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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.

Sikeres volt idén is  
a kolbásztöltés

Írásunkat a 8. oldalon olvashatják.

Hagyományőrző disznótoros és kolbásztöltő versenyt rendeztek február 15-én,  
szombat délután a kulcsi sportpályán. 
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Február 6-án találkozóra 
hívta a kulcsiakat 
Kálló Gergely, akkor 
még csak jelölt, azóta 
mandátumot szerzett 
parlamenti képviselő. 

A fórumot házigazdaként Illési 
István nyitotta meg, majd át-
adta a szót Pintér Tamásnak. 
A dunaújvárosi polgármester 
is köszöntötte a megjelente-
ket, úgyis mint elszármazott 
kulcsi, majd bemutatta barát-
ját és kollégája Kálló Gergelyt. 
Ország gyűlésiképviselő-jelölt -
ként, a ma már választást 

nyert politikus három pontot 
emelt ki, amelyek megoldá-

sában a kulcsiak segítségére 
kíván lenni. Ezek a Kistérségi 

Egészségügyi Központ, amely 
nehéz helyzetben van, pedig 
a térségnek szüksége van rá, 
meg kell menteni nekik, de 
ilyen fontos kérdés a kulcsi 
általános iskola helyhiánya és 
a kulcsi emberek biztonsága 
is. A továbbiakban  aspiráns-
ként Kálló Gergely az egyik 
legszebb Duna-parti telepü-
lésként beszélt Kulcsról és 
fejlesztendő területnek jelölte 
meg ennek kapcsán az ide-
genforgalmat is. Mint mondta 
a kulcsi választóknak címez-
ve „az önök hangja kívánok 
lenni.” 

Lakossági fórumot tartottak
Négy fontos területet is kiemelt a képviselő 

Fejér megye  
4. választókörzetében, 
Pintér Tamás helyett, 
aki dunaújvárosi 
polgármester lett az 
őszi önkormányzati 
választást 
követően – időközi 
országgyűlésiképviselő 
– választásra került sor 
február 16-án.

A választókerület szerves része 
településünk, ezért a februári 
vasárnapon a kulcsiak is vá-
laszthattak, hogy a hat jelölt 
közül ki képviselje érdekeit a 
parlamentben.

A Helyi Választási Iroda 
vezetője dr. Neumann Helga, 
lakhelyünk jegyzője a választás 
napján kérdésünkre elmondta, 
hogy semmilyen rendkívü-
li esemény nem volt Kulcson, 
amely megzavarhatta volna a 
választások nyugalmát. A köz-
ségben 2731 fő jogosult a vá-

lasztásra, ebből délelőtt 11 órai 
adatok alapján 305 állampol-
gár jelent meg a kulcsi három 
szavazókör valamelyikében. A 
választásokkal kapcsolatos ta-
pasztalatai alapján azt is meg-
osztotta velünk a jegyző asz-
szony, hogy jellemzően a kul-
csiak inkább délelőtt, de dél-
után 13 óráig mindenképp 

igyekeznek az urnák elé já-
rulni, ha szavazásról van szó 
– nyilatkozta a szavazással kap-
csolatban dr. Neumann Helga. 

A hivatalos jegyzőkönyvek 
alapján Kulcson, szavazóként 
megjelent állampolgár 677 fő 
volt. Az összesített érvényte-
len leadott szavazólapok száma  
5 darab volt. 

A hét jelölt közül még a 
szavazás megkezdése előtt 
Törökné Juhász Ilona vissza-
lépett, így a szavazás napján 
összesen hat jelöltre lehetett 
szavazni. Kulcson a jelöltek 
közül Borbély Józsefet senki 
sem választotta képviselőnek, 
a legkevesebb szavazatot ösz-
szesítve Medveczki Zoltán kap-
ta 3 szavazattal, majd Árgyélán 
János követte őt 12 szavazat-
tal, dr. Sürü Renáta 25 szava-
zatot gyűjtött. Molnár Tibor 
295 voksot kapott, a legtöbb 
szavazatot Kálló Gergely sze-
rezte meg, őt összesen 336 
kulcsi választotta országgyű-
lési képviselőnek. A választás 
összesített eredménye is Kálló 
Gergelyt juttatta mandátum-
hoz, mert 10 897 szavazat-
tal választották képviselőnek 
a kerület szavazói, megelőzve 
Molnár Tibort, aki 7302 vok-
sot gyűjtött a közelmúltban le-
zajlott választáson. 

