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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.

Boldog 100.  
születésnapot  
Mária néni!

Írásunk a 7. oldalon. 
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2019-ben hetedik 
alkalommal rendezték 
meg a Fehérvári 
Halünnepet a 
székesfehérvári 
Palotavárosi tavaknál. 
Április 6-án a versenyző 
kedvűek főzőversenyben 
és horgászversenyben is 
megmérethettek.

A kulcsi csapat tagjai Jobb 
Gyula, Fejes Balázs és Kanyó 
Péter voltak. A  főzőverse-
nyen bármely halétel elké-
szíthető volt, a kulcsiak az 
immáron minimum megye-
szerte híres Kulcsi Halászét 
főzték meg. Óriási sikerrel, 
mert 81 csapat főzött és a 

kulcsiak a harmadik helyezé-
sért járó bronz érmet hozták 
haza. Ezzel a zsűri értékelése 
szerint, a kulcsi halászlé fo-

galom lett, mert „...van híres 
kömlődi, bajai és szegedi és 
most már elmodhatjuk, hogy 
kulcsi halászlé is.”

Diadal Fehérváron
A kulcsi halászlé fogalom lett 

Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs alpolgármester  
a díjátadón

Április 12-én, délelőtt 10 órakor a Mesekocsi színház érkezett a 
Faluházba, „Éljenek a nyuszik” című zenés, díszletes, interaktív 
mesejátékkal. Minden kicsit és nagyot sok szeretettel vártak a 
szervezők, és persze a nyuszik, Tapsi, Tepsi és Ralábé a róka. 
Vicces, szórakoztató és színvonalas műsort láthattunk. A gyere-
kek igazán élvezték az előadást, hiszen a szereplők bevonták őket 
a játékba, vigyázhattak a nyuszi ecsetjére és feleletekkel, színpadi 
szerepléssel részesei lehettek a cselekménynek. Tágra nyílt, csil-
logó szemmel nézték végig a műsort.

Éljenek a nyuszik!
Húsvétra hangolódva a Faluházban  

Kis Biológusok
Idén iskolánk két ha-
todikos tanulója, Páhi 
Fruzsina és Rend Viola 
vett részt az egyik leg-
patinásabb dunaújvá-
rosi tanulmányi verse-
nyen, a Kis Biológusok 
Találkozóján. 

Hosszas felkészülés 
után, melynek során pa-
radicsomot, citromot és 
rózsát mumifikáltak ál-
lították össze előadásu-
kat. Olyan ügyesen ad-
ták elő, hogy a felső ta-
gozatos „Egyéb” kategó-
riában második helyet 
értek el! 

Gratulálunk, egyben 
kívánunk nekik a továb-
biakban is sok sikert.

Tisztújítás és természetvédelem
2019. április 13-án  a Kulcsi Horgász és Természetvédő 
Egyesület tisztújító közgyűlést tartott, ahol Mérei Lajost 
ismét öt évre elnöknek választották, a titkári hivatalt pedig 
Mészáros Róbert látja majd el az elkövetkező időszakban. 
Döntést hoztak arról is, hogy az idei gyermek horgász-
verseny július 6-án, a felnőtt, pedig augusztus 17-én lesz. 
A leköszönő titkár, Kocsis Antal munkáját az egyesület 
ajándékkal köszönte meg és megállapodás született az idei 
első közösségi munkáról, a Horgásztanyán a faház festésé-
ről, melyre május 11-én kerül majd sor. Az egyesület tagjai 
fontos feladatuknak érzik a természet védelmét is. Ezért a 
kulcsi Duna-parton az elmúlt év során több, saját készítésű 
szemetes kukát helyeztek el. Nagy örömükre szolgálna ha 
mindenki kipróbálná a rendeltetésszerű használatát, hiszen 
a szép és tiszta Duna-part az igazán élvezetes – mondta el a 
Krónikának Méreiné Vali a kulcsi horgászok szóvivője. 

Tanulságos és szép mese  

Az Ákom-Bákom Bábcsoport 
2019. május 9-én, 11 órától tart előadást 

a Faluházban.
Minden kulcsit, gyermeket  

és gyermeklelkűt szeretettel várunk.
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Április 4-én, 17 órakor 
a Kulcsi Faluházban 
megrendezett lakossági 
fórumon kaphattak 
választ, Kulcs település 
szennyvízcsatorna 
hálózatának 
kiépítéséről, illetve 
a hálózatra történő 
rákötéssel kapcsolatos 
kérdéseikre a nagy 
számban, több mint 
hetvenen megjelent 
lakosok, valamint a 
településen ingatlannal, 
nyaralóval rendelkező 
tulajdonosok.

Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd bemutatta a beruhá-
zást kivitelező, fenntartó, 
valamint üzemeltető cégek 
képviselőit.

Először Bíró Kornél pro-
jektmenedzser prezentálta az 
„Észak-és Közép-Dunántúli 
szennyvíz-elvezetési és -keze-
lési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” cí-
mű, csatornaépítési projektet, 
képekkel illusztrálva, lépésről-
lépésre. Beszámolt a beruházás 
volumenéről, az utak helyreál-
lításáról, és a várható befejezés 
időpontjáról is, valamint meg-
köszönte a lakosság együttmű-
ködését és türelmét a munká-
latokkal járó kellemetlenségek 
miatt.

– Kulcs településen jelen-
leg megépítettük a tervezett 
szennyvíz-csatornahálózat 
mintegy 80%-át. A házi bekö-
tések jelentős része elkészült. 
Áprilistól megkezdődik a köz-
ponti szennyvízátemelők épí-
tése, májusban pedig elkezdő-
dik a szennyvízcsatorna épí-
tése során megbontott szilárd 
burkolatok végleges helyreál-
lítása – tájékoztatta a lakos-

ságot Bíró Kornél projektme-
nedzser.

Terveink szerint, ez év vé-
gén befejezzük a kivitelezé-
si munkákat a gerinchálóza-
ton, a regionális nyomóveze-
téken, továbbá elkészül a du-
naújvárosi befogadói oldal is. 
Ezt követően megtörténhet 
a projektelem, Kulcs telepü-
lés szennyvízcsatornázásának 
műszaki átadása, mely után, az 

üzemeltetővel egyeztetett mó-
don, megkezdődhet a rácsat-
lakozás az elkészült szenny-
vízhálózatra- mondta el pre-
zentációjában a projektmene-
dzser. 

Bíró Kornél ismét felhívta 
a figyelmet arra, hogy a bekö-
tés kiépítése után, a belső há-
lózattal a bekötésre nem lehet 
rácsatlakozni. Az üzemeltető a 
rácsatlakozás módjáról és ide-

jéről külön értesítést fog külde-
ni minden érintettnek.

Ezt követően, a jelenlévő 
szakértők, Bíró Kornél projekt-
menedzser, Nagy Sándor TM-
Hidro-Szer Kft., Nagy Attila 
Grundfos South East Európa 
Kft., valamint Varga László a 
DRV. Zrt képviselője szemé-
lyesen válaszoltak a lakossá-
got leginkább érdeklő, feltett 
kérdésekre. 

– A résztvevők közül a leg-
többen arról érdeklődtek kinek 
és hogyan kell megoldani a rá-
kötéseket. 

Az ezzel kapcsolatos, min-
dennemű információról levél-
ben, időben tájékoztatást fog-
nak kapni az érintettek, és ter-
mészetesen a Polgármesteri 
Hivatal segítségére is számít-
hatnak.

