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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.

Ötödik alkalommal  
szálltak ringbe a halfőzők

Írásunkat a 8. oldalon olvashatják.

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre, karácsony szentestéje előtt egy nappal, a nagy 
halfőző verseny Kulcson. Ahová legutóbb, a mostoha időjárás ellenére is rengetegen látogattak 
ki a faluház előtti térre, a rendezvény helyszínére. 
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Megjavított 
buszmegálló

A télies időjárás, 
a szeles csontig 
hatoló hideg 
nem kíméli a 
Budapest irányába 
busszal közlekedő 
kulcsiakat. 

Egyetlen menedék a busz-
megálló, ahova kicsit bele-
het húzódni. De december-
ben egy oldala kitört vélhe-
tően egy forróvérű vandál 
közreműködésének kö-
szönhetően, majd el is tűnt 
az amúgy is szebb napokat 
látott mentsvárnak. Egy 
gyakran utazó falunk beli, 
megkereste Fekete György 
alpolgármestert, jelezte a 
problémát a polgármester-
nek, az ő kérésére egy helyi 
vállalkozó térítésmentesen 
megjavította.

EFOP -1.5.2-16-2017-
00004 azonosítószámú 
a humán szolgáltatások 
fejlesztésére irányuló 
projekt kapcsán Kulcs 
Községi Önkormányzat 
még 2018-ban 
támogatói döntésben 
részesült. 

A projekt gazda, a korábbi al-
polgármester, Fejes Balázs ötle-
te alapján a forrás egy részéből 
az önkormányzat baba-mama 
csomagot juttatott el a 2018. és 
a 2019. évben született babák 
és családjaik részére az idei év 
végén. Fejes Balázs volt alpol-
gármester és projekt gazda által 
megálmodott alapvető cél, hogy 
Kulcs Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete elismerje a 
gyermeket vállaló kulcsi csalá-
dok társadalmi felelősség vál-

lalását, és ezért hozzájáruljon 
a kulcsi gyermekek és családok 
szociális biztonságának megőr-
zéséhez. Az egykori település 
vezetés a projektben képviselt 
szándékaival egyetértett a je-
lenlegi is és az elődök sikerre 
vitt törekvését segítve, maguk 

vitték el a csomagokat a leg-
ifjabb kulcsiak családjaihoz. 
Külön készült lányos és fiús 
csomag is, ezekben a 100 darab 
pelenkán kívül játékok, mese-
könyv, baba ápolási termékek, 
és plüssök is helyet kaptak az 
aprók legnagyobb örömére.

Baba-mama csomagok 
Elismerték a kulcsi családok felelősség vállalását 

Dr. Neumann Helga nagy örömmel készíti a csomagokat

Kulcs Községi 
Önkormányzat felhívja 
Tisztelt Lakosai 
figyelmét arra, hogy 
még lehetőség van 
szociális tűzifa igény 
benyújtására. 

Az önkormányzat a rendel-
kezésre álló keret mértékéig 
a rászoruló személye-
ket vissza nem 

térítendő természetbeni tá-
mogatásként 1 erdei m3 szo-
ciális tűzifa segélyben része-
síti. A támogatásért ellen-
szolgáltatást nem kér.

Támogatásban részesül az a 
személy, akinek az egy főre ju-
tó havi jövedelme:
a)  egyedül élő, illetve gyer-

mekét egyedül nevelő ese-
tében a 114.000 Ft-ot nem 
haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő 
személy esetében a család-

jában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem 92.625 Ft-

ot nem haladja meg.
A tűzifa támo-

gatás ugyanazon 
lakott in-

gatlanra 
c s a k 
e g y 

j o g o -
sultnak 

állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és 
a háztartások számától. Egy 
háztartásra (lakott ingatlanra)  
ugyanazon fűtési időszakban 
legfeljebb 2 alkalommal nyújt-
ható be szociális tűzifa támo-
gatási kérelem.

A tűzifa igényléshez adat-
lapot kell kitölteni, melyben 
a hivatal dolgozói segítsé-
get nyújtanak. Az igénylő-
lapot megtalálja a polgár-
mesteri hivatalban, letölt-
hető a https://www.kulcs.
eu/felhivas-szocialis-tuzifa-
igeny-benyujtasara/ linken. 
Kérjük kérelmét minél ha-
marabb juttassa el a  hiva-
talhoz.

Ne fázzon senki Kulcson!
Van még szociális tűzifa 



32 0 2 0 .  j a n u á r

Békével és munkával kell 
megélnünk a mindennapokat
A problémák megoldása önkormányzati ciklusokon átívelő feladatokat jelent Kulcs életében 

A 2019-es év, Kulcs 
életében egyrészt a 
választás éve volt, 
másrészt egy munkával 
teli folyamat vége is, 
melyben sok egyéb 
mellett rengeteg pályázat 
készült, és ezekből 
jó néhány tender 
járt sikerrel – kezdte 
évértékelőjét Jobb 
Gyula, településünk 
polgármestere. 

Településünk lélekszáma 
szerencsére folyamatosan 
növekszik, ez azonban folya-
matos intézkedést, fejlesztést 
igényelt, és igényel az önkor-
mányzattól. Az infrastruktúra 
fejlesztése jelentős erőforrások 
bevonását igényli. Közös uta-
zásunk során a 2019. év csak 
egy megálló volt a sok közül, 
mert a problémák megoldá-
sa több önkormányzati ciklu-
son átívelő feladatokat jelent 
Kulcs életében – folytatta a 
polgármester. 

A csatornaberuházás az egyik 
legjelentősebb feladat, melynek 
készültségi szintje jelenleg 90 
százalékos, ennek nagy része az 
elmúlt évben elkészült. Ez tele-
pülésünk lakóinak gyakran, sok 
problémát jelentett az útlezárá-
sokkal, vagy a nehezen járható 
utakkal, de ugyanakkor, a húsz 
éve halogatott csatornázás óriási 
előrelépés a lakosságnak.

– A tavalyi évben, az em-
bereknek napi szinten problé-
mát okozó infrastrukturális hi-
ányosságokat feltérképeztük, az 
út és a közvilágítás tekintetében 
is. A fejlesztési koncepció elké-
szült, és a munkák megkezdőd-
tek, de a dandárja előttünk van 

még. Az is egyértelművé vált, 
hogy a település-fenntartás a 
kor igényeinek nem volt meg-
felelő, ezért gépek beszerzésé-
vel fejlesztettünk. 2019-ben pá-
lyázaton nyertünk gépbeszerzés-
re több mint 10 millió forintot, 
amiből többek közt egy traktort 
vásároltunk, ágdarálóval, rézsű-
vágó adapterrel, ezt további köz-
beszerzési pályázatok révén kí-
vánunk még kiegészíteni.

 A kulcsi külterületi telepü-
lésrészek fejlesztése is egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott a múlt 
év során, elkezdődött a munka a 
lakossággal együttműködve, de 
itt is a feladatok elején járunk 
még, bár a lakosságszám növe-
kedése itt is nagy nyomást gya-
korol az önkormányzatra.

