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A május elseje a kulcsiak szá-
mára egyet jelent a Falunappal, 
mely a hagyományokhoz hűen, 
az Önkormányzat rendezésében, 
idén is számtalan érdekes előadót, 
izgalmas versenyt és egész napos, 
fergeteges hangulatot tartogat az 
oda látogatók számára. A ren-
dezvényen olyan híres előadómű-
vészek is fellépnek majd, mint 
Korda György és Balázs Klári, 
vagy Wolf Kati. Helyi tehetsége-
ink mellett sport bemutatók is 
tarkítják a színpadi előadásokat, 

mint a Fekete István Általános 
Iskola Aerobik csoportjának pro-
dukciója, az Aktív mamik, és a 
Ksatriya-yoga-stúdió bemutat-
kozó műsora, továbbá a Magyar 
Szkander Szövetség interaktív 
műsorát is megcsodálhatja a kö-
zönség. Parádés előadással készül 
a Pyrgos Görög Show és táncház, 
és fellép a tinikedvenc MDC és 
a By The Way fiúcsapata is. Jobb 
Gyula polgármester úr, az idei év-
ben is átadja a kitüntetetteknek az 
elismerő okleveleket.

A gyermekeknek a Mazsola 
muzsika hozza el zenés, interak-
tív gyermekműsorát és a Tücsök 
zenekar gondoskodik még a fi-
atalok szórakoztatásáról. A gye-
rekek egész nap igénybe vehetik 
az arcfestés, a lufi hajtogatás, és 
az ugráló vár örömeit, egész na-
pos motorozási lehetőség is lesz, 
ahol megfelelő szakmai felügyelet 
mellett kapcsolódhatnak ki a bát-
rabb fiatalok. 10:00-14:00-óráig 
pedig kreatív játszóházban bon-
takozhatnak ki az ifjú művészek. 

11:00-óráig Ügyességi sorverse-
nyekre, Aranykulcs hétpróbá-
ra –melyben vicces, vidám, népi 
sportjátékokkal teszik próbára 
magukat a fiatalok- illetve szak-
mai zsűri vezetésében megtartott 
szkander versenyre lehet majd be-
nevezni a helyszínen. 

A rendezvény ideje alatt sok 
finomsággal várják az árusok 
a látogatókat, és a megszokott 
módon jelen lesz a jótékony-
sági süteményvásár is. A nagy 
sikerre való tekintettel a szerve-
zők ismét várják a jelentkezését 
azon vállalkozásoknak, civil 
szervezetnek, baráti társaságok-
nak, akik szívesen részt venné-
nek, és együtt főznének ezen a 
napon! Alapanyagról és sátorról 
a csapatoknak kell gondoskod-
ni. A helyszínen készül a Kulcsi 
babgulyás, melyre minden láto-
gatót szeretettel vendégül lát az 
Önkormányzat. Este 21:00-órá-
tól veszi kezdetét a retro disco 
Nepp Matyival, késő estig tartó 
mulatsággal. A rendezvény ide-
je alatt kézműves fagylalt, pala-
csinta, gyros, lángos, hamburger 
és kézműves sör várja a látogató-
kat. Kedvezőtlen időjárás esetén, 
a programok a Fekete István Ál-
talános Iskola zenetermében ke-
rülnek megrendezésre.

ISMÉT FALUNAP
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A februárban megrende-
zett második sportbál fő célja 
az volt, hogy a Kulcsi Sport 
Egyesület tudjon vásárolni 
egy olyan kisbuszt, amivel 
szervezeti keretein belül, ha-
tékonyan tudják megoldani a 
sportolóik versenyre történő 
utaztatását, amely ez idáig 
nem állt rendelkezésükre. Az 
adományokat a Kulcsi Sport 
Egyesület saját forrással egé-
szítette ki, és a napokban 
üzembe állt a régóta áhított, 9 
személyes jármű. Az Egyesü-
let vezetősége, sportolóik, és 
a szülők ezúton is szeretnék 
még egyszer megköszönni az 
adományokat, mely nemes 
célt szolgált.

Húsvéti tojásdíszítő ver-
senyt hirdetett a Kulcsi Ke-
mencés Kézműves Egyesület, 
melynek keretén belül az 
otthon elkészített pályamun-
kákat várták a faluházba, áp-
rilis 13-ig. A versenyzők két 
kategóriában indulhattak, 
hagyományos, népművészeti 
technikával készített hímes 
tojás illetve kreatív, ötletes, 
modern díszítőtechnikákkal 
készült tojásokat vártak a 
megnyitóra. Összesen 44 db 
tojás érkezett délután kettőig 
a Faluházba, ezért a Szerve-
zők úgy döntöttek, hogy a ki-
állítást a könyvtár előterében 
található szekrényben rende-
zik be. 

A kiállítás megnyitója dél-
után öt órakor kezdődött. 
Molnárné Lukács Anita, az 
egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelenteket majd elis-
merő szavakkal méltatta mű-
veiket, ezután pedig átadta a 
zsűri által legszebbnek ítélt 
tojásokért járó díjakat.

Külön díjasok lettek: Bá-
nyai Levente és Páhi Jónás

Korosztályi kategóriák ered-
ményei:

Óvodás: Németh-Nagy Nina 
és Kuthy Anna Piroska

Kisiskolás: Csernák Lilien

Iskolás: Rend Viola

Felnőtt: Radnó Józsefné és 
Végh Csilla

A díjazottak bizonyságleve-
let és Batykó Szilvia, kerami-
kus által készített egyedi ke-
rámiatojást kaptak. Továbbá 
a gyermekek kifestőt a felnőtt 

nyertesek pedig a Kemen-
cés Kézműves Egyesület 
nyári alkotótáborában való 
egy hetes részvételt az álta-
luk választott foglalkozáson.

A kiállítás május elsejéig 
tekinthető meg a kulcsi Fa-
luház emeletén.

2017. március 29-én 16.00 
órakor nyílt testületi ülést tartott a 
Kulcs Községi Önkormányzat. Az 
ülésen az igazoltan távol lévő polgár-
mestert leszámítva az összes képvise-
lő részt vett, a lakosság részéről 8 fő 
jelent meg.