– Több kérdés felmerült, 
a Deák Ferenc utcában tör-
tént korábbi partfalcsuszam-
lás miatti, 385 méteres utca-
szakasz ingatlan tulajdonosa-
inak részéről is, akik a vízbe-
kötés visszaállításáról, és a Kk. 
Cs.-nak minősített terület je-
lenlegi állapotának, és felül-
vizsgálatának lehetőségéről, 
az esetleges visszaminősítés-
ről és a csatornahálózatra va-
ló rákötés esélyeiről kérdezték 
a polgármestert, illetve a jelen-
lévő szakértőket. Azonban sem 
Jobb Gyula polgármester, sem 
a szakemberek nem tudtak az 
érdekeltek megelégedettségére 
pozitív válaszokkal szolgálni, 
mert a csatornahálózatra va-
ló rákötés legalapvetőbb felté-
tele a működő ivóvíz szolgál-
tatás, melynek visszaállítására 
nem adnak engedélyt az ille-
tékes hivatalok. Ezért az em-
lített területre tervezett csa-
torna szakaszt más település-
részen fogják kiépíteni.

A csatornázás a kulcskérdés 
Több mint hetvenen a Faluházban 

Iványi Zoltán és családja a Tavasz utcából 

Az ingatlan, ahol lakunk nagyszülői örökség, '76 óta a csa-
ládom birtokában van és 2002 óta teljesen hivatalosan is 
belterület már. Nagyon örülünk a csatornának, mert három 
gyermekkel havi átlag 12 m3 vizet fogyasztunk. Számomra 
és a családomnak ez a fejlődést jelenti és a mindennapi éle-
tünket is könnyebbé, komfortosabbá teszi. Sőt, az utcában a 
csatornahálózat bővítése öt gyermeket érint. 

 

Mess Károly a Tavasz utcából 

Nagyon örülök, hogy végül úgy alakult, hogy hozzánk is elér 
a csatorna. Eredetileg előttünk két házzal megállt volna a csa-
torna építés, ezért mi már azt fontolgattuk, hogy elköltözünk, 
mert állandó lakosként gyermekkel a XXI. században nélkü-
lözhetetlennek éreztem a szennyvízvezetéket. Ott voltam a 
lakossági fórumon, ahol sajnos a Deák utcai ingatlan tulaj-
donosok nem értették meg, hogy náluk miért nem lehet ki-
építeni a csatornát. Szobafestő vállalkozóként egy Deák utcai 
munka felmérése kapcsán a saját szememmel győződtem meg 
arról, hogy jó döntést hoztak a vezetők mikor az oda tervezett 
csatornát más település részekre osztották szét. Ugyanis az 
utak alatt végig pince hálózat húzódik, nem is beszélve arról, 
hogy ha nincs víz mit vezetnének a csatornába. 



4 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

Ma a Kormányzat és 
minden társadalmi 
fórum elismeri a 
testnevelés és a 
sport fontosságát, a 
társadalom egészség-
megőrzésében és 
nevelésében betöltött 
szerepét. 

Magyarország azonban több 
évtizedes hátrányban van az 
ezen célú létesítmények és tár-
sadalmi szemlélet tekintetében 
Európában, mely lemaradás 
Kulcson is fennáll. 

A gyermekek edzettségi, 
egészségi állapota az utóbbi idő-
ben tovább romlott, a rendsze-
resen sportoló fiatalok száma, 
az iskolai testnevelés presztízsé-
vel együtt csökkent, míg a moz-
gásszegény életmódot folytatók 
száma jelentős növekedést mu-
tat, mely hátrányos tény, a tár-
sadalom egészére fennáll. 

A Kormány által a minden-
napos testnevelés bevezetése a 
gyermekeknél az iskolákban 
ezen anomália kiküszöbölését 
szolgálja, csak úgy, mint cél-
rendszerének másik eleme, a 
létesítmények fejlesztése, mely 
célok elérésére számos támoga-
tás, pénzügyi forrás nyílt, és a 
jövőben is nyílni fog.

Önkormányzatunk elkötele-
zett híve a sportnak és egész-
ségmegőrzésnek, valljuk, hogy 
a testkultúra az egyetemes kul-
túra része, az egészségvédelem, a 
rekreáció fontos eszköze, a sza-
badidő eltöltésének társadalmi-
lag is hasznos módja, és a sport 
meghatározó szerepet tölt be az 
az egyén erkölcsi nevelésében, fi-
zikai, értelmi fejlesztésében, így 
az egyén és azon túlmenően a 
közösség formálásában is. 

Kulcson, a lakosság számá-
ra e célt kiszolgáló létesítmé-

nyek a Sporttelep, a Faluház 
mögötti köztéri játszótér, az 
iskolai tornaterem, a Faluház, 
továbbá a Hajóállomás és kör-
nyezete. Jellemzőit tekintve a 
település sport infrastruktúrá-
ja hiányos, nem a kor színvona-
lának és elvárásainak megfelelő, 
nem képes a lakosság széleskö-
rű sportolási, szabadidős, rekre-
ációs igényeit teljes körűen ki-
elégíteni, elsősorban az elavult 
eszközök és környezet, továb-
bá az alacsony számú sporto-

lási lehetőségeknek köszönhe-
tően. Az Önkormányzaton kí-
vül ráadásul a településen nincs 
egyéb szolgáltató, aki a lakos-
ság számára mindenkinek elér-
hető sport infrastruktúrát kínál 
használatra. 

Ezért erönkön túl mindent 
megteszünk a helyi sportélet 
fenntartásáért és aktív fejlesz-
téséért, népszerűsítésért, az eh-
hez rendelkezésre álló, szűkös 
saját pénzügyi forrásainkon kí-
vül szükségünk van egyéb kül-
ső finanszírozás igénybevételé-
re is, ezért minden kínálkozó 
lehetőséget megragadunk e te-
kintetben is. 

Ahhoz, hogy ezen kö-
zösségi szolgáltatás nyújtá-
si tevékenységünk fejleszté-
sét előre elgondolt, szervezett, 

rendszerben történő keretek 
között gyakorolhassuk, elké-
szítettük a vonatkozó, meg-
alapozó, fejlesztési dokumen-
tumaink részeként a hatá-
lyos Sportkoncepciótervünket, 
a Sportpálya többfunkci-
ós sportteleppé alakításának 
Koncepciótervét, ill. az elfoga-
dott Stratégiai programunk is 
több célkitűzésében érinti e cél-
területet. 

Számos pályázatot nyújtot-
tunk be ezen témakörben, így:

•	 egy	 komplex	 kerékpárút	
hálózat létesítésére, 

•	 az	Óvoda	 és	Bölcsőde	 fej-
lesztései részeként mindkét 
intézmény játszóterének, és 
sporteszközeinek teljes kö-
rű megújítására, 

•	 a	 Hajóállomás	 és	 környe-
zete	komplex	víziturisztikai	
központtá fejlesztésére, 

•	 két	 darab	 street-workout	
felnőtt játszótér létesítésé-
re, 

•	 egy	multifunkciós	műfüves	
sportpálya létesítésére

•	 és	egy	mobilszínpad	létesí-
tésére.

A Faluház mögötti lerom-
lott állapotú játszótér teljes fel-
újítására kerül sor a követke-
ző hónapban, és benyújtás alatt 

áll továbbá egy gyermek street-
workout	 és	 egy	 készségfejlesztő	
játszótér létesítésének támogatá-
si kérelme is, melyek tervezetten 
a Sporttelepen kerülnek megépí-
tésre már a telep többfunkciós 
koncepciótervének megfelelően. 

A szabadidősport céljait szol-
gáló létesítmények közül ki-
emelt jelentőséggel bír a köz-
ségi sportpálya fejlesztése, és a 
Hajóállomás vízi sport és hor-
gászati célú hasznosítása, mely-
re majd egy későbbi számban 
térek ki.