– Kulcson az egészségügy 
kapcsán is történt fejlesztés, 
hiszen új rendelőbe költözött 
a felnőtt- és gyermekháziorvos, 
valamint a fogorvos, és a kö-
vetkező évben folytatódik az 
egészségház bővítése. A 100 
millió forintos elnyert pályá-
zati forrásunkból, további 250 
négyzetméteres bővítésre van 
aláírt szerződésünk a kivitele-
zővel. Ide kerül majd a védő-
női szolgáltatás, és több hely jut 
majd a háziorvosnak és a vára-
kozó betegeknek is. Ez hosszú 
időre kényelmes és méltó kör-
nyezetet biztosít a kulcsiaknak. 
A prevenciót pedig a műfüves 
focipálya létrehozásával bizto-
sítottuk, amelyet 2019-ben ad-
tunk át.

– A tavalyi esztendőben elké-
szült az Európában is egyedül-
álló, híres állatorvosoknak em-
léket állító Hatok Tere az utolsó 
szobor felállításával. A parkban 
a látogatókat csalogató növények 

beültetését tervezzük, ez a mun-
ka ebben az évben vár majd ránk.

– Előrelépés történt a telepü-
lés mint idegenforgalmi célpont 
megalkotásában is. A Duna-
part és a hajóállomás 2019-
ben már sikeres rendezvény-
helyszínként is megcsillant, de 
a horgászturizmus alapjait is le-
raktuk. A további fejlődés elő-
mozdítása szintén a 2020. év fel-
adata lesz majd.

– Az elmúlt évben a közös-
ségépítés egyik eszközeként ren-
geteg sikeres rendezvényt szer-
veztünk. Minden tekintetben a 
lépésről lépésre haladás elvét kell 
követnünk. Nem megfeledkezve 
arról, hogy sokszor az út, amin 
haladunk maga a cél, ezért a 
mindennapokat kell jól meg-
élnünk, békében és munkával 
a kulcsiakért – összegzett Jobb 
Gyula polgármester.

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
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Közmeghallgatás lesz 
februárban
Bele lehet szólni a döntésekbe 

A közösségi médiában többek által boncolgatott 
téma, hogy milyen lehetőségei vannak a 
lakosságnak beleszólni a helyi döntésekbe. 

Sokan gondolják úgy, hogy az esély a szavazással lezárult, 
mások sokkal sűrűbben szeretnék a véleményüknek hangot 
adni, akár kifejteni is. A tisztánlátás kedvéért utánajártunk 
a lehetőségeknek.

Ki dönt? 

A helyi lakosok a választott képviselőik útján gyakorolják a 
helyi közhatalmat. Ez azt jelenti, hogy ötévente megválaszt-
juk a településünkhöz tartozó képviselő-testület tagjait, az 
önkormányzati képviselőket és a polgármestert, akik eljárnak 
a helyi ügyek intézésében. A helyi lakosok részvétele a helyi 
közügyekben azonban nem korlátozódik a választásokra. 
A nyilvánosság eszközeivel folyamatosan befolyásolhatják, 
ellenőrizhetik választott képviselőik munkáját, és segíthetik 
azt saját véleményük, kritikájuk, érdekeik megfogalmazásá-
val, illetve ugyanígy felelősségre is vonhatják képviselőiket 
munkájukért. A befolyás-gyakorlás alkalmas eszköze a köz-
meghallgatásokon való részvétel. Kivételes jelleggel pedig a 
helyi lakosok közvetlenül is közhatalmat gyakorolhatnak, 
ennek módja a helyi népszavazás. Helyi közügyekben a fő 
döntéshozó szerv a képviselő-testület, ez hozza meg a helyi 
önkormányzat döntéseit. Döntéshozó emellett többek között 
a polgármester az önkormányzat valamely bizottsága, 
amelyek a képviselő-testület felhatalmazása 
alapján bizonyos ügyekben szintén dön-
tést hozhatnak.

A nyilvános önkormányzati kép-
viselő-testület ülésen kik vehetnek 
részt és mit csinálhatnak ott?

Alapvetően minden helyi ön-
kormányzati képviselő-testület 
ülése nyilvános. Zárt ülést csak 
a törvényben meghatározott ese-
tekben kell, illetve lehet tarta-
ni. A nyilvános üléseken bárki-
nek joga van részt venni. Ehhez 
nem kell semmilyen indokolást 
vagy magyarázatot fűznie, és senki 
nem is kérhet tőle semmilyen indoko-
lás vagy magyarázatot. Elég, ha kíváncsi 
arra, hogy mit csinálnak a képviselők.

A nyilvános ülésen mindenki jelen lehet, de a 
részvétel módjai korlátozottak. Az önkormányzati képvise-

lőknek törvényben garantált joga van – többek közt – ren-
deletalkotást vagy határozathozatalt kezdeményezni, felvi-
lágosítást kérni a polgármestertől, jegyzőtől, és szavazni a 
képviselő-testületi döntésekről (határozat, rendelet). Ezek a 
jogosultságok azonban nem illetik meg a nyilvános ülésen 
részt venni kívánó polgárt. A helyi önkormányzatok köte-
lesek az SZMSZ-ükben is szabályozni a képviselő-testüle-
ti ülésekkel kapcsolatos kérdéseket. A helyi önkormányzás 
képviseleti jellegét azonban a nyilvánosság bevonása mellett 
sem törölheti el az önkormányzat. 

Hogyan lehet a választott döntéshozókat 
számonkérni és közvetlen részt venni 
a helyi önkormányzásban? 

– fogadóóra: Habár a jogszabályok nem teszik kötelezővé, 
az önkormányzati képviselők valamint a polgármesterek 
sok esetben rendszeres fogadóórát tartanak. Ennek idő-
pontját Kulcson az önkormányzati hivatalban, a honla-
pon és itt a krónikában is közzé tesszük. 

– Az önkormányzati képviselők és polgármesterek ötéven-
te megtartott választásán kívül a legkomolyabb eszköz a 
helyi lakosok kezében a helyi népszavazás. A helyi nép-
szavazás a közakarat kifejezésének hatékony, de kivéte-
les módja.

– A választópolgárok rendszeres részvételét többek között 
a közmeghallgatás intézménye hivatott biztosítani. Ez a 

helyi ügyek befolyásolásának közvetettebb formája, 
ahol a lakosok kérdéseikkel és véleményük ki-

fejezésével formálhatják a döntéshozók, 
képviselők akaratát. A közmeghallga-

tás egy speciális helyi fórum, ahol 
a helyi lakosság és a helyben ér-

dekelt szervezetek helyi közügye-
ket érintő kérdéseket tehetnek fel 
és javaslatokkal élhetnek. Az el-
hangzott kérdéseket és javasla-
tokat az önkormányzati szer-
veknek meg kell hallgatniuk és 
vagy helyben, vagy legkésőbb 

tizenöt napon belül válaszolni-
uk kell azokra. A közmeghallga-

tás tehát egy speciális lakossági fó-
rumnak is tekinthető, ahol a résztve-

vők és a meghallgatás célját figyelembe 
véve kétirányú kommunikáció jöhet létre a 

helyi lakosok, szervezetek és a helyi döntéshozók 
között.

