 

egy főre jutó havi jövedelmét 
is. Az önkormányzat rendelke-
zésére álló 133 erdei köbméter 
fa márciusig használható fel. 

Tavaly meghozott tizenötö-
dik rendeleteként elfogadta az 
önkormányzat Kulcs község 
településképének védelméről 
szóló helyi törvényét. A ren-
delet célja Kulcs község jel-
legzetes és értékes település-
képének védelme és alakítása, 
a helyi védelem meghatáro-
zásával, a védetté nyilvánítás 
szabályozásával, a település-

képi szempontból meghatáro-
zó, eltérő karakterű területek 
és a településképi követel-
mények meghatározásával, 
illetve a reklámok és  reklám-
hordozók elhelyezésére szóló 
előírások alkalmazásával. A 
TAK célja a település folya-
matosan változó egységessé-
gének összehangolása, a tájba 
beilleszkedő, összhangban 
fejlődő település minőségi 
környezetének megteremtése 
és megőrzése a jövő generáci-
ója számára. 

Év elejétől adóköteles az ön-
kormányzat illetékességi terüle-
tén lévő ingatlanon elhelyezett, 
a településkép védelméről szóló 
törvény szerinti reklámhordozó. 
Az erről szóló magasabb szintű 
jogszabálynak való megfelelés 
miatt is a testület módosította az 
építményadóra vonatkozó önkor-
mányzati rendeletét, s kezdetben 
a reklámhordozókra kirótt adó 
mértékét  0 forintos négyzetmé-
terárban állapította meg. 

Név szerinti szavazással, hat 
igennel fogadta el a testület   a 
Liquid Porter Kommunális 
Közszolgáltató Kft.  által a nem 
közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás köz-
beszerzési kiírására egyyedüli-
ként beérkezett  pályázatát. Az 
ebben leírtak szerint a szolgál-
tató havi 170 forintos ingatla-
nonkénti készenléti díj mellett 
magánszemélyektől 1024 fo-
rint plusz áfa, cégektől és közü-
letektől 1600,- forint plusz áfa 
áron szállítja el a szennyvizet,  
az eddig megszokott legfejebb 
72 órás kiszállás mellett. 
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Megemelt szociális tűzifa juttatás
Rendeleteket módosított és kiválasztotta a szennyvízszállítót a testület

A Liquid Porter Kft. szállítja továbbra is a szennyvizet (Képünk illusztráció.)

HTTPS://KBPE.CO

Szép példája  
az összefogásnak



Az önkormányzatokról szóló 
törvény értelmében a helyi 
testületek tagjainak, válasz-
tott képviselőinknek be kell 
számolniuk az elmúlt évben 
végzett munkájukról válasz-
tóik előtt. Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselői a 
2017. november 29-i ülésre ké-
szítették el beszámolóikat, ám 
a testületi ülés előttre  meg-
hirdetett szóbeli beszámoló 
érdeklődők híján elmaradt, a 
beszámolókat ezúton tesszük 
közzé. Elsőként Jobb Gyula 
polgármester értékeli saját és 
a testület munkáját.

Így év elején, amikor az 
ember képletesen igyekszik 
lezárni és mérlegelni egy-egy 
időszakot, megáll, rátekint arra 
a tervre, amit felvázolt, leírt ön-
magának célként.

Rájöttem arra, hogy ez egy 
település életében években 
mérhető. Annak idején a 2014-
es év nyarán, amikor a képvi-
selőjelölt barátaimmal igyekez-
tünk felmérni a lakóhelyünk, 
Kulcs helyzetét, kapásból tíz 
évről beszéltünk. Most már, 
mint új irányt vett, a Stratégi-
ával, koncepciókkal, célokkal 
szemléletváltáson átesett, új 
korszakot megélt faluról be-
szélhetünk már.

Most ennek a tíz évnek a har-
madik évét  hagyjuk magunk 
mögött. A meglehetősen sűrű 
és gyorsan lüktető világunkban 
a mindennapok a jellemzően 
sürgős feladatok taposómalmá-
ban, a FONTOS feladatok érté-
kelésekor – ami nem más, mint 
az év elején összeállított fela-
dat-terv böngészése – látom, 
hogy haladunk előre, lépésről 
lépésre.

De nézzük csak konkrétan!
Negyvenhat feladatot hatá-

roztunk meg, ami a lebontás 
után 60 feladattá bővült!

Ezek a feladatok jelentik szá-
momra és képviselő társaim 
számára a mindennapi munkát. 

Most erről adok számot, és 
a következőkben ezt értékeli  
mindenki, vállalt területére és 
feladatára vonatkozóan. Nyil-
ván nem egymást értékelve, de 
átfedve, mert ezek a fejleszté-

sek, időben, munkában azért 
átfedésben vannak, egymásra 
épülnek.

Talán ha fejlesztési területen-
ként vizsgálom, közelítem meg 
és egyszerűsíthetem leginkább 
úgy a beszámolóm, hogy ösz-
szefoglalása legyen képviselő 
társaim értékelésének.

1. A teljes falura
vonatkozóan első helyre kí- 
vánkozik és egyben a legfon-
tosabb, legnagyobb beruházás 
az már 2012. óta húzódik, de  
mára már szerződés-aláírással 
megpecsételt, s elmondhatom, 
2018. tavaszán elindul a CSA-
TORNA beruházás.

Amit 2017-ben ezért tettünk 
a következők:

– Rendszeres, havi szintű 
egyeztetés az érintett konzorci-
umi tagokkal, NFP-vel és már a 
tervezőkkel, kivitelezőkkel.

– Minden, a tervben szereplő 
és az öblözetekben behatárolt, 
vízzel ellátott és bejelentett la-
kóval bíró ingatlan bekötésre 
került – 1460 bekötés.

– Nem kell önerőt hozzá ten-
nünk, tehát a Kormány minden 
költséget átvállalt. 2012-ben 250 
ezer forint volt a tervezett önerő 
összege, ezáltal  362,5 millió fo-
rint maradt a lakók zsebében.

– Az évek múlását, öt év 
áremelkedéseit, annak piaci és 
műszaki kockázatát befolyáso-
ló pénzügyi keretet megemel-
ték 1,296-ról 2.124.506.237,- 
forintra!

– Mivel nincs műszaki osztá-
lyunk így szerződést kötöttünk 
egy kiváló szakemberrel, aki 
műszaki ellenőrként segít vé-
deni érdekeinket.

– A munkát 3 év alatt kell be-
fejezni (2020 ősz).

– Mindenre odafigyelve ez a 
projekt együtt kell, hogy mű-
ködjön a járda II. ütemének és 
a távhő vezetékrendszerének 
kiépítésével. Minden érintettet 
egyeztetés céljából leültettünk 
egy asztalhoz!

2. Fejlesztési terület  
az Arany János utca  
és a 6-os út közötti rész

 – Itt területeket és ingatlant 
vásároltunk, így gyakorlatilag 
egy szinte egybefüggő, infra-
struktúrával jól ellátott, jól elő-
készíthető terület áll a rendel-
kezésünkre.

– Megvásároltuk a felszá-
molt Alba Takarékszövetkezet 
épületét, ahol 2018. áprilisában 
megnyitjuk a kornak, és igé-
nyeinknek megfelelő rendelőt. 
A vételi ár 28 millió forint, az 

átalakítás tervezett költsége 
mintegy 18-20 millió forint.

– Szintén megvettünk a ta-
karékszövetkezettől egy 6600 
m2-es telket, ahol a már elnyert 
és tervezés alatt álló távfű-
tőművet építjük meg, környe-
zetvédelmi és parkosítás szem-
pontjából „multifunkcionális’ 
területen.  A távhőberuházáson 
kívül mintegy 20-30 milliós be-
csült költséggel számolok.

– A sportpálya és szabadidő 
központként szolgáló kb. 2 
hektár területet szintén kimé-
rettük, összevonattuk. Itt épül 
2018. tavaszán a nagyrészt pá-
lyázati forrásból megvalósuló  
műfüves pályánk, szabadtéri 
színpadunk, teniszpályánk, fu-
tókörünk. Ezzel kapcsolatban, 
hogy mindez fenntartható és 
igényes terület maradjon egy 
olyan együttműködési megál-
lapodást kötünk a Kulcsi Sport 
Egyesülettel, és Sport Büfé tu-
lajdonosával, ami mindhárom 
fél számára kedvező.

– A távhő alternatív helyszí-
neként megjelölt 6-os út sarkán 
lévő kb. egy hektár területre 
szintén vételi ajánlatot tettünk, 
de az a terület komoly, 60 mil-
lió forintos jelzáloggal terhelt, 
ami jelenleg problémát jelent.

– A távhő üzem területén 
kívánjuk kialakítani az önkor-
mányzati tulajdonú település-
fenntartó kft. telephelyét is, 
aminek a törvényi és működési 
feltételin most dolgozunk.

3. Fejlesztési terület
– az ipartelep

Továbbra is birkózunk a 6-os 
főút túloldalán, szinte lehetet-
lennek tűnő és átgondolatlanul 
kialakított terület problémáin. 
2017-ben csak az ivóvízháló-
zat átkötése közel négymillió 
forintba került. De továbbra is 
probléma a vízhálózat kapaci-
tása, az út magánterületeken 
való megépítése és az ott kiala-
kított villamos vezeték átépí-
tése, ami további hatvanmillió 
forintos beruházást jelent, de 
ez a költség egyenlőre nem áll 
rendelkezésre.          >>4. oldal
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Lépésről lépésre haladunk előre
Jobb Gyula polgármester a tízéves munkaterv harmadik évéről

Polgármesterünk az Alba Takarékszövetkezet megvásárolt épületének bir-
tokbavételekor. Áprilisban már fogad az itt kialakított rendelőkomplexum



3. oldal>> Mivel a jövőben is az 
iparűzésiadó-erőképességünk ha-
tározhatja meg a gazdasági mű-
ködésünket, a következő években 
további 20-25 hektárnyi iparterü-
letet alakítunk ki,  mert a jelenle-
gi terület nagyon tagolt, kis par-
cellákból áll, ami nem felel meg a 
nagyobb beruházóknak.

4. Fejlesztési terület: 
a központi rész

– Az önkormányzati épület, 
Faluház, és annak környezet-fej-
lesztése, további parkosítása, 
parkolási problémák megoldása.

– A járda II. ütem előkészíté-
se, tervezése, óvodától a Sőtér 
sétányig a Kossuth Lajos utca 
mentén, a teljes felújítás.

– A Fekete István Általá-
nos Iskola épületének bővítése. 
Szintén a település fejlődésének 
egyértelmű jele, hogy nő a gye-
reklétszám. Ma egy a kor köve-
telményeinek nem megfelelő, 
iskolánkhoz méltatlan épületben 

kell oktatni gyermekeinket. De 
felelős vezetőként áldoztunk a 
tervezésre, előkészítésre, mint-
egy hárommillió forintot, s a 
KLIK-vezetőkkel együttműköd-
ve benyújtottuk pályázatunkat 
az EMMI-hez, illetve az NFM-
hez és ígéretet kaptunk, hogy a 
2018-ban forrást biztosítanak 
számunkra.

