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XII. évfolyam, 2. szám 2019. február

Kedves Olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja, vagy a www.kulcs.org oldalon elolvashatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

Nagy sikerű rendezvény volt a Császártanyán az elmúlt szombaton, az I. Kulcsi Disznótoros és Kolbásztöltő Verseny. 
Számokkal leírva több mint 500 résztvevő, 18 kolbászt töltő csapat, 260 kilós disznó, több száz méter kolbász..  
A népünnepéllyé nemesedett verseny hangulatáról a beszámolót 6–7. oldalakon olvashatják. 
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető 
probléma jelenleg a csatorná-
zással, az utak állapotával, a 
közvilágítással és a postai szol-
gáltatással kapcsolatos. Erről 
kérdeztük tehát a polgármes-
tert, Jobb Gyulát.

• Komoly problémákról kapott 
szerkesztőségünk olvasói leve-
leket a Postával kapcsolatban. 

– Természetesen tudunk a 
problémákról. Lakossági jel-
zést követően felvettem a kap-
csolatot a Posta helyi vezető-
jével. Az utóbbi időben saj-
nos kevés kézbesítő dolgo-
zott, és valóban volt olyan, 
aki nem végezte jól a mun-
káját. Egyéb problémákról is 
hallottam, hogy eltűntek leve-

lek, csekkek. Mint mindenütt 
a Postánál is probléma, a fo-
lyamatos munkaerő hiány. 
Úgy tájékoztattak, hogy fo-
lyamatosan keresik a megol-
dást, helyettesítéssel, új kollé-
ga betanításával. Kérem a la-
kosság türelmét, problémáikat 
továbbra is jelezzék, segítünk 
azokat megoldani.

• A csatornázás, utak és a 
közvilágítás olyan problémák, 
melyekkel a lakosság nap, 
mint nap találkozik. 

– Természetesen a napi terv-
szerű munkák mellett, mi is 
azokat a problémákat helyez-
zük előtérbe, amelyek a lakos-
ságot leginkább érintik. A csa-
torna kivitelezési munkálatai, 
jelenleg a Kossuth Lajos utca 
önkormányzattól a régi busz-
fordulóig terjedő szakaszán, 
valamint az Árpád utcában 
zajlik A meghirdetett kivite-
lezési időpontokhoz képest 
előfordultak csúszások, gyak-
ran az időjárás miatt, ami a té-
li időszakban sajnos nem rit-
ka. Az esős napokon is tilos 
dolgozni, a kivitelező szakem-
berei nem áztathatják el a fel-

bontott utakat. Emellett elő-
re nem látható problémák 

is lassíthatják a munká-
kat, mint például az 
Árpád utcában, ahol 
körülbelül 40 cen-
timéteres betonré-
teget kellett felbon-
taniuk. Emiatt nem 

érnek oda a követke-
ző utcába az ígért idő-

pontra. Kérem a lakosság 
türelmét!

• A külterületi utak állapota, 
valamint a közvilágítás mindig 
két napirenden lévő téma. 

– Minden adatot figyelem-
be veszünk, feltérképezzük 
pontosan és tényszerűen a je-
lenlegi helyzetet és igényeket 
is. Nagyon fontos, hogy konk-
rétumokkal lehet csak dolgoz-
ni, a bemondásos tényszerű-
séget nélkülöző papírgyártás 
csupán csak időhúzásra, vagy 
negatív hangulat keltésére ele-
gendőek. 

A felmerülő igény, jóval 
meghaladja a rendelkezésre 
álló forrásainkat, ezért bizto-
san rangsorolnunk kell majd. 
Jelenleg árajánlatokat kértünk 
az útjavítási munkálatok, és a 
közvilágítás bővítésére vonat-
kozóan. Továbbra is ki me-
rem jelenteni, hogy közvilá-
gítás szempontjából Kulcs jól 
áll, különösen összehasonlítva 
a környékbeli települések hely-
zetével. 

A Diós utca, Radicsai, illet-
ve a Virághegyi rész bizonyos 
területeit hamarosan rendbe 
fogjuk tenni, az érintett terü-
letek kivitelezésének ütemter-
véről hamarosan tájékoztatjuk 
a kulcsi közvéleményt. Egy do-
logban azonban biztos vagyok, 
hogy az olyan utak melyek ún. 
beközlekedő utak, melyekről a 
települést jól el lehet érni, mint 
pl. az Adonyi út- előnyt fognak 
élvezni. Az eddigi időjárás nem 
könnyítette meg az utak kar-
bantartását, a tél nem a legal-
kalmasabb évszak, erre a mun-
kára.

• A szemétszállítással kapcso-
latban panaszkodott több ol-
vasó az Arany János utcából.

– A szemételszállítással 
kapcsolatban hozzám is ér-
kezett lakossági észrevétel. 

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Kulcsár-Szebellédi 
Lilla a Kulcsi 
Posta vezetője, 
főpénztáros:

~ Sok problémáról kaptunk 
visszajelzést. Sajnos két kéz-
besítő felmondott,  ebből 
adódhattak a fennakadá-
sok. Egy új kolléga beta-
nítása pedig minimum 
két hét. Minden kéz-
besítőnek kötelező a 
Posta egyéb szolgál-
tatásait is ajánlani, 
ez nyilván időt 
vesz el a tényle-
ges kézbesítéstől, 
a hagyományos 
munkát lassítja. De 
jelenleg egy állandó 
és két helyettes kézbe-

sítővel dolgozunk, akik még 
hétvégén is hordják a leve-
leket.  Megértem az ügy-
felek elégedetlenkedését, de 
mint mindenhol nálunk is 
probléma a munkaerőhiány. 
Kérem a türelmüket és meg-
értésüket köszönöm.



32 0 1 9 .  f e b r u á r

Tudomásul kell venni, hogy a 
csatornázás a legfontosabb és 
elsődleges munka, emiatt elő-
fordulhat, hogy valamelyik ut-
cába nem tud behajtani a kukás 
autó.  A lakosság együttműkö-
dő képessége nagyon fontos, az 
ilyen esetekben, például érde-
mes lenne odáig kivinni a ku-
kákat, ahova még be tud men-
ni a szemétszállító autó. Kérem, 
hogy mindannyian keressük a 
megoldásokat. 

• Az Egészségház szűkösségé-
vel kapcsolatban is kaptunk 
olvasói levelet. 

– Magam is szembesültem 
a helyzettel. Fontos, hogy la-
kótársaim tisztán lássák, hogy 
előrelátóan kellett gondol-
kodnunk, hisz a jelenleg fel-
számolás alatt álló Kistérségi 

Egészségügyi Központ bizony-
talan jövője miatt a kulcsiakat 
nem hagyhattuk egészségügyi 
ellátást biztosító helyiség nél-
kül.

Azt is tisztán láttuk, hogy 
szűkös lesz a jelenlegi hely, fő-
leg egy, ilyen influenzával ter-
helt időszakban. Ezért is pá-
lyáztunk ilyen témában, mely 
vállalkozásunkat siker koro-
názta, hiszen 100 millió fo-
rint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk. Erről a 
Jövőkép rovatban bővebben 
olvashatnak. Kérek mindenkit, 
hogy gondolja át, milyen kö-
rülmények lettek volna az előző 
rendelőkben. Türelmet kérek, 
ezen időszakra, míg a bővítés 
elkészül, valamint minden be-
teg kulcsinak jobbulást és mi-
előbbi gyógyulást kívánok. 

Pulai Tibor 
település 
gondnok:

2000 óta lakom Kulcson, so-
kan ismernek. Most az ön-
kormányzatnál dolgozom te-
lepülés gondnokként. Sajnos 
azt tapasztalom, hogy min-
denkinek elvárása van az ön-

kormányzat felé, de a saját 
erejét nem ajánlja fel senki. 
Az utak helyreállításánál is le-
hetne akár lapáttal betömni 
a lyukakat. Rosszul esik a la-
kosság hozzáállása, az általam 

vezetett közfoglalkoztatottak 
nem rabszolgák, mert azt ta-
pasztalom, hogy a kulcsiak 
semmibe veszik, lenézik őket 
és engem is. Sikerült jó csapa-
tot verbuválni a közfoglalkoz-
tatottakból, jól tudunk együtt 
dolgozni. A szemét kérdése:  A 
szeméttel kapcsolatban, nem 
az önkormányzat dolga, hogy 
a magán területeken lévő hul-
ladékot saját költségén szállít-
tassa el.  Kiteszik a szemetet 
az utcára, és ott hagyják, de 

ennek az elszállítása nem 
önkormányzati feladat.  
Az önkormányzat által 
kihelyezett konténerekbe 
belerakják a kommuná-
lis hulladékot is.Miért 

az önkormányzatnak kell 
elszállíttatni és fizetnie a 

számlát, elvileg minden in-
gatlan tulajdonos köteles sze-
mét-szállítási szerződést köt-
ni, a hulladék elszállítására. 
Az ingatlantulajdonosoknak 
rendben kellene tartaniuk a 
portájukat. Sajnos a stílus és 
a hangnem velünk szemben 
sokszor minősíthetetlen. 

Van, aki azért 
lépett be először a 
templomba, mert 
azt „olyan cukinak” 
találta. 

A kulcson épült, jelenleg is 
használatos templomkánk 
köztudott, hogy egykor 
még daráló volt. Ami vala-
mikor a munka helye volt, 
most a megnyugvás, és az 
Istenre figyelés helye lett, 
és immár 76 éve áll ebben a 
szolgálatban. 

Az 1942-ben átalakí-
tott épület azonban már 
nem tud minden szem-
pontból jó szolgálatot ten-
ni. Gyülekezetünk ezért az 
utóbbi időben pályázott, és 
nyert is a templom építésé-
re 40 millió forintot. Ebből 
már megvettük a szomszé-
dos telket, és a terveztetés 
folyamatát is elkezdtük, 
végül kicsivel több, mint  
30 millió marad az új temp-
lomra, ami nem nagy ösz-
szeg – főleg, ha a szent ügy-
höz méltó épületet akarunk 
építeni!

Az előzetes tervek alap-
ján a kb. 100  m2 alapterületű 

leendő templomunk az ót és 
újat ötvözi: egybe lesz köt-
ve a meglevő kistemplom-
mal, mosdót, és teakonyhát 
is tartalmaz majd. A régi 
épületről lekerül a torony, 
de az épületet megőrizzük, 
ahol lehet majd kis csopor-
tos bibliaórát, ifi órát, vagy 
gyermek-istentiszteletet is 
tartani a jövőben.

Az új templomtér nagy 
előnye lesz az, hogy végre 
a templomban lehet a hit-
tanosok Karácsonya is, ha 
többen jövünk Húsvétkor, 
akkor is elférünk, és ha kö-
tetlenebb alkalmat szerve-
zünk, akkor is átrendezhető 
marad a székekkel berende-
zett templomtér.

A tervezést Sipiczki 
Zoltán végzi, az építkezés 
várhatóan 2019. december 
31-ig befejeződik. Kérjük, 
hordozzák imádságukban, 
és szívükben a falunknak 
ezt az ügyét! Szívesen fo-
gadunk adományokat, va-
lamint kétkezi segítséget is 
Isten dicsőségére.

Fodor István
református lelkipásztor

Új református 
templom épül
Várhatóan év végére elkészül 
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Kulcs elnyerte a 100 
millió forintos vissza nem 
térítendő támogatást

Kulcs község fejlesztési terve-
it Fejes Balázs alpolgármester 
részletesen bemutatja új rova-
tunkban – Jövőkép címmel. 
Hónapról hónapra megismer-
hetik olvasóink, Kulcs község 
lakói, településünk fejlesztései 
terveit, képekkel, látványter-
vekkel ábrázolva. Részleteiben 
is betekintést nyerhetnek az 
aktuális és folyamatban lévő 
pályázatokba, fejlesztési ter-
vekbe, melyek megvalósulásá-
val településünk egy modern  
21. századi, fenntarthatóan fej-
lődő Kulcs felé mutat. 

Számos megvalósult fejlesz-
tés, beruházás van az Önkor-

mányzat háta mögött az elmúlt, 
2015. évtől tartó időszakban, 
ilyen például az Egészségházunk 
is. Előző számunkban már ol-
vashatták a friss hírt, hogy 
az Önkormányzat által az 
Egészségügyi alapellátás infra-
strukturális fejlesztése című fel-
hívására benyújtott TOP-4.1.1-
15-FE1-2016-00038 azonosító-
számú projektünk 2019.01.21. 
napján 100 millió forint ösz-
szegű vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert, mely keretében 
többek között lehetőség nyílik 
az Egészségházunk kizárólag 
támogatás terhére történő bő-
vítésére, fejlesztésére. 

Ezért, az információ friss hír-
értéke végett, elsőként ennek a 
projektnek a terveiről számo-
lunk be.

