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XII. évfolyam, 10. szám 2019. október

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.

Átvették megbízólevelüket 
az önkormányzat képviselői

2019. október 21-én, hétfőn kora délután a Polgármesteri Hivatal dísztermében  
hivatalosan is átvehették megbízólevelüket az újonnan felálló kulcsi önkormányzat képviselői.
Majd október 30-án a képviselőtestület megtartotta alakuló nyílt testületi ülését,  
ahol a képviselők, a polgármester és az alpolgármester is esküt tettek. 
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Településünk az Önkor
mányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések tá
mogatása jogcímen pá
lyázatot nyújtott be az 
ebr42 önkormányzati in
formációs rendszerben. A 
Belügyminisztérium mint 
Támogató 20 000 000 fo
rint vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette 
Kulcsot. A pályázat kereté
ben a Sportpályán játszó 
és fitneszparki építmények 
és pihenőhely kerül kiala
kításra, viacolor járda és 
térvilágítás kiépítésével, 
amelyet felnőttek és gyer
mekek egyaránt igénybe 
tudnak majd venni. 

Dr. Neumann Helga
jegyző

Az Adonyi Szociális Központ a Kulcs településén 
felmentési idejét töltő kolléga helyére keres 
megbízási szerződéssel középfokú képesítéssel, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
3. számú melléklete szerinti iskolai végzettséggel 
rendelkező kollégát helyettesítésre. 

A felmentési idő lejárta után közalkalmazotti 
kinevezés lehetséges. A feladatkör a házi 
segítségnyújtás tevékenységein belül, idősek 
körében végzett szociális segítés és személyi 
gondozás Kulcs településen.

Érdeklődni és jelentkezni 
személyesen vagy telefonon

Supliczné Szabó Zita 
intézményvezetőnél lehet. 

2457 Adony, Kossuth L. utca 9. 
Telefonszám: 06 (70) 633-6025

E-mail cím: szocialiskozpont@adony.hu

Kulcson idén először 
már három helyszínen 
szavazhattunk.

Nem ritkán még ennek el
lenére is előfordult, hogy a 
szavazóhelyiségek előtt töb
ben várták a sorukat, hogy 
leadhassák jelöltjeikre a vok
sukat. Talán a szép idő is 
hozzájárult, de ebédig nagy 
volt a tömeg minden szava
zókörben. Úgy tűnt, hogy a 
legtöbb kulcsi már délelőtt 
igyekezett választói akaratát 
kifejezni. A valasztas.hu ada
tai alapján végül a választói 
névjegyzékben szereplő 2716 
főből, mindössze 47,24 száza
lék adta le a voksát, összesen 
tehát 1283 kulcsi vett részt a 
kulcsi önkormányzati válasz
táson. Az elmúlt időszakban 

sok fiatal költözött Kulcsra, a 
legtöbben családdal. Ez a sza
vazás napján is tetten érhető 
volt, mert a szavazni igyekvő 

embereket elnézve sokan kis
gyerekkel együtt, családosan 
vagy párban léptek a szavazó 
helységekbe. 

1283 polgár döntött
Önkormányzati választás Kulcson 

A 23 éves Madácsi Renáta párjával,  
Csernák Zoltánnal érkezett szavazni

Gyalogló nap
Önkormányzati választás Kulcson  

Állásajánlat

A Kulcsi Baráti Kör és a Magyar Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete jóvoltából, a hagyományokhoz híven 2019. ok-
tóber 6-án, vasárnap újra megszervezték a gyalogló napi prog-
ramot településünkön. A kellemes délelőtti séta során egy ma-
roknyi, de kiváló társaság a friss levegőn ismét bejárta Kulcs 
egy részét. A túra most is pizzával és forró teával ért véget. 

Játszó- és  
fitneszpark épül
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Felújítás, új bölcsőde
Dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos Kulcson járt 

Október 3-án Kulcson, 
néhány perccel 
azután, hogy dr. 
Galambos Dénes 
és Jobb Gyula rövid 
megbeszélést tartottak, 
a miniszterelnöki biztos 
és Kulcs polgármestere 
közös sajtótájékoztatón 
vett részt a kulcsi 
Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. 

Jobb Gyula bevezetője után, 
dr. Galambos Dénes vette át 
a szót.

– Az elmúlt időszakban 
Kulcson a népesség dinami
kus növekedése azt indukál
ta, hogy az önkormányzatnak, 
élén Jobb Gyula polgármester
rel olyan feladatot kell megol
dani mely az iskola férőhely 
bővítését jelenti.

Hozzátette, hogy már or
szággyűlési képviselőként is 
foglalkozott ezzel a problémá
val, és most is feladatának érzi 
ezt. Azért is mert a csalá
dok helyzete a kormány 
programjában is faj
súlyos szerepet kap 
jelenleg is. 

A miniszterel
nöki biztos köszö
netét fejezte ki a 
felelős gondolko
dású népképvise
leti szervként cse
lekedő testületnek, 
hogy önkormányzati 
fi nan szírozással az isko
la fejlesztést megterveztet
ték és a terveket engedélyez
tették.

– Közel 500 millió forintos 
az a bővítés, amiben segítsé
get szeretnék nyújtani, hiszen 
ez az összeg jóval meghaladja 
az önkormányzati lehetősége
ket és jelenleg a pályázati le

hetőségek is szűkebbek. Ezért  
dr. Kásler Miklós embe
ri erőforrások miniszteré
hez fordultunk polgármester 
úr ral a források biztosítá

sa érdekében – hangsúlyozta  
dr. Galambos Dénes. 

A miniszterelnöki biztos 
továbbá elmondta, hogy folya
matban van egy pályázat elbí
rálása több mint 200 millió fo

rint értékben, a kulcsi bölcső
de kapcsán, melyet a térség ve
zetése szintén támogat. Végül 
a csatornázással kapcsolatban 
is szót ejtett dr. Galambos 
Dénes, melynek fizikai befe
jezéseként  2020 szeptemberét 

jelölt meg.
Jobb Gyula polgár

mester a sajtótájé
koztató végén örö
mét fejezte ki a te
lepülés nevében 
is a jó hírek hal
latán. Elmondta, 
hogy az iskola és 
a bölcsőde, vala

mint a szennyvíz 
elvezetés jelenleg 

óriási probléma Kulcs 
életében, és hozzátette, 

hogy a bölcsőde sikere ese
tén az óvodai férőhelyek prob
lémái is megoldódnak, így 
gyakorlatilag a három jó hír 
helyett négyet kapott Kulcs. 
Végezetül köszönetét fejezte ki 
kulcsra irányuló figyelméért  
dr. Galambos Dénes úrnak és 
a kormánynak.

Dr. Galambos Dénes és Jobb Gyula

Kulcs Község 
lakosságszáma  

az ezredfordulón 1684 fő volt,  
2018-ban pedig már meghaladta  

a 3100 főt.  
Főként fiatal, többgyermekes családok 
költöztek a községbe Dunaújvárosból.

Kulcson 1902 óta működik iskola.  
A jelenlegi épületet  

1958 óta használja a diákság.
Míg 2010-ben 241 fő volt a 6-14 éves 

korcsoport száma,  
addig 2018-ban már 299 fő volt 

ebben a korcsoportban. 

Áramszünet 
Az E.ON Déldunántúli 
Áramhálózati Zrt. tájé
koztatja a lakosságot, hogy 
2019. november 6án, 7én 
és 11én várhatóan 816 
óráig Kulcs területén, új fo
gyasztó bekapcsolása miatt, 
áramszünet lesz. 

Az érintett utcák, 
szakaszok: 

November 6-án és 7-én: 
Sőtér sétány 1137., 1242.,
Deák F. utca 139., 238. 
Aranyhegyi dűlő. 

November 11-én: 
Sőtér sétány, 
Deák Ferenc utca 139., 
238., 
Hegyalja u. 3961, 40/A52., 
Hajnal u. 17., 26., 
Gyöngysor u. 13., 14. sz., 
Ifjúság u. 52. sz.

Aggregátor használati 
igényét kérjük az áram-
szünet előtt 5 mun-
kanappal jelentse be 
ügyfélszolgálatunkon.

Ha a munkálatokat a jelzett 
időpont előtt befejezzük, a 
szolgáltatást előzetes értesí
tés nélkül visszakapcsoljuk. 

Kérjük, hogy a tervezett 
áramszünet időszakában az 
elektromos berendezéseket 
kapcsolja ki.

A tervezett üzemszünetek-
ről sms vagy e-mail-es tájé-
koztatást is kérhet az eon.
hu/ugyintezes oldalon.

E.ON Déldunántúli 
Áramhálózati Zrt.       

aramhalozat@eon.hu
06 (80) 20 50 20
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Kulcs kérdések
Minden, ami a kulcsiakat érdekli 

Ebben a rovatunkban, 
ahogy olvasóink 
már megszokhatták 
településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

Most a frissen megválasztott 
önkormányzati képviselő
ket szólítottuk meg, és az 
újonnan felálló testülettel, 
az elkövetkező időszakban 
tervezett munkájukkal kap
csolatban kérdeztük a kulcsi 
vezetőket.

Jobb Gyula 

Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki élve alkot-
mányos jogával részt vett az 
önkormányzati választáson. 
Külön köszönet azoknak, akik 
a Fidesz-KDNP jelöltjeit tá-

mogatták. Köszönöm a bizal-
mat, mellyel ismét Kulcs tele-
pülés polgármestereként foly-
tathatom a munkát, haladha-
tunk együtt a megkezdett úton 
közös munkával, a megválasz-
tott képviselőtársaimmal, és 
a kulcsiakkal együttműködve, 
mindnyájunk közös jövője ér-
dekében. Köszönöm a leköszö-
nő képviselők, dr. Menyhárt 
Ferenc, Fejes Balázs és Holl 
Tamásné, előző ciklusban vég-
zett áldozatos munkáját.

Gratulálok a frissen megvá-
lasztott képviselőtársaimnak, 
akikkel reményeim szerint, a 
felálló testületben az elkövet-
kező öt évben ránk váró fel-
adatokat közös döntések men-
tén, demokratikusan és ered-
ményesen, továbbra is a falu 
érdekeit szem előtt tartva, fo-
gunk dolgozni a kulcsi közös-
ségért. Ezért azonnal egyeztető 
ülésre hívtam az új képviselő-
testületet, hogy a választás utá-
ni legfontosabb teendőkről tár-
gyaljunk, így az alpolgármes-
ter személye, a bizottságok fel-
állítása, valamint a Szervezeti 
és Működési Szabályzat kiala-
kítása voltak a kiemelt témák. 

Deák Ibolya Rózsa 

Mindenkinek köszönöm a sza-
vazatát, nem csak azoknak 
akik rám szavaztak, hanem 

akik felelős gondolkodással el-
mentek a választásra, hogy 
leadják a voksukat. Kicsit na-
gyobb, legalább 60 százalékos 
részvételi arányra számítot-
tam a választás során.

Már történtek egyeztetések 
az újonnan felálló testülettel. 
Ez alapján mondhatom, hogy 
az összetétel véleményem sze-
rint jó, szakmai alapokkal bí-
ró és elindult egy közös mun-
ka is. Magam a munkát egyez-
tetésekkel, ésszerű előrevivő 

kompromisszumokkal szeret-
ném megvalósítani.

A programunk elemeit sze-
retném maximálisan előtér-
be helyezni. Elsőként a helyi 
egészségügy sajnos nehézsé-
gekkel küzdő helyzetével kell 
foglalkozni. Így a Kistérségi 
Egészségügyi Központ meg-
mentése nagyon fontos, hogy 
továbbra is a lakosság szolgá-
latába állhasson például a la-
bor, vagy szakrendelés tekinte-
tében. A segítség térségi össze-
fogással jöhet létre, ezt szor-
galmazom. 

Kiemelném a párbeszéd ki-
alakítását a lakosság körében. 
Ennek nézetem szerint kiváló 
eszköze lehetne egy utcabizal-
mi rendszer kialakítása, ha-
sonlóan ahhoz mint a csa-
tornázásnál volt. De ide so-
rolnám a képviselői körzetek 
kialakítását, a fogadónapok 
rendszerének bevezetését is. 
Nagyon örülnék, ha több bi-
zottságban gondolkoznánk az 
elkövetkező időszakban, mert 
a team munka hatékonyabb 
lehetne. Sok pontban szükség 
van az átgondolkodásra, mint 
az SZMSZ, vagy a közlekedé-
si rend is.

Alapvetően most az alapok 
kialakítása a legfontosabb az 
együttműködéshez, hogy mi-
nél kevesebb ad-hock megol-
dás kelljen alkalmazni az el-
következőkben. 

Fekete György 

A produktív hozzáállásban 
bízom a testület tagjai részé-
ről. Szeretem a csapatmunkát, 
itt is arra van szükség, hogy 
mindenki kivegye a részét a 
feladatokból. Ezzel összhang-
ban kell kijelölni véleményem 
szerint a prioritásokat, me-

lyeket meghatároz, hogy mi-
lyen konkrét feladatok, kinek 
milyen kompetenciái vannak. 
Szorgalmazom, hogy könyvel-
jük le, most milyen helyzet-
ben van a település, és eh-
hez képest jól mérhető lesz, 
hogy mit tudunk majd elérni. 
Szeretném, ha az előzőekhez 
képest lendületesebben, ru-
galmasabban, piaci szemlélet 
szerint tudna munkálkodni az 
önkormányzat.

Mindenképp bízom ben-
ne, hogy együtt tudunk majd 
dolgozni. Nagyon szerencsésen 
alakult, hogy széles spektrumú 
lett a kulcsiakat képviselő tes-
tület. Sok eltérő tapasztalattal 
rendelkező, és széles korosztály 
képviselteti magát a képviselők 
által a település vezetésében.

Magam minden szakmai ta-
pasztalatával, melyet a pályá-
zatíró, stratégia alkotó, projekt 

tervező múltamból szereztem 
Kulcs szolgálatába szeretném 
állítani. Pont ezért a feladatok 
megvalósítása kapcsán is meg-
határozott idősávokban gondol-
kodom. Nagyon szeretném a la-
kosságot belevonni a munkába, 
a tervezésbe, mert sok olyan fel-
adat van, amihez nem kell pénz 
csak ötletek és munka.

Elsődleges feladatokat szá-
momra a lakosság minden-
napjait érintő, megnehezítő 
kérdések jelentik, mint példá-
ul a csendháborítás, a szeme-
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telés, a település karbantartás 
vagy a szolgáltatókkal kapcso-
latos problémák megoldása és 
ezek időben való kommuniká-
lása, amihez egy riadólánc vagy 
informatív önkormányzat ki-
alakítása nagyon hasznos lehet.

Nagy Anita 

Az első feladatok közé sorolom, 
a testületi ülések közvetítését. 
Mert fontos, hogy a kulcsiak 
első kézből kapjanak informá-
ciót, ne a szóbeszéd alapján 
alkosson a lakosság véleményt. 
Saját kezdeményezésem, hogy 
évente gyűjtünk a bölcsinek, 
ovinak és az iskolának is, ezt 
szeretném tovább folytatni az 
önkormányzati háttérrel, a tes-
tület bevonásával is.

Szintén nagyon fontosnak 
tartom a civilszervezetekkel 
való kapcsolattartást és a tá-
mogatásukat, valamint az első 
feladatok közé sorolom azt is, 
hogy meghirdetném kulcsi ön-
kormányzati területek örökbe-
fogadására irányuló akciómat, 
mely keretében bármilyen cso-

port, „adoptálhat” területet, 
melyet rendben tarthatna, vi-
rágosítaná, szépítené és ezért 
dicsőségüket táblácskával hir-
dethetnénk és köszönnénk meg. 

A munkát a kulcsi testület 
tagjaival „kézen-fogva”, meg-
állapodások alapján szeretném 
végezni. Azokkal a képviselője-
löltekkel, akik bár nem jutottak 
be, de biztosítottak arról, hogy 
továbbra is szívesen dolgozná-
nak a településért szívesen von-
nám be a munkába, mint pél-
dául Halász Tibort a környezet-

védelemmel kapcsolatban, vagy 
Sibáné Pintér Brigittát a falu-
si turizmus kérdésében. Ezúton 
is nagyon köszönöm a bizalmat 
mindenkinek, aki támogatott a 
szavazatával. 

Oberrecht Tamás 

A kulcsi önkormányzatiság 
hatodik ciklusában dolgozom 
már a kulcsiak jóvoltából. 
Köszönöm a támogatást és a 
szavazatokat a kulcsiaknak.

Mindig is azt képviseltem, 
hogy bármely kezdeményezés 
tekintetében azt támogatom, 
amely a legjobb tudásom sze-
rint a közösség érdekeit szol-
gálja. Persze láthatunk másként 
dolgokat, de részemről ez sem-
miképp nem zárja ki az együtt-
működést. 

Az elsődlegesen legfonto-
sabbak a testület működéshez 
szükséges alapvető döntések 
meghozatala, munkacsopor-
tok kialakítása és a folyamat-
ban lévő pályázatok megvaló-
sítása, nyomon követése és az 
újak figyelése. 

Személyes feladataim a na-
gyon közeli jövőben a történel-
mi és nemzeti ünnepek köze-
ledtével az események megszer-
vezésével vannak. Az ’56-hoz 
kapcsolódó települési megem-
lékezés szervezésében is részt 
veszek, és az október 31-én 
a kulcsi hősökre emlékezve a 
koszorúzás és ünnepség lebo-
nyolítása hagyományosan az 
én teendőm, de históriás kö-
telezettségeimet- Kulcs történe-
tével kapcsolatos ismeret bőví-
tés- is tovább kívánom folytat-

ni, mert hiszem, hogy csak azt 
lehet szeretni, amit ismerünk. 

Posch János 

Köszönöm a bizalmaz a válasz-
tóknak, akik rám szavaztak, 
De képviselőként minden kulcsi 
ember érdekeit képviselem. 

A pártoskodást szerintem 
most már el kell felejteni, a fa-
lu érdekei az elsők. 

Az első most az egészség-
ügyi problémák megoldása. 
Mert a Kistérségi Egészségügyi 
Központ a csőd szélén áll, pe-
dig a kistérséginek köszönhető-
en jó néhány egészségügyi szol-
gáltatásra a várakozási idő sok-
kal rövidebb. Már tárgyaltunk 
Deák Ibolya képviselőtársam-
mal a központban, de sajnos 
az épület bérleti díja a bank 
felé igen magas és a vállalko-
zásnak szinte minden hónapja 
milliós veszteséggel zárul- volt 
arra is példa, hogy 3 millió volt 
a ráfizetés-,mely hamarosan be-
záráshoz fog vezetni. Pintér úr 
is segítséget ígért, most számon 
kérhetnénk ezt is.

A másik ehhez a témához 
kapcsolódóan a felnőtt házior-
vos, akinek meg kell adni a le-
hetőséget a magánpraxishoz ju-
táshoz. 

Alapvető, hogy a jegyzőtől 
semlegességet kérnék, mind a 
kommunikációjában, mind a 
véleményalkotásában, mert ő a 
törvényesség őre. Elsődleges fel-
adat, hogy a különböző ünnepsé-
gek szervezésében jobban be kell 
vonni a kulcsiakat. Mert aki se-
gít sátrat állítani, az jobban ma-
gáénak érzi majd a rendezvényt 

is. Azt szeretném, ha a progra-
mok és a kitüntetések is testület 
döntésén alapulnának.

Tóthné Vass Anita 

Nagyon elégedett vagyok a vá-
lasztás eredményével. Sokáig 
talán nem is bíztam benne, 
hogy megválasztanak, de 
most már nagyon örülök neki. 
Nagyon közel áll hozzám a se-
gítés, önkénteskedés, a faluház 
és a rendezvények világa.

A testület összetételének ki-
váltképp örülök, mert tapasz-
talt vezetőkhöz érkezett egy fi-
atalabb generáció újfajta szem-
léletet hozva az önkormány-
zatiságba. Úgy vettem észre 
elkezdődött egyfajta együtt-
gondolkodás.

Fontos lenne az egymás közöt-
ti kommunikáció, a beszélgetés, a 
pozitív gondolkodás és a kedves-
ség. A legfontosabb feladatok kö-
zé sorolom az orvoskérdés megol-
dását Kulcson. Kiemelt kérdés a 
Kistérségi Egészségügyi Központ 
tovább működése és felnőtt há-
ziorvos magán praxisának meg-

nyugtató rendezése. Hiszen eb-
ben az orvoshiánnyal küzdő vi-
lágban, nem lenne jó ha Kulcs 
orvos nélkül maradna. Jelentős 
probléma a környezetszennyezés 
kérdése, a szemeteléstől a füstö-
lésig és a biomassza üzem tekin-
tetében a tovább lépés. Tisztább, 
szebb és vidámabb környezetet 
szeretnék, az örökbefogadás a 
kulcsi közterületek tekintetében 
részemről egy egyértelműen tá-
mogatható elképzelés. Az iskola 
bővítés megoldása is elsődleges 
feladat számomra.
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A legkisebbek is örömmel parádéztak
Szüreti mulatság, a falu közös ünnepe  

Településünk közös 
ünnepét szüreti 
felvonulással, majd 
a nap végén bállal 
ünnepeltük, szeptember 
28-án, szombaton. 

Minden ősszel eljön a szüre
ti mulatság ideje. Nálunk itt 
Kulcson ez egy olyan önszer
veződő társas eseménynek 
számít a mai napig is amit ki
fejezetten sokan várnak, egész 
családok egy éven át készülnek 
rá. Sok kulcsinak még saját 

népviselete is van, amit csak 
erre az alkalomra tartogat. 

Déli tizenkét órára min
denki leporolta a tavaly ősz 
óta pihenő pártákat, ujjasokat, 
pruszlikokat és a többi szüreti 
bálozó ruhadarabot és maguk
ra öltve a gyönyörű napsütés
ben gyülekeztek a faluház mö
götti téren. A régi idők szerep
lőiről beöltözött kulcsiak emlé
keztek meg, idén Figur Zoltán 
volt a bíró, és Papp Nikolett 
volt a bíróné. 

A legszebbek természete
sen a legkisebbek voltak, ők 
is örömmel parádéztak, mint a 
nagyok a szüreti felvonuláson. 
A feldíszített szekerek, kocsik 
és lovasok szintén ünnepi dísz
ben a mindennapok szürkesé
gét ezen a napon hátrahagyva 
különleges színfoltot alkottak 
a település közepén gyülekezve 
és a felvonulás során is. 

A Rácalmási Barina 
Táncegyüttes néptáncosai 

Pap Ferenc kisbíró kihirdeti az ez évi penzumot

Rácalmási Barina TáncegyüttesSzabóné-Mártfy Zsuzsi társaságával

A legkisebbek is mulattak

Résztvevők 0-99 éves korig

Figur Zoltán és Papp Nikolett
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A legkisebbek is örömmel parádéztak
Szüreti mulatság, a falu közös ünnepe  

Rácalmási Barina Táncegyüttes

alapozták meg a hangulatot, 
ropták az indító táncot. Pap 
Ferenc kisbírótól rímbe szed
ve hallgathattuk meg, hogy 
mi történt az elmúlt évben. 
Természetesen még a kisbírói 
beszéd is a közelgő választá
sokkal foglalkozott vicces rím
párokba szedve. 

Majd köszönhetően a 
Kovács Duónak – akik a nó
tafai feladatokat vállalták a szü
reti mulatság során, hangos ze
neszóval indult útjára a felvo
nulás az egész falun át. A kul
csiak szokásukhoz híven több 
helyen is kipakoltak, vendég
asztallal várták a vidám mene
tet. A kisbíró minden állomás
nál kihirdette az ez évi penzu
mot a szüreti menet tagjai pe
dig tánccal köszönték meg a 
vendéglátást. 

Este a szüreti mulatság a bál
lal folytatódott. Az iskola ze
netermében hajnalig ropták a 
bálozók.

Már vagy két évtizede, hogy 
minden ősszel október 23án 
este imbolygó fényfolyam indul 
el a Faluháztól végig a Kossuth 
Lajos, majd a Bem utcán át 
az Emlékparkig. A fáklyás fel
vonulókat lobogó tábortűz és 
ünnepi beszéd várja, emlékez
vén Nemzetünk legújabb kori 
történelmének forradalmára, 
szabadságharcára, Hőseire. 
Korábban az ünnepségek vé
gén a Kulcsi Baráti Kör emlék
fáját mindig a fiatal generáció 
részvételével ültettük el, ezzel 
is segítve az emlékezés fontos
ságának érzését az ifjúság ér
telmében, szívében elmélyíteni.

Sok évvel ezelőtt felve
tült az a gondolat, hogy az 
Emlékparkban hozzunk létre 
egy külön helyet, mely ennek 
a dicsőséges 12 nap hőseinek, 
áldozatainak hosszú időre mél
tó emléket állít.

A 60. évfordulóhoz köze
ledve Korondi Csaba indít
vánnyal kereste meg a község 
elöljáróit, melyben azt javasol
ta, hogy a tizenkét nap ese
ményeinek 12 kopjafával ki
alakított sétánnyal állítsunk 
emléket. Az indítvány kedve
ző fogadtatásra talált. A meg
valósításhoz később pályáza
ti lehetőség is társult 3,5 mil
lió Ft értékben, ami révén a 
művészi tartalom is jelentősen 
bővülhetett. Egyéb felmerülő 
költségek miatt saját forrásra 
is szükség volt, ami több mint 
600 ezer forintot tett ki.

Sajnos a megvalósításra leg
alkalmasabb terület a korábban 
elültetett emlékfák helyére esett, 
a nagyobb fák átadták helyüket 
e nemesebb célra, a kisebbek át
ültetésre kerültek.

A pályázat elnyerésében, va
lamint a megvalósítás szervezé
sében Fejes Balázs alpolgármes

ter úrnak kiemelkedő szerepe 
volt. A központi mű megalko
tására országosan is ismert helyi 
művész, Páhi Péter kapott felké
rést. Fiatal ember lévén szemé
lyes élményei nem lehettek erről 
a korról, de gyermekként érdek
lődve hallgatta családja idősebb 
tagjainak történeteit, elbeszélé
seit az akkor történtekről. Ezek 

az emlékek ihlették, formálták 
meg az alkotás alap gondolatát.

A tizenkét kopjafa vasúti 
talpfákból került kifaragásra, 
ezzel szimbolizálva a forrada
lom és szabadságharc leveré
se után sok ezer honfitársunk 
vasúton történő deportálását. 
Ezek ugyancsak helyi művész: 
Molnár János fafaragó keze 
munkáját dicsérik.

A művészi koncepció ki
alakításában nagy segítséget 
jelentett – az eseményeket 
belülről ismerő, azokat átélt 
résztvevő – Kaczander Károly, 
valamint a Kulcs Fejlesztéséért 
Alapítvány több kuratóriumi 
tagja, közülük is külön 
köszönettel emlékezünk Ficsor 
József úrra a sok fáradozásért.

A park kialakításához jelen
tős építési munkára is szükség 
volt, ennek nagy részét Jobb 
László építési vállalkozó csapata 
végezte. A pályázathoz kapcso
lódóan közművek – víz, villany 

– is kerültek a parkba, ezzel biz
tosítva lett a növények locsolha
tósága, a sétány díszkivilágítása.

Ahhoz, hogy a park mai szép 
formáját elnyerje, még sokan 
adták hozzá munkájukat, me
lyért köszönet jár mindenkinek.

A pályázatok – mint álta
lában lenni szokott – külön
féle okokból kifolyólag mindig 

csúsznak, tolódnak. Nem volt ez 
másként itt sem, emiatt a kivi
telezés csak 2017. év tavaszán 
fejeződött be, az ünnepélyes át
adásra a 61. évfordulón 2017. 
október 23án került sor. 

A Büszkeségpont avatását 
jelenlétével megtisztelte és ün
nepi beszédet mondott Kovács 
Árpád az Állami Számvevőszék 
korábbi elnöke, a Költségvetési 
Tanács Elnöke.

Ez a településünk különö
sen szép része legyen az itt élők 
által sokat látogatott közpark, 
vigyázzunk rá, óvjuk, büszkén 
mutassuk meg az ide látogató 
vendégeinknek!

Ha itt időzünk, jussanak 
eszünkbe azok, akiknek az ál
dozatvállalása, hősiessége nél
kül ma nem élhetnénk szabad 
világunkat!

Oberrecht Tamás
önkormányzati képviselő 

és a kulcsi históriás 

Kulcs története
Az imbolygó fényfolyam nyomában 
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Október 10e a Lelki Egészség 
Világnapja. Az Egészségügyi 
Világszervezet definíciója sze
rint „Az egészség a teljes testi, 
lelki és szociális jóllét állapota, 
és nem csupán a betegség hiá
nya”. Szakértők szerint egyér
telmű, hogy a mentális állapo
tunk is alapvető része egész
ségünknek. A legtöbb ember 
azonban erről nem feltétlenül 
vesz tudomást, úgy vélik, ha 
éppen nem fáj semmijük akkor 
egészségesek. Ezt felismerve 
a változtatás igényével a Lelki 
Egészség Világszövetsége 1992
ben kezdeményezte azt, hogy 
legyen a mentális egészségnek 
is világnapja. Hazánkban 1994 
óta emlékeznek meg arról, 
hogy a lelki betegségben szen
vedő emberek ugyanolyan em
beri méltósággal rendelkeznek, 
mint bárki más – őket is megil
leti az egyenlőség minden joga.

Egy régebbi beszélgetés em
léke villan fel, mert manapság 
a szavazófülkéhez vezető úton 
különösen aktualitását érzem 
annak, hogy erről beszéljünk. 
Elvek, világnézeti meggyőződé
sek miatt sokan magunkat kü
lönbnek tartva, büszkeségtől és 
haragtól motiváltan falakat hú
zunk. Természetesen azt a falat 
mindig a másik húzza – én nem 
vagyok ellenséges… sokkal in
kább talán az van, hogy mind
két oldalon gondozzuk, vakol
gatjuk, és építgetjük azt. Akit a 
széthúzás és harag éltet, az úgy
is tovább megy majd ebben az 
irányban, de vannak, akiket az 
ilyen helyzeteken elszomorod
nak. Fodor István református 
lelkésszel beszélgettem a lelki 
egészség világnapja kapcsán.

– A lelki egészség négy alap
vető részből áll a testi, lelki, szel
lemi és a kapcsolati egészségből. 
Ezzel a négy egyszerű elemmel 

kell zsonglőrködni, persze fon
tos, hogy elegendő időnk legyen, 
csak gondoljunk bele, mikor 
volt időnk például utoljára ol
vasni, mennyi időt tudunk így 
a szellemi egészségünkre fordí
tani. Manapság a testi egészség
gel foglalkozni, sportolni divatos 
dolog, a lelki egészséggel is fog
lalkozunk kiki hitvallása szerint 
keresztényként, vagy a keleti filo
zófiákkal, spiritualitással. A kap
csolati egészség a legtöbbünk 
számára a legnagyobb kihívás. 
Ha konfliktussal nézünk szem
be, sajnos a válaszok ebben a te
kintetben az evolúciós reakciók, 
a „hüllő agy” adta menekülés, 
vagy a harc („fight or flight”). 
Ezek egyike sem oldja meg va
lóban a problémáinkat, ugyanis 
a megoldás felé tett lépések en
nél bonyolultabbak. Sokat em
legetik, és érdemes is fejleszteni 
ezért a „megküzdési stratégiáin
kat”, azt, hogy mi mást tehetünk, 
ha épp nem akarunk elmenekül
ni a konfliktustól, vagy a másik 
ellen küzdeni. Ugyanis a közös 
probléma – a konfliktus gyöke
re ellen kell küzdeni. Ebben az 
esetben a legjobb, ha egy segí
tőt vonunk be a probléma meg
oldásába, aki rámutathat a mö
göttes motivációinkra, vagy akár 
segíthet fejleszteni a megküzdé
si stratégiáinkon. Segítő címszó 
alatt gondolok itt lelkészre, pszi
chológusra, vagy akár egy men
tálhigiéniás szakemberre. Lehet 
elmenekülni is a bajok elől. 
Barkácsolni éjjelnappal, vagy 
a háztartást patikává varázsolni 
– egyaránt menekülés, én ezt 
látom manapság a legnagyobb 
gondnak – fejtette ki a reformá
tus lelkész.

– Az idő majd mindent meg-
old közhely is félre visz a meg
oldáshoz vezető útról, sőt idővel 
a gondok csak halmozódnak. 

A negatív gondolatoktól a lel
ki egészségünk felborulhat, így 
alakulhatnak ki pszichoszoma
tikus betegségek, vagy pszichés 
betegségek, mint a depresszió 
vagy a skizofrénia.

Épp ezért elemi szükségle
tünk, hogy az alapkérdések
re képesek legyünk megadni a 
választ. (Ezeket a lelki válaszo
kat azonban legtöbbször nem a 
tudomány, hanem a spiritualitás 
tudja csak megadni.)

Gyakran elfáradtunk, ezért a 
legnehezebb időszakokban van a 
legnagyobb szükségünk a hitre, 
hogy elhiggyük, „lehet jobban”, 
hogy elérhetjük a válaszokat, a 
megoldásokat. Gyakran azon
ban a hitetlenség gátol bennün
ket ebben. Pedig van segítség.

Sokat számít, hogy egyegy 
konfliktusos helyzetben asszer
tívak tudjunk lenni. Mondjuk 
ki az érzéseinket, azokkal nem 
lehet vitatkozni, ne a másikat 
degradáljuk! Azonban az ér
zelmeink elmondásához kell, 
hogy rendelkezzünk szókincs
csel, hogy képesek legyünk meg
értetni magunkat, de ugyanilyen 
lényegesek a megküzdési stra
tégiáink is. Az embernek első
sorban önmagával kell szembe
néznie, amikor magára marad 
a gondolataival, érzéseivel, ak
kor tudatosul benne, hogy ki
csoda ő. Ezért viseljük nehezen a 
magányt. Nehéz feladat szembe
néznünk önmagunkkal, az egyik 
legnehezebb, de az önismeret út
ja már csak ilyen rögös...

A másik jellemző a saját ma
gunk, vagy a társadalom bélye
ge. Ha ujjal mutogatunk valaki
re, aki „problémás” – ilyenkor 
magunkat védjük, de eközben a 
másik embert elmagányosítjuk 
a bajában. Ugyanis amikor úgy 
gondolom, velem van a baj, de
fektes fickó vagyok, tőlem félni 

kell – ugyanezt a bélyeget va
gyok kész magamra sütni. Nehéz 
segítséget kérni, a megbélyege
zettségtől való félelmet legyőzni. 
Pedig minél később kérünk se
gítséget, annál nagyobb lehet a 
baj. Különösen is fontos a lelki 
egészség világnapján, hogy be
legondoljunk, hogy mennyi
re fontos az elfogadás egyegy 
gyógyulás folyamán! Adjuk meg 
ezt egymásnak, ha mentális ne
hézségekkel küzd valaki a köze
lünkben! És óvatosan bélyegez
zük egymást!...

A mai világban sokan kény
szerülünk álarcot viselni, mert 
úgy érezzük nem szabad kimu
tatni a sebezhetőségünket, a va
lódi érzéseinket, ez egy túlélé
si stratégia. Azonban a négy fal 
között, mikor az ajtó becsukó
dik mögöttünk, teljesen mások 
leszünk. Az evolúciós szemlé
let visszafog, hogy ne is gon
doljak magamra gyengeként. 
A magamhozmagunkhoz való 
őszinteség fontos, kevésbé a ki
felé forduló álarc vetítése. „Az 
vagy igazán, aki egyedül vagy”! 

Nem baj, ha sírunk, ha meg
éljük a fájdalmat, hiszen ettől va
gyunk igazán emberek, érző lel
kek. De a sok sírás is rossz jel, 
azonban még rosszabb, ha vala
kire soha semmi nincs hatással, 
mert az a kiégettséget, érzelmi 
űrt jelenti. Létfontosságú, hogy 
embernek kell maradnunk, 
meg kell ismerni önmagun
kat, hinnünk kell önmagunk
ban. Ismerjük fel és élvezzük az 
élet apró örömeit, a család és az 
emberi kapcsolatok, mert mind
ezek az anyagi javaknál sokkal 
nagyobb jelentőségűek. Meg kell 
teremtenünk a lélek, a szív, a szel
lem és a test együttes harmóniá
ját. Ha ez sikerül, akkor egészsé
gesek és boldogok lehetünk test
ben és lélekben egyaránt.

A Lelki Egészség Világnapja
Egészségesnek és boldognak lenni testben és lélekben 
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Jeles nap az idősek köszöntése
Figyelem, élmény és Bereczki Zoltán köszönetként 

Október 1-je, az ENSZ 
kezdeményezésére 
1991 óta az Idősek 
világnapja. Ezt a 
jeles napot Kulcson 
is minden évben 
megünnepeljük, 
idén október 4-én 
köszöntöttük az 
időseket az iskola 
zenetermében. 

Jobb Gyula polgármester sze
mélyre szóló levélben hív
ta meg a kulcsi szép korú
akat a közös ünnepségre az 
iskola zenetermébe. A pol
gármester köszöntője után 
a Fekete István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola színvonalas műsora, 
valamint a Vidám Emberek 
Közösségének fellépése szóra
koztatta a közönséget. Több 
meglepetéssel is készültek a 
szervezők, így a rendezvény 
egyik különleges színfoltja a 
szervezők által készített videó 
volt, melyet a meghívottak fi
atalkori, esküvői fotóiból ál
lítottak össze, a másik pedig 
a sztárfellépő Bereczki Zoltán 
nagy sikerű műsora. Minden 
résztvevő szép korú a közös 
élményen túl emléklapot és 
egy kis figyelmességet ka
pott ajándékba távozásakor a 
polgármestertől.

A meghívottak szép számmal jöttek el az ünnepi rendezvényre

A hölgyek szívesen álltak modellt

Bereczki Zoltán remek előadással 
szórakoztatott

Dienes Annamária volt  
a rendezvény főszervezője

Jobb Gyula polgármester minden  
résztvevőnek apró emléket adott át
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Kulcs Községi Önkormányzat 
még az elmúlt ciklusban, a 
Mezőföldi Híd Térség
fejlesztő Egyesület által meg
hirdetett „Gazdasági és la
kossági szempontból is von
zó településkép kialakítása” 
című felhívásra 2019. június 
8. napján támogatási kérel
met nyújtott be. 

A projekt mára elbírá
lásra került, és a 10.000.000 

forint vissza nem téríten
dő támogatást nyertünk el, 
melyhez Önkormányzatunk 
2.847.000forint önerőt biz
tosít a színvonalas megállók 
kialakítása érdekében és ez
zel egyidejűleg megvalósul a 
buszmegállók környezetének 
zöldnövényzettel ellátott, em
berközeli kialakítása is. 

Dr. Neumann Helga
jegyző

  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Jegyző  
 Dr. Neumann 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 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 
 Mészáros Zita   06 (70) 639-0142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 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 
 Dienes Annamária 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) 795-255

 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

Ebben az évben a 
„Felelősség a Földért,  
Könyvtárak  az 
Emberért” felhívással 
hívta életre  az 
Országos Könyvtári 
Napok tematikáját az 
Országos Széchenyi 
Könyvtár. Ehhez 
illeszkedő programokat 
szerveznek  a 
könyvtárak 
országszerte.

Kulcson Kovács–Bokor Éva a 
Dunaújvárosi Egyetem tudo
mányos munkatársa az általá
nos iskola felső tagozatosainak 
tartott  előadásából megtud
hattuk többek között, hogy va
jon jelenteneke  valós veszélyt 
az üvegházhatású gázok.

 Mint előadásából kiderült 
ezek a gázok a  Föld természe
tes körforgásához hozzátartoz
nak, bár a Föld hőmérséklete 
folyamatosan növekszik, de ki
tért előadásában arra, hogy a 
Marson 50 fok a jellemző át
lagos hőmérséklet, a Vénuszon 
pedig – 15 a jellemző átlagos 
érték ehhez képest a Föld glo
bális  átlag hőmérséklete  15 
fok. Azt is kiemelte előadásá

ban, hogy  a melegedés mi
att az óceánok emelkednek, a 
sarkkörök olvadnak és emiatt 
Hollandia és  San Francisco te
rülete tovább süllyedhet, ami 
nem jó hír az ott élő lakosok 
számára.

Előadásában kiemelte, hogy 
milyen nagy szerepük van a 
fáknak a környezet körforgá
sában, hiszen a téli hónapok
ban nem nyelik el a szén – di
oxidot a fák, és az elszáradó 
levelekből szén keletkezik. De 
tavasszal újra az oxigénterme
lő szén megkötő szerepük ér
vényesül.

Biztató hírekkel zárult az 
előadás: Az ózonpajzs elvéko
nyodása megállt és újra tudott 
épülni. Ez a kevesebb légkör
be jutó freon gáznak köszön
hető, amely annak köszönhető, 
hogy meg  tudtak egyezni  hogy 
egységesen kivonásra kerültek 
a freont tartalmazó aeroszolok.

Végül szó esett a klímán
kat érintő klímakonferenciá
ról is ahol a résztvevő orszá
gok mind aláírták a megálla
podást egyetértve abban , hogy 
a klímánk mindannyiunknak 
fontos.

Csiby Csenge 

A könyvtárból
Vendégünk volt Kovács-Bokor Éva 

Megújuló buszmegállók
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2019. szeptember 2án 
a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, 
Önkormányzati tulajdonú 
utak felújítása című pályá
zati kiírásra nyújtottuk be 
pályázatunkat még az elő
ző ciklusban, mely pályázat 
értékelése megtörtént.

Örömmel tájékoztat
juk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy pályázat megfelelt a 
pályázati kiírásban megha
tározott tartalmi értékelési 
szempontoknak, ezért 29 
978 446 forint támogatás
ra váltunk jogosulttá.

A pályázati támogatást a 
Kossuth Lajos utca burko
latának felújítására nyertük 
el, mely az Árpád utcától a 
régi Orvosi rendelő épüle
téig fog elkészülni. 

Két nyertes pályázatunk 
együttes megvalósításával és 
a folyamatban lévő csator
názási munkálatokkal tel
jessé válik a Rákóczi utca 
– Kossuth Lajos utca teljes 
rendbetétele. Ez azt jelenti, 
hogy a csatornázással már 
visszaaszfaltozott Rákóczi 
utca és Kossuth Lajos ut
ca régi Orvosi rendelőtől a 
Sőtér sétányig terjedő sza
kasza most ki fog egészülni 
a Kossuth Lajos utca eddig 
elmaradt, Óvodától a régi 
Orvosi rendelőig tartó sza
kaszával, és a megújult asz
faltozású utcák kiegészülnek 
a mai kornak megfelelő szín
vonalú buszmegállókkal is. 

Dr. Neumann Helga
jegyző

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat • Felelős szerkesztő: dr. Neumann Helga jegyző • Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com • Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354
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.

Vendégségben
Időseket köszöntöttünk a horvát testvéreinkkel is 

Szeptember 12-én 
19 tagú küldöttség 
indult a faluház elől a 
horvátországi Bellyére. 

A település szomszédságá
ban van Kopács, a kulcsiak 
kedves testvértelepülése, és 
a községek együtt rendezték 
az idős napi köszöntést. Ide 
volt hivatalos a kulcsiak kép
viseletében a Vidám Emberek 
Közössége, a polgármesterrel, 
Jobb Gyulával kiegészülve. 

A horvát vendéglátók a 
hosszú úton megéhező ven
dégeket disznósajtos kései reg
gelivel várták. Majd a Kopácsi 
Természetvédelmi Területen 
tett rövid kitérő után az ünnep
ség helyszínén a bellyei műve
lődési házban elkezdődött az 
idős napi ünnepség. A járás 

vezetőinek megnyitója után a 
színpadra kérték a kulcsi pol
gármestert is, hogy köszöntse 
a rendezvényen megjelenteket. 
Minden beszéd a vendégek 
tiszteletére nemcsak horvá
tul, hanem tolmács segítségé
vel magyarul is hallható volt. 

A kulcsi vidám csapat mű
sorával ismét elkápráztatta a 
közönségét, zajos sikert aratott. 
A helyiek műsora kapcsán pe
dig gyönyörű viseletekről, szín
vonalas bemutatókról számol
tak be a Horvátországban ven
dégeskedők. A műsor után is
mét a fenséges étkeké volt a 
főszerep, különlegesen finom 
töltött káposzta és finomabb
nál finomabb sütemények sze
repeltek a terítéken. Ha még 
nem irigykednénk eléggé, ak
kor hozzáteszem, hogy nem

csak a vendégségbe igyekvők 
vittek különösen jól eltalált 
ajándékokat, a polgármester li
kőrével, magyar népművésze
ti termékekkel, hanem a ven
déglátók is adtak ajándékot 
emlékbe, festményt és okleve
let gazdagon. A nagy szeretet, 
amely körülvette a magyar ven
dégeket óriási volt, hazaindul
ni sem lehetett másként mint a 
nótával: „Nem maradok e tá
jon, hogy a babám szíve ne fáj
jon…” amelyet hatalmas ová
ció kísért, amit még a buszon 
is hallottak a szerencsés kulcsi
ak, akik mindezt a szeretetteljes 
fogadtatást megtapasztalhat
ták. A meghatott lelkiállapot
ban a hazafelé út sem telhetett 
csöndben, a Horvátországban 
járt kulcsi követek nótaszóval 
utaztak hazáig

A kulcsi küldöttség legvidámabb tagjai

Sikeres pályázat
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Jótékony célt szolgál
Szívügyekből sosem elég, itt van rá a bizonyíték 

Öröm látni, hogy rövid 
idő alatt csaknem 
megtelt a kulcsiak által 
szép számmal bedobált 
kupakokkal.

Nemcsak világszerte, de Ma
gyar országon is népszerű a 
PETflakonok kupakjainak 
gyűjtése, amely többnyi
re adományozási céllal tör
ténik. Nem elhanyagolható 
tény azonban a környezet
védelmi „mellékhatás” sem, 
hiszen a kupakokból kiváló 
ipari másodnyersanyag nyer
hető, így jelentős mennyisé
gű elsődleges nyersanyagot 
takaríthatunk meg, jelen 
esetben kőolajat. A műanyag 
regranulátumból pedig példá
ul kültéri bútorokat, kertészeti 
termékeket (vödör, kerítésosz
lop stb.) készítenek. Kupakok 
nélkül kisebbre össze tudják 
tömöríteni a műanyagpalac
kos szelektív kuka tartalmát, 
mert préselhetőbbek a kupak 
nélküli PETpalackok s így 
gazdaságosabb a szállítás. 

– A kulcsi akció keretében 
a szív alakú gyűjtő alkalma

tosságban összegyűjtött kupa
kokból befolyt összegből a kul
csi bölcsődés és óvodás gyer
mekeket kívánjuk játékokkal 
megajándékozni. Szeretnék 
megkérni minden kedves kul
csi lakost, hogy ha teheti, ne 

dobja ki a kupakokat, hanem 
dobja a kihelyezett kupakgyűj
tő szívbe.

Nagyon köszönik a kulcsi
ak lelkesedését, és természe
tesen továbbra is várják min
den segíteni akaró csatlakozá

sát a kupakok összegyűjtésé
vel akciójukhoz – mondta el 
lapunknak Rizmayer János, 
az akció kezdeményezője. 
Hiszen itt is igaz a régi mon
dás, miszerint sok kicsi, sok
ra megy.

Sibáné Pintér Brigitta és Nagy Anita is részt vesz a kupakgyűjtésben