5. Fejlesztési terület: Duna- 
part, a Hajóállomással

– Szintén a több éve megál-
modott és következetes mun-
kánk eredménye,  hogy az előző 
években rengeteg állami és ön-
kormányzati pénzt felemésztő 
partfalcsúszást csökkentsük. Ké-
szíttettünk egy tanulmánytervet, 
mérési pontokat alakítottunk ki 
szabályoztuk az építési lehető-
ségeket, előkészítettünk egy bel-
vízvédelmi tervet, felkészültünk 
arra, hogy a csatornázást követő-
en a Duna parti útjaink tökéletes 
vízelvezető funkcióként működ-

hessenek. Tervezzük egy szer-
vizút megépítését, amelyről a 
vízkifolyásokat ellenőrizhetik és 
a szükséges megelőző munkákat 
el tudják végezni. Ehhez terület-
kisajátításokra lesz szükség.

– A hajóállomás régi értékünk, 
ahol a hatósági engedélyek meg-
léte és a működés nem volt meg-
felelő. Erre is kidolgoztunk egy 
koncepciót, pályázati anyagot 
készítettünk. Én magam is elkö-
telezettje és imádója vagyok a 
Dunának. Óriási lehetőséget lá-
tok benne, mind a vízi-, mind a 
horgászturizmus tekintetében.

6. Üdülő, zártkerti 
és külterületek

2017. szeptember 5-én tar-
tottunk tájékoztatót a Radicsai 
–  ami vonatkozhat akár a többi, 
hasonló besorolású részre is – te-
rületen lakók részére a közvilágí-
tás és ivóvíz hálózat bővítéséről, 
az utak állapotának javításáról, a 
terület fejlesztéséről, a közbiz-

tonság javításáról. A megjelen-
tek örömmel vették tudomásul,  
hogy az önkormányzat mindent 
megtesz az érintett terület jobbá 
tétele érdekében.

Ahhoz, hogy a céljainkat el-
érjük és azok egy harmonikus 
jövőképet láttassanak velünk, 
fontos a Település Arculati Kézi-
könyv (TAK) – Kulcs község ar-
culatának megteremtése. Fontos 
egy ennek elkötelezett faluveze-
tés, egy magas szinten működő,  
megváltozott szemléletű hivatal, 
egy erős civil szervezetekből és 
önkormányzati alkalmazottak-
ból álló, a közösségért dolgozó 
CSAPAT.

Köszönöm az „alakuló” csa-
patnak a munkát, rengeteget se-
gítettek eddig is, és kérem a se-
gítő együttműködő munkájukat 
ezután is.

Mert minél többen húzzuk egy 
irányba a szekeret, az annál gyor-
sabban halad!           Jobb Gyula

polgármester

A 2014. évi Helyi önkor-
mányzati választásokon 
a választópolgárok bi-
zalmának elnyerésével 
képviselői mandátumot, 
majd képviselőtársaim 
felhatalmazása alapján 
alpolgármesteri tisztséget 
szereztem.

Feladatom és szerepvállalá-
som továbbra is elsősorban az 
önkormányzat gazdálkodásá-
val, fenntartható fejlődésének 
megteremtésével telt, a telepü-
lésünk jövőképében meghatá-
rozott célok elérése érdekében. 

Az adott beszámolási idő-
szak már a harmadik év volt 
számomra az önkormányzati-
ságban vállalt feladatok vég-
rehajtásában, mely az ötéves 
választási ciklus több mint felét 
jelenti már. 

Ez egyfajta mérföldkő a szá-
momra, így féltávon az ember 
egy kicsit más oldalról is, más 
fókusszal szemléli és vitatja 
az elvégzett munkát és a várt, 
illetve elért eredményeket, ép-
pen ezért ez a beszámoló, egy 
tőlem kicsit rendhagyóbb, ér-

zelmesebb módon szemlélteti 
az elmúlt időszak eseményeit, 
persze, azért a tényszerű, száraz 
adatok sem hiányoznak belőle. 

A mögöttünk hagyott évben, 
több ízben is beszámolhattunk 
az önkormányzati munkánk 
gyümölcsének szedéséről, 
hiszen az átgondolt, jól fel-
épített, rendszerben történő 

temérdek munka hozadéka-
ként számos pozitív eredmény 
– több nyertes pályázatunk, 
reformunk, intézkedésünk 
– fémjelezi az önkormány-
zatiságunk helyes irányát, az 
elhivatottságunkat, szorgal-
munkat és szakmaiságunkat, 
mely a mindennapi tevékeny-
ségünket meghatározza.

Jól tudjuk, hogy ezek a de-
rűlátó visszajelzések megállás-
ra vagy lassításra nem adnak 
okot, bár őszintén szólva néha 
jól esne egy kicsit megpihenni, 
mert sokszor végeláthatatlan-
nak tűnik a munka, az eredmé-
nyek sem jönnek egyik napról a 
másikra és nehéz a mindennapi 
teher viselése, a felelősség, a 
tenni akarás, ami a vállunkat 
nyomja. De ezek az erőpróbák 
inkább tovább fokozzák az eltö-
kéltségünket, új erővel töltenek 
meg bennünket, és egyre újabb 
és újabb feladatokat generálnak 
számunkra, mert szeretjük a ki-
hívásokat, ezek kereszttüzében 
éltük az elmúlt időszakunkat 
is, ha szükséges megvívva a 
magunk harcait, de az egyéni 
akadályokat és sérüléseket, sér-
téseket is félretéve, ha kell. 

Egyes képviselőtársainktól 
az a folytonosan hangoztatott 
lózung ér bennünket kritika-
ként, hogy nem biztosítunk 
számukra elég teret és lehe-
tőséget a napi munkában, a 
tervezésekben, fejlesztések 
meghatározásában való aktív 
részvételben.           >> 5. oldal
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Már szedhettünk is a gyümölcsből
Fejes Balázs alpolgármester: jól felépített, átgondolt önkormányzati rendszer

Fejes Balázs a fűtőműről tartott lakossági fórumon. Az átgondolt, jól felépí-
tett önkormányzati munka már szüretre is okot adott 2017-ben



>>   Ehhez annyit tennék hozzá, 
hogy ezektől a kritikusoktól a 
mai napig nem érkezett be, nem 
tettek le az asztalra előkészített 
projektjavaslatot, konkrét fej-
lesztési elképzelést, pályázati 
anyagot, forrásszerzési lehe-
tőséget, vagy ez irányú, építő 
munkát, mellyel segítenék az 
önkormányzásunkat, a telepü-
lésünk gyarapodását. Többször 
nyilvánították már ki az irányú 
véleményüket is, hogy nincse-
nek kézzelfogható eredményei 
az önkormányzásunknak, nem 
történik megfelelő munkavég-
zés a részünkről, de akkor mi-
ért nem tesznek hozzá a siker-
hez?! Egyébiránt, meg volt már 
nekik bizonyításra lehetőségük 
az elmúlt ciklusokban, egy em-
beröltőnyi idő, de engem sze-
mély szerint akkor és ott sem 
győztek meg, mert én hiszek 
a hiteles önkormányzásban, a 
mérhető, számszerűsíthető és 
számon kérhető munkában és 
eredményekben.

Szóval a mögöttünk álló, há-
romévnyi bejárt utunkat egy 
szisztematikusan és stratégiai 
megközelítéssel alkalmazott 
tervezési és végrehajtási me-
tódus mentén, a világ változá-
sait és kilátásait is figyelembe 
véve, sőt ahhoz napi szinten 
alkalmazkodva, lehetőségein-
ket kihasználni igyekezve tet-
tük meg, és ebben a szellemben 
folytatjuk is tovább.

És ha már koncepcióról, 
rendszerelméletről szóltam: 
elkészítettünk egyebek mellett 
egy a jelen választási idősza-
kunk végéig kitűzött feladatter-
vet, akciótervet amelyben rend-
szereztük a nem rutinszerű, 
nagyobb lélegzetvételű tervein-
ket, feladatainkat, projektjein-
ket, számszerűen, a mai nappal 
58 darabot.  

E rendszerben minden elem 
összefügg egymással, közösen, 
kölcsönösen hasznos együtt-
élésben kerülnek megtervezés-
re és megvalósításra.

Tehát 58 nevesített, szer-
teágazó, kitűzött, és számon 
kérhető célon dolgozunk egy-
idejűleg, a napi gyakorlatias 
feladatok elvégzése mellett, 
ami nem gyerekjáték, de úgy 
gondolom, hogy a tartalma kel-

lőképpen kifejezi az szellemi-
ségünket, elkötelezettségünket 
és alázatunkat a munka és a 
településünk irányába. 

Ennek keretében Kulcs törté-
netében eddig soha nem látott 
ütemű fejlesztéstervezési és 
pályázati munka valósult meg: 

Tizennégy benyújtott pályá-
zat 1,666 milliárd forint támo-
gatási igénnyel, a közfeladat 
ellátásától, az egészségügytől, 
a humán szolgáltatások fejlesz-
tésén, a nevelésen-oktatáson, 
a foglalkoztatáson, a telepü-
lési infrastruktúrahálózaton, a 
környezetvédelmen, az energi-
agazdálkodáson, a zöldhulla-
dékkezelésen, a zöldterület-, és 
közútkezelésen, a turisztikán, a 
közművelődésen, a kultúrán, és 
egészséges életmódon, sporton 
keresztül, szinte minden lehet-
séges fejlesztési irányt felölel-
ve. És akkor még nem is be-
széltünk a település életében az 
egyik legmeghatározóbb, leg-
nagyobb volumenű pályázatról 
és beruházásról, amely kiemelt 
szennyvízelvezetési és kezelési 
projekt, kormányunknak kö-
szönhetően 2,4 milliárd forint 
támogatással, és eddig szintén 
nem látott, lakossági önerő 
nélkül – mely által közel 350 
millió! forint marad a település 
lakóinál – oldja meg az utolsó 
közüzemi infrastrukturális ellá-
tottsági hiányt Kulcson. 

És a folytatás sem lehet más-
képp, további, közel egy tucat 

fejlesztési tervünk, pályázatunk 
van előkészítés, illetve benyúj-
tás alatt – zöldterület-fejlesz-
tés, helytörténeti és zöldfelü-
leti tanösvény kialakítása, egy 
komposztáló üzem, helyi piac, 
rendezvényközpont, térfigyelő 
kamerarendszer, házi jelző- 
rendszer, új buszmegállók, in-
formációs táblák, szemetesek, 
ivókutak, kerékpártárolók, wifi 
pontok,  Digitális Jólét Prog-
ram Pont kialakítása, I. Világ-
háborús emlékmű létesítése, 
helytörténeti kiadványok, és 
egy települési imázsfilm készí-
tése témakörben. Természete-
sen, elsősorban uniós és kor-
mányzati fejlesztési források 
hatékony felhasználása mellett 
kívánjuk megvalósítani e célo-
kat is, tekintettel a költségve-
tésünkben rendelkezésre álló, 
felhasználható pénzeszközök 
szűkös keretére. 