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat  

képviselő-testülete  

KÖzMEGHALLGATásT TArT
2020. február 12-én, 16 órakor  

a polgármesteri hivatal dísztermében, 
 melyre tisztelettel meghívok  

minden kulcsi lakost, érdeklődőt.

Jobb Gyula                                               
polgármester
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Választunk
Országgyűlési képviselőválasztás lesz 

2018 áprilisában az 
országgyűlési egyéni 
választókerületben 
Pintér Tamás szerzett 
mandátumot, azonban 
2019. októberében 
Dunaújváros 
polgármesterévé 
választották, ezért 
időközi országgyűlési 
képviselő választás 
vált szükségessé 
a megüresedett 
parlamenti képviseleti 
pozícióra. 

Így 2020. február 16-án a tele-
pülésünket is érintő 4. számú 
választókerületben időközi or-
szággyűlési képviselő válasz-
tásra kerül sor, ahol hét jelölt 
közül kell választanunk majd.  

A jelöltek közül három je-
lölttel konzultáltam, közülük 
Kálló Gergellyel és Molnár 
Tiborral személyesen is egyez-
tettem- tájékoztatta a kul-
csi közvéleményt Jobb Gyula 
polgármester. Dr. Sürü Renáta 
jelölttel telefonon folytattunk 
megbeszélést. Mindhárom je-
lölt ismertette a programját, 
melyet tájékoztatásuk szerint 
eljuttatnak majd a kulcsi la-
kossághoz is, innen lehetősé-
ge lesz mindenkinek tájéko-
zódni – mondta el Jobb Gyula.

Molnár Tibor független, de 
Fidesz támogatottsággal indu-
ló országgyűlésiképviselő-je-
lölt lehetőséget kért lapunk-
tól, hogy ezen a fórumon is 
szóljon a kulcsiakhoz.

A jelenleg Iváncsa polgár-
mestereként tevékenykedő 
Molnár a közelmúltban min-
den kollégájához ellátogatott 
a választói körzetbe, hogy első 
kézből tájékozódjon a telepü-
lések életéről és a választópol-
gárok igényeiről. Igy Molnár 

Tibor országgyűlésiképviselő-
jelölt Kulcsra is ellátogatott, 
hogy Jobb Gyula polgármes-
terrel találkozzon és egyeztes-
sen, melyről a kulcsi vezető 
informálta a testület minden 
tagját is. 

„A kulcsiak fejlesztési el-
képzeléseiben a lakossági igé-
nyeket tartják szem előtt, a cé-
lokat ehhez alkalmazkodva ha-
tározták meg. Kulcs esetében is 
az egyik legsürgetőbb az utak, 
járdák építése, a vízelvezető ár-
kok kialakítása és karbantartá-
sa. A gyarapodó lélekszám mi-
att az idei évben szeretnék a 
bölcsőde kialakítását befejezni, 
amire minden esély megvan. 

A községek egyik legna-
gyobb megtartó ereje az, ha 
gyermekeink helyben járhat-
nak iskolába, olyan intézmény-
be, amely minden tekintetben 
megfelel a mai kor elvárásai-
nak. A kulcsi iskola teljes kö-
rű felújítása a ciklus legfonto-
sabb célja, aminek a jelölt sze-
rint is a megfelelő támogatási 
források kihasználásával min-
den realitása megvan.

Az idősek megfelelő el-
látásának biztosítása is el-
sődleges, a Kulcsi Kistérségi 
Egészségügyi Központ megvá-
sárlásával idősek nappali ellá-
tását biztosító intézmény lét-
rehozására nyílna lehetőség, 
amelynek megnyitása a térség 
több településének vonatkozá-
sában is biztosítani tudná az 
idős emberek méltó ellátását. 
A kulcsi munkában minden 
lehetőséget megmozgatva sze-
retnék részt venni. Ezért kérem 
Kulcs tisztelt lakosait jelöltsé-
gemet támogassák.” – számolt 
be kulcsi egyeztetéséről és az 
ott tapasztalt konkrétumokról 
Molnár Tibor parlamenti kép-
viselő aspiráns.

Jézuska várás
A közös borozgatás már az ünnep része 

A már jól megszokott, 
Jézuska várós ingyenes 
forralt-borozásra 
invitáltak mindenkit 
december 23-án a Kulcsi 
Kalóz pizzériába. 

A Bögrét hozzál! című rendez-
vény már nyolcadik éve része 
a kulcsi karácsonyi atmoszférá-
nak. A közös karácsonyváráson, 
és forralt borozással egybekötött 
beszélgetéseken túl, a település 
rászoruló gyermekeinek és az 
óvodának is gyűjtenek játékokat. 
Vannak olyanok, akik egy év-
ben egyszer szoktak csak talál-
kozni, és pont itt – mondta el az 
ötletgazda Nagy Anita önkor-
mányzati képviselő.

Közel tíz éve már, hogy az 
ünnepek előtt elegünk volt a ka-
rácsonyi rohanásból, és kint az 
utcán a szomszéd boltosékkal 
forralt borozni kezdtünk, ak-
kor még rohangáltam be egy-egy 
bögre borért. A rá következő év-

ben már üstben csináltuk a for-
ró italt, körülbelül húszan lehet-
tünk. Arra autózott Kiss Csaba, 
akkori polgármester, és kérdez-
te, mit csinálunk. Válaszunkra, 
hogy várjuk a Jézuskát, elment, 
és hozott egy üveg pálinkát, és azt 
mondta, hogy nagyon jó, amit 
elkezdtünk, biztatott a folytatás-
ra. Ezért az ő emlékére minden 
évben ég egy mécses. A további 
évben, már azt kérdezték, hogy 
ugye lesz? Sokan jönnek el min-
den karácsony előestéjén, ezért 
lett prózai módon Bögrét hoz-
zál! a neve. Azóta az üst is meg-
nőtt, tea is kell annak, aki nem 
iszik bort.

Korondi Csabától évek óta 
több tíz liter bort kapunk aján-
dékba a sajátjából „e nemes 
cselekedetre”. Szintén régóta 
gyűjtjük a gyerekjátékokat is az 
óvodának és a rászorulóknak 
– tudtuk meg a Jézuska-várós 
találkozó történetéről a pizzé-
ria tulajdonosától.

Többeket érintő problémára kerestük a választ. Sokan panasz-
kodnak a településünk utcáin kóborló kutyák miatt. Utána jár-
tunk, milyen lehetőségei vannak lakótársainknak a fent em-
lített esetekben. A választ megtalálhatják településünk hon-
lapján a: https://www.kulcs.eu/rendeletek/13/2015(VIII.27) 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének rende-
lete az állattartás helyi szabályairól. Fontos: A kóbor állatok 
befogása csak akkor lehetséges, ha a menhelyről kiérkező 
munkatárs az ebet a megadott helyszínen találja. Felesleges 
kiszállás esetén a díj az önkormányzatot terheli. 

Mit lehet tenni a kóbor kutyákkal?
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A Kulcsi Krónika szerkesztőségének szervezésében meghirdetjük az 
„Évszak Kulcson” témájú fotó pályázatot kulcsiak számára, lehetővé téve, 
hogy fotókon keresztül mutassák be otthonukat, településünket Kulcsot, 
valamint annak történelmével, értékeivel kapcsolatos gondolataikat, 
érzelmeiket.

Nevezni az alábbi három szekciókban lehet,  
az évszakok be mutatásával:

• Természetfotó

• „Ilyenek vagyunk mi” – események, épületek a településen 

• Ember ábrázolás, portré

Elbírálás:

A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el.

A bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek az anyagból 
összeállított kiállításon, a Krónika lapjain és online felületein is, és az 
önkormányzat egyéb kommunikációs felületein. A legjobban sikerült 
alkotások közül válogatott anyagból naptár és képeslapok készülnek 
majd. 

Technikai megkötések:

A fotók felbontását, méretezését nem határozzák meg a szervezők, ezzel 
hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség 
legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában 
beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek.

A beküldött pályamunkák mérete minimum 4 MB legyen. A fotókat jpg 
formátumban kérjük beküldeni. Egy pályázó szekciónként maximum  
5 pályamunkával vehet részt a fotópályázaton.

Beküldési határidő: 2020. március 1.

A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza 
a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét.

A pályázatok a a következő címre küldhetőek be: kulcsifotok2020@gmail.com

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján 
megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda 
nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a kiíró 
felhasználhatja a későbbi, a  települést népszerűsítő kommunikációjában.

A díjazott alkotókat a Szervező 2020. március 15-ig elektronikus levélben 
értesíti az eredményekről.

Sikeres alkotó munkát kívánunk!

Felhívás: Fotópályázat kulcsiak részére

Különleges jótékonysági akció
Női szolidaritás Kulcson 

Kulcsi közösségi 
csoportokban kértek 
segítséget a szervezők 
egy jótékonysági 
kezdeményezéshez.

Céljuk, nem kevesebb volt, 
minthogy rászoruló hölgyek-
nek segítséget nyújtsanak. 
Kérésük, hogy segítő szán-
dékkal, alapvető higiéniás cso-
magot készítsen minden ado-
mányozni szándékozó, ezeket 
aztán, a kampány után, nehéz 
körülmények között élő kul-
csi nőknek ajánlják majd fel. 
A csomagokat a faluházban 
adhatta le minden jólelkű fel-
ajánló 2020. január 31-ig.

Jogosan merülhet fel a kér-
dés olvasóinkban, hogy mi-
ért van szükség ilyen jellegű 
adományokra? Több hasonló, 

kifejezetten egy célcsoport-
ra összpontosító jótékonysá-
gi kampányt bonyolítottak le 
az elmúlt időben, nagy siker-
rel. Az emberek, a leendő jó-
tevők könnyebben tudnak azo-
nosulni a hátrányos helyzetben 
élőkkel, tisztábban láthatják a 
kisebb rászoruló csoportok 
problémáit. 

A nehéz anyagi körülmé-
nyek között élő nők, termé-
szetesen rászorult helyzetük-
ben is szeretnék megőriz-
ni a méltóságukat és nőisé-
güket, amiben a nekik szánt 
csomagok nagyon sokat tud-
nak segíteni. Amit egy átla-
gos egzisztencia természe-
tessé tesz, rászoruló helyzet-
ben élve sokszor elérhetetlen. 
Amikor azon kell gondolkod-
ni, hogy melyik márkájú par-

fümöt vegyük meg a drogéri-
ában, eszünkbe sem jut, hogy 
akinek tüzelőre sem telik, an-
nak valószínűleg az élelmi-
szer és a higiéniai termékek 
között egyértelmű a választás. 
Pádár Edit és barátai kezde-
ményezéséről van szó. Edit 
kérdésemre elmondta, hogy 
az Enni adok doboz kihasz-
náltsága adta az ötletet, hiszen 
egy családban sokkal inkább 
költenek élelmiszerre, mint 
pipereholmira, de egy nő men-
tálisan is jobban érzi magát, 
ha van ilyesmi a táskájában.

Mielőtt közzétettem a felhí-
vást, végeztem egy kis kutató-
munkát a lehetséges fogadta-
tásról, de szerencsére az akció 
értő fülekre talált. Jó néhány tá-
mogatónk van már –  mond-
ta el a a Kulcsi nők a kulcsi 

nőknek akció főszervezője. 
Az ötletgazdák azt javasol-
ták, hogy a csomagba kerül-
jön szappan, tusfürdő, sam-
pon, dezodor, intim törlőken-
dő, papír zsebkendő, tampon, 
de akár körömlakk, vagy rúzs 
is –szóval bármi, amire egy 
nőnek szüksége lehet és bár-
mi, amire a felajánlónak nincs 
szüksége vagy ajándékba kapta.

– Magam is egyetértek az ak-
cióban megfogalmazott célok-
kal, támogatom és én is csat-
lakozom hozzájuk- mondta el 
Deák Ibolya önkormányzati 
képviselő.

–  Jó ötletnek gondolom, sőt 
tapasztaltam, hogy többen így 
gondoljuk, jó néhány csomag 
gyűlt össze, információim sze-
rint – tette hozzá Nagy Anita 
képviselő.

„Évszakok kulcson”
fotóverseny kulcsiak részére
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Január 22-én, Kulcson 
az iskolában járt az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 
szakembere, 
a tankerület 
vezetőivel közösen. 
A minisztériumtól 
megkapta a kulcsi 
Fekete István általános 
Iskola és AMI 
fejlesztésének ügye a 
támogatást.

– Jelentős állomásához érkezett 
a héten a kulcsi iskolabővítésért 
végzett munka. A minisztéri-
um ugyanis támogatandónak 
ítélte az intézmény bővítését 
és felújítását, ezért előterjesz-
tés készül a kormány részére, 
kérve annak jóváhagyó dön-
tését a közel milliárdos pénz-
ügyi forrást igénylő iskola re-
formációban. Tehát már csak 
a kormányhatározat hiányzik 
gyermekeink méltó iskolai kö-
rülményeinek megvalósításá-
hoz. Óriási öröm számomra, 
hogy a hosszú lobbi munka 

megerősítést kapott – mondta 
el lapunkat Jobb Gyula Kulcs 
település polgármestere.

A Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézmény igazgató-
jával Schinogl Ferenccel, már a 
tanév kezdetén is beszélgettünk 
az iskoláról, és annak helyze-
téről. Akkor megtudtuk, hogy 
Kulcson tizenegy osztály in-
dult a 2019-2020-as tanévben. 
A beiratkozott gyermekek szá-
ma miatt, a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően két el-
ső osztály indult, éppen úgy, 
mint a hetedik évfolyamon is. 
Megtudtuk azt is, hogy gya-
korlatilag tanítanak a pincétől 
a padlásig, köszönhető ez an-
nak az évek óta tapasztalt je-
lenségnek, hogy egyre több fi-
atal, gyermekes család költö-
zik Kulcsra, zömmel, iskolás-
korú gyermekekkel. 

– A jövőt illetően igyekez-
tem képet alkotni a várható is-
kolai létszám tekintetében, ezért 
mind a polgármesteri hivataltól, 
mind pedig a védőnői szolgálat-

tól is kértem adatokat. Ez alap-
ján hatéves távlatot vizsgálva 
két-két osztályos beiskolázással 
lehet és kell számolnunk évfo-
lyamonként. Így intézményünk 
a jövőben a jelenlegi nyolc osz-
tályához képes tizenhat osztá-
lyos intézménnyé bővülhet.

Ezeket a számokat és ta-
pasztalatokat megosztottam a 
tankerülettel, mint fenntartó-
val és az önkormányzattal is 
mint az ingatlan tulajdono-
sával, hiszen a növekvő gyer-
meklétszám egyértelmű fel-
adatokat jelent mindnyájunk 
számára. Az egyeztetések so-
rán nyilvánvalóvá vált az is, 
hogy sem a tankerület, sem a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
nem rendelkezik elegendő sa-
ját forrással a feladat megol-
dásához – mondta el Schinogl 
Ferenc iskolaigazgató.

A kulcsi önkormányzati ve-
zetés jóvoltából az iskola bővíté-
sére vonatkozó terv már két éve 
elkészült, sőt ezek a tervek min-
den szakhatósági engedéllyel 
rendelkeznek és készen állnak 

a nagy beruházáshoz. Addig is 
a az év elején szükségmegoldás-
ként a nagyobb termeket levá-
lasztották, szükségtantermeket 
vontak be, így jelenleg taníta-
nak például a település faluhá-
zában is. 

– Múlt év novemberében a 
tankerület vezetői és egy mo-
duláris építészettel foglalkozó 
cég képviselője is bejárást tar-
tott az iskolában, mint egy le-
hetséges gyors megoldást ke-
resve. Jelenleg az önkormány-
zattal karöltve, egy előterjesz-
tés készül a minisztériumnak, 
iskolánk bővítésének ügyében. 
Részletesen indokolva a forrás 
szükségességét, mindezt szám-
adatokkal alátámasztva. Majd 
múlt héten, január 22-én a tan-
kerület vezetésével a miniszté-
rium szakembere is az iskolába 
érkezett, hogy dokumentálja a 
jelenlegi állapotokat, hogy ho-
gyan tanítunk a helyszűkében, 
azt is, hogy jelenleg nincsenek 
szaktantermeink, valamint tor-
na öltözőink sem – tájékozta-
tott Schinogl Ferenc. 

Jó hírek az iskola bővítéséről 
Már csak a kormány jóváhagyása hiányzik a közel milliárdos iskola fejlesztéshez 
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Ötödik alkalommal szálltak ringbe a halfőzők
Igazi gasztronómiai-verseny és jó hangulatú közösségi esemény  

Kulcs hagyományőrző rendezvényeinek támogatása
„Karácsonyi gasztronómia – avagy ki főzi  

a legfinomabb Kulcsi halászlevet” családi nap

Immár ötödik 
alkalommal került 
megrendezésre, 
karácsony szentestéje 
előtt egy nappal, a 
nagy halfőző verseny 
Kulcson. Ahová 
legutóbb, a mostoha 
időjárás ellenére is 
rengetegen látogattak ki 
a faluház előtti térre, a 
rendezvény helyszínére. 

Bár elsősorban egy gasztronó-
miai versenyre invitált a ren-
dező önkormányzat, az elké-
szült halételek megmérettetése 
mellett, az ünnep közeledtével 
inkább egy jó hangulatú kö-
zösségi esemény volt a kulcsi 
halfőző verseny. Mint minden 
évben, így idén is több mint 
száz adag közösségi halászlé 
készült, amit nem csak meg-
kóstolhattak a helyszínen, de a  
rászorulók asztalára is kerül-
hetett belőle szenteste. 

Reggel nyolc óra után ke-
véssel, már érkeztek a csapatok 

a helyszínre, a regisztráció és 
nevezési kötelezettség letudá-
sa után, mind a tizenegy csa-
pat elfoglalta a helyét, és meg-
kezdődött a halételek készíté-
se. Az ínycsiklandó ételekből 
déli tizenkettő és délután egy 
óra között kellett a kóstolót a 
zsűri asztalára tenni. A halfő-
ző rangadó idei ítészei Posch 
János önkormányzati képvise-
lő, Lukács-Papp Jolán, a köz-
elmúltban Kulcson is nagy si-
kerrel fellépő Szironta együt-
tes képviselője, Budavári Ár-

Molnár Janó haltepertőt készít Pápai Joci adott koncertet



92 0 2 0 .  j a n u á r

Ötödik alkalommal szálltak ringbe a halfőzők
Igazi gasztronómiai-verseny és jó hangulatú közösségi esemény  

pád rendőr ezredes és Jáger 
Tibor, a Horgászegyesületek 
Velencei-tavi és Duna men-
ti Szövetségének elnöke, aki 
egyben a kulcsi döntőbizott-
ság elnöke is volt. A tizenegy 
induló csapat tizennégy hal-
étele közül halászlé kategóri-
ában a díjat a Kár-ász elneve-
zésű csapat nyerte el, amely jö-
vőre a közösségi halászlét főzi 
majd. Az egyéb halétel kategó-
riában a Kulcsi Sportegyesület 
érdemelte ki a legjobb címet, 
a különdíjat pedig az étel ki-
emelkedően jó külleme és tá-
lalása okán a Kulcsi Halevők 
csapata vihette haza. Így ka-
rácsony környékén, amikor 
a legtöbbünk asztalán szere-
pelnek halételek, nem követek 
el nagy merényletet, ha ízle-

lőbimbó-ingerlő felsorolást 
teszek az elkészült ételekről 
beszámolva, mert kóstoltam 
harcsapaprikást túrós csuszá-
val, amelyet maga a kulcsi pol-
gármester szedett nekem, et-
tem különleges halfasírtot, és 
halat sütve és rántva is, verse-
nyen kívül, pedig csak az íze 
kedvéért egy kis haltepertőt. 

A gasztronómiai élmények 
remek kiegészítése volt a fa-
luház előtti színpadon fellé-
pő kulcsi gyerekek különle-
ges és színvonalas betlehemes 
műsora. A napot egy igazi 
sztárfellépő műsora koronáz-
ta meg, hiszen a Megasztárból 
ismertté vált, és az Euroviziós 
Dalfesztiválon a döntőig me-
netelő Pápai Joci koncertjén 
szó ra kozhattak a résztvevők.

A szigorú zsűri tagjai 

Diákok bethlehemi műsora

A kulcsi gyerekek nagy 
örömére, december 
19-én másodszor is 
ellátogatott kulcsra a 
nagy szakállú, hiszen 
rengeteg levelet kapott 
tőlük.

A Faluházban délután gyer-
mekzsivaj, majd hangos ének-
szó köszöntötte a Télapót, aki 
aztán név szerint szólította 
az izgatott porontyokat, majd 
manói segítségével átadta az 
ajándékokat.

A szervezőknek hála, sike-
rült nagyon sok kisgyermek 
arcára őszinte mosolyt csalni.

A rendezvény szervezői ez-
úton is szeretnék megköszön-
ni az adományokat, minden 

névvel és név nélkül adako-
zó magánszemélynek és vál-
lalkozásnak: 
– Godó Tivadar és Családja
– Hazai Kommunális Kft. 
– Pomóthy Áruház
– Magyar Vöröskereszt 

Kulcsi Alapszervezete
– Rakovszki gazdabolt
– Boot Camp Rácalmás
– Szabóné Márffy Zsuzsi
– Darabos Gábor és 

Családja
– Erdélyi Péter és Családja
– Kulcsi Horgászegyesület
– Kulcsi Sportegyesület
– Csuszné Pomóthy 

Krisztina
– Dózsa Mozi Centrum
– Iványi Zoltán és Családja
– Kalóz Pizzéria

Jótékony buli 
Kulcsra kétszer jött a Mikulás 

Télapó és bájos segítői
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Helyreállítás a cél
szemétdomb helyett turistaútvonal, kátyúmentesítés az Adonyi és Kőbányai úton 

Lakossági 
kezdeményezés és 
önkormányzati segítség 
eredményeként 
tisztult és szépült meg 
településünk  
két utcája.

Már a tavalyi esztendőben is 
aktív pihenéssel teltek a kulcsi 
Sárosi család számára a dec-
emberi ünnepek. Akkor tűz-
ték ki ugyanis a célt, hogy az 
új esztendőt nemcsak a porta 
határain belül kezdik tiszta 
környezetben, hanem a keríté-
sükön kívül is rendet tesznek. 
Az idei évben a jó példa ra-
gadós volt, mert a négynapos 
takarítási akcióhoz többen is 
csatlakoztak. Ráadásul, most 
nem csak a hatalmas meny-
nyiségű szemetet takarították 
el, hanem az önkormányzat 
segítséggel az utak állapotán 
is jelentősen javítottak a lakók, 
akik saját kezükbe vették az 

irányítást lakóhelyük környe-
zetének megszépítését. 

– Egyrészt, azért ebben 
az időszakban végezzük ezt 
a munkát, mert egyszerűen 
ilyenkor van rá időnk, más-
részt pedig hiszünk abban, 
hogy megszépült környezet-
ben jobb elkezdeni az új évet – 
mondta Sárosi  Gábor, a projekt 

ötletgazdája, és fő szervezője. 
– Mivel ebbe az üdülőöveze-
ti településrészbe egyre töb-
ben költöznek állandó lakos-
ként, egyre nagyobbak az igé-
nyek is. Azonban a lakosság 
részéről itt nem csak utasítás-
sal, elvárással és számonkérés-
sel találkozunk, hanem tettek-
kel is. Ezt településgondnok-

ként mindenképp támogatom, 
az önkormányzat felé tolmá-
csolva az igényeket, települé-
sünk vezetői a lehetőségekhez 
képest segítséget nyújtanak a 
lakosoknak a szemét elszállí-
tásával és a kátyúzáshoz szük-
séges kohósalakkal. A jelenleg 
még az utca végén látható sze-
meteszsákokon kívül már 1800 
liter szemetet elszállítottunk az 
utcából – mondta lapunknak 
Pulai Tibor településgondnok. 
– Azt szeretnénk, hogy a tá-
gabb értelemben vett ottho-
nunk egész évben szép marad-
jon, a házunk előtti közterüle-
ten ne az eldobott energiaita-
los dobozok viruljanak, hanem 
egy szép turistaútvonal legyen. 
Örömmel vennénk, ha minél 
többen csatlakoznának hoz-
zánk, hisz eldöntöttünk, hogy 
az egyszeri szemétszedésnél és 
kátyúzásnál nem állunk meg 
– tette hozzá Kókai Ibolya az 
egyik szervező. 

Az utak állapotán is jelentősen javítottak a lakók
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Decemberi testületi ülés
Nem várták meg a szokásos időpontot a döntésekkel 

Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
decemberben 
az ünnepek és 
a kapcsolódó 
rendezvények, 
munkaszüneti napok 
miatt nem a hónap 
utolsó szerdáján, 
hanem 12-én,  
15 órás kezdettel 
tartotta soron következő 
nyílt testületi ülését a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. 

A település vezetés gyakorlata 
hosszú évek óta, hogy a dec-
emberi önkormányzati dön-
tésekkel nem várják meg a 
szokásos utolsó szerdát

Az ülésen jelen volt Jobb 
Gyula polgármester, dr. Neu-
mann Helga jegyző, és Deák 
Ibolya, Fekete György, Nagy 
Anita, Oberrecht Tamás, Posch 
János, Tóthné Vass Anita kép-
viselők, valamint a lakosság ré-
széről is heten jelentek meg az 
évzáró ülésen.

A hivatali protokoll szerint 
elsőként Jobb Gyula polgár-
mester köszöntötte a soron kö-
vetkező testületi ülés résztve-
vőit. Településünk első embere 
megállapította, hogy a képvise-
lő-testület létszáma alapján 
a képviselő-testület hatá-
rozatképes, majd ismer-
tette a kilenc napirendi 
pontot, melyet a tes-
tület elfogadott. 

A testületi ülésen 
elsőként tárgyalt té-
mák „Az egészség-
ügyi alapellátó-rend-
szer komplex infra-
strukturális fejlesztése 
Kulcson”,  „Óvodai, isko-
lai és utánpótlás sport infra-

struktúra-fejlesztés, sportléte-
sítmény felújítása, vagy új lét-
rehozása” és a „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása”- tár-
gyú pályázatok alapján műsza-
ki ellenőri feladatok ellátásá-
ra beérkezett pályázatok elbí-
rálása volt. 

Ezt követte a polgármes-
ter beszámolója a Képviselő-
testület által átruházott hatás-
körébe tartozó szociális pénz-
beli és természetbeni ellátások 
megállapításáról. 

A decemberi ülésen tárgyal-
ta a képviselő-testület a rászo-
ruló gyermekek intézményen 
kívüli szünidei étkeztetését és 

döntöttek a gyermekétkezteté-
si feladatok ellátásával kapcso-
latban is. Így a feladat ellátá-
sára pályázott nyertes ajánlat-
tevő a HPM PLUS elnevezésű 
vállalkozás lett. 

Az év utolsó ülésén lezárta a 
testület az „Orvosi rendelő bő-
vítése” tárgyú (EKR: azonosí-
tó: EKR001216972019), a Kbt. 
115.§ szerinti, nyílt eljárásban 
indított közbeszerzési eljárást 
is. A gazdasági bizottság a New 
Generation Technologies ne-
vű társaság ajánlatát javasol-
ta, melyet a testület egyönte-
tűen szavazatával  elfogadott. 

Az utolsó előtti napirendi 
pontban a testületi ülés előtt 
egy nappal érkezett szociális té-

májú kérelemben is döntött 
a testület, valamint a na-

pirenden lévő egyebek 
között több kérdeésben 
is egyeztetett a kul-
csi döntéshozó tes-
tület, melyekről a 
részletes jegyzőköny-
vet a település web-

oldalán olvashatják 
el:  https://www.kulcs.

eu/kepviselo-testuleti-
ulesek/ 

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat 

képviselőtestületének 
soron következő nyílt testületi ülését 

 2020. február 26-án (szerda)  
16 órára összehívom.

Az ülés helye: 
Polgármesteri Hivatal Díszterme

Jobb Gyula s.k.                                               
polgármester

 2020. február 8-án: 
Iskola Bál, a Flamingó 
Zenekar közreműködé-
sével batyus bál lesz az 
iskola tornatermében.

 2020. február 15-én: 
II. Kulcsi Disznótoros  
és Kolbásztöltő verseny 
a sportpályán

 2020. február 12.:  
közmeghallgatás a 
polgármesteri hivatal 
dísztermében

 2020. március 1.: 
a kulcsi fotó és rajzpá-
lyázat leadási határideje

 2020. április 4.: 
szervezett, önköltséges 
parlamenti kirándulás, 
busszal

Bővebben   
Facebook oldalunkon  

és https://www.kulcs.org/
aktualitasok/ oldalon.

Programajánló

Mudra Nóra a Fekete 
István Általános Iskola 7. 
osztályos tanulója kiemelt 
arany minősítést szerzett 
a dunaújvárosi Széchenyi 
Gimnáziumban megrende-
zett, a magyar kultúra nap-
jához kötődő népdal-ének-
lési versenyen: A második 
korosztályban indult (5-8. 
oszt.) szólóének kategóriá-
ban egy bukovinai népdal-
csokorral. Felkészítő taná-
ra: Bere Róza. Gratulálunk!

Büszkeségeink 
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A Kulcsi Krónika szerkesztőségének szervezésében 
meghirdetjük az „Az én falum Kulcs” témájú rajz pályázatot 
kulcsi gyerekek számára, lehetővé téve, hogy alkotásaikon 
keresztül mutassák be otthonukat, településünket Kulcsot, 
valamint annak történelmével, értékeivel kapcsolatos 
gondolataikat, érzelmeiket.

NEVEZNI a pályamunkák beküldésével lehet

ELBÍRÁLÁS:
A pályázatra beküldött alkotásokat szakértő zsűri bírálja el.
A bemutatásra javasolt munkák megtekinthetők lesznek az 
anyagból összeállított kiállításon, a Krónika lapjain és online 
felületein is, és az önkormányzat egyéb kommunikációs 
felületein. A legjobban sikerült alkotások közül válogatott 
anyagból naptár és képeslapok készülnek majd. A 
legsikeresebb alkotásokat ajándékokkal is jutalmazzuk majd.
TECHNIKAI MEGKÖTÉSEK:
Az alkotások méretét, technikáját nem határozzák meg a 
szervezők, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a 
kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor 

fontos, hogy a beküldött pályamunkák jó minőségűek 
legyenek.
Egy pályázó több, de maximum 5 pályamunkával vehet 
részt a kiírásban.

BEKÜLDÉS: 2020. március 1.
A pályázónak minden MUNKA HÁTOLDALÁRA leírást 
kell mellékelni, amely tartalmazza a készítő NEVÉT és 
elérhetőségét, telefonszámát (szüleiét) és a kép címét.
A pályázatok a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
adhatóak le. 
A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat 
saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban 
szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő 
pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket 
a kiíró felhasználhatja a későbbi, a települést népszerűsítő 
kommunikációjában.
A díjazott alkotókat a szervező 2020. március 15-ig értesíti 
az eredményekről.

Sikeres alkotó munkát kívánunk!
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Kulcs legifjabb polgárai

Erdélyi Dorka 
2019.09.27.

Bartók Attila  
2019.07.28.

Kukucska Marcell zoltán 
2019.09.23.

szabó Lili 
2019.12.07.

Horváth Donát 
2019.06.28.

Kócsi Anna 
2019.08.09.

Vincze zoé Jázmin 
2019.08.17.

szalai Balázs
2019.12.02.

Molnár István 
ákos 2019.07.27.

Borzák zsolt 
2019.08.15.

Csepecz Lujza 
2019.06.19.

A szülők által készített fotók segítségével olvasóink is 
megismerhetik Kulcs legfiatalabb polgárait.  

Jó egészséget kívánunk a családoknak!
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fekete György  06 (30) 584-5317

  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 Vöröskereszt Kulcsi Alap-
szervezete ingyenes ruha-
osztást tartott január 22-én a 
Faluházban. További jó hír, 
hogy az önkormányzat ren-

delkezésükre bocsátotta a ko-
rábbi szociális iroda helyisé-
gét, így az adományokat már 
nem otthon a garázsban kell 
tárolniuk.

Mezőfalván rendezték meg 
január 24-én a Grundbirkó 
bajnokságot. Iskolánkat a 2. 
korcsoportos diákjaink kép-
viselték. Akik szoros küzdel-
mekben meneteltek egészen 
a döntőig, ahol is az előkelő 
második helyezést érték el. 
Ezzel továbbjutottak az orszá-
gos döntőbe, melyet február 

16-án Pécsen rendeznek majd 
meg. Hatalmas gratuláció a 
fiúk nak és edzőjüknek: Fehéri 
Gábornak. A csapat: Karácson 
Arnold, Romanoczki Alex, 
Farkas Milán, Szloboda 
Kende, Püspöki Levente, 
Lemler Róbert, Magósi Máté, 
Révész Ádám, Balczer János, 
és Iványi Zoltán.

Büszkeségeink 

A kulcsi Vidám Emberek 
Közössége, immár hagyomá-
nyosan a helyi Idősek ottho-
nában búcsúztatta az óévet, az 
idős bentlakók és az otthon 
munkatársainak legnagyobb 
örömére. Megható, hogy ez a 
helyi közösség ennyire a szívén 

viseli, hogy az itt élő, sokszor 
hozzátartozók és látogatók nél-
küli emberek arcára mosolyt 
csaljon, és ünnepet a szívükbe. 
Nevükhöz híven vidám, humo-
ros műsorral készültek, aztán 
közösen koccintva köszöntöt-
ték az új évet.

Kulcsi Vidám Emberek Közössége

Ingyenes ruhaosztást tartottak
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Isten gyermeke akarok lenni?!
Jó ha tudjuk a kereszténység nem mumus 

Kedves Olvasó, talán 
már hallott arról, hogy 
2020-ban megrendezik a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus Budapesten. 

Ennek okán a „Mária út” arra 
vállalkozott, hogy bemutassa, 
hogy mi is a kereszténység lé-
nyege, hogy hogyan lehet ke-
reszténnyé lenni, vagy hogy ha 
az ember már felnőtt, és érdek-
lődik a kereszténység iránt, ak-
kor mi is a teendő. Így próbál-
ván bátorítani minden hívőt és 
nem hívőt hitünk jobb megis-
merésére. Mert a kereszténység 
nem mumus, a kereszténységbe, 
ha beletekint/kóstol az ember, 
akkor Jézust kell, hogy lássa, aki 
azt mondja számára: „Én va-
gyok ne féljetek.” Szükségesnek 
láttuk ennek a cikknek a megje-
lenését, mert gyakran láthatjuk, 
hogy az elképzelés és a valóság 
nem teljesen egyezik, a lényeg 
meglátásának hiánya miatt. Így 
vannak sokan a keresztény-
séggel is. De nem csak most, 
hanem már a kereszténység ki-
alakulásától kezdve vannak ró-
luk téves elképzelések. A kezdet 
kezdetén, amikor még üldözték 
a keresztényeket, mondták őket 
kannibálnak, vérfertőzőnek, 
vagy rituális gyilkosoknak is.

Mi akkor a keresztény ember? 
– Teheti fel a kérdést a kedves 
Olvasó, ha már így fel lett csi-
gázva. Egyszerű kérdésre egy-
szerű a válasz: A keresztény em-
ber „krisztusi” ember. A válasz 
bugyutának tűnik, még sem az. 

Hisz mikor Jézus megalapítot-
ta egyházát, és ránk emberekre 
hagyta a közvetlen kormányzást, 
a nem keresztények khrisztianoi-
nak, krisztusinak hívták őket, 
Jézus Krisztus után szabadon. 
A krisztusiasság gyorsan elter-
jedt, mert a hívők azt gyakorol-
ták, amit Jézus rájuk hagyott, és 
nekik, nekünk megparancsolt: 
„Szeressétek egymást! Amint 
én szerettelek benneteket…” (Jn 
13,34); „szeressétek ellenségeite-
ket, és imádkozzatok üldözőite-
kért” (Mt 5,44). A történetírók, 
legyenek azok akár hívők, akár 
nem, megjegyezték, hogy ez a 
szeretettel való odafordulás a vi-
lág viharos gondolkodásmódjá-
val szemben igen megnyerő volt. 
Sokan csatlakoztak Jézus egyhá-
zához. Nagy Konstantin 313-
ban a kereszténységet, minthogy 
ezt látta a nép és a világ fénye-
ként, engedélyezte azt a Milánói 
ediktumban.

Egyre többen csatlakoztak a 
kereszténységhez. És mit kellett 
tenniük nekik? Egy apró dolgot, 
amit ma is meg kell tenni: meg 
kell keresztelkedni. Ma már, a 
szinte kivitelezhetetlen koráb-
bi teljes alámerítés helyett, egy-
szerűen háromszori vízzel való 
leöntés szükségeltetik, ezekkel a 
szavakkal: „N., én megkeresztel-
lek téged az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” Nem nagy ár 
azért, hogy az ember Isten gyer-
meke és a Mennyország örökö-
sévé váljon. Isten, mint az olvadt 
viaszba nyomott pecsét, úgy he-
lyez el pecsétet az ember lelké-

ben. Mely odaláncolja örökre a 
megkereszteltet és az Istent egy-
máshoz. Ez a lánc nem más, mint 
az Isten szeretete. Ez a szeretet 
lemossa mindazt, ami bűnt az 
ember elkövetett.

Ma is sokan mennek megke-
reszteltetni gyermeküket, ami-
kor elmennek a helyi paphoz, 
és időpontot kérnek. De mi a 
helyzet, ha egy felnőtt akar meg-
keresztelkedni? – Tehetjük fel a 
kérdést. A válasz ismét egysze-
rű. El kell menni a helyi pap-
hoz. Nem kell tőle megijedni, 
nem fogja az embert tűzpró-
bának alávetni. Bár az lehetsé-
ges, hogy felkészítésre kell majd 
járnia, aki kérte a keresztséget. 
Mert egy csecsemővel szemben, 
egy felnőtt jobb esetben belátás-
sal tud lenni. Továbbá a megfe-
lelő tudás birtokában tudja csak 
igazán elfogadni és megérteni a 
keresztséget. A civil világban is, 
ha egy jó pozíciót szeretnénk el-
nyerni, a megfelelő tudással kell 
rendelkeznünk

A keresztség után a 
Szentlélek, ha szemléletes kép-
pel akarjuk bemutatni, akkor 
lakást vesz az ember lelkében. 
Így próbálva meg átformál-
ni pozitívan az embert benső-
leg. Aminek utána a tettekben 
is meg kell nyilvánulnia. Nem 
lehet tunya az ember, hogy ha 
Teremtőjének gyermeke lesz, 
és minduntalan vele van külö-
nös módon. Mert ahogy Jakab 
apostol is mondja: „a hit is halott 
tettek nélkül”. Jézus példát adott 
minden embernek a viselkedést 

és a gondolkodásmódot tekint-
ve. A Mennyországba jutáshoz 
meg kell tenni mindent, ami a 
tiszta szeretetből fakad, ahogy ő 
is megtett mindent azért, hogy 
megváltson bennünket.

Így néha le kell tudni monda-
ni saját önös és önző cselekede-
teinkről, hogy másnak is jó le-
gyen, ha rajtam múlik. És termé-
szetesen, misére is kell járnia a 
megkeresztelt embernek. A mise 
nem a rideg templomban törté-
nő szürke és unalmas prédikáci-
óról szó. A misén megtörténik 
Jézus keresztáldozatának bemu-
tatása, amely csúcsa és forrása hi-
tünknek, és a keresztségünk tel-
jes kibontakozása. Így a megke-
resztelt embernek az a fő célja, 
hogy a misén beteljesedjék sze-
retete a szentáldozásban, így ré-
szesülve valamennyire már most 
a mennyei szeretetből.

Viszont, mint ahogy nem le-
het a matematikában az „1”-es 
számtól egyből a szorzótáblára 
ugrani, úgy a keresztségről sem 
lehet egyből az áldozáshoz járul-
ni. Fontos a fokozatosság. Előbb 
még érnie kell a gondolkodás-
módnak, és gyónni is kell. De 
erről, és a maradék 5 szentség-
ről a következő cikkben lesz rö-
viden szó.

Ha felkeltette kedves Olvasó 
érdeklődését a cikk, akkor ke-
resse fel az iec2020.hu oldalt, 
ahol az Eucharisztiáról és a 
Kongresszusról is olvashat, vagy 
a mariaut.hu oldalt.

Isten áldjon mindenkit!
Győri Balázs István
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