Jövőkép
Az Egészségház bővítése 

Az idei első közmeghallgatás
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Továbbra is várjuk a tárgyaikat
Előző számunkban 
már írtunk róla, 
azonban azt 
szeretnénk, hogy 
minél több kulcsi 
részese legyen, a 
felajánlott használati 
tárgyain keresztül 
a kulcsi legendát 
ábrázoló szobor 
elkészítésének. 

A Jövő Kulcsa Egyesület 
szobor felállítását terve-
zi az Egészségház melletti 
autóbusz végállomás kör-
forgójában elhelyezkedő 
zöldterületen, amelyhez 
az Önkormányzat a hoz-
zájárulását adta. Az egye-
sület ezúton kéri a tisztelt 
kulcsiakat, hogy ajánlják fel 
régi konyhai, háztartási fém 
eszközeiket, amiből Páhi 

Péter és Kosztolányi György 
helyi művészek megalkot-
hatják Kulcs szimbólumát, 
a vízből előbukkanó csuka 
fogai közt az aranykulcsot.

Az adományozók számára 
is izgalmas lesz keresni és rá-
lelni az általuk felajánlott tár-
gyakra a műben, amely eddig 
otthonukban lapult, most pe-
dig a főtéren díszeleg a szom-
széd tésztaszűrője mellett.  A 
felajánlani kívánt eszközökkel 
kapcsolatban kérjük keresse A 
Jövő Kulcsa Egyesületének el-
nökét, Moró Pétert a 06 (20) 
311-7791-es telefonszámon 
vagy a  ajovokulcsa@gmail.
com e-mail címen. 

Bízunk az Önök támogató 
közreműködésében, hogy 

községünket gazdagíthassa 
ez a sajátosan Kulcsi, egyedi, 

igazi közösségi alkotás!

2019. január 23-án  
16 órakor a Kulcsi 
Polgármesteri 
Hivatalban tartotta  
idei első 
közmeghallgatását 
Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete.

Jobb Gyula polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, 
és külön megköszönte, hogy 
ilyen sokan eljöttek. Ezt kö-
vetően bemutatta a közmeg-
hallgatásra meghívott Hazai 
Kommunális Kft. tulajdono-
sait, Bársony Gabriellát és 
Bársony Zsoltot, valamint 
Bíró Kornélt, a csatornahá-
lózat projekt irányítóját, és 
Palóczi Tímeát a csatorna be-

ruházással kapcsolatos ügyek 
intézőjét, őket, azért hívta 
meg, hogy az elmúlt idő-
szakban településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató kér-
déseiket a megjelentek sze-
mélyesen feltehessék a szol-
gáltatóknak. Majd elmondta, 
hogy az önkormányzat az el-
múlt évben sikeres rendez- Kovács Péter kérdez az önkormányzati képviselőktől
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A jelenlegi Egészségházunk 
nagysága és tagoltsága behatá-
rolt volt, így a háziorvos, asszisz-
tense, és a gyermekorvos rende-
lőjének mérete és elhelyezkedése 
bár az előírásoknak mindenben 
megfelelt, mégis szűkösnek bi-
zonyult az ellátási környezet és az 
sem volt a legoptimálisabb, hogy 
a háziorvosi rendelő közvetlenül 
a gyermekorvosi rendelő mellett 
foglalt helyet, egyetemben a kö-
zös váróval. 

Megígértük, hogy méltó és 
kiszámítható környezetbe fog-
juk helyezni az egészségügyi el-
látásunkat, erre az adott nyertes 
pályázatunkkal minden igényt 
kielégítően lehetőség is nyílik.

A pályázatunkat 2016. évben 
már benyújtottuk, a pozitív bí-
rálatára most került sor.

A pályázat keretében a jelen-
legi Egészségházunkhoz szerve-
sen kapcsolódó épület kerül ki-
alakításra, köszönhetően annak 
az előremutató tervezésünknek 
és gondolkodásunknak mely ré-

szeként az Önkormányzatunk 
többek között megvette az 
Egészségház mögötti építési tel-
keket, most ezek az ingatlanok 
nyújtanak alapot az ez irányú 
bővítésre. Az új épületben ter-
vezetten a gyermekorvosi rende-
lés és védőnői tanácsadás mel-
lett egészségfejlesztési felada-
tok ellátására, megelőző ellátá-
sok nyújtására (várandós torna, 
szülőszerepre felkészítő csoport-
foglalkozások, kismamáknak, 
csecsemőknek, gyermekeknek 
szóló csoportos egészségfejlesz-
tő programok, szűrővizsgála-
tok) alkalmas és nélkülözhetet-
len, multifunkcionális helyiség 

is kialakításra kerül az akadály-
mentes környezet kialakítása, a 
szükséges eszközbeszerzések és 
udvarfejlesztés mellett. 

Így az Egészségház épületben 
lévő, felszabaduló gyermekorvo-
si rendelőt a felnőtt háziorvos 
használhatja majd, a háziorvosi 
rendelői részt pedig az asszisz-
tense veheti majd birtokba, az 
asszisztensi helyiség pedig egyéb 
feladatok ellátására lesz majd al-
kalmas, így pl. laborhelyiségnek, 
mivel a Kistérségi Egészségügyi 
Központ helyzete továbbra is bi-
zonytalan, így ezen feladatok el-
látására megfelelő helyiségben is 
gondolnunk kell.

Jelenleg a támogatási szer-
ződéskötés előtti tervezés-elő-
készítés szakasza zajlik a pro-
jektnek. A tervezőkkel, a köz-
mű szolgáltatókkal, a hatósá-
gokkal történő egyeztetés már 
folyamatban van, e mellett a 
telek kialakítást, összevonást is 
rendeznünk kell a beépíthető-
ség végett. A napokban termé-
szetesen az érintett orvosokkal 
is szakmai egyeztetésre kerül 
a sor. 

Így rövidesen, az új szárnnyal 
körülbelül 400 négyzetméteresre 
fog bővülni az Egészségházunk, 
evvel a kor elvárásának és színvo-
nalának megfelelő, fenntartható 
működési és ellátási környezet 
fogja várni az ellátásban résztve-
vőket, melyre szintén méltán le-
hetünk majd büszkék – mondta 
el lapunknak Fejes Balázs Kulcs 
alpolgármestere.

További fejlesztési terveinket 
megtekintheti www.kulcs.org/
fejlesztesi-terveink/oldalunkon.

Fejes Balázs alpolgármester a fejlesztési terveket ismerteti

Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete január 30-án   
a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
soron következő nyílt 
testületi ülését.

Fejes Balázs alpolgármester 
köszöntötte a testületi ülés 
résztvevőit.  Tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy Jobb 
Gyula polgármester szabad-
ságát tölti, és ezért nem vesz 
részt az ülésen.  Megállapította, 
hogy a képviselő-testület lét-
száma 6 fő, így a képviselőtes-
tület határozatképes. 

Kulcs Község Önkor-
mányzat Képvi selő- testülete 
meg tárgyalta és elfogadta az 
előterjesztésben meghatáro-

zott alábbi napirendi ponto-
kat.
1.  Kulcs Községi Önkormány-

zat Kép vi  selő-testületének 
Gaz  dasági, Pénz ügyi, 
Össze férhetetlenségi, Va -
gyon  nyilatkozati és Szo-
ciális Bizot tsága beszámo-
lója a   köztartozásmentes 
adózói adatbázisban részt 
vevő kép viselőkről

2. Beszámoló a polgármes-
ter előző évi, igénybe vett 
szabadság mértékének 
megállapításáról

3. A polgármester 2019. évi 
szabadságának ütemezése

4. A polgármester beszá-
molója Kulcs Községi 
Önkor mányzat Képviselő-
testületének a szociális ellá-
tásokról szóló, 4/2015. (II. 

27.) Önkormányzati rende-
lete 4. § (3) bekezdése alap-
ján a polgármester részére 
átruházott hatáskörben 
nyújtott szociális pénzbeni 
és természetbeni ellátások 
megállapításáról

5. Kulcs Községi Önkor-
mányzat Kép vi selő-tes tü-
letének 2019. évi munkaterve

6. Kulcs Községi Önko-
rmányzat 2019. évi költ-
ségvetés fő összegeinek 
meghatározása

7. Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde kérelme zárva 
tartásra

A részletes jegyzőkönyv
https://www.kulcs.eu/

kepviselo-testuleti-ulesek  
oldalon olvasható.

Nyílt testületi ülés
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

vényeket szervezett, amelyek 
nagyon hasznosak voltak, 
kérte, hogy ezután is minél 
többen vegyenek részt a ren-
dezvényeken, mert ezeknek 
közösséget összekovácsoló 
ereje van. Ezután részletesen 
ismertette az eddig elért ered-
ményeket, megvalósult pro-
jekteket és bemutatta a jövő-
beni terveket, és ismertette a 
folyamatban lévő pályázatok 
tartalmát, látványtervekkel il-
lusztrálva. A prezentáció be-
fejezése után, szót kaptak a 
jelenlévő kulcsi lakosok, akik 
feltehették kérdéseiket, mind 
a testület tagjainak, mind pe-
dig a meghívott szolgáltatók 
vezetőinek.

A hosszúra nyúlt közmeg-
hallgatásról készült jegyző-
könyvet teljes terjedelmében 
olvashatják településünk hon-
lapján: https://www.kulcs.eu/
kepviselo-testuleti-ulesek
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2019. február 16-án  
a kulcsi Császártanya 
adott otthont az 
első alkalommal 
megrendezésre kerülő 
versenynek, melynek 
nem titkolt szándéka  
a hagyományteremtés.  

– Az ötlet a Halászléfőző  
versenyen született, amikor 
Darabos Gábor odalépett 
hozzám és felvetette, mi len-
ne ha szerveznénk egy kol-
básztöltő versenyt? Magán-
emberként kiváló ötletnek 
tartottam, boldogan vennék 
részt egy tradíció megterem-
tésében  Kulcson – mesélte 
Moró Péter.

– Nem is gondoltuk, hogy 
már az első alkalom, ilyen si-
keres lesz. Hiszen 18 csapat 

nevezett és legalább ötszázan 
látogattak ki a rendezvényre, 
ahol több száz méter kolbász 
készült.

Reggel hét órakor érke-
zett meg a „főszereplő”, a 256 
kg-os koca, Pulai Tibor tele-
pülés gondnok vezényletével 
– aki civilben hentes – kez-
dődött meg a sertés feldol-
gozása., melyből 5-5 kg kol-
bászhúst kaptak az induló 
csapatok, ebből kellett 1 pár  
20 centiméteres sült kol-
bászt a zsűri asztalára tenni-
ük. A versenyzők nemcsak 
Kulcsot képviselték, érkeztek 
Kisapostagról, Nagyvenyimről 
és Dunaújvárosból is. A bírák 
pontozták az elkészült finom-
ságok ízét, állagát és a tálalást is. 
A zsűri tagjai Bálintné Gitta né-
ni a nyugdíjasklub oszlopos 

Több száz méter kolbász készült Kulcson 
I. Kulcsi Disznótoros és Kolbásztöltő Verseny 

Olyannyira igaz ez  
a cím az írásunkban 
szereplő házaspárra, 
mert alig akartak 
kötélnek állni, hogy 
nyilatkozzanak 
a Krónikának, 
fényképezni sem 
engedték magukat.

„Nem azért csináltuk, hogy 
az újságban szerepeljünk.”– 
mondta a házaspár, akik 
Kulcs egyik külterületi utcá-
jában laknak.

A beszélgetésre, egyezte-
tett időpontban igyekeztünk 
a 6-os főútról az Adonyi út-
ra kanyarodva Kulcs hatá-
rában. A szomszédos ut-
cák már Adonyhoz tartoz-
nak, de itt halad el a piros 
jelzésű turista útvonal, a hí-
res Mária út is.  Csendes ré-
sze ez Kulcsnak, és egy ko-
rábban szeméttel teli terü-
let már tiszta is, köszönhető-
en a Sárosi  házaspárnak. A 
háziasszony, Rozália szépen 
rendezett portájuk előtt, in-
tegetve várt bennünket.

– Két éve lakunk itt. 
Nagyon meglepett minket, 
hogy ez a rész ilyen, a sok 
szemét nagyon bántotta a 
szemünket, de csak decem-
berben jutott idő a takarítás-
ra. Már tavaly is meg akar-
tuk csinálni, de akkor sajnos 
kórházba kerültem.

Illegális szemétlerakás- az 
adonyiak hordják ide, ezt so-
kan mondják, de szerintem 
a kulcsiak is bőven hoznak 
szemetet.

 Sokáig éltünk Adonyban a 
Szőlőhegyen.  Ott,  ilyen sze-
métproblémával nem talál-
koztunk, pedig szintén kül-

területi település részen lak-
tunk. Az Adonyi Szőlőhegy 
végig van konténerezve, bár 
gyakran előfordult, hogy 
több szemét volt a konté-
ner mellett, mint benne.Itt 
nem messze már adonyi te-
rület van, ahol van szemét-
lerakó, de be van kameráz-
va. Korábban sok falunk béli 
is oda hordta a szemetet, de 
a bekamerázás után ez meg-
szűnt. Amikor ezt a részt el-
kezdtük takarítani, panasz-
kodtak az adonyiak, hogy 
Kulcsból még vállalkozók is 
oda vitték a szemetet, mert 
ide már nem merték lerakni. 