Előrehaladott állapotban van 
egy száz-százalékban önkor-
mányzati tulajdonban lévő, 
nyereségorientált gazdasági 
társaság, egy Kft. megalakítása 
is, mely tervezett tevékenysé-
gei az önkormányzati ingatlan-
kezelés, zöldterület gondozás, 
útkezelés és -fenntartás, hulla-
dék- és zöldhulladék kezelés, a 
közüzemi hőenergia-szolgálta-
tás, a médiaszolgáltatás, (Kró-
nika, Krónika-online), és egy 
üvegházkertészet működtetése. 
E szervezeti forma keretében, 
a benyújtott pályázatainkban 

szereplő eszközök rendelkezés-
re állásával, megfelelő foglal-
koztatotti állomány alkalmazá-
sával ezek a tevékenységek az 
elvárásoknak megfelelően, biz-
tonságosan és hatékonyan vé-
gezhetők, így a jelenlegi ellátás 
színvonalát magasabb szintre 
emelve.

Látva az önkormányzati vi-
lág előrejelzéseit, folyamatosan 
változnak és szűkülnek a finan-
szírozási keretek, ráadásul egy-
re több új feladattal kell szembe 
néznünk, ezért egyre  inkább a 
trend a versenypiaci normák 
szerint is működni képes, vál-
lalkozó önkormányzatok meg-
teremtése, hatékonyan kihasz-
nálva a helyben rendelkezésre 
álló erőforrásokat, evvel rész-
ben, vagy akár teljesen függet-
lenítve a település működteté-
sét, fenntartható fejlődését az 
állami szubvencióktól. 

Mi erre a változásra időben 
felkészültünk, és visszautalva 
az említett, rendszerelméletű, 
koncepcionális tervezésre, a 
működési feltételrendszer meg-
teremtése már folyamatban van 
a benyújtott, ill. benyújtásra 
váró innovatív tartalmú pályá-
zatainkban is. Egyébiránt pedig 
trendektől mentesen is komoly 
kitörési pontot látunk az ez irá-
nyú üzletszerű gazdálkodási, az 
önkormányzati és a közösségi 
igényeket is kielégíteni képes 
tevékenység folytatásában, 
helyben. 

Mint azt már említettem, a 
világ változásai nem kímélik 
az önkormányzatokat sem, így 
naponta szembesülünk új ki-
hívásokkal, amelyekre időben 
reagálnunk kell. 

Talán ennek az egyik legsar-
kalatosabb pontja a lakosság-
megtartás, mely mutatóval bár 
jól állunk, az állandó lakosaink 
száma évről-évre növekszik, 
önállóvá válásunk óta közel 
megkétszereződött. Jelenleg 
3.153 főt számlálhatunk a hi-
vatalos adatok alapján, de az 
önkormányzatok fenntartható-
ságának az elnéptelenedés az 
egyik legnagyobb rákfenéje, 
amelynek hátterében többek 
között a munkaerőpiac elszívó 
ereje és a romló társadalmi fo-
lyamatok állnak.      >>6. oldal
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A 2017-es év egyik maradandó eredménye: az 1956-os Büszkeségpont 
létesítése Kulcson című pályázati projektből megvalósult emlékhely. 
Jelenleg még tizennégy benyújtott pályázat, több, mint 1,666 milliárd forint 
támogatási igénnyel, a legszerteágazóbb témákban vár kedvező elbírálásra



5. oldal>> Önkormányzatunk 
ennek megelőzésére a fejlesz-
tési, korszerűsítési tervei meg-
valósításának mezsgyéjén is 
számos intézkedést tett a 2017-
es évben is, egy  hosszú távon 
vonzó település megteremtése 
érdekében. 

Mégis, számomra, mint gaz-
dasági szakember számára, 
a legnehezebben kezelhető a 
társadalmi konfliktusok meg-
előzésével, orvosolásával, a 
foglalkoztatási problémák le-
küzdésével, az önkormányzat 
munkájával  szembeni és a 
közösség iránti emberi  érdek-
telenség, ami rendkívül össze-
tett és széleskörű intézkedés 
foganatosítását feltételezi a 
részünkről. A kedvező változá-
sokhoz szükséges a közösség 
ereje, és közvetlen bevonása 
is a programunkba. A közös-
ségépítés a civil szervezetek 
összefogása, összekovácsolása 
nélkül biztos nem valósulhat 
meg. Ezért is fontos számunkra 
a településen lévő civil szféra 
bevonása, aktiválása, amihez a 
meglévő támogatási rendsze-
rünket a jövőben új elemekkel 
kívánjuk bővíteni. 

A lakosság mellett a helyi vál-
lalkozások szerepe is kulcsfon-
tossággal bír az Önkormány-
zat fenntarthatóságában, ezért 
szintén kiemelt prioritással bír 
feladattervünkben a vállalko-
zóbarát települési környezet ki-
alakítása. Ennek részeként egy 
kiszámítható, elviselhető terhe-
ket rovó, egységesen alkalma-
zásra kerülő adórendszer egy 
innovatív, együttműködésre 
képes Önkormányzat és egy, a 
nemzeti átlag feletti vásárlóerő-
vel bíró lakosság áll a meglévő, 
közel 250 működő vállalkozás 
megtartása és újak toborzása 
mellett.

Az örökségünkként kapott 
kulcsi iparterületnek az Ön-
kormányzat általi teherviselés 
részeként annak idején kiala-
kított infrastruktúra hálózata 
jó néhány rendezendő feladatot 
ad nekünk, mint utódoknak. A 
műutat és a közvilágítási háló-
zatot nem a tervezett nyomvo-
nalon, hanem magánterülete-
ken alakították ki, a lefektetett 
vízi-közmű nyomvonal nem 

engedélyezett, kvázi illegális. 
Mindezek egyidejű rendezé-
se közel 60 millió forintnyi,  
szinte elviselhetetlen terhet ró 
önkormányzatunkra, de a cél 
a probléma felszámolása, és az 
iparterület funkciójának megfe-
lelő helyreállítása. 

A szükséges forrás előál-
lítására számos egyeztetés, 
tárgyalás született az érintett 
közműszolgáltatókkal és vál-
lalkozókkal, a megoldást első-
sorban a közös rendezésben, 
teherviselésben és az együtt-
működésben látjuk. 

Településünk keresztje, amit 
a hátunkon viselünk már egy 
jó ideje, az a felszínfalmozgá-
sos, csúszásveszélyes területek 
megóvása, katasztrófa esetén 
rekultiválása a közvetlenül 
érintett területek védelmével 
együtt. 

E problémakör teljes körű 
műszaki rendezése, a szüksé-
ges, több milliárd forint nagy-
ságrendű forrásból adódóan 
nem önkormányzati léptékű, 
nem helyi szinten megvalósít-
ható feladat, függetlenül attól, 
hogy a talajmozgások hátte-
rében az egykori felelőtlen és 
kedvezőtlen önkormányzati 
építési, szabályozási rendele-
tek, határozatok, közműfejlesz-
tések, és fejlesztési hiányok 
sora is áll. A komplex rendezés-
re általunk elkészíttetett műsza-
ki megoldási tanulmánytervet 

már előzőleg benyújtottuk a 
kormánynak, s most, a szeny-
nyvízcsatorna beruházással 
összefüggésben a projektdoku-
mentáció részévé nyilvánítását 
kértük, hogy az mielőbbi meg-
oldást nyerjen.

Ez elmúlt hét évben kö-
zel 105 millió forint összegű 
önerőt ölt bele az önkormány-
zat a több ütemben történt vé-
dekezési munkák önrészeként, 
amely szám riasztó. 

Hogy e kényszerű döntés 
jónak bizonyult-e, nos, ebben 
már biztos vagyok, hogy nem. 
Sok év takarékos gazdálkodá-
sának gyümölcsét sikerült így 
elszórni, vagy inkább a Dunába 
dobni! Amikor a költségvetés 
tervezése folyik, és évről-év-
re keressük, hogy melyik sort 
megcsonkítva lehetne „talál-
ni” még egy kis felhasználha-
tó forrást települési fejlesztési 
terveink megvalósításához, 
akkor mindig felvillan előttem 
ez a 105 millió forint, és hogy 
mennyi várva-várt fejlesztést 
meg lehetne valósítani belőle, 
de a kényszerűség, sajnos, nem 
minden esetben ismeri a józan 
gondolkodás elvét.

Az elmúlt időszakban meg-
valósított munkánk kézzelfog-
ható eredményei folyamatosak 
voltak. 

Látványos változást hoznak 
majd a 2018. év tavaszától 
folytatódó, önkormányzatunk 

racionális gazdálkodásának 
eredményeként megtakarí-
tott,  és a pályázatokon elnyert 
sok-milliókból történő fejlesz-
tések megvalósítása.

De tudomásul kell venni, 
hogy a megváltás nem jön 
egyik napról a másikra. Hisz-
szük, mert látjuk, hogy az idő-
ben, jól elvégzett munkának 
mindig megvan a gyümölcse, 
ha nem ma, majd holnap. És 
még ha a sikerhez vezető út 
néha nagyon rögös is – mert 
higgyék el, az, nálunk, az ál-
lamigazgatás világában is, és 
kapunk hideget és meleget is, 
olykor sajátjainktól is, ráadásul 
az alapok, amikre a megválasz-
tásunkkor léptünk, elég inga-
tagok voltak – nem adjuk fel, 
mert az alkotás a hivatásunk, 
és kötelességünk is egyben, és  
mert a település, és mi is a meg-
újulás mellett, mellettünk tette 
le a voksát a választáskor. 

A megerősödés folyamatos 
volt az elmúlt három évben 
az önkormányzatunknál mind 
eszköz, mind forrás oldalról, 
mind szakmai, mind tapaszta-
lat szempontjából, de, ahogyan 
egy családi háznál, az építkezés 
az önkormányzatnál sem állhat 
le soha, mert a lényeg egy tele-
pülés-orientált, alkalmazkodó, 
folyamatos megújulásra képes, 
szakértő és megértő önkor-
mányzat által biztosított, von-
zó, kiszámítható és fenntartható 
Kulcs település megteremtése. 

Ezeken dolgoztunk 2017-ben 
is, nagyon sokat, de megérte, 
mert a cél közös: a múltunkon 
alapuló jelenünk szükségletei-
nek kielégítése a jövőnk bizto-
sítása mellett településünkön, 
Kulcson. 

Én ebben a munkában hi-
szek, vállaltam és végeztem 
benne kulcsszerepet, mindezt 
a legjobb akaratom és tudásom 
szerint, a választók által belém 
vetett hitet és bizalmat is igye-
kezve evvel megszolgálni.

Összegzésképpen: egy ered-
ményes évet, illetve időszakot 
tudhatunk magunk mögött, 
mely sikerben közreműködők 
munkáját és a település segítsé-
gét is ezúton köszönöm.

Fejes Balázs
alpolgármester
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Helyreállítási munkák a kulcsi partfalon. 2011. január 17-ikére virradóra 
történt a suvadás, azóta közel 105 milliót ölt az önkormányzat védekezésre. 
A szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása erre is megoldás lesz



Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Lakótársaim!

A választási ciklus harmadik 
éve számomra úgy folytatódott, 
ahogy az előző évben megszok-
tam, erről részletesen beszámol-
tam tavalyi összegzésemben. 
Sajnos ezek a képviselői munkát 
hátráltató tényezők ez évben is 
jelen voltak-vannak:

Csak néhányat kiemelve:
Továbbra is hiányolom a haté-

kony, problémamegoldó bizott-
ságok, munkacsoportok műkö-
dését. Ezek hiányában ki tudja 
meddig görgetünk még magunk 
előtt folyton visszatérő, megol-
datlan témákat.

