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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.

Ünnepség a magyar szívekben 

A rendezvényről készült beszámolónkat a 6. oldalon olvashatják. 
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető prob-
lémák ismét a csatornázással, 
az utak állapotával, a közvilágí-
tással kapcsolatosak. Erről kér-
deztük tehát a polgármestert, 
Jobb Gyulát.

• Hol tart a csatorna kivitele-
zés? Mikor állítják helyre az 
utakat?

– A csatorna kivitelezés mun-
kálatai az ütemtervnek megfe-
lelően haladnak. Hamarosan 
befejezik az egyik legkiemel-
tebb részt, a Kossuth Lajos ut-
ca Önkormányzat és az óvoda 
előtti körforgó közötti szakaszát, 
amely jelenleg leginkább akadá-
lyozza a forgalmat.

Ezután a lefelé vezető utcák 
következnek, mint az Árpád ut-
ca, a Dózsa György út és a Bem 
utca, valamint a Sőtér sétány. 

Ha az ingatlanokra törté-
nő bekötéseket nézzük, ak-
kor a Bem utca és a Sőtér sé-
tány, illetve a Deák Ferenc utca 

még hátra van, hi-
szen az Árpád 
és a Dózsa 
György ut-
cákban ez 
már elké-
szült, ott 
már csak a 
gerincveze-
ték lefekteté-
se hiányzik.

A kivitelező tá-
jékoztatása alap-
ján az említett öt 
utca csatornázásá-
nak befejezése júniusra várható.

Az utak helyreállításának ha-
tárideje egyébként hat hónap, 
tehát maximum fél év, amíg 
az ideiglenes út kiszolgálhat-
ja a közlekedést. Például, dec-
emberben fejezték be a Rákóczi 
utcát, így ha ezt a hat hónapos 
kötelező határidőt nézzük, ak-
kor várhatóan május közepén-
június elején meg kell kezdenie 
a kivitelezőnek az út végleges 
helyreállítását. Az árajánlataik 
már meg vannak, jelenleg ki-
választás zajlik, rövidesen meg-
kezdik a végleges aszfaltburko-
lat kialakítását.

A hetente lefolytatott koope-
rációs értekezleten folyamato-
san jelezzük észrevételeinket, 
így a már megsüllyedt ideiglenes 
burkolatokról is beszámolunk. A 

megbízott szakmai tanács-
adóval közösen jár-

juk be a problé-
más területe-

ket. Az ön-
kormányzat 
műszakilag 
nem szól-
hat bele a 

kivitelezésbe, 
azonban észre-

vételeinket megte-
hetjük, és meg is 
tesszük.

Mivel a 
Kulcsi csatorna-

beruházás része egy hármas 
projektnek, a Dunaújvárosi és a 
Rácalmási készültségtől is függ 
majd, a mi rákötésünk időpontja.

Jövet-menet településünk la-
kói is láthatják a 6-os főút, il-
letve a bekötő út mellett lehe-
lyezett csöveket, melyek fon-
tos elemei a kiépítésre kerülő 
főgerincvezetéknek. Ezen ke-
resztül fog távozni a szennyvíz 
Kulcsról, majd a három érin-
tett település főgerincvezetékei 
egyesülnek egy vastagabb ke-
resztmetszetű csőben, amin ke-
resztül a Dunaújvárosi szenny-
víztisztítóba jut.

• Mikor javítják ki a kátyús 
utakat?

– Most, hogy az időjárás 
már lehetővé teszi a munka-
végzést, elkezdtük a problé-
más külterületi utak helyreállí-
tását. Az Adonyi utat, valamint 
a Kiskert utcát már rendbe tet-
tük. Sőt, biztosan látják a ked-
ves lakosok, hogy több helyre, 
így a Virághegyre is megkezdtük 
a kohósalak kiszállítását. A ter-
vek szerint, a kátyúkat kitöltjük 
kohósalakkal, és arra zárunk rá, 
egy vékonyabb murva réteggel, 
megkönnyítve a közlekedést. A 
munkák elvégzésére vállalko-
zót kellett megbíznunk, hiszen 
az önkormányzat nem rendel-
kezik az ehhez szükséges gép-
parkkal. A település részéről 
Pulai Tibor, településgondnok 
irányítja a munkálatokat, ha 
kell akár a köz-foglalkoztatot-
tak segítségét is igénybe véve.

• A közvilágítás bővítéséről 
konkrétumokat ígértünk...

– Igen, a közvilágítással kap-
csolatban a sokat említett tény-
szerű felmérés elkészült. A köz-
világítás hivatalos és szabályos 
kiépítésére, bővítésére, több 
mint tíz utcában kerül sor, me-
lyek az áramszolgáltató ígérete 
alapján nyár végére elkészülnek. 
Megszületett a megállapodás az 
E.ON-nal. 

Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Sok kényelmetlenségnek az 
az oka, hogy sokan és egyre 
többen élünk Kulcson. Nyilván 
míg kevesebben voltunk, nem 
zavartuk egymást, de most a 
kényelmes és békés egymás 
mellett éléshez be kell tarta-
nunk a szabályokat. Sokat je-
lentene a segítő hozzáállás nem 
pedig mindig csak a negatív 
kritika a munkánkkal kapcso-
latban. Néha bizony én is szíve-
sen kritizálnám más munkáját, 
csak az a probléma, hogy nem 
nagyon van mit. Persze tisztelet 
a kivételnek. Jelenleg a Kiskert 
utcában folynak az útjavítási 

munkák, a folytatást pedig az 
Adonyi utca több szakaszá-
ban tervezzük.

Szívesen fogadjuk a segítő 
felajánlásokat az útjavítással 
kapcsolatban is, a kétkezi 

munkának legalább úgy fo-
gunk örülni, mint az anyagi 
felajánlásoknak. Ezzel a há-
zuk előtt hozzájárulhatnak 
útjaik javításához, meggyor-
síthatják a munkánkat. Ha 
önök úgy döntenek, hogy 
szívesen saját kezükbe ven-
nék a házuk előtti útszakasz 
javítását, a javításhoz szük-
séges salakot és murvát a 
helyszínre szállítva segítjük a 
kezdeményezésüket. Kérem, 
hogy jelezzék igényeiket a  06 
(70) 639-0161-es telefonszá-
momon – nyilatkozott Pulai 
Tibor település gondnok.  

Jobb Gyula polgármester  
és unokája Dominik
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A tervezés után, az E.ON 
építi ki a közvilágítási szálat, 
mely az áramszolgáltató költ-
sége és hatásköre, majd ezt kö-
veti a lámpatestek felhelyezése. 
Ez már önkormányzati finanszí-
rozású költség lesz, a lámpates-
tek darabja, megközelítően 50-
60 ezer forintba fog kerülni. 

Zárásként szeretném meg-
köszönni a Szemétszüreten 
résztvevő diákok, pedagógu-
sok, szülők, valamint azon lel-
kes civil csoportok és önkén-
tesek áldozatos munkáját, akik 
tevékenységükkel részt vettek 
és vesznek településünk szebb, 
élhetőbb környezetének kiala-
kításában és pozitív példával 
járnak elő a többi kulcsi, illet-
ve gyermekeink és mindnyá-
junk számára és „Nem csak be-
szélnek róla, de tesznek is ér-
te”. A felhívásból mostanra már 
örömmel tapasztaltam, hogy 
igazi kulcsi mozgalom lett. 
Mindenkinek, aki tesz gyönyö-
rű kis falunkért, Kulcsért sze-
mélyesen köszönöm, a munká-
ját a magam, az önkormányzat, 
valamint a családom, és a jövő 
kulcsi nemzedék – többek kö-
zött – az unokáim nevében is. 
Minden segítséggel a rendel-
kezésükre állunk. Köszönöm a 
jó példákat – mondta el Jobb 
Gyula, Kulcs polgármestere.

Kulcs község fejlesztési 
terveit Fejes Balázs 
alpolgármester 
részletesen mutatja be 
rovatunkban. 

Hónapról hónapra megismer-
hetik olvasóink, Kulcs község 
lakói, településünk fejlesztései 
terveit, képekkel, látványtervek-
kel ábrázolva. Részleteiben is be-
tekintést nyerhetnek az aktuális 
és folyamatban lévő pályázatok-
ba, fejlesztési tervekbe, melyek 
megvalósulásával településünk 
egy modern 21. századi, fenn-
tarthatóan fejlődő Kulcs felé 
mutat. 

Kevés település büszkélked-
het avval, amivel Kulcs köz-
ség, hogy állandó lakóinak szá-
ma évről-évre növekszik, de 
ennek a társadalmi fejlődésnek 
ára van, komoly terheket is ró 
az Önkormányzatra a helyi igé-
nyek minél szélesebb körben tör-
ténő kielégítése. 

A jelenlegi (2018.12.31.) 
3.282 fő (igen, ismét bővültünk 
51 fővel a tavalyi évhez képest!) 
állandó lakosságunk bölcső-
dei és óvodai ellátását a Kulcsi 

Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde látja el, fenntartója a 
Kulcs Községi Önkormányzat. 

A 2009. év szeptemberében 
10 férőhelyre létesített bölcsődei 
ellátásra már a nyitáskor 21 kis-
gyermekes család jelezte igényét, 
így hamar körvonalazódott az itt 
élő családok és az Önkormányzat 
számára, hogy elenyésző a biz-
tosított férőhelyszám az ellátást 
igénylők számára. 

A bölcsődei egy csoport je-
lenlegi – törvény által maximáli-
san engedélyezett – 14 férőhelyé-
vel nagyon kedvezőtlenül tudjuk 
biztosítani az osztatlan korcso-
portú csoportban a gyermekek 
napközbeni ellátását, ezért egy-
re több felháborodás érkezik, 
hogy van bölcsődéje a község-
nek, de minek, mert a férőhely-
szám és a teljes korcsoporti le-
fedettség nem megfelelő az ellá-
tásban. Tovább rontja a helyzetet, 
hogy a községben ezen az egy 
önkormányzati fenntartású böl-
csődei csoporton kívül nincs a 
szülők számára olyan szolgálta-
tás, ami biztosítaná a napközbeni 
ellátást a három éven aluli gyer-
mekek és családjaik részére. Sem 

mini bölcsőde, sem családi nap-
közi, sem időszakos gyermekfel-
ügyelet, sem házi gyermekgon-
dozás, sem nyitva tartáson túli 
gyermekfelügyelet, sem játszó-
csoport. 

Az elmúlt 5 év népességi 
adataiból egyértelműen kitű-
nik, hogy Kulcson a 3 év alatti 
gyermekek száma biztosan 100 
fő felett állandósult (2019. év-
ben már 139 fő!), így a bölcső-
dés korú gyermekeink létszáma 
jóval több, mint amit az intéz-
ményünk el tud látni, ezért az 
adott ellátás 1 csoporttal történő 
bővítése mindenképpen megala-
pozott és indokolt, egy hiánypót-
ló beruházás. 

Amikor 2014. évben he-
lyet foglaltunk az Önkor-
mányzatban, már tudtuk jól, 
hogy ezen probléma megoldása 
ránk vár, ezért is tartottuk fon-
tosnak, hogy a képviselő testü-
letünkben egy olyan személy is 
helyet foglaljon, aki ezt a felada-
tot mind szakmailag, mind az el-
kötelezettséget tekintve a legma-
gasabb szinten tudja képviselni. 
Ő Holl Tamásné, Kata. 

Jövőkép
Bölcsődefejlesztési pályázatunk – A legkisebb kulcsiakra is gondolva 

Kiépítik, illetve bővítik  
a közvilágítást: 

Adonyi út • Adonyi út 
előtt 5256 hrsz.  

• Adonyi út trafós Meggy 
úttal szemben • Diós út 

• Csalogány utca  
• Csalogány u., Kőbányai 

u., Radicsa u. sarok 
dupla oszlop • Kőbányai 
út • Kőris utca • Tamási 

Áron utca • Határ út  
• Deák Ferenc utca  

• Fecske utca • Orgona 
utca • Virághegyi utca  

• Rozmaring utca  
• Faiskola utca

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az új Bölcsődénk 
látványterve
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Mivel a jelenlegi óvodai épü-
let és telek adottságaink nem 
teszik lehetővé, hogy meglévő 
telephelyen bővítsük bölcső-
dei csoportjaink számát, ezért 
új telephelyre, új épület építé-
sével kívánjuk ezt a problémát 
megoldani.

Sajnos az egykori Önkor-
mányzati vezetés nem nézett 
előre, és az óvodai, bölcsődei 
intézményt olyan telekre léte-
sítette, mely nagysága további 
beépítést nem tesz lehetővé. A 
Pálhalmai földek közé ékelőd-
ve, nem látunk a közeljövőben 
valódi esélyt az ingatlan bőví-
tésére további szomszédos tel-
kek esetleges megvásárlásával, 
vagy tartós használatával pedig 
számos alkalommal tettünk rá 
ajánlatot, nyújtottunk be kérel-
met, de ez idáig mindig nem le-
ges választ kaptunk rá. 

Tovább nehezítette a fejlesz-
tési elképzeléseinket, hogy 2014. 
évben a testületbe kerülésünkkor 
nem volt az Önkormányzat tu-
lajdonában semmilyen, közössé-
gi célú fejlesztésre alkalmas, sza-
bad, beépítetlen ingatlan, ezért 
is tartottuk kiemelten fontosnak, 
hogy olyan építési telkeket vásá-
roljunk, melyek kellő alapot je-
lentenek ezen fejlesztési elképze-
léseinknek ugyanis, ha nem len-
ne mire építenünk, akkor csak 
álmodoznunk lehetne. 

Kormányunk családbarát ter-
veibe tartozik – az uniós elvárá-
sokhoz illeszkedve – az is, hogy le 
kell bontani azokat az akadályo-
kat, amelyek a nők munkaerő pi-
aci részvételét korlátozzák, ezért 
ezen cél elérése érdekében a je-
lenlegi, a 0-3 éves korosztály böl-
csődei férőhelyeinek számát úgy 
kell növelni, hogy az 2030 végére 
a korcsoporti igények 33% részé-

re biztosítsa a szükséges napköz-
beni ellátást. Ez nálunk a jelen-
legi helyi adottságaink tükrében 
10% körül van, így a tervezett 
fejlesztés eredményeként – mely 
alapján a jelenlegi 14 férőhellyel 
szemben 26 kisgyermeket tud-
nánk ellátni teljes korcsoporti 
lefedettség mellett –  ez arány 
22%-ra nőne, ami már közelíte-
ne az uniós és kormányunk által 
megfogalmazottokhoz is. 

Ezen szint teljesítéséhez szük-
séges fejlesztésekre az önkor-
mányzatok nagytöbbsége nem 
rendelkezik saját pénzügyi for-
rással, ezért azt elsősorban külső, 
vissza nem térítendő támogatás-
sal tudjuk mi is csak kivitelezni.

A fejlesztési igényeinket rang-
sorolva az első sorba került böl-
csődei beruházási tervünket elő-
ször 2016. évben nyújtottuk be az 
uniós TOP pályázati rendszerébe 
támogatási igényként, akkor még 
az Óvodai intézmény korszerű-
sítésével karöltve, melyre nem-
régiben érkezett elutasító válasz 
más térségek előnyben részesí-
tésére hivatkozva. 

Folyamatosan keressük a kí-
nálkozó forráslehetőségeket, 
ezért idén márciusban újfent 
benyújtottuk a már kizárólag 
hazai költségvetés terhére kiírt 
Bölcsődei fejlesztési programra 
támogatási kérelmünket, mely-
hez szükséges építési engedélye-
zési terveket elkészítettük, az el-
járást megindítottuk.

Az új, kétcsoportos (14+12 
fős) bölcsődei intézmény terve-

zetten a 2016. évben vásárolt, a 
község új központjában helyet 
foglaló Egészségház melletti tel-
ken kerül felépítésre. Ezen ingat-
lan méretei, övezeti besorolása, 
elhelyezkedése alkalmassá teszi 
a tervezett épület és környezete 
kialakítására és egyéb projektek-
hez való illeszkedésre. 

A tervezett beruházás mű-
szaki része a 446 m2 hasznos 
alapterületű intézményen kí-
vül két darab, összesen 280 
m2 alapterületű játszóudvar a 
telepített és mobil mozgásfej-
lesztő játékokkal, teljes körű, az 
ellátáshoz szükséges eszközbe-
szerzés, és a szükséges, egyéb 
infrastruktúra kialakítása. 

Az üzemeltetés és fenntar-
tás hatékony biztosítására egye-
bek mellett az újonnan létesített 
bölcsődei infrastruktúra előnyei, 
az épület energia hatékonysága, 
megújuló energiaforrások (15 
kW napelem és a kivitelezés előtt 
álló biomassza fűtőműhálózatra 
történő rácsatlakozás) használa-
ta szolgál. 

Reméljük, hogy hamarosan 
sikerre vihetjük az adott fejlesz-
tési tervünket is, és mielőbb a 
lakosság szolgálatába állíthat-
juk a helyi igényekre alapozott, 
korszerűsített ellátásunk része-
ként azt. 

Én személy szerint köszönöm 
Holl Tamásné szakmai, a Jegyző 
asszony jogi és a képviselő testü-
let hozzájáruló támogatását a be-
mutatott fejlesztési tervünk meg-
valósíthatóságához.

 A jelenlegi 14 fős bölcsis csoportot már rég kinőttük

(Folytatás a 3. oldalról.)

Jövőkép: Bölcsődefejlesztési pályázatunk 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044
ÉszaK- És KözÉP-dunántúli szEnnyvízElvEzEtÉsi 
És-KEzElÉsi fEjlEsztÉs 2. (ÉKdu 2)
2019. Április 04. 17:00 óra, Kulcs, FaluhÁz

az „Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelé-
si fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” című projekt keretében Kulcs község 
számára lehetőség nyílik egy korszerű szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítésére és a hálózatra történő rákötésre.

A fejlesztés bemutatásának céljából, Kulcs Községi Önkormányza-
ta lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt!

Helyszín: Faluház, 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.
Időpont: 2019. április 04. kedd, 17:00 órától

PROGRaM:
16:45 -17:00 REGISZTRÁCIÓ
17:00 -17:30  KÖSZÖNTŐ
 • Jobb Gyula – Kulcs polgármestere

 A PROJEKT BEMUTATÁSA
 • Bíró Kornél – projektmenedzser
 • Nagy Sándor – T.M.Hidro-Szer Kft.
 • Nagy Attila – Grundfos South East Europe Kft.

17:30 -  KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

a „Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesz-
tés 2. (ÉKDU2)” című KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú 
projekt az Európai Kohéziós Alap támogatásával valósul meg.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Meghívó
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Nyílt testületi ülés

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

Jobb Gyula polgármester köszöntötte a testületi ülés részt-
vevőit.  Tájékoztatta a megjelenteket, hogy dr. Menyhárt 
Ferenc képviselő úr orvosi felülvizsgálaton vesz részt, és 
ezért nem vesz részt az ülésen.  Megállapította, hogy a 
képviselő-testület létszáma 6 fő, így a képviselőtestület 
határozatképes. 

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta és elfogadta az előterjesztésben meghatározott aláb-
bi napirendi pontokat.

1.  Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési ren-
delete

2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gaz dasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyon nyil-
at kozati és Szociális Bizottságának beszámolója az ön-
kormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megté-
teléről 

3. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőr kapitányság Adony Rendőrőrs kérelme támoga-
tás iránt

4. Adonyi Szociális Központ működési engedély módosí-
tása 

5.  A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkor mány-
zat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 
4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) be-
kezdése alapján a polgármester részére átruházott ha-
táskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni 
ellátások megállapításáról

6.  Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújt-
ható támogatási pályázati felhívás

7. Deák Ibolya és Posch János képviselők beszámolója köz-
érdekű információgyűjtésről

8.  Egyebek
A részletes jegyzőkönyv

https://www.kulcs.eu/kepviselo-testuleti-ulesek
oldalon olvasható.

Kulcs Községi Önkormányzati Testület szavazás közben

2017 óta elszórtan, 
2018 tavaszától viszont 
egyre gyakoribb 
rendszerességgel 
szervez a gyüleke-
zetünk Ultimate frizbi 
edzéseket, és játék 
alkalmakat. 

Tavasztól őszig általában he-
tente tartottunk összesen 17 
edzést (többnyire a kulcsi 
műfüvesen). – Téli időben a 
rácalmási sportcsarnokban 
edzettünk.

Missziónk, hogy Kulcsról és 
Rácalmásról is egyesítsük a fi-
atalokat, egy egészséges közös-
ségbe, ahol akár a keresztyén 
értékrenddel is találkozhatnak. 
Kb 40-45 fiatallal van kapcsola-
tunk, akiket hívhatunk, és má-
ra a játék alapjaival tisztában 
vannak. A sport alapja, hogy 
csak együttműködve lehet elér-
ni a célt. A frizbit az ellenfél zó-
nájában kell elkapni, ez a pont. 
Azonban kézben nem szabad 
vinni a frizbit, csak passzokkal 
szabad azt egyre előre juttatni. 
Az egyéni teljesítmény csak a 
csapat együttműködésével vá-
lik hasznossá. Futás, ügyesség 
és csapatmunka…

Az edzésekre 6.osztálytól 
fölfelé lehet jönni. Fontosnak 
tartjuk, hogy díjmentesen jö-
hessenek a fiatalok az alkal-
mainkra, hogy az anyagi hát-
rányban levők se legyenek ki-
rekesztve. Érezzék, hogy elfo-
gadják őket egy közösségben 
– ugyanis a sportmissziónk ál-
tal természetesen tanulják meg 
a fegyelem, és az együttműkö-
dés hasznát.

A SPIRIT OF THE GAME: 
azaz a játékszellem egy nagyon 
fontos része a sportnak és ezt 
az 5 szabályt mindenki be kell 
tartsa a pályán: ütközések ke-

rülése, szabályok ismerete, be-
csületesség, tiszteletteljes kom-
munikáció, és a játék élvezete. 
Például ha vesztésre áll a csa-
pat, és ettől gyengül a teljesít-
ménye, az rossz játékszellem…

A csapatunkkal múlt év-
ben részt vettünk a Budapest 
Ultimate Bajnokság „lebegés” 
kategóriás versenyében. A 3 for-
dulóból csak 2-n vettünk részt, 
de 5 csapatból így is 2.-ok let-
tünk összesítésben!

Nyáron, amikor megfelelő-
en enyhe lett az idő – este 8-óra-
kor éjszakai frizbizést szervez-
tünk. Ez alkalmanként 20 fia-
talt is vonzott! Ezúton is kö-
szönjük az új műfüves pályát, 
rendkívül jó helyünk lett így! 
(Alkalmanként azért a füves 
pályát is használjuk, hisz ezen a 
gurulások és vetődések jobban 
esnek. ?) Tavasztól újra hetente 
szervezünk edzéseket a műfü-
vesen, ezek vezetését Kőhalmi-
Himfy Balázs és Fodor István 
látja el. Szeretnénk a csapatot 
építeni, hobbi szinten, és kor-
osztálynak megfelelő verseny 
szinten is vinni tovább, amit 
elkezdtünk.

Ha 6. osztá-
lyos, vagy afö-
lötti vagy, és szí-
vesen kipróbál-
nád ezt a spor-
tot, ezen a QR-kód facebook 
linken tudsz jelentkezni a kö-
vetkező vasárnapi edzésre:

Fodor István 
és Kőhalmi-Himfy Balázs

Frizbi misszió
Egészséges közegben a keresztyén értékrendek
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Előző számunkban Nem csak 
mondják, tesznek is! című 
írásunkban arra kértük önöket, 
kedves olvasóink, engedjék 
meg, hogy részesei lehessünk 
összefogással és tenni akarással 
létrejött környezetünket 
védő, településünket szépítő 
kezdeményezéseiknek. 

Nagy örömünkre, az elmúlt időszakból 
hét, ilyen minden tekintetben sikeres kul-
csi akcióról is beszámolhatunk. 

Gergő és Angéla 

Az egyik közösségi oldal bejegyzéséből 
értesültünk munkájukról. Rábeszélés kel-
lett, hogy riportot adjanak lapunknak, 
hiszen ahogy ebben a témában már meg-
szokhattuk „ők sem azért csinálják”. Bár 
jelenleg még dunaújvárosiak, a telkük 
miatt hetente járnak Kulcsra. A nagyszü-
lőknél töltött vakációknak köszönhetően 
gyerekkoruk óta az életük része Kulcs. 
Hosszútávon a Szepessy házaspár, Gergő 
és Angéla településünkön tervezik az 
életüket. 

– A Határ út mellett és a 6-os úti busz-
megállónál heti rendszerességgel szoktuk 
összeszedni a szemetet, már évek óta csi-
náljuk. Anyagmérnök vagyok, tanultam 
is a környezetvédelmet. Ezért tudom, 
hogy ami a fűben szemét, egyébként új-
ra hasznosítható érték. De mi azért csi-
náljuk, mert egyszerűen igényünk van a 
környezetünk tisztaságára – mondta el 
Szepessy Gergő.

Szerintünk ez az alapvető, ha minden-
ki így csinálná az lenne a normális. Nem 
szeretem ha hárítják a felelősséget, hogy 
kinek, másnak a hibája a hulladékkal ter-

helt környezet, hiszen mindenki egyénen-
ként dobálja el a szemetet. Véleményem 
szerint nem elsősorban pénzkérdésről van 
szó és az oktatás, a szülői példa nagyon 
fontos – tette hozzá Angéla.

A TeSzedd! mozgalomhoz 
csatlakozó falunk béliek

Nem hagytuk magunkat lebeszélni a 
riportról, az előzőtől teljesen független 
szemétszedő csapatoknál sem, mert hi-
szünk benne, hogy a jó példa ragadós. 
A TeSzedd!-a tiszta Magyarországért 
létrejött, országos önkéntes mozgalom-
hoz csatlakozva két kulcsi társaság pén-
teken és szombaton is dolgozott a tiszta 
Kulcsért.

A pénteki termés: 7 ember, 3 óra 
alatt, 30 zsák szemetet szedett- adta hí-
rül Borosné Vajda Ágnes. Mi szombaton 
az Arany János utca Kőgát utca felőli ré-
szén dolgozó több mint 20 főből álló ba-
ráti, rokoni, ismerősi alapon szerveződő 
társasághoz látogattunk el. Az eredmény 
itt 50 zsák szemét volt, a szervező szerint 
csupán csepp a szemét tengerben, ennek a 
sokszorosát lehetne összegyűjteni. (Nevük 

elhallgatását kérték. Találja ki kedves ol-
vasó, hogy miért!...Igen, mert nem azért 
csinálták.) 

A motivációjukról faggatva csak any-
nyit mondtak, hogy egyszerűen idegesí-
tette őket, amit az út mellett látnak nap, 
mint nap. A családi szemétszedéssel pe-
dig szeretnének a gyerekeknek jó példát 
mutatni. Így a meglévő igényre jó meg-
oldás volt a TeSzedd!-akció, melyre in-
terneten kellett regisztrálni. Postán kap-
ták a zsákokat és a kesztyűket és az akció 
koordinálásán túl vállalták azt is, hogy a 

hulladék elszállításáig a saját kertjükben 
tárolják az összegyűjtött szemetet. 

Kérésüket tolmácsolva: „Minden ked-
ves falunk béli hallgasson a lelkiismere-
tére, vagy a józan eszére mielőtt az árok-
partot találná a legjobb helynek a feles-
legessé vált holmijainak. Ha pedig csak 
a szállítás a gond kérjen segítséget, sok-
kal több a jó indulatú és segítőkész kul-
csi mint gondolnánk.” 

Szemétszüret 
az iskolásokkal

Az önkormányzati szervezésű nagysza-
bású szemétszedő akcióról lapunkban 
részletesen  a 11. oldalon olvashatnak.

Templomkerti takarítás

Oberrecht Tamás képviselő úr a templom-
kertet takarította ki a katolikus templom-
ba járó közösség tettre kész tagjaival. 

Kulcsszépítők akcióban
Hét csapat szedte a szemetet Kulcson A településen a 

Dunanett Nonprofit 
Kft. általi szelektív 

hulladékgyűjtés – műanyag, 
fém és papír hulladék gyűjtése 

– házhoz menő gyűjtési formában 
történik. Szelektív hulladékgyűjtési 
időpontok:  április 10., április 24., 

május 8., május 22., június 5., 
június 19.

További információk a 
http://www.dunanett.hu 

oldalon olvashatók.
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A település gondnok

A szemétszüret során a közfoglalkoztatott 
csapattal az volt a feladatom, hogy a sze-
metes zsákokat  konténerbe gyűjtsük. De 
Oberrecht Tamás képviselő úr templom-
kerti takarítása során is besegítettünk, a 
traktorral a nyesedéket szállítottuk el.

Sajnos nagyon szégyenletes és felháborí-
tó dologról is be kell számoljak. A Kossuth 
Lajos utca régi buszfordulónál lévő végé-
nél található egy palánk és közvetlen szom-
szédságában egy tuja sor. A növények visz-
szavágása során gyakorlatilag egy nyilvá-
nos toalett felszámolására kényszerültünk. 
Kulcs központjában, lakóház mellett, for-
galmas helyen – ez borzalmas. Kérem, hogy 
ne hagyjuk, hogy ilyen előfordulhasson itt 
Kulcson – mondta el a Krónikának Pulai 
Tibor, a település gondnok. 

Lapzártakor értesültünk egy hasonló akci-
óról. Szabó István A Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület tagjának vezetésével és 
kezdeményezésére a helyi lakosok segítsé-
gével a Domb utca és Adonyi út keresz-
teződését tisztították meg az elképesztő 
mennyiségű és összetételű hulladéktól. 

Várjuk a további  
Kulcsszépítők jelentkezését. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
ról szóló Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2016. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete megtalálha-
tó a https://www.kulcs.eu/rendeletek/ 
oldalon.

Február 23-án este rendezte 
meg hagyományos bálját  
a Kulcsi Sport Egyesület  
a Kulcsi Iskola Tornatermében. 

Az eseményen bemutatkozott az egye-
sület új elnöke, Szabados Imre és el-
ismerésben részesültek a labdarú-
gó szakosztály edzői a lelkiismeretes 
munkájukért. 

Az egyesület elnöke beszédében be-
mutatta az egyesületet, felelevenítette a 
2018. év kulcsi sport eseményeit, vala-
mint méltatta az önkormányzat munká-
ját a műfüves futballpálya létrehozásá-
ban. Szabados Imre kiemelte, hogy az 
új pályának fontos szerepe van a kulcsi-
ak sportolásra történő ösztönzésében.

A Kulcsi Sportbál bevételeinek hagyo-
mányosan mindig a sporttal összefüggő 
jótékony célja van. A 2019. évi bál az-
zal a céllal jött létre, hogy az egyesület 
utánpótlás csapatainak megfelelő körül-
ményeket biztosítsanak. A bált szintén 
hagyományosan kulcsi fellépők teszik 
minden évben hangulatossá. Így idén a 
Vidám Emberek Közösségének műsorát, 
Molnárné Miklán Jolán táncoslábú tanít-
ványainak produkcióját, valamint két kü-
lönleges verset egy ifjú alkotópártól él-
vezhettek a sport rajongó bálozók. 

Sportbál

Szabados Imre és Hegyi Zita

Molnárné Miklár Jolán növendékei
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Mindig kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak 
a március 15-ei 
ünnepségek. Fontos, 
mert a magyar 
szívekben mindig 
magában hordoz egy 
sajátos szimbolikus 
jelentéstartalmat,  
a nemzeti tudat érzését.

Jobb Gyula polgármester is 
ezt emelte ki a kulcsi Kossuth 
szobornál az 1848/49-es For-
ra dalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett koszo-
rúzáson elmondott ünnepi 
beszédében. 

„A nemzet összetartozásá-
nak tudata 1848 óta a leggaz-
dagabb erkölcsi, szellemi és ér-
zelmi erőforrásunk. 

Mert amikor büszke ma-
gyarként kitűzöm a kokárdát 
az unokáim ruhájára a szívük 
fölé, és elmondom, hogy miért 
kell viselni, akkor azt remélem, 
hogy bennük is tovább fog élni 
a forradalom lángjából.”

Az ünnepi megemléke-
zést Kulcson minden évben 
az ovisok kezdik, így volt ez az 
ideiben is. Nemzetiszínű pil-
langóikat a Kossuth szobor-
hoz dalok kíséretében tűzte ki 
a Nyuszi csoport. Majd az is-
kolában a harmadikos diákok 
adtak műsort a nemzeti ün-
nep tiszteletére. Ezúttal is fel-
emelő műsort láthattunk. Az 
ünnepi hangulatot tovább fo-
kozta a dekoráció és a gye-
rekek különlegesen ünnepi 
megjelenése. 

Ünnepség a magyar szívekben
Március 15. Kulcson 

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy kedves állatorvosunk 
dr. Beregszászy Anikó, 2019. 
március 17-én hosszú betegség 
után örökre itt-hagyott minket. 

Temetése április 15-én lesz, 
11.15 kezdettel a Farkasréti teme-
tő, Makovecz-Rava talo zójá ban.

Emléke szívünkben él! Jobb Gyula Kulcs polgármestere A koszorúzás résztvevői

Kulcsi Fekete István Általános Iskola 3. osztály

In memorian

Virágvasárnap

Virágvasárnapi 
zarándoklat  
és misztérium  
a Kúriában.

Lelkes önkéntesek jóvoltá-
ból ez évben is megrende-
zésre kerül Virágvasárnap, 
Rácalmáson az élő Passió. 
Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk, aki 
szeretné egy közös, tér-
ségi zarándoklatban való 
részvétellel egybekötve 
megtekinteni a Jankovich 
Kúriában bemutatott 
misztériumot! A rendez-
vény után szeretetebé-
den látjuk vendégül a 
zarándokokat.

Találkozó: 2019. ápri-
lis 14-én, 12.30 órakor a 
kulcsi keresztnél (Kulcs 
Arany János u. 138.) 

A részvétel ingyenes.
Előzetes jelentkezés a 

piroskasz@hotmail.com  
e-mail címen!

 A szervezők
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Ünnepség a magyar szívekben
Március 15. Kulcson 

Biztonságunk érdekében

A Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület 
vezetőjével, 
Kovács Péterrel 
beszélgettünk. 

A Kulcson történt esemé-
nyekről kérdeztük.

• A közelmúltban a Kulcsi, 
Arany János utcában, három 
ingatlanba is besurrantak, is-
meretlen elkövetők az éjsza-
ka leple alatt, kihasználva a 
nyitva hagyott kert és ház-
kapukat.

A sajnálatos események 
miatt, szeretnénk felhívni 
az ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy ne csak be-
csukva, de lehetőség sze-
rint zárva tartsák az ajtó-
kat, ablakokat, ha van ri-
asztó berendezés, akkor 
aktívan használják, ha van 
kutya, figyeljenek a jelzésé-
re. Fontos, hogy a surranás 
módszerével elkövetett bűn-
cselekmények esetében a la-
kásbiztosítók túlnyomó ré-
sze nem fizetnek kártérítést, 
mert önhibának értékeli a 
tulajdonos részéről, a nem 
zárva tartott nyílászárót. 

• Célkeresztben a bizton-
ság! – elnevezésű akciónk ke-
retén belül, a szükséges enge-
délyek beszerzését követően, 
figyelemfelkeltő felfestést al-
kalmaztunk, a forgalmasabb 
gyalogátkeléssel járó útsza-
kaszoknál, a helyi általános 
iskola diákjainak, és az óvo-
dánál elhelyezett zebrán át-

haladóknak védelme érde-
kében.

• Nagyon fontos, hogy a 
kerti zöld-hulladékot, csak 
a hatályos Önkormányzati 
rendeletben (https://www.
kulcs.eu/megvaltozott-az-
avar-es-kert i-hul ladek-
egetes-rendje/) előírt idő-
pontokban és módon lehet 
elégetni. A napokban pél-
dául, sajnos a tűzoltók se-
gítségét kellett hívniuk a 
Deák Ferenc utca lakóinak, 
ugyanis az egyik szomszéd 
egy komplett telket felgyúj-
tott, az oda összehordott 
gallyak, ágak eltüzelésének 
céljából.

• Szeretném a tisztelt la-
kosság figyelmébe ajánlani 
a 112-es segélyhívó számot, 
mely a nap 24 órájában hív-
ható, akár bűncselekmény-
ről, akár rosszullétről le-
gyen szó. Ez a tevékenysé-
gi központ száma, ahol a 
kezelőnek a mi esetünkben 
be kell diktálni, hogy 2458 
Kulcs, Fejér megye és jelez-
ni a problémát. Ők azonnal 
értesítik a legközelebb szol-
gálatot teljesítő hatóságot: 
rendőrséget, tűzoltóságot, 
vagy a mentőket, attól füg-
gően, hogy melyikük segít-
ségére szorulunk.

Kérem önöket, hogy óv-
juk értékeinket, figyeljünk 
jobban, segítsük egymást, ne 
legyünk közömbösek! A jó 
közbiztonság mindnyájunk 
közös érdeke!

A jövő nemzedéke

Fejes Balázs alpolgármester 
és Fejes Brigitta

Oberrecht Tamás önkor-
mányzati képviselő és felesé-
ge dr. Schrobár Hajnalka

A Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület évi közgyű-
lését 2019.április 13-án 9 órai kezdettel tartja. Helyszíne a 
Sport Büfé különterme.

Várjuk egyesületünk tagjait!

Közgyűlés a Horgász Egyesületben
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Településünk katolikus 
hívőinek fontos vallási-
közösségi helyszíne 
a kulcsi kápolna. 
Már évek óta váratott 
magára a kápolna 
kertjének rendbe tétele, 
megújítása. Erre a 
munkára a napokban 
került sor a hívek 
és az önkormányzat 
összefogásával.

A munkavégzés közben jutott 
eszembe, hogy a mostani – 
múlt időkbe nyúló visszate-
kintésünk témája a kulcsi ká-
polna története legyen. 

Édesapám, Oberrecht Kor-
nél korábbi kutató munkája 
nyomán röviden a történet: 

A kápolna építésének gon-
dolata 1925. táján merült fel, 
főként a Kulcson nyaralóval 
rendelkező budapestiek köré-
ben. Több évi előkészítő mun-
ka után megalakult a „Kulcsi 
Kápolna Bizottság”, melynek 
már a létre jöttekor is sok tagja 
volt. Mindenki részt vett ben-
ne, aki valamit tenni akart a 
szent ügy érdekében. A bizott-
ság tagjai és a kápolna építését 
szívükön viselő polgárok több 
jótékony célú estélyt rendeztek 
Dr. Guoth Gy. Endréné veze-
tésével. A kápolna területe a 
Gubicza család tulajdonában 
volt, melyet 1933-ban vásárolt 
meg az egyházközség.

A kápolna tervezése 1929-
ben kezdődött, azonban az 
építkezés megkezdését az 
azokban az években dúló gaz-
dasági válság nem tette lehető-
vé. Éveknek kellett eltelni ah-
hoz, hogy a munka végre el-
kezdődjön.

 Még az első kapavágás 
előtt – már 1934 májusában 
– elkészült a harang, az arany-

koszorús harangöntő mester 
Szlezák László budapesti mű-
helyében.

Ezt megelőzően, az első ha-
rang Kulcson 1823 óta egy ha-
ranglábon állt, a mai kápolna 
helyén. A 23 kilogrammos ha-
rang 1934 tavaszán megrepedt. 
Szlezák László ezt a harangot 
46 pengő értékben beszámí-
totta és helyette öntötte a ma 
is meglévő, 26 kilogrammos 
„cisz” –hangú harangot 133,10 
pengő áron. Az árkülönbözetet 
részben a kulcsi hívek, részben 
a megyei püspöki hivatal által 
kezelt „kulcsi kápolna alap”-
ból fedezték. Az elkészült ha-
rang ideiglenes haranglábra 
került és 1934 májusában fel 
is szentelték. A harang-anya 
Jármai Károlyné volt.

A kulcsi kápolna megépü-
lése előtt 1934-ben a kulcsi 
nyaralóközösség ugyancsak 
Dr.Gouth Gy. Endréné kezde-
ményezésére a hajdani pince-
soron, a mai Sőtér-sétányon – 
a Nyaraló sor, ma Deák Ferenc 
utca torkolatánál – egy feszü-
letet állított fel. A három mé-
ter magas vasbeton keresz-
ten 90 cm nagyságú öntöttvas 
korpusz volt, alatta térdeplő-
vel. A keresztet vasbeton osz-
lopok és nagy szemű, vastag 
vasláncból készített díszkerítés 
övezte. Fenntartását, gondozá-
sát a KUPAC, Kulcs Pusztai 
Athletikai Club tagjai vállalták. 
Sajnos a háború vandál pusztí-
tásai során jelentősen megron-
gálódott. Helyreállítása helyett 
– a világháború utáni vallásel-
lenes politika következménye-
ként - a kereszt teljesen tönkre 
ment, a vasláncok, beton osz-
lopok is eltűntek. Emlékét a 
helyén – ma magán területen 
– egy fakereszt őrzi, mely ál-
lításáért, gondozásáért köszö-

net illeti Dr Jármai Pált, és csa-
ládját.

A tényleges építkezés 1935. 
kora tavaszán végre elkezdő-
dött. A padok árát közadako-
zás teremtette elő, nagyrészt 
a nyaralótulajdonosok adták 
össze. Egy-egy ülőhely „meg-
váltása” 10 pengő volt. (Az ak-
kor szokásos napszámbér 1,20 
– 1,5 pengő között változott). 
Az adományozók nevei kis réz-
táblákon jelentek meg a pado-
kon – néhány még ma is látható 
közülük. Ez egyben a számukra 
fenntartott ülőhelyeket is jelen-
tette. Dr. Guoth Gy. Endréné 
által készített, selyemre hímzett 
misezászló a kápolnában ma is 
megtalálható. 

A kápolnát1935. augusztus 
15-én szentelte fel –a megyés 
püspök képviseletében – Kéry 
Ferenc prépost.

A felszentelést követően el-
indult a rendszeres hitéleti te-
vékenység a kulcsi kápolnában. 
A hívek fontosnak tartották, 
hogy harmónium is legyen, 
amire a pénz hamarosan ösz-
sze is gyűlt. A mai napig szol-
gáló harmónium a bécsi Peyer 
cég gyártmánya. A harmóniu-
mot 1935 karácsonyán, az éjféli 
misén, Tömör Károly kántor-
tanító szólaltatta meg először.

1944-1945. fordulóján a há-
ború Kulcsot sem kerülte el. A 
harcok során a kápolna is meg-
sérült. A padok és a harmó-
nium is megrongálódtak és a 
templomtető is súlyos sérülése-
ket szenvedett. A háború utáni 
első mise 1945. augusztus 20-
án volt, melyet Göncöl Antal 
plébános celebrált.

A második világháborút kö-
vetően a hitéletet mindenben 
korlátozni igyekezett a „népha-
talom”. 1969 októberében a ká-
polna Kossuth Lajos utca men-

ti kerítését az utca kiszélesítés-
re hivatkozva lebontották, de 
az „utcaszélesítés” a mai napig 
sem történt meg. A hely ma 
parkolóként szolgál. 

A kápolnát 1961-ben tata-
rozták. 1973-ban a hívek ado-
mányaiból megtörtént a tető-
szerkezet javítása és az eresz 
csatornázása. 1989-ben bekö-
vetkezett a rendszerváltás so-
rán megalakultak a helyi ön-
kormányzati irányító testüle-
tek. Ebben az időben vezették 
be a gázfűtést a kápolnába. 
1994-ben pedig – helyi nép-
szavazást követően – Kulcs 
önálló lett. 1994-ben Marx 
Ferenc plébános készítette el 
a harang elektromos működ-
tetését. 1997-ben önkormány-
zati támogatással a tetőszerke-
zetet átépítették. 

1998 februárjában Takács 
Nándor megyés püspök láto-
gatása és szentmiséje keretében 
történt meg az ünnepélyes új-
raszentelés. 

Az épület falazata és nyílás-
zárói téli időszakban nem te-
szik lehetővé – heti egy órára, a 
szentmise idejére – a gazdasá-
gos felfűtést. Költségtakarékos 
megoldást a padfűtés jelent, 
melynek megvalósítása 2017 
őszén Bozai Márton plébános 
úr közbenjárásával megtörtént.

Mindezt meg kellett előznie 
az épület teljes elektromos há-
lózati felújításának.

Azért a jövőnek, nekünk 
is maradt feladat, a templom 
mind külső, mind a belső fe-
lületeinek festése, renoválása 
előbb-utóbb halaszthatatlan-
ná válik. Ehhez pályázati for-
rásokra, összefogásra, közös 
munkára is szükség lesz, így 
folytatva példát mutató előde-
ink megkezdett munkáját.

 Oberrecht Tamás

Kulcs története
A Kulcsi Kápolna 
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A Kulcs Községi 
Önkormányzat 
iskolánk tanulóival 
és pedagógusaival 
hirdetett 
szemétszedési akciót. 
Az akció célja  
az volt, hogy 
mutassunk jó példát 
gyermekeinkkel 
karöltve, hogyan 
óvhatjuk meg együtt  
a környezeti 
értékeinket. 

Március 22-én, pénteken 
délelőtt az iskola udvarán 
gyülekeztek a szülők, a diá-
kok és a pedagógusok, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói. 

Először a Fekete István 
Általános Iskola és AMI 
igazgatója Schinogl Ferenc 
köszöntötte a szemétszüret-
re gyülekezőket. Majd Jobb 
Gyula polgármester buzdítot-
ta a környezettudatos részt-
vevőket, felhívta a külön-
leges megmozdulás fontos-
ságára a figyelmet. Három 
útvonalon indultak a szemét-
szüretelők, de mindegyik út 
a Hajóállomásra vezetett. A 
szüretelő gyermekek bizton-
sága érdekében a megmoz-
dulást A Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület biztosítot-
ta. A célban a szorgos sze-
métszüretelők energiapót-
lásáról paprikás krumpli 
ebéddel gondoskodott Fejes 
Balázs alpolgármester és Holl 
Tamásné által vezényelt „civil 
csapat”. A frissítő ebéd után 
a Duna-parton hirdették ki 
a Víz Világnap 2019. rajzpá-
lyázat eredményeit is. A Vízi 
Társulat elnöke, Koszorús 
Zoltán adta át a nyertes al-
kotók ajándékait.

Szemétszüret 2019
Kulcs Községi Önkormányzat szemétszedési akciója 

A Fekete István Általános Iskola diákjai szedik a szemetet

Fejes Balázs alpolgármester, Jobb Gyula polgármester  
és Schinogl Ferenc az iskola igazgatója

1. o.: I. Németh-Nagy 
Nina, II. Kuthy Anna-
mária, III. Kinter-Nagy 
Adél
2. o.: I. Hegedűs Gergely, 
II. Nagy Jázmin, III. Rácz 
Hanna
3. o.: I. Fekti Félix, II. 
Fekti Flóra, III. Horváth 
Szebasztián
4. o.: I. Danyi Nóra, II. 
Kapusi András, III. Ádám 
Dávid
5. o.: I. Kun Júlia Anna, II. 
Asztalos Lilla Franciska, 
III. Hegedűs Míra Emília
6. o.: I. Páhi Fruzsina, II. 
Rend Viola

Díjazottak

Vinczepálné Török Katalin, Holl Kata önkormányzati képvise-
lő, Fejes Balázs alpolgármester

A jól megérdemelt 
paprikáskrumpli
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Mert ő a mi békességünk, 
aki a két nemzetséget egy-
gyé tette, és az ő testében 
lebontotta az elválasztó falat, 
az ellenségeskedést, … hogy 
békességet szerezve a ket-
tőt egy új emberré teremtse 
önmagában. Megbékéltette 
mindkettőt egy testben 
Istennel a kereszt által, mi-
után megölte az ellenséges-
kedést önmagában, és eljött, 
békességet hirdetett nektek, 
a távoliaknak, és békességet 
a közelieknek. (Pál levele az 
Efezusiakhoz 2, 14-17 válo-
gatott versek)

Ha húsvétra gondolunk, és 
képesek vagyunk a locsolko-
dás, és a tojáskeresés és a sok 
szép hagyomány mögé tekin-
teni, akkor ott látjuk Jézus ha-
lálát és feltámadását, mint 
eredeti legfőbb eseményt. 
Néha szokták a tojást, a ter-
mékenység szimbólumát a 

nyitott sírhoz kötni, ahol az 
élet győz a halál felett. Ezt ér-
demes is ünnepelni, főleg ha 
hitben járunk, és Krisztusba 
vetett hitünk által hisszük is, 
hogy nekünk is részünk lesz 
ebben a feltámadásban.

Azonban a fenti igében 
mást látunk: békéltetésről, és 
fal-bontásról, békesség szer-
zésről van szó! Méghozzá 3 
fél között: a zsidóság, a po-
gányság és Isten között kel-
lett ennek a sokoldalú meg-
békélésnek megtörténnie. A 
zsidók büszkeségükkel vá-
lasztják el magukat, a po-
gányok a tudatlansággal és 
nemtörődömséggel, az Atya 
viszont megítéli mindkettőt. 
Így van ez ma is. Magunkat 
különbnek tartva, büszkeség-
től és haragtól motiváltan fa-
lakat húzunk itt Kulcson is. 
És természetesen azt a fa-
lat mindig a másik húzza – 

én nem vagyok ellenséges… 
sokkal inkább talán az van, 
hogy mindkét oldalon gon-
dozzuk, vakolgatjuk, és épít-
getjük azt.

Akit a széthúzás és harag 
éltet, az úgyis tovább megy 
majd ebben az irányban, de 
van, aki igazán elszomorod-
nak, azoknak a fenti ige biz-
tatásként szól: Megbékéltette 
mindkettőt egy testben 
Istennel a kereszt által. A 
megbékélés a keresztben tör-
ténik, és először Istennel tör-
ténik, hisz van, hogy a sze-
mébe sem tudunk már néz-
ni annak, aki ellen vétettünk, 
de Jézus keresztjére tekintve 
megláthatjuk, hogy mit tet-
tünk, ki ellen vétettünk iga-
zán. Az Istennel való meg-
békélés kulcsa, hogy ő mit 
tett értünk, – megölte az el-
lenségeskedést önmagában. 
Úgy döntött, hogy szeretni 

fog. Az, hogy az igazságos 
Istennek minden joga meg-
van az ítéletre – talán nem 
vitatjuk el tőle – és ő még-
is ezzel az erővel vállalta fel 
az áldozatot – mert így akart 
szeretni minket. Amilyen erő 
van a haragunkban, van olyan 
erő a szeretetünkben? Vagy 
amilyen erővel tudjuk a má-
sik bűnét szajkózni, tudjuk 
ugyanolyan szenvedéllyel 
feltárni saját bűneinket be-
vallani? Látjuk Jézusban azt, 
aki megbékéltetett minket 
Istennel és egymással? Vagy 
csak a szegény ártatlant lát-
juk, akit a gonoszok meg-
öltek? – mert ha így látjuk, 
akkor elvétjük húsvét való-
di történetét: a minket egy-
mással és Istennel megbékél-
tető Jézus Krisztust, aki fel-
vállalja a kapcsolatért az ál-
dozatot! Mindig kockázat két 
verekedő embert elválaszta-

Húsvét valódi története
Ha a békétlenség már igazán elszomorít... 

A tavasszal és a 
napsütéssel együtt 
jár sokunk számára a 
jókedv is. 

Így hát nem csoda, hogy a 
kulcsi Vidám Emberek 
Közösségében is felpezsdült 
az élet a téli pihenő után. A 
Sportbálon remek műsorral 
örvendeztették meg a bálozó-
kat, majd a dunaföldvári nyug-
díjasokkal együtt színházláto-
gatást tettek Kecskeméten. A 
márciust a Perkátai Nyugdíjas 
Klub 40. születésnapi ren-
dezvényén kezdték, majd az 

ünnepi koszorúzáson vettek 
részt a Kossuth szobornál. 
Természetesen a szemétszü-
retből sem maradhattak ki. A 
vidám társaság több tagja is a 
szorgos gyerek sereg ebédjé-
nek elkészítésében jeleskedett. 
A hónap végén még, közösen 
egy előadáson vesznek részt, 
valamint Mezőfalvára készül-
nek vendégeskedni. Mária 
néni 100. születésnapjára 
műsorral készülnek köszönte-
ni majd az ünnepeltet – adta 
hírül a vidám kulcsi csapat 
vezetője, Kaiserné Gödöny 
Erzsébet.

A téli pihenő után is vidáman
Felpezsdült az élet a Vidám Emberek Közösségében 

Vidám Emberek Közössége
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Nemrégiben kaptuk a 
hírt, hogy kisbusznyi 
adománnyal útrákélt 
óvodánk küldöttsége, 
a Budapesti Wesley 
János Lelkészképző 
Főiskola óvodájába, 
ahova igazán 
rászoruló, mély 
szegénységben élő 
gyermekek járnak. 

Az adományokat az óvodai 
börzék játékot és ruhaneműt 
tartalmazó felajánlásaiból, 
valamint a nyuszi csoport 
szülői közösségének tartós 
élelmiszert tartalmazó hoz-
zájárulásaiból gyűjtötték 
össze.

– A közösségi médián ke-
resztül értesültünk a nyolca-
dik kerületi óvoda helyzetéről 
és munkájáról. Ahova napon-
ta közel félszáz nehéz hely-
zetben élő óvódás jár, akik 

minden nap tiszta ruhát és 
élelmet kapnak, és fürdetik 
is őket, amennyiben szüksé-
ges. Sajnos nagy részük dél-
után négytől másnap regge-
lig nem eszik, mert nincs mit. 
A nyolcadik kerületi óvo-
da vezetője szerint az ő kis 
óvodásainak az a legnagyobb 
örömük, ha van mit enni.

Számomra az adományo-
záson túl az is jó érzés, hogy 
ezzel a segítséggel a felaján-
lók ilyen remek szülői min-
tával szolgálnak saját gyerme-
keiknek is-  tudósította lapun-
kat Rendné Pocsai Izabella, 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetője.

Napjainkban igen 
érdekessé kezdenek 
válni az ünnepek  
az életünkben.

A felgyorsult világban, amely-
ben élünk, lassan elfelejtjük, ho-
gyan is kellene ünnepelnünk. 

Gondoljunk csak bele, mi 
juthat eszébe egy házi asszony-
nak az ünnep szó hallatán. 
Rengeteg sütés-főzés, bevá-
sárlás nagytakarítás stb., ezek 
persze mind fontosak, ezek ál-
tal igyekszik az ember széppé 
tenni az ünnepet. Bár föltehet-
jük magunknak a kérdést: mi a 

fontosabb a számunkra, hogy 
minden tökéletesen rendben és 
készen legyen, vagy az, hogy át 
tudjuk élni az ünnepet a maga 
valójában, együtt a családdal, 
békében és szeretetben?

Az ünnepeknek mindig van 
központi témája. Manapság ün-
nepeink valódi tartalma elhal-
ványulni látszik. Nagy ünnepe-
inkből nem marad más mint vi-
lágméretű trendek, mestersége-
sen létrehozott hagyományok, 
külföldről átvett számunkra 
érthetetlen divatok, gondolha-
tunk például az egyre divato-
sabb  Halloween-re, amelynek 

Magyarországon semmilyen 
hagyománya nincs.

A legfontosabb talán az, 
hogy keressük meg ünnepe-
ink valódi értelmét, tudjunk 
megállni, elgondolkodni éle-
tünkön, pihenjünk, legyünk 
a családunkkal, barátainkkal. 
Az ünnepek változatossá te-
szik életünket, hogy ne csak 
a szürke hétköznapjaink legye-
nek, hanem mindig legyen idő 
a feltöltődésre is. 

Nagy ünnepeink keresz-
tény vonatkozásától azonban 
nem tekinthetünk el. Mind 
a Karácsony mind pedig a 

Húsvét, az Egyház kiemelt 
ünnepei, amelyet a nem hívő 
ember is megünnepel, persze 
különböző módon. De ha kö-
zelebbről megnézzük ezeket 
az ünnepeinket, keresztény 
tartalom áll a hátterükben. 
Nevezhetjük a Karácsonyt, a 
szeretet ünnepének, de meg 
is  kérdezhetjük magunktól: 
miért? Fontos dolog, hogy fel-
tegyük magunknak a kérdést, 
mit jelent számunkra az ün-
nep, mi áll a külsőségek mö-
gött? Van-e a valami túl azon, 
hogy jókat eszünk, és jókat 
iszunk?

ni – lehet, hogy a békélte-
tő is megsérül. Pont így és 
pont ezért „sérült meg” Jézus, 
mert sem önnön büszkeségét, 
sem a jó hírnevét, testi épsé-
gét nem kímélte, hogy kibé-
kítsen minket – elsősorban 
az Atyával, és ezáltal egy-
mással is.

Jézus keresztje békessé-
get hirdet a közelieknek és a 
távoliaknak. Magyarán azok-
nak is, akik vallásosak (de a 
kapcsolataik mégsem ezt su-
gallják), és azoknak is, akik 
vallástalanok és ezek ugyan-
úgy vágynak az egységre, 
mint mindenki. Egy elfoga-
dó, és pártoskodás nélküli 
közösségben mindenki job-
ban érzi magát, felszabadul-
tabb, és ott még a gondokról 
is könnyebb beszélni. Ez pe-
dig hitem szerint csak Isten 
segítségével lehetséges.

Április 21-én 9:00-re sze-
retettel várunk mindenkit a 
Húsvéti ünnepi istentiszte-
letünkre a református temp-
lomba.

Fodor István 
református lelkipásztor

Kisbusznyi adomány
Így tanulnak a kulcsi ovisok összefogást és önzetlenséget 

Változatossá teszik életünket
Az ünnepek fontossága az életünkben 

A Kulcsi 
Százholdas 

Pagony Óvoda és 
B ölcsőde

beiratást tart:         
2019. április 24., 25., 

26., 29. és 30.
8 és 16 óra  

között
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  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. 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
Új csapatkapitány  
az elsősegélynyújtó 
csapat élén.

A Kulcsi Vöröskereszt alap-
szervezete országos hírű, díj-
nyertes elsősegélynyújtó csa-
pata újjá alakult. Az öt fős 
csapat tagjainak sorában vál-
tozás történt, Méreiné Valika 

csapattagot Doma Mónika, 
a csapatkapitányi tisztség-
ben pedig Kaiserné Gödöny 
Erzsébetet Fejese Brigitta vál-
totta fel. Csapattagként segí-
tem a csapatot, már készülünk 
az áprilisi területi verseny-
re – mondta el lapunknak a 
Vöröskereszt helyi vezetője, 
Kaiserné Gödöny Erzsébet.

• Április 2-án   10 órakor 
Fehér Gyuláné Mária néni 
100. születésnapjának kö-
szöntése a Faluházban.

• Április 3-án hagyományte-
remtő céllal tojásfa díszítés 
lesz a Faluház előtt.

• Április 12-én 10 órakor a 
Mesekocsi színház érke-

zik a Faluházba „Éljenek 
a nyuszik” című interaktív 
mesedarabbal. Minden ki-
csit és nagyot várunk sze-
retettel!

• Az április 18-ai Húsvéti 
Játszóház helyett lesz a me-
sedarab!

• Április 27-én Falunap 

Új csapatkapitány

Faluház program
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Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap utolsó péntekjén. Lapzárta: a hónap utolsó előtti péntekjén. Rendezvény plakátot 
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, 
tartalmilag nem megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Előző számainkban 
is írtunk róla, és 
már nagyon sok fém 
eszköz, használati tárgy 
érkezett. 

Azonban azt szeretnénk, hogy 
ha lehet minden kulcsi részese 
legyen, a felajánlott haszná-
lati tárgyain keresztül a kul-
csi legendát ábrázoló szobor 
elkészítésének. 

A Jövő Kulcsa Egyesület tá-
mogatási kérelmet nyújtott be, 
mely keretében egyebek mellett 
egy szobor felállítását is tervezi 
az Önkormányzat a tulajdoná-
ban lévő, az Egészségház mellet-
ti autóbusz végállomás körforgó-
jában elhelyezkedő zöldterüle-
ten, melyhez az Önkormányzat 
a hozzájárulását adta.

Kulcs nevének eredetét nem 
ismerjük bizonyítottan, de a le-
gendárium megemlékezik egy 
aranykulcsról, amely a folyóból 
került elő, így az itt élők szá-
mára ezen kedves motívumot 
szeretnénk a készülő alkotáson 
megjeleníteni.    

A tervezetten 80 cm magas 
beton talapzaton  elhelyezke-
dő, több mint 3 méter magas, 
méretében is jelentős művet 
helyi művészeink, Páhi Péter 
és Kosztolányi György készí-
tik el.

 Ezúton kérjük ismételten a 
tisztelt kulcsiakat, hogy ajánl-
ják fel régi konyhai, háztartá-

si fém eszközeiket, általuk is 
érdekesnek tartott fémtárgya-
ikat, amiből megalkothatjuk 
Kulcs szimbólumát, a vízből 
előbukkanó csuka fogai közt 
az aranykulcsot, mely törté-
netet a talapzaton körbefu-
tó tűzzománcokban megfo-
galmazott dunai motívumok 
sora vetíti elénk. Az adomá-

nyozók számára is izgalmas 
lesz keresni és rálelni az álta-
luk felajánlott tárgyakra a mű-
ben, amely eddig otthonukban 
lapult, most pedig a főtéren dí-
szeleg a szomszéd tésztaszűrő-
je mellett. 

Bízunk a támogatási kérel-
münk sikerében és az Önök 
támogató közreműködésében, 

hogy községünket gazdagít-
hassa ez a sajátosan Kulcsi, 
egyedi, igazi közösségi alkotás! 
A felajánlani kívánt eszközök-
kel kapcsolatban kérjük keres-
se A Jövő Kulcsa Egyesületének 
elnökét, Moró Pétert a 06 (20) 
311-7791-es telefonszámon 
vagy a ajovokulcsa@gmail.com 
e-mail címen.

Már csak az ön eszköze 
hiányzik a közös szobrunkból!
A kulcsi legenda a kulcsiak használati tárgyaiból 



A szervezők a műsor változtatás jogát fenntartják!

A Falunap ideje alatt a programokról kép- és videofelvételt készítünk. A rendezvényen történő részvétellel a látogatók hozzájárulnak a rögzített anyagok nem nevesített 
közléséhez, azok mindennemű felhasználásához a későbbiekben egyeztetés és ellenszolgáltatás nélkül.

A Falunap területén a szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban nem vállalunk felelősséget,  
azokat a Falunap látogatói saját felelősségükre veszik igénybe, jogi igényt a szerződött partnereinkkel szemben támaszthatnak!