A Sporttelepünk koncepció-
tervében meghatározott komp-
lex	 beruházás	 több	 ütemben	
kerül tervezetten megvalósítás-
ra, mely része a nagypályás fut-
ballpálya korszerűsítése, lelá-
tókkal, szociális- és irodaépület 
építésével, egy atlétikai folyo-
só létrehozásával, 400 méteres 
futókörrel, magas- és távolug-
ró árokkal, egy multifunkciós 
műfüves sportpálya létesítése, 
mely egy nyertes pályázat kere-
tében már a lakosság szolgála-
tában	is	áll,	továbbá	egy	extrém	
park kialakítása, egy teniszpálya 
létesítése, továbbá egy kültéri fit-
nesz park és játszótér, valamint 
egy színpad építése. A beruhá-
zás része annak infrastrukturális 
és zöld környezetének fejlesztése 
is, így a közvilágítási és az ener-
getikai (megújuló) rendszerének 
korszerűsítése, utcabútorok elhe-
lyezése, járdák, parkolók, kerítés 
építése, és a zöldterületének fej-
lesztése. 

A tervezett beruházás nagy-
ságrendjére tekintettel, az ingat-
lan területének növelhetősége ér-
dekében, 2016. évben megvásá-
roltuk a szomszédságában lévő, 
6.566 m2 nagyságú, építési tel-
ket is. 

Fontos, hogy ezen célok el-
érésében egyéb helyi szer-

Jövőkép
Önkormányzati sportfejlesztési koncepció, avagy egészséges kulcsinak lenni jó 

 1. Fenntartási terület
 2. Lelátó
 3. Futball pálya
 4. Gördeszka pálya 
 5. Tenisz pálya
 6. Távolugró pálya
 7. Magasugró pálya
 8. Meglevő, áthelyezett lelátók
 9. Kiszolgáló konténerek napelemekkel
 10. Futókör 100 méteres sprint pályával
 11. Műfüves sportpálya
 12. Gyepes rendezvényterület
 13. Mobil színpad helye
 14. Szabadtéri fitneszpark
 15. Gyermekjátszóhely
 16. Új személykapu
 17. Rendezvényparkoló
 18. Aszfaltos parkoló
 19. Autóbuszparkoló
 20. Fedett kerékpártároló
 21. P+R parkoló
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vezetekre is támaszkodunk. Az 
oktatási, nevelési intézménye-
ink gyermekeink pozitív szem-
léletformálásában, egészségmeg-
őrzésében kifejtett munkája, va-
lamint a Kulcsi Sport Egyesület 
(KSE) részére rendelkezés-
re álló, a Kormány által bizto-
sított TAO támogatási rend-
szer	 is	 segíti	 terveink	 komplex	
megvalósítását, csakúgy, mint 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület (KBPE) szakmai prog-
ramja, mely részét képezi a fia-
talok szabadidejének hasznos el-
töltése, és oktatása, vagy A Jövő 
Kulcsa Egyesület (AJKE) által, 
a helyi gyermekeknek biztosí-
tott tehetséggondozás platform-
ja. A KSE több éves TAO fej-
lesztési pályázatai, a KBPE egy 
helyi Leader pályázatra benyúj-
tott	 extrémpark	 létesítési	 terve,	
ill. már egy nyertes pályázatból 
hamarosan megvalósításra kerü-
lő közlekedési tanpályája, vagy 
az AJKE szintén Leader pályá-
zatra benyújtott rendezvény-
programjai is kifejezik az egye-
sületek együtt gondolkodását és 
segítő szándékát e témakörben, 
melyet ez úton is méltányolunk.

Látható, hogy egy jól mű-
ködő, megtervezett, összehan-
golt rendszer nélkül nem lehet 
egy ilyen mértékű, hiányos inf-
rastrukturális lemaradást egyik 
napról a másikra ilyen lépték-
ben behozni, és fenntarthatóan 
működtetni a közszolgáltatást a 
településen. 

A közösségi és szabadidős cé-
lokat egyaránt szolgáló jelen fej-
lesztési tervünk révén Kulcson 
olyan magas minőségű épí-
tett, közösségi infrastruktúra 
jön létre, amely igénybevétele 
az egészségmegőrzés mellett ál-
tal alkalmas a település lakossá-
gának kötödését és büszkeségé-
nek erősödését is szolgálni, to-
vábbá a helyben elérhető sza-
badidős tevékenységek, illetve 
sportolási lehetőségek növeke-
dése kimondottan előnyös abból 
a szempontból is, hogy az együtt 
sportoló, kikapcsolódó emberek 

között szorosabb, egészségesebb 
kapcsolat is szövődik. Ezért na-
gyon sokat dolgozunk azért, 
hogy ezen célokat megvalósít-
hassuk, és kedvező hatásai mi-
nél szélesebb körökben, minél 
hamarabb érezhetők legyenek a 
településünkön. 

Ennek ellenére számos kriti-
kát kapunk ezen fejlesztések mel-
letti elkötelezettségünkért, hogy 
műfüves sportpálya helyett pél-
dául a közútjainkat kellett vol-
na fejleszteni. Ezekre a hangokra 
csak annyit reagálnék, hogy egy 
pályázat mindig a meghatározott 
célokra fordítható, nem helyette-
síthető mással. Műfüves sportpá-
lyára volt támogatás, hát azt épí-
tettünk, és inkább örüljünk ne-
ki, legyünk büszkék azokra az 
eredményekre, melyeket már 
magunkénak tudhatunk.

Higgyék el, számba vettük 
a település az Önkormányzatot 
érintő infrastrukturális, szolgál-
tatási, ill. egyéb hiányosságait, fel 
vagyunk készülve azok rendezé-
sére, van, ami megy saját erőnk-
ből is, és van, amihez összefo-
gás, vagy mindenképpen külső, 
vissza nem térítendő finanszíro-
zás szükséges, ami viszont közös, 
hogy mindenhez idő kell.

A családom minden tagja ak-
tívan sportol. A lányom lovagol, a 
fiaim a Kulcsi Sport Egyesületnél 
futballoznak. Számomra szülő-
ként is fontos, hogy a Sportpályát 
az Iskolából akár gyalogszer-
rel megközelíthessék, mely az 
új járdánknak köszönhetően 
már a rendelkezésre áll, továb-
bá, hogy egy ilyen korszerű, mo-
dern környezetben sportolhassa-
nak, folytathassanak egészséges 
életmódot, mint az alakulóban 
lévő sportpályánk, ahol a szülők 
is jól érzik magukat, ha el akar-
nak tölteni egy órát a gyermekük, 
vagy akár saját maguk edzésén. 

Fejes Balázs  
alpolgármester

A Sporttelep többfunkciós 
koncepcióterve honlapunkon 
bővebb terjedelemben meg- 
t alálható.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. március 27-én 16 órakor a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében tartotta soron következő nyílt 
testületi ülését.

Jobb Gyula polgármester köszöntötte a testületi ülés résztvevőit.  
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Fejes Balázs alpolgármester 
és Holl Tamásné képviselő igazoltan vannak távol, és ezért nem 
vesznek részt az ülésen. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
létszáma 5 fő, így a képviselő-testület határozatképes. 

Kulcs Község Önkor mányzat Képviselő-testülete meg tárgyalta 
és elfogadta az előterjesztésben meghatározott alábbi napiren-
di pontokat.
1. Kulcs Községi Önkor mányzat Képviselő-testületének ön-

kormányzati rendelet tervezete Kulcs Község Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatáról.

2.  Kulcs Községi Önkor mányzat Képviselő-testü letének önkor-
mányzati rendelet tervezete az önkor mányzati hivatalnál fog-
lalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb össze-
gű illetményalap megállapításáról.

3.  Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tele-
pülési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormány-
zati rendelete.