Az önkormányzat pályázatot ír ki 
a civil szervezetek és helyi közössé-
gek számára, a helyi kezdeményezé-
sek, kutatások, közösségi programok 
megvalósítása érdekében. A pályá-
zati felhívás célja az összetartó és 
szolidáris helyi települési közösségek 
megerősítése és/vagy kialakítása, a 
folyamatban résztvevő egyének, szer-
vezetek közötti együttműködés és 
partnerség fejlesztése, a helyi lakosok 
életét befolyásoló, a helyi kezdemé-
nyezések és a társadalmi integrációt 
szolgáló programok támogatása, a 
közösségi ügyekben való állampol-
gári, civil részvétel erősítése, a helyi 
értékek kutatása, feltárása, publi-
kálása. A szavazás előtt a képviselők 
megvitatták, a különböző jogi hely-
zetű civil szervezetek támogatáshoz 
jutásának esélyeit, majd tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadták be-
terjesztett pályázati kiírást.

A második napirendi pont a vi-
rághegyi részen kialakult belvíz elleni 
védekezés volt. A polgármester kép-
viseletében az alpolgármester 2017. 
március 23. napján elrendelte a II. 
fokú helyi vízkár védekezési készült-
séget. A belvízvédelmi készültség 
során a Família út – Rácalmási út 
kereszteződésében felgyülemlett bel-
víz Kossuth Lajos – Dózsa György 
utcai árokba történő szivattyúzá-
sával oldják meg a problémát, így 
a víz véglegesen távozik a Duna 
medrébe. A belvízzel kapcsolatos 
problémák megvitatása után a Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be a Magyar 
Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) 
Kormányrendelet alapján a kialakult 
belvíz elleni védekezési feladatok el-
végzésére. A pályázaton igényelt tá-
mogatási összeg: 5.000.000 Ft.

A szociális ellátásokról szóló ren-
delet kimondja, hogy a polgármester 
a Képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörébe tartozó szociális 
pénzbeli és természetbeni ellátások 
megállapításáról minden testületi 
ülésen beszámol a Képviselő-testü-
letnek. A fenti rendelkezés alapján 
harmadik napirendi pontként az al-
polgármester beszámolt a 2016. de-
cember – 2017. február   hónapban 
elbírált települési támogatásokról. A 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a beszámolót.

Negyedik napirendi pontként a 
Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 81. §-ának rendelkezései szerint 
elkészült jegyzői beszámolót vitatta 
meg a Képviselő-testület. A „Jegyzői 
beszámoló a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről” 
tárgyú előterjesztést a képviselők 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadták. A Képvi-
selő-testület a 2016. évi eredményes 
munkavégzés elismeréseképpen tes-
tületi dicséretben részesítette a jegy-
zőt és a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőit. 

Ötödik napirendi pontként a 
Képviselő-testület elfogadta a 2017. 
évre elkészített közbeszerzési tervet. 
A közbeszerzési terv minden olyan 
beruházást és közszolgáltatást tar-
talmaz, melyek közbeszereztetése 
jelenlegi tudomásuk szerint aktuális 
lesz ebben az évben. A közbeszerzési 
terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettsé-
gét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésre 
vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított közbeszerzésre vonatko-
zó eljárást is lefolytathat. 

Ezt követően hatodik napiren-
di pontként a Képviselő-testület 
megtárgyalta az „Óvodai beíratást 
megelőző hirdetmény közzététele” 
tárgyú előterjesztést és tudomásul 

vette az óvodai beíratást megelőző 
hirdetmény közzétételére vonatkozó 
tájékoztatását. A hirdetmény megte-
kinthető újságunk 10 oldalán.

A településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIX. törvény alapján 
minden települési önkormányzat-
nak 2017. október 1-jéig el kell 
készítenie a Településképi Arculati 
Kézkönyvét és annak alapján a Te-
lepülésképi rendeletét, amelyben 
rögzíti a településre vonatkozó kö-
vetelményeket. A feladat elvégzése 
érdekében az önkormányzat meg-
küldte az árajánlat kérését az ezzel 
foglalkozó mérnöki irodáknak; az 
árajánlatok visszaérkeztek, azok kö-
zül a KASIB Mérnöki Manager Iro-
da Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, 
1 millió Ft plusz ÁFA díj megaján-
lásával. A Képviselő-testület egyhan-
gúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül megszavazta, hogy ezt a céget 
bízza meg az Arculati Kézikönyv és a 
rendelet elkészítésével.

Következő (nyolcadik) napirendi 
pontként a Képviselő-testület meg-
tárgyalta az Adonyi Többcélú Kis-
térségi Társulás megszüntetésére és a 
tagok közötti elszámolásra vonatko-
zó előterjesztést, majd egyhangúlag 
azt a döntést hozta, hogy a Társulási 
Megállapodást – ezáltal a Társulást – 
a „Magyarország helyi önkormány-
zatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdé-
se s a Társulási Megállapodás III./7.1. 
pontja alapján közös megegyezéssel 
2017. április 30.-i hatállyal jogutód 
nélkül megszüntetik. 

Kilencedik napirendi pontként a 
Képviselő-testület a Kulcsi Művelő-
dés Ház és Könyvtár igazgató beosz-
tás ellátására meghirdetett pályázatot 
tárgyalta. A pályázati felhívásra hat 
érvényes pályázat érkezett, a képvise-
lő-testületi döntés meghozatala előtt 
a pályázókat háromtagú bizottság 
hallgatta meg. A hat pályázó közül 
négy sem szakmai tapasztatalattal, 
sem megfelelő iskolai végzetséggel 
nem rendelkezett. Egy pályázó so-

kéves szakmai gyakorlattal és vezetői 
tapasztalattal rendelkezik, de nincsen 
a pályázati felhívásban feltételként 
megszabott könyvtárosi végzettsége, 
így a hat főből egy pályázó felelt meg 
minden feltételnek, aki időközben 
visszavonta pályázatát. Ezek alapján 
a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvár 
igazgatói pályázatát a Képviselő-testü-
let eredménytelennek hirdette ki, és 
új pályázatot fog meghirdetni külön 
a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói, illetve könyvtárosi álláshe-
lyére. A pályázatban előnyben részesül 
az, akinek mindkét poszt ellátására al-
kalmas végzettsége van. 