A rendszerszerű döntéselőké-
szítő folyamatokból ketten ez év-
ben is kiszorultunk. Néhány (3-4) 
előzetes bejárástól, egyeztetéstől 
eltekintve nem igényelték testü-
leti ülésen kívüli szakmai, illet-
ve az önkormányzati munkából 
eredő, a falu közösségi életében 
szerzett több, mint két évtizedes 
tapasztalatomat sem. Az okkal 
kb. két és fél év elteltével, ápri-
lis elején szembesülhettem. Aki 
nyomon követi önkormányzati 
oldalam annak már ismerős lesz, 
miután nem mindenki van jelen 
online, így itt is megosztom a to-
vábbi képviselői munkámat meg-
határozó áprilisi történést:

„Régóta tudom és érzem, de 
más szóban szembesülni vele! 
Először nyilvánosan a beszá-
molómban jeleztem a képviselői 
munkám hátrányaként a mel-
lőzöttséget. A testületi üléseken 
számtalanszor kértem az infor-
mációt és számos kérdést tettem 
föl: a keddi megbeszélésekről: 
miért maradunk ki ketten – Posch 
János képviselőtársammal együtt 
– a döntéselőkészítő, számos te-
rületet érintő egyeztetésekről. 
Kértem a feladatot... Ez a fajta 
kirekesztő szemlélet Kulcs önál-
lósága óta soha nem volt jelen 
az önkormányzat életében. A vá-
laszok többnyire kitérőek voltak, 
sokszor csak egy mosoly... Ez 
megy már két és fél éve.

„Kedden épp akkor tartóz-
kodtam a hivatalban, amikor a 
szokásos heti megbeszélés zaj-
lott, s szembesültem azzal, hogy 
a résztvevők egyike egy néhány 
hete alakult civil szervezetünk 
vezetője volt. Mint kiderült, ez 

már régi gyakorlat. Nos ez volt 
az a pillanat, amikor be kellett 
mennem polgármester úrhoz és 
rákérdezni, minek köszönhetjük 
e megkülönböztetést. A tizenpár 
civil szervezet közül egy kiemelt 
jelentőséggel bír úgy, hogy több 
képviselő háttérbe kerül, két 
olyan képviselő, akik a testület 
tagjai közül a választóiktól a 
legnagyobb arányú szavazatot 
kapták, s mindketten Kulcs Köz-
ségért kitüntetettek, tehát az az 
önkormányzati tapasztalat és 
tudás, amit a közös munkához 
tudnánk adni mindenképp a falu 
javát szolgálná. Például, ha bi-
zottságban dolgozhatnánk vagy 
a kilencéves helyi újságszerkesz-
tési tapasztalataimat a jelenlegi 
kommunikációban kamatoztat-
hatnám. Szó szót követett és a 
végkifejlet magáért beszél: Já-
nos felett eljárt az idő (a falutól 
511 szavazatot kapott, messze 
a legtöbbet!), velem pedig nem 
akarnak együtt dolgozni… (Erre 
ugyan nem adtam okot, épp ezért 
a magyarázat is politikai utalás 
volt. /?!?/ Akik ismernek tudják, 
évek óta távol tartom magam a 
politikától.) Hát innentől kezdve 
nincs miről beszélni, nem futunk 
érdemtelen szekér után!

Én az eskümet a falu fejlődése 
érdekében lelkiismeretesen, s a 
legjobb tudásom szerint végzett 
munkára tettem le. Ezt tartom 
szem előtt és azt a sok száz lakó-
társat, akik bizalmat szavaztak 
nekem, akik az elmúlt 20 éves 
közösségi ténykedésemet ismerik 

és elismerik, ők továbbra is bíz-
nak bennem és elvárják a tisztes 
helytállást.

Ha nem kell a nyújtott kezem, 
hát legyen – semmit nem változ-
tat a lakóközösségünkért tett és a 
jövőben is várható helytállásom-
ban, vállalásomban, s hogy ez 
jóval több lehetne, ehhez tiszte-
letben kellene tartani a falu vá-
lasztásokon szavazatokban kifej-
tett véleményét. Elfogadni, hogy 
öt évre a település közössége ezt 
a hét főt tartotta érdemesnek kö-
zös ügyeink vitelére, a sorsunkat 
befolyásoló döntések meghoza-
talára. Az elfogadás részemről 
2014. októberében megtörtént. 
Innentől a többi már nem az én 
bizonyítványom…

Nekem van múltam és jelenem 
is e településen, tettem már ele-
get a közös mérlegünk serpenyő-
jébe, önzetlenül, érdekmentesen, 
mert szeretem a településem és 
az itt élőket A jövőt is ugyanígy 
tervezem!!!  :)”

Az áprilisi eseményt követően 
a testületi ülésekre és az ülések 
közötti lakossági megkeresé-
sekre fókuszáltam. Az Egyebek 
napirendi pontban rendszeresen 
felvetettem az aktuális problé-
mákat, kéréseket, sajnos sok-
szor több testületi ülésen kel-
lett ugyanabban a témában szót 
kérnem. Ilyen például a helyi 
kommunikációnkkal kapcsolatos 
szerződés ügye, ami végigkíséri 
évünket. Hónapokon át nem ju-
tott el a családok nagy részéhez 
a havi Krónika, az utóbbi hóna-

pokban pedig helyi összefogással 
oldódik meg úgy, hogy a szerző-
dés kiterjed a DVG Zrt. terjesz-
tési kötelezettségére is. Arány-
talanul magas összeget fizetünk 
ki a kapott teljesítésért, többször 
kértem a szerződés felülvizsgá-
latát. Legutóbb januárra kaptam 
ígéretet új megoldásra.

Az év során valamennyi testü-
leti és rendkívüli testületi ülésen 
aktívan részt vettem, vélemény-
nyel és javaslatokkal éltem. Az 
Egyebek napirendi pontokban 
összesen 41 felvetést, kérdést, 
kérést eszközöltem. Két esetben 
éltem írásbeli képviselői indít-
vánnyal. Az egyik a Rózsahegyi 
utca beépítettségének elősegí-
tése érdekében telekmegosztás 
engedélyezését, egyben a telek-
méretek felülvizsgálatát kérve. 
A másik a Kulcsi Polgárőr Egye-
sület működése iránti támogatás 
kérelme volt, amit Posch János 
képviselő társammal együtt 
nyújtottunk be.  Sajnos ez utóbbi 
3 oldalas részletes, adatokkal, té-
nyekkel alátámasztott érvelésünk 
is kevés volt a többségi szavazat 
megszerzésére...

Nagyon sok megkeresést ka-
pok a lakóktól személyesen, 
levélben, illetve az online olda-
lamon keresztül is. Ügyes-bajos 
dolgaikat próbálom a számukra 
legkedvezőbb módon kezelni, 
ha kell beépíteni adott napiren-
di ponthoz, ha ilyen nincs, az 
egyebek napirendi ponttal élve, 
esetleg képviselői indítvánnyal 
vagy közvetlen polgármesteri 
megkereséssel. Természetesen 
több esetben elegendő a tájékoz-
tatás is. A megkeresések túlnyo-
mórészt a szolgáltatások nem 
megfelelő színvonalát érintették, 
úgymint közvilágítás, útminő-
ség, szociális központ, közterüle-
teink állapota, szennyvízelvitel, 
kommunikáció hiánya stb. Egy-
szóval megtalálom a magam he-
lyét, képviselői szerepét e sajátos 
helyi közegben.

Képviselői munkám a tőlem 
telhető legnagyobb körültekin-
téssel, eskümnek megfelelően, 
lelkiismeretesen végzem, s a jö-
vőben is e mérce szerint kívánok 
cselekedni. Az ajtóm továbbra 
is nyitva áll a felém bizalommal 
fordulók számára! 

Deák Ibolya
önkormányzati képviselő
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Van múltam és jelenem is Kulcson
Deák Ibolya: hiányolom a hatékony bizottságokat, munkacsoportokat

„A rendszerszerű döntéselőkészítő folyamatokból ez évben is kiszorultunk”



Nem véletlenül adtam ezt 
a címet a 2017-ről szóló kép-
viselői beszámolómnak! Az 
elmúlt évben végzett testületi 
tevékenység sok vonatkozás-
ban előkészítője, megalapozója 
volt azoknak a beruházások-
nak, fejlesztéseknek, amiknek 
megvalósítása esetén büszkén 
mondhatjuk, hogy a település 
2018-ban jelentősen fejlődött! 

Az általam felügyelt terüle-
ten, a gazdasági-, pénzügyi-, 
összeférhetetlenségi- és szoci-
ális bizottságban végzett mun-
kánk ez évben is a testületi 
döntések előkészítését, jobb 
megalapozottságát szolgálta.  
Kilenc ülésen közel 100 napi-
rendi pontot tárgyaltunk, amik-
nek fele (55 db) gazdasági, egy 
ötöde (20 db) szociális, humán 
ügyekkel, egy tizede (9 db) ren-
deletekkel, helyi szabályokkal, 
a többi (14 db) egyéb kérdések-
kel foglalkozott. Az anyagok 
színvonalában, minőségében 
előrelépés mutatkozott az előző 
évhez képest. Pontosabb meg-
fogalmazások, lényeget láttató 
leírások születtek, ami az ap-
parátus munkájának minőségi 
javulását is mutatja.

Nagy gondot fordítottunk  
szűkös anyagi helyzetben lévő 
önkormányzatunk gazdálkodá-
sának szigorú felügyeletére. A 
szükséges elemzések elkészí-
tése után heti lebontású pénz-
ügyi előterveket dolgoztunk 
ki, amelyek a polgármester 
jóváhagyása után operatívan 
végrehajtásra kerültek. A ter-
vek betartását folyamatosan el-
lenőriztük, és rendben találtuk, 
aminek eredménye a normál 
gazdálkodásban december 31-
ikén meglévő 300 millió forint 
szabad pénzügyi készlet. 

Költséggazdálkodásunk má-
sik lényeges területe a pályáza-
ti források megszerzése. Már az 
év végén befolyt a helyi költ-
ségvetésünkbe:

– A járdaépítés második üte-
mére,

– a műfüves sportpályára, 
– a hőerőmű beruházásra és 

– az egészségközpont fejlesz-
tésére szolgáló forrás, összesen 
271 millió forint. 

Hamarosan elkezdődik ezek 
kivitelezése, és reményeink 
szerint ebben az évben már 
használatba is vehetjük a kész 
létesítményeket!

Megválasztásunk óta az a 
szándékunk, hogy a lehető leg-
jobban kiaknázzuk a település 
kedvező földrajzi adottságait a 
saját lakosságunk, az ingatlan-
nal rendelkező, máshol élő em-
berek, és a hozzánk ellátogatni 
szándékozó turisták javára. Erre 
egyelőre két országosan támo-
gatott lehetőség kínálkozik, a 
Magyar Limes Szövetség és a 
Mária út Kht. által felkarolt ter-
vekhez, elképzelésekhez, illetve 
konkrét akciókhoz való csatla-
kozás. Kulcs a csatlakozáson 
kívül aktív kezdeményező és 
koordinátori szerepkörben is 
megjelenik a fenti szervezetek 
tevékenységében, ami komoly 
elismerésben részesült, mind a 
püspökség, mind a Mária út ve-
zetése részéről. Sok kulcsi lakos 
vállalt önkéntesen részt a szer-
vezésekben, a rendezvények 
lebonyolításában és a térségi 
együttműködés összefogásában.