Tegyünk mi is! – ezt 
a felhívást olvastuk a 
Krónikában. Pont egybe 
csengett a mi szándékaink-
kal. Nem csak az önkor-
mányzattól várjuk a csodát, 
hanem szívesen tettünk-te-
szünk mi is a saját környe-
zetünkért. Nem azért lakunk 
itt, mert csak itt tudtunk há-
zat venni, hanem mert ilyen 
csendes és szép környezetet 
kerestünk. Szeretjük ezt a ré-
szét Kulcsnak, nagyon gyö-
nyörű!  

Kulcsiként köszönjük, 
hogy a mi gyönyörködteté-
sünkre is megtisztították ezt 
a területet – a szerk. 

Lapzártakor értesültünk 
két hasonló magánszemélyek 
összefogásával és tenni aka-
rásával létrejött Kulcs szépí-
tő akcióról. Szándékaink sze-
rint beszámolunk róla a kö-
vetkező számainkban, egy-
úttal kérünk minden kulcsit 
engedjék meg hogy részesei 
lehessünk az ilyen akcióik-
nak. Keressék meg lapunkat 
elérhetőségeinken!  

Nem csak mondják, 
tesznek is!
Kulcs szépítés az Adonyi utcában  

Molnár Janó, Rend Albert, Jobb Gyula polgármester, 
Molnárné Lukács Anita

Jobb Lilien Ősinéné Gabika
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tagja Farkas Lajos az Intercisa 
Múzeum igazgatója és Kovács 
Péter séf voltak.

A rendezvény sikeréről a 
kellemes tavaszias időjárás 
mellett élőzene gondoskodott. 
Perkátai muzsikusok húzták 
a talpalávalót este nyolcig, a 
gasztró verseny a nap végé-
re valóságos népünneppé vál-
tozott.

A remekre sikerült sült 
kolbászokon kívül, a Kul csi 
Kemencés Kézműves Egye-
sület jóvoltából kóstolhattunk 
orja levest, A Jövő Kulcsa 
Egyesület töltött káposztával 
a Vidám Emberek Közössége 
fánk kal és Bányai Ottó erdélyi 

tokánnyal kedveske-
dett a gasztronó-

mia szerelme-
seinek. 

A kol-
b á s z t ö l t ő 
ver seny sike-
rét mi sem bi-
zonyítja job-
ban, hogy 
már most 
többen je-
lezték a jövő 
évi verseny-
re a részvételi 
szándékukat.

Az I. Kulcsi 
Disz nó  to ros és Kol-
bász töltő Ver seny győz-
tese A Jövő Kulcsa Egyesület 
csapata, má sodik a Kisapostagi 
Kata könyöke a harmadik he-
lyezett pedig a Minőség elne-

vezésű csapat lett. Ezen kívül  
két különdíj is kiosztás-

ra került, az Utolsó 
Bélhajlítók, va-

lamint az 
Aprók el-

ne ve z é sű 
gyerekek-
ből ál-
ló csapat 
számára.

Daróczi 
Gábor, 

Nagyvenyimről 
érkezett versenyző: 

– Egy baráti társasággal 
érkeztünk, tizenketten. 

A gasztronómia szeretete köt össze 
minket, mert van közöttünk virágboltos, 

szemüvegárus, vendéglátós, jómagamnak  
pedig gumis műhelyem van. Minden gasztró 

verenyen elindulunk a közelben.  
A legbüszkébbek a városi kolbásztöltő verseny 
második helyezésére vagyunk. Ez itt Kulcson 

nehezebb pálya lesz, mert látszik, hogy 
itt azért mindenki ért hozzá. Nagyon 

nagy dolognak gondolom, hogy 
az első alkalommal is ilyen 

sokan jöttünk össze a 
versenyen.

Bálintné 
Gitta néni:
A kolbásztöltő 

verseny ítészei között 
a korelnök volt. Sokan 
tudhatjuk Kulcson, hogy 

egy ilyen feladat nagyon is 
közel áll Gitta nénihez, a Kulcsi 

Nyugdíjas Klub oszlopos tagjához, mert 
ellenőrzési osztályvezető volt az ÁFÉSZ-nál. 

– Nekem választott otthonom Kulcs, de mikor 
hívtak nem volt kérdés, hogy jövök-e a 
Kolbásztöltő Versenyre. A szempontjaim 

a kolbász zsűrizés során a tálalás és 
az íz, ezek nagyon fontosak, meg 

persze a higiénia, amit már 
menet közben ellenőriztem 

a csapatoknál. 

Több száz méter kolbász készült Kulcson 
I. Kulcsi Disznótoros és Kolbásztöltő Verseny 

Zajlik a verseny

Kaiserné  
Gödöny Egzsébet

Ahol kolbászból van a kerítés  
– Varga Tímea kompozíciója

A Kulcsi Vastagkolbász nevű 
csapat Fejes Balázs vezeté-
sével tölti a kolbászt

Schäffer László, Smohai 
Andrea, Molnár Máté  
– a nyertes csapat
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Korábban már útjára 
indult egy rovat Dr. 
Oberrecht Kornél 
jóvoltából – most kicsit 
megkésve és nem is 
teljesen folytatólagosan 
– Oberrecht Tamás 
önkormányzati 
képviselő segítségével 
újra élesztjük.

A „sürgősségi beavatkozás” az 
olvasói leveleknek köszönhető, 
sokan nem tudják kiket is áb-
rázolnak a szobrok a régi busz 
fordulónál, miért is jött létre ez a 
szoborpark.

Településünk története igen 
régmúltra nyúlik vissza, hiszen 
egyes feljegyzések szerint már 
4000 évvel ezelőtt is éltek itt 
emberek. Rövid  időutazásunkat 
most a Kulcsi Hatok történeté-
vel folytatjuk az 1900-as évekből. 

Az egész úgy kezdődött, hogy 
Hutyra állatorvos professzor vízi 
kirándulásai során meglátta ezt a 

szépséges, dimbes-dombos tájat, 
a  zöldellő dombokat, gyümöl-
csös kerteket, szőlőket, kis háza-
kat és az ebben rejlő, a pihenést, 
feltöltődést szolgáló lehetősége-
ket, melyek minden természet-
be vágyó embert megragadnak. 
Felkereste a Boda panziót, ahol 
szállást és ellátást kapott. Ezt a 
számára csodás felfedezést meg-
osztotta tanártársaival, kollegái-
val, akik sorra követték profesz-
szorukat Kulcsra. Így érkezett 
Dr. Jármai Károly pathológus, 
majd Dr. Kotlán Sándor para-
zitológus, numizmata. Őket kö-
vette Dr. Guoth György Endre 
sebész, továbbá Dr. Marcis 
Árpád kutató professzor, végül 
Dr. Szepeshelyi Andor szülész, 
szaporodás biológus. 

Mindannyian a szakterüle-
tük Európa hírű tudású, és el-
ismert professzorai voltak. Őket 
ma a „Kulcsi Hatok” néven tart-
juk és tartja a közvélemény szá-
mon. Hatalmas szellemi tő-

ke gyűlt össze Kulcs pusztán. 
Elmesélni is nehéz lenne, mit 
köszönhet Kulcs a Hatoknak. 
Mind tudósként, mind magán 
emberekként igen sokat tet-
tek a köz javára. Utakat építet-
tek, létrehozták, fenntartották a 
Hajókikötőt, a helyiekkel össze-
fogva közadakozásból emelték a 
Kápolnát. E mellett mindegyi-
kük megépítette saját házát, vil-
láját, nyaralóját, ahol széleskörű 
társadalmi életet éltek gyönyör-
ködve Kulcs, a Duna szépségei-
ben. Megalapították helyi közös-
ségi szervezetüket a KUPAC-ot 
(Kulcspusztai Atlétikai Club), 
amely nyomdokain jött létre 
éppen 30 esztendeje a KUBAK, 
Kulcsi Baráti Kör.

Dr Oberrecht Kornél már rég 
óta szorgalmazta, hogy Kulcs 
község méltó emléket állítson 
településünk kiemelkedő sze-
mélyeinek.

Első lépésben a Faluház be-
járatánál elhelyezett emléktábla 

került átadásra. Ezt tovább gon-
dolva a szoborpark története úgy 
kezdődött, hogy 2013 decembe-
rében tartott ünnepségen üdvöz-
lő beszédet mondott L. Simon 
László országgyűlési képviselő. 
Beszédében méltatta az állator-
vosok együttműködését és össze-
tartozását, valamint a nagy elő-
deikről évről-évre történő meg-
emlékezést a Kulcsi Állatorvosi 
Nap keretében. Mondandóját 
azzal fejezte be, hogy, „az a ja-
vaslatom Önök számára, hogy 
2014 decemberében találkoz-
zunk egy szoboravató ünnepsé-
gen Kulcson!”

2014. december 11-én Kulcs 
községben felavatták Dr Hutyra 
Ferenc állatorvos profesz-
szor szobrát. L. Simon László 
a Miniszterelnökség Parlamenti 
Álla mtitkára avatóbeszédében 
el mondta: Egy ilyen szobor 
fontos a lakosságnak, meglepe-
tés az itt nyaralóknak és nélkü-
lözhetetlen a magyar állatorvo-
soknak. Mindez segíti a község 
identitásának alakítását, megta-
lálni önazonosságát, és a nem-
zet 1000 évben mérhető törté-
nelemének megbecsülését és át-
vitelét a jövőbe. Legyen ez a 

Kulcs története
Kiket ábrázolnak a szobrok a régi buszfordulóban? 

A mentő bejutását is akadályozza
A Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület felhívásai 

Szomorúan tapasztal-
tuk, hogy az orvos hoz 
érkezve az Egészségház 
előtt nem találtunk 
parkolót. 

Gondoltuk biztos az influen-
za ledöntötte a kulcsiakat és 
mindenki  az orvosnál vára-
kozik, így beletörődve a ké-
nyelmetlenségbe kénytelenek 
voltunk az út másik oldalán 
parkolni, pedig beteg kisgye-
rekkel érkeztünk. Azonban az 
Egészségházba lépve megle-
petten tapasztaltuk, szinte alig 

várakoznak az orvosnál. Miért 
parkolnak az Egészségház előtt 
ennyien, elfoglalva a betegek, 
esetleg nehezen mozgó gyer-
mekek és idősek elől a helyet?

– Sokszor tapasztalom, hogy 
a busszal közlekedők itt rakják 
le az autóikat. Megértem, ha va-
laki a buszig is autóval közle-
kedik, ha mozgásában akadá-
lyozott, vagy távolabb lakik. 
Azonban jelenleg kiegészítő 
tábla tiltja az Egészségház előtti 
parkolást a nem Egészségházba 
igyekvők számára, hiszen mégis 
csak a betegek mozgását, vagy 

akár egy mentő akadálytalan 
bejutását megkönnyíteni a cél. 
Úgy tudom, hogy a település 
vezetői ebben a tekintetben is 
előrelátóan gondolkodtak és a 
parkolási problémákra is meg-
oldást fognak létrehozni, De ké-
rek mindenkit, hogy addig is és 
mindenkor legyünk tekintettel 
egymásra és tartsuk be a szabá-
lyokat – monda el kérdésünkre 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület elnöke, Kovács Péter.

A járda elkészültével igazán 
meglepő, hogy gyakran talál-
kozni naplemente után is sö-

tétbe öltözött kamikaze gyalo-
gosokkal, kocogókkal az autó-
úton, olyan kulcsi területen is 
ahol van járda. 

– Valóban, mi is gyakran 
rácsodálkozunk erre járőrö-
zés közben. De a megfelelő 
fényvisszaverő ruházat hasz-
nálata nem csak divat kérdé-
se, hanem gyakran életmentő 
is. Kérek mindenkit a saját és 
a közlekedő társaink védelmé-
ben is, hogy ha már van jár-
da használjuk bátran a Rákóczi 
utcai szakaszát is – mondta el 
Kovács Péter polgárőr vezető.
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Az adás-vétellel, ajándéko-
zással, vagyonközösséggel 
megszüntetett vagy örökléssel 
és egyéb esetekben szerzett 
ingatlanok esetében az adó-
zás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 2. melléklet II. A)  
4. pontja alapján az új tulajdo-
nosoknak adatbejelentési kö-
telezettségük van. A szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők a 
Kulcsi Polgármesteri Hivatalban 
vagy a  kulcs.eu  honlapon. 
Ügyfélkapuval rendelkező ügyfe-
leink részére az Ön kormányzati 
Hivatali Portál https://ohp-20.asp.
lgov.hu  honlapon elérhetők az 
ingatlannal kapcsolatos nyom-
tatványaink és elektronikus úton 
keresztül beküldhetők.