4.  Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde hirdetményé-
ről szóló tájékoztató az óvodai és bölcsődei beíratásról a 
2019/2020 tanévre.

5.  Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 2018. évi működé-
séről szóló beszámolója.

6.  A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. 
(II. 27) Önkormányzati rendelete 4.§ (3.) bekezdése alap-
ján a polgármester részére átruházott hatáskörben szociális 
pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról.

7.  Kulcsár Ildikó, 2458 Kulcs, Tavasz u. 12. szám alatti lakos 
kérelme Sportpálya igénybevételére.

8.  Egyebek
A testületi ülés jegyzőkönyvét, teljes terjedelmében megtalál-
hatják	 településünk	honlapján:	https://www.kulcs.eu/kepviselo-
testuleti-ulesek/ alatt.

Testületi ülés
Kulcs Községi Önkormányzat   
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Az útjavítások jelenleg is foly-
nak. Sok visszajelzést kap-
tam. Voltak, akik örömüket, 
de akadt olyan lakótársunk 
is, aki nemtetszését fejezte 
ki. Összességében azonban, 
tapasztalataim alapján, úgy 
látom, hogy az elvégzett ja-
vítások el fogják látni a nekik 
szánt feladatukat. 

Kérésemre sok útjainkkal 
kapcsolatos felajánlást kap-
tam, melyeket szívből kö-
szönök és továbbra is várom 
ezeket, hisz közös érdekünk-
ről van szó. Szeretném kiemel-
ni egy különösen emlékezetes 
csapat munkáját, akik tevőle-
gesen részt vettek a Tavasz utca 

rendbetételében: Szlivon Imre, 
Bogáti Dezső, Malics János.

További jó hírem is van.  
A munkánkat ezentúl egy 
teherautó is segíteni fogja. A 
kulcsi lakosság több terüle-
ten is tapasztalni fogja majd 
az új gépjárművünk hasznát. 
Köszönjük mindenkinek, aki 
segített az autó beszerzésében.

Sajnálatos eseményről is 
kénytelen vagyok beszélni, 
ráadásul a temető kapcsán. 
A temető kerítését  kivágták 
és így jelentősen megrongál-
ták. A cselekmény teljes egé-

szében nyomon követhető, így 
azt is pontosan tudjuk ki volt 
a rongáló. Kérem, hogy térjen 
jobb belátásra, mert másokat 
erősen sérthet kegyeleti jogá-
ban. Kérem, hogy állítsa hely-
re a kerítést. 

A temető látogatók igényei-
nek megfelelően több szemét-
tároló is rendelkezésre áll, ké-
rem, hogy tartsuk tiszteletben 
mindannyian a temetőt, úgy 
is, hogy vigyázunk a tiszta-
ságára azzal, hogy kizárólag 
a szemetes konténerekbe he-
lyezzük a hulladékot, semmi-

képp nem a szemetet lerakni 
tilos tábla mellé. 

A Kossuth utcában lakók 
kérését fogalmazom meg, mi-
szerint ne hagyjuk, hogy a 
szemetünket mások elé mos-
sa az eső. A legegyszerűbben 
ezt úgy tehetjük meg, hogy 
nem szemetelünk sem a sa-
ját, sem mások árkába. Úgy 
hiszem, hogy a jó szomszéd 
aranyat ér, ezért baráti szó-
val sokkal többet érünk, mint 
a jogaink hangoztatásával – 
mondta el a Kulcsi Krónikának 
Pulai Tibor település gondnok.  
Munkanapokon elérhető: a 
06 (70) 639-0161-es telefon-
számon.

Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük  
a válaszokat. 

A csatornázással és a közelgő 
Európai Parlamenti Válasz-
tással kapcsolatban kérdeztük 
Jobb Gyula polgármestert.

• Mikor kezdődik el a csator-
na kivitelezés során felbon-
tott útjaink aszfaltburkolatá-
nak helyreállítása? 

– A kivitelező tájékoztatá-
sa alapján az útfelújítást vég-
ző cég  kiválasztása megtörtént, 
a héten lefolytatott kooperáci-
ós értekezleten kapott legfris-
sebb információm alapján má-
jus 9-én, a Rákóczi utca 6-os 
felőli részétől megkezdik az 
aszfaltburkolat helyreállítását.

• Május 26-án Európai Parla-
menti Választás lesz...

– A Kulcs Községi Ön kor -
mányzat Képviselő-testületének 

nagy része két éve már döntést 
hozott abban a kérdésben, hogy 
Kulcsra nem szeretnénk mig-
ránsokat. Ez a legfőbb kérdés 
ezen a választáson is. Nagyon 
fontos, hogy ezt a döntést kizá-
rólag csak most lehet jól meg-
hozni, mert később változtat-
ni már nem lehet. Gondoljunk 
vissza arra a két-három hónap-
ra, amikor a migránsok töme-
gesen mentek keresztül az or-
szágon. Csak ebben a viszony-
lag rövid időszakban mit tettek 
az országgal. Milyen felfordulást 
okoztak, milyen szemetet hagy-
tak maguk mögött. 

Többektől hallottam, hogy 
„nem akarnak azok ide jönni”. 
De senki ne gondolja, hogy 
Kulcs kimarad a migránsok 
betelepítéséből. Önök szerint 
ki lesz majd az, aki számukra 
ingatlant biztosít? Az évi 9 mil-
lió forint támogatást honnan 
teremtjük elő? Nem kell nagy 
képzelőerő, nekünk kell majd, 
kulcsiaknak Önnek és nekem 
is, illetve az önkormányzat-

nak, Magyarország 
Kormányának. Gon-
doljunk csak bele, ha 
tíz bevándorlót kell 
befogadnunk egyelő-
re, ami most nem tűnik 
nagy számnak. De majd 
a család egyesítés után, ez 
tíz családot jelent. Náluk a szűk 
család is gyakran 30-40 főből 
áll. Vajon mekkora terhet ró 
ez ránk!? Ez jelenthet 20 in-
gatlant, és akár 200 millió fo-
rint évi támogatást. A mi költ-
ségvetésünk az idén 644 millió 
forint. Honnan lesz rá forrás? 
Nem nehéz a válasz, mert tő-
lünk, a mi pénztárcánkból, adó-
emelésből, nemzetközi hitelből. 

Betelepül majd, akár az ön 
szomszédjába közvetlenül egy-
egy család, akik nem képesek 
alkalmazkodni a mi európai 
normáinkhoz, kultúránkhoz 
és törvényeinkhez, akik nem 
tudnak és nem akarnak a mi 
rendszereinknek megfelelően 
élni, viselkedni, dolgozni és 
beilleszkedni. 

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli Jó szomszéd lehet-e?

Migráns helyzet, az iszlám 
és a keresztény, európai 

civilizáció különbségei tükrében 
címmel  

Farkas Lajos  
a dunaújvárosi Intercisa Múzeum 

igazgatója előadást tart  
a Kulcsi Faluházban, 
2019. május 16-án,  
17 órai kezdettel.

Csak megismételni tudom 
a korábbi gondolataimat, hogy 
az iszlám világról szóló soro-
zatok romantikája, csak a tele-
vízió képernyőjén állja meg a 
helyét és nagyon messze van a 
valóságtól. Gondoljunk a tör-
ténelmünkre, a 150 évre, az 
Egri várra, vagy Hunyadi és 
Zrínyi hősiességére. Mi ma-
gyarok többször megvédtük 
már Európa határait, harcol-
junk most a szavazatainkkal.

Hogyan számolnánk el 30 
év múlva a sírunk fölött ál-
ló unokáinknak, akik azt kér-
dezhetnék, hogy miért hagy-
tuk ezt, miért hoztuk őket ilyen 
helyzetbe. Ne hagyjuk! 