A limes, a Római Birodalom 
egykori határa a Dunamentén, 
2019-ben a Világörökség része 
megtisztelő cím várományosa. 

A pályázatot négy ország, Né-
metország, Ausztria, Szlovákia 
és Magyarország együttesen 
nyújtja be. A nemzetközi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy 
a címet eddig elnyert térségek, 
objektumok mind kimagasló 
gazdasági fejlődést értek el a 
megnövekedett érdeklődés ál-
tal generált turistaforgalom, 
a befektetői szándék javulása 
által létrejött beruházásoknak 
köszönhetően. Az elmúlt évben 
felmértük a településen meglé-
vő értékeket, látványosságokat, 
kapacitásokat, és azokat meg-
jelentettük a Limes Szövetség 
által készített applikáción. Az 
idei terveket igyekeztünk össz-
hangba hozni azzal, hogy Kulcs 
mind jobban alkalmas legyen a 
világörökséggé vált limes által 
kínált ígéretes lehetőségek ki-
használására. Részletes prog-
ramunk van arra nézve, hogy 
mielőbb bekapcsolódhassunk 
a most még csak formálódó 
országos, majd nemzetközivé 
váló rendszerbe. 

 A Mária út hasonló kedvező 
lehetőségeket kínál az útvonal 
észak-dél irányú vonalán fek-
vő településünknek. Az egyre 
növekvő mérteket öltő vallási 
turizmus ugyanazokra a lát-
ványosságokra, kapacitásokra 
építhető, mint a limeses turiz-
mus. Ennek komoly gazdasági 

jelentősége van, hiszen a jobb 
kihasználtság jobb megtérülést 
eredményez, ami biztosítja a 
létesítmények fenntarthatósá-
gát. Már 2017-ben több olyan 
akciót szervezett a helyi erők-
ből álló csapat, amelyek által 
Kulcs jelentős pozíciót vívott 
ki magának. Az útvonalon ma-
gánerőből felállított kereszt 
zarándokok számára, megálló-
helyként került fel a térképre! 
A kereszt felszentelése tisztele-
tére, illetve az országos 1Úton 
elnevezésű zarándoklatba tör-
tént bekapcsolódással sikerült 
több száz embert a települé-
sünkre hívni, és a térségi ösz-
szefogást ezen a téren is erő-
síteni. Ez évi zarándoklataink 
már olvashatók a Mária út Kht. 
által működtetett honlapon! 
Mindkét turisztikai lehetőség 
Kulcs további fejlesztésén túl 
nagy jelentőségű a település 
értékének, ezáltal valamennyi-
ünk ingatlanának értéknövelése 
szempontjából!

Nagy hangsúlyt fektettünk ér-
tékeink megőrzésére, és ennek 
érdekében létrehoztuk a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr Egye-
sületet. Személyesen is öröm, 
hogy a lakosság körében máris 
rendkívül kedvező visszhangja 
van az önkéntes, elkötelezett, 
komoly szakértelemmel rendel-
kező csapat tevékenységének! 
Felszerelésüket, képzésüket ön-
kormányzati és magán adakozók 
által rendelkezésünkre bocsá-
tott forrásból biztosítottuk. Az 
Egyesület további munkájához 
szükséges feltételeket szerző-
désben rendeztük. Köszönet illet 
mindenkit, aki segített ezeknek 
a feladatoknak a megoldásban! 
Most, mikor eredményes, sike-
rekben gazdag új évet kívánok 
minden kulcsinak, szeretném 
kérni, hogy a település fejlődé-
séért, közös jólétünkért a továb-
biakban is támogassák a testület 
munkáját és mindazokat, akik a 
tavalyi évben elért eredménye-
inkben közreműködtek!

Dr. Menyhárt Ferenc
önkormányzati képviselő
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Kulcs fejlődése 2018-ban felgyorsul! 
Dr. Menyhárt Ferenc: megalapozott döntések, takarékos gazdálkodás

A Mária út kulcsi szakaszán 2017-ben már két zarándoklattal sikerült erősí-
teni a térségi összetartozást. Már 2018-ra is kész a program



Az Önök megtisztelő dönté-
se nyomán a 2014. évi Helyi 
önkormányzati választásokon 
immáron harmadik éve lehetek 
településünk képviselője. 

Munkám alapjának mindig a 
településért érzett felelősséget 
tekintettem. 

Az alap képviselői feladatok 
ellátása mellett a Gazdasági, 
Pénzügyi, Összeférhetetlensé-
gi, Vagyonnyilatkozati és Szo-
ciális Bizottság tagja vagyok. 
A feladatokat Dr. Menyhárt Fe-
renc Bizottsági elnökkel és Ta-
másiné Simon Edit külső taggal 
együtt végzem. 

Feladatunk a pénzügyek, az 
önkormányzat gazdálkodásá-
nak segítése, az önkormány-
zat egészségügyi és szociális 
intézményeinek működésére, 
továbbá az ellátás alakulására 
vonatkozó előterjesztések vé-
leményezése, valamint a szo-
ciális védőháló megteremtését 
célzó koncepciók, előterjeszté-
sek megvitatása. 

Évek óta újra és újra felmerü-
lő probléma önkormányzatunk 
és az Adonyi Szociális Központ 
közötti együttműködés, illet-
ve annak részleges hiánya. A 
szociális ellátással kapcsolatos 
problémák az önkormányzatnál 
csapódnak le, lakossági jelzés, 
illetve panasz formájában, de 
sajnos a panaszok kezelése, 
megoldása nem a mi kompe-
tenciánk: a jelzéseket továb-
bítjuk a szociális vezetés felé. 
A probléma kezelése ezt köve-
tően többé-kevésbé sikeres, de 
sokszor a panaszra tett intézke-
désekről nem minden esetben 
értesülünk.  Igyekszünk a javí-
tani a kommunikáción, munká-
jukat segíteni, s reméljük, hogy 
a jövőben ez rendeződik. 

Figyelemmel kísérjük to-
vábbá a gyógyító-megelőző és 
a betegellátási tevékenységet, 
közreműködünk annak szerve-
zésében, az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek megte-
remtésében. A bizottság részt 
vesz az önkormányzat által 
támogatott egészségügyi, szo-

ciális célú pályázatok vélemé-
nyezésében. Szintén feladatunk 
a nevelési oktatási intézmé-
nyeink működési feltételeinek 
folyamatos felülvizsgálása és 
javaslatot teszünk az ellátás fej-
lesztésének programjára. 

Ezáltal az iskola nem csak he-
lyét tekintve foglal el a telepü-
lés életében központi szerepet, 
de az állami átvételt követően 
is meghatározója a település 
jövőjének, amit önkormányza-
tunk nagy erővel támogat! 

Háromtagú bizottságunk 
folyamatosan véleményezte, 
javaslataival kiegészítette a 
bizottsági témakörben készült 
előterjesztéseket, figyelemmel 
kísérte a költségvetési bevéte-
lek, a vagyonváltozás alakulá-
sát, a község költségvetési ren-
deletének végrehajtását. 

Örömmel mondhatjuk, hogy 
ismét egy olyan évet zárhatunk 
2017-ben, amelyre elmondható, 
hogy stabil a község pénzügyi 
helyzete, aminek következté-
ben intézményeit hatékonyan 
működtetve, feladatainak ellá-
tását változatlanul, jó színvona-
lon teljesíthette.

Nagyon fontosnak tartom a 

pontos és naprakész informá-
ciót és az állandó kommuniká-
ciót, hogy mindenki előtt érthe-
tővé és elfogadhatóvá váljanak 
azok az önkormányzati intéz-
kedések, melyek közös céljaink 
megvalósítását célozzák. Ezért 
havi több alkalommal is kértem 
telefonon, vagy akár személye-
sen információt, hisz a testületi 
és bizottsági ülések nem min-
den esetben alkalmasak erre, és 
ha felmerül egy projektlehető-
ség, arról tájékoztatom az ön-
kormányzatot és kérem a lehe-
tőség megvizsgálását. Hiszen,  
ha nem generálunk projekteket, 
nem haladunk előre. Ezért nagy 
hangsúlyt fektetek a személyes 
beszélgetésekre, de a telefonos, 
internetes megkereséseknél is a 
lakosság rendelkezésére állok, 
bár ezzel a lehetőséggel igen 
kevesen élnek, jobban szeretik, 
ha személyesen mondhatják el 
gondolataikat.

Ezen felüli feladataim közé 
tartozik többek között az ifjú-
ság összefogása és a közösségi 
élet segítése.

Elsődleges számomra a kö-
zösségi szellem erősítése, hogy 
ne csak szemlélői és kritiku-

sai legyünk a mindannyiunkat 
érintő eseményeknek, de aktív, 
céltudatos és felelős résztvevői 
is. A mottónk is lehetne akár: 
„Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan!” Azaz: nézd a vi-
lágot és cselekedj ott, ahol élsz. 

A civil szervezeteknek 2017-
ben is pályázati felhívást tett 
közzé önkormányzatunk, Helyi 
kezdeményezések, közösségi 
rendezvények, programok tá-
mogatása címen. A pályázati 
felhívás célja volt:

– Összetartó és szolidáris he-
lyi települési közösségek meg-
erősítése és/vagy kialakítása, 

– a folyamatban résztvevő 
egyének, szervezetek közötti 
együttműködés és partnerség 
fejlesztése, 

– a helyi lakosok élét be-
folyásoló, a helyi kezdemé-
nyezéseket és a társadalmi in-
tegrációt szolgáló programok 
támogatása, 

– a közösségi ügyekben való 
állampolgári, civil részvétel 
erősítése, 

– a helyi értékek kutatása, 
feltárása, publikálása.

A 2016-os évben megvál-
toztak az önkormányzati pá-
lyázati kiírás feltételei, aminek 
következtében a civil szerve-
zetek mindösszesen egy darab 
pályázatot nyújtottak be, mert 
nem értettek egyet a támogat-
ható tevékenységek formáival, 
a projektekkel kapcsolatos elvá-
rásokkal, elérendő célértékekkel 
(Indikátorok), az önerő mérté-
kével, illetve a pályázat formai 
követelményeivel. 

Ezt a kerekasztalos egyez-
tetésen jelezték is, ahol Fejes 
Balázs alpolgármester úr, min-
den kérdésre messzemenőkig 
megadta a választ, és biztatta 
a szervezeteket, hogy ne ha-
tárolódjanak el, sőt mindenki, 
aki segítségért fordul hozzá, 
azt szívesen látja, és amennyi-
ben valahol elakad, segítségére 
lesz. Ezzel a lehetősséggel sem 
éltek nagy sajnálatunkra, és az 
elvárásainktól messze elmaradt 
az aktivitás.           >> 10. oldal

2018. JANUÁR                                                            KULCSI KRÓNIKA                                                                       9

Stabil a község pénzügyi helyzete 
Holl Tamásné: ne csak szemlélői legyünk a mindannyiunkat érintő történéseknek

Iskolai ballagás – nem csak helyét tekintve foglal el a település életében 
központi szerepet, de az állami átvételt követően is meghatározója a tele-
pülés jövőjének, amit önkormányzatunk nagy erővel támogat



9. oldal >> Önkormányzatunk 
a látszólagos sikertelenség el-
lenére nem engedett a kitűzött 
pályázati feltételrendszeréből 
2017. évben sem, mely év, 
végre meghozta mégis a re-
mélt változást. A szervezetek 
továbbgondolták a kezdemé-
nyezésünk lényegét, ennek 
keretében 3 érvényes pályázat 
érkezett be, amelyek hozadéka 
számtalan, a pályázat célrend-
szerét szolgáló, a települési kö-
zösségépítésre épülő, számos 
újdonságtartalommal megtöl-
tött program volt. 

A várva várt összefogás is 
megvalósult a település minden 
szintjén, mert a szervezetek 
csatlakoztak egymáshoz és kö-
zös programokat dolgoztak ki, 
amivel egymást tudták segíteni.

A pályázat keretében 3 kon-
zorcium jött létre 6 civil szer-
vezet, illetve klub tagságával, 
9 darab rendezvény került le-
bonyolításra. Néhány számadat 
ennek eredményéül: 1260 fő 
látogató vett részt a rendezvé-
nyeken, mindezt 1,5 millió Ft 
önkormányzati támogatással és 
290. 000 Ft önerő felhasználá-
sa mellett. Ez is kellőképpen 
szemlélteti a gondolkodásunk 
és kitartásunk sikerét, amely 
közös siker kovácsai a civil 
szervezetek voltak, de a legna-
gyobb haszonélvezői mégis a 
lakosság volt. 

Azt látom, hogy 2017. évre 
már kézzelfoghatóan elindult 

a közösségépítés! Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint hogy 
a rendezvényeknek magas volt 
a látogatottsága illetve a civil 
szervezetekkel idén már no-
vember 7-én sikerült egyeztetni 
a tervezett programok időpont-
jait, ami az elmúlt évben nem 
ment ilyen gördülékenyen. A 
programnaptárt a közeljövőben 
véglegesítjük és mindenki szá-
mára elérhető lesz.

Nagyon büszke vagyok min-
denkire, aki hozzájárult e siker 
eléréséhez!

Önkormányzatunk 2017-
ben önálló Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményt kívánt 
létrehozni, melynek érdekében 
többször is meghirdettük az 
intézmény igazgatói és könyv-
tárosi álláshelyét. Sajnos a 
többszöri próbálkozás ellenére 
sem sikerült a jogszabályoknak 
megfelelő szakmai végzettségű 
vezetőt, illetve szakembert 
találni, ezért testületünk úgy 
döntött, hogy csatlakozik a Vö-
rösmarty Mihály könyvtárhoz, 
illetve a Faluházba művelő-
désszervezőt keres. Ennek a 
felhívásnak már volt eredmé-
nye, így sikerült szeptember 
1-jével megfelelő végzettségű 
művelődésszervezőt és könyv-
tárost alkalmazni Hegedűs 
Andrea és Csiby Csenge sze-
mélyében. 

Természetesen az önálló in-
tézmény megalapításáról to-
vábbra sem mondott le önkor-

mányzatunk, ha lehetőségünk 
nyílik, újra visszatérünk az in-
tézmény megalapításához. 

Visszatekintve a 2017-es 
esztendőre, azt gondolom, 
mindenki ott segített be, ahol  
tudott, így még azt is elmond-
hatjuk, hogy ezen a szinten is 
megvalósult az összefogás, 
hiszen magam is tapasztaltam 
ezeket a nehézségeket, mert az 
önkormányzati rendezvények 
rendszeres résztvevője vagyok, 
az intézményi programok szer-
vezésében, háttérmunkákban 
aktívan részt veszek, és sze-
mélyesen látogatom is azokat, 
amennyiben időm engedi. 

Ezért szervezőként is szíve-
sen dolgozom együtt a többi 
aktív civil szervezettel olyan 
rendezvények előkészítésé-
ben, és tevőlegesen, is mint 
a „Szemétszüret”, Óvodabál, 
Falunapi majális, Gyermek-
nap, Családi sportnap, Szüreti 
felvonulás és bál, Idősek vi-
lágnapi rendezvénye, Október 
23. megemlékezés és fáklyás 
felvonulás, Jótékonysági est, 
Halászléfőző verseny, vagy a 
Játszóház. 

A programokban sokak ösz-
szefogása testesül meg. Vegye-
nek részt rajta lehetőségeikhez 
mérten. Közösségünk akkor 
lesz élő, ha tagjai minden tekin-
tetben otthonra lelnek Kulcson. 
Szívből örülök, hogy ezt egyre 
többen fedezik fel a mai rohanó 
világban. Példaértékű az a csa-

lád, akik munkából rohanva is 
behozták gyermeküket a tojás-
díszítő versenyre, akik a majá-
lison a gyermeknek szervezett 
programokon részt vettek, akik 
időt szakítottak egy kellemes 
vízparti horgászversenyre, akik 
a sportnapon gyermekeikkel 
együtt vettek részt a vetélke-
dőkben, akik megismertették 
a szüreti felvonulás hagyomá-
nyait gyermekeikkel, akik a 
fáklyás felvonulás fényeivel 
ünnepivé tették a megemléke-
zést...

Sorolhatnám még, de nem 
teszem, ezt Önök, úgyis jobban 
tudják, én pedig hálásan köszö-
nöm mindezeket a kis figyel-
mességeket.

2018-ban fejlesztéseink mel-
lett nagy távlatokba tekintünk. 
Tesszük ezt lélekben erősen, 
kitartóan, egyszerűen, szeré-
nyen és vidáman. Hálás szívvel 
kívánom, hogy elégedett, bol-
dog életük része legyen a belső 
béke, nyugalom.

Megköszönve képviselőtár-
saimnak, a bizottság tagjainak 
munkáját a személyes és közös 
ügyeink szolgálatához a továb-
biakban is kérem megtisztelő 
támogatásukat, bizalmukat! 
Észrevételeikkel, javaslataik-
kal, kéréseikkel továbbra is 
várom Önöket bármikor, mert 
az ajtóm mindig valamennyiük 
előtt nyitva áll. 

Holl Tamásné
önkormányzati képviselő
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Tisztelt Választóim! 
Tisztelt Kulcsiak!

Az elmúlt egy évben kép-
viselői munkámat a testüle-
ten belüli pártalapon történő 
munkamegosztás behatárolta. 
A testületi üléseken aktívan 
részt vettem. A közösségi ren-
dezvényeken és ünnepségeken 
szintén. Többször felvetettem a 
Virághegyi és Radicsai zártker-
ti rész közvilágításának megol-
dását és a területek útviszonya-
inak javítását. Továbbá a zöld 
felületek tervszerűbb rendbe-
tartását (sokszor félbehagyták a 
megkezdett munkákat, ide-oda 
kapkodás látszatát keltette).

Felvetettem a járdaépítés so-
rán kialakított ideiglenes depó 
felszámolását, amely eddig 
elmaradt. A fűtőmű lakossági 
elfogadását segítettem miután 
megfelelő tájékoztatást (rosz-
szul szervezett, vizuálisan 
értékelhetetlen képi tájékoz-
tatás a díszteremben) kaptam 
a beruházásról (Solton tett 
helyszíni megtekintés a képvi-
selők részére). A választóimat 
rendszeresen tájékoztattam a 
csatorna beruházás helyzeté-
ről. Próbáltam a beruházással 
kapcsolatos pesszimista han-
gulatot enyhíteni. Segítettem 
a Kulcsi Sport Egyesület napi 

ügyeinek és gond-
jainak megoldá-
sát. Sokat járom a 
területet, így napi 
kapcsolatom van 
a kulcsi embe-
rekkel. Úgy gon-
dolom, munká-
mat figyelemmel 
kísérik, anélkül, 
hogy reklámoz-
nám. Számomra 
fontos az életvi-
telszerűen itt élők mindennap-
jait meghatározó körülmények 
(belvíz elvezetés, csatorna, jár-
da, közvilágítás, utak állapota, 
iskolai-óvodai körülmények, 

egészségügy, szociális ellátás) 
javuljanak és jobbak legyenek.

Megköszönöm mindenkinek, 
aki segített és támogatott.

Posch János
önkormányzati képviselő

Napi kapcsolat a kulcsiakkal

Posch János: az itt élők mindennapjait meghatáro-
zó körülmények javításáért dolgozom



Tisztelt Választópolgár!

Ismét eltelt egy év, elérkezett 
a számvetés ideje! Nagyon rö-
viden: mi is történt 2017-ben? 

Az eltelt évben is – már hosz-
szú idő óta – a Képviselő Tes-
tület munkájában rendszeresen 
részt vettem, beleértve  ebbe 
az előkészítő feladatokat is. A 
folyamatos testületi munkán 
túl a képviselői feladatmegosz-
tásból fakadóan továbbra is a 
környezetvédelem és a turiszti-
ka-idegenforgalom területekkel 
kapcsolatos teendőket látom el, 
képviselem a települést külön-
böző fórumokon, összejövete-
leken.

Kulcs község különösen szép 
természeti értékkel rendelke-
zik: a Dunával és mintegy négy 
kilométer hosszú partszakaszá-
val. Hosszú évek óta ennek a 
területnek csak a negatív olda-
lával, a partfalcsúszás gondja-
ival foglakoztunk, ideje, hogy 
az értékei, lehetőségei kerülje-
nek előtérbe. Pályázati források 
igénybevételével tervezzük a 
vízi turizmus igényeit magas 
színvonalon kiszolgáló eve-
zős megállóhely kialakítását 
a Hajóállomásnál (csónakház 
megépítése, WC, tisztálkodási 
lehetőség létrehozása, táboro-
zási hely kialakítása). Termé-
szetesen ez nem csak a túrázók, 
hanem az itt élők számára a 
szabadidő eltöltésére, sporto-
lásra is kiváló lehetőséget je-
lent majd.

Az itteni Duna-szakasz má-
sik nagy értéke, vonzereje a 
horgászat. Kedvelt horgászhe-
lyek vannak a kulcsi partszaka-
szon, valamint a szemben lévő 
kőgátak, szigetek környékén. 
Egy horgászbázis kialakítása is 
folyamatban van. Megyei, akár 
országos szintű horgászverse-
nyek rendezésére is alkalmas, 
ez irányban már folynak előké-
szítő munkák.

Tevékenységem másik fő 
területe a környezetvédelem. 
Folyamatosan figyelemmel kí-
sérem községünk környezeti 

állapotát, annak változásait.
Tavasszal – évről-évre – meg-
szervezzük községünk terüle-
tén a szemétgyűjtést a diákok, 
civilek részvételével, amelynek 
eredményeként idén is több 
tonna hulladéktól szabadítottuk 
meg közterületeinket. Köszönet 
érte a résztvevőknek, kiemelten 
a tanuló ifjúságnak.

Deák Ibolya képviselő tár-
sammal dolgoztuk ki Kulcs 
község környezeti állapotáról 
szóló 2017. évi helyzetértéke-
lést, amit a december 20-iki 
testületi ülésre nyújtottunk be, 
s a testület elfogadta. 

Településünk legnagyobb 
környezetvédelmi beruházása 
előtt állunk. A hosszú évek óta 
húzódó csatorna megépítése 
– az ígéret szerint – 2018-ban 
végre elkezdődik. Állami beru-
házás lévén a községnek korlá-
tozott beleszólása lehet csak a 
kivitelezésbe, de a lehetséges 
keretek között mindent megte-
szünk a lehető legjobb minőség 
elérése érdekében. 