Egy ideje Danka Edit 
egymaga volt a teljes 
védőnői szolgálat 
Kulcson. Azonban 
február elejével 
kisgyermeke mellöl 
visszatért a munkába 
Radnó-Kovács Zita. 

– Balázs bölcsis lett, így mind 
a három gyermekem, valamely 
kulcsi intézménybe jár, én pe-
dig nyugodtan dolgozhatom. 
Jó újra dolgozni, sok új ember-
rel találkozom, de azért nem 
mindenki ismeretlen- mondta 
el Zita.

Visszaállt a két körzetes 
rend, melyről a www. kulcs.
eu oldalon is tájékozódhat-
nak. Várandósággal, táplálás-
sal és neveléssel kapcsolatban 
segítünk a kulcsi családok-
nak. Továbbra is kismama-

ként indul a védőnői gondo-
zás, majd a kulcsi gyerekeket 
egészen az iskolás korukig vé-
gigkísérjük. Már ketten tudjuk 
ellátni a Százholdas Pagony 
Óvodát és Bölcsődét, valamint 
a Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt is – tájékoztatták 

lapunkat a 
kulcsi vé-
dőnők.

N a g y o n 
kö szönöm min-
den gondozottnak a helyettesí-
tés alatt az együttműködést és 
bizalmat – tette hozzá Danka 
Edit védőnő.

hely csalogató, hívogató, jöjjenek 
el Kulcsra minél többen, jöjjenek 
a tudósok, a művészek, az em-
berek és legyünk büszkék arra, 
hogy ilyen különleges műalkotá-
sok birtokosai lehetünk.

Kulcs mindenkori önkor-
mányzata támogatta a köz-
téri műalkotások felállítását, 
L.Simon László pedig szívügyé-
nek tekinti a képzőművészet 
köztéri megjelenítését, valamint 
az elődök emlékének ápolását. 
Jobb Gyula polgármester az 
önkormányzat és a kulcsiak ne-
vében az első szobor felállítása 
óta hangsúlyozza, hogy a Kulcsi 
Hatok munkássága Kulcs számá-
ra feledhetetlen. A tudós állator-
vosokról készült szobrokból álló 
Hatok Tere Kulcson méltó kife-
jezése a kulcsiak hálás emléke-
zetének, külön büszkeség, hogy 
az állatorvos-társadalom kiemelt 
emlékhelyének adhat otthont te-
lepülésünk. 

 Oberrecht Tamás

Forrás: Dr. Hollós László, va-
lamint Dr. Oberrecht Kornél 
do kumentumai, valamint  
A Kulcsi Hatok emlékkönyve 
című kiadvány 

Teljes a védőnői csapat 
Ismét ketten a kulcsi családok segítségére 

Danka Edit és Radnó-Kovács Zita védőnők
A Kulcsi 
védőnői 

tanácsadó címe: 
Kulcs, 

Kossuth L. u. 
62/1.

I. körzet (Danka Edit) 

Adonyi út, Arany János u., Búzavirág u., Cinke u., Csalogány u., Csillag köz, Diós u., Família út, 
Fecske u., Fenyő u., Hársfa u., Határ u., Hold u., Ibolya u., Iglice u., Jázmin u., Kiskert u., Kistex 
u., Kőbányai út, Kőris u., Meggy u., Napsugár u., Nefelejcs u., Nyár köz, Nyár u., Orgona u., Ősz 
u., Pesti u., Petőfi Sándor köz, Petőfi Sándor u., Pipacs u., Radicsa tanyák, Radicsai út, Rácalmási 
út, Rákóczi Ferenc u., Rigó köz, Rozmaring u., Rózsa köz, Rózsahegyi út, Sütő András u., Tamási 
Áron u., Tavasz u., Tél u., Virághegyi köz, Virághegyi u.
Elérhetőség: 06 (70) 639-0143
Tanácsadási idők:  Egészséges csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: szerda 9–11 óráig
 Tanácsadás nők és várandósok részére: szerda 12–14 óráig

II. körzet (Radnó-Kovács Zita)  

Aranyhegyi dűlő, Árpád u., Bartók Béla u., Bem József u., Bokor köz, Csönki lejáró, Deák Ferenc 
u., Dózsa György u., Duna sor, Dunapart u., Erősítő u., Evező u., Faiskola u., Forrás u., Göböljárás 
u., Görbe u., Gyep sor, Gyöngysor u., Hajnal u., Hajós u., Hargita u., Hegyalja köz, Hegyalja u., 
Horgász u., Horgász köz, Horog u., Hullám u., Ifjúság u., Jármay Károly u., Jurta köz, Kárász u., 
Kecset u., Kertbarátok útja, Keskeny köz, Kollár Sándor u., Kócsag u., Kossuth Lajos u., Kőgát u., 
Kövirózsa u., Kulcsod u., Lejtő u., Lomb köz, Makádi u., Mandula sor, Meredek u., Molnár Jenő 
u., Muskátli u., Nádas u., Naphegy u., Őzike u., Pacsirta u., Sellő u., Sőtér István sétány, Szivárvány 
köz, Temető u., Vöröspart u.
Elérhetőség: 06 (70) 433-2181
Tanácsadási idők:  Egészséges csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: kedd 9–11 óráig
 Tanácsadás nők és várandósok részére: kedd 12–14 óráig

Tájékoztatás



10 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

Kulcs legifjabb polgárai
A szülők által készített fotók segítségével 
olvasóink is megismerhetik Kulcs legfiatalabb 
polgárait. Jó egészséget kívánunk  
a családoknak!

Hegedüs Izabella 
2018.07.19.

Jobb Dorina
2018.12.18.

Bájics Barbara 
2018.09.03.

Murár Barnabás
2018.07.29.

Murányi Ármin 
2018.12.27.

Kovács Bálint Pál 
2018.10.19.

Lantos Bálint
2018.12.01.

Rulek Eliza 
2018.08.15.

Tóth Bálint Benett
2018.08.15.

Szabó Zorka 
2018.12.27.

  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fejes Balázs 06 (70) 639-0133

  Jegyző  
 Dr. Árva Helga  06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (25) 440-400/9-es mellék 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152

  Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv 
 Mészáros Zita 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Hegedűs Andrea 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Sárközi Ferencné  06 (70) 328-2429 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Beregszászi Anikó  06 (20) 377-7842

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 759-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás
 Juhász László 06 (70) 639-0160

Fontos telefonszámok
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egy oldalban közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Fél oldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású ren-
dezvények esetében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, 
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Január 25-én, délután 
a Faluházban kiállítás 
megnyitón jártunk, nem 
is akármilyenen. 

A Magyar Kultúra Napja tisz-
teletére megrendezett tárlat a 
dunaújvárosi Újpartos közös-
ség azon műveit mutatta be, 
melyek jórésze tavaly Kulcson, 
egy nyári alkotótábor kereté-
ben születtek.

A kiállítás megnyitón a kö-
szöntőt Medvegy Zsuzsanna, 
az egyesület korábbi vezető-
je és a jelenlegi hivatalosan 
felvállalt tyúkanyója mondta. 
Bemutatva az Újpart történe-
tét, valamint a kiállításon részt-
vevő művészeket, és az alko-
tásaikat.

Kulcs alpolgármestere Fejes 
Balázs nyitotta meg a kiállítást. 

„Az egyesület számos nem-
zetközileg is elismert, díjazott, 
vagy éppen még nem díjazott 
művésztalentumot tudhat a tag-
ságában, de amitől igazán na-
gyok, az a vegyes profiluk, válto-
zó életkoruk, nemük, stílusuk, 
hitvallásuk, politikai nézetük, 
és az, hogy mindezek ellené-
re mégis rendezettek a viszo-
nyaik, értékközösséget képvi-
selnek, mindemellett példával 
járnak elöl a közösségi cselek-
vés és összetartás terén is, me-
lyek által évek óta magas mi-
nőségben és hatékonyan kép-
viselik a szakmát a térségben. 

A tagságban három kul-
csi művész is helyet foglal, 
Kosztolányi György, Páhi Péter 
és Páhi-Fekete Noémi baráta-
im, akikre külön büszke va-
gyok” – mondta el beszédé-
ben az alpolgármester.

Fejes Balázs kifejtette: 
„Kulcs Községi Önkor mány-
zat is elkötelezett híve a mű-
vészet pártolásának, számos 
művészi értékű köztéri alko-
tás díszíti településünket, az 
elmúlt közel öt év gyümölcse 
az 1956-os Büszkeségpontunk 
és A Kulcsi Hatok Állatorvosi 
szoborpark.” 

Beszéde zárásaként az al-
polgármester hangsúlyozta: 
„Büszke vagyok minden itt lé-
vő mű alkotójára, és köszönöm 
nekik azt, hogy ennek az iga-
zán színvonalas kiállításnak és 
a tartalma születésének hely-
színének is településünk adha-
tott, adhat színteret. Alkossanak 
még együtt a térségben sokáig, 
és segítsék továbbra is a feltö-
rekvő generációk munkáját és a 
közönség ízlésének, a világ vál-
tozásainak formálását és nem 
utolsó sorban a magyar kultúra 
fenntartható fejlődését.”

A kulcsi művészetértő, vagy 
csak élvező közönség a tárla-
ton Éri Jenő, Ihász János, Kele-
men Marián Éva, Kis Gábor, 
Rohonczi István, Simon Ta-
más, Várnai Gyula, valamint 
Kosztolányi György, Páhi Péter  
és Páhi-Fekete Noémi művé-
szek alkotásit egy hétig tekint-
hették meg.

A Kultúra Napi esemény 
zenei aláfestéséről Ősi Viktor 
zongorajátéka, valamint Balogh 
Zoltán a kiállított képek által 
inspirált szaxofon szólói gon-
doskodtak.

Művésztalentumok kiállítása
A Magyar Kultúra Napja kulcson született alkotásokkal 

Fejes Balázs alpolgármester Medvegy Zsuzsanna
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Ahogy már előző számunkban megírtuk,  
az önkormányzati képviselői beszámolókat  
a Krónika mellékleteként, januári és februári 
újságunkhoz fűzve olvashatják el. A beszámolók 
teljes terjedelmükben, eredeti és változatlan 
formában olvashatóak. A beszámolók sorrendjében 
a szerkesztői lehetőség és a betűrend volt a vezérelv.

Holl Tamásné

A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópol-
gárok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot szerez-
tem. Képviselőtársaim felhatalmazása alapján, pedig Gazdasági, 
Pénzügyi, összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális 
Bizottsági tisztséget.

A Gazdasági bizottság faladata továbbra is az önkormányzat 
gazdálkodásának segítése, testületi döntések előkészítése, fejlesz-
tésekkel kapcsolatos javaslatokvéleményezése.A feladatokat Dr. 
Menyhárt Ferenc Bizottsági elnökkel és Tamásiné Simon Edit 
külső taggal együtt végzem.

2018. októberig több mint 100 napirendi pontot tárgyaltunk, 
amiknek 44% -a gazdasági, 19% szociális humán ügyekkel, 18% 
rendeletekkel, helyi szabályokkal, a többi 19% egyéb kérdésekkel 
foglalkozott. Az elénk tárt anyagok előkészítése ma már sokkal 
precízebb és átláthatóbb lett, köszönhetően a hivatalban dolgo-
zók segítőkész, együttműködősére törekvő munkájának. Ezúton 
is szeretném megköszönni nekik, mert ez által is növekedhe-
tett a hatékonyságunk.

Ez az év is hasonlóan telt, mint az előzőek. Feladattervünk 
továbbra sem csökkent sőt, még szerteágazóbbá vált, számszerű-
sítve már több mint 70 feladatot határoztunk meg, amin folya-
matosan dolgozunk, aktualizálunk. Továbbra is abban hiszünk, 
hogy az elhivatottságunkon túl, az átgondolt, jól felépített rend-
szerben történő munka hozhat csak pozitív eredményt. A fel-
adattervünkbe mik is szerepelnek? A teljesség igénye nélkül, 
felsorolnék néhányat a kiemelt feladataink közül, amiknek dol-
gozunk- dolgoztunk a megvalósulásán: belterületi csapadékvíz 
elvezetése, ivóvíz bekötések felülvizsgálata, külterületi és belte-
rületi utak állapotának javítása, közvilágítás bővítése, fenntart-
ható településközlekedés fejlesztése, egészségügyi alapellátás inf-
rastrukturális fejlesztése, új járdaszakasz kiépítése, régi járdasza-
kasz felújítása, szociális védőháló rendszer fejlesztése, iskolánk, 
óvodánk, bölcsődénk fejlesztése, bankautómat ismételt elérhe-
tővé tétele, zöldterület, buszmegállók fejlesztése, megfelelő ka-
merarendszer kiépítése, sportpálya fejlesztése. Több alaklommal 
is tárgyaltuk ezeket a projekteket a testületi üléseinken, hiszen 
a javaslat csakis közöz döntésen alapulhat.