Alacsony részvételi arány
Kállót választották a kulcsiak is 

Palikóné Ica szavazás közben

Kálló Gergely parlamenti képviselő 
és Pintér Tamás dunaújvárosi polgármester
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
képviselő-testületének 
2020. évi első 
közmeghallgatását 
február 12-én 16 órai 
kezdettel tartották meg 
a polgármesteri hivatal 
dísztermében. 

Ezt a fórumot is hasonlóan az 
elmúlt évek hasonló eseménye-
ihez, Jobb Gyula polgármester 
nyitotta meg. Az ülés elején a 
település vezetője köszöntötte 
az önkormányzati képviselő-
testület tagjait, a Polgármesteri 
Hivatal tisztviselőit, a közszol-
gáltató cégek képviselőit és a 
kulcsi lakókat, akik nagy szám-
ban tisztelték meg jelenlétükkel 
a meghallgatást. 

Ahogyan azt ilyen speciá-
lis fórumra járó polgárok meg-
szokhatták már, az első részé-
ben Jobb Gyula ismertette az 
esemény programját. Először a 
közszolgáltató cégek képviselői 
beszámolói, majd a település 
költségvetésének ismertetése, 
végül minden a kulcsiakat érin-
tő kérdés megtárgyalását emlí-
tette előzetesen a napirendben 
Jobb Gyula.

Mivel a csatornázás már 
hosszú idő óta a kulcsiak éle-
tének fontos része, ezért elő-
ször a kivitelező cég részéről 

Bíró Kornél projektvezető ka-
pott szót. A  szakember el-
mondta, hogy a kulcsi mun-
kálatok szinte a végéhez értek, 
a Deák Ferenc utca és a Sőtér 
sétány kivételével, de előrelát-
hatóan március végéig majd 
ott is befejezik majd a köz-
mű kivitelezését, és ezt köve-
ti majd az útburkolatok hely-
reállítása. A projektvezető ki-
emelte, hogy a szennyvízcsa-
torna üzembe helyezését a 
dunaújvárosi fogadórész elké-
szítése és a kulcsi Arany János, 
Rózsahegyi ésRozmaring ut-
cáknál tervezettátemelő he-
lyének kisajátításalassítja. Bíró 
Kornél azt is elmondta, hogy 
a csatorna kivitelezés műszaki 
átadása május-júniusban vár-
ható, ezt követi majd a próba-
üzem, amikor a rákötéseket el-
végzik a DRV ellenőrzése mel-
lett, amiért csak a vállalkozá-
soknak kell fizetni.

Ezt követően a DRV 
Zrt. képviseletében jelenlé-
vő Vörösné Weiner Katalin 
önkormányzati referens és 
Véber Zoltán művezető vet-
ték át a szót. A vízműves 
szakemberek a műszaki átvé-
tel után fogják kézbe venni a 
szennyvíz vezetékkel kapcso-
latos szolgáltatói feladatokat. 
Felhívták több adminisztráci-
ós jellegű teendőre is a lakos-

ság figyelmét. Így például arra 
is, hogy az ingatlantulajdono-
soknak külön erre rendszere-
sített adatlapon kell megren-
delni majd a DRV Zrt. szol-
gáltatását. Fontos, hogy min-
den csatornabekötést a vízmű 
szakembereivel kell majd átve-
tetnie a kulcsi ingatlantulajdo-
nosoknak és szakértői díj meg-
fizetésére is számítania kell a 
lakosságnak, azonban a szoká-
sos huszonkétezer forintos díj 
helyett az év végéig a csatorná-
hoz csatlakozóknak ez csak ke-
vesebb mint kétezer forintjuk-
ba fog kerülni. Tájékoztatták a 
lakosságot a vízügyi társaság 
számlázási rendjéről és ehhez 
kapcsolódóan a locsolási ked-
vezmény rendszeréről is. A je-
lenlévő szakértők és a település 
vezetői is egybehangzóan szó-
laltak fel a csatorna illemtan-
nal kapcsolatban, hiszen ennek 
betartásával megelőzhetőek a 
meghibásodások. A beszámo-
lók után, második napirendi 
pontként a jelenlévők intéz-
hettek közérdekű kérdéseket 
a szakértőkhöz. 

A szennyvízcsatornával 
kapcsolatos témák után a te-
lepülés gazdálkodását alapve-
tően meghatározó bevételek és 
kiadások áttekintése követke-
zett. A bevételeket taglalva a 
nyertes, vagy éppen még elbí-

rás alatt lévő pályázatokról is 
beszélt Palóczi Tímea az ön-
kormányzat gazdasági munka-
társa. A kiadásokat ismertet-
ve a település üzemeltetéséhez, 
az intézmények, úthálózat kar-
bantartásához, felújításához 
kapcsolódó kiadásokat emelte 
ki a hivatali munkatárs.

Sok hozzászólás hang-
zott el a közmeghallgatáson, 
amelyek során szóba került 
a Nébih pályázata szociális 
tűzifa tárgykörben, az adó-
emelés a telkesek szempont-
jából, a közvilágítás, és az is, 
hogy a szabályok megkülön-
böztetnek-e. Volt, aki azt ve-
tette fel, hogy úgy érzi nem 
kap a befizetett adójáért sem-
mit, több képviselőnek felrót-
ták, hogy az intézkedések nin-
csenek összhangban a válasz-
tási ígéreteikkel. Mint általá-
ban a kommunikáció is szóba 
került, így kérdésként fogal-
mazódott meg, hogy mikor 
és hol kerülnek nyilvánosság-
ra például a testületi jegyző-
könyvek, sőt a pénzautomata 
igénye is felmerült. A meg-
szólított testületi tagok, szak-
emberek és hivatalnokok a fel-
tett kérdésekre választ adtak, 
majd a hozzászólások után a 
polgármester rövid zárszót 
mondott, végül 20 óra körül 
az ülést bezárta.

Számon kértek, kérdeztek
Sokan vettek részt az önkormányzásban 
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Szociális ügyeink
Szloboda Andreával a családok segítőjével beszélgettünk 

A közelmúltban Kulcson 
az önkormányzat 
épületében zajlott az 
idei, éves szakmai 
tanácskozás, 
melyen Szloboda 
Andrea az Adonyi 
Szociális Központ, 
kulcsi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítője 
tájékoztatta a települési 
önkormányzat 
polgármesterét, a 
jegyzőt és a képviselő-
testület tagjait a  
2019. évi beszámolóról.

Ennek kapcsán kerestük fel 
irodájában Szloboda Andreát, 
aki 2010 óta látja el telepü-
lésünkön a családsegítői fel-
adatokat, aki nem mellékesen 
kulcsi lakos, így nagyon sok 
segítségre szorulót és a problé-
máikat is személyesen ismeri.

– Az Adonyi Szociális 
Központ sokrétű szolgáltatást 
biztosít a rászorulók számára. 

Többek közt házi segítségnyúj-
tást, amely otthonában biztosítja 
az igénybe vevő önálló életvite-
lének fenntartását, szükséglete-
inek megfelelően. Szociális se-
gítés keretében segítünk példá-
ul a bevásárlásban, recept felíra-
tásban és kiváltásban. Továbbá 
személyi gondozás keretében, 
gondozási, ápolási feladatokat 
látunk el házi gondozónőink 
segítségével. Ez térítési díj elle-
nében történik, ehhez kérelmet 
kell benyújtani, illetve a gon-
dozási szükséglet megállapítása 
orvosi szakvéleményt igényel. 
Lehetőség van szociális étkez-
tetés igénybevételére, a rászo-
rulóknak napi egyszeri meleg 
ételt biztosítunk, kiszállítással, 
térítési díj ellenében. Ezenkívül 

a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat szociális segítőmunka 
módszereivel segíti az igénybe 
vevőket, a családban felmerü-
lő különböző problémák meg-
oldásában. A családsegítés ke-
retein belül végzünk, életveze-
tési és mentálhigiénés, szociális 
és krízis kezelést is.

Az anyagi nehézségekkel 
küzdők számára, pénzbeli, ter-
mészetbeli ellátásokhoz, szoci-
ális szolgáltatásokhoz segítünk 
hozzájutni és a családban élő 

gyermek gondozásában, és el-
látásának megszervezésében 
is számíthatnak ránk. Fontos 
tudnivaló, hogy a családse-
gítőn keresztül lehetőség van 
pszichológushoz, jogi tanács-
adásra, családkonzultációra, 
illetve fejlesztőpedagógushoz 
is időpontot kérni. A Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat szol-
gáltatásai ingyenesek, ezeket 
kulcsi lakosok vehetik igény-
be- mondta el a Krónika olva-
sóinak Szloboda Andrea.

Családsegítő Kulcson, a  hajdan volt gyermekorvosi 
rendelőben, a fogászat helyén.
Családsegítő elérhetőségek: Szloboda Andrea 
06 (70) 636-6311, e-mail.: kulcsgyejo@gmail.com. 
Ügyfélfogadás: Kulcs, Kossuth L. u. 62/B 
hétfő 8-12; kedd 13-16; szerda-csütörtök 8-10 óráig. 
Házi gondozók: Gábor Ilonka 06 (70) 328-2429,
Lőrincz Lászlóné 06 (70) 328-2439,
Tamaskovics Andrea 06 (70) 703-9863.
Készenléti szolgálatot is biztosítanak, olyan krízis 
helyzetekben, amikor azonnali beavatkozásra van 
szükség, akár a nyitvatartási időn túl is. Ennek 
elérhetősége: Dunaújváros, Bartók B. út 6/B, tel.:  
06 (25) 510-100, nyitvatartási időn kívül a készenléti 
telefonszám 06 (20) 387-2059.

Tizenegy nyugdíjasklub és 
civil szervezet találkozott a 
közelmúltban Iváncsán, hogy 
megbeszéljék a tapasztalattal 
rendelkező civil szervezeti ve-
zetők, miként tudnak szom-
szédjaikkal még szorosabban 
együttműködni és segíteni 
egymás munkáját.

A rendezvények egyezte-
tése nem hiábavaló időtöltés-
nek bizonyult, mert az iváncsai 
megbeszélést hamarosan tettek 
követték. Az elmúlt hétvégén 
a Kulcson megrendezett kol-

básztöltő versenyen társszer-
vezőként közreműködő Vidám 
Emberek Közösségét és egy-
ben a rendezvényt is megláto-
gatta az Nyugdíjasok Iváncsai 
Szervezete nevű civil szervezet 
küldöttsége. Már az első meg-
beszélés is előremutató, nyitott 
tárgyalásnak bizonyult, és a vá-
rakozásnak megfelelően való-
di baráti együttműködés lett az 
eredmény. 

A kis csapat élén az iváncsai 
klub vezetője Jankovicsné 
Gyöngyi érkezett a kulcsiak-

hoz látogatóba. A kulcsi vidám 
közösség vezetője és Kaiserné 
Gödöny Erzsébet megegyezett 
abban, hogy nem könnyű a ve-
zetőknek a szervezetek irányí-
tása, fontos és nehéz első lépé-
sek után is nélkülözhetetlen a 
konzultáció, a véleménycsere, 
az ötletek egyeztetése. A kulcsi 
vendéglátók a gasztró verseny 
társszervezőiként szépen tud-
ták illusztrálni a tevékenységü-
ket, hiszen most ők főztek és 
sütöttek szinte mindent a ver-
seny programon kívül. 

A tapasztalatait az iváncsai 
vezető is megosztotta. Mint 
ahogy elmondta nagyon lénye-
ges, hogy minden klubtársával 
egyetért abban, hogy amikor 
átlépik a klub küszöbét onnan-
tól mindenki egyenrangú, nem 
számít, hogy ki mi volt régen- 
mondta el az iváncsai nyugdí-
jas szervezet vezetője.    

Kicsivel a vidám csapattól 
való távozásom után befutot-
tak a pusztaszabolcsi és a be-
loianniszi nyugdíjas szerveze-
tek képviselői is...

Szoros civil együttműködés
Aktív nyugdíjasok érkeztek vendégségbe a kolbásztöltő verseny apropóján településünkre 
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
januári ülésére az év 
első hónapjának  
29. napján, azaz mint 
rendesen január utolsó 
szerdáján 16 órai 
kezdettel került sor.

A díszteremben megtartott 
nyílt testületi ülésen jelen vol-
tak Jobb Gyula polgármester, 
dr. Neumann Helga jegyző, 
valamint Deák Ibolya, Fekete 

György, Nagy Anita, Oberrecht 
Tamás és Tóthné Vass Anita 
képviselők. Posch János képvi-

selő betegség miatt, igazoltan 
maradt távol. A lakosság részé-
ről 13 falunkbéli jelent meg.

Az ülés elején Jobb Gyula 
polgármester köszöntötte a 
nyílt ülés résztvevőit, és Posch 
János képviselőnek jobbulást 
kívánt, majd megállapította, 
hogy a képviselő-testület hatá-
rozatképes. Ezt követően a tes-
tület egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napi-
rendi pontokat.

Így a kulcsi képviselő-tes-
tület tárgyalta szennyvízelszál-
lítással kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás eredményét és a 
vonatkozó rendelet módosítá-
sát, valamint az önkormány-
zat 2020. évi költségvetését. 
Megtárgyalta a testület a pol-
gármester szabadságát, éppúgy 
mint a Képviselő-testület 2020. 
évi munkatervét és a belső el-
lenőrzési tervet is. Döntött az 
önkormányzati vezetés egy in-
gatlan belterületbe voná-
sáról és az adonyi rend-
őrőrs támogatásá-
ról, valamint a jelen 
év ilyen irányú tá-
mogatási kérelmé-
ről. Tanácskoztak 
az Adonyi Szociális 
Intézmény fenntartó 
Társulás Társulási 
Megállapodásáról, a 
Merce des- találkozóról, a 
lakosság tájékoztatásáról a 

környezet állapotáról. A polgár-
mester beszámolt a Képviselő-
testület által átruházott hatás-
körébe tartozó feladatokról, 
megvitatta a testület két pá-
lyázat ügyét, elbírálták a térfi-
gyelő kamerarendszer kiépíté-
sére beérkezett árajánlatokat, a 
Százholdas Pagony Óvoda nyá-
ri zárva tartását.

A testület egyebek között 
döntött a testvér-települési 
kapcsolatok bővítéséről, a he-
lyi polgárőr egyesületekkel va-
ló együttműködésről, szóba ke-
rültek a buszmegállók és a kó-
bor ebek, valamint a település 
plénuma elé került az idősek 
szociális helyzetét kutató fel-
mérés és a közmeghallgatás is. 

A részletes jegyzőkönyvet te-
lepülésünk weboldalán olvas-
hatják el: https://www.kulcs.
eu/kepviselo-testuleti-ulesek/ 

Testületi ülés januárban
Júniusig biztosan elkészül a kamerarendszer 

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 
 Március 9-én, hétfőn 9–11 óra között. 

Fekete György 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
 Szerdánként, március 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 
 8–10 óra között.  

Nagy Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
 Március 4-én, szerdán 10–11 óra között. 

Oberrecht Tamás 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
 Március 25-én, szerdán 15–16 óra között.

Posch János 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
 Március 4-én, szerdán 15–16 óra között.

Tóthné Vass Anita 
 Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	 	
 Március 18-án szerdán, 15–16 óra között.

A képviselői fogadóórák

MEGHÍVÓ
Kulcs Községi Önkormányzat 

képviselőtestületének 
soron következő nyílt testületi ülését 

 2020. március 25-én (szerda), 
16 órára összehívom.

Az ülés helye: 
Polgármesteri Hivatal Díszterme

Jobb Gyula s.k.                                               
polgármester
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Az első jótékonysági iskolabál 
A mozgás tanulásra serkenti az agyat 

A kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és AMI 
tornatermében február 
8-án, szombaton 18 
órától rendezték meg 
jótékonysági iskolabált. 

A nemes cél az volt, hogy 
játszóeszközök kerüljenek a 
kulcsi gyerekek szolgálatába. 
Ehhez mindenkinek lehetősé-
ge volt hozzájárulni a „batyús 
bálon”, ahol tombolával, süte-
ménnyel és a Flamingó zenekar 
élőzenés műsorával vártak sze-
retettel mindenkit a szervezők. 
Aki nem tudott személyesen 
részt venni a bálon, a játszótér 
megújulásához hozzájárulha-
tott támogatói, illetve pártolói 
jegy megvásárlásával is. 

Az első kulcsi iskolabál meg-
szervezésének ötlete nem más-
tól, mint az iskola első emberé-
től Schinogl Ferenctől szárma-
zik. Az ötletben támogatókra 
talált mind az iskola nevelő-

testületének tagjaiban, mind a 
kulcsi iskola nebulóinak szü-
leiben egyaránt. A szervezés-
ben, pedig a már hagyomá-
nyossá nemesült kulcsi sport-
bálok direktorai voltak az igaz-
gató segítségére, Posch Csilla és 
Hegyi Zita, aki egyben a Szülői 
Munkaközösség elnöke is.

Nem is gondolná az em-
ber, hogy a kúszás, a mászás, 
a pörgés, hintázás hiánya évek-
kel később milyen komoly ta-

nulási és viselkedésbeli gondo-
kat okozhat. 

Az e témával foglalko-
zó szakmai portálok tanulsá-
ga szerint a tudósok néhány 
éve már műszerekkel is tud-
ják figyelni és feltérképezni az 
agyfejlődést. Kiderült, hogy fő-
leg a mozgás, a térbeli tájéko-
zódás ösztönzi az agyat  a ta-
nulásra, az agyi kapcsolatok in-
gerek hatására fejlődnek, vagy 
éppen alakulnak ki.

Az idegrendszeri fejlődés 
összefüggésben van a későbbi 
tanulási képességekkel: a disz-
lexia, a diszgráfia, diszkalkulia 
hátterében a mozgásfejlődés-
beli kimaradások állhatnak. 
Sok esetben magyarázzák az-
zal a fenti kórképeket, hogy 
nem volt rendesen felépítve a 
mozgás, így nem érték megfe-
lelő ingerek a gyermek ideg-
rendszerét. 

Épp ezért fontos települé-
sünk nebulóinak a játszótér és 
a játékszerek. A kulcsiak tud-
ják ezt és most összefogtak. Az 
iskola vezetése és a szülők na-
gyon egyszerű módszerekkel is 
sokat tettek azért, hogy gyer-
mekeik fejlődését serkentsék. 
A sütemény és szendvics vá-
sáron, a tombolán, a támoga-
tói és pártolói jegyekből be-
folyt összegből játékeszközö-
ket hozzanak létre, vagy leg-
alábbis azok anyagi forrásainak 
alapját megteremtsék. 

Már naperőmű is üzemel  
Kulcson már naperőmű is üzemel  

2019. december 3. 
óta az Arany János 
utcából elérhető 
telephelyet a Pálhalmai 
Agrospeciál nevű cégtől 
bérli a naperőművet 
üzemeltető Naperőmű 
2016 Kft.

Ennek kapcsán kerestük meg 
az üzemeltető képviselőjét 
Ács Tibort, és kérdeztük a 
részletekről. 

– Az erőművek megítélé-
sének szempontjából fontos, 
hogy milyen biológiai lábnyo-
mok képződnek közelükben 

Sok szó esik a szénerőmű, sőt 
a szélturbinák környezeti ár-
talmaival kapcsolatos vizsgála-
tokról, de a napelem telepekkel 
kapcsolatos vizsgálat, e tekin-
tetben kevés volt. Brit tudósok 
szerint a napelem parkok bio-
lógiai értelemben szinte nem is 
hagynak lábnyomot működé-
sük során. Sőt a kutatók sze-
rint az ilyen létesítmények po-
zitív hatást gyakorolnak a bi-
ológiai sokféleségre vonatkozó 
elvárásoknak, mind a növény, 
mind az állatvilág tekintetében. 
Míg a napelemek a fokozottan 
védett területeken is telepíthe-

tők úgy, hogy a megjelenésük 
ne változtassa meg az élővilág 
addig jelen lévő bőségét.

– A pálhalmai vállalattal kö-
tött vállalkozásunk háromolda-
lú megállapodást. A cégünk az 
ő tulajdonukban lévő 1, 4 hek-
táros területen létesítette a közel 
500 kilowattos naperőművét. Az 
erőmű várhatóan hatszázezer ki-
lowattórát fog termelni. Ez kö-
zel kétszázötven átlagos háztatás 
éves fogyasztását jelenti.

– Villamos tervezéssel és ki-
vitelezéssel foglalkozunk, ezért 
adott volt, hogy a továbbiakban 
is az energia szektor területé-

ről bővítjük a tevékenységi kö-
rünket. A vállalkozás székhelye 
Rácalmás, azonban a napener-
gia park telepítéséhez Kulcson 
találtunk megfelelő területet. 

Kérdéseinkre a szakértő 
megnyugtató válaszokat adott,  
egyértelműen tisztázta aggá-
lyainkat, így megtudtuk azt is, 
hogy a kulcsi naperőmű, nem 
jelent veszélyt a lakosságra néz-
ve. Dombos területen tartószer-
kezetekre telepített parkról van 
szó, amelynek minimális hang-
ja van ugyan, de minden vizs-
gálatnak, így a környezetvédel-
minek is megfelelt. 

A tanári kar különleges, közös produkciója a bálon
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Új rovattal jelentkezünk 
a Kulcsi Krónika 
hasábjain, melyből 
hónapról hónapra első 
kézből értesülhetnek 
településünk lakói, 
a képviselő-testület 
és annak tagjainak 
beszámolóiból az 
elvégzett munkákról, 
valamint a folyamatban 
lévő projektekről.

Először Fekete György alpol-
gármestert kérdeztük a válasz-
tás óta eltelt időszakról:

– Beadtunk 
egy pályázatot 
(a Kulcsi Ke-
mencés Kéz -
műves Egye-
sü let szak-

mai segítségével) a „Testvér-
települési prog  ramok és 
együttműködések” támogatá-
sára, ami még bírálatra vár. 
Ennek a projektnek a kere-
tében szeretnénk feleleve-
níteni a régi kapcsolatokat 
Kecsetkisfaluddal, új együtt-
működést kötni Kopáccsal és 
a meglévő kapcsolatot ápolni 
Kulcsod településsel.

– Még novemberben el-
kezdtünk forrás után kutatni 
a jelenleg még mozgó Duna-
parti területek stabilizálásá-
ra. Eddig háromszor találkoz-
tunk a területünkért felelős 
vízügyi hatóság szakemberei-
vel, amelyből két alkalom (ja-
nuárban) helyszíni bejárás 
volt, illetve meder felmérés. 
Összegyűjtöttük az évek során 
készült szakmai anyagokat a té-
mában, és a mérési eredménye-
ket, amelyek jó alapjául szol-
gálhatnak egy jövőbeni közös 
projektnek.

– A postavezetővel is több-
ször egyeztettünk a szolgálta-

tás fejlesztés és a kóbor kutyák 
kapcsán, mivel a posta alkal-
mazottai azok, akik napi szin-
ten találkoznak a problémával. 
Megbeszéltük, hogy készítünk 
egy listát, azokról a helyekről, 
ahol a fenti két ügyben valami-
lyen jellegű intézkedést (felszó-
lítás, kiértesítés) kell tennünk. 
A kóbor kutya kérdés kapcsán 
találkoztam az Első Magyar 
Állatjogi Alapítvány vezetőjé-
vel, aki vázolt néhány megol-
dási javaslatot az ügyben. Ez 
egy olyan kérdés, amin tovább 
kell dolgozzunk, mert mind-
egyik megoldási javaslat súlyos 
anyagi és humán jellegű ráfor-
dítást jelentene.

– Február 12-én tartottuk az 
évi első közmeghallgatást, ahol 
a fő téma a 2020-as költségve-
tés fő számai voltak. Ezen kí-
vül szó volt még (a teljesség 
igénye nélkül) az adózásról, a 
csatornahálózat kivitelezésről, 
a kommunikációról. A felme-
rült kérdésekről, miden fent 
említett téma kapcsán, továb-
bi megbeszéléseket folytattunk 
a közmeghallgatást követően 
a szolgáltatókkal (szennyvíz-
szállítás – problémák kezelé-
se, kommunikáció – weboldal, 
Krónika, YouTube csatorna), 
illetve tervezetten szeretnénk 
még egy lakossági fórumot tar-
tani a csatornahálózat műsza-
ki átadását megelőzően (vár-
hatóan áprilisban). Itt ragad-
nám meg az alkalmat, hogy 
megköszönjem minden ked-
ves résztvevőnek, hogy eljöt-
tek és az észrevételeiket meg-
osztották velünk.

Lakossági igények (tüze-
lés, zajvédelem, hulladékke-
zelés, állattartás) alapján el-
kezdtünk dolgozni egy úgy-
nevezett „közösségi együttélé-
si szabályzaton”. Ezen rendelet 

belső véleményezése a napok-
ban is zajlik, de mielőtt elfo-
gadásra kerülne, szeretnénk a 
lakosság véleményét is kikérni 
azokban a pontokban, amelye-
ket törvény vagy más jogsza-
bály nem korlátoz.- tudtuk meg 
Fekete Györgytől, Kulcs tele-
pülés alpolgármesterétől.

***
Nagy Anita önkormányzati 
képviselőt szintén megkeres-
tük, hogy tájékoztassa lapun-
kat az eltelt időszakban végzett 
munkákról, feladatokról.

– Nagyon 
sokat dolgoz-
tunk, és dolgo-
zunk. Mivel az 
önkormányza-
ti munka rend-

kívül összetett, és számomra 
új, sok mindent kell tanulni a 
működéséről. Lépésről-lépésre 
kell haladnunk, hiszen renge-
teg feladat vár ránk.

– Egyik legfontosabb felada-
tunk volt a 2020.évi költség-
vetés összeállítása, ahol lehet 
megpróbálunk spórolni, hogy 
az igazán fontos dolgokra, mint 
például az utak helyreállítása, 
vagy a mindnyájunk bizton-
ságát szolgáló kamera rend-
szer megvalósítására, elegen-
dő forrást tudjunk biztosíta-
ni, kielégítve ezzel a lakossá-
gi igényeket.

– De fontosnak tartom a 
szurdokban lévő fal rendbeté-
telét is, ami nem túl esztéti-
kus látvány. Rendkívül jó öt-
letnek tartom a lakossági faül-
tetési program megvalósítását 
településünkön, családom-
mal több fa ültetését tervez-
zük. A programban lévő fák 
mennyiségéhez szeretnék sa-
ját erőből hozzájárulni, hogy 
minél több kerülhessen elülte-
tésre. Sőt, azt tervezzük, hogy 

az önkormányzat előtti terüle-
tet- saját költségből- a testület-
tel közösen ültessük majd be 
télálló, évelő növényekkel mint 
például levendula, hortenzia-
mondta el Nagy Anita.

***
Tóthné Vass Anita önkor-
mányzati képviselőt is felke-
restük a fenti kérdéssel.

– A kezde-
tektől fogva 
szoros együtt-
működésben 
dolgozunk a 
testület vala-

mennyi tagjával, hiszen csak, 
így tudunk megfelelni a kihí-
vásoknak, így tudunk hatéko-
nyan eljárni településünk la-
kóinak érdekében.

– Fontos feladataink közé 
tartozik, az utak állapotának és 
a csatorna befejezést követő re-
konstrukciós munkálatoknak, 
helyreállításoknak, minél la-
kosság barátabb megoldása.

Ennek kapcsán elkezdtünk 
egy fásítási programot is civil 
kezdeményezésre, a Fogadj 
örökbe egy fát, lakossági fa-
ültetési program keretében, 
hiszen szükség van minden 
lakos segítségére, munkájára 
és együttműködésére. Még 
zöldebb, vonzóbb település-
kép megvalósítása a célunk, 
ennek első lépéseként a hi-
vatal előtti parkot a képvise-
lő-testület tagjai fogják rend-
ben tartani.

– Dolgozunk a középiskolá-
soknak az előírt, 50 órás szo-
ciális, vagy karitatív tevékeny-
ség, közösségi munka lehető-
ségének biztosításán is. Ezáltal 
jobban figyelnek embertársa-
ikra, és erősödik bennük a 
szociális és társadalmi érzé-
kenység – tájékoztatta lapun-
kat Tótné Vass Anita

Mi újság a testület háza táján? 
Képviselői-blog  
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Hagyományőrző 
disznótoros és 
kolbásztöltő versenyt 
rendeztek február  
15-én, szombat délután 
a kulcsi sportpályán. 

A másodízben megrendezett 
eseménnyel továbbra is az volt 
a szervezők célja, hogy ápolják 
a vidék hagyományait, és a 
méltán híres magyar kezek ál-
tal készített házi kolbászt meg-
ismertessék a fiatalabb generá-
cióval is. Nem vagyok elfogult, 
ha kijelentem, hogy a célok 
egy része biztosan megvaló-
sult, mert idén két gyermek 
csapat is indult, ráadásul na-
gyon jó kolbászokat gyártot-
tak. A gasztróvetélkedő egyik 
ötletadója és az idei megmé-
rettetés fő szervezője Darabos 