A munkák során – a korábbi 
közmű-beruházásokhoz képest 
is – sokkal nagyobb mértékű 
„feltúrása” várható a település-
nek, ez minden lakosnak hosz-

szabb időn keresztül komoly 
pszichikai terhet fog jelenteni. 
Ezeknek a terheknek a mini-
malizálása érdekében is igyek-
szünk minden lehetséges esz-
közt igénybe venni.

A Kossuth Lajos utcai járda 
megépítésére korábban elnyert 
támogatást éppen ezért nem 
használtuk még fel, mert ennek 
a közműberuházás utáni hely-
reállítás keretében van csak 
értelme.

Ugyancsak elnyert pályázat-
tal rendelkezünk a középülete-
ink fűtését szolgáló, megújuló 
energiaforrással – faaprítékkal 
– működő távhőt szolgálta-
tó erőmű megépítésére, amit  
szintén a közműberuházással 
egy menetben tervezünk vég-
rehajtani, így nem növeljük az 
építéssel járó terheket.

Terveinkben szerepel, hogy 
az erőmű mellé fólia sátort te-
lepítünk, amelyben a község 
közterületeire szánt virág és 
dísznövény palántákat, szaporí-
tó-anyagokat állítjuk elő, ennek 
köszönhetően a működés so-
rán keletkező hulladékhő sem 
veszne kárba.

Régi lakossági igény kielé-
gítése valósul meg a tervezett 

komposztáló létrehozásával, 
ahol a levágott füvet, össze-
gyűjtött lombot tudjuk haszno-
sítani.

A nagy „felfordulással” járó 
beruházások után a helyre-
állítással párhuzamosan ter-
vezzük az utcák olyan fákkal, 
bokrokkal történő beültetését, 
amelyek javítják a település ar-
culatát, összképét, ugyanakkor 
nem zavarják a közlekedést, az 
elektromos és hírközlő vezeté-
keket.

Leader pályázati forrásból kí-
vánunk létre hozni négy „zöld 
szigetet”, ezek a buszmegál-
lókat és környéküket érintik 
majd. Ennek keretén belül 
épülnek meg igényes kivitel-
ben a várók, melléjük állítunk 
információs táblát, szemetes 
gyűjtőt. 

Egyéb tevékenységeim kere-
tén belül évek óta részt veszek 
a községi, állami ünnepek szer-
vezésében, kulturális és szaba-
didős rendezvények megvaló-
sításában.

A nyár folyamán kiemelt 
feladat volt az augusztus 20-i 
Szent István napi ünnepség 
méltó megrendezése, melyet a 
hagyományos Kupac-túrával 
közösen tartottunk a Kulcsi 
Baráti Körrel, a KSE Vízisport 
Szakosztály evezős részlegé-
vel. Sajnos az időjárás nem 
fogadott kegyeibe, de a reg-
geli szakadó eső után délután-
ra kijavuló időben már sokan 
csatlakoztak a rendezvényhez. 
Köszönet a lelkes szervező 
csapatnak a sok munkájáért, a 
sikeres lebonyolításért.

Hagyományosan megemlé-
kezünk minden évben novem-
ber elsején a település Hőseiről 
és Áldozatairól. A résztvevők 
leterheltsége, programok torló-
dása miatt ez évben az időpont 
az ünnep előestéjére került. 

Érdeklődés esetén bővebb 
tájékoztatásra szívesen állok 
rendelkezésre személyes talál-
kozás keretében is.

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő
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A legnagyobb környezeti beruházás
Oberrecht Tamás: megpróbáljuk a felfordulással járó terheket minimalizálni

Kiemelt feladat volt a Szent István napi ünnepség megszervezése, amit az 
újra megnyitott hajóállomáson rendeztek, ahonnan a KUPAC-túra is indult



Hatvan kilónyi halszelettel 
készült a Tüsi csapat kul-
csiaknak szánt halleve, ám 
eleve esélytelenül indultak, 
mivel tavaly ők nyerték a 
versenyt, s a szabály szerint 
a győztes főzi a következő 
évben a kulcsiak hallevét.

Vidám társaságok hangos 
élcelődése fogadta a sátorba 
toppanót a 2017-es év utolsó 
kulcsi közösségi eseményén, 
a Nagy Halfőző versenyen. A 
községháza és a Faluház előtt 
felállított sátorban öt csapat 
szorgoskodott, s próbálta elő-
állítani legjobb tudása szerint, 
szigorúan titkos receptúra, s 
némelyek Luca napjától erjesz-
tett Mágia alapján a legjobb 
halétket.

Egyedül a Tüsi csapat szá-
mára volt tét nélküli a verseny, 
őket „csak” az a felelősség 
nyomta, hogy tavalyi győztes-
ként ők készíthették a Kulcsiak 
hallevét, aminek így a csalá-
don, rokonságon és a zsűrin kí-
vül még számtalan ítésze akadt. 
Abszolút semleges mustráló-
ként jegyezzük meg, hogy Jobb 
Lászlóék halleve ezúttal is esé-
lyes lett volna a győzelemre. 

De, és ezt nem a túlzott loja-
litás mondatja velünk, nem volt 
egyszerű dolga a zsűrinek a 
még oly’ szigorú pontrendszer 
szerint sem megállapítani a 
sorrendet, Bakonyi Ferenc, Bu-
davári Árpád és Farkas Lajos 
esetében pedig elfogultságról a 

legrosszabb indulattal sem be-
szélhetünk. 

Ez a verseny ugyanis arról 
szól, hogy a csapatok összejön-
nek egy ünnepek előtti vidám 
délelőttre, és együtt főzik meg 
a hallevüket, ki-ki a magáét, 
nyilván azzal a szándékkal, 
hogy megmutassák másnak is, 
mindenek előtt az elhivatott  
zsűrinek. 

Ám mire a felkent ítészek ide-
je eljön, eltelik néhány óra, a 
vidám társaságban hagymapuco-
lással, aprítással, alaplé főzéssel, 
passzírozással, filézéssel, házi 
pálinka, és borkóstolással.     >>   
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Volt mit a bográcsba aprítani
Kinőtte magát a kulcsiak Nagy Halfőző Versenye: 6 +1 csapat mérkőzött

A Kulcsi Sport Egyesület tagjaiból alakult Sportfilé SE semmit nem bízott a véletlenre, a Ruffing Péter szakmai 
tanácsadása mellett, Ecsődi Kálmán irányításával és az egyetlen nő, Kárpáti-Fehérvári Ágnes felügyeletével 
versenyző csapata nagy erőkkel vonult fel, s a dobogót célozta meg. Céljukat elérték

A Horgászati Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a Hajóállomáson, a Berényi Norbert (jobbra) vezette Heringek a községháza előtt, az elemekkel is dacolva küzdöttek

Csada Zsolt és Jobb László azaz Tüsiék a Kulcsiak hallevét főzték, s mint a 
képen látszik, osztották is. Idén ismét beszállhatnak a versenybe...
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>> A hallé készültségi fokával 
pedig exponenciális arányban 
nő a hangulat, így mire az ered-
ményhirdetésre kerül a sor, a 
feledés jótékony homályába 
merül, hogy itt verseny volt... 

Idén, vagyis 2017-ben, a Fe-
jes Balázs köré szerveződött 
Szálkahasogatók, a Kulcsi SE-
ből verbuvált, Ecsődi Kálmán 
irányította Sportfilé SE, a dr. 
Árva Helga fémjelezte Kalo-
csai Motoros Betyárok, Jobb 
László már említett Tüsije, és A 
Jövő Kulcsa Egyesületből lét-
rejött Kulcsi Legszebb Boszik 
csapatai főztek a sátor alatt, 
Berényi Norberték „nagyon 
kanadai” Heringjei pedig a 

szabadban alkottak, dacolva az 
elemekkel. Tőlük néhány kilo-
méterre, a Hajóállomáson ütött 
tanyát a Horgászati Egyesüle-
tek Fejér Megyei Szövetsége 
(HOFESZ) Nagy Attila elnök 
vezette csapata, akik egyébként 
évzáró rendezvényükre főzték 
hallevüket. 

Ám attól, hogy ők „hivatá-
sos” horgászok, még nem biz-
tos, hogy a legjobb halászlét 
főzik, mert a mindenki győz-
tes mezőnyből a zsűri döntése 
nyomán Kulcs Legszebb Bo-
szijai végeztek az élen, s így 
elnyerték a jogot, hogy idén 
(2018-ban) ők készíthessék el a 
Kulcsiak hallevét.             M. I.

Ez a történet még a tízes évek 
elején kezdődött, amikor két 
szomszéd üzlet tulajdonosa, a 
karácsonyi nagy hajtás csúcs-
forgalmában egyszer csak úgy 
döntött, hogy lassítanak kicsit, 

kiültek a bolt elé, egy bögre 
forralt borral, beszélgettek, 
közben a vendégek, vásárlók 
jöttek, de valahogy ők sem 
akartak már semmit, csak ücsö-
rögni, vagy ácsorogni, beszél-

getni, lassítani... Egy szó mint 
száz, a következő évben már ki-
írták az üzlet falára (manapság 
persze a nagy közösségi portál-
ra, de akkor ez még nem volt 
mindenkinek) hogy: „Bögrét 
hozzál”. Furcsa mód, a vendé-
gek/vásárlók értettek a szóból, 
a megadott napon, bögrével a 
kézben megjelennek a Kalóz 

pizzériában, együtt vannak, 
beszélgetnek, leengedik a nagy 
karácsonyi hajtás gőzét. 

Nem volt ez másképp tavaly  
(2017-ben) sem, szenteste elő-
estéjén, s nem lesz ez másképp 
jövőre, meg azután sem, csak,  
hogy belássuk: Azért a régi jó 
dolgokból maradt még valami 
– ha vigyázunk rá...            (mi)

Bögrét hoztak, együtt 
voltak, borozgattak

Nagy Anita, az ötletgazda vendégeivel. Annak sem kellett zavarba esnie, 
aki otthonfelejtette a bögréjét, vagy csak úgy csöppent a társaságba

Neumann Gusztáv, Kanyó Péter és dr. Árva Helga a Kalocsai Motoros Betyárok, Mészáros Viktor és Sonkoly Csaba a Szálkahasogatók csapatával versenyzett

Jobb Gyula átadja az első helyezetteknek járó díjat a Kulcsi Legszebb Boszik 
képviselőjének Ősi Mihálynénak. Háttérben a zsűri tagjai, Farkas Lajos, Buda-
vári Árpád és Bakonyi Ferenc a jól elvégzett munka elégedettségével arcukon
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Tisztelt Szülő! 
A 2017-2018-as tanévben Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen kedvezményes Német szakkört szervez az 
iskola 2. – 8. osztályos tanulói számára.  
Amennyiben gyermeke látogatni kívánja a szakkört, kérjük, töltse ki ezt az igényfelmérő lapot, és a kitöltését 
követően legkésőbb 2017. január 31.-ig juttassa vissza ahhoz az osztályfőnökhöz, akitől kapta! 
 

Igényfelmérő lap Német szakkörön történő részvételhez 

Gyermek neve:…………………………………. 

Melyik osztályba jár a gyermeke? ………..:  

Szülő neve:………………………………             E-mail:……………………… Telefon:…………… 

Kérjük, tegyen „ x”-et a megfelelő válasz mellé! 
Sorszám: Kérdés IGEN NEM 
1. Tanult-e már gyermeke szervezett formában németül?   
2. Jelentkezik gyermeke nevében a tanórákon kívül, szakkör jelleggel működő 

kedvezményes, kiscsoportos német nyelvoktatásra? 
  

 

 
Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzata örömmel támogatja ezt a típusú német nyelvi képzést,  
de csak addig van rá lehetősége, amíg megfelelő számú résztvevő veszi igénybe. 
Az igénybevevők számát a határidőre történő szülői hozzájárulás befizetésével tudjuk mérni és igazolni. Ezért 
kérjük, hogy amennyiben jelentkezését követően visszajelzést kap a szakkör indulásáról, a tavaszi félévre eső 
(5000 Ft/fő) hozzájárulást fizesse be 2018. február 15-ig a Német Nemzetiségi Önkormányzat számlájára, a 
Rácalmási Polgármesteri Hivatalban. 
 

Köszönjük közreműködését: 
       Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Titokzatos, sokat sejtető 
című bemutató foglalko-
zásra invitálta az ötven 
pluszosokat a Faluház 
december 23-ára.

Gyöngyössy Katalin szenior 
örömtánc oktató és rácalmási 
„növendékei” tartottak bemu-
tató foglalkozást erről a nálunk 
még kevéssé ismert, az idősödő 
emberek számára kíméletes és 
közösségben művelhető sport-
tevékenységről. 

A mozgást több mint 40 év-
vel ezelőtt találta ki német tánc-
pedagógus, bizonyos Ilse Tutt, 
aki korábban fiatalokat tanított 
táncolni, s az anyósa kérésére 
kifejlesztett olyan koreográfi-
ákat is, melyekben nincsenek 
hirtelen mozdulatok, ugrások, 

pörgések vagy különféle akro-
batikus elemek, hanem kimon-
dottan az idős korosztálynak 
való nyugodtabb mozdulatso-
rok, főleg sétalépések. Mivel a 
szenior örömtáncot kifejezetten 
idős embereknek fejlesztették 
ki, ez nem tánciskola, tehát ne 
egy hagyományos táncórát, 
sokkal inkább közösségi öröm-
táncot képzeljünk el,  nem kell 
partner senkinek ahhoz, hogy 
csatlakozzon, hiszen különbö-
ző táncformák vannak, néha 
párban, néha négyen, hatan, 
vagy éppen egy nagy körben 
táncolnak együtt a résztvevők.  

A másik nagyon fontos do-
log, hogy igen egyszerűek a 
koreográfiák: rövidek, 3 vagy 
4 lépéskombinációból állnak, 
tehát senkinek nem okozhat 

túl sok gondot a megtanulá-
suk, de attól még feladat ezeket 
megjegyezni, ami az idős em-
berek agyát is karbantartja! A 
táncolás javítja a koordinációs 
készséget, a koncentrációt és 
a ritmusérzéket, összehangol-
ja a két agyféltekét, fejleszti a 
memóriát. Egyszóval bonyo-
lult agytevékenységről, mégis 
egyszerű mozgásról van szó, 

ami nem terheli meg az idős 
szervezetet. Nem is beszélve a 
zene gyógyító erejéről, amitől 
mindenkinek jobb kedve lesz, 
vagy éppen a közösség megtar-
tó erejéről...

A bemutató foglalkozás teljes 
sikerrel zárult, úgy tűnik újabb 
települést hódított meg a szeni-
or örömtánc, csak bátran, lehet 
jelentkezni ötvenpluszosok!

Örömtánc, főleg 
szenioroknak

Ne hagyományos táncórát képzeljünk el, és nem baj, ha pár nélkül érke-
zünk az örömtáncra, ez a mozgás közösségi élményt nyújt 
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A Kulcsi Krónika 
2018. február 1-től érvényeshirdetési díjai: 

1/1 oldal (190x267 mm): 25.000,- Ft+áfa
1/2 oldal (190x132 vagy 93x267 mm): 15.000 Ft+áfa

1/4 oldal (93x132 mm): 7500 Ft+áfa
1/8 oldal (93x60 vagy 45x132 mm): 3500 Ft+áfa

Címlapfelár: + 40 %, 
csak 75 mm-es szalag, illetve 45x50 mm-es,

ún. monokli hirdetést tudunk közzétenni.
Hátlapfelár: 25 %

Szövegoldali felár 15 %

Egyedi méretű hirdetéseket illetve kiemelt lakossági 
apróhirdetéseket csak egész hasáb szélességben

közlünk, hasábmilliméterenként 
2,- (kettő) Ft+áfa díj ellenében.

Lakossági apróhirdetés: 230,- Ft+ÁFA

A hirdetők a hirdetési díjat a Polgármesteri Hivatal 
pénztárába fizethetik be, illetve átutalással is teljesíthetik.
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Polgármester

Jobb Gyula                            70/639-0157

Alpolgármester

Fejes Balázs                          70/639-0133

Jegyző

Dr. Árva Helga                      70/639-0139

Adóügy

Bartók Mária                         70/639-0164

Gazdálkodás

Bacsa  Zsuzsanna                  70/639-0142
Jónás Teréz                            70/433-0314
Palóczi Tímea                        70/639-0152

Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv

Mészáros-Godó Anita             70/639-0135
Csicskovics Zsuzsanna           70/639-0166

Pénztár

Kovács Angéla                       70/639-0148

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz Katalin     70/639-0147

Könyvtár

Csiby Csenge                         70/639-0152

Faluház

Hegedűs Andrea                     70/639-0168

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Rendné Pocsai Izabella          70/639-0162

Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné                         70/639-0241

Fekete István Ált. Isk. Igazgató

Budai Árpád                            25/252-062

Családgondozó

Szloboda Andrea                    70/636-6311

Házi gondozás

Sárközi Ferencné                    70/328-2439
Tamaskovics Andrea               70/328-2429

Védőnő

Danka Edit                              70/639-0143

Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla                   70/639-0169

Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes                      20/440-8088

Fogorvos

Dr. Szappanos Mária               25/254-022

Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó            20/377-7842

Körzeti megbízott

Fridrich Tamás                       70/944-3149

Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület

Kovács Péter                           70/433-1676

Adonyi Kormányablak

Ügyfélszolgálat                        25/759-255

Református Lelkipásztor

Fodor István                            30/223-3753

Katolikus Plébános

Bozai Márton                          20/354-8122

Szennyvízszállítás

Liqiud Porter Kft.                    70/600-0620

Hajóállomás

Soproni Katalin                       70/639-0161
Juhász László                          70/639-0160

Kedves Olvasó!
Reményeink szerint már el-

jutott Önhöz is az új köntös-
be öltöztetett Kulcsi Krónika, 
amellyel 2017. májusában talál-
kozhatott először.  

Természetesen, mint minden 
változást, ezt a formai és tartal-
mi megújulást is az vezérelte, 
hogy Önöknek jobban tetsző, 
nagyobb örömmel kézbe ve-
hető, és könnyebben olvasható 
újságot készítsünk. Hiszen az 
újság Önöknek készül, és azért 
van, hogy tájékoztassunk a tele-
pülés dolgairól, közös ügyeink-
ről, örömeinkről, s ha vannak, 
gondjainkról is. 

Arra kérjük Önt, hogy írja 
meg, mondja el nekünk,  miről 
szeretne olvasni a lapban! Azt 
is, ha netán nem tudja, mert 
nem kapta meg, vagy lenne egy, 
a közösség számára is hasznos 
ötlete, gondolata.

Vagyis arra biztatunk minden 
olvasónkat, hogy írjuk együtt a 
Kulcsi Krónikát!

Ötleteikkel, megjegyzé-
seikkel, terjesztési panasza-
ikkal, vagy témajavaslata-
ikkal kereshetnek minket a  
+36708506407-es telefonszá-
mon, illetve  a kronika.kulcs@
gmail.com e-mail címen – bár-
mikor!

Írjuk együtt a Kulcsi Krónikát! Kulcsi Krónika
Alapító: 

Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő:

dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő:

Munkácsi Imre
Szerkesztőségi telefon:

+36708506407
e-mail cím:

kronika.kulcs@gmail.com
Felelős kiadó: 
Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.
Nyomdai előkészítés:

Con-Build Consulting Kft., 
Kulcs

Nyomtatás: 
Extra Média Nyomda Kft.

Székesfehérvár
Készült 1500 példányban

ISSN 2060-6354

FONTOS TELEFONSZÁMOK Mozgalmas hónapok előtt
Télen is járják a természetet, de báloznak is a cserkészek

Szilveszteri túrával bú-
csúztak az óévtől és 
uszibulival köszöntötték 
az újat az 1406-os számú 
Szent Miklós cserkészcsa-
pa tagjai.  

Évbúcsúztató őrsi foglalko-
zásokat tartottunk  december 
27-én a cserkészotthonban.

Nem maradhatott el a szil-
veszteri túra, az idén Bodajk 
– Gaja-szurdok útvonalon. 
Sajnos az idén nagyon kevesen 
voltunk…

Az évet uszibulival kezdtük, 
hatodik alkalommal rendez-
zük meg vizes vetélkedőnket. 
Majd’ az egész csapat részt vett 
a programon.

A Fázós TOPorgós téli tájé-
kozódási túra január 20-án is-
mét siker volt a Velencei-hegy-
ségében. Szikrázó napsütés, 
gyönyörű táj, finom falatok, 
így a fázós toporgás ezúttal el-
maradt.

Néhány program 2018. első 
negyedévéből:  

Február 03-án 14-től 16 órá-
ig őrsi foglalkozások a cser-
készotthonban! Téma: Mit kell 
tudni a cserkészpróbán? Külö-
nösen ajánlott cserkészjelöltek-
nek és azoknak, akik őrsveze-
tők szeretnének lenni!

Lehetőség: Farkasordító 
Éjszakai Túra a Gerecsében, 
Komárom – Esztergom útvo-
nalon, február 3-án 17 órától 
4-én 06.00 óráig, jelentkezés 
egyénileg.

Február 10.: XXIV. Orszá-
gos cserkészbál a Budai Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium 
(Villányi út 27.), a részvételi 
korhatár  tizenhat év.  

Ugyancsak a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban ren-
dezik ezen a napon, délután két 
órától  a 27.   Országos cserkész 
népdaléneklési, népzenei, vers- 
és mesemondó versenyt – ha 

készültök színvonalas produk-
ciókkal! 

Február 17.: Hagyományőrző 
falusi disznóvágás és közösség-
építés a rácalmási Passió szerep-
lői, közreműködői és támogatói 
részére a Cégéres Vendégház, 
Dr. Sárközi Ferenc utca 2.). 

Február 24.: Dunán-innen, 
Dunán-túl Teljesítmény Túra. 

Március 03.: Lehetőség: Ár-
vízi emléknap Szegeden 

Március 25. Rácalmási Pas-
sió 2018. Előtte próbák. A rész-
vételt plusz pontokkal értékel-
jük a cserkészpróbákon!

Blau Sándor

Ismét sikeres volt a Fázós TOPorgós téli túra a Velencei-hegység-
ben. Szikrázó napsütésben gyönyörű tájjakon jártak a cserkészek