Ennek legjobb bizonyítéka, hogy önkormányzati ciklusunk 
óta közel 25 pályázatot nyújtottunk be, aminek előkészítése, 
majd végleges elkészítése és benyújtása sok-sok munkaórát 
igényelt. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy szakmaiságunkat jól tük-
rözi, hogy a projekteket mi generáljuk településünk sajátossága-
it, igényeit figyelembe véve, és ahol lehetséges ott a pályázato-
kat is magunk készítjük el, nyújtjuk be, mert egy külső szem-
lélő nem biztos, hogy a kínálkozó lehetőséget minden esetben 
megtalálná. Fejes Balázs alpolgármester úr szakmai tudása, és 
elhivatottsága ebben messzemenőkig nagy segítségére van csa-
patunknak. Én személy szerint is sokat dolgozom együtt kép-
viselőtársammal, akitől ezen a területen rengeteg tudást sajátít-
hattam el így a projektek generálásában, megvalósításában na-
gyon jól együtt tudunk dolgozni.

A megfelelő pályázat felkutatása természetesen nem könnyű 
feladat, hiszen szinte minden fejlesztésre szorul településünkön, 
és több évnyi lemaradást 5 év alatt nem lehet behozni. Sajnos 
több olyan alkalom is volt, amikor nem tudtunk élni a kínálkozó 
lehetőséggel, aminek az egyik oka például az önerő hiánya volt. 

Ennek ellenére sem torpantunk meg, céljainkat továbbra is 
az uniós és kormányzati fejlesztési források hatékony felhasz-
nálása mellett kívánjuk megvalósítani, ezzel is tehermentesítve 
a település pénzügyi forrásait.

Azt is el kell mondani, hogy a projektjavaslatokat, konkrét 
fejlesztési, felújítási elképzeléseket, nem csak javaslatként, ötlet-
szinten visszük a testület elé. 

Nem letudni akarjuk képviselői teendőinket, hatékony meg-
oldás a célunk! Hiszen pénzügyi forrás nélkül az elképzelt cél 
csak álom maradna.

Komoly háttérmunkával, előkészítjük, és ha a forrásszerzé-
si lehetőséget is biztosítottnak ítéljük meg, akkor visszük be a 
testület elé, hiszen érdemben tárgyalni csak abban esetben tu-
dunk róla. 

Azt is szeretném elmondani, hogy egy magasabb volumenű 
pályázat előkészítése napi 4-5 óra munkát jelent, 2-3 hónapon 
keresztül, de mindezt azért is tesszük, mert ilyen Európai Uniós 
pályázati források időszaka 2020 év végével lezárul.

Jobb Gyula polgármester úr folyamatosan biztatja a testületi 
tagokat és várja is az előkészített projektjavaslatokat, és a javas-
lathoz tartozó pénzügyi forrás lehetőségét a településünk fejlő-
désének előremozdításának érdekében. Ami számomra viszont 
nagyon elszomorító, hogy például ez idáig azoktól a képviselőtár-
sainktól, akiktől folyamatosan csak bírálatokat, kritikákat kapunk 
nem terjesztettek be még ilyen kidolgozott javaslatokat. Bízom 
benne, hogy munkánkat a jövőben is tudjuk folytatni, s ener-
giáinkat nem a külső, romboló erők leküzdésére kell fordítani.

Természetesen nagyon sok megoldást kívánó feladat vár még 
ránk ezeken kívül is, de ahogy írtam is 5 év alatt egyszerre 
mindenre nem lehet megoldást találni. A következő év elsőd-
leges feladati között szerepel, például olyan útszakaszok felújí-
tása, amelyek nem érintettek a szennyvízcsatorna beruházásban. 
Közvilágításunk, vízhálózatunk és közbiztonság szempontjából 
is fontos kamerarendszerünk is első prioritást képez, és azon 
dolgozunk, hogy ezekre a nagy horderejű beruházásokra üte-

Kulcs Községi Önkormányzat
Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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mezetten előteremtsük az anyagi forrásokat- és, hogy önök il-
letve minden kulcsi élvezhesse az eredményeket! 

Mint tudják, általános képviselői munkámon túl, továbbra 
is nagy hangsúlyt fektetek a kulcsi családok helyzetének javí-
tására, továbbá a településünk fenntartható fejlődésének meg-
teremtésére. 

Ezért továbbra is nagyon fontos, hogy, szociális és védőnői, 
orvosi ellátásunk, nevelési- oktatási intézményeink jól műkö-
dő, megfelelő felszereltséggel rendelkezzenek és szakmailag jól 
felkészült szakemberek bevonásával működjenek.

Régi problémát tolt maga előtt önkormányzatunk. A fel-
nőtt háziorvosi ellátás, ingatag talajon valósult meg ez idáig, 
hiszen a Kistérségi Egészségügyi Központ működése bizony-
talan, ahol önkormányzatunk bérelte a felnőtt háziorvosnak a 
rendelőt. Amennyiben a Kistérségi Központ felszámolásra ke-
rül, felnőtt háziorvosi ellátást nem tudtuk volna megfelelő he-
lyen biztosítani. A másik problémát felvető ellátás a családse-
gítő és a gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás, ami-
nek épülete sem felel meg a mai kor követelményeinek illetve 
az épület bővítése sem megoldható.

Ezért döntöttünk úgy, hogy az egészségügyi és szociális alap-
ellátó rendszer komplex infrastrukturális fejlesztését rövid időn 
belül kezelnünk kell, nem várhatjuk meg a probléma bekövet-
kezését.

Elsődleges célunk az volt, hogy az orvosi ellátások egy helyen 
valósuljanak meg, ami a betegeknek is előnyt jelent: egy helyen 
elérnek minden szolgáltatást. Ezért amikor lehetőség nyílt megvá-
sároltuk a volt Takarékszövetkezet épületét, amihez önkormány-
zati ingatlan terület is csatlakozik így amennyiben igény merül 
fel bővítésre is van lehetőség. Sikeres átépítést követően átadhat-
tuk a teljes önkormányzati tulajdonban lévő Egészségházunkat.

Nagy örömünkre jelenleg már itt vehetik igénybe a felnőtt 
háziorvosi és fogorvosi ellátást, januártól pedig már a gyermek-
orvosi is az Egészségházunkban fogadja kis betegeit.

A régi épület ahol a gyermekorvosi ellátás üzemelt, nem vesz-
ti el funkcióját: a védőnők mellé, átköltözik a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgálat valamint házi segítségnyújtás, ami szintén 
évek óta nem a szakmához méltó helyen fogadta az ellátottakat.

Mind a védőnők, mind a családsegítő és házi segítségnyúj-
tó szakemberei örültek a lehetőségnek, hiszen úgy lehet minél 
hatékonyabb munkát végezni, ha munkahelyi környezetünk is 
megfelelő. 

Danka Edit védőnővel továbbra is havi kapcsolatban vagyok, 
aki jelenleg egyedül végzi a feladatokat, azonban januártól Radnó- 
Kovács Zita ismét munkába áll. 

Szloboda Andrea Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szak-
mai vezetője továbbra is minden hónapban szakmaközi meg-
beszélését tart ahol beszámol az aktuális esetekről, felmerülő 
problémákról. 

A házi segítségnyújtás folyamatos feladat elé állította a tes-
tületet. Fontos számunkra, hogy az igénybevevők hosszú távon 
segítséget kapjanak. A házi gondozók feladata sok féle résztevé-
kenységből áll. A mosástól a bevásárláson át akár a tüzelő behor-
dása, télen hó eltakarítása is illetve gondozási-ápolási feladatok.

Ezt a feladatellátást az Adonyi Szociális Intézményfenntartó 
Társulás végzi községünkben, sajnos több esetben volt problé-

ma az idei évben is vezetői szinten. A személyi feltételek sok 
éven át nem voltak megfelelőek, folyamatos volt a leterheltség 
ezért bár a támogatás mértéke nem változott, de a testület úgy 
döntött, látva a szerteágazó ellátandó feladatokat, hogy két 8 
órás házi segítő alkalmazása elengedhetetlen. Továbbra is úgy 
gondoljuk, nagy szükség van munkájukra és ezúton is nagyon 
köszönöm, és továbbra is várom észrevételeiket.

Az iskolánkkal is folyamatosan tartom a kapcsolatot. Idén az 
élére új igazgató került Schinogl Ferenc személyében, aki kine-
vezése előtt is már iskolánk pedagógusa volt. Akkor intézmény-
vezető- helyettesi feladatokat látta el. Örömmel tapasztaltuk meg, 
hogy az iskola aktívan részt vesz a közösségi programjainkon, 
együtt lélegzik a településsel. Munkájukat továbbra is támogat-
ni kívánjuk az általuk benyújtott pályázatokat, tanulóinkat, az 
intézményben folyó nevelő- oktató munkát. Partnerségünkre, 
segítségünkre a jövőben is számíthatnak.

A Kulcsi Faluház és Könyvtár mögötti tér már rég óta átala-
kításra, felújításra szorult. Ahogy ezt már hírül is adtuk, az el-
nyert pályázat révén, mely az EFOP-1.5.2.-részét képezte a kö-
zösségi tér kialakítása, és a játszótér rendbetétele megkezdő-
dött. Lesz parkoló, járda és ivókút is, amely lehetőséget biztosít 
a családoknak, hogy gyermekik megfelelő környezetben vehes-
sék igénybe a szabadtéri játékokat.

Továbbra is részt veszek a Faluház és könyvtár operatív mun-
kájában, mediátorkén működöm együtt az intézményekkel és 
civil szervezetekkel. A rendezvényeink idén sem csökkentek, sőt 
új programok is megvalósultak. Idén 40 rendezvényeknek adott 
helyet településünk. A legtöbb program a nyári időszakban va-
lósult meg, ezzel is szerettünk volna kedvezni nem csak a falu 
lakosságának, hanem azoknak az üdülő tulajdonoknak, akik itt 
töltik szabadságukat. Amennyiben időm engedte minden alka-
lommal próbáltam megjelenni ezeken az eseményeken, hiszen 
nincs annál felemelőbb, ha látjuk, hogy a megálmodott prog-
ram hogyan válik produktummá. Csak, hogy néhányat említsek, 
Családi falunap, közös közösségi nagytakarítás, Idősek világnap-
ja alkalmából rendezett ünnepség, fáklyás felvonulás, egészség-
szolgáltatók napja, de még sorolhatnám, de nem teszem, hisz 
találkoztam ott is Önökkel. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaim-
nak, a Polgármesteri hivatal munkatársainak, a bizottság külsős 
tagjának és azoknak, akik elősegítették sikeres képviselői mun-
kámat. Ezután is örömmel várom észrevételeiket, javaslataikat, 
kéréseiket, mert csak így tudunk hatékonyan együtt dolgozni. 

Végezetül engedjék meg nekem, hogy a közelgő karácsony 
eljövetelével Ron Cristian soraival kívánjak mindenkinek békés, 
boldog, karácsonyi Ünnepeket: „Higgy a szívedben és saját jó-
ságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. 
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfon-
tosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rej-
tőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

Kulcs, 2018.11.25.
 Holl Tamásné

önkormányzati képviselő
Elérhetőség: 
hollkata1975@gmail.com 06 (70) 639-0161
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Dr. Menyhárt Ferenc

I Had a dream – Volt egy álmom

Tisztelt Választópolgárok!
I. Feladatcsoport: Stratégia

– A 2014. évi önkormányzati választásra készülve kaptam fel-
kérést a Fidesz-KDNP részéről, hogy vállaljak képviselői felada-
tot. Addig már több mint 20 éve voltam „kulcsi”, először telkes-
ként, majd lakóházat építettem, így állandó lakosa lettem ennek 
a kedves településnek. Azt gondoltam, jól ismerem a falut, az 
embereket, de ez nem elég ahhoz, hogy képviselőjük is legyek. 
Felkészülésként elindultam, hogy személyes beszélgetések útján 
mélyebben átlássam az itt élők gondjait. A találkozások során 
szóba került az önkormányzat hivatali és testületi munkájának 
számtalan hiányossága, a falu egyhelyben járása, a lakókörnye-
zetünk igénytelen állapota, a gazdasági helyzet, a fejlesztések 
elmaradása, az állandó és ideiglenesen itt tartózkodó lakosság 
közötti széthúzás, a közösségek hiánya, a vezetés feudális szem-
lélete, a település adottságainak kihasználatlansága. Több évtize-
des vezetői tapasztalattal a hátam mögött, egy tervszerűen meg-
határozott, rendszerbe ágyazott, saját működési keretek men-
tén zajló változáskezelésben láttam a megoldást. Ezt vállaltam 
fel a kampányban megjelenő plakáton, majd a faluközösség fel-
hatalmazását elnyerve, a testületben is. Ezt neveztük stratégiá-
nak! Lényeges szempont volt, a közösségépítés. Mivel a közösség 
a közös értékek és cselekvések mentén formálódik, a kitűzött 
célok nagy része a Kulcshoz kötődők öntevékenységére, szellemi, 
fizikai munkájára, kapcsolati tőkéjére, a település fejlesztésében 
való lakossági közreműködésére épült. Ennek megfelelően, a 
stratégiának nevezett cselekvési tervben kijelölt tennivalók 80 
százalékának a megvalósulásához nem pénzre, hanem a lakosság 
aktív rész vételére lett volna szükség. A maradék 20 százalék az, 
ami vagy önkormányzati, vagy pályázati forrást igényelt volna. 
Persze, nem a pályázati konjunktúra által elérhető forrásokra 
gondoltam, hanem a sok utánajárással, lobbizással, szívós vezetői 
munkával megtalálható és megszerezhető forrásokat, hiszen a 
pályázatokat nem a települések konkrét terveihez illesztve írják ki, 
hanem az általánosan ismert szükségletekre, ami vagy szükséges. 
igaz vagy nem a mi lakóhelyünkre. 

