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

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

Sikerült a bűbáj a Faluházban

A kulcsi faluház halloween délutánján minden szervező, játékmester, és kézműves is 
boszorkány jelmezbe bújt. Írásunkat a 6. oldalon olvashatják.
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A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete 
véradást rendezett 
a kulcsi faluházban 
november 7-én, 
csütörtökön délután. 

Kaiserné Gödöny Erzsébet 
a szervezet kulcsi elnöke la-
punknak elmondta, hogy 48 
véradó jelent meg, köztük há-
rom első alkalommal a véré-
vel életet mentő hétköznapi 
hőst is köszönthettek. Barna 
doktornő minden véradásra 
jelentkezőt lelkiismeretesen 
megvizsgált, majd mindenkit 
alkalmas egészségügyi állapo-
túnak ítélt.

A véradás előtt enni és in-
ni is kötelező, utána az 5-10 
perces pihenőt követően leg-
alább fél liter folyadékot kell 
elfogyasztani. A kulcsi hétköz-
napi hősöket, mint minden al-
kalommal házias, különleges 

ízekkel látják vendégül. Most 
almás sütemény, és a rendsze-
res véradók nagy kedvence kö-
les krémes kenyér szerepeltek 
a kínálatban.

Kulcs mindig jól telje-
sít a véradások tekinteté-
ben is, mert a kulcsiak-

nak szívügye a véradás. 
Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
Magyar Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezetének elnöke 
megköszönte a szervezésben 
segédkezők munkáját és a sok 
véradó fáradozását, mellyel éle-
teket mentettek.

Hétköznapi hősök 
Köles krémmel és almás sütivel várták a véradókat 

A novemberi kulcsi véradáson 48 fő jelent meg

Közlemény
Tisztelt Lakosok! 
A Kulcs Arany János utca 
hrsz. 2106 szám alat-
ti 498 kW-os naperőmű 
feszültség alá helyezése 
2019. december 3-án fog 
megtörténni. Ettől fogva 
az építmény és a rend-
szer feszültség alatt lesz, 
érintése és megközelítése 
TILOS és Életveszélyes! 
Naperőmű 2016 Kft.

Ingyenes!
A szerencsén túl a bizton-
ságot is elviszi önökhöz 
ingyenesen a kéménysep-
rő. Szakértők azt írják, 
hogy a kéményseprő-ipa-
ri szolgáltató megrendelés 
nélkül, rendszeres idő-
közönként, tűzbiztonsági 
okból ingatlanról-ingat-
lanra járva, úgynevezett 
„sorban” végzett ellenőr-
ző tevékenységet végez, 
de csak akkor ha bejut az 
ingatlanba. Az ellenőrzés 
kiterjed az ingatlanhoz 
tartozó tüzelőberendezés 
égéstermékének elvezeté-
sére szolgáló kéményre, 
esetleg kéményekre, tar-
talékkéményekre, továbbá 
a bekötő- és összekötő 
elemek, valamint ezek 
tartozékainak átvizsgálá-
sára, szükség szerinti tisz-
títására, négyévenkénti 
műszaki felülvizsgálatára. 
2016. július elsejétől ez a 
tevékenység a természe-
tes személyek tulajdoná-
ban lévő ingatlanokhoz 
tartozó égéstermék-elve-
zetők esetében ingyenes. 
Kulcson a kéményseprő 
tevékenységet Oláh Zsolt 
végzi, telefonszáma pedig:  
06 (30) 490-0243.

 December 5.: Mikulás buli a kulcsi kicsiknek  
a Faluházban.

 December 8.: Karácsonyi Bolhapiac, faluház előtti téren 
és faluházban.

 December 12.: Kulcs Községi Önkormányzat testületi 
ülése, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

 December 14.: Falukarácsony, a Faluház előtti téren.

 December 18.: Szeretettel karácsonyra hangolva:  
a Szironta együttes 500 harang koncertje a katolikus 
templomban.

 December 18.: A Hatok Terén szoboravatás, az ovinál 
lévő szobor parkban.

 December 23.: Halfőző Verseny, a Faluház előtti téren. 

 December 23.: Bögrét hozzál! a Kalóz Pizzériában.

Bővebben Facebook oldalunkon  
és https://www.kulcs.org/aktualitasok/ oldalon.

Programajánló Kulcs karácsonyfája 
kerestetik.

Várjuk a felajánlást 
a közös fenyőfára, 
ha kinőtte a kertjét 

fenyőfája, vagy 
más felajánlható 

fenyője van, 
kérjük ajánlja 

fel Kulcs közös 
karácsonyfájának!
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Ahogy arról már 
hírt adtunk a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2019. október 30-
án 16 órakor a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta 
meg, az önkormányzati 
választás utáni első, 
alakuló nyílt testületi 
ülését. 

A népképviseleti szerv mun-
kájáról teljes részletességgel a 
krónika hasábjain túl a jegy-
zőkönyvből tájékozódhatnak, 
melyet a község hivatalos 
honlapján, a www.kulcs.eu 
olvashatnak. 

Az alakuló ülésen október 
végén jelen voltak Jobb Gyula 
polgármester, dr. Neumann 
Helga jegyző, Deák Ibolya, 
Fekete György, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch János 
és Tóthné Vass Anita kul-
csi önkormányzati képvise-
lők, ugyanakkor dr. Ruzicska 
Renáta a Dunaújvárosi Járási 
Hivatal képviseletében és 
Koppány Emese is a Helyi 
Választási Bizottság elnöke-
ként, illetve a lakosság részérél  
mintegy 30 fő jelent meg az 
alakuló ülésen.

Jobb Gyula köszöntötte az 
alakuló, nyílt testületi ülés 
résztvevőit és örömét fejezte 
ki, hogy a lakosság ilyen szép 
számmal jelent meg az ala-

kuló ülésen. A polgármes-
ter egyúttal reményét fe-

jezte ki, hogy az elkö-
vetkező testületi ülé-

seken is ilyen sokan 
fognak részt venni. 
Jobb Gyula arról is 
tájékoztatta az ér-
deklődőket, hogy a 
megválasztott kép-

viselők között levő 

együttműködés kiválóan mű-
ködik.

A továbbiakban települé-
sünk polgármestere megál-
lapította, hogy a képviselő-
testület létszáma hét fő, így 
a képviselő-testület határo-
zatképes. 

Majd Kulcs Községi Ön-
kormányzat Képviselő-tes tü-
lete megtárgyalta és elfogad-
ta az előterjesztésben megha-
tározott napirendi pontokat, 
melyek ezúttal a következők 
voltak:
1.  Képviselők eskütétele
2.  Polgármester eskütétele
3. Polgármester illetményé-

nek, tiszteletdíjának meg-
állapítása

4.  Alpolgármester megvá-
lasz tása, eskütétele

5.  Alpolgármester tisztelet-
díjának, költségtérítésének 
megállapítása

6. Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
té nek önkormányzati ren-
delet-tervezete az Önkor-
mányzati képviselők tisz-
teletdíjáról és egyéb 
juttatásairól

7. Kulcs Községi Önkor-
mányzat Bizottsá gainak 
meg  alakítása, és bizottsá-
gi tagjainak megválasztása

8. Kulcs Községi Ön kor-
mányzat Szervezeti és 
Műkö dési Szabályzatának 
és az ezzel összefüggő ön-
kormányzati rendeletek fe-
lülvizsgálata

9.  A polgármester 2019. októ-
ber 13-tól idéarányos sza-
badságainak ütemezése 

10. A polgármester beszámo-
lója a Képviselő-testület ál-
tal létrehozott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli 
és természetbeni ellátások 
megállapításáról

11. Vincent Auditor Kft. 
Belső ellenőri jelentése a 
gépjarműhasználat tárgyá-
ban 2018. évben végzett 
vizsgálat utóellenőrzéséről 
és az adóhatóság tevékeny-
ségének, adóhátralékok be-
hajtására tett intézkedések 
ellenőrzéséről

12. VP6-7.2.1-7.4.1.-16 kód-
számú, Kültertületi helyi 
közútak fejlesztése, ön-
kormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szüksé-
ges erő- és munkagépek 
beszerzése című pályázat 
hiánypótlása

13. ,,Gazdasági és lakossági 
szempontból is vonzó tele-
püléskép kialakítása” cimű, 
VP6- 19,.2.1.-63-2-17 szá-
mú pályázat tárgyában elő-
leg igénylés benyújtása

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyveket teljes terje-
delmében, településünk web-
oldalán az alábbi linken olvas-
hatják el:

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

Megkezdődött a hivatali munka
A kulcsiak szép számmal jelentek meg a testületi ülésen 

Fekete György alpolgármester eskütétele

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat 

Képviselő testületének 
soron következő nyílt testületi ülését 

a hivatali ügymenet figyelembevételével 
2019. december 12-én, csütörtökön 

15 órára összehívom.
Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal Díszterme

Jobb Gyula s.k.                                               
polgármester
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Az önkormányzati munka 
hatékony folytatásához 
Kulcson két bizottság 
dolgozik a képviselő-
testület munkáját 
segítve a határozatok 
előkészítésében, 
a beterjesztések 
véleményezésével. 

A megelőző önkormányzati 
ciklushoz képest Kulcson a bi-
zottságok száma is, a feladata-
ik és hatásköreik is bővültek. 
Talán nem véletlen, hogy a kul-
csi munkacsoportok vezetői a 
„gyengébbik” nem képviselői. 
Deák Ibolyát és Tóthné Vass 
Anitát kérdeztük az új pozíció-
jukkal kapcsolatban, és az elvég-
zendő feladatokról. 

A Gazdasági, pénzügyi, ösz-
szeférhetetlenségi, vagyonnyi-
latkozati, méltatlansági, fegyel-
mi, településfejlesztési és szo-
ciális bizottság vezetője Deák 
Ibolya, a bizottság tagjai Nagy 
Anita és Oberrecht Tamás ön-
kormányzati képviselők. 

– Mire számíthatunk öntől női 
vezetőként?

– Ahogy ezt már egy nő-
napi körkérdés kapcsán kifej-
tettem nagyon konzervatív va-
gyok, tetszenek azok a hagyomá-
nyok, amelyek a női mivoltom-
mal összefüggnek. Gondolok itt 
az udvariasságra, arra, hogy nő-
ként viszonyulok az emberek-
hez, bár tudom, hogy ez némi-
képp múltszázadinak tűnhet. 
Ettől függetlenül azt gondolom, 
hogy kitüntetőbb a szeretetem.

Van egy fajta más látószög, 
melyről úgy gondolom nő-
ként más, és más egy nő ér-
zékenysége, empátiája, szociá-
lis érzékenysége is. Ezzel nem 
azt mondom, hogy a férfiak-
nak nincsenek ilyen tulajdon-
ságaik, de nyilván a nőiségből 

kiinduló anyai ösztönnel, gon-
doskodni vágyással megáldott 
tisztségviselő egészen eltérő 
módon közelít egy problémá-
hoz, mint egy férfi vezető, aki 
racionálisabban nyúlna ugyan-
ahhoz a témához. Nyilván tu-
dom, hogy nem szabad, hogy 
az érzelmek vigyék el az em-
bert, ezt a helyén kell kezelni. 
De tény, hogy bizony azért jó ha 
van a férfiak között nő is. Sok 
esetben, nem csak azért mert 
ez így illik, vagy az arányokra 
kötelezően figyelni kell, hanem 
mert a további meglátásokra is 
szükség van, mint ahogy arra is, 
hogy mi nők kicsit jobban tu-
dunk figyelni a részletekre, így 
a lakosság mindennapi gondjai-
ra is. Mindenképp hozunk ma-
gunkkal a saját nemiségünkből 
egy fajta pluszt az önkormány-
zati munkába is.

– Min dolgoznak a bizott-
sággal?

– Előreláthatóan november 
végén alakul meg az általam 
elnökölt bizottság. Azonban 
már elkezdődött a team 
munka, az együttgondolko-
dás. Felállítottuk a feladatlis-
tát, 4-5 olyan témánk is van 
melyek egyenként hosszabb 
egyeztetést igényelnek, ilyen 

az egészségügyi szakrendelő, 
a Nap Háza és Hold Udvara 
önkormányzati feladatokra 
való használata a hajóállomás 
profittermelésének növelése és 
a szociális feladatok.

A legfontosabb kérdés, amit 
a bizottságnak tárgyalni kell az 
évek óta húzódó adóemelés, 
mert Kulcson utoljára 2013-
ban volt adóemelés és a telepü-
lés bevételeinek nagy része eb-
ből származik. A Kulcsnak ér-
kező állami támogatások közel 
sem elegendőek a megoldások-
ra váró feladataink finanszí-
rozására, ezért nem odázhat-
juk el a közterhek növeléséről 
szóló döntést. Hiszen problé-
mák vannak és lesznek is, me-
lyek megoldása üres zsebbel 
nem fog menni. Ahogy éven-
te akár többször emelik a ke-
nyér árát is, úgy szükséges a 
településen kivetett adók eme-
lése is. Próbáljuk ezt majd mi-
nél fájdalommentesebben, ha 
lehet nem mindenre kiterje-
dően megoldani, de az év vé-
gi döntés mindenképp szüksé-
ges – számolt be a bizottság 
munkájáról Deák Ibolya elnök 
asszony.

A Környezetvédelmi, Kultu-
rális, Kommunikációs, Oktatási-

nevelési, sport, civil összefogást 
elősegítő és település-fenntartá-
si bizottság elnöke Tóthné Vass 
Anita, tagjai Posch János kép-
viselő és kültagja Halász Tibor.

– Milyen női önkormányzati 
vezetőnek lenni?

– Határozott elképzeléseim 
vannak az élet minden területén. 
Ezért a családom diktátornak is 
nevez néha. Azt azonban min-
denképp elmondhatom, hogy 
szeretem a kezemben tartani a 
feladatokat és igyekszem megfe-
lelni a kihívásoknak is. Nagyon 
jó, hogy akivel együtt kell dol-
goznom a bizottság elnökeként 
legyen az bizottsági tag, vagy 
külsős együttműködő minden-
kivel megtaláltuk a közös han-
got és elindult a munka. A ma-
gam részéről mind önkormány-
zati képviselőként, mind bi-
zottsági elnökként odateszem 
magam és a csapatom élére ál-
lok Kulcsért. Női vezetőként biz-
tosan másképp működöm mint 
egy férfi tenné. Nem tudok más-
milyen lenni, mint különben is, 
ezért sokkal családiasabb a lég-
kör, sokkal könnyebben és na-
gyobb összefogással dolgozom, 
pont úgy mint a magánéletben is

– Kérem, hogy tájékoztassák a 
lakosságot a bizottság eddigi te-
vékenységéről.

– A Környezetvédelmi, Kul-
turális, Kommunikációs, Ok-
tatási-nevelési, sport, civil ösz-
szefogást elősegítő és település-
fenntartási bizottság megalakult. 
Jelenleg a munkaterv elkészíté-
sénél járunk. Egyeztettünk már a 
távhő erőmű ügyében, a rendez-
vények kapcsán a faluház ren-
dezvényszervezőjével, a kom-
munikáció tekintetében az új-
ság stábjával is. Több ötlet ki-
dolgozása is elindult, így naptár, 
képeslap és egy könyv kiadását 
is tárgyalta a bizottság.

Női vezetők Kulcson
Bizottságok az önkormányzati munkában 

Tóthné Vass AnitaDeák Ibolya
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Jobb Gyula polgármester 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83.  
	 +36	(70)	639-0157	•	jobbgyula@gmail.com 
 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében 

Deák Ibolya Rózsa 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(20)	221-4838	•	deakibolya64@gmail.com 
 Minden hónap második szerdáján 16.00–17.00 

Fekete György 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
 Minden pénteken 8.00–10.00  

Nagy Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
 Minden hónap első szerdáján 10.00–11.00  

Oberrecht Tamás 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
 Minden hónap utolsó szerdáján 15.00–16.00

Posch János 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
 Minden hónap első szerdáján 15.00–16.00

Tóthné Vass Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	 	
 Minden hónap harmadik szerdáján 15.00–16.00

A képviselői fogadóórák

Nagy Anita és 
Tóthné Vass Anita 
önkormányzati 
képviselők voltak 
a háziasszonyok 
október 28-án délután, 
amikor a kulcsi civil 
szervezeteket hívták 
megbeszélésre a 
faluház emeletére.

Az iskola diákjai is használják 
a tetőterében azt a termet, 
ahol a pályázatokról és a le-
hetséges együttműködésről 

beszélgettek a kulcsi civil kö-
zösségek vezetői a helyszínen 
elhelyezett iskolapadokban 
ülve. 

– Ötletmorzsákat szeret-
nék elszórni – mondta Fekete 
György kulcs alpolgármestere, 
akinek a prezentációja során 
szóba került, hogy hol érdemes 
keresni a kiírásokat, és a pályá-
zatíráshoz – a magánemberként 
pályázat írással foglalkozó alpol-
gármester – szakértő tanácsait 
is meghallgatták a rendezvény 
résztvevői.

A beszélgetés életre hívói si-
keresnek értékelték a rendez-
vényt: – Tudtunk érdemi, új 
információkat elmondani az 
eredményes pályázat íráshoz. Az 
együttműködést is előmozdítot-
tuk, valamint a jövőben készülő 
önkormányzati pályázatokhoz is 
fontos információkat kaptunk, 
mint például a kiírás szövege-
zésével kapcsolatban, és a végén 
egy konstruktív vita is kialakult 
– mondta el Fekete György.

A civil találkozó során a kulcsi 
rendezvénynaptár is szóba ke-

rült, melynek csak elsőre nincs 
kapcsolódási pontja a pályáza-
tok témájához. Hiszen a jelen-
leg nyitva álló források ezeknek a 
megvalósításához is lehetőséget 
ad majd, és az elmúlt időszak-
nak az EFOP (Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program) 
támogatásokkal létrejött ren-
dezvényei után, a jövőben a ci-
vil szervezetek eseményei, ren-
dezvényei is nagyobb szerephez 
juthatnak majd – mondta el la-
punk kérdésére Fekete György, 
a kulcsi alpolgármester.

Civilek az iskolapadban
Ötletmorzsákat kaptak a pályázatokhoz 

Olvasói levél
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testületi tagok! Eddig 
hiányérzetem volt a Kulcsi Krónika megjelenésének el-
húzódása miatt. Vártam az új testület bemutatkozását, 
elképzeléseik rövid ismertetését. Nem csalódtam. Örömmel 
olvastam a megválasztott testületi tagok elképzeléseinek 
elmondását, bemutatását. Mindaz amit a lapban leírtak 
az „élhetőbb Kulcs „jövőképet láttatja velem. Nagyon tet-
szik kinek -kinek a falu lakosainak „szolgálatáról” alkotott 
vélemény az emberek érdekének előtérbe helyezése. Tetszik, 
hogy szolgálatnak tekintik leendő munkájukat. Kívánom, 
hogy legyen erejük, bátorságuk, kitartásuk és szorgalmuk 
a megvalósításhoz. / Én figyelni fogok és adott esetben az 
elképzelések, ígéretekvalóra váltását fogom kérni és szor-
galmazni,/ Fontosnak érzem, ezért mondom: ne csügged-
jenek el soha. Kérjék a falu lakosainak segítségét, vonják 
be az embereket a munkába, igényeljék tevékenységüket. 
Egy apró megjegyzés: az elképzeléseiket nem kisebbíti: Ne 
feltételes módban beszéljenek az adott jó tervekről, hanem 
határozott szándékkal. Pl.: Ezt vagy azt teszem az adott 
ügyben, így vagy úgy akarom a célom elérni, mely ezt és 
ezt eredményezi. Az akadályokat menet közben le kell küz-
deni az elérendő eredmény érdekében, azért kell dolgozni, 
folyamatosan sokat és J Ó T tenni. No szerintem ennyi 
ehhez legyen elég. Legyen hozzá erejük, kellő szerénységük, 
alázatuk és emberi kiállásuk. MEGLÁSD AZ EREDMÉNY 
MEGJÖN! Mindezt fogadják jó szándékom jeléül, szurkolok 
és szorítok ÖNÖKNEK. Sok sikert eredményes munkát erőt 
és egészséget kívánok mindnyájuknak. /A régi, a leköszönő 
előző testületnek KÖSZÖNET ÉS HÁLA legyen az elismerés 
záloga mindnyájunk részéről ISTEN ÁLDJA ÉS SEGÍTSE 
ÖNÖKET: Üdvözlettel: MOLNÁR LAJOS Kulcsi lakos.
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Civil műhelymunka 
November 13-án 
Kulcson, rövid időn 
belül másodszor 
találkoztak a 
civil szervezetek 
képviselői és az 
oktatási intézmények 
vezetői. Közel 
harmincan, gyűltek 
össze a polgármesteri 
hivatalban, azért 
hogy a település 
rendezvényeiről 
egyeztessenek. 

Jobb Gyula polgármester 
köszöntője után Dienes 
Annamária, a faluház ren-
dezvényszervezője vette át a 
szót. Annamária a közelgő 
mozgalmas december színes 
rendezvényeiről tartott is-
mertetőt a civileknek, majd 
a jövő évi rendezvények kap-
csán kérte a véleményüket. 

– Mindannyian aktív 
résztvevői voltak a megbe-
szélésnek, ami nagyon jó 
hangulatban telt, és ered-

ményesen zárult – összeg-
zett a faluház rendezvény-
szervezője. Több együttmű-
ködésről már az egyeztetés 
során megállapodtak a jelen-
lévők, hiszen közös munká-
val lesznek igazán sikeresek a 
kulcsi események. Így a dec-
emberi csengettyűs koncert 
ötletgazdájához a Vidám 
Emberek Közösségéhez 
a Mezőföld Keresztény 
Kulturális Hagyományőrző 
és Turisztikai Egyesület csat-
lakozott a szervezésben és az 
önkormányzat is támogatja 
eszközeivel a csodálatos ad-
venti koncertet.

– Arra kérték a civil szer-
vezetek vezetőit a települé-
sünk vezetői, hogy az éves 
rendezvények kapcsán gon-
doljátok át, miben szeretné-
nek közreműködni, főként 
a lebonyolítás feladataiban 
– mondta el a civil összefo-
gást jelző megbeszélés veze-
tője Dienes Annamária ren-
dezvényszervező. 

Közel 30-an dolgoztak a jövő évi rendezvénynaptáron 

Sikerült a bűbáj
Boszorkányok is dolgoznak néha a Faluházban

A komor ünnepeket 
megelőző napon 
Kulcson vidám 
kikapcsolódást 
szerveztek. 

A kulcsi faluház halloween 
délutánján minden szervező, 
játékmester, és kézműves is 
boszorkány jelmezbe bújt. A 
házi szörp ízéhez kísértetiesen 
hasonlító italok hátborzonga-
tó nevekkel kínálták magukat 
fogyasztásra, mint például a 
vámpír fröccs, míg a ropog-
tatni való aszalt kukacra és 
póklábra keresztelődött. Ilyen 
varázslatos világba érkeztek a 
gyerekek, a legtöbben jelmez-
ben, sokan rémisztő sminkben 
is. A kísérő felnőttek is kitettek 

magukért, kicsit sem marad-
tak le a gyerekek mögött a 
rémisztésben. Számtalan bo-
szorkánysággal szórakozhat-
tak a sikeres rendezvény részt-
vevői. Láthatóan sok gyerek és 
remek hangulat volt. 

Egy tök jó család Kulcsról!
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Tervezik a gázló megszüntetését
Konferencián jártak, ahol a Dunai hajózhatóság volt a téma 

November 5-én Kulcsról 
a polgármester, Jobb 
Gyula és a hajóállomás 
vezetője, Lukács János 
egy konferencián 
jártak. A téma a Duna 
hajózhatóságának 
javítása volt.

Jobb Gyula, a település pol-
gármestere elmondta, hogy a 
szakmai program a várako-
zásnak megfelelően informa-
tív volt. – Rendkívül fontos, 
hogy Duna-parti település 
vezetőjeként tájékozott legyek 
a témában, mert a konferenci-
án elhangzottak lehetőségeket 
és tapasztalatokat nyújtanak 
Kulcsnak is.

A polgármester kifejtette, 
hogy a Duna elsődleges fel-
adata, hogy elvezesse a vizet, 
amelyet prioritásban a gazda-
sági szempont, a hajózhatóság 
követ. 

– Ezekben a Duna menti 
országoknak jelentős felada-
tuk van, az akadálytalan le-
folyáshoz és a hajózhatóság 
biztosításának érdekében a 
szűkületek és a gázlók keze-
lésében. A Duna magyaror-
szági szakaszát illetően egy 
uniós projekt keretében ter-
vezik a feladatok elvégzé-

sét. A tervezett munkálatok 
között a települést közvetle-
nül érintő is van, ez a kul-
csi gázlóhoz kapcsolódik. A 
kulcsi polgármester beszá-
molójában azt is elmondta, 
hogy bár jó néhány évtized-
del ezelőtt, Kulcson kikötő 
is üzemelt. Reményeit kife-
jezve Jobb Gyula hozzátet-
te, talán a hajózhatóság ja-

vításával a kikötő visszaál-
lítása is megtörténhet, ami 
a település számára a turiz-
mus fejlődésének lehetőségét 
is jelenti Kulcson, mely teljes 
összhangban van a kulcsi el-
képzelésekkel. Hiszen Kulcs 
híresen szép Duna-partja és 
a Kulcsi Hajóállomás is sze-
repel fejlesztési terveink kö-
zött- mondta el Jobb Gyula 
településünk polgármestere. 

A hajóállomás vezetője, 
Lukács János szintén pozití-
van értékelte a konferenciát. 

– Mivel a Dunára kiemelt 
környezetvédelmi előírások 
vonatkoznak, ezért a hajózá-
si követelményekkel szemben 

számomra a legérdekesebb az 
volt, hogy milyen körültekin-
téssel és alaposan vették fi-
gyelembe a természetvédelmi 
irányelveket is. A térséget te-
kintve pozitív hatása lesz a fo-
lyó Kisapostagig terjedő szaka-
szán elhelyezkedő négy további 
érintett gázló megszüntetésé-
nek. A hajózási teherszállítás-
sal kapcsolatos kapacitás-nö-
vekedés lesz a legelőbb kéz-
zelfogható eredmény. A Duna 
ilyen szempontú átszabályozá-
sával a holtágakat is rendbe te-
szik, amelyek jelentősége árvi-
zek idején jelentős – mondta 
el Lukács János, a kulcsi hajó-
állomás vezetője. 

 Lukács János  
a hajóállomás vezetője
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Kik voltak a Kulcsi Hatok?
Utat és templomot is építettek a szobrot kapott állatorvosok 

Kulcson az óvoda 
előtti téren van egy 
szoborpark, a Kulcsi 
Hatok Tere, az állatorvos 
társadalom és Kulcs 
történetében és 
fejlődésében egyaránt 
jelentős szerepet játszó 
állatorvosok szobraival. 

Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő, a kulcsi histó-
riás tollából született cikkso-
rozatából és A Kulcsi Hatok 
emlékkönyve című kötetből 
néhány érdekességet szemez-
gettünk a közelgő szoboravatás 
mellékleteként. 

A Kulcsi Hatok történe-
te az 1920-as években kezdő-
dött. Hutyra Ferenc állatorvos 
professzor, aki az Állatorvosi 

Főiskola akkori és egyben el-
ső rektora volt, felszállt a 
Budapest-Paks hajójáratra és 
a Kulcspusztán lévő hajókikö-
tőnél kiszállt, meglátta a dim-
bes-dombos tájat és az ott lé-
vő lehetőségeket. Ez a felfe-
dezés eljutott tanártársaihoz, 
akik sorra követték a tanító-
mestert Kulcsra. Őket ma a 
„Kulcsi Hatok” néven tartja a 

közvélemény nyilván. Hatalmas 
szellemi tőke érkezett velük 
Kulcspusztára, akik építettek 
utat és templomot, ápolták a 
Kikötőt, mindegyikük meg-
építette saját házát, széleskörű 
társadalmi életet éltek.

2013 decemberében a Fejér 
megyei állatorvosok emlék-
napján tartott ünnepségen 
üdvözlő beszédet mondott L. 

Simon László országgyűlési 
képviselő, aki javasolta, hogy 
2014 decemberében találkoz-
zanak egy szoboravató ün-
nepségen Kulcson, életre hív-
va ezzel a szoborpark gondola-
tát. A település önkormányzata 
támogatta a köztéri műalkotá-
sok felállítását. Jobb Gyula pol-
gármester az önkormányzat és 
a kulcsiak nevében az első szo-
bor felállítása óta hangsúlyoz-
za, hogy a Kulcsi Hatok mun-
kássága Kulcs számára feled-
hetetlen.

A tudós állatorvosokról ké-
szült szobrokból álló Hatok Tere 
Kulcson méltó kifejezése a kul-
csiak hálás emlékezetének, kü-
lön büszkeség, hogy az állator-
vos-társadalom kiemelt emlék-
helye lett, így a település.

A „Kulcsi Hatok” 
A híres kulcsi kötődésű, világhírű állatorvos professzorok: Dr. 
Hutyra Ferenc az Állatorvosi Főiskola első rektora, Dr. Jármai Károly 
pathológus, Dr. Kotlán Sándor parazitológus, numizmata. Őket követ-
te Dr. Guoth György Endre sebész, továbbá Dr. Marcis Árpád kutató 
professzor, végül Dr. Szepeshelyi Andor szülész, szaporodás biológus. 
Őket ma a „Kulcsi Hatok” néven tartja a közvélemény nyilván, akikkel 
hatalmas szellemi tőke érkezett Kulcsra.
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Töretlen jó kedvvel
Négy éves évfordulót ünnepelt a vidám közösség 

November 16-án, 
szombaton egy 
rendhagyó szülinapi 
rendezvényre kaptunk 
meghívást a Faluházba. 

Idén, már negyedszer ünne-
peljük a Vidám Emberek 
Közösség létrejöttét. A civil-
szervezetek között különlege-
sen vibráló színfolt a szülina-
pos csapat, akik az évforduló 
apropóján is hűek maradtak 
nevükhöz. Derűs hangulat, 
ínycsiklandó svédasztalos va-
csora, finomabbnál finomabb 
házi sütemények tették teljessé 
az estét, ahol egy igazán sikeres 
kulcsi összefogást ünnepeltünk 
negyedjére.

Hagyományosan minden 
évben ezen az ünnepségen ad-
ják át a Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezetének el-
ismeréseit. Idén kiemelkedő 
véradói tevékenységéért okle-
veles jutalmazásban részesült 
Radnóné Erzsébet, Márkovics 

János és Jobb Gyula Kulcs pol-
gármestere is. 

Különleges műsorral lepték 
meg a vidámak magukat és ven-
dégeiket is. Aki hallgatja a Dankó 
Rádiót azok számára biztosan 
nem ismeretlen a Szávolovics 
Gabriella név. A kétszeres arany-
koszorús nótaénekes lépett fel az 
eseményen, sőt együtt ünnepelt 
a szülinaposokkal. 

– Az ilyen évfordulók nem 
csak a buliról szólnak, hanem 
alkalmunk nyílik visszatekinte-

ni az elmúlt időszakra. Ha min-
den napunk azonos ritmusban 
telne, valószínű, hogy belefárad-
nánk. Ezért igyekszünk az éle-
tünkbe csempészni minél több 
jeles napot, mert ezek össze-
tartó ereje rendkívüli hatással 
van közösségünkre. Köszönjük 
mindenkinek aki együttmű-
ködött velünk, céljaink, ren-
dezvényeink megvalósításában  
– mondta el Kaiserné Gödöny 
Erzsébet, a közösség vezetője 
kérdésünkre.

Még a polgármestert is megtáncoltatták

Tóthné Terike vidám prózát adott elő
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Tisztelet a háborús hősöknek
Megemlékezés a templomkerti emlékműnél 

Mindenszentek 
előestéjén 
hagyományosan 
ökumenikus 
megemlékezést 
tartanak Kulcson. 

A két felekezet hívei – ka-
tolikusok és reformátusok- 
együtt imádkoznak az elhunyt 
Háborús hősök lelki üdvéért, 
akiknek a sírhelyük ismeret-
len, de nevük a kulcsi em-
lékmű márványtáblájába van 
vésve. A megemlékezés virágai 
közt mindig ott van az önkor-
mányzat és a Kulcsi Baráti Kör 
koszorúja is.

Október 31-én a kulcsi ka-
tolikus templom kertjében ál-
ló monumentumnál emlékez-
tek a háborúk kulcsi hőseire, 
áldozataira. Oberrecht Tamás 
kulcsi önkormányzati képvi-

selő meghívására gyűltek ösz-
sze a megemlékezés résztvevői 
a katolikus Jézus Szíve kápol-
na mellett.

A szervező önkormányza-
ti vezető köszöntötte a meg-
jelenteket, majd közösen el-
énekelték a himnuszt. Mudra 
Gréta a kulcsi általános iskola 
diákja tolmácsolásában hang-
zott el Kosztolányi Dezső 
Halotti beszéd című költe-
ménye. 

Az ünnepi beszédet Schi-
nogl Ferenc a Kulcsi Fekete 
István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója mondta el.

– Elgondolkodtató, hogy a 
gyermekek és a fiatalok ok-
tóber 31-ét és novem-
ber 1-jét egyre inkább 
a Halloweennel kap-
csolják össze, nem 

a reformációval, illetve a min-
denszentekkel. A helyes egyen-
súly és rangsor megtartása ér-
dekében az egyházaknak, szü-
lőknek, óvodáknak és isko-
láknak többet kellene tenniük 
– mondta beszédében az isko-
la igazgatója. 

Schinogl Ferenc többek kö-
zött arra is rávilágított, hogy 
Magyarország embervesztesé-
ge 1939-1945 között, hason-
lóan az 1914-1918-as Nagy 
Háborúhoz – a negyedik a vi-
lág országainak sorában.

Ezt követően Bozai Márton 
katolikus plébános vette át a 

szót az emlékezők sorá-
ban. Az atya azzal a 

keresztényi kérdés-
sel foglalkozott, 
hogy miért kell 
az ártatlanoknak 
meghallaniuk, 
Jézusnak miért 
kellett kereszt-
halált halnia. Őt 

Fodor István re-
formátus lelkész 

követte. Beszédjének 
mondanivalója Pál 

apostol Timóteusnak írt 
egyik levelének vezérgondo-
lata köré csoportosul, misze-
rint „Harcold meg a hit ne-
mes harcát…!”.

A hitéleti képviselők szó-
noklata után közös imádság-
ra szólították a résztvevőket, 
majd a koszorúzás következett. 
Kulcs Községi Önkormányzat 
nevében Jobb Gyula polgár-
mester és 

Deák Ibolya önkormányzati 
képviselő helyezett el koszorút, 
az iskola, és a Kulcsi Baráti Kör 
nevében is tisztelegtek az em-
lékmű és a hősök előtt a meg-
emlékezés virágaival.

Bozai Márton katolikus plébános  
és Fodor István református lelkész

Jobb Gyula polgármester  
és Deák Ibolya önkormányzati képviselő

Tudták?
A véres II. világháború után 

1948 végére kiderült kik azok akik 
örökre elvesztek a háborúban. Ekkor a 

kulcsi emberek köz adakozásból elkezdték 
a hősi emlékmű építését. Elkészült a beton 

alap és megvásárolták a márványlapokat, de 
az emlékmű felállítását nem engedélyezték. 
Akkor már minden helységben volt szovjet 

katonai emlékmű, de a magyar hősi 
halottakról tilos volt megemlékezni. 1988-

ban, Fejér megyében elsőként avattak 
ilyen monumentumot. De a felírást 

még akkor sem engedélyezték, 
erre csak 1990-ben 

kerülhetett sor. 
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Felmérések szerint 
egyre több városlakó 
gondolja úgy, 
hogy felszámolja 
városi lakását, és 
egy nyugodtabb, 
idillikusabb helyen 
fekvő vidéki házba 
költözik.

A kiköltözőkre jellemző, hogy 
hosszú évtizedes városi lét 
után nyugalomra vágynak, és 
megérdemelt nyugdíjas évei-
ket vidéki pihenéssel töltenék, 
vagy olyan fiatalok és családok 
döntenek a vidéki letelepülés 
mellett, akik csendre és békes-
ségre vágynak.

Sokakat csábít, hogy a vi-
déki élet olcsóbb, hiszen nin-
csen szükség drága bérletre, 
sem üzemanyagra. Egy fővá-
rosi ingatlan ára még adóság-
gal terhelve is gyönyörű vidé-
ki porták megvásárlására ad le-
hetőséget, ott ahol szebb a táj, 
frissebb a levegő és zöldövezet 
van mindenütt, nem pedig ku-
tyaürülékkel és szeméttel meg-
telt utcák. Ráadásul ma, a vidék 
már nem egyenlő egy unalmas, 
eseménytelen kis közösséggel, 
ahol még internet is alig van. 
Az is elmúlt már, hogy aki vi-
déken él, kizárólag állatokkal 
foglalkozik, vagy a földeken 
dolgozik. Az azonban napja-
inkban különösen igaz, hogy 
vidéken mindenki ismer min-
denkit, és az sem meglepő, ha 
a boltban a nevén szólítják a 
vevőt. A vidékre költözők ezért 
úgy érezhetik, valóban tartoz-
nak valahova.

Dr. Galambos Dénes mi-
niszterelnöki biztos a közel-
múltban Kulcsra látogatott, 
ahol fontos téma volt a tele-
pülés lakosságának növeke-
dése. A miniszterelnöki biz-

tos a településen tartott saj-
tótájékoztatóján elmondta, 
hogy Kulcs község lakosság-
száma az ezredfordulón 1684 
fő volt, 2018-ban pedig már 
meghaladta a 3100 főt. Mivel 
főként fiatal, többgyermekes 
családok költöztek a község-
be Dunaújvárosból a telepü-
lésen 1902 óta működő is-
kola igénybevétele is meg-
nőtt. Amíg 2010-ben 241 volt 
a 6–14 éves korcsoport szá-
ma, addig 2018-ban már 299 
gyermek volt ebben a korcso-
portban. Ez a dinamikus nö-
vekedés azt indukálta, hogy a 
kulcsi önkormányzatnak az is-
kolai férőhely bővítését is meg 
kell oldania.

A miniszterelnöki biztos 
köszönetét fejezte ki a felelős 
gondolkodású népképvisele-
ti szervként cselekedő kulcsi 
testületnek, hogy önkormány-
zati finanszírozással az iskola-
fejlesztést megterveztették, és 
a terveket engedélyeztették. 
„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 Miklóshoz, az em-
beri erőforrások miniszteréhez 
fordultunk Jobb Gyula polgár-
mesterrel a források biztosítá-
sa érdekében.” – hangsúlyozta 
dr. Galambos Dénes.

A miniszterelnöki biztos azt 
is elmondta, hogy folyamatban 
van egy pályázat elbírálása több 
mint 200 millió forint érték-
ben, a kulcsi bölcsőde kapcsán, 
amelyet a térség vezetése szin-
tén támogat, hiszen a családok 
helyzete a kormány program-
jában is fajsúlyos szerepet kap 
jelenleg is.

A kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója is 
beszélt a tanévkezdő köszön-
tőjében a vidékre költözés je-
lenségéről. Schinogl Ferenc el-
mondta, hogy Kulcson 11 osz-
tály indult a 2019/2020-as tan-
évben. 34 gyermek iratkozott 
be az első osztályba, ezért a jog-
szabályi előírásoknak megfele-

lően két első osztály indult, ép-
pen úgy, mint a hetedik évfo-
lyamon is.

A megnövekedett igényt 
infrastruktúrával kell kiszol-
gálni. Addig is a nagyobb ter-
meket leválasztják, és szükség-
tantermeket vonnak be, így a 
pincétől a padlásig tanítanak, 
az iskolai könyvtárban, ha 
szükséges a faluházban bizto-
sítanak egy-egy órának helyet 
– nyilatkozott az iskola igaz-
gatója.

Jobb Gyula kulcsi polgár-
mester a téma kapcsán la-
punknak elmondta, hogy ket-
tős kérdésről van szó. Örül a 
település népességszám-növe-
kedésének, mert ez azt jelen-
ti, hogy jó híre van a telepü-
lésnek. Ugyanakkor a növe-
kedés óriási feladatokat is ad 
Kulcsnak.

A hivatalos adatok tovább-
ra is a kiköltözési trendet tá-
masztják alá. Így nagy szük-
ség van az iskola és a bölcsőde 
fejlesztésére – mondta el Jobb 
Gyula Kulcs település polgár-
mestere.

Ingatlan körkép
Kulcs lakossága az ezredforduló óta közel a duplájára nőtt 
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14 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

  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 
 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 
 Lukács János   06 (30) 931-9564 

Fontos telefonszámok

A gazdasági válság begyűrűzött a Mikuláshoz is. 
Az Északi sark gazdaságát egyaránt jellemzi 
forrás hiány és munkaerőhiány. 

Ezért ahhoz, hogy a kulcsi gyerekek kívánságait  
maradéktalanul teljesíteni tudja a Mikulás,  
az Ön segítségét is kéri.
Gondoljon bele milyen lenne ha Kulcs szerte  
csak elkeseredett, síró gyerekeket látna és hallana. 
Segítsen a kulcsi gyerekek arcára mosolyt varázsolni!
Várjuk az ön jótékony adományát is,  
melyet a Kalóz Pizzériában és a Faluházban kitett  
gyűjtődobozokban helyezhet el.  
A csilingelő fémnek és a suhogó papír készpénznek is  
nagyon örülünk. 
Ám a materiális jótékony adományok mellett játékokat, 
könyveket is szívesen fogadunk, de csak olyan állapotban, 
aminek a gyerekek biztosan örülni fognak – ha lehet hibát-
lan állapotban.
A fehér szakállú és munkatársai számítanak önre is. 

A manók

A Mikulás manóinak 
felhívása felnőtteknek
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