Tibi – a kulcsi település gondnok
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Április 2-án különleges 
születésnapi ünnepség 
volt Kulcson. Fehér 
Gyuláné, Mária néni 
100. születésnapját 
ünnepeltük a 
Faluházban.

Volt ovis tánc és 
ének, ünnepi vers, 
torta és tűzijáték, 
finomabbnál fino-
mabb sütemények, 
virágtenger, film 
és zene, szépen 
feldíszített terem, 
sok-sok vendég 
és köszöntők szép 
számmal. Az ese-
ményt Jobb Gyula polgár-
mester nyitotta meg, megható 
kedvességgel köszöntötte a 
kulcsi lakosok legidősebbi-
két. A születésnapi köszön-

tők szeretettel idézték fel a 
közös emlékeket a település 
hajdan volt postamesteréről, 
a Vöröskereszt egykori elnö-
kéről, a Nyugdíjas Klub előd-
jének lelkes szervezőjéről, a 
hívő katolikusról, a briliáns 
emlékezetű barátról, a zongo-

rázó vagy a kántor 
helyett a templo-
mi harmóniumon 
nászindulót játszó 
asszonyról- Mária 
néniről. 

100 év, már 
történelmi lépték-
ben is jelentős. 
Mi történt 100 év 
alatt a világban? 

Gondoljunk csak bele Mária 
néni születésekor, még nem 
volt a mai értelemben vett 
rádió. Ma meg már minden-
ki a tenyerében elférő kütyün 

beszélgethet a világ másik vé-
gén élő szeretteivel. Mária né-
ni élete alatt volt Trianon és 
Hitler, második világhábo-
rú, nagy gazdasági válság és 
atombomba, felépítették és 
le is rombolták a Berlini fa-
lat, volt forradalom és rend-

szerváltás is, és még sorolhat-
nánk... 

Mária néni kedves arcára 
az emlékek, hol mosolyt, hol 
könnyeket csaltak, de tagadha-
tatlanul boldog volt. További 
derűs, napokat, éveket, jó 
egészséget kívánunk!

Különleges születésnap
Boldog 100. születésnapot Mária néni!  

Fehér Gyuláné, Mária néni 100. születésnapját ünnepeltük

Jobb Gyula

2019. április 2-án délután a 
Kossuth Lajos utcában kigyulladt 
egy ház. A bejelentésre két 
rohamkocsival érkeztek ki a 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltók. 

Az oltást vezető tűzoltó elmondta, hogy 
a segítőkész kulcsiak nélkül mára bizony 
egy leégett ház romjait láthatnánk csak a 
helyszínen. Ezért szeretném megköszön-
ni a figyelmes gondoskodást, a mérlege-
lés nélküli segítőkészséget és a félelem 

nélküli tűzoltást minden jelenlévőnek, 
így Papp Sándornak, Bányai Ottónak, 
Orbán Zsoltnak, Iványi Zoltánnak, Király 

Zsoltnak is. Külön köszönet a közelben 
dolgozó csatorna építő gárdának, Daróczi 
Gábornak, Gyulai Csabának, és Balogh 
Dánielnek, akik nagy bátorsággal, emberi 
helytállással példásan kitettek magukért. 
Közülük ment fel egy bátor fiatalember a 
padlásra, hogy ott is oltsa a tűzet.

Az oltás megkezdése nélkül a szakem-
ber tájékoztatása alapján még 5 perc és tel-
jesen kiégett volna a ház. Köszönöm a pél-
dás helytállást még egyszer – mondta el la-
punknak Jobb Gyula, Kulcs polgármestere.

Polgármesteri köszönet 
Kulcsi tűzoltó civilek 
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A kikelethez,  
a megújuláshoz  
sok ünnep tartozik.  
A nőnapról és a 
húsvétról kérdeztünk 
három kulcsi hölgyet.

Deák Ibolya 

„Olyan pár kell,  
aki a tenyerén hordoz!”

– Bár a nőnap nem a leg-
jelentősebb ünnep számomra, 
örülök annak, ha megemlé-
keznek rólam ilyenkor, de ez 
nem elvárás. Az lenne az ide-
ális, ha mindennap a központ-
ban lennénk, nem csak ezen a 
napon. A párom mindenesetre 
így gondolja, hiszen már közel 
30 éve élünk boldog kapcsolat-
ban. Bár ehhez bizonyára olyan 
pár kell, mint az enyém, aki a 
tenyerén hordoz és úgy is ke-
zel, hogy nőnek érzem-érezhe-
tem magam. 

Nagyon konzervatív va-
gyok, ezért is tetszenek azok 
a szokások, amelyek az ud-
variasságot, előzékenységet 
helyezik az előtérbe, lehet, 
hogy kicsit múltszázadinak 
tűnik ez a gondolkodás mód, 
de úgy érzem ez megilleti a 
nőket. 

Azt gondolom, hogy nő-
ként van egy fajta más lá-
tószögünk, érzékenységünk, 
empátiás készségünk, szociá-
lis érzékenységünk. Ezzel nem 
azt mondom, hogy a férfiak-
nak nincs, de nyilván a nőből 
származó anyai ösztön, gon-
doskodni vágyás egészen más. 
Ahogy nőként egy problémát is 
másként látok, mint egy férfi, 
aki másként, sokkal racionáli-
sabban közelíti meg a dolgokat. 
Nyilván nem szabad, hogy 

Szabad-e locsolni?
Tavaszi ünnepeink női szemmel 

A köztársasági elnök 
2019. május 26. 
napjára, vasárnapra 
tűzte ki az Európai 
Parlament tagjainak 
magyarországi 
választását.

Átjelentkezés  
másik szavazókörbe

Ha Ön a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban beje-
lentett lakóhelyétől eltérő tele-
pülésen, budapesti kerületben 
(vagy ugyanazon a településen, 
de a lakcíme szerinti szavazó-
körtől eltérő szavazókör terü-
letén) fog tartózkodni, átjelent-
kezéssel szavazhat. 

Kérelmét az EP-választásra 
benyújthatja:
•	 	 online	a	valasztas.hu	hon-

lapon,
•	 papír	 alapon	 postán	 vagy	

személyesen a lakóhelye 
szerinti választási irodá-
ban.

A kérelemben feltüntetett 
adatainak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján fel-
tüntetett adatokkal, ellenke-
ző esetben a Helyi Választási 
Iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik 
ma gyarországi településre (bu-
dapesti kerületbe) lehet.

Minden településen (buda-
pesti kerületben) csak egyetlen 
szavazókört jelölnek ki az átje-
lentkezéssel szavazók részére.

Átjelentkezési kérelem be-
érkezési határideje: 

2019. május 22., 16 óra.

Mozgóurna 
igénylés

Ha Ön a szavazás napján nem 
tud megjelenni a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben, 
mert egészségi állapota (pl. 
kórházban van), fogyatékos-
sága vagy fogva tartása (pl. 
előzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben meg-
akadályozza, mozgóurnát 
kérhet. A törvény kizárólag 
a fenti esetekben engedi meg 
a mozgóurna igénybevételét, 
más indokokra tekintettel (pl. 
munkahelyi elfoglaltság) nem 
vehető igénybe. 

Mozgóurna igénylése az 
európai parlamenti válasz-
tásra:
•	 	 online	a	valasztas.hu	hon-

lapon,
•	 	 papír	 alapon	 személyesen	

vagy levélben  is 
 – a  helyi választási irodá-

ban vagy
 – a szavazatszámláló bi-

zottságnál a választás nap-
ján. 
A mozgóurna igénylésé-
nek szabályai
•	 	 ONLINE  igénylés 

– ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül: 
2019. május 22., 
16 óráig nyújtható be.
– ügyfélkapus azo-
nosítással: a  szava-
zás napján 12  órá-

ig nyújtható be.

•	 	 SZEMÉLYESEN történő 
igénylés 2019. május 24., 
16 óráig nyújtható be.

•	 	 POSTÁN  történő igénylés 
2019.május 22., 16 óráig   
kell megérkeznie.

•	 	 írásbeli meghatalmazás-
sal rendelkező MEGHA-
TALMAZOTT útján  tör-
ténő igénylés 

 – 2019. május 24., 16 órá-
ig  a  helyi választási irodá-
hoz vagy

 – a szavazás napján 12 óráig 
a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

•	 	 írásbeli meghatalmazás-
sal nem rendelkező KÉZ-
BE SÍTŐVEL  (futár, hoz-
zátartozó vagy egyéb sze-
mély)

 – 2019. május 22., 16 órá-
ig  a  helyi választási irodá-
hoz vagy

 – a szavazás napján 12 óráig 
a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást meg-
előző második napon (péntek) 
16 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaz-
nia kell a mozgóurna-igény-
lés okát, valamint, ha nem a 
lakcímére kéri, akkor a pon-
tos címet is, ahova a mozgó-
urna kivitelét kéri.

Aki mozgóurnát kért, a 
sza vazókörben „hagyományos 
módon”, azaz személyesen nem 
szavazhat.

A választás 
május 26-án 
06.00 órától 

19.00 óráig tart. 

A választópolgár az értesítő-
ben megjelölt szavazókörben 
tudja szavazatát leadni.

Május 26-án szavazunk
2019-es európai parlamenti választás Magyarországon 

További 
információk 

megtalálhatók  
a http://www.valasztas.hu/ 

ep2019 honlapon. 

A Helyi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Árva Helga jegyző 

E-mail: jegyzo@kulcs.eu
Telefonszám:  

06 (70) 639-0139

A Helyi Választási Iroda vezető 
helyettese: Mészáros Zita

E-mail: igazgatas@kulcs.eu
Telefonszám:  

06 (70) 639-0135
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az érzelmek vigyék el az em-
bert, főleg fontos kérdésekben. 
Tudni kell ezt a helyén kezelni, 
de mindenképp hozunk ma-
gunkkal a saját nemiségünk-
ből egy fajta pluszt. 

– A húsvét egy vallási 
ünnep, de nekem általában 
a valláshoz köthető szemé-
lyekkel volt bajom, mert nem 
éppen a közösséget formál-
ták. Bár a lányom és én ma-
gam is meg vagyunk keresz-
telve, de a hitem valójában 
itthon gyakorlom, az univer-
zumban hiszek. 

A húsvét nálunk mindig 
családi körben telik. Készü-
lünk, mert a kislányom na-
gyon szeret sütni, a papa is 
nagyon szeret főzni. Vasárnap 
tartjuk a húsvéti családi ebé-
det, hétfőn pedig inkább pihe-
nünk. Míg a lányom kicsi volt, 
a húsvétoknak része volt a lo-
csolkodás is és az elmaradha-
tatlan tojáskeresés. Hatodikos 
volt a lányom, mikor már egy 
éve tudta, hogy nincs nyuszi, 
de nem akart rosszat a család-
nak így nem árulta el. Most 
már a lányom érettségijére ké-
szülünk. Ezért a családi szo-
kásokból kevés maradt, de ha 
a tulipánfánk éppen húsvétkor 
virágzik, akkor mindig készí-
tünk közös fotókat. 

Papp Dorottya 

„Minden évben ugyan úgy...”

– A családom férfi tagjai-
tól, édesapámtól, nagypapám-
tól és a páromtól idén is, mint 
minden évben virágot kaptam 
nőnapra. 

– Tősgyökeres kulcsi va-
gyok, ide jártam óvodába és 
általános iskolába is. Ven-
déglátást szervező vendéglős-
nek tanultam a Duna újvárosi 
Kereskedelmi Közép iskolában. 
Majd az óvodai dajka képzést 
is elvégeztem, jelenleg pe-
dig a virágkötő és a köny-
velő szakmában is tanulmá-
nyokat folytatok. A húgom 

a Kulcsi Általános Iskolába 
jár. Az anyukám a Kistérségi 
Egészségügyi Központban 
ápolónőként, édesapám, pedig 
villanyszerelőként a vasmű-
ben dolgozik. Ápoljuk a kul-
csi hagyományokat, a Szüreti 
Bálon is beöltözik népviselet-
be az egész család, ilyenkor 
húsvétkor is várjuk a locso-
lókat. Minden évben úgy ké-
szülünk, hogy tojást festünk és 
süteményt sütünk. Leginkább 
zserbót és linzert készítünk, 
gyakran én magam sütöm a 
finomságokat. 

Holl Tamásné, Kata

„Családi hagyomány  
édesanyámmal  
és lányommal...”

– Gyerekkoromból nagyon 
szép emlékeim vannak a nő-
napról. Kisiskolás voltam, ami-
kor egyszer attól a fiútól kap-
tam virágot, aki nagyon tet-
szett nekem, és most is ma-
gam előtt látom azokat pici, 
hóvirág csokrokat, amiket ak-
kor árultak. Számomra akkor 
ezek egyet jelentettek a nő-
nappal. Nos, azóta felnőttem, 
a hóvirág is tiltólistára került, 
de március 8-án még min-
dig szeretek arról megemlé-
kezni, hogy nőnek születtem. 
Manapság már kicsit megko-
pott ugyan a fénye, de szerin-
tem igenis ünnepeljük márci-
us 8-án azt, hogy nőnek szü-
lettünk. És azt is, sokkal sza-
badabb életet élhetünk, mint 
elődeink.

Az életem mostani idősza-
ka munkával zsúfolt, renge-
teg a határidő, ezért sokszor 
úgy érzem, egy végeláthatat-
lan taposómalomban vagyok. 
Végül ez a nap mégis színes-
sé és ünnepivé vált! A mun-
kahelyemen hagyományokhoz 
híven Jobb Gyula polgármes-
ter személyesen egy-egy szál 
virággal fejezte ki tiszteletét 
és megbecsülését valamennyi 
munkatársunk iránt e nap al-

kalmából. Külön örömmel tölti 
el a szívemet, hogy több szülő 
nem csak ránk felnőttekre gon-
dol, de gyermekük csoportjá-
ba járó kislányokat is megle-
pik a nőnap alkalmából. Ez a 
fajta szülői minta, példamuta-
tás nagyon fontos a gyermeke-
ink életében és nagyon büsz-
ke vagyok azon szülőtársaim-
ra, akik gyermekeiknek ezt to-
vábbadják.

Az estébe nyúló munkát kö-
vetően férjem már otthon várt. 
Lányommal egyszerre érkez-
tünk haza, édesapja pedig egy 
csodálatosan finom vacsorával 
lepett meg bennünket, amit sa-
ját maga készített, és természe-
tesen az elengedhetetlen tuli-
páncsokrunk is ott díszelgett 
átadásra várva.

– A húsvét a kereszténység 
legnagyobb ünnepe a feltáma-
dást és az új életet ünnepeljük, 
de a valláson túl a tavaszvárás, 
a tavasz eljövetelének ünnepe 
is. Természetesen a családom-
mal együtt készülünk erre az 
ünnepre is. 

Ennek tiszteletére ünne-
pi asztalt varázsolunk, és év-
százados hagyományként hí-
mes tojásokat készítünk. 
Elmaradhatatlan dísze az asz-
talunknak az aranyeső és bar-
kacsokor, amire általunk készí-
tett tojások kerülnek. 

Családi hagyomány, hogy 
édesanyámmal és lányommal 
együtt már előző nap elkészít-
jük a írókázott és berzselt tech-
nikával készült magyar húsvéti 
tojásokat. Amíg festjük a tojá-
sokat beszélgetünk, felidézzük 
az előző húsvétokat és jókat ne-
vetünk. Ezek az együtt töltött 
délutánok-esték visszahozha-
tatlanok és nagyon boldog va-
gyok, hogy Fruzsi lányom, aki 
ugyan már 20 éves, még most 
is igényli ezeket a közös készü-
lődéseket, és remélem, hogy ő 
is tovább fogja vinni majd ezt 
a hagyományt, amikor csalá-
dot alapít.

Szabad-e locsolni?
Tavaszi ünnepeink női szemmel 
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Legutóbbi múltba 
tekintésünk 
folytatásaként most 
a kulcsi református 
gyülekezetnek 
otthont adó templom 
történetéből emelünk 
ki fontosabb 
eseményeket. 

Forrásként Oberrecht Kornél 
korábbi helytörténeti kiad-
ványát, azon belül is Kassai 
Sándor – ki hosszú ideig szol-
gálta lelkipásztorként egyhá-
zát és egyben kulcsi híveit is 
– írását használjuk fel.

Kulcs akkori lélekszáma 
messze elmaradt a mai, de még 
a közelmúltbelitől is. Azon be-
lül is a többség katolikus vallá-
súnak tartotta magát, a refor-
mátus közösség jóval szűkebb, 
de nagyon összetartó volt.

A Duna túlsó oldalán – 
a Csepel sziget legdélebbi 
településén – Makádon fő-
ként református közösség-
hez tartozók éltek. Kulccsal 
való szoros kapcsolatukat 
– a Duna elválasztó mivol-
ta ellenére – az adta, hogy 
Makádon a természeti adott-
ságok nem kedveznek a sző-
lő művelésének, ezzel szem-
ben Kulcson annál inkább. 
Így már a régi idők óta na-
gyon sok makádinak volt 
szőlős birtoka présházzal, 
pincével a kulcsi dombokon. 
Rendszeresen kellett művel-
ni a szőlőt, majd óvni, gon-
dozni a „hegy levét”, ezét na-
gyon sok idejüket töltötték 
itt – majd sokan maradtak 
is végleg Kulcson.

Természetesen nem csak 
innen, hanem máshon-
nan is voltak bevándorlók. 
Mindenesetre akárhonnan 
is jöttek, magukkal hozták 

Istenbe vetett hitüket és egy-
házuk iránti szeretetüket.

A kulcsi gyülekezet éle-
te összefonódott a társegy-
házközség – Dunapentele – 
(a későbbi Dunaújváros) és 
Rácalmás településekkel. Az 
első jegyzőkönyvi feljegy-
zés 1907-ből való, amikor 
Dunapentelén Bátri Sigrai 
Pál földbirtokos összehívja 
a községben élő reformátu-
sokat. Az 1910. április 3-án 
megtartott gyűlés pedig már 
kívánatosnak tartja, hogy 
Kulcs községben szervezze-
nek leányegyházat. Ez hama-
rosan meg is történik. Előbb 
Iváncsához tartozik, ahonnan 
a lelkipásztorok rendszeresen 
kijártak a szolgálatot elvégez-
ni. Hosszú esztendőkön át az 
állami általános iskolában (a 
régi iskola-épületben, me-
lyet ma tanáriként használ-
nak) tartották az istentiszte-
leteket, nevezetesen az elsőt 
1929-ben.

Később a falu közepén 400 
négyszögöles telket vásárolt a 
kis gyülekezet azzal a szándék-
kal, hogy oda majd templo-
mot építenek. 1934-ben ké-
szíttetettek a hívek közada-
kozásból egy 100 kilogram-
mos harangot. Ha templom 
nem is, de még ebben az év-
ben ide került az állványra sze-
relt harang. 

A harang felirata: „Készült 
Isten dicsőségére a Rácalmás-
Kulcsi Fiókegyház áldozat-
készségéből az Úrnak 1934. 
esztendejében. Öntötte 
Szlezák László harangöntő, 
Magyarország aranykoszorús 
mestere Budapesten.”

Az egyháztagok áldozat-
készségéből az 1937–1938-as 
esztendőben megvásárolták az 
úrasztali edényeket: ezüst ke-

nyérosztó tányért, kelyhet és 
keresztelőkancsót.

Az iskolába járó reformá-
tus gyerekek hittani nevelése 
sem maradt el. Előbb Lutár ta-
nító, később pedig több évti-
zeden keresztül Takó Gyula 
tanító végzett eredményes 
munkát. Kun János és fia, 
Kun László – temető céljá-
ra – 800 négyszögöl terüle-
tet hagyományozott a gyüle-
kezetre. Erre a korszakra esik 
idős Balogh József gondnok-
sága is, aki hosszú esztendő-
kön keresztül buzgó segítője a 
felekezetnek. Változást hoz az 
1940. szeptember 22-én meg-
tartott gyűlés. Elhatározták, 
hogy – Kulccsal együtt – öt 
fiókegyházból Pusztaszabolcs 
központtal anyaegyház lé-
tesüljön. Ettől kezdve már 
Pusztaszabolcsról jártak ide 
a lelkipásztorok szolgálni.

1949-ben megtették az el-
ső lépést Dunapantele-Rác-
al más-Kulcs külön egyház-
községgé alakulásának útján. 
1951-ben Adorján József lel-
kipásztorsága alatt létrejött 
az anyásítás. 1951-ben a régi 
vágy végre beteljesült: templo-
ma lett a gyülekezetnek! 4000 
forintért megvásárolták Nagy 
Sándor darálóját, melynek át-
építésével alakult ki a jelenlegi 
templom. Ehhez el kellett adni 
a korábbi helyszínnek vásárolt 
telket, megindult az adakozás, 
gyűjtés. Sokan közmunkával 
segítették az építkezést. Több 
mint 11 000 forintos költséggel 
elkészült a jelenlegi templom, 
homlokzatán az apostoli kö-
szöntés feliratával: „Kegyelem 
néktek és békesség».

A templom épületén komo-
lyabb felújítás 1974-ben volt 
– a tetőszerkezetet és a tor-
nyot érintette. 1997-ben a kül-

ső-belső tatarozás folyt, mely-
hez az önkormányzat jelentős 
segítséget nyújtott. Következő 
évben a kerítés készült el id. 
Kocsis Antal gondnok szerve-
zésével, nagy társadalmi ösz-
szefogással.

A múltba tekintés után a 
közeli jövőről – a még csak 
rövid ideje szolgálatot ellátó 
fiatal lelkész – Fodor Istvánt 
beszél:

Vannak a történelemben 
„alkalmak” amit ógörögül 
„kairosznak” hívnak, ehhez 
hasonlóak a mi kicsiny éle-
tünknek, vagy egy gyülekezet 
életének is időszakai. Olyan 
időszakok, amikor csak egy 
adott lépés tehető meg, ami-
kor el kell fogadjuk, hogy 
„most kell megtörténjen” va-
lami. Ilyen a kulcsi új temp-
lom építése is. Gyülekezetünk 
pályázatot nyert, így jelenle-
gi kis templom mellé egy na-
gyobb férőhellyel rendelkező 
templom készül. Az új temp-
lom nem lesz monumentális, 
de legalább már a családi kará-
csony alkalmával könnyen el-
férünk majd benne. A leen-
dő 100 m2 és az azon kívül a 
mosdók és teakonyha is képes 
lesz a közösség igényeit kielé-
gíteni egy-egy nagyobb ren-
dezvényhez, kiscsoportos al-
kalmak megtartásához is le-
hetőséget nyújt majd. A régi 
épületet sem volt szívünk fel-
adni, így az új feladatot nyer, 
lelkészi hivatal és gyermek-is-
tentiszteleti kisterem lesz be-
lőle! Az épület elkészülése még 
tervezési fázisban van, min-
dent megteszünk azért, hogy 
az épület sikeresen elkészül-
jön – bár a 2019-es karácsonyt 
még valószínűleg nem tarthat-
juk ott.