– 2015 tavaszára készen álltak az alapok: az itt élő polgárok 
széles körének bevonásával jelöltük ki a település legfontosabb 
céljait, és dolgoztuk ki a célok eléréséhez szükséges tennivalókat 
is! A képviselő testület, 2015. április 17-kén jóváhagyta, és az 
SZMSZ részévé tette ezt, Kulcs 2014–19 közötti gazdasági fej-
lesztési programját, a Kulcsi álmot! A Projektirányító Bizottság 
( PIB) elnöke, vagyis a stratégia vezetője lettem, és két alprojekt 
személyes irányítását vállaltam. A 8 stratégiai cél mentén létre-
hozott 48 alprojektből, 47-ben el is kezdődött a munka!

A megfogalmazott stratégiai célok: 
1.  A településen élők és idekötődő emberek tudásának, kapcso-

lati tőkéjének bevonása a település fejlesztésébe 
 Projektmenedzser: Dr. Menyhárt Ferenc

2.  Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehe-
tőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése 

 Projektmenedzser: Fejes Balázs
3.  A település belső összetartásának, kohéziójának javítása
 Projektmenedzser: Holl Tamásné
4.  A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó 

lakókörnyezet
 Projektmenedzser: Deák Ibolya
5. Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése – hiánypótló 

programok
 Projektmenedzser: Fejes Balázs
6. A település értékének növelése
 Projektmenedzser: Dr. Menyhárt Ferenc
7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus 

együttműködésének kialakítása, helyi közigazgatási szerve-
zetrendszer működési hatékonyságának növelése

 Projektmenedzser: Dr. Árva Helga
8. Vállalkozó önkormányzat
 Projektmenedzser: Fejes Balázs

A feladatok végrehajtásán 40 polgártársunk dolgozott, rend-
szeresen, önként, ingyen, a szabad idejét rászánva. Fontos ki-
emelni a végzett munka ingyenességét, hiszen ezért és ennyi 
munkáért másönkormányzatok jelentős összegeket fizetnek. Ez 
év januárjától május közepéig 16 hasznosítható tanulmány ké-
szült el, és került megvitatásra az alprojektvezetői körben, átla-
gosan a megbízottak 64 százalékos részvétel mellett. Ezen kívül 
a feladatokkal komolyan foglalkozó alprojektek külön megbe-
széléseket is tartottak, előzsűrizték a szélesebb plénumnak szánt 
anyagokat. Ez úton is köszönöm mindenkinek a munkáját!! Igaz, 
hogy nem mindenki volt minden gyűlésen jelen, de mindössze 
6 fő volt, aki egyszer sem jött el, semmit nem csinált, bár elfo-
gadta a felkérést. A többség azonban komolyan vette a vállalá-
sát, és ezzel elindult valami, amiből látványos siker csak több 
éves munkával születhetett volna meg.

 Néhány eredményt szeretnék kiemelni: elkészült az első ren-
dezvénynaptárunk, ami tervezetté tette az addig spontán kez-
deményezéseket, és a mai napig is ebben a rendszerben dolgo-
zik a település. Ahhoz, hogy a szűkös anyagi lehetőségeinkből 
többre fussa, elkészült az önkormányzati források megpályá-
zásának korszerű rendszere. Megszületett az etikai kódexünk 
első változata, ami a rendeletekkel történő rendcsinálás helyett 
elindíthatta volna az állampolgárok közös megegyezésén ala-
puló rend kialakítását. Kidolgoztuk a település arculati kóde-
xének alapjait, ami a falu népszerűsítéséhez nélkülözhetetlen 
egységes rendszert jelent, többkörös szavazással kiválasztot-
tuk és a május elsejei falunapunkon bevezettük a Kulcs – jó 
itt lenni! szlogent. Az első négy hónap rendszeres munkájá-
nak köszönhetően megszületett a lakosság és az önkormány-
zat közötti kommunikáció javításának terve, az új alapokra 
helyezett szociális ellátási koncepció, felmérés készült a hul-
ladékkezelés és a környezet állapotának javítására. A fejlesz-
tőközpont kialakításához új, az iskolán kívüli oktatás jelenle-
ginél korszerűbb módszertanát mutattuk be iskolánk szülői 

Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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munkaközösségének és tanárai nak. Kidolgoztuk a tervezetét, 
és az Országos, illetve a Megyei Polgárőr Szövetség támoga-
tásával egy nagy sikerű, egy hetes Ifjú polgárőr tábort szer-
veztünk, ami a jövőben a polgárőrségbe bekapcsolódni akaró 
fiatalok megyei szintű képzési centrumának elindítását céloz-
ta volna. A közösségépítésre kidolgozott rendszerünk egy bu-
dapesti közművelődési fórumon a közösségfejlesztés legjobb 
modelljeként kapott bemutatkozási lehetőséget. 

A munka nem fejeződhetett be, mert 2016. május 19-kén a 
polgármester úr egy rövid e-mailben felfüggesztette a stratégi-
át, lakossági elégedetlenségre hivatkozva. Ezek után, érthetően 
bejelentettem, hogy nem vállalok tovább szerepet az SZMSZ-
nek ma is eredeti állapotában részét képező fejlesztési terv sor-
sáért! Az álomnak, a választási kampányban tett ígéretemnek 
itt vége lett! A másféléves tevékenységemről 10 oldalas össze-
foglalót készítettem, az anyagot az alpolgármester, mint kije-
lölt további felelős kapta meg. A továbbiakban a 2016 novem-
berében létrehozott A Jövő Kulcsa Egyesület célja a Stratégiai 
Programban meghatározott célok megvalósításának elősegítése 
az erőforrások függvényében.

II. Feladatcsoport 
2014. november 12. Eddig megtartott ülések száma: 16
Napirendi pontok száma: 191
Rendeletvéleményezés: 22
Gazdasági téma: 57
Szociális- és Humán téma: 77

Képviselői munkám másik része a Gazdasági, Pénzügyi, Össze-
férhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság elnöki 
tisztsége. A feladatokat Holl Tamásné képviselővel és Tamásiné 
Simon Edit külső taggal együtt végzem. A hivatal szakemberi 
által megfelelő minőségben elkészített anyagokat véleményeztük. 
Ebben az időszakban (2015. november és 2016. november)16 
testületi ülés volt. Napirendi pont 152 db; véleményezett ren-
delet 23db, gazdasági témák 67 db, szociális és humán témák 
31 db; egyéb napirendi pont 33 db.

Melléket:
Stratégia átadáshoz – 2016. november
1. A településen élők és idekötődő emberek tudásának, kap

csolati tőkéjének bevonása a település fejlesztésébe:
1.1 Elérhetőségek összegyűjtése, az együttműködni szán-

dékozók körének feltérképezése, az  esetleges ellenállás 
okainak tisztázása – alprojektvezető: Molnár Lajos

 Eddigi teljesítmény: több féle csatornán sikerült elér-
hetőségeket gyűjteni, beszámoló elkészült, és prezentál-
va volt. 

 Továbbiakhoz: új szereplők megtalálása szükséges. Az 
üdülőtulajdonosokhoz nem sikerült eljutni. 

1.2  A kommunikáció alkalmas formáinak kidolgozása, 
kiterjesztése a településen ingatlannal rendelkezők mi-
nél szélesebb körére – alprojektvezető: Török Tímea

 Eddigi teljesítmény: honlap elkészült, folyamatos ak-
tivitás van rajta, prezentáció volt. Elektronikus kom-
munikáció módszerei bővültek, alkalmazásuk rendsze-
res. Írott sajtó megújult, tartalma, külalakja megfelelő, 
kedvelt. 

 Továbbiakhoz: üdülők tulajdonosokhoz nem si-
került eljutni, honlapon is szerény az aktivitásuk. 
Idegen nyelvű kommunikáció nem valósult meg, 
nagy szükség lenne rá, üzleti, testvértelepülés kap-
csolatok építése miatt. A kommunikáció rendszerbe 
foglalása személyfüggő, folyamatosan egy kézben kell 
tartani. 

1.3 Javaslat az önkéntes munka formáira, a lobbizás le-
hetőségeire, szervezeti formákra és módszerekre alpro-
jekt vezető: Fejes Ottóné

 Eddigi teljesítmény: az önkéntes munka lehetőségei-
ről, formáiról előterjesztésben beszámolás megtörtént. 
Önkéntesek beszervezése elkezdődött.

 Továbbiakhoz: a munkaformákat, a hozzá kapcsolódó 
szervezeti kerettel együtt szabályzatban kell rögzíteni: 
ki, mikor mire jogosult, kitől kell kérnie önkéntes segí-
tőt stb., ezzel sok vita megelőzhető. Össze kell kapcsolni 
az ösztönzési rendszerrel, az ösztönzésre a következő 
évi költségvetésben sort kell nyitni, és forrást kell 
biztosítani.

2.  Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályáza
ti lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek 
fej lesztése 
2.1 Pályázatfigyelés, pályázatkészítés szakértői hátterének 

kialakítása, a lakosság bevonásával alprojektvezető:  
Rácz Krisztina

 Továbbiakhoz: a feladat fontossága miatt foglalkozni 
kell vele. Az önkormányzat saját pályázati mellett a 
civilek, intézmények pályázási hajlandóságát serken-
teni kell. El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy minden 
pályázat az önkormányzat szakemberei által kell, hogy 
elkészüljön.

2.2  A pályázatokra vonatkozó elképzelések körülhatárolá-
sa, a minden pályázathoz szükséges  standard anyagok 
elkészítése, belső ügyintézés határidejének rövidítése 
alprojektvezető: Krausz Marianna

 Továbbiakhoz: segítené az előző pontban leírtakat, 
vagyis a pályázati kedv serkentését.

2.3 Akciózás a kommunikációs csatornákon valameny-
nyi ingatlantulajdonos rendszeres értesítése – nincs 
alprojektvezető

 Továbbiakhoz: a 6-os célnál kerültek kialakításra tar-
talmak, módszerek, onnan át kell emelni, 

2.4  Saját pályázatok kiírása befektetők, partnerek, szakér-
telem keresésre – alprojektvezető: Révész Péter

 Továbbiakhoz: el kell készíteni a vállalkozók bevonásá-
val a rendszert és szabályzatban rögzíteni a feltételeket.

2.5  A vállalkozói, befektetői érdekeltségi rendszer ki ala-
kítása – alprojektvezető: Révész Péter

 Eddigi teljesítmény: elemzés készült a helyi vállalko-
zói szféra összetételéről, állapotáról és a tovább lépés 
lehetőségeiről.

2.6  Forrásteremtés + pénzforgalom aktivizálása: kintlé-
vőségek kezelése, önkormányzati gazdálkodás áttekin-
tése, racionalizálása – külső szakértő szervezet bevoná-
sával – alprojektvezető: Fejes Ottóné
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 Eddigi teljesítmény: elemzés készült az elmúlt évek 
sajnálatos gyakorlatáról és a szükséges változásokról, 
ami bemutatásra került az illetékes fórumokon.

 Továbbiakhoz: az anyagban megfogalmazott javaslato-
kat testületi döntéssel szabályzat szintjére kell emelni, és 
betartani.

3. A település belső összetartásának, kohéziójának ja vítása:
 3.1  A lakosság demográfiai összetételének komplex vizs

gálata – alprojektvezető: Nagy Erika
 Eddigi teljesítmény: elkészült a 2014-es helyzet 

bemutatása.
 Továbbiakhoz: aktualizálni kell minden évben, illet-

ve az adatgyűjtést ki kell bővíteni a szükségleteknek 
megfelelően.

3.2  Rendezvények szervezése: az ünnepek, rendezvény-
lehetőségek szétosztása állandó feladatként a civilek 
és az intézmények között: alprojektvezető: Márton 
Andrea

 Eddigi teljesítmény: elkészült a rendezvénynaptár és a 
rendezvénytartáshoz szükséges forgatókönyv első válto-
zata. Mind a kettő bemutatásra került.