A tizedik napirendhez tartozó elő-
terjesztés tárgyalása során - képviselői 
indítvány a Kulcsi Polgárőr Egyesület 
működési támogatására - éles vita ala-
kult ki a képviselők között, végül 4:2 
szavazati arány mellett (Deák Ibolya 
igen, Posch János igen, Fejes Balázs 
nem, Holl Tamásné nem, Dr. Meny-
hárt Ferenc nem, Oberrecht Tamás 
nem) a Képviselő-testület a Kulcsi 
Polgárőr Egyesület részére a  képvise-
lői indítványban szereplő 500 ezer Ft 
összegű működési támogatást nem 
szavazta meg. 

Következő napirendként a Kép-
viselő-testület megtárgyalta a Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr Egyesületet 
létrehozni kívánó alapítók kérelmét, 
és az alábbi határozatot hozta: Kulcs 
Községi Önkormányzat hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy a megalapítandó 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesü-
let elnevezése a település helységnevét 
tartalmazza; valamint hozzájárulását 
adta, hogy a Kulcs, Kossuth Lajos 
utca 85. szám alatti ingatlanban, a 

„Faluház” néven ismert épületrészben 
székhelyet létesítsen, az ingatlant köz-
ponti ügyviteli helyként használja, és 
székhelyeként hivatalos irataiban 
megjelölje. Az Egyesület az ingatlant 
szívességi használat jogcímén hasz-
nálja.

A képviselő-testület az egyebek 
napirendben aktuális kérdésekről tár-
gyalt.
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A régi faluközösségek számára 
természetes összefogást felelevenítve, 
tavaszi nagytakarításra hívta a tele-
pülés lakosságát a Kulcs Községi Ön-
kormányzat. Köszönjük a DMJV 
Roma Nemzetiségi Önkormányza-
tának, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a 20 db szemétszedő botot. A 
felhíváshoz csatlakozott a Fekete 
István Általános Iskola, ahol tanítás 
nélküli munkanapot szerveztek erre 
a napra. A meghirdetett esemény 

alkalmas volt arra, hogy gyermeke-
ink megtanulják, hogy nehezebb 
felszedni a szemetet, mint eldobni, 
vagy hogy mennyi tömérdek szemét 
keletkezik egy kis településen is, mi 
a hulladékkezelés helyes útja, mik a 
környezetbarát megoldások, és a tisz-
ta környezet.

Mintegy százötven gyerek és 
harminc felnőtt gyülekezett a sport-
pályán, ahol rövid eligazítás után át-

vették a résztvevők az önkormányzat 
által biztosított kesztyűt, szemetesz-
sákot és a frissítő vizet. A megjelen-
tek 6 csoportba szerveződve kezdték 
meg a falu takarítását. A jó időben 
mindenki nagyon élvezte a közös 
munkát. 

Két-három óra elteltével kezdtek 
gyülekezni a brigádok a hajóállomá-
son, ahol már két nagy üstben főtt az 
immár hagyományosnak mondható 

kulcsi gulyás. A rendezvény zárása-
ként mindenki jóízűen elfogyasztot-
ta a felszolgált ebédet.

A település lakói örömmel kö-
szöntötték az utcákon szorgosko-
dó fiatalokat. A nagy sikerre való 
tekintettel a következő években is 
megszervezi az önkormányzat ezt az 
akciót. Reméljük  mindenki segítsé-
günkre lesz a most kialakított tiszta-
ság megőrzésében.

A Vöröskereszt munkáját – azt 
gondoljuk – nem kell bemutatni. 
Azt azonban, hogy Kulcson – a 
helyi alapszervezet- mennyi ener-
giát a fektet a lakosság tájékoz-
tatásába és egészségnevelésébe, 
mindenképp érdemes kiemelni. 
Állandó olvasóink már találkoz-
hattak is a Kaiserné Gödöny 
Erzsébet és Radnó Józsefné által 
szervezett előadások beszámolói-
val korábban. Az elmúlt időszak-
ban két előadást is bonyolítottak. 
Az egyik az érszűkület kialakulá-
sáról és kezelési különböző keze-
lési formáiról szólt, míg a másik 
egy már a római korban is ismert 
gyógynövény hatásiról és változa-
tos felhasználási formáiról szólt.

2017. március 30-án, Dr. 
Kemény János a dunaújvárosi 
Egészségház orvosa tartott előa-
dást az érszűkület kialakulásáról, 
kezelési lehetőségeiről. Mint az 
elmondta a „Sohasem ártani” 
elv alapján végzi munkáját. En-
nek jegyében már fiatalkora óta 
érdekelte az alternatív orvoslás. 
Nem is csoda hát, hogy előadása 

kezdetén kitért arra, hogy soha 
nem esett nehezére azonosulni 
azzal a tézissel, hogy betegsége-
inknek lelki okai is lehetnek. Az 
érszűkületet is tekinthetjük ci-
vilizációs betegségnek, hiszen a 
statisztikai adatok alapján egyre 
több honfitársunkat érinti ez a 
betegség, melynek sajnos halálos 
szövődményei és másodlagos be-
tegségei is lehetnek, mint például 
a lábszárfekély, vesebetegség.

Nem győzik az orvosok elég-
szer hangsúlyozni, hogy meny-
nyire fontosak szűrővizsgálatok. 
Különböző vizsgálatokkal az ér-
szűkület is időben észrevehető, a 
helyes kezelés kiválasztásával pe-
dig javítható az állapot. Dr. ke-
mény János a jelenlévők kérésére 
hosszabban is mesélt az Egész-
ségházban nyújtott érszűkületre 
specializált kezelésekről és azok 
hatékonyságáról.

Káros szenvedélyek és/vagy a 
mozgásszegény életmód mind-
mind rizikófaktor, amely nö-
velheti a betegség kialakulását. 