Oberrecht Tamás

Kulcs története
Pillanatképek a Kulcsi Református templomról 
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Intézze önkormányzati 
ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors 
megoldás nyújt a 
bárhonnan elérhető 
Önkormányzati Hivatali 
Portál 

Házasságkötés, gyermekszü-
letés, építkezés, autóvásárlás, 
vállalkozásindítás, mind-mind 
fontos és örömteli, ugyanakkor 
kétségtelenül hivatalos ügy-
intézéssel is járó események. 
Januártól már minden magyar-
országi településen, így nálunk 
is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, 
amelyen keresztül online, akár 
a saját nappalinkból is kényel-
mesen és gyorsan intézhetők 
az önkormányzati hivatali 
ügyek a hét minden napján. 
Így életünk kisebb-nagyobb 
eseményei és azok adminiszt-
rációs feladatai is sokkal köny-
nyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos 
ügyben keressük fel a helyi 
önkormányzatot, a hivatali lá-
togatások száma pedig tovább 
nő életünk nagy pillanatainál. 
Anyakönyvi kivonat kiállítá-
sa, gépjármű- és építményadó 
bejelentés, szociális támogatási 
kérelem benyújtása, szálláshely 
nyilvántartásba vétel, iparűzé-
si adó bevallás és még sorol-
hatnánk azon tevékenységeket, 
melyek általánosan a szemé-
lyes ügyintézések közé tartoz-
nak és automatikusan a hosszú 
sorban állás jut róla eszünk-
be. Ez a kép azonban 2019-
től teljesen megváltozik, mert 
az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül már egy-
re több ügyet elektronikusan 
is intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi ebéd 
után is.

Az e-ügyintézés országosan 
egységes ügymenetet biztosít 
és ahogy a személyes ügyfélfo-

gadásnál megszokhattuk, úgy 
a digitális térben is végig ve-
zet minket a jól ismert folya-
matokon. Első lépésben saját 
magunk beazonosítása törté-
nik, majd a lakossági és vállal-
kozási ügyintézés kiválasztása, 
ezt követően pedig a szüksé-
ges adatok megadása. Mindezt 
a legnagyobb biztonság mel-
lett, gyorsabban, átláthatób-
ban és papírmentesen, vagyis 
környezetkímélőbb módon te-
hetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül bejelentke-
zett felhasználók számos helyi 
lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális vagy adóügyet in-
díthatnak, az online űrlappal 
nem rendelkező ügyek esetén 
pedig az e-Papír szolgáltatást 
lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választó-
kat a belépést követően azo-
nosítja a rendszer és az űrlapok 
általános adatai automatikusan 
kitöltésre kerülnek, rövidítve 
így a ráfordított időt. A fel-
használók bármikor nyomon 
követhetik az általuk elektro-
nikusan indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kat-
tintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és 
megnyithatják a lementett űr-
lapokat. 

A gyorsabb ügyintézést tá-
mogatja, hogy a lakosság mel-
lett a  vállalkozások is kényel-
mesen teljesíthetik adóbeval-
lással kapcsolatos ügyeiket és 
távolról is lekérhetik helyi adó-
egyenlegüket és aktuális folya-
mataik státuszát.

Az Önkormányzati  
Hivatali Portál a https:// 
e-onkormanyzat.gov.hu

weboldalon érhető el, melyet  
településünk weboldalán is 

megtalálnak.

  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
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  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. Szlávik Ferenc 06 (30) 951-0062

 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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A Jövő Kulcsa 
Egyesületnek és Duna 
parti településünknek 
jövője szempontjából 
egyaránt fontosak 
az ovisok, és a Víz 
Világnapja által 
képviselt célok,  
a vizeink védelme. 

Ezért nem volt kérdés, hogy 
a világnap alkalmából az ovi-
soknak meghirdetett rajzpá-
lyázat mögé állunk. Gyönyörű 
alkotások születtek, csodaszép 
a Faluház a sok kiállított gye-
rekrajzzal – mondta el lapunk-
nak Moró Péter A Jövő Kulcsa 
Egyesület elnöke.

Moró Péter elnök az egyesü-
let nevében édesség csomago-
kat adott át, az önkormányzat 
részéről játékokat kaptak a te-

hetséges kis alkotók, valamint 
minden a pályázaton részt vett 
gyermek csokoládét kapott.

Füles csoport 4-5 évesek
Itt nem választottunk helye-
zetteket, hanem minden gyer-
mek kapott ceruzakészletet és 
egy csokoládét, aki rajzolt. A 
csoport közösen kapott az ön-
kormányzattól egy óriás rajz-
táblát, melyre minden gyer-
mek rajzolhat krétával.

Nyuszi csoport 5-6 évesek
I. Boros Janka 
II. Sonkoly Natália
III. Pallai Mia

Micimackó csoport 6-7 évesek
I. Nagy Anna Ria
II. Papp Viktória
III. Kucsera Panna

Benne leszünk a TV-ben!
Településünkön áprilisban 
az M1 Életkor című műsora 
számára forgattak. Ez a rész 
április 21-én került adásba. 
Ebben az adásban  ugyan-
is A Jövő Kulcsa Egyesület 
tagjai főztek Fejes Brigitta 
konyhájában, sok érdekes 
információt megtudha-

tunk, leginkább a maradék 
húsvéti főtt tojás ízletes 
fel használásáról. 

A televízió munkatársait 
megbabonázta szép kis fa-
lunk, ezért várhatóan a tele-
vízió kamerája a Falunapon 
és júliusban az idősek talál-
kozóján is forog majd.

Vizeink védelme
 Gyermekrajz kiállítás 

Tojásfa állítás
Több mint 270 tojás 

A Kulcsi Vidám Közösség 
április 3-án tojásfát állított, 
melynek még  a környékbe-
li települések is a csodájára 
jártak. A hagyományteremtő 
eseményre meghívást kapott 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde is. A to-
jásfa a Faluház előtti park-
ban készült el. A díszítés-

ben részt vettek az ötletadó 
szervező Vidám Emberek 
Közösségének tagjai és a 
gyermekek is, így több mint 
270 tojás került fel a kulcsi 
tojásfára. A tojásdíszítésben 
résztvevő ovisokat tízórai-
val látták vendékül a már 
húsvéti hangulatú parkban a 
szervezők.

Tevékeny hónap volt az 
április – mondta a Vidám 
Emberek Közösségének ve-
zetője, Kaiserné Gödöny 
Erzsébet. – A tojásfa dí-
szítés után szülinapi mű-
sort adtunk elő a százéves 
Mária néni tiszteletére 
rendezett ünnepségen. 
Virágosítottunk a katolikus 
templom előtt, az óvoda előt-
ti téren és az ott lévő palánk-

nál is. Mezőfalván voltunk a 
Költészetnapi Versünnepen. 
Hárman is mondtunk verset 
a vidám közösség tagjai kö-
zül. Színházban is voltunk, 
és négy tagunk részt vett a 
virágvasárnapi zarándokla-
ton, de most már teljes erő-
bedobással a Falunapra ké-
szülünk. Új jelmezzel és sok-
sok gyakorlással készülünk 
az új műsoruk bemutatójára. 

Ősbemutató a Falunapon