 Továbbiakhoz: be kell fejezni a kézikönyvet, a helyi 
állapotokra szabni és gyakorlatias pontokkal ki kell 
egészíteni. Jövő évben a naptárt csak aktualizálni kell, 
és forrásokat megcímkézni a fontos, támogatandó 
rendezvényekhez.

3.3 Intézmények, civil szervezetek mozgósító erejének 
kihasználása, rendszeressé tétele (szülők, gyerekek, idő-
sek, klubtagok stb.) – alprojektvezető: Nagy Anita: 
lemondott 

3.4  Egyházak társadalomfejlesztő képességének bevoná
sa – alprojektvezető: Kovács Enikő – elment

 Eddigi teljesítmény: néhány összehangolt akció volt, 
és az ünnepek köré szervezett rendezvények.

 Továbbiakhoz: egyelőre nem lehet benne tovább-
lépni, a katolikus atya nem kíván több munkát vé-
gezni. Várakozás, és a spontán adódó lehetőségek 
kihasználása.

3.5 Településért tenni akarók ösztönzésének rendszer-
be foglalása, (kitüntetések, díjak, versenyek stb.) – 
alprojektvezető: Vinczepálné Török Katalin

 Eddigi teljesítmény:elkészült az első változat, és a 
véleményeztetése is megtörtént. Ebben a körben nem 
várható további fejlesztés.

 Továbbiakhoz: testületi előterjesztést és jóváhagyott 
ösztönzőrendszert kell csinálni.

3.6  A társadalmi kontrolling és a véleményezési lehetősé
gek rendszerének megalkotása, a  település területi 
egy ségekre osztásának kidolgozása, alprojektvezető: 
Polányi Tamás

 Eddigi teljesítmény: a rendszerre javaslat készült, be 
lett mutatva az alprojektvezetőin.

 Továbbiakhoz: be kell vezetni a rendszert, de előbb a 
kiválasztás szempontjait kell összeállítani.

3.7 Családi események, ünnepek kiterjesztésében rej-
lő kapcsolatépítési lehetőségek végiggondolása – 
alprojektvezető: Molnár János 

 Továbbiakhoz: új személyt kell találni a vezetésre, aki 
üzletileg is profitálhat a dologból.

3.8 Közbiztonság javítása: polgárőrség tevékenységé-
nek fejlesztése, a lakosság bevonásának lehetőségei  
– alprojektvezető: Kinter Gyula

 Továbbiakhoz: tervet kell kidolgozni a jelenlegi veze-
téssel közösen a fejlődés lehetőségeiről.

3.9  Etikai kódex készítése: a településen élés szabályainak 
a békés, nyugodt egymás mellett élés rendjének rögzíté-
se – alprojektvezető: Kaiserné Gödöny Erzsébet

 Eddigi teljesítmény: első változatban elkészült, 
bemutatásra került. A feladat ezzel lezártnak 
tekinthető.

 Továbbiakhoz: az elkészült változat nem elég szak-
szerű, de mivel volt előzménye, társadalmasítottnak 
tekinthető. A továbbiakban a testületnek kell kezelnie 
a dolgot, a közösségi együttélést szabályozó rendelettel 
együtt, szabályba rögzíteni, esetleg még egy nyilvános 
vitát tartani belőle, meghívott, mértékadónak számító 
személyek körében.

3.10 Közoktatási intézmények ellátási perspektívája: után-
pótlás felmérése, jövőre vonatkozó  komplex elképze-
lések kidolgozása – alprojektvezető. Budai Árpád

4. A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó 
lakókörnyezet:
4.1 A közegészségügyi intézmények racionális, költség-

hatékony működési rendszerének kialakítása: milyen 
legyen, hol legyen az ellátás, miképp tehető ügyfélba-
ráttá a rendszer? alprojektvezető: Flaskárné dr. Hőnigh 
Magdolna

 Eddigi teljesítmény: prezentáció volt
4.2  A közegészségügyi ellátáson túli kihasználás komp-

lex rendszerének kialakítása: pl. egynapos sebészet, 
fogászat, rehabilitáció kínálatának megteremtése, hazai, 
külföldi vendégek számára; konferenciák az ellátás 
fenti témaköreiben; egészségnevelő, fejlesztő progra-
mok a környékben élőknek: Adony, Iváncsa, Rácalmás, 
Dunaújváros, a közönség szállításának megoldása 
– alprojektvezető: Illéssyné Dorn Henrietta / Kókai 
Ibolya?

 Eddigi teljesítmény: jól sikerült egészségnapot szer-
veztek, alprojektvezetőin kiértékelésre került. Idő hi-
ányában az alprojektvezető nem ért rá foglalkozni a 
feladattal.

 Továbbiakhoz: új alprojektvezetőt kell felkérni, hivata-
losan, Kókai Ibolya személyében, és egészségmegőrzés 
címen folytatják.

4.3  Szálláshelyek rendszerszerű értékesítésének lehető-
ségei, üdülők, nyaralók bérbeadása, értékesítésre váró 
ingatlanok sorsa – alprojektvezető: Dóka Marianna.

Beszámolók a 2018. év önkormányzati képviselői munkáról 
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 Eddigi teljesítmény: a felmérés részben elkészült, a PIB 
tárgyalta, további bemutatásra még nem került.

4.4  Sportlétesítmények, egyesületek összefogása a helyi 
lakosok, a turisták, telkesek kiszolgálását lehetővé tevő 
komplex program kidolgozása: vízi sportolási lehető-
ségek fejlesztési, gyógy- és hobbylovaglás feltételei; ke-
rékpáros, motoros turizmus lehetőségei; természetjárás, 
turista utak kijelölése, a Duna part, a limes bevonása; az 
íjászatban rejlő lehetőségek; labdarúgás; siklóernyőzés; 
javaslat a lehetséges befektetőkre, pályázati forrásokra – 
alprojektvezető: Pósch János/Ecsődi Kálmán?

 Eddigi teljesítmény: néhány kezdeti tanácskozás után 
leült a csapat. A sportkör élén történt változás jó 
alapot ad a rendszerszerű sportélet felépítéséhez több 
sportágban. Az eddigi romeltakarítás lefoglalja az 
erőket.

 Továbbiakhoz: idő, türelem és támogatás, az új elnök 
megbízása ennek a feladatkörnek az ellátásával.

4.5  Fejlesztő központ gyerekeknek és felnőtteknek: egész 
éves program kínálattal, a képzőművészet (festő, fa-
szobrász,); a kézművesség (fazekas, üvegfestő) a tu-
dományok, (pl. régészet- római kori emlékek, tájház) 
a népművészet (néptánc, népdalkör) terén feltételek 
megtervezése, a lehetséges fejlődési irányok kijelölé-
se – Alprojektvezető: Molnárné Lukács Anita/ Dóka 
Marianna?

 Eddigi teljesítmény: a csapatnak bő félévig nem volt 
vezetője. Februárban indult el a koncepció kidolgozá-
sa. Több tájékoztató, marketing szándékú publikáció, 
tárgyalás folyt, és egy fővárosi fórumon is teszteltük az 
anyagot. Szükségletfelmérést végeztünk, és szakembe-
reket toboroztunk. Több kisebb program elindult, és jó 
eredményeket mutat, pl.a húsvéti gyerekfoglalkoztató, 
szakkörök.

 Továbbiakhoz: vezetőt kell kinevezni Dóka Marianna 
személyében, ezzel stabilizálódik a helyzet. A települé-
sen lévő mindenféle fejlesztést és képzést rendszerezet-
tebben kell kezelni.

4.6  A község, mint gondozott környezet: hulladék lerakás, 
szelektív hulladékgyűjtés új rendszereinek  bevezetése, 
az állattartás rendje, kóbor állatok, DVG Zrt-vel 
összehangoltan – alprojektvezető: Halász Tibor

 Eddigi teljesítmény: három alprojektvezető váltotta 
egymást, de csak az elmúlt hónapokban kezdődött 
a munka. Megtörtént a feladtok összegyűjtése, ki-
dol gozása, alkalmas személyek felkutatása, kérdőíves 
szükség letfelmérés, és további személyek toborzása. A 
keletkező hulladékokat a csapat el kezdte rendszerezni 
a megoldások lehetőségeivel együtt.

 Továbbiakhoz: Biztatni kell őket, hogy folytassák a 
munkát, meg kell várni amíg leírják a javaslatokat, és 
testületi döntéseket hozni.

5.  Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése – Hiány
pótló programok:
5.1  Belső utak járdák kialakítása, rendbe tétele, kereszt-

irányú utcák lehetőségének megvizsgálása,  a 6-os út, 

a vasút megközelíthetőségének javítása, P+R rend-
szer kialakítása, kisbuszos ráhordás, a munkába járás 
könnyítésének egyéb lehetőségei, Volán bevonásá-
val, a közvilágítás javítása: Alprojektvezető: Kamondy 
Márton

 Eddigi teljesítmény: talán a burkolati problémák feltá-
rása, összegyűjtése elindult. 

 Továbbiakhoz: az egyszerűbb feladatokat előre kellene 
venni: a forgalmi rend szabályozása a lakosság bevo-
násával- nem kerül pénzbe; a kisbuszos ráhordás más 
alprojektekkel közösen életképes lenne és önfenntartó 
egy vállalkozó számára; a P+R megvalósítható bérelt 
területen is, igényfelmérés elvégzése egy-egy rendez-
vényen könnyen megoldható; a Volánnal a tárgyalás és 
a közös érdekeltség megtalálása hasznos, és a lakosság 
által méltányolt lépés lenne; hozzáértő személyt kell 
keresni.

5.2  Kerékpár utak, turista utak kialakítása a bel-
ső közlekedés és a turisták kiszolgálása érdekében – 
alprojektvezető: Szabados Imre

 Továbbiakhoz: a pályázati források felhasználásában 
történt szemléletváltáshoz alkalmazkodva a vállal
kozás élénkítő és a munkahelyteremtő oldalt kell 
megtalálni: nem lehet mindent erre a két célra 
ráfűzni, de az alsó Duna-part megközelíthetősége, a 
turisztikai terveink oldaláról megközelítve, illetve a 
településről máshová munkába járók nagy létszámára 
is lehet építeni, mivel a munkahelyek megőrzése is 
támogatott.

5.3  Nagy beruházások: partfal megerősítése, szennyvíz és 
csapadék víz elvezetés megoldása

 alprojektvezető nincs, testületi hatáskör.
 Továbbiakhoz: a lakosság és a nyilvánosság bevoná-

sa szükséges: a viták, az egyéni érdekérvényesítők, a 
megoldások elé akadályokat gördítők meggyőzésére a 
kidolgozott kommunikációs módszereket gyakrabban 
és rendszerszerűen kell alkalmazni.

6.  A község értékének növelése:
6.1  Egységes településmarketing rendszer kialakítása a 

stakeholderek felé: alprojektvezető: Polányi Zoltán.
 Eddigi teljesítmény: elkészült a stakeholderek listája, 

az elemzéshez szükséges rendszer. Prezentálásra került, 
a lista és az elemzéshez szükséges értékelési szempontok 
ki lettek adva az alprojektvezetőknek, akik nem dolgoz-
tak tovább a feladaton.

 Továbbiakhoz: az eddigi ismeretek alapján már ki lehet 
jelölni azt a 4-5 legfontosabb stakehodert, akikkel szük-
séges az együttműködés hivatalos, szakszerű rendszerét 
kiépíteni. A feladatot ki kell osztani a testületi tagok, 
vagy más arra alkalmas személyek között. A feladat 
delegálását testületi döntésben kell deklarálni.

6.2  Külső kommunikáció tartalmi és módszertani rend
szerének kialakítása: kormányzati  szervek, hatósá-
gok, járás, kistérség, a média, a bankok, környezetvé-
dők, szakmai  szervezetek – alprojektvezető: Dr. Török 
Zoltán/ Ficsúr József
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 Eddigi teljesítmény: az első alprojektvezető nem fog-
lalkozott a feladattal. Az új személy elkészített egy mód-
szertant, prezentálta, de nem a felsorolt szervezetekkel 
foglakozott. kialakította a kommunikáció gyors, hasz-
nálható rendszerét, és azóta is működteti, de ez egyelőre 
csak belsőcsatornaként működik.

 Továbbiakhoz: össze kell kötni az előző feladat-
tal, és a rendszert ennek megfelelően átdolgozni, 
strukturálni.

6.3  Külső kommunikáció a vevők, befektetők, testvér tele-
pülések, szolgáltatók, vállalkozók, beszállítók szemléle-
tének formálása, egységes megjelenés – alprojektvezető: 
Sipos Kinga

 Eddigi teljesítmény: az arculati elemekről felmérés és 
javaslat készült, prezentáció volt. A szlogen elfogadásra 
került, és már a bevezetése is megtörtént.

 Továbbiakról: legalább a szlogen alkalmazásának rend-
jét szabályzatban kell rögzíteni.