Érdemes tehát jobban odafigyel-
nünk magunkra, életvitelünkre 
és ha úgy ítéljük meg a szükséges 
megelőző lépéseket megtenni.

„Nem akkor kezdünk el kutat 
ásni, amikor már szomjasak va-
gyunk”

Kezdte meg előadását április 
6-án Zubikné Farkas Mónika, 
aki maga is vallja, hogy egészségi 
állapotunk megőrzéséért a ter-
mészet segítségével is tehetünk. 

A közel másfél órás előadáson 
egy olyan termékcsaládot muta-
tott be a megjelent érdeklődők-
nek, amely már hosszú évek óta 
jelen van és nagy népszerűségnek 
örvend a piacon. A termékek a 
már az ókori Rómában is ismert 
gyógynövényre, az aloe vera-ra 
épülnek. A bemutató során meg-
kóstolhatták a termékeket illet-
ve néhány jelentkező a Forever 
termékcsalád kozmetikumait is 
tesztelhette egy komplett arcke-
zelés során.

Sajnálatos módon települé-
sünket egy rosszindulatú plety-
ka járja át, miszerint a Jegyző 
asszony leváltására kerül sor 
a közeljövőben. Bár Önkor-
mányzatunknak nem szokása 
az ilyen hangokkal foglalkozni, 
de tekintettel az ügy jelentősé-
gére, annak tisztázására az aláb-
bi közleményt tesszük, melyet 
az utolsó, márciusi Képviselő 
Testületi Ülésen is megerősített 
Fejes Balázs alpolgármester Úr.

“Az Önkormányzat hivatalos 
fórumain soha nem hangzott 
el, hogy a jegyző személyében 
változás történne, a leváltására 
sor kerülne. A februári Tes-

tületi Ülésen a Polgármester 
Úr – aki a Jegyző munkáltató-
ja - már cáfolta az ilyen hangú 
pletykákat. A Hivatal átszerve-
zését tervezi a Testület, de ez 
nem feltétlen a Jegyző szemé-
lyének a változásával járó in-
tézkedés. A közeljövőben egy 
közigazgatás i-polgármester i 
hivatali reform kerül megva-
lósításra a lakosság és a felada-
tellátás szolgálatában, amely 
várhatóan egyedülálló lesz az 
országban.  A lakossági plety-
kák megszüntetése érdekében 
tehát kinyilatkoztatjuk, hogy 
Önkormányzatunknak nincs 
szándékában megválni a Jegy-
zőjétől.”
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS ZAJLIK AZ ÉLET A VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZETBEN

KÖZLEMÉNY SZENTELÉS

Jelentős esemény színhelye lesz 
Kulcs 2017. június 10-kén szom-
baton! A Mária út Duna menti sza-
kaszán egy magánerőből felállított 
kereszt felszentélésére kerül sor. A 
rendezvényre az ország minden ré-
széből, de különösképpen a környe-
ző településekről hívunk és várunk 
látogatókat! Az eseménnyel párhu-
zamosan kézművesvásár és színes 
műsor várja az érdeklődőket a Kalóz 
Pizzériánál. Gyalogos zarándok cso-
portok érkeznek, akikhez a kulcsiak 
is csatlakozhatnak! Jelentkezés: jú-
nius 5-ig a piroskasz@hotmail.com 
e-mail címen! A részletes programról 
a Kulcsi Krónika következő számá-
ban olvashatnak! Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!



A magyar költészet napját József 
Attila születésnapjára emlékezve 
1964 óta minden évben ezen a na-
pon ünnepeljük Magyarországon. 
Az emlékezésből ma már nem ma-
radhat ki Márai Sándor sem, hi-
szen ő is e napon született. A köl-
tészet világnapját egyébként más 
időpontban, március 21-én ün-
nepeljük 2000 óta az UNESCO 
ajánlásaként. Nekünk, magyarok-
nak az áprilisi nap a szívünkhöz 
közel álló.

Településünkön két rendez-
vénnyel is ünnepelhettük ezt a 
jeles eseményt

Április 3-án, Arany János 
születésének kétszázadik évfordu-
lója alkalmából, verses délutánnal 
tisztelgett a költő emléke előtt a 
Kulcsi Nyugdíjas Csoport. A ren-
dezvényen mintegy ötven fő vett 
részt, köztük a Vidám Emberek 
Közössége is. Jelenlétükkel és fő-
leg magukkal hozott szavalataik-
kal színesítették a délutánt, a Rá-

calmási -, a Dunaújvárosi -, és a 
Nagyvenyimi Nyugdíjas Klub is.

A tizenhárom versmondó kö-
zött Csuhai Gyuláné tolmácso-

lásában hangzott el az Epilógus, 
Bálint Györgyné pedig a Tetemre 
hívás című költeménnyel koro-
názta meg, a vidám madárcsicser-
géssel telt napsütéses délutánt.

A vendéglátók étellel, frissítők-
kel és süteménnyel kedveskedtek 
a megjelenteknek. Azoknak pe-
dig, akik verssel tették még érté-
kesebbé az ünnepet, oklevéllel és 
egy szál virággal készült a Kulcsi 
Nyugdíjas Csoport.

Hosszú lenne felsorolni hány 
magyar költő verse hangzott el a 
Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben a költészet napja alkalmából 
rendezett versmondó versenyen 
április 11-én. 

Az ünnepi rendezvényt népes 
számú versmondó és szép számú 
közönség tisztelte meg jelenlété-
vel. A szavalóverseny zsűrijének 
tisztét Bere Róza, Fazekas Fló-
ra, Schinogl Ferenc alkotta, akik 
nagy elismeréssel szóltak a gyere-
kek teljesítményéről.

A fellépőket oklevéllel ismerték 
el, melyet Schinogl Ferenc iskola 
igazgató-helyettes adott át.

Minden résztvevőnek gratulá-
lunk! Köszönjük a felkészítő pe-
dagógusok és szülők munkáját.

A Fekete István Általános 
Iskola zenetermében került 
megrendezésre a jótékonysági 
óvodabál, melynek bevételéből a 
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde vezetői, az udvari 
játszótér felújítását tervezik. A 
óvoda vezetője, és egyben a ren-
dezvény háziasszonya, Rendné 
Pocsai Izabella nyitotta meg a 
bált egy rövid köszöntővel, majd 
szívhez szóló beszédében felhívta 
a figyelmet arra is, hogy milyen 
fontos a gyermekeknek az udvari 
játszótér. A bálon a pusztasza-
bolcsi Flamingó zenekar húzta a 
talpalávalót, lehetőség volt süte-

mény, üdítő és kávé vásárlására, a 
szervezők pedig értékes tombola 
sorsolással kedveskedtek a vendé-
geknek. 

A fellépők közül a Key Dan-
ce Group kezdte a sort, akik egy 
izgalmas modern stílusú táncbe-
mutatóval érkeztek. Őket követ-
te a Vidám Emberek Klubja, egy 
vidám ének-paródiával, amit a 
közönség egyöntetűen visszatap-
solt a színpadra. Ezt követően 
Suplicz Mihály vezetésével a Ba-
racsi Néptáncegyüttes kápráztat-
ta el a közönséget fantasztikus 
néptánc koreográfiájukkal. Várai 

Áron csodálatos ének- és duda 
produkciója után a Kulcsi Száz-
holdas Pagony Óvoda és Bölcső-
de dolgozói is készültek egy vi-
dám műsorszámmal. 

A rendezvény ideje alatt fo-
lyamatosan megtekinthető volt 
az óvodás gyermekek rajzaiból 
készült kiállítás, melynek témá-
ja: „Ilyen játszóteret szeretnék 
az ovimba”- címmel szerepelt. 
Igazán jó hangulatban telt a 
tombola sorsolás, ahol szám-
talan ajándék talált gazdára. A 
jótékonysági kezdeményezés ma-
ximálisan sikeresnek bizonyult, 

mint azt Rendné Pocsai Izabel-
lától megtudtuk az adományok-
ból hatszázezer forintot sikerült 
összegyűjteni, Kulcs Község 
Önkormányzata pedig további 
egymillió forinttal támogatja az 
óvoda udvari játszóterét. A mu-
latság egészen hajnalig tartott, 
az utolsó táncos lábú vendégek 
hajnali három órakor hagyták el 
a táncteret. A jótékonysági bál 
révén egy kapocs jött létre Kulcs 
lakossága, mint támogatók és a 
Százholdas Pagony Óvoda kö-
zött. Településünk újra bizonyí-
totta, hogy jó érzés egy nemes cél 
érdekében összefogni.
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KÖLTÉSZET NAPJA ÓVODA BÁL



Március 29-én, Rácalmáson 
került megrendezésre a II. kor-
csoport. futball diákolimpiai 
körzeti selejtező. Négy csapat 
között zajlott le a selejtező, me-
lyek közül az első és második 
helyezett csapatok a körzeti 
döntőbe jutottak. Településünk 
focistái 3-1-re verték Nagyveny-
im csapatát, és a nagykarácsonyi 
válogatottat kiejtő, rácalmási 
focistákkal játszottak az első he-
lyezésért. A mérkőzés végered-
ménye 2-4-re zárult, mellyel 
Rácalmás az első, Kulcs a máso-
dik helyen végzett.  Harmadik 
helyen Nagyvenyim és a negye-
diken Nagykarácsony zárta a 
körzeti selejtezőt.

Március 31-én a körzeti dön-
tőbe bejutott Kulcs és Rácalmás 
mellett Iváncsa és Pusztaszabolcs 
foci csapata mérte össze erejét a 
rácalmási focipályán. A végered-
mény a következőképpen ala-
kult. Településünk foci csapata a 
negyedik helyen, Pusztaszabolcs 
a harmadikon, az iváncsai válo-
gatott a másodikon és Rácalmás 
csapata az első helyen végzett.

Csapattagok: Révész Péter, Mé-
száros Róbert, Morva Olivér, Hegyi 
Miklós, Somos Lél, Ádám Tamás, 
Koska Csaba, Bognár Soma, Nagy 
Krisztián, Herczog Dominik.

Székesfehérváron került meg-
rendezésre a kosárlabda diákolim-
piai megyei döntő március 30-án, 
amelyen Kulcs is felvonultatta 
profi csapatát. A végeredmény a 
következőképpen alakult. Első 
helyen végzett a Székesfehérvári 
Hétvezér Általános Iskola csapa-
ta, második helyen az ugyancsak 
Székesfehérvári Tóvárosi Általános 
Iskola kosárlabdásai. Településünk 
büszkeségei, a Fekete István Általá-
nos Iskola kosárlabda lány csapata 
a harmadik helyen fejezte be a me-
gyei döntőt.

Csapattagok: Sinkó Gabriella, 
Kósa Zsófia, Felső Fruzsina, Den-
kovics Lilla, Bacsa Eszter, Kosztolá-
nyi Zsuzsanna, Reszegi Dóra, Vajda 
Luca, Kriezer Noémi, Kriston Júlia, 
Báró Brigitta, Bartkó Viktória.

Felkészítő edzők: Boda Gábor, 
Ruffing Péter.

Március 30-án, Székesfehérvá-
ron került megrendezésre a soron 
következő diákolimpiai mezei fu-
tás megyei döntője. Számos csapat 
sorakoztatta fel tehetséges diákjait, 
melynek következtében nagyon 
erős mezőny alakult ki a megyei 
döntőn. Kulcs III. korcsoport fiú 
csapata az előkelő negyedik helyen 
végzett. Fontos megemlíteni, hogy 
a csapatversenyben előttünk végző 
csapatok kivétel nélkül mind szé-
kesfehérvári nagy iskolák csapatai 
voltak.

Településünk fiú csapat tagjai: 
Hegedűs Kelemen, Nagy László 
Paszkál, Posch Benjamin, Váradi 
Kornél, Szabó Bálint.

Egyéni versenyben Kőhal-
mi-Himfy Júlia, a közel hatvan in-
duló közül a tizennyolcadik helyen 
végzett.

Kulcson került megrendezésre a 
III. korcsoport futball diákolimpia 
körzeti selejtezője április 11-én. Te-
lepülésünk elszánt csapata mellett 
Nagyvenyim, Baracs és Mezőfalva 
állt pályára. A színvonalas mérkő-

zéseken Kulcs ifjonc focicsapata hő-
siesen szerepelt, és maga alá gyűrte 
a vendégcsapatokat. A mérkőzések 
eredményei is azt mutatják, hogy 
biztos fölénnyel hoztuk a meccse-
ket. Nagyvenyimet 3-1-re vertük, 
Mezőfalva taktikás csapatát 2-0-ra 
kényszerítettük magunk alá, Baracs 
fiatal focistáit pedig 3-0-ra szorítot-
tuk a selejtező utolsó helyére. A di-
ákolimpiai futball körzeti selejtező 
végeredménye a következőképpen 
alakult. Kulcs csapata abszolút győ-
zelemmel az első helyen végzett és 
ezzel bizonyította, hogy bármely 
csapat számára veszélyes lehet. Má-
sodik helyezett Nagyvenyim erős 
focicsapata lett, Mezőfalva a har-
madik és Baracs a negyedik helyen 
zárta a körzeti selejtezőt.

A diákolimpiai futball körzeti 
döntőjébe Kulcs büszke csapata és 
Nagyvenyim futballistái jutottak. 

A III. korcsoport futball csapat-
tagok: Hegedűs Kelemen, Ficsúr 
Barnabás, Polányi Ákos, Partizer 
Dániel, Nagy Paszkál, Váradi Kor-
nél, Posch Benjámin, Szabó Bálint, 
Szenczi Tibor, Herczog Marcell
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ARANYKULCS HÉTPRÓBA ÉS BÖLCSŐRINGATÓ

A Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a Majálison „ARANYKULCS HÉTPRÓBA” elnevezéssel 
vidám, sportos, hagyományőrző játékokra invitál mindenkit! 2017. május 1-én 10 órától várjuk 4 
fős – két felnőtt, két gyerek – összeállítású csapatok jelentkezését!

Bölcsőringató nyári tábor 2017.07.24.29.
A 6 – 14 éves korosztály szá-

mára délelőttönként kézműves 
foglalkozások; a hagyományos 
népi mesterségek alapanyagai-
nak, alapfogásainak, elsajátítása 
szerepel a programban, a KKKE 
népművészeti mestereinek, ok-
tatóinak irányításával. Forgó-
színpad jelleggel kiscsoportos 
foglalkoztatás keretén belül 
megismerkednek a fafaragással, 
bőrművességgel, fazekasság-
gal, kosárfonással, nemezeléssel, 
gyapjúszövéssel, gyékényezéssel, 
szalmafonással, gyöngyfűzéssel, 
textilfestéssel. Délutánonként 

népi hangszerekkel, népi táncos, 
dalos gyermekjátékokkal, ma-
gyar paraszti konyha egyszerűbb 
elemeivel ismerkedhetnek meg. 
A programot drámapedagógiai 
foglalkozások színesítik, nép-
mese feldolgozásokkal. Szom-
baton, a már hagyományosnak 
mondható CSALÁDI NAPPAL 
és KIÁLLÍTÁSSAL zárjuk az al-
kotóhetet.

A foglalkozások 9:00 – 12:00 
és 13:30 – 16:30 – ig tartanak. 
Minden nap 8:30-tól gyülekező 
(előzetes egyeztetéssel már 8 óra-
kor fogadjuk a gyerekeket). Ebé-

didő: 12:00 – 13:30 ig, meleg 
ebéd a KALÓZ PIZZÉRIÁBAN. 
Részvételi díj gyermekeknek: 
15 000 Ft/ fő (anyagköltséggel, 
ebéddel együtt) 

Az idei évben az alkotó ked-
vű felnőttek is várjuk: Az elő-
ző évek gyűjtőmunkája alapján 
helyi jellegű öltözet tervezése, 
kivitelezése (blúz, ing, kötény, 
szoknya), gyöngy nyakék ké-
szítése, valamint a környeze-
tünkben található szálas anyag 
felhasználása, tepikeléssel hasz-
nálati tárgy készítése közül 
választhatnak az érdeklődők, 

előzetes egyeztetés alapján. Az 
egy szakmára vonatkozó okta-
tás díja (6 nap), 15 000 Ft + 
anyagköltség, étkezés igény sze-
rint, önellátó vagy előzetesen 
egyeztetve, a Kalóz pizzériában.

Jelentkezés: +36-20-
3460944 telefonszámon vagy 
e-mailben: kemencekulcs@
gmail.com.

Látogassanak el honlapunk-
ra, hogy ízelítőt kapjanak az 
elmúlt évek alkotótáborainak 
hangulatából: www.kemence-
kulcs.gportal.hu

ISKOLAI SPORT



A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a további
akban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése sze-
rint az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények 
és köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 12. §-ában foglal-
tak értelmében az óvodai nevelés a 
gyermek neveléséhez szükséges, a 
teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alap-
ján az óvodába a gyermek harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvéte-
létől számított fél éven belül betölti, 
(2017. november 1.-ig) feltéve, hogy 
minden, Kulcs községben lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és an-
nál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvé-
telét, átvételét bármikor kérheti. A 
jelentkező gyermekek felvétele az 
óvodai nevelési évben – a férőhe-
lyek függvényében – folyamatosan 
történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése ki-
mondja, hogy a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.

Ez a kötelezettség azon gyerme-
kekre vonatkozik, akik 2014. szep-
tember 1-je előtt születtek, és még 
nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a tör-
vényben előírt életkortól kötelem 
azzal a felhatalmazással együtt, hogy 
a gyermek – külön eljárásban – fel-
menthető. A jegyző, a szülő kérel-
mére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével,a gyermek jo-
gos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik élet-

évét betölti, felmentést adhat a köte-
lező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 
8. § (2)).

Felmentésre irányuló kérelmet a 
szülő az óvodai beiratkozás időtarta-
mának kezdő időpontjáig (Rende-
let 20. § (2 a)) – azaz 2017. április 
24.-ig –, óvodai jogviszonnyal már 
rendelkező gyermek esetében a ne-
velési év során (Rendelet 20. § (2 b) 
terjeszthet elő.

A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon be-
lül, azaz legkésőbb 2017. május 15-ig 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. 
§ (2)).

Ez a kötelezettség a szülőt akkor 
is terheli, ha gyermeke már óvodai 
jogviszonyban áll, és az óvodakötele-
zettségét a jövőben külföldön teljesíti. 
Ez esetben a szülő előzetesen köteles 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése sze-
rint az óvodai felvétel, átvétel jelent-
kezés alapján történik. Jelentkezni a 
meghirdetett időpontban a lakóhely 
szerinti körzetileg illetékes óvodába 
lehet (Rendelet 20. § (1)).

Az óvodai beíratás időpontja: 
2017. április 24.-étől 28-áig

reggel 8 órától délután 16 óráig.

Az óvodai jelentkezéshez JE-
LENTKEZÉSI LAP kitöltése 
szükséges, melyet az óvodában be 
lehet szerezni, vagy letölthető a innen 
http://www.kulcs.eu/ko/wp-content/
uploads/2017/04/Hírdetmény-óvo-
dai-felvételről.docx.

A különélő szülők a gyermek sor-
sát érintő lényeges kérdésekben közö-
sen gyakorolják jogaikat akkor is, ha 
a szülői felügyeletet a szülők megálla-

podása vagy a bíróság döntése alapján 
az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 
gyermekétől különélő szülő felügyele-
ti jogát a bíróság e tekintetben korlá-
tozta vagy megvonta.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges 
okmányok a következők:

• pontos adatokkal, részletes indok-
lással kitöltött óvodai jelentkezési 
lap,

• a szülő és a gyermek személyi azo-
nosítóját és lakcímét igazoló ható-
sági igazolvány,

• a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata,

• nem magyar állampolgárság ese-
tén az ország területén való tartóz-
kodás jogcímét igazoló okirat,

• egyéb, a gyermek egészségügyi ál-
lapotát és óvodaérettségét, sajátos 
nevelési igényét, hátrányos helyze-
tét igazoló dokumentum (orvosi 
igazolás, szakértői vélemény, gyer-
mekvédelmi kedvezményről szóló 
határozat stb.).

A sajátos nevelési igényű gyerme-
keket nevelő óvodába való felvételhez 
a szakértői bizottság javaslata szüksé-
ges.

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvo-
da és Bölcsőde fogad sajátos nevelési 
igényű gyermeket.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értel-
mében a gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik vagy ahol 
szülője dolgozik. A szülők szabad in-
tézményválasztási jogukat az óvodák 
esetében is gyakorolhatják a szabad 
férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről 
az óvoda vezetője dönt. Ha a jelent-
kezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető 
bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik (a továb-
biakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak mi-
nősül, ha a gyermek a kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzeté-
ben található ingatlant otthoná-
ul használja és az ilyen ingatlan 
a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy 
tartózkodási helyeként az óvodai 
beiratkozás első határnapját meg-
előző három hónapnál régebb óta 
szerepel.

A felvételi, átvételi kérelemről 
az óvoda vezetője dönt legkésőbb 
2017. május 28-áig, döntéséről 
írásban értesíti a szülőket. A kére-
lem elutasítására vonatkozó dön-
tését határozati formában közli.

Az óvoda döntése ellen a szü-
lő a közléstől, ennek hiányában 
a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül jogorvoslati 
eljárást megindító kérelmet nyújt-
hat be az óvodavezetőnél (Nkt. 
37. § (2)).

Az óvodavezető az eljárást 
megindító kérelmet az ügy összes 
iratával nyolc napon belül – elbí-
rálás céljából – a fenntartó önkor-
mányzat jegyzőjéhez, küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és 
hoz másodfokú döntést.

A szülő – jogszabálysértésre hi-
vatkozással – a másodfokú döntés 
bírósági felülvizsgálatát kérheti a 
közléstől számított harminc na-
pon belül.

Az első óvodai foglalkozási nap, 
a nevelési év első napja: 2017.
szeptember 1. (péntek)

A nevelési év utolsó napja: 
2018. augusztus 31.

Az a szülő vagy törvényes kép-
viselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket a 
kellő időben az óvodába nem írat-
ja be, a szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) 
pontja értelmében szabálysértést 
követ el, mely 150.000.- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az év ötödik hónapjában járunk, amely legtöbbek számára 
a legkedvesebb időszak. Minden virágzik, zöldül, és az utolsó 
fagyos éjszakáknak is búcsút intünk, ugyanakkor a kártevők 
és kórokozók is teljes gőzzel munkába állnak. Lássuk, milyen 
teendők várnak ránk májusban a kertben! 

Virágok és társaik

• A fagyosszentek elmúltával az összes fagyérzékeny virág 
(egynyáriak) a szabadba kerülhet.

• Dáliát el lehet ültetni.

• Időszerű az egynyári virágok vetése, mint pl. oroszlánszáj, 
körömvirág, pillangóvirág, napraforgó.

• A gyep újravetése vagy pótlása magvetéssel a régi fű közé.

• Vízi- és mocsári növények ültetése a kerti tó vizébe, amely 
lassanként már felmelegszik.

• Most lehet a földlabdás, konténeres fás növényeket, illetve a 
tűlevelűeket ültetni.

• A konténeres évelők a többi konténeres növényhez hasonlóan 
most, de akár később is nyugodtan ültethetők.

• A hagymás virágokat hagyjuk visszahúzódni, és csak az 
elszáradt leveleket távolítsuk el. Csak így áll majd rendelkezésre 
elegendő erő a következő évi bő virágzáshoz.

• A hónap végén néhány szobanövényt is kivihetünk a szabadba.

• Az érzékeny edényes növényeket kihozhatjuk a teleltető 
helyükről.

• A dáliákat ilyenkor már el lehet ültetni

• Míg a leander néhány mínusz fokot is elvisel, más „egzotikus” 
növénnyel meg kell várni az utolsó fagyokat. A szükséges 
visszavágást, átültetést és mindenekelőtt a tápanyag-
utánpótlást el kell végezni.

Zöldségek és fűszernövények

• Téli káposztafélék termesztése: minél korábban vetünk, annál 
erősebb lesz a növény a tél előtt.

• A vetéssorok közötti talajt újra és újra mulcsozni kell, így 
laza marad. Minél nagyobb a növény, annál többször lehet 
mulcsozni.

• A mulcsozás helyett a sorok közé vethetünk zsázsát, 
spenótot, retket vagy hónapos retket, valamint egynyári 
fűszernövényeket.

• A gyomok sajnos ismét erőre kapnak. A legtöbb gyomnövényből 
azonban komposzt készíthető.

• Figyelem! Ne keverjünk virágzó gyomnövényt a komposzthoz, 
mert a magokról elszaporodnak.

• A karós bab vetésére is érvényes, hogy a kevesebb több! 
Karónként legfeljebb hat szem babot vessünk.

• Időszerű a káposzta, karalábé, póréhagyma, saláta és 
zeller kiültetése. Az uborkát, paradicsomot és paprikát a 
hónap közepén lehet kiültetni. Az érzékeny növényeket 
takarjuk le fátyolfóliával. A zellergumó nem fejlődik ki, 
ha a növény csak egyetlen egyszer is megfázott.

• Valamennyi egynyári növény kiültethető.

• A paradicsomot a hónap közepére ki lehet ültetni

 Gyümölcsöskert

• Az orsó és a termőkaros koronájú gyümölcsfákat az 
utolsó fagyoktól célszerű fátyolfóliával védeni. A 
virágzó szamóca is veszélyeztetett. Az enyhe fagytól úgy 
védekezhetünk, hogy este vizet permetezünk; ez véd a 

-1-2 °C-os hideg ellen.

• A ribiszke és az egres most virágzik, ezért több 
nedvességet igényel. Óvatosan kell öntözni és mulcsozni 

- fűnyesedékkel vagy kéregmulccsal.

• A bogyós termésű gyümölcsöknél a gyümölcshullást a 
vízhiány mellett a nem megfelelő beporzás okozhatja. 
Ültessünk különféle fajtákat, mert számos bogyós 
termésű cserje nem öntermékeny, ezért pollenadó kell a 
megtermékenyítéshez.

• A termőkarosok fiatal hajtásait vissza kell csípni. Az 
őszibarack hajtásait szükség szerint szabályozni kell.

• Óvatosan öntözzük a virágzó ribiszkét és egrest

 Növényvédelem

• Májusban jelenik meg a legtöbb kártevő!

• Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy stb. 
jól távol tartható a növényektől a fátyolfóliával (nem 
lyukasztott vagy bevágott hajtató fóliával). A világos 
fátyolfólia, amely átereszti a napfényt és a vizet, két-
három hétig maradjon a növénykultúrán - ezzel 
megakadályozzuk, hogy a kártevők lerakják a petéiket.

• A cseresznyelégy május végén, június elején rakja le petéit 
az érésben lévő cseresznyébe. Függesszük ki időben a 
fákra a sárga lapokat!

• A sárgabarack és a meggy száraz ágait vágjuk le, és 
moníliafertőzés esetén égessük el.

• Akasszunk ki csapdát a levéltetű ellen.

ÓVODAI BEÍRATÁS A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE
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Polgármester

Jobb Gyula 70/639-01-57
Alpolgármester

Fejes Balázs 70/639-01-33
Jegyző

Dr. Árva Helga 70/639-01-39
Adóügy

Bartók Mária 70/639-01-64
Gazdálkodás

Bacsa Zsuzsanna 70/639-01-42
Jónás Teréz 70/433-03-14
Palóczi Tímea 70/639-01-52
Igazgatás, népesség, 
gyámügy, 

Mészáros-Godó Anita 70/639-01-35
Csicskovics Zsuzsanna 70/639-01-66

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz 
Katalin

70/639-01-47

Pénztár

Kovács Angéla 70/639-01-48
Településőr
Horváth Zoltán 70/639-0160
Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde 
Intézményvezető

Rendné Pocsai Izabella 70/639-01-62
Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné 70/639-02-41
Fekete István Általá-
nos Iskola Igazgató

Budai Árpád 25/252-062
Családgondozó

Szloboda Andrea 70/636-63-11
Házi Gondozás

Sárközi Ferencné 70/328-24-39
Tamaskovics Andrea 70/328-24-29
Védőnő

Danka Edit 70/639-01-43
Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla 70/639-01-69
Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes 20/440-80-88
Fogrovos

Dr. Szappanos Mária 25/254-022
Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó 20/377-78-42
Könyvtár & Falu-
ház-Sport

Nagy Erika 70/639-01-68
Kárpáti-Fehérvári Ágnes
Körzeti megbízott

Fridrich Tamás 70/944-31-49
Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula 30/621-53-42
Adonyi Kormá-
nyablak

Ügyfélszolgálat 25/795-255
Református Lelkipásztor

Fodor István 30/223-37-53
Katolikus Plébános

Bozai Márton 20/354-81-22
Liqiud Porter Kft

szennyvízszállítás 70/600-06-20

Közérdekű     
telefonszámok

Hétfö
15:00-tól Nyugdíjas klub
16.30-tól Key Dance Group 
táncóra
18 órától Kezdő, gerinc jóga

Kedd
6:30-7:30 Testébresztő jóga
16:00-tól Alkotóműhely
18:00-tól Kick-boksz aerobik

10:00   Ringató foglalkozás  
(minden hónap 2. keddjén)

Szerda
17.00- 18.30 kezdő jóga18.30-
20.00 dinamikus jóga

Csütörtök
6:30-tól  Testébresztő jóga 
9:30   Aktívmami – hordozós 
fitnesz (emeleten)

16:00-17:00 Vidám Emberek 
Közössége
18 órától Kick-boksz aerobik

Péntek
16:30-tól Festők Iskolája

Vasárnap
17 órától Kick-boksz aerobik 
18:30-tól Formatorna 

Állandó rendezvények a faluházban
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