
Választási előkészületek Csatornaberuházás A kulcsiak biztonsága Finn módszerre váltanak
A helyi választási bizottság és a 
szavazókörök tagjainak megvá-
lasztásával Kulcs is felkészült 
a választásra. 2. és 6-7. oldal

Kilenc úgynevezett öblözet 1460 
szennyvízbekötésének kiviteli 
terveit is át kell vizsgálni az első 
kapavágás előtt.            4. oldal

Első, még nem teljes, ámde annál 
eredményesebb évét  összegezte 
január 19-én a Kulcs Biztonságá-
ért Polgárőr Egyesület.   8. oldal

A közlekedési balesetek megelő-
zése, az ittas vezetés visszaszo-
rítása volt a közös rendőr-pol-
gárőr akció célja.            9. oldal

Kevesen 
jöttek el

Polgármesterünk a fejlesztési elkép-
zelésekről, Kulcs jövőjéről beszélt a 
közmeghallgatás résztvevőinek 

Megbeszélni közös dolgain-
kat. Ha olykor kissé keresetlen 
szavakat használva, netán kis-
sé indulattal teltebben, a sa-
ját utcánk, házunk, otthonunk 
érdekeit védve is, de valahol 
mégis előre tekintően a nagy 
közös képet is meglátva a kicsi 
mögött – erről szólna egy köz-
meg- hallgatás. Így gondolta 
polgármesterünk, Jobb Gyula 
is a február 21-i rendezvény 
előtt, s vitaindítójában a 2018-
ban előttünk álló, sok tekin-
tetben embert próbálónak is 
nevezhető feladatokról beszélt, 
a megvalósításra vonatkozó 
ötleteket, visszaigazolást, meg-
erősítést, vagy – ellentmondást 
várva. (5. oldal)

Valóságos tórendszer alakult már ki a hozzá tartozó nádassal, zsombékossal Kulcs határában, a Rácalmási út és a 
Família út kereszteződésében. A talajvíz feltűnése óta született már az elvezetésére vonatkozó végleges megoldás, 
ám mivel ez több mint kétszázmillió forintos beruházás lenne, a finanszírozás egyelőre nem megoldott. Így marad 
az ideiglenes és mindenképpen csak kényszermegoldás, a szivattyúzás. Tavaly december óta figyelik a vízgyűjtő 
terület „viselkedését”, január végén kezdték el a szivattyúzást, amit a vízszint jelentős csökkenéséig folytatnak, 
február 8-án pedig a szakhatóságok is szemlézték a helyszínt, s jegyzőkönyvezték az állapotokat...             (3. oldal)

2018. február, 11. évfolyam 2. szám

Küzdelem a vízzel
Január végén kezdték a terület szivattyúzását



A magyar Vöröskereszt Kul-
csi Alapszervezete január 25-én 
ismét ruhaosztást tartott a kul-
csi Faluházban. 

Nagyon sokan segítettek eb-
ben a szolgálatunkban, hiszen 
kinőtt, feleslegessé vált, de még 
jó állapotban levő használt ruha 
adományaikkal támogattak 
bennünket.  Azt gondolnánk, 
hogy amikor egymást érik az 
olcsó, turis  ruha boltok, nincs 
igény ingyen ruhaosztásra. A 

tapasztalatunk sajnos az, hogy 
sokan, és egyre többen igény-
lik ezt a szolgáltatást. Nagyon 
sok ruha közül válogathattak a 
rászorulók, a maradék ruhákat 
pedig a dunaújvárosi hajlékta-
lan szállónak adományoztuk 
tovább. 

Köszönetünket fejezzük ki 
minden támogatónknak!

                    Radnó Józsefné 
a Magyar Vöröskereszt

kulcsi alapszervezetének titkára

Ahogy 2017-et befejezte, 
úgy kezdte a munkát 2018-
ban képviselő-testületünk: 
tizenöt napirendi pontot 
tárgyaltak január 31-i, idei 
első ülésükön. 

„Bemelegítésként” elfogadta 
a testület a Gazdasági, Pénz-
ügyi, Összeférhetetlenségi, 
Vagyonnyilatkozati és Szoci-
ális Bizottsága beszámolóját 
a   köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szereplő képvi-
selőkről, miután a bizottság 
megállapította, hogy abban a 
testület valamennyi képviselő-
je szerepel. Elfogadta a testület 
a polgármester előző évi sza-
badságfelhasználási beszámo-
lóját és annak idei ütemezését,  
jóváhagyta a Fekete István 
Általános Iskola felvételi kör-
zethatárait és engedélyezte a 

Százholdas pagony óvoda négy 
hetes nyári zárva tartását. 

Éves munkatervének elfoga-
dása mellett jóváhagyta a testü-
let a költségvetési fő számokat 
is. Eszerint Kulcs Községi Ön-
kormányzat bevételi és kiadási 
főösszege: 674 millió 136 ezer 
forint. Ugyanez a polgármes-
teri hivatal esetében  79 millió 
679 ezer forint. A Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
Bevételi és Kiadási főössze-
ge: 106 millió 165 ezer forint. 
A képviselő-testület utasítja a 
jegyzőt, hogy a költségvetési 

rendeletet készítse el a fenti 
főösszegek figyelembevételé-
vel a jogszabályok szerinti kö-
telező tartalommal. 

Az április 8-i országgyűlési 
képviselőválasztáshoz kap-
csolódóan a képviselő-testület 
megválasztotta a helyi válasz-
tási bizottság három tagját és 
póttagjait, valamin a szavazó-
köri szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjait. A bizottsági tagok 
személyére az országgyűlési 
egyéni választókerületi válasz-
tási iroda vezetője tesz indít-
ványt. Bár minden választás 
előtt problémát jelent a bizott-
ságok tagjainak kiválasztása, 
idén is sikerült javaslatot tenni 
a személyekre. A testület dön-
tése nyomán az 1-es szavazókör 
szavazatszámláló bizottságának 
tagjai: Csikai Zsuzsanna, Szabó-
né Kovács Edina, Márton And-
rea. Póttagok: Bacsa Renáta, 
Barna Zoltán Istvánné, Kaiser-
né Gödöny Erzsébet. 2-es szava-
zóköri szavazatszámláló bizott-
ság: Radnó Józsefné, Pappné 
Csicskovics Tímea, Rendné Po-
csai Izabella. Póttagok: Balogh 
Klaudia, Kiss Ibolya. 

A testület Kulcs község Helyi 
Választási Bizottság tagjainak 
megválasztotta Fekete Ágotát, 
Fejes Brigittát és Bognárné 
Száraz Anitát, póttagjának pe-
dig Juhász Dóra Ferencnét és 
Nagy Erikát. (Választási infor-
mációk a 6-7. oldalon.)      M. I.
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Munkaterv és költségvetési főszámok
Megválasztották a helyi szavazatszámláló és választási bizottságok tagjait 

A volt takarékszövetkezeti ingatlanban rövidesen kezdődhetnek az átalakí-
tási munkálatok, a testület kiválasztotta a kivitelezőt

Jónak lenni jó!

Még tavaly decemberben 
küldte ki az önkormányzat 
négy lehetséges kivitelezőhöz   
az egykori Alba Takarékszö-
vetkezet épületének Egész-
ségházzá történő átalakításnak 
árajánlat kérését. Az eredeti-
leg január 22-i határidőt ja-
nuár 31-re hosszabbították a 
pályázók kérésére, így, mivel 
a kalkulációkat a közgyűlés 
napján kapták kézhez, a kivi-
telező kiválasztására rendkí-
vüli testületi ülést hívott össze 

a polgármester február 2-ára. 
A módosított határidőig végül 
három árajánlat érkezett, s a 
bírálati lap alapján a CUKÉP 
Kft. ajánlata volt a legkedve-
zőbb, így képviselőink dönté-
se nyomán a CUKÉP Kft. lett 
nyertes ajánlattevő. 

A kivitelezés vállalkozói 
díja: 15.685.587  Ft + áfa, 
aminek fedezete rendelkezés-
re áll az önkormányzat idei 
költségvetésében. A munkála-
tokat hamarosan kezdik.

Érkeznek a ruhás zsákok a Faluházba – sokan segítettek

Egészségház: kezdődhet a munka



Nem csőtörés okozza a virág-
hegyi településrész szélén, a 
Kulcsot Rácalmással össze-
kötő és a Família út keresz-
teződésében keletkezett tó  a 
megemelkedett talajvízszint-
nek „köszönhető”. 

A probléma nem új keletű, 
hiszen a két évvel ezelőtt meg-
jelent,  s azóta egyre nagyobb 
kiterjedésű tóból tavaly év 
elején már szivattyúval kellett 
kiemelni a vizet. Akkor már el-
készült egy vízjogilag is enge-
délyezett terv a terület végleges 
belvízmentesítésére, ám mi-
vel a benyújtott pályázat nem 
járt eredménnyel, idén ismét 
a már jól bevált szivattyúzási 
módszerhez kellett folyamod-
ni, mivel az immáron mintegy 
két hektárt beborító talajvíz 
a szomszédos „spanyol lakó-
park” házait is veszélyezteti.   

Az önkormányzat tavaly  
december 20. óta folyama-
tosan figyeli a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelem illetve a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság (KDTVIZIG) szakem-
bereivel a virághegyi település-
részen a belvíz megjelenését, 
majd emelkedését. Január 29-
én újra helyszíni bejárást tartott 
Jobb Gyula polgármester és 
dr. Árva Helga jegyző, február 
6-án pedig a polgármesteri hi-
vatalban találkoztak az ügyben 

érintett szakemberek. Ott volt 
a KDTVIZIG két szakembere, 
Megulesz Gabriella és Kauf-
mann Barbara, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság dunaújvárosi kirendelt-
ségének szakembere, Molnár 
József tűzoltó alezredes, a 
Fejér Megyei Kormányhiva-
tal koordinációs munkatársa, 
Vámos-Adancsek Annamária, 
valamint a dunaújvárosi járási 
hivatal vezetőjének képvisele-
tében dr. Gentischer Ferenc. 

A szemle tapasztalatait jegy-
zőkönyvben rögzítették, s eb-
ben megállapították többek 
között, hogy a kérdéses tele-

pülésrészen a belvíz által több 
ingatlan is közvetlen veszélybe 
került, a zárt szennyvíztározók 
csapadékkal teltek meg, folya-
matos talajszennyezést okozva. 
Közvetlen veszély fenyegeti a 
Kulcs és Rácalmás közötti Fa-
mília utcai bekötőút állékony-
ságát, mivel a víz már elérte 
annak szintjét, a bekötőút két 
oldalán az árkok megteltek, 
az útpadka- és szegély átázott, 
zsompos, nedves.

A belvíz emellett súlyosan 
veszélyezteti a kulcsi Du-
na-part területét is, ahol évek 
óta rendszeres probléma a 
partfalcsuszamlás. Intézkedés 

nélkül a belvíz tovább áramlik 
a csúszott partok felé, áztatva, 
ezáltal veszélyeztetve azokat. 

A Família út – Rácalmási út 
kereszteződésében lévő terü-
leten elhelyezett szivattyú zárt 
csővezetékrendszerbe emeli a 
vizet, amit a meglévő árokrend-
szeren át (Kossuth Lajos utca 
– Dózsa György utca) a Duna 
medrébe vezetnek. A szivattyú-
zás  január 31-én kezdődött, és 
a belvíz szintjének jelentős apa-
dásáig, mintegy 3-4 hétig tart. A 
vezeték  egyetlen helyen, a Ső-
tér sétányon halad át közúton, 
ahol fokozott figyelmet kérnek 
az arra haladóktól.               M.I.
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Ismét meggyűlt a talajvíz és a gond
Keresik a végső megoldást, addig is marad a szikkasztó szivattyúzás

Polgármesterünk és a jobb híján ideigleines megoldást jelentő szivattyú. A mintegy két hektárnyi területen újragyűlő talajvíz a lakóházakat veszélyezteti  

Megulesz Gabriella területi felelős és Kaufmann Barbara, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai, 
valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dunaújvárosi kirendeltségének képviseletében Molnár 
József tűzoltó alezredes a polgármesteri tárgyalóban. Jegyzőkönyvbe foglalták tapasztalataikat



Kulcson alkot, ha Magyaror-
szágon tartózkodik, dr. Kunos 
József György, háromszoros 
Flickr Explore-díjas amatőr 
fotóművész, -manipulátor. 

Első magyarországi idősza-
kos kiállítása március 8-án, 
18.00 órakor, nőnapon nyílik 
meg a dunaújvárosi Art Cafe 
galériában (Dunaújváros, Vas-
mű út 12.) 

Mintegy nyolcvan képből 
álló tárlatának címe: A Nő / 
The Woman. Többek között 
szerbiai, bosznia-hercegovi-
nai, olaszországi, horvátor-
szági, hollandiai és magyar-
országi alkotásaiból láthatunk 
válogatást. 

Kunos képeit az interneten 
több mint 420 ezren nézték 
meg, 65 országból. Művei job-
ban hasonlítanak festményre, 
mint fotóra. Szürrealista kísér-
leti fotográfusnak sorolták be 

2016-ban mind az USA-ban, 
mind Kanadában, mind Orosz-
országban.

A Flickr portálon megje-
lentetett fotóit 2015 év végé-
től több mint 400 művészeti 
csoportban fogadták be. Több 
manipulált képe kapott „Max 
Fudge” díjat, ami a manipulált 
fotó kategóriájában a legma-
gasabb elérhető nemzetközi 
díj a Flickr-en. 

2016-ban a Flickr a világ 10 
legjobb boszniai felvétele közé 
felvette a mostari öreg hídról 
(One step/Stari Most címmel) 
készült éjszakai fotóját.

Kunos a portugál fotóművé-
szeti csoportnak is megbecsült 
tagja, így többek között Daniel 
Arrhakis és Pedro Ribero Si-
mones méltatta munkásságát.

Kunos képei weben is el-
érhetők a https://www.flickr.
com/people/ofmchun/ címen.

Tavaly októberben írták 
alá a kivitelezői szerződést 
hat település konzorciumi 
csatornaberuházására, 
amelynek értelmében 2020. 
októberében kell lezárni 
a beruházást, s rákötni az 
érintett fogyasztóknak a 
hálózatokra.  

Elkezdődött tehát a megvaló-
sítás első kapavágásáig hátralé-
vő idő visszaszámlálása, tele-
pülésünkön is gőzerővel folyik 
a kivitelezés előkészítése, hogy 
mire tavasz végén át kell adni 
a munkaterületet, minden rész-
letkérdés a helyére kerüljön.

A Kulcsot érintően 2,2 mil-
liárd forintos költséggel, teljes 
egészében állami beruházás-
ként megvalósuló csatornamű-
ről szinte hetente zajlanak helyi 
és konzorciális egyeztetések. 
Legutóbb február 8-án, a pol-
gármesteri hivatalban találko-
zott a majdani üzemeltető DRV 
Zrt. részéről Czerovszki Zsolt, 
Kulcs megbízott műszaki el-

lenőre Róza András, dr. Árva 
Helga jegyző és Jobb Gyula 
polgármester a már elkészült és 
átvett kiviteli tervek  egyezte-
tése okán. Egészen pontosan a 
falu 1460 bekötésére kialakított 
kilenc, úgynevezett öblözeté-

ből az A2 jelű, a sportpályától a 
Nyár utcáig terjedő területének 
részleteit vizsgálták meg, illet-
ve szó volt az eltérő domborza-
ti viszonyok miatt kialakítandó, 
helyi vízbeemelők technikai ki-
vitelezéséről, valamint a nyom-

vonalkijelölés miatt a rendezé-
si terv módosításában érintett 
telkekről. A felfedezett hibákat 
jelzik a kivitelezőknek, akik a 
lakókkal még a közeljövőben, a 
munkák megkezdése előtt sze-
mélyesen is egyeztetnek.
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Csatornaelőkészítés, gőzerővel
Számos kérdésben kell még dűlőre jutni a munkaterület átadása előtt

Czerovszki Zsolt a majdani üzemeltető DVG Zrt.-t képviselője, dr. Árva Helga Jegyző, Jobb Gyula polgármester és 
a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízott Róza András nézte át a terveket

Ha Magyarországon van, Kulcson alkot



Nagyon nehéz, munkás év 
előtt áll az önkormányzat, 
ebben az évben több olyan 
nagy horderejű beruhá-
zás kezdődik el, amelyhez 
hasonlókkal korábban még 
nem volt dolgunk. A kitartás 
mellett toleranciára, empá- 
tiára is szükségünk lesz az 
eredményes munkához – 
mondta Jobb Gyula polgár-
mester a február 21-i köz- 
meghallgatás összegzése-
ként, utalva ezzel a megelő-
ző két óra történéseire. 

Az egy hiányzóval jelen lévő 
testület, és maga a polgármester 
is, ahogy illik, a költségvetés 
főszámaival és a falu előtt álló, 
valóban embert próbáló felada-
tok ismertetésével készült. 

Kulcs község 2018-as költ-
ségvetési bevételi főösszege 
678 millió forint. Ennek leg-
nagyobb részét, mintegy 236 
millió forintot jelent az önkor-
mányzat működési támogatása, 
202 millió forint a normatív 
támogatással és 26,8 milliós 
OEP támogatással, és a köz-
foglalkoztatás után járó 2,4 
millió forinttal. Az önkormány-
zat 112,6 millió forint adó-, 16 
millió forintnyi működési és 
szolgáltatási, valamint 2,3 mil-
lió kölcsöntartozásból befolyó 
törlesztéssel és 58 millió forin-
tos maradvánnyal tervezheti a 
kiadásait. Elkülönítve rendel-
kezésre áll már a csatornaberu-
házás utáni járdafelújításra (II. 
ütem) 44, a távfűtőműre 185 és 
a műfüves sportpályára 20, ösz-
szesen 249 millió forintnyi fej-
lesztési forrás. 

A kiadási oldalon három fő 
hely szerepel, az óvoda, mint 
önkormányzati fenntartású in-
tézmény 106 milliós költség-
vetése, a polgármesteri hivatal 
79,6 milliós működési költsége 
és az önkormányzati kiadások, 
mintegy 490 millió forinttal, 
amiben benne van az idén kez-
dődő nagy összegű beruházá-
sok 249 milliója. 

A beruházások felsorolását 
a kamerarendszerrel kezdte 
polgármesterünk. A biztonsági 
rendszer kiépítésére két ütem-
ben 13 millió forintot szán az 
önkormányzat, az idei első 
ütemben hét-nyolc kamera ke-
rülne fel az oszlopokra, mintegy  
hétmillió forintos költséggel.  
Mintegy húszmillió forintot 
költ idén az önkormányzat az 
Alba Takarékszövetkezet tavaly 
megvásárolt épületének Egész-
ségházzá történő átalakítására, 
a belső munkálatok már elkez-
dődtek, s ahogy az idő engedi 
hozzálátnak a homlokzati fel-
újításhoz és a környék rendbe-
tételéhez. Már készülnek a fű-
tőmű kiviteli tervei, amelynek 
hálózata kapcsolódik a csatorna 
nyomvonalhoz, a telephelyén 
pedig a létrehozni kívánt önkor-
mányzati  vagyongazdálkodási 
cég is helyet kaphatna. Elkez-
dődik a járdaépítés második 
üteme és a műfüves sportpálya 

építése is, és polgármesterünk 
reményét fejezte ki, hogy idén 
az iskolabővítésre is sor kerül-
het. Erre égető szükség lenne, 
hiszen 3153 fős településünkön 
kétszáznál több iskoláskorú 
gyerek él, kinőtték az iskolát. A 
bővítési tervek már elkészültek 
– mintegy hárommillió forintos 
költséggel – és bírjuk a tankerü-
let és az államtitkárság támoga-
tását, most reménykedünk.

Szót ejtett még a polgármes-
ter a zártkertes részek utcáinak 
közvilágításáról és útjavítása-
iról, amiben a források rendel-
kezésre állásával arányban ha-
ladnak, de ígérte, előbb-utóbb 
sor kerül mindenkire. Utolsó-
ként beszélt a csatornaberuhá-
zásról, ami első lépcsőben az 
úgynevezett A2-es öblözetben 
kezdődik, amint megtörténik a 
munkaterület átadás, várhatóan 
tavasz közepén, végén, és hang-
súlyozta, hogy nem lesz kelle-
metlenségek nélküli, hiszen sok 
tekintetben korlátozásokkal jár, 
amit csak toleranciával és em-
pátiával hidalhatunk át.

Ez a tolerancia volt az, amit 
a néhány polgármester után 
szóló – talán mert a csatorna-
beruházás még nem kezdődött 
el – otthon hagyott. Többen 
kérték számon a kátyús uta-
kat, a szemetes közterületeket. 
Mások viszont ezeknek a prob-
lémáknak az összefogással tör-
ténő megoldására hoztak fel jó 
példákat. Amihez viszont tett-
rekészségre is szükség lenne...

Munkácsi Imre
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A beruházások éve lesz 2018
A csatornahálózat mellett mintegy negyedmilliárdot költünk fejlesztésekre

Tizenheten jöttek el a közmeghallgatásra, ahol megismerkedhettek az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel és az ezekhez rendelt lehetőségekkel

Surányi Zoltán a Radicsai utca 
kátyúzásához kért segítséget

Molnár Zsuzsanna a Tavasz és 
Nyár utca problémáit sorolta

Mérei Lajos a horgászegyesület 
elnökeként a Duna-part rendjének 
védelmére hívta fel a figyelmet
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI 
VÁLASZTÁSÁT. 

A SZAVAZÁS NAPJA: 2018. ÁPRILIS 8. (vasárnap) 

A SZAVAZÁS 6:00 ÓRÁTÓL 19:00 ÓRÁIG TART. 

 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételről, valamint a 
szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában 

(polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig (hétfő) 
ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása 

szükséges. Egy választópolgár több jelöltet ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn 
feltüntetett szavazóhelyiségben. 

A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől 
távól tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

 

Átjelentkezést 2018. április 6-án (péntek) 16:00 óráig,  

külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én (szombat) 16:00 óráig, 

 mozgóurna igénylést 2018. április 6-án (péntek) 16:00 óráig, valamint a szavazás napján 
2018. április 8-án (vasárnap) 15:00 óráig (a választás napján csak online és 

szavazatszámláló bizottságtól) 

 lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakhely 
szerinti illetékes helyi választási irodától. 

 

Helyi választási iroda címe, elérhetősége: 

Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 

25/440-400 
jegyzo@kulcs.eu 

igazgatas@kulcs.eu 
Helyi választási iroda vezetője: 

Dr. Árva Helga  
 

A szavazatszámláló bizottság és helyi választási bizottság tagjairól az Országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 

8/2018. (I.31.) KT. számú határozat tartalmazza. 
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Nemzeti Választási Iroda 
www.valasztas.hu honlapján ügyfélkapuval és ügyfélkapu nélkül is benyújthatja 

kérelmét. 
 
A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet igényelni és 
visszavonni. 
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, 
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a 
kérelmet elutasítja. 
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által 
megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. 
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz 
személyesen nem szavazhat. 
Mozgóurna igénylése, ha nem a lakóhelyére kéri 
Ha Ön a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör 
területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell 
jelentkeznie a szavazás napi tartózkodási helyére, és ezt követően kell igényelnie a 
mozgóurnát a fentebb leírtak szerint. 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló 
értesítést. 
 
AZ ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján 
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. 
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. 
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az 
átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos 
címét megtalálja a szavazóhelyiség-kereső alkalmazásunkban (www.valasztas.hu), és arról a helyi 
választási iroda írásban is tájékoztatni fogja. 
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva 
tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló 
értesítést. 
 
A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak 
választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken. 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön 
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a 
kérelmet elutasítja. 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési 
címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló 
értesítést. 
 

         Dr. Árva Helga HVI vezető sk. 
 



Nem telt eseménytelenül a 
január sem a KBPE tagjai szá-
mára, a biztonságért végzett 
munkájuk mellett többször 
segítettek a kulcsi polgárok-
nak, civileknek, sőt, az önkor-
mányzatnak is. Egyik vállalt 
feladatuk a decemberben pat-
ronálásukba vont Géza bácsi 
látogatása, amiről a nem feled-
keztek meg az új év hideg nap-
jaiban sem.  

Ugyancsak a téli időjáráshoz 
kötődik a község kritikus jár-
daszakaszain végzett síkosság-
mentesítési munkájuk, mivel  a 
hétvégi munkavégzést a köz-

munkásokkal nem lehet meg-
oldani. Ebben a polgármester 
úr kérésére és közreműködésé-
vel(!) segítettek a lakosoknak.

Emellett segítettek az Adonyi 
Szociális Központ helyi mun-
katársainak az ebédet eljuttatni 
az extrém időjárási viszonyok 
miatt nehezen megközelíthe-
tő rászorulóhoz, segédkeztek 
a vöröskeresztesek ruhaoszu-
tási akciójában, biztosítottak 
lezárt útszakaszt balesetnél, és 
még egy elkóborolt, nagytestű, 
ámde annál szelídebb kutyust is  
begyűjtöttek és visszajkuttattak 
megszeppent gazdijához. 

Első, még nem teljes, ámde 
annál eredményesebb 
évét  összegezte január 
19-én a Kulcs Biztonságá-
ért Polgárőr Egyesület. A 
működésükre vonatkozó 
legfontosabb adat dr. Mák 
Attila rendőr alezredestől 
hangzott el.  

Az évzáró összejövetelre 
készített vetített-képes szak-
mai-pénzügyi beszámolót be-
vezető mondat szerint: „A civil 
bűnmegelőzők önzetlen helyt-
állása nélkül félkarú óriás len-
ne a rendőrség.”  Az este mot-
tójául is szolgáló gondolat az 
Országos Polgárőr Szövetséget 
immáron több mint két évtize-
de vezető dr. Túrós Andrástól 
származik, s már csak azért 
is illik elfogadnunk, mert aki 
mondta, maga is rendőrtábor-
nok, országos főkapitány volt. 

Mintegy a fenti állítást is iga-
zolandó, a tavaly márciusban 
alakult, nyár végén bejegyzett 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület nem egészen egy 
éves működésére vonatkozó 
legfontosabb adattal is dr. Mák 
Attila rendőr alezredes szolgált: 
„Amióta a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület működik, 

nem történt bűncselekmény 
Kulcson!”  A Dunaújváro-
si Rendőrkapitányság Adonyi 
Rendőrőrse vezetőjének kis-
sé rövidre sikerült értékelését  
előbb döbbent csönd, majd han-
gos tetszésnyilvánítás fogadta.

A KBPE eddigi rövid, ámde 
annál mozgalmasabb történetét 
összegző szakmai és pénzügyi 
beszámolót követően köszönő 

és dicsérő szavak hangzottak 
el Jobb Gyula polgármestertől, 
dr. Menyhárt Ferenc képviselő-
től és Kaczander Károly tiszte-
letbeli tagjuktól, Kulcs és Fejér 
megye díszpolgárától is. 

A taggyűlést követően Ko-
vács Péter egyesületi elnök az 
egyesület honlapján is kifejtet-
te: – Természetesen büszkék 
vagyunk az eredményekre, de 

ebben nagy szerepe van Kulcs 
község lakóinak is. Mivel nem 
lehetünk ott egyszerre minden-
hol, ezért nagyon fontos a la-
kosok mihamarabbi, megfelelő 
reakciója egy adott rendkívüli 
esemény észlelésekor. Úgy 
látom, sikerült jó kapcsolatot 
kialakítanunk a helyiekkel a 
civil- és társadalmi szerveze-
tekkel, szakszolgálatokkal. A 
visszajelzések is azt mutatják, 
jó úton járunk, szükségét ér-
zik áldozatos, önkéntes mun-
kánknak. Ezúton is köszönünk 
minden jellegű támogatást! – 
mondta a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr egyesület elnöke.

Az állampolgárokat, helyi 
közösségeket segítő, egyre sza-
porodó akciói révén baráti tár-
sasággá kovácsolódó egyesület 
továbbra is várja a falu bizton-
ságáért tenni akarók jelentke-
zését. Az első évet ők tizen-
öten csinálták végig:  dr. Balog 
Edina, Fejes Balázs Ottó, Gál 
Imréné, Gál Róbert, Gál Zsolt 
Imre, Jobb Gyula, Kovács Péter, 
dr. Menyhárt Ferenc, Mészá-
ros Viktor, Neumann Gusztáv, 
Őri Mátyás József, Pulai Tibor  
Ferenc, Révész Péter, Roma-
noczki Zsolt, Sonkoly Csaba.
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A kulcsiak biztonsága volt a téma
Az új polgárőr egyesület színre lépése óta nem történt bűncselekmény!

A rendőrséget dr. Mák Attila alezredes és Fridrich Tamás törzsőrmester, 
kulcsi körzeti megbízott képviselte a KBPE évértékelő taggyűlésén

Januárban is segítettek

Hétvégén, polgármesteri kérésre és közreműködéssel (!) járdát takarítottak 
és befogtak, majd visszajuttattak gazdijához egy elkóborolt ebet is...

HTTPS://KBPE.CO
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A közlekedési balesetek 
megelőzése és az ittas veze-
tés visszaszorítása érdeké-
ben közös akciót szervezett 
a Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tányság és a Kulcs Bizton-
ságáért Polgárőr Egyesület. 

Fridrich Tamás körzeti meg-
bízott kiemelt figyelmet for-
dított a szeszes ital, és más, 
vezetési képességre hátrányo-
san ható szerek befolyása alatt 
álló sofőrök kiszűrésére, illetve 
arra, hogy a járművek és utasok 
megfelelő okmányokkal ren-
delkezzenek.

Az akcióban részt vevő pol-
gárőrök tapasztalata szerint a 

szabálykövető állampolgárok 
vannak túlnyomó többségben, 
azonban volt olyan, akinél a fe-
ledékenység (vezetői engedély 
érvényességi ideje lejárt)  már 
bírságot vont maga után 

A közeljövőben több alka-
lommal is tervez hasonló köz-
lekedésbiztonsági akciót a Du-
naújvárosi Rendőrkapitányság 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesülettel. Lesz olyan alka-
lom, amikor az ittas vezetés 
kerül fókuszba:  a ,,Finn mód-
szer” lényege, hogy alapos 
szervezést követően meghatá-
rozott útszakaszon több leállító 
és biztosító rendőr bevonásával 

egyidejűleg több járművezető 
ellenőrzése történik meg, rend-
kívül rövid idő alatt. Amennyi-
ben a jármű vezetője nem ittas, 
azonnal tovább haladhat, ám, ha 
pozitív az eredmény, félreállít-
ják és eljárnak velük szemben. 
Ezzel a módszerrel egy-egy 
ittasság ellenőrzés mindösz-
sze néhány másodpercet vesz 
igénybe és negatív eredmény 
után a gépkocsivezető késede-
lem nélkül folytathatja az útját. 
Természetesen amennyiben 
egy ilyen ellenőrzés során más 
bűncselekmény vagy szabály-
sértés gyanúja merül fel, a járőr 
azonnal intézkedik. 

Finn módszerre váltanak
Közlekedésbiztonsági ellenőrzés az ittas vezetők kiszűrésére 

Az akcióban részt vett polgárőrök tapasztalata szerint a szabálykövető állampolgárok vannak többségben

Személyi 
riasztókat 
kaptak

Tavaly novemberben 
tartott előadást Idősek vé-
delmében címmel Kovács 
Péter, a Kulcs Biztonsá-
gáért Polgárőr Egyesület 
elnöke, amikor bemutatta  
az időseknek alkalmazható  
személyi riasztót.  A Vidám 
Emberek közösségéből so-
kan meg is rendelték a szer-
kezetet, amelyeket januári 
ülésükön vehettek át az 
egyesület elnökétől ingyen! 

Legutóbb február 15-
én találkoztak a két civil 
szervezet tagjai, amikor a 
polgárőrök elnöke bemutat-
ta a lakások  védelemének 
mechanikai és elektronikai 
eszközeit,  amelyek beszer-
zésben és  beüzemelésben 
is szívesen  nyújtanak segít-
séget, mert tevékenységük 
fő célja a bűnmegelőzés, az  
áldozattá válás elkerülése. 
Amennyiben mégis bűn-
cselekmény történt, vagy 
veszélyben érezzük magun-
kat azonnal hívjuk a 112-t!

A Vöröskereszt kulcsi 
Alapszervezete hamarosan 
viszonozza a KBPE  eddigi 
ismeretterjesztő segítségét, 
a márciusi  „Egészségper-
cek” témája az újraélesztés 
lesz, melyen a Kulcs  Biz-
tonságáért Polgárőr Egye-
sület  tagjai is részt vesz-
nek.          Radnó Józsefné

Fridrich Tamás címzetes rendőr törzsőrmester, a kulcsi, és Fridrich Ferenc címzetes rendőr törzszászlós, a rácal-
mási körzeti megbízottak tartottak előadást február 14-én a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézet felső tagozatos tanulói számára a biztonságos internethasználatról. Az előadás kiterjedt az internet 
forrásainak veszélyeire, s a világhálón terjedő bűnözés áldozatává válásának megelőzésére. A rendőrök oktató 
videókat vetítettek le, amelyek életszerűen mutatták be a lehetséges veszélyeket és azok elkerülésének, kijátszásá-
nak lehetőségeit. Mint képünkön is látható, tudtak újat mondani a diákoknak...

A személyi riasztót ajándékba 
kapták megrendelőik



Február 3-án őrsi foglalkozá-
sokat tartottunk. A jó hangulat 
adott volt, a sok játékhoz, be-
szélgetéshez finom nasi (csö-
röge fánk) is került. Igaz, kissé 
zsúfolt volt (cserkész)ottho-
nunk, jó lenne találni olyan 
támogatót, aki tudna biztosí-
tani számunkra egy megfelelő 
helyet.

Február 17-én disznót vág-
tunk Balogh Sanyi bácsi és le-
endő erdész fiaink vezetésével. 
Lukács Laci bácsi (csodatur-
mix) volt ismét a konyhafőnök. 
A cserkészlányok is ott serte-
pertéltek mindenhol ahol lehe-
tett segíteni. A táborokra, por-
tyákra sikerült megmentenünk 
sok kolbászt, szalonnát, sonkát 
és a passió közreműködői-
nek is tudunk főzni a félre tett 
alapanyagokból. Fő támogató-
ink voltak: Jakl Viktor, Steiner 
Norbert, Bárándi László, Elség 
család, Blau család. Köszön-
jük minden résztvevőnek a se-
gítségét, munkáját!

A kerületi küldöttgyűlés is-
mét megválasztott a kerület 
küldöttének a Országos Tanács-
ba és az Országos Küldöttgyű-

lésbe. Esedékessé vált a tagdí-
jak befizetése! Fogadalmat tett 
cserkészeknek 2400,- felnőtt ta-
goknak 3000,- forint. Akik még 
nem fizették be, azok juttassák 
el a pénzt a vezetőséghez!

A következő őrsi foglalkozá-
sokat még egyeztetjük, miként 
a nyári tábor időpontja sincs 
még meg.

Márciusi programjaink közül 
figyelmetekbe ajánljuk a 4-i 
Hóvirág túrát. Hagyományosan  
a Szentmihályi-erdőtől indu-

lunk, és a rácalmási Pomóthy 
cukrászdánál van a cél. Márci-
us 17-én a Pilisbe szervezünk 
emléktúrát. 

Március 25-én lesz a rácal-
mási Passió a Kúriában, előtte  
március 3-án 10-től 15 óráig, 
11-én 14-től 16 óráig, 23-án 
15-től 17 óráig, valamint 24-én 
11-től 16 óráig tartunk próbát. 
A részvételt plusz pontokkal 
értékeljük a cserkészpróbákon!

Jó munkát! 
Blau Sándor cspk.
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A Passióra készülnek
Februárban disznótoroztak, márciusban túráznak és próbálnak

A cserkészlányok is ott sertepertéltek mindenhol, ahol segíteni lehetett...

Vetélkedő 
is lesz!

A március 24-i, egész dél- 
előttöt betöltő húsvéti kézmű-
ves játszóházat (lásd plakátun-
kat) követően sem kell még 
hazamennie a résztvevőknek, 
nem zár be a ház! Mi több, játé-
kos vetélkedőn vehetnek részt 
a vállalkozó kedvűek, amely-
ben egyebek mellett műveltsé-
gi kvíz, Kulccsal kapcsolatos 
feladatok, ismerős dallamok, 
zeneszámok felismerése szere-
pel a próbák sorában, s a dél-
utánt Activity partival zárják. 
A szervezők 4-5 fős csapatok 
jelentkezését várják, személye-
sen  március 15-ig  a Faluház-
ban, vagy a faluhazk@gmail.
com email címen, illetve a 
0625/251-129-es számon.

Márcziusi
ifjakkal

Erőlködhet még egy sort Tél 
tábornok, rázhatja hószakállát, 
de akár tavaszodik, akár nem, 
március tizenötödike minden-
képpen lesz. Egyrészt benne 
van a naptárban, másrészt a 
Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézet harmadikosai már gőz- 
erővel készülnek egy bizonyos, 
170 évvel ezelőtti fényességes 
március, (sőt, márczius!) 15. 
megünneplésére, Petőfi, Jókai, 
Vasvári, Irányi tetteinek meg-
idézésére. Március 14-én, 11 
órakor az iskola zenetermében 
Önök is megláthatják, hogyan.
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A Kulcsi Krónika 
2018. február 1-től érvényes 

hirdetési 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): 4000 Ft+áfa
Címlapfelár: + 40 %, 

csak 75 mm magas, 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 
30,- Ft+áfa díj ellenében.

Lakossági apróhirdetés: 230,- Ft+áfa!
A hirdetők a hirdetési díjat a Polgármesteri Hivatal 

pénztárába fizethetik be, illetve átutalással is teljesíthetik.

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.

Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu

Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és
méretre vágás, acéltermékek darabolása, 

házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség

Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és betonhálók 

● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt sima- 
és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforált- és expandált 

lemezek ● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények 
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, szögacélok, 

négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények 
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk

Tervezzen a Kulcsi Krónikával!
Hosszabb távra előre lekötött hirdetéseit jelentős árkedvezénnyel jelentetjük meg lapunkban. 

Egy éves előre fizetés esetén csak 11 hirdetést számlázunk, a nettó
 árnál 30 százalékkal olcsóbban, a tizenkettediket pedig ingyen adjuk! Fél éves előre fizetés esetén
költségeit negyedeljük: a kedvezmény mértéke 25 százalék, vagyis másfél hirdetést ingyen adunk!

11+1 6/4
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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 A megyei döntőbe jutottak

Január 23-án és február 21-
én rendezték meg a III. korcso-
portos (5-6. osztályosok) leány 
kosárlabda diákolimpia körzeti 
döntőjét, ahol is a Kulcsi Feke-
te István Általános Iskola csa-
pata a pusztaszabolcsi iskola 
csapatával mérkőzött. A tét a 
megyei döntőbe jutás volt.

A körzeti döntő első mér-
kőzésén remek játékkal ma-

gabiztos győzelmet aratott 
a hazai pálya előnyét élve-
ző iskolai csapatunk: Kulcs 
– Pusztaszabolcs 66-20. A 
február 21-i visszavágón is 
nagyon motiváltak voltak ko-
sarasaink, s Pusztaszabolcson 
is nyerni tudtak  (45-63), így 
kettős győzelemmel, maga-
biztosan nyerték meg a körzeti 
döntőt.

A kiváló szereplésnek kö-
szönhetően iskolai csapatunk 
bejutott a március elején rende-
zendő megyei döntőbe.

A csapat tagjai: Kőhalmi- 
Himfy Júlia, Mudra Gréta, Bal-
czer Fanni, Bogdán Ramóna, 
Kozma Kitti, Posch Flóra, Rácz 
Nikol, Mudra Nóra, Gyenei Lil-
la, Szecsődi Zsanett. Felkészítő 
tanár: Ruffing Péter.

Okkal büszkék az aranyra.  Kosaras lányaink kettős győzelmet arattak a diákolimpia körzeti döntőjében a puszta-
szabolcsiak ellen, s már készülhetnek a március elején esedékes megyei fináléra