6.4  Belső marketing, a lakosság szemléletét formáló kom-
munikációs eszközrendszer létrehozása – alpro jekt-
vezető: Jobb Dávid

 Eddigi teljesítmény: elkészült a rendszerre vonatkozó 
javaslat és bemutatásra/megvitatásra került.

 Továbbiakhoz: testületi döntést kell hozni az alkalma-
zandó formákról, és alkalmazni kell azokat. A megva-
lósulás monitorozása és az eredmények alapján, a rend-
szert finomítani kell. Jövő évi költségvetésben forrást 
kell hozzá rendelni.

7.  Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus 
együtt működésének kialakítása, helyi közigazgatási szer
vezet rendszer működési hatékonyságának növelése 
7.1  El kell érni, hogy az önkormányzat minden irányú 

tevékenysége átlátható legyen: Csicskovics Zsuzsa
7.2  Az eredményorientált tervezés, az ellenőrzés, értéke-

lés és nyomon követés módszertanainak bevezetése: 
Nemesné Csepecz Katalin

7.3 A községi önkormányzati apparátus hatékonyabb 
működését elősegítő munkakörtervezés, képzés, telje-
sítményértékelési, utánpótlási (toborzás és kiválasztás), 
egyénre szabott  karriermenedzsment; front office/
back office rendszer kialakítása – Nemesné Csepecz 
Katalin

7.4  A közszolgálati vezetők kompetenciáinak fejlesztése: 
Dr. Árva Helga

7.5  Közigazgatási folyamatok optimalizálása: bürokrácia 
csökkentés, jogszabályok és eljárások ésszerűsítése, de-
reguláció, a jogérvényesítés hatékonyságának növelése- 
Dr. Árva Helga

7.6  Járással optimalizált együttműködés a költségek, a 
humán erőforrás szempontjából – Nemesné Csepecz 
Katalin

7.7  Ügyfélelégedettségmérés bevezetése – Dr. Árva Helga
 Eddigi teljesítmény: készült egy kérdőív, de nem 

tartottam megfelelőnek módszertanilag, mert nem 
tudtuk, mit mérünk vele. Erről – a szociológia 

doktoraként – akkor is ez a véleményem, ha máshol is 
ilyet alkalmaznak. A panel-módszert javasoltam, de a 
dolog itt megállt.

7.8  Nyilvántartások korszerűsítése, adat- és folyamatre-
dundanciák megszüntetése – Dr. Árva Helga

7.9  A jelenleginél fejlettebb önkormányzati információs 
rendszer kialakítása, a központi fejlesztésekkel össze-
hangoltan – Dr. Árva Helga

 Eddigi teljesítmény: a 6-os célnál készült egy javaslat 
az e-kormányzásra, de még nem került megvitatásra

7.10  A társadalmi költségek csökkentése, az irodai szemé-
lyes kapcsolatoknál a jelenlegi helyfüggő modellről (il-
letékesség szerinti kapcsolattartás), továbblépés a hely-
független modell irányába, ahol lehet – Csicskovics 
Zsuzsa

8. Vállalkozó önkormányzat
8.1  Kertészeti termelő és értékesítési lehetőségek kidolgo-

zása, helyi piac kialakítása; településszépítés a lakosság 
bevonásával, virágok, palánták, designe növények ter-
melése, javaslat a település arculatának megtervezésére, 
a tisztaság, rend fenntartását szolgáló rendeletekre, a 
gazdátlan ingatlanok rendben tartására, a közmunkát 
felváltó értékteremtő foglalkoztatásba történő átforga-
tás lehetőségeinek kidolgozása – Siba György

 Eddigi teljesítmény: a kertészet létesítése elvetésre 
került. A helyi piac épületterve elkészült, de terület és 
forrás hiányában megállt a dolog. A településszépítésre 
vannak törekvések, de nem ebben az alprojektben. A 
gazdátlan ingatlanok ügyében a közterületfelügyelő 
alkalmazása (?) és a közösségi együttélést szabályozó 
rendelet elkészült. A közmunkát kiváltó lehetőségek, 
más alprojektekben, szolgáltatási lista címen kidolgo-
zott lehetőség néven elindult. 

 Továbbiakhoz: a piac megvalósításához befektetőt, 
földtulajdonost kell keresni, és munkahelyteremtés, 
vállalkozásélénkítés címszóval jól pályázható a föld-
tulajdonossal közösen. A településszépítés nem pénz, 
hanem jószándék kérdése, és mint ilyen közösségépí-
tési témakör. gazdátlan, elhanyagolt ingatlanok tulaj-
donosaival szemben el kell járni a törvény erre lehe-
tőséget biztosít. Még munkahelyeket is lehet teremteni 
az említett szolgáltatási listával összedolgozva.

8.2 Melegkonyha létesítése – Ecsődi Kálmán
 Továbbiakhoz: későbbre halasztandó, ha egyáltalán 

szükség van rá.
8.3 Kommunális zöldfelületi energetikai közszolgáltatási 

tevékenység üzemeltetése – Ambrus Péter
8.4 Dunai Gyöngysor projektcsoport – Oberrecht Tamás
8.5 Iparterület, inkubátorház létesítése, üzemeltetése – 

Barna István
 Továbbiakhoz: földtulajdonosokkal egyeztetni kellene 

az elképzeléseket, őket kellene pályázásra ösztönözni.

Dr. Menyhárt Ferenc
önkormányzati képviselő
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Oberrecht Tamás

Tisztelt Választópolgár!
Ismét eltelt egy év és vele együtt már négy esztendő ebből a vá-
lasztási ciklusból, itt az ideje, hogy igen rövid áttekintést tegyünk 
mi is történt ebben az időszakban.

Immár húsz éve folyamatosan részt veszek a Képviselő Testület 
munkájában. Ez rendszeres tájékozódást, felkészülést, számos 
előkészítő feladatot is jelent.

A képviselői feladatmegosztásból fakadóan továbbra is a kör-
nyezetvédelem és a turisztika-idegenforgalom területekkel kap-
csolatos teendőket látom el, képviselem a települést különböző

fórumokon, összejöveteleken.
A település nagy értéke, vonzereje a Duna. A szomszéd – fo-

lyó parti – településekkel ellentétben nekünk közvetlen a kap-
csolatunk a folyóval, bármilyen alacsony vízállás mellet is elér-
hető a kulcsi partszakasz, vele együtt a Hajóállomás is. 

Régóta próbáljuk a Hajóállomás turisztikai kihasználását nö-
velni, azonban az igen rövid nyári szezon, valamint a működ-
tetéshez elengedhetetlen idegenforgalmi szakember. Dolgozunk 
azon, hogy országosan, minél szélesebb körben megismertes-
sük ezt a szép helyet, de ennek az eredménye csak hosszabb idő 
múlva születhet meg. Ezért úgy döntött a testület, hogy addig 
is megpróbáljuk kiadni vállalkozónak működtetésre. A megál-
lapodás tartalmazza, hogy a községi rendezvényeink, a közös-
ség hozzáférése továbbra is biztosított legyen.

Az ugyancsak régóta tervezett evezős megállóhely megépítése 
érdekében az első pályázati kiíráshoz nem csatlakozhattunk az 
akkor még zajló partfal-védelmi beruházás, valamint a terület 
(ingatlan nyilvántartási) rendezetlensége miatt. Azóta ezek az 
akadályok elhárultak, és amint újabb pályázati lehetőség adó-
dik, tovább dolgozunk a megvalósítás érdekében. Addig is fo-
lyamatosan kell tudatosítani a lakosság körében ezt a páratlan 
lehetőséget, hogy minél többen látogassák a Duna partunkat, 
érezzenek rá a vízi sportok ízére, vagy „csak” egy kellemes sé-
tát tegyenek, élvezzék a jó levegőt, a szép látványt.

Tevékenységem másik fő területe a környezetvédelem. Régóta 
figyelemmel kísérem községünk környezeti állapotát, annak vál-
tozásait.

A hagyományos tavaszi szemétgyűjtésre – melyet döntően 
iskolás diákjaink végeznek – idén iskolai okok miatt - később 
került sor, ennek révén most is több tonna hulladéktól szaba-
dultak meg közterületeink. Köszönet érte a résztvevőknek, ki-
emelten a tanuló ifjúságnak.

Szinte minden település folyamatosan küszködik az illegáli-
san lerakott szeméttel, egyéb hulladékkal, sajnos Kulcson sincs 
ez másképp. A kialakuló depókat jelentős költséggel szállíttatja 
el az önkormányzat, de újra elkezdődik a szemét lerakása. A 
lakosság ezen része képtelen felfogni, érzékelni azt a kárt, me-
lyet a természettel, a környezetünkkel szemben elkövet. Büntetés 
kiszabása csak a tettenérés esetén lehetne, de erre igen ritkán 
nyílik lehetőség.

A már húsz éve húzódó környezetvédelmi beruházás a csator-
nahálózat kiépítése tavasszal végre megkezdődött. A beruházás ki-
vitelezése, nem a község kezében van, de folyamatosan nyomon 
követjük a kivitelezési munkákat, ha kell, észrevételt teszünk. Az 

eddigiek alapján kijelenthető, hogy a kivitelezők együttműködően 
végzik munkájukat. A csővezetékek lefektetése, a bekötések kiala-
kítása során fel kell vágni az útburkolatot szakaszonként, a napi 
munka végeztével a kivitelező betemeti és lezárja kőszórással az 
elkészült részt, ezzel is mérsékli az építéssel járó kellemetlensége-
ket. A legforgalmasabb utakon ideiglenes aszfalttal zárják a felszínt, 
véglegeset csak a beruházás teljes lezárása, a közmű átadásával kap-
hatnak. A beruházási ütem csak ezután éri el a nehezebb terüle-
teket, (meredek, szűk utcák), itt az eddigieknél is nagyobb türe-
lemre, megértésre lesz szükség, melyet ezúton is megköszönünk.

A Kossuth Lajos utcai járda megépítése semmiképp sem vár-
hatott a közmű megépítése utáni időre a pénzügyi elszámo-
lási kötelezettség záros határideje miatt. Sikerült elérni mind-
két kivitelezővel, hogy úgy szervezzék munkájukat, amely ré-
vén nem akadályozzák egymást, nem okoznak kárt a már meg-
épült szakaszokon. 

Több mint egy éve nyertük el a középületeink fűtését szol-
gáló, megújuló energiaforrással – faaprítékkal – működő távhőt 
szolgáltató erőmű megépítésére benyújtott pályázatot. A tervezés, 
az engedélyeztetési eljárások – számos hatóság, hivatali határ-
idők – igen sok időt vettek el, de jelenleg már a közbeszerzési 
eljárás zajlik, ami után jövőre végre megkezdődhet a kivitelezés.

Több befogadott pályázatunk elnyerése szolgálna forrásul te-
lepülésünk arculatának kialakítására, szépítésére, azonban az el-
bírálás nagyon sokat csúszik a beadáskor ígérthez képest, így ki 
kell várni a döntéseket. Amire van forrásunk, ott a kivitelezés 
már elkezdődött – a Faluház mögötti terület.

Képviselői kezdeményezésére október végén – két délelőttöt 
rászánva – közösségi munkával megtisztítottuk a régi (katoli-
kus) temető-részt, a közmunkásokkal közösen mintegy 15-20 fő 
részvételével. Ezzel méltó körülmények jöttek létre halottak napi 
kegyeleti emlékezésekhez. Köszönet mindenkinek a munkájáért.

Minden évben elkészítjük, és jelenleg is dolgozunk képvi-
selő társammal a 2018. évi Kulcs község környezeti állapotá-
ról szóló helyzetértékelésen, mely a decemberi testületi ülésen 
kerül benyújtásra.

Egyéb tevékenységeim keretén belül évek óta részt veszek a 
községi, állami ünnepek szervezésében, kulturális és egyéb ren-
dezvények megvalósításában.

Nyaranta kiemelt feladat az augusztus 20-i Szent István na-
pi községi ünnepség méltó megrendezése, melyet a hagyomá-
nyos Kupac-túrával közösen tartottunk a Kulcsi Baráti Körrel 
és a Jövő Kulcsa Egyesülettel. Köszönet a lelkes szervező csa-
patnak a sok munkájáért, a sikeres lebonyolításért.

Évről-évre megemlékezünk minden ősszel Halottak Napja 
körül a település Hőseiről és Áldozatairól. Így volt ez idén is 
október 31-én, amikor kis ünnepség keretében leróttuk kegye-
letünket, elhelyeztük az emlékezés virágait.

Fiatal korom óta érdeklődöm településünk története iránt, 
fontosnak tartom a hagyományok ápolását, új hagyományok „te-
remtését”, a közösségi- szellem,- gondolkodás fenntartását, erő-
sítését, és ennek érdekében igyekszem minél többet megtenni.

Bővebb tájékoztatásra szívesen állok rendelkezésre személyes 
találkozás keretében is.

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő




