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A jó Falunap hozzávalói

Csuhai Gyuláné, Jobb Gyula polgármester, az Elsősegélynyújtó csapat: Doma Mónika, Radnó Józsefné Erzsike, Létay Ildy,
Kaiserné Gödöny Erzsébet, Fejes Brigitta, Moró Péter, Oberrecht Tamás, Szabados Imre, Fejes Balázs alpolgármester,
Papp Sándor

Április 27-én, Kulcson Falunapot rendeztek, ami a résztvevők létszámát tekintve minden idők legsikeresebb Kulcsi
Falunapja volt. A Falunapon Kulcs kiválóságainak kitüntetéseket adott át Jobb Gyula polgármester
és Fejes Balázs alpolgármester. A rendezvényről készült beszámolónkat a 8–9. oldalon tekinthetik meg.
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.
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Ne csak mondd, tegyél is!
Olvasói levél, a közvilágítás vitájáról
„Tisztelt Polgármester úr és Képviselők!
A közgyűlés 2019. év, januári iratanyagit
olvasva, az tűnik ki, hogy nincs mindenki tisztában a közvilágítás fogalmával, a
vele járó kötelezettségekkel és költségekkel. E levelem ezt a vélt hiányt kívánja tisztázni, s választ keres a kialakult
helyzetre.
Vágjunk bele, a teljesség igénye nélkül…
Mi a közvilágítás?
A közvilágítást a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) a következők alapján határozza meg:
– a külön jogszabályban (az Építési törvényben és Helyi Építési Szabályzatban,
belterületnek nyilvántartott területek) meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és
vagyonbiztonság érdekében szükséges ös�szefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítása;
(Ez nem azt jelenti, hogy egy település
külterületi részén nem lehet kiépíteni közvilágítást. Amennyiben van igény a közvilágítás kiépítésre, és az anyagi forrás
is rendelkezésre áll az üzemeltetésre is,
kiépíthető, de az Önkormányzat erre nem
kötelezhető. Amennyiben a külterületen kiépült a közvilágítás, de az anyagi források
nem teszik lehetővé a tartós üzemeltetést,
úgy az, bármikor kikapcsolható!)
Közvilágítási hálózat:
– az elosztó hálózat részének nem minősülő, az elosztó tulajdonában (jelen esetben
az EON) lévő, a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító kapcsolható, illetve
szabályozható hálózat (E bekezdést nagyon
nem kell magyarázni, hisz’ mindenki látott
villanyoszlopot az út mellett. Azonban
nem biztos, hogy észrevették, hogy 4 db
vastag vezeték alatt, csücsül 2 db vékony.
Na az a közvilágítási vezeték. Arról hiába
akarunk délelőtt körfűrészt üzemeltetni,
vagy főzni, mert olyan, mint az éjszakai
áram, de ez tényleg csak sötétedés alkalmával ráz. Ahol ez nincs, ott biza’ ki kell
építeni.)

Ki üzemelteti a közvilágítási hálózatot?
– A 2007. évi LXXXVI. törvény, ekképp
fogalmazza meg: A külön törvényben közvilágításról való gondoskodásra kötelezett
(2011. évi CLXXXIX. törvény alapján,
az Önkormányzatok) (a továbbiakban:
közvilágításra kötelezett), továbbá az e
kötelezettséget átvállaló személy jogosult
közvilágítási berendezést az elosztóhálózat tartószerkezetén és létesítményeiben
elhelyezni és üzemben tartani. Az elosztó
köteles ezt tűrni és együttműködni. Az
elosztó az e rendelkezés szerinti tűrésért és
együttműködésért a közvilágítási elosztási
díjon felül külön ellenszolgáltatásra nem
jogosult.
Továbbá

nyilvántartást (a továbbiakban: közvilágítási leltár) vezetni.
(Tehát IGEN, s a „naprakész” nyilvántartáson van a hangsúly.)
A szabályozások tükrében, bennem a következő kérdések fogalmazódottak meg:
– Hogyan és mikor kerülhettek fel engedély
nélküli világítótestek?
– Hogy lehet, hogy az E.ON nem volt ezzel
tisztában?
– Mikor kérte ki utoljára az Önkormányzat
a közvilágítási leltárt?
– A felszereléséről ki hozta meg a döntést,
fizette a költségeket, s milyen forrásból?
– Miután elhelyezték az engedély nélküli
világítótesteket, valósult-e meg szabálytalan energia vételezés?
– Tartott-e ez ügyben, az Áramszolgáltató
vizsgálatot, ha igen, milyen eredménnyel
zárult?
– Ki üzemelteti a Településen a közvilágítást?

– Ha a közvilágítási berendezést nem a
közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak üzemeltetéséhez – a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseinek kivételével – közvilágítási
üzemeltetési engedély szükséges. (A közvi- Bízom benne, sikerült a fogalmakat a tellágítást, alapvetően az Önkormányzatok jesség igénye nélkül tisztázni, s hamarosan
üzemeltetik, de lehetőségük van arra, választ kapok a felmerült kérdésekre.
hogy átadják az üzemeltetés jogát és feladatköreit 3. fél részére, aki rendelkezik Kelt.: Kulcs, 2019.05.22.
közvilágítási üzemeltetési engedéllyel. Az
Radványi László
üzemeltetéssel járó költségeket, minden
Villamos tervező„
esetben az Önkormányzat állja.) Ki kaphat Közvilágítási üzemeltetési engedélyt?
– Az a gazdálkodó társaság, vagy jogi
személy, aki rendelkezik az MEKH álNagyon fontosak a
kulcsiak
javaslatai, az Ön
tal kiadott közvilágítási üzemeltetési
jobbító
szándéka,
ötletei is. Ezért
engedéllyel, valamint az elosztói
életre
hívtuk
múlt
év
decemberében
hálózat tulajdonosával (EON)
a
Kulcsi
Konzultációt,
a
Ne csak mondd,
üzemviteli
megállapodást
tegyél
is!
—
jelmondattal.
kötött.
Ha Önnek számít a település jövője és szeretne
tenni, akkor továbbra is arra kérjük, hogy legjobb
És végezetül kell-e a közvilátudása szerint támogassa a település fejlesztését.
gítási eszközökről nyilvántarHárom területen várjuk önöktől a javaslataikat,
tást vezetni?
észrevételeiket, ötleteiket:
– A 2007. évi LXXXVI. tör1. közösségi
vény alapján, az elosztó (EON)
2. gazdasági
a közvilágítási elosztó hálózat
3. környezeti
A
jobbító
ötleteket
több fórumon
közvilágítási berendezéseiről, a
tudják
eljuttatni
hozzánk
írásban a
közvilágítási üzemeltetési engedéPolgármesteri
Hivatalba,
online
lyes az általa üzemeltetett közvilágía
Krónika
e-mail
címre.
tási berendezésekről köteles naprakész
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Kulcs kérdések Testületi ülés
Minden, ami a kulcsiakat érdekli
Településünk lakóit
leginkább foglalkoztató
fontos kérdésekre
keressük a válaszokat.
Kissé rendhagyó módon,
most egyetlen téma
köré csoportosulnak a
kérdések, és ez nem
más, mint a közvilágítás.
Ezzel kapcsolatban érkezett,
ugyanis egy olvasói levél szerkesztőségünkbe
Radványi
László villamos tervező mérnöktől, aki a korábbi testületi
ülések jegyzőkönyveinek böngészése során érdekes dolgokra
bukkant a 2019. januári jegyzőkönyvben, ezáltal jó néhány
kérdés merült fel benne ezzel a
szakmájába vágó témával kapcsolatban. A levélben szereplő
kérdésekkel kerestük meg Jobb
Gyula polgármestert. Kedves
olvasóink számára teljes terjedelmében közzé tesszük, tisztelt
olvasóink számára.
Kezdjük az elején, hogyan
kerülhettek fel engedély nélkül,
szabálytalanul világítótestek az
oszlopokra?
– Köszönöm az értő észrevételeket, illetve kérdéseket.
Röviden, illegálisan. Több
mint 200, a meglévő 460-ból,
hogy a nagyságrendekről is
szót ejtsünk. Azzal a módszerrel, ami egyébként jellemző volt
a település korábbi vezetésére.
Gyakorlatilag egyszerűen eldöntötték, szóltak egy szerelőnek és felszereltették. Kihagyva
a tervezést, a szerződéskötést a
szolgáltatóval a kivitelezésre, az
üzemeltetésre és a karbantartásra. 2018.évben amikor lakossági
igény fogalmazódott meg a közvilágítás bővítésére. Az E.ON-tól
kértünk felmérést a tényleges állapotról, ekkor derült ki, hogy a
nyilvántartás és a realitás a Kulcsi

közvilágítás tekintetében köszönő viszonyban sincs egymással.
Hangsúlyozom, nem egy-két
közterületi világítótestről van
szó, mely illegálisan került kihelyezésre, hanem több mint 200ról. Ez számomra is annyira hihetetlenül nagy felelőtlenségnek
tűnt, hogy személyesen jártam
be a települést, hogy meggyőződjek a valós helyzetről.
Balesetvédelmi, sőt katasztrófavédelmi szempontból is
nagyon aggályosnak tartottam
az illegális rákötéseket, ráadásul ezek körülményeiről nem is
volt tudomásunk, amíg a szolgáltató el nem végezte a közvilágítási leltárt. Ezért az azonnali legalizálásra kerestük megoldást, és természetesen azonnali kivizsgálást kezdeményeztem.
Egyébként az ilyen ügyek az akkoriban alpolgármesteri feladatokat ellátó Posch János hatáskörébe tartoztak.
Szabálytalan energia vételezés azonban nem történt, hiszen
a megnövekedett áram fogyasztást a település megfizette.
Igazából a jelenlegi közvilágítás bővítése kapcsán, mely 13
utcát érint (Adonyi út, Diós út,
Csalogány út, Kőbányai út, Kőris
utca, Tamási Áron utca, Határ út,
Deák Ferenc utca, Fecske utca,
Orgona utca, Virághegyi utca,
Rozmaring utca, Faiskola utca)
az említett kiépítések legalizálása
is megtörténik. Nem szeretnénk
a múltban elkövetett hibák miatt
háborúzni, mi inkább előre tekintünk, hiszen rengeteg megvalósításra váró projekten és megoldásra váró problémán dolgozunk. Természetesen előrelátóan tervezve, koncepciók alapján
és nem utolsósorban a jogszabályoknak és a törvényi előírásoknak megfelelően – válaszolt Jobb
Gyula polgármester.

Beszámoló a közbiztonságról
Kulcs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. április 24én 16.00 órakor a
Polgármesteri Hivatal
Dísztermében tartotta
soron következő nyílt
testületi ülését.
Jelen volt Jobb Gyula polgármester, Fejes Balázs
alpolgármester, dr. Árva
Helga jegyző, valamint min-

Község
közbiztonsági
helyzetéről 2018. évben
2. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe
tartozó szociális pénzbeli
és természetbeni ellátások
megállapításáról
3. A nem közművel ös�szegyűjtött
háztartási
szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a
közszolgáltató által ké-

Oberrecht Tamás, Jobb Gyula, dr. Árva Helga,
Fejes Balázs

den kulcsi önkormányzati
képviselő is. Azonban a lakosság részéről nem jelent
meg senki.
Jobb Gyula polgármester
köszöntötte a testületi ülés
résztvevőit. Tájékoztatta a
képviselőket, Suszter Tamás
rendőrkapitány úr késésével
kapcsolatban, majd megállapította, hogy a képviselő-testület létszáma 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Kulcs Község Önkor
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat, melyek ezúttal a következők voltak:
1. Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Dunaúj
városi Rendőrkapitány
ság beszámolója Kulcs

szített éves költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás céljára
átadott nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban
4. Kulcs Községi Önkor
mányzat adóhatóságának
beszámolója 2019. évi
adóztatási tevékenységéről
5. A Kulcsi Polgármesteri
Hivatal átalakítása
6. Egyebek
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyveket teljes terjedelmében, településünk
weboldalán az alábbi linken
olvashatják el:
https://www.kulcs.eu/
kepviselo-testuleti-ulesek/
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Tanulságos mese
A kulcsi gyerekek az
Ákom-Bákom
Báb
csoport színvonalas előadását tekinthették meg
a Faluházban május
9-én 11 órai kezdettel a
Faluházban. A bábcsoport előadásai elsősorban
óvodások és kisiskolások
számára készülnek, melyek, tanulságosak és segítenek az iskolára való
felkészülésben és a beszokásban. Az előadók a
bábfigurákon és kellékeken kívül sok-sok vidámságot is hoztak magukkal
településünkre a gyermekek és kísérőik legnagyobb örömére.

Fontos feladat
Minden kulcsi ingatlantulajdonosnak
vannak
feladatai a kerítésen belül
és kívül egyaránt. Például
ágak eltávolítása, ha kiér
az útra, a fű és gyomnövényzet levágása, árok vagy
a út padka karbantartása,
vagy télen a hóeltakarítás,
síkosság mentesítés. Mikor
esett a hó, sokan nem tettek semmit, legfeljebb az
interneten kommentálták
a hóhelyzetet. Most az eső
esik, ezért a sár és a víz elvezetése a feladat. Többször
hangsúlyoztam már, hogy
a település kialakításakor
nyaralókkal számoltak.
Ennek vannak előnyei is,
de tudomásul kell vennünk
a hátrányait is, hogy az
üdülőtelepülés szűk utcácskáit kinőttük, így tolerancia
és türelem nélkül, nehéz békésen egymás mellett élni –
mondta el lapunknak Pulai
Tibor, a település gondnok.

Fidesz-KDNP a lista élén
Európai Parlamenti képviselő választás
Kulcson Jobb Gyula
polgármester is leadta
a voksát az Európai
Parlamenti Választáson.
A délelőtti órákban
feleségével érkezett a
Kulcsi I. szavazókörbe.
A kulcsi választópolgárok
40,42%-a ment el szavazni. A
leadott érvényes szavazatok
alapján Kulcson a Fidesz-KDNP
46,47%-kal került a lista élére.
Országosan a választási részvétel 43,34% volt. A leadott érvényes voksok alapján 52,44%-kal,
nagy előnnyel a Fidesz-KDNP
vezeti a listát. Így az Európai

A képen balról a szavazóbizottság tagjai közül Kaiserné
Gödöny Erzsébet, Csikai Zsuzsanna, Fenyővári István látható,
valamint Jobb Gyula polgármester a szavazóköri névjegyzék
aláírása közben.

Parlamentbe 13 képviselőt
delegálhat a Fidesz-KDNP,
4 mandátumhoz jutott a DK,
2 képviselő lesz a Momentum

színeiben, míg 1-1 képviselőt küldhet majd az MSZPPárbeszéd, valamint a Jobbik is.
(Forrás: www.valasztas.hu)

Mimi néni 107 éves
Születésnapi köszöntés a Napfény Idősek Otthonában

Viktoria Mundeo, Katarina Barbaro, Cserháti Emil, Barbaro Gábor, Thomas Barbaro
Kapronczay Klára, Jobb Gyula, Vad Rózsa

A Kulcsi Krónika múlt havi
számában tudósítottunk Fehér
Gyuláné, Mária néni 100. születésnapi ünnepségéről. Most
ismét egy szépkorú hölgy születésnapjáról kaptunk hírt.
Cserháti Emilnét, Mimi nénit
107. születésnapján köszöntöt-

ték a Rózsahegyi utcai Idősek
Otthonában május 16-án.
Jogosan merülhet fel többünkben a kérdés, talán nem
is véletlen, hogy Kulcson, ilyen
hosszú életet élnek az emberek?
Köztudott, hogy Kulcson különösen jó a levegő, pozitívan hat-

hat a vidéki, csodálatos dunai
környezet is, valamint a 107 éves
„szakértőnk”, Mimi néni hos�szú életének tanulsága szerint a
célokkal és munkával teli életút
és a szerető család is hozzájárulhat ahhoz, hogy túljussunk
a századik életévünkön.
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Jövőkép

Könyvajánló

Újabb nyertes pályázat, bővülő géppark
A település közösségi
infrastruktúra
hálózata, közterületei,
a terek, parkok és
utcák létesítési
és üzemeltetési
feladatai mind az
Önkormányzatunk
feladatkörébe
tartoznak.
Az úthálózat, köztéri parkolók, közvilágítás, térfigyelő
rendszer teljeskörű rekonstrukciós terveiről a Krónika
következő kiadványaiban számolunk be, ebben a számban
kifejezetten az önkormányzati
úthálózat kezeléséről, zöldterület karbantartásáról adunk
számot, mely témaválasztás
aktualitását a napokban elnyert, vonatkozó közterület
fenntartó géppark pályázatunk is adja.
Az
Önkormányzatunk
Stratégiai fejlesztési tervei között szerepel a településen található közterületek és a zöld
környezet aktív rendezése,
rehabilitációja, megújítása és
fenntartható üzemeltetése.
Sajnos ez irányú terveinket nagyban korlátozza annak
a ténye, hogy a közterületek
és zöldfelületek gondozására,
karbantartására jelenleg ren-

delkezésre álló gépparkunk
és emberállományunk erősen
behatárolt, külsős vállalkozó
állandó jellegű bevonására pedig ma nincs kellő anyagi fedezete az Önkormányzatnak.
Fontos szempont a feladatellátásban a gépiesítés, mellyel a
kézi munka erőszükséglet kiváltható, hatékonysága sokszorosa a kézi munkáénak, s
így a világot, és önkormányzatunkat is érintő munkaerőhiány is enyhíthető ez által.
Ezen hátráltató tényezőket
mérsékeli a már említett, nyertes pályázatunk keretében a
közeljövőben kialakításra kerülő, közel 13 millió Ft értékű,
modern, magas teljesítményű,
ipari kivitelű géppark, mely részét képezi egy multifunkciós
Antonio Carraro Tigre 4400
F típusú kommunális traktor, egy függesztett hidraulikus karos rézsűvágó rugós
talajkövetéssel, egy függesztett gréderlap és egy profes�szionális aprítógép. A géppark
műszaki tartalma úgy került
összeállításra, hogy a meglévő, jelenlegi eszközparkkal
(munkagépek, kézi szerszámok) mind funkciójukban,
mind kialakításukban együtt
lefedjék az Önkormányzat vonatkozó fenntartási munkái-

Multifunkciós Antonio Carraro Tigre
4400 F típusú kommunális traktor

Csiby Csenge
könyvtáros ajánlása.
nak hatékony elvégzéséhez
szükséges eszközök körét. A
kiválasztott géptípusok a piacon elérhető egyik legkorszerűbb, ipari kivitelű eszközöket képviselik, melyekkel teljes körű, minőségi, hatékony
és üzembiztos munkavégzés
valósítható meg.
Szemmel láthatóan pozitív
változást hozott a feladatellátásba egyébként Pulai Tibor
és lelkes, mára már jól összeszokott kis csapata, amelyben
mindenkinek megvan a maga helye. A tevékenységüket
segítve, az elmúlt hónapban
beszerzésre került egy kommunális, 7 személyes duplafülkés billenőplatós tehergépjármű is, melyet munkavégzés
közben bizonyosan már sokan
észleltek a településen. A korszerűsítésre kerülő eszközparkkal településfenntartási
feladatok hatékonysága nagyban fog javulni, az eszközöket
minden bizonnyal nagy szeretettel és gondossággal fogják
munkatársaink még hosszú
éveken keresztül használni.
Ez úton is köszönjük alázatos munkájukat, és a településért vállalt elkötelezettségüket.
Fejes Balázs
Kulcs alpolgármestere

Április óta a kulcsiak szolgálatában
az új teherautó

Marék Veronika:
Vakáció 2500-ban
Ez a kötet Marék Veronika
kisebbeknek szóló könyve, amelyben egy fiút, aki
2500-ban élt érdekelte,
hogy vajon hogyan éltek az
indiánok. Tanulmányozta
a róluk szóló könyveket és
visszautazott ezer évvel korábbra. Vajon mi segített
neki ebben és milyen kalandok érték őt és mit mesélt
az indiánoknak a fiú az ő
életéről? Ha kíváncsi vagy
mindezekre és felkeltette az
érdeklődésedet kiveheted
a könyvtárból és elolvashatod. A könyv illusztrációkban gazdag, a Móra
Könyvkiadó gondozásában
jelent meg, nem túl hosszú
olvasmány, 2017-ben újra
kiadásra került. Jó olvasást!

Vidám közösség
A vidám közösség minden
rendezvény kihagyhatatlan
része, hol fellépőként, hol
szorgos segítőként vannak
jelen. Fontos jellemzője továbbá a közösségnek, hogy
nem elszigetelten dolgoznak, boldogan vonnak be,
vagy éppen csatlakoznak
mások munkájához is. Így
nem meglepő, hogy a gyereknapi palacsinta sütés is
remekül sikerült, és nem
csak a főszereplő legkisebb
kulcsiak örömére. Hiszen
minden kulcsi nagymamának része lehetett a lurkók
jóllakatásában, legyen akár
a patinás Nyugdíjas Klub,
vagy a Vidám Emberek
Közösségének tagja.
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Melyik a legnagyobb kulcsi család?
A Varjú családnál jártunk
Vajon melyik család
a legnagyobb,
legnépesebb a Kulcson
élők közül? Erre
keressük a választ
friss- ropogós új
rovatunkban.
Varjú Lászlóné Magdi néni az
óvoda melletti buszforduló-

nál lakik. Népes családja sokat látogatják, de most azért
gyűltek össze nála egyszerre,
hogy fényképpel is dokumentálhassuk, hogy ők bizony
egy igazi kulcsi nagycsalád.
Utoljára 13 évvel ezelőtt,
Magdi néni 70. szülinapján
találkoztak mindnyájan. A
képen 41-en szerepelnek, ha a
kutyát most kivételesen nem

vesszük emberszámba. Ebből
18-an élnek jelenleg Kulcson.
Magdi néni gyermekei László,
József, Tibor, Ferenc, Attila.
László és Ferenc sajnos már
elhunytak.
Az élet érdekes dolgokat
produkál, mert pillanatnyilag
12 unokája és 12 dédunokája van Varjú néninek. A legfiatalabb unoka 4 hónapos, őt

Varjú Viktóriának hívják, míg
a legidősebb dédunoka a 26
éves Zörgő Zsolt. A fő szervező Varjú Józsefné Panni volt,
aki mint elmondta talán életében nem telefonált ennyit,
hogy mindenkivel egyeztessen-, köszönjük. Várjuk további népes családok jelentkezését, ha szívesen látnák magukat a Krónika hasábjain.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkor
mányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait.
Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen
intézhetők az önkormányzati
ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól
kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása,
vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok
során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére

manapság erre van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre
több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül lakossági,
ipari, kereskedelmi, szociális
ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett
az ország bármely pontjáról,
bármikor, kényelmesen, online
is intézhetők akár a magán és
vállalkozói helyi adóügyek is.
Adóigazolás kérhető, túlfizetés
esetén átvezetés és visszatérítés
kezdeményezhető, gépjármű-,
illetve termőföld adó jelenthető
be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány

igénylésre is van mód. A helyi
iparűzési adó bevallása a portál
segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen
teljesíthetik helyi adóbevallással
kapcsolatos kötelezettségüket,
és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít
meg a rendszer a felhasználónak,
ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve
jelennek meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy

indítható, többek között ipari
és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális,
sőt az Önkormányzati Hivatali
Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu)
segítségével szinte bármilyen
egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett
felhasználók bármikor nyomon
követhetik az általuk indított
ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott
ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén
elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál az https://e-onkormany
zat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
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Fergeteges hangulat
Gyereknapra újra szép játszóteret kaptak a legkisebbek
Gyerekzsivajtól volt
hangos a Faluház
mögötti tér május 18án, Kulcson.
Az önkormányzat a megújult
játszótérre és a Faluház mögötti közösségi térre invitálta a kulcsi gyermeket, gyermeklelkűeket és családjukat
egy fergeteges Gyermeknapi
rendezvényre.
A résztvevők a legnagyobb
természetességgel lakták be az
új teret, és az árnyékot adó
fák alatti ligetben a boldogság és vidámság jegyében töltötték el a szombat délutánt.
Emlékezetes programokkal
várták a családokat. Ahhoz,
hogy a kicsiknek a gyereknap
felejthetetlen legyen, a nyárias
idő mellett a szervezők kreativitása és az ötletes szuperhősös dekoráció is nagyban
hozzájárult.

A sok boldog gyermekarcért Rudi bohóc, a Pesti Zenés
Cirkusz, a hab parti, a kulcsi
nagyik palacsintái és szörpjeik,
a vattacukor, az ugráló várak,
az arcfestők és a csillámtetoválás, az újjá varázsolt játszótér a csillogó piros csúszdával
és különösen a kisfiúk körében népszerű, birtokba vehető
tűzoltóautó tették a legtöbbet.
Boldoggá tesz, hogy a legkisebbek birtokba vehették, és
élvezték az új közösségi teret és
a megújult játszóteret, hiszen
valójában értük, a gyermekeinkért dolgoztunk, nekik készült- mondta lapunknak Fejes
Balázs alpolgármester.
Nagyon fontosnak gondolom, hogy itt is együtt ünnepeljenek, szórakozzanak a családok, mert az ilyen események
is segítenek összekovácsolni
bennünket – tette hozzá Jobb
Gyula polgármester.

Irány a cirkusz! – a Pesti Zenés Színpad szuper műsorában
a gyerekek is szerepeltek

Vincze család

Jelentem a csúszda jól
működik, ki lett próbálva!

Szalavári Luca nagyon szeret hintázni,
de csak ilyen jó társaságban

A hab partinak nagy sikere volt

Minden generáció jól érezte magát.
A képen öröm könnyek láthatók
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A jó Falunap hozz

A rengeteg résztvevő szerint, Kulcson megvan a rece
Április 27-én,
Kulcson Falunapot
rendeztek, ami a
résztvevők létszámát
tekintve minden idők
legsikeresebb Kulcsi
Falunapja volt.

A Vidám Emberek Közösségének:
Egy szoknya, egy nadrág című produkciója

Kétségtelen, hogy nagyon
nem hasonlított a Rácalmási
Tökfesztiválhoz, és a dunaújvárosi Parázs-Varázshoz sem.
De akkor mitől érezte magát
az a sok ember annyira jól?
Utánajártunk és megpróbáltuk
összeszedni a hozzávalókat, de
ennél még sokkal többet árulnak el a Falunapon készült
fotók a galériánkban (www.
kulcs.org).
1. Kell hozzá a mi kis
településünk – Kulcs
Mert bár sokak szeretnének
békétlenséget szítani, azért
mi nem hagyjuk magunkat és

A gyermekmotoroztatás az egyik legizgalmasabb program
volt, köszönjük a motorosoknak!

Szabyestnek nagyon nagy sikere volt a lányok körében

előbb, vagy utóbb felülkerekedünk rajta, csak azért is „Jó itt
lenni!”.
2. Jó, ha van apropója
Együtt időt tölteni elvileg lehet bármikor, de a Falunap
még egy érv, hogy sok kulcsi
összegyűljön. Ráadásul másnap nem kellett dolgozni és
a munka ünnepe is belátható
távolságra esett.
3. Kellően jó idő
Egyes internetes rémhírkeltésekkel ellentétben nagyon
jó idő volt és bár nem költözött el Kulcs erre a napra
a Duna-partról, szúnyogok
sem voltak elviselhetetlen
mértékben.
4. Legyenek jó programok
A Vidám Emberek Közös
ségének: Egy szoknya, egy
nadrág című produkciója
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závalói

ept
indította el a napot, majd a
Lóca Együttes gyermekműsora, operettek a Leblanc Győző
és Tóth Éva párostól, Edvard,
Portéka gyerek műsor, Név
telen utca, Szabyest, Lil G
és Nótár Mary egyaránt ott
voltak a programok között.
A színpadi produkciókon túl
volt foci bajnokság is a műfüves pályán, melyet gigászi
küzdelmek során az Arany
Ászok nevű csapat nyert
meg. Megelőzve a Kulcselzi, a
Kulcsi SE, a Kulcsi Öregfiúk,
valamint a Református Sasok
és az Önkormányzat csapatát is. Színt és változatosságot
adott a programkínálathoz a
motoroztatás, a Vöröskereszt
egészségügyi szűrése, a falunéző kisvasút, a lufi hajtogató
bohóc, kézműves játszóház,
a légvár, a népi játszóház, az
arcfestés, drog prevenciós tanácsadás és a masszázs.

5. Igazán finom ételek is
kellenek
A Jövő Kulcsa Egyesület a
Vidám Emberek segítségével
isteni finom gulyást készített.
Nem fogják kitalálni a nevétKulcsi Gulyás – melyre minden kulcsit megvendégeltek.
De kint volt a Sibáék Sajt
portája, valamint, ehettünk
vattacukrot, kürtöskalácsot,
hot-dogot, lángost, jégkrémet,
fagylaltot is.

A Névtelen utca nagy hangulatot csinált

6. Ne kerüljön aranyárba
Minden program és az ebéd
a kulcsiak számára ingyenes
volt, még a repetáért sem kellett fizetni.
Szóval, ha ön véletlenül csak
e sorokból tájékozódott volna eddig a Kulcsi Falunapról,
már most tervezze be jövőre és próbálja ki a receptet.
Viszontlátásra.

Nótár Mary élőben zenélt,
és saját táncost választott a közönségből

Az est zárásaként Lil G lépett a színpadra

A foci bajnokság résztvevői

10

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

Bravúros sport eredmények
Bravúros sport eredményeket értek el a kulcsi gyerekek!
A Kulcsi Fekete István
Általános Iskola
kisdiákjai számos
területen nyújtanak
kimagasló teljesítményt.
Most Rábavölgyi
Zoltánné és Ruffing
Péter tudósította
lapunkat a kulcsi
gyerekek kiemelkedő
sport eredményeiről.

Aerobik
Március 2-án, Ajkán rendezték meg a Nyugatmagyarországi
Aerobik
Diák
olimpiát. Három csapattal indultunk, és nagyon
erős mezőnyben remek gyakorlatokat mutattak be tanulóink. Az UP IV csapat 3.
helyen végzett és továbbjutott az országos döntőbe. Két
UP II. csapat közül a hatodik
osztályosokból álló csapat a
6. a negyedik és ötödik osztályos lányok a 10. helyen
végeztek.
Április 27-én, Budapesten
rendezték meg az országos
aerobik diákolimpiát. Az UP
IV korcsoportos lányok nagyon szépen bemutatott gyakorlatukkal negyedik helyezést
értek el.
A csapatok tagjai:
UP IV (3. helyezés): Péter Zoé;
Németh- Nagy Nina; (1. osztályosok) Tokai Zoé; Iványi Zoé;
Wiederwald Alíz; Kucsera
Janka (2. osztályosok)
UP II: (6. helyezés) Márton
Annamária; Polányi Eszter;
Ősi Réka; Radnó Rita (10.
helyezés) Kovács Janka (4.
osztályos); Bogó Luca; Földi
Tímea; Hegedűs Míra; Szabó
Veronika (5. osztályosok)

Mezei futóverseny
Március 19-én Adonyban három csapattal és négy egyéni versenyzővel képviseltük
iskolánkat a Körzeti Mezei
Futóversenyen. Nagyon szép
eredményeket értek el a III.
korcsoportosok. A fiú csapat
második lett,(tagjai: Molnár
Richárd; Morva Olivér;
Püspöki Dávid; Makai Sándor;
Kriston Dominik) Molnár
Richárd megnyerte, Radnó
Rita pedig 5. helyen végzett. Ők
a megyei versenyre is továbbjutottak. Ezenkívül számos értékes helyezést értünk el.
A március 26-án, Székes
fehérváron
megrendezett
Megyei Mezei Futóversenyen
delegáltjaink ismét szép eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét. Molnár Ricsi
az 5. helyen futott be a célba.
A III. korcsoportos fiú csapat
a 9. helyen végzett, és Radnó
Rita 23. helyen végzett a 92 indulóból.

Atlétika, több próba
Április 25-én, Szabadegyházán
rendezték meg a körzeti atlétikai több próba versenyt. 4 csa-

pattal és 4 egyéni versenyzővel
indultunk ezen az összetett
versenyen. A gyerekek rövidtávon (60m; 100m), középtávon (600m; 800m), kislabda
hajításban, távolugrásban, a
IV korcsoportosok súlylökésben mérték össze tudásukat.
Nagyon jó eredményekkel zártuk a versenyt.
Eredmények
és a csapatok tagjai:
II. kcs.: fiú – második helyezés
Ecsődi Kálmán; Fejes Kop
pány; Herczog Dominik;
Mészáros Róbert; Morva
Patrik
III. kcs.: fiú – első helyezés
Király Dániel; Kriston Do
minik; Makai Sándor; Morva
Olivér; Püspöki Dávid
III. kcs.: lány – első helyezés
Correin Da Cruz Mayara
Suelly;Mudra Nóra; Ősi Réka;
Polányi Eszter; Radnó Rita;
Szemesi Dorina
IV. kcs.: fiú – negyedik helyezés
Gádory Olivér; Létay Tamás;
Nagy László; Posch Benjamin;
Szabó Bálint; Váradi Kornél
Egyéni:
Kriston Dominik is és Radnó
Rita is megnyerte az egyéni
versenyt.

A megyei döntőbe az első
helyezettek jutottak tovább.
A megyei döntőt Székes
fehérváron rendezték meg május 8-án. Szakadó esőben, versenyeztek a III. korcsoportosok. Mind a lányok, mind a fiúk nagyon szépen helytálltak.
A lányok nyolc csapatból a hatodik, a fiúk hat csapatból a negyedik helyen végeztek. A kulcsi atlétika eredményei a jövőre
tekintve azért is sokat ígérőek,
jelenleg pedig egyenesen bravúrosak, mert a sikeres felkészüléshez a gyerekek lelkesedésén, tehetségén és a felkészítő
elhivatottságán kívül egyelőre
sajnos kevés feltétel adott.
Az önkormányzati sport fejlesztési koncepcióját, valamint
az iskola fejlesztéséről készült
terveket olvasóink előző számainkból már megismerhették.

Labdarúgás
Áprilisban rendezték meg a II.
kcs.-os labdarúgó diákolimpia
körzeti döntőjét
Rácalmáson. Iskolai csapatunk Ruffing Péter felkészítő
tanár segítségével a selejtező
megnyerése után a döntőben
is jól szerepelt. A körzeti döntőben Rácalmás után a második helyezést értük el, megelőzve ezzel Iváncsa csapatát.
Csapattagok:
Révész
Ádám,
Ecsődi
Kálmán, Mészáros Róbert,
Morva Patrik, Herczog
Dominik, Szabados-Máté
Martin, Iványi Zoltán, Tóth
Márk, Bíró Zsolt.

A megyei atlétikai döntőben résztvevő kulcsi csapat

Az elért eredményekhez és
sportsikerekhez gratulálunk!
(a szerk.)
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Az ölelés ereje

Mercedes találkozó Kulcson

A kulcsi középiskola a Deák Ferenc utcából 

Erdős Zsolt, Vágó Fanni, Vigh Nándor Ferenc, Pekács Luca,
Simon Judit

Kulcson nem
szokványos látvány,
egy-egy kamaszokból
álló csoport, mert innen
eddig csak elmentek
a választott iskolákba
folytatni a tanulmányaikat
a gyerekek.
Feltűnő jelenség tehát a középiskolás csapat a buszmegállóban
vagy akár az utcán is. Így kíváncsian tettem eleget a kedves
invitálásnak a kulcsi középiskolába. Azt gondoltam milyen
menő, hogy a kb. 3500 fős településünkön a bölcsitől a középiskoláig van oktatási intézmény.
Leparkolok a Pentelei Szak
képző Iskola és Gimnázium
előtt. A különleges nádtetős épület 2017 decembere óta működik oktatási intézményként. A
meghitt hangulatú csoportszobák egyikébe-másikába bekukucskálok. Sehol egy hagyományos pad, vagy tábla, de vannak
színes falak, meghitt, inspiráló
környezet. Harminchat diák és
hat tanáruk jár ide. A tanárok
csoportja vár a rögtönzött padlástanáriban. Fontosnak tartják,
hogy mi kulcsiak megismerjük
őket, mert, mind mondják „mások vagyunk, de nem migráns tábor van itt, nem elvonó, hanem
egyszerűen csak gyerekek”.
Azok a gyerekek jönnek hozzánk, akiket legyőzött az élet.
Nem találják a helyüket, nem
tudnak beilleszkedni. Nálunk

teljes elfogadás van, mindenkinek van helye. Valljuk, hogy
az ölelésnek gyógyító ereje van.
Célunk, hogy végül sikerre jussanak és boldogulni tudjanak
diákjaink – mondta Glashütter
Melinda, mentor.
Alternatív kerettanterv alapján dolgozunk, itt is mindenki
jegyeket kap, de játékosan.
Nem egy kész metodikát
használunk, hanem saját kutatásaink alapján született meg
az Arany Iránytű Program.
Ennek első, legnehezebb része
a személyes kapcsolatokon keresztüli célzott mentálhigiénés
gondozás. A segítő beszélgetések folyamán lehetőség teremtődik a negatív élmények feldolgozására. Nem megtanítani akarunk mindenáron, hanem inkább megtanulni, mindenképp
társként együttműködve, nem
a hagyományos tanár-diák felállásban. A program második
része munkaterápia, tapasztalati tanulás, majd a program befejező része a képesség fejlesztés.
– Egy évfolyamnyi sikerünk
van már, az ország 12 legjobb, ilyen jellegű intézménye
között vagyunk számon tartva. Szeretnénk ha megismernének minket a Kulcsiak, hiányzik a kapcsolat a faluval.
Segítségünket ajánljuk tereprendezésben, takarításban, szívesen művészkedünk – mondta Bognár Roman, a kulcsi intézmény vezetője.

Először Magyarorszá
gon: három csapat
driftelt egyszerre!
Május középső hétvégéjén
immár harmadik alkalommal került megrendezésre az országos, két napos
Mercedes találkozó, idén
Benz Festival néven a Benz
Family Group és a dunaújvárosi mercisek rendezésében a Kulcsi Sportpályán.
Szombaton zajlott a
programok nagy része. A
drift taxizásra hatalmas tömeg volt kíváncsi, de készültek még drónos felvételek, volt felvonulás Kulcson,
astószépségversenyt is tartottunk, melyet három kategóriában díjazott a szigorú zsűri, valamint a limitált
szériás Mercedes Actros kamiont is megcsodálhatták az
érdeklődök, sőt Mercedes
Nagyeskü letételére is lehetőség volt, hogy az esti autósmoziról el ne feledkezzünk.
Megcsodálhattuk a w123
Club Hungary pompás járműveit, valamint a w140-es
„bálna merci „ találkozót is
tartottunk. Külön kiemelném a Mercedes G osztály

megjelenését is a találkozón. Azoknak akik bírják a
pörgést, a drift taxiban három csapat épített mercijeit
lehetett kipróbálni: Garami
Team, Brunda Gábor Zsoké
rally versenyző és Rankers
egy pályán-, egyedülállóan,
először Magyarországon itt
és most volt látható.
A találkozón összeszokott
baráti társaságok voltak jelen, valamint mindig sok
új érdeklődő jön az ország
minden tájáról. Most is jöttek Győrből, Veszprémből,
Debrecenből,
Szegedről
Gyuláról, Pécsről és érkeztek
Kecskemétről is, hogy csak
néhány települést említsek.
Viszont mivel egyre nagyobb érdeklődés övezi a
rendezvényünket és egyre több drift autó szeretne
szerepelni a programban,
úgy tűnik 2020-ra új helyszínt kell keresnünk, mert a
Kulcsi Sportpályát kinőttük.
Köszönjük Kulcs eddigi
vendégszeretetét, a látogatók pozitív hírét vitték településünknek országszertetudósított Kulcsár Ildikó, a
Mercédesz találkozó kulcsi
szervezője.
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Fontos telefonszámok
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

Lehet-e jó szomszéd…?

Az iszlám és a keresztény civilizáció különbségeiről tartott
lebilincselő előadást „Migráns helyzet, az iszlám és keresztény, európai civilizáció különbségei tükrében „címmel
Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója május 16-án,
17 órai kezdettel a kulcsi Faluházban.
Az előadás azt a manapság rendkívül fontos és mindnyájunkat érintő témát járta körbe, hogy a különböző irányzatokhoz tartozó muszlim csoportok képesek-e békésen
integrálódni Európába, és vajon lehet-e jó szomszéd egy
egy betelepített migráns!

Akikre büszkék lehetünk

Önök hallottak már tűzoltó világbajnokságról? Két
kulcsi, Lemler Róbert és
Rafai Tibor május 11-én
Berlinben negyedik helyezést értek el 14 országból
érkezett, 800 tűzoltó között megrendezett Berlin
Firefighter Stairrun nevű
versenyen. A páros gyak-

ran indul hivatásukkal ös�szefüggő versenyeken, de a
Berlini verseny volt eddig
a legkeményebb erőpróba
számukra. Itt 39 emeletet,
nem kevesebb mint 770
lépcsőfokot kellett futással megtenni, teljes tűzoltó
felszerelésben.
Gratulálunk!
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Kép-Zene
Kosztolányi György festőművész, kulcsi és környékbeli tanítványai

2019. május 15-én,
Kosztolányi György
festőművész, kulcsi
és környékbeli
tanítványainak Kép-Zene
címmel megrendezett
kiállítását tekinthettük
meg a Sándor
Frigyes Zeneiskola
folyosógalériájában.
Ahol a lelkes amatőr művészek
muzsikához kötődő képeiket
mutatták be. A zeneiskola aulája
és a lépcsőház zsúfolásig megtelt a zene és a képzőművészet
kedvelőivel. A kiállítást Kulcs
alpolgármestere Fejes Balázs
nyitotta meg, aki beszédében
hangsúlyozta:
– A mai kiállítás témájának
mementója az életérzést a két
legegyszerűbb és legkifejezőbb
módon megjelenítő – az emberiséget a születésétől végig kísérő
– alkotásforma, a kép és a zene
egy kontextusba történő hozatala, mely valóban izgalmas téma,
melyet úgy érzem, sikerült az alkotóknak megfogniuk.
– A mai nap az ötödik alkalom az elmúlt 2 évben, hogy kulcsi vonatkozású művészeti kiállítást nyithatok meg, mely már
statisztikai értelemben is jelentőséggel bír egy ilyen kistelepülés
életében, mint Kulcs – folytatta
Fejes Balázs.

A kiállítók
névsora: Gódányné
Homoki Márta, Horváth
Andrea,
Juhászné Fehérvári
– Az alkotók munkáAnna,
Horváth Bettina,
it már egy jó ideje figyeMolnár
Aranka, Pulay
lemmel kísérem, és mindig
Csilla, Sarok Károlyné,
megállapítom, hogy van új a
Verczné Karcsai Ildikó,
nap alatt, melyhez újfent graVinczepálné Török
tulálok mindenkinek, a tanítóKatalin.
juknak, mentoruknak és nem
utolsó sorban a Sándor Frigyes
Zeneiskolának e tárlat megren– Gyermekkorom óta festek,
dezésének gondolatáért és szín- mindig is vonzott az alkotás, a
vonalas megvalósításában való képzőművészet. Komolyabban
közreműködésükért.
30 éve foglalkozom a festé– Kívánok mindannyiunk szettel, 10 éve vagyok tagja az
nak még sok, a mai naphoz ha- Újpart Dunaújvárosi Képzősonló közös élményt, melyet a és Iparművészek Egyesületének,
tárlat felfedezése és megélése, a de ezenkívül több egyesület is
közös beszélgetések nyújtanak. a soraiban jegyez – mondta el
Köszönöm, hogy itt lehettem- Kosztolányi György.
zárta beszédét Kulcs alpolgárKét éve vette szárnyai alá
mestere.
a festészethez kedvet, ambíciEnnek a kiállításnak az ót érző lelkes művészpalántáapropójából látogattuk meg a kat, akiknek heti két alkalomművészt kulcsi műtermében mal segít elmélyülni az alkotóa közelmúltban. A művész- munkában. Fejleszti a tudásuurat különösebben senkinek kat, az ábrázoláshoz szükséges
sem kell bemutatni települé- képességeiket és megismerteti
sünkön, hiszen itt él és alkot őket a festészetben használatos
már hosszú évek óta.
technikákkal.

Vöröskereszt
Májusban a Kulcsi Vörös
kereszt
alapszervezete véradást szervezett.
46 Kulcsi Hős adta a vérét
a Faluházban. Karitatív tevékenységet is végeztünk áprilisban, egy Kossuth Lajos
utcai idős házaspárnál. A
férj súlyos, kórházi ápolásra
szoruló beteg, míg a feleség
mozgásában korlátozott volt.
A Jövő Kulcsa Egyesület segítségével ételadománnyal és
az ellátáshoz jutásban tudtunk a rászoruló kulcsi házaspár segítségére lenni.
Országos hírű, díjnyertes elsősegélynyújtóinkkal
ismét megkezdtük a nyerő
szériánkat. Április 26-án a
Dunaújvárosban megrendezett Területi Elsősegélynyújtó
Versenyt a felnőtt kategóriában megnyertük. Így most,
a kulcsi Dunai Lányok nevű
csapattal a megyei versenyre
készülünk.

A Kulcsi Vöröskereszt
alapszervezetének vezetőjeként szintén ebben a hónapban ért a megtiszteltetés,
hogy a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetőségétől a
szervezetben végzett munkámért a megtisztelő bronz fokozatú kitüntetését vehettem
át – mondta el a Krónikának
Kaiserné Gödöny Erzsébet.
Az elsősegélynyújtó csapatunk megnyerte a megyei
versenyt is. Gratulálunk,
irány az országos!
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Kulcs története
Múltbéli kalandozásunk színtere ezúttal a Hajóállomás
Előttünk a nyár,
a szünidő, és a
szabadságok ideje,
jönnek a forró nyári
napok és ilyenkor
legjobb a hűsítő vizek
mellé húzódni. Nekünk,
kulcsiaknak ehhez
nem is kell feltétlenül
messzire menni,
hiszen településünk
a magyarországi
Duna szakasz, egyik
különösen szép partjával
büszkélkedhet.
Kulcson a folyóval való kapcsolat legfontosabb közösségi
helyszíne volt a múltban – és
a jelenben is – a Hajóállomás,
mostani múltbéli kalandozásunk színtere.
A régi idők felidézésében –
saját ifjúkori emlékeimen túl –
a már korábban is rendelkezésemre álló helytörténeti források voltak segítségemre.
Úgy jó száz évvel korábban
az élet ezen a tájon is merőben
más volt, mint napjainkban.
Az itt élők főként mezőgazdasági tevékenységet folytattak,
napjaik a földek művelésével,
a ház körüli jószágok ellátásával teltek. Nagyon ritkán volt
csak szükség arra, hogy a falujuk határát el kellett hagyniuk.
A közlekedés is ennek megfelelően nagyon kezdetleges volt.
Jelentős változást az hozott, hogy
1896. december 23-án megnyílt
a Pusztaszabolcs-Paks közötti
vasútvonal, mely az akkor még
csak Kulcs pusztának nevezett
kis település mellett haladt el.
Természetesen megálló itt nem
volt, Rácalmásig kellett eljutni a
felszállás érdekében, és az ide érkezéshez is csak onnan lehetett
– főként lovas kocsit megfogadva – Kulcs pusztára megérkezni.

Ezzel ellentétben a makádi
szőlőbirtokosok napiasan hagyták el falujukat, a Dunán átkelve rendszeresen jöttek szőlőiket
művelni, ősztől a boraikat kezelni. Erre a célra egy nagyméretű,
személyszállításra alkalmas révladikot üzemeltettek, mely 1012 felnőttet, a magukkal szállított csomagjaikat, kerékpárjaikat
is képes volt befogadni. Ennek
a kulcsi oldalon a kikötő helye
ugyancsak a későbbi hajóállomás területe volt. Kellett egy révész is, aki az üres ladikot vis�szavitte a másik partra. Egészen
az 1970-es évek elejéig működött
a révátkelő. Az utolsó révész –
Bálint névre hallgatott – oly sok
időt töltött a vízen, hogy attól
„megundorodván” ezt a folyadékot Ő már régóta a szájához
nem emelte. Helyette annál inkább a kulcsi hegy levét, így aztán kellően „elgyengülve” aludt
mélyen ladikja orrában. A másik oldalról átkelni szándékozók
ilyenkor sokszor vagy egy órán
keresztül is kénytelenek voltak
– felváltva – teli torokból üvölteni: „Bálint gyere át!”. A kellően felbőszült gazdák ilyenkor
Bálint felmenőit nem a legszentebb jelzőkkel, választékos kifejezésekkel illették, mely messze
elhallatszott végig a parton. Ezzel
a kulcsi „idill” egy különös atmoszféráját teremtették meg, ezt
hallgatva a parthoz közel élőket,
ide pihenni érkezőket csodálatos, otthonos érzés töltötte el:
igen, itt vagyunk végre Kulcson.
Na’ de térjünk vissza a hajóállomás történetéhez.
Az 1920-as évektől egyre nagyobb számban érkeztek Budapestről a nyaralni, pihenni vágyók, épültek sorra a
villák, nyaralók. Ezzel jelentős
változás következett be a közlekedés terén is, komoly igény

merült fel a könnyebb megközelítésre. Akkor a legkézenfekvőbb megoldást a hajózás jelentette. Ehhez megfelelő kikötő kellett, meg úgy mellesleg a MAHART-nál is el kellett
intézni, hogy Kulcs bekerüljön
a megállóhelyek sorába. Ez a –
legmegfelelőbbnek ítélt – terület Boda Józsi bácsi tulajdona
volt. Ő volt az, akinek itt szőleje, hatalmas pincéje és panziója
is volt. Nála szálltak meg kezdetben a „pestiek”, amíg a saját
nyaralójuk fel nem épült, nála lehetett jó ételekhez is hozzá
jutni. Bodáéknak csak egy fiúk
volt, aki az I. világháborút végig harcolta, de az utolsó csaták egyikében hősi halált halt.
Az örökös nélkül maradt Boda
bácsi a közösségnek ajándékozta ezt a területet, elindulhatott
a tervezés, majd az építkezés is.
Az 1920-as évek végére rengeteg közösségi munkával, szervezéssel, anyagi hozzájárulással elkészült az épület – váró,
pénztár, kellék raktár –, kikötő
bakok, valamint a móló, aminek a végére került a stégre vezető híd. Kezdetben ez a móló meglehetősen keskeny töltés
volt csak, a későbbiekben kapta meg a mai – szélesen feltöltött, kikövezett – formáját. Mire
minden szükséges dolgot sikerült elintézni, és végre az első
hajó ünnepélyes keretek között
mindenki nagy örömére kiköthetett, már 1931-et írtak. Nagy
munka volt még, hogy a hajóállomásra vezető utat kikövezték
(a klasszikus macskakő), így a
heves esők után is járható lett, az
más kérdés, hogy lovas kocsival
mekkora élmény volt rajta végig zötykölődni. A menetrendszerű hajó forgalom megindulásával Kulcs bekerült a hajózási
menetrendbe, ismertté vált, és a

neve innentől Kulcs puszta helyett hivatalosan is Kulcs nyaralótelep lett.
A II. világháború alatti károsodásokat 1947-re kijavították,
ismét megindulhatott a hajóforgalom. Egészen 60-as évek közepéig rendszeresen közlekedett
személyhajó, a kikötés külön eseményszámba ment. Sokan csak
azért látogattak le a hajóállomásra, hogy részesei lehessenek ennek a látványnak. Kis gyerekként
ámulva néztem a kikötés, majd
az elhajózás manővereit, és főként induláskor a virtusból vízbe
ugró „nagy fiúkat”, akik – minden tiltás ellenére – közel úsztak az induló hajóhoz, sokszor
az életüket is kockáztatva ezzel.
A hajóállomás elképzelhetetlen volt Steinbach Józsi bácsi
nélkül. Ő volt egy személyben a
kikötő mester, pénztáros, hajóállomás fenntartója és minden
egyéb feladat elvégzője.
A település meghatározó részévé vált a hajóállomás olyan�nyira, hogy még a Magyar Posta
hivatalos levelező lapjai közé is
bekerült, sokan vásárolták is, és
küldték el távoli ismerőseiknek,
mellyel tovább növelték Kulcs
országos ismertségét.
A gyorsuló világ elért ide is, a
hajózás helyett az egyéb közlekedési módok kedvezőbb lehetőségeket kínáltak, az emberek sem
tehették már meg, hogy viszonylag rövid távolságra több mint fél
nap utazási időt rááldozzanak.
A „kulcsi hajózás” mintegy 35
évig tartott, a MAHART beszüntette a menetrend szerinti személyszállítást a Dunának ezen
a szakaszán. Ezzel lezárult egy –
eleink számára igen kedves, szeretett – meghatározó korszak a
hajóállomás életében.
Ahhoz, hogy a hajóállomás
ma is a miénk legyen, a helyi
közösség rendelkezésére álljon
nagyon sok mindent kellett tenni, de ez már egy másik történet.
Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő,
kulcsi históriás
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MEKK Egyesület
Akiknek az Arany János utcai keresztet köszönhetjük
Dr. Menyhártné
dr. Zsiros Mária
és Siba Brigitta,
olyan munkatársak
benyomását keltik,
akik jól együttműködő,
rutinos páros, pedig
elsőre két teljesen
különböző karakter
ül velem szemben a
kulcsi Könyvtárban,
beszélgetésünk
színhelyén.
A történetük már 3 évvel ezelőtt kezdődött. Siba Brigi
a Sajtporta arca és mindenese és a falusi turizmus
kulcsi
megvalósításának
elhivatott kutatója kapcsolatot keresett, céljainak
megvalósításához. Így találtak egymásra Máriával.
Két és fél éve a Mezőföld
Keresztény Kulturális Hagyo
mányőrző és Turisztikai
Egyesület, röviden a MEKK
– néven hivatalossá tették
együttműködésüket.
Brigi az egyesület elnöke, Sipos Kinga és Blau
Gabriella elnökségi tagok.
Különleges emberek dolgoznak együtt, akik mind
mást szeretnének, de mégis
van közös kapcsolódási pont
– mondta el Mária.
Mindenkit
megkerestek, feltérképezve, hogy kivel lehetne jól együtt dolgozni és mindenhol együttműködést kutattak. Így ju-

Dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária és Siba Brigitta

tottak el Alsószentivánra és
Dunaföldvárra is. Együtt
működésük közös alap tézise, hogy térségben érdemes
gondolkodni. Hisz csak a középkorban építettek falat maguk köré a települések, itt a
XXI. században a falakat le
kell bontani véleményük szerint. Hiszen több a lehetőség
és a program, vagy akár csoportosan egy szolgáltatás ára
is kedvezőbb lehet.
A Mária utat nagy áldásnak tekintjük. Magam és fér-

jem Dr. Menyhárt Ferenc felelősek vagyunk a zarándokút
Ercsi és Dunaföldvár közötti
szakaszáért. Az első nagyobb
akciónk is az úthoz fűződik.
Egy korpusz nélküli keresztet állítottunk fel az Arany
János utcában, hogy a Mária
úton haladó zarándoknak legyen miért megállni Kulcson.
A területet az önkormányzattól kaptuk, a szentség miatt fel
kellett szentelni a keresztet,
idén már két éve lesz június 10én. Az önkormányzattól, vala-

mint kifejezetten Fejes Balázs
alpolgármestertől pályázatírásban is segítséget kaptunk
a kereszthez kapcsolódó pihenőhelyhez kötődően – mondta el dr. Menyhártné dr. Zsiros
Mária.
Fontos tudnunk, hogy a
Mária út nem „csak” a vallásosságról szól, szólhat útkeresésről és nem csupán szárazföldön érkezhet a zarándok,
hanem lovon, kerékpáron,
akár vízen is. Az 1 úton elnevezésű zarándoklat augusztus 24-én lesz az édesapákért,
melyről későbbi számunkban
olvashatnak majd.
Sok mindennel foglalkozunk. Foglalkozni kívánunk
a vallással, kultúrával, örökséggel, hagyományőrzéssel, a
gasztro- és agroturizmussal
egyaránt. A cserkészet, gyermektábor, tehetséggondozás,
szakkör szervezés is fontos
egyesületi tevékenység, éppúgy mint a kézműves vásárok rendezése – fejtette ki
Siba Brigitta.
Sipos Kinga szintén elnökségi tag. Megkérdezésünkre
elmondta, hogy az ő szíve
csücske a turisztika. Hiszen a
Mária út a speciális szakrális
vonalon túl igazi túra útvonalat is jelent. Kapcsolódóan az
egyesülethez Kinga kifejtette, hogy a közösségben gondolkodás véleménye szerint,
ma értékes cikk, kevés van
belőle.
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Kulcsi
programajánló
2019. június 4-én
17 órakor a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából Farkas Lajos
az Intercisa Múzeum
igazgatója tart előadást Trianonról a
Faluházban.
Június 5-én 10 órakor a Kávészünet
Zenekar lesz a vendégünk a Faluházban,
mely műsort a kulcsi
Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely
szervezi.
Június 5-én 16 órától
a Kulcsi Fekete István
Általános Iskola és AMI
diákjainak vizsgakoncertje lesz látható és hallható a Faluházban.
Június 6-án 17 órától
a Kulcsi Fekete István
Általános Iskola és AMI
diákjainak folytatódik a
vizsgakoncertje.
Június 26-án 10 órától
a Faluház előtt egész nap
várja az érdeklődőket a
Digitális Utazó Élmény
Központ bemutatója
drónokkal, virtuális valóság szemüveggel, 3D
nyomtatóval.
A programot a Kulcsi
Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely szervezi.

Várjuk az érdeklődőket
szeretettel!
Facebook oldalunkon és
https://www.kulcs.org/
aktualitasok/ oldalon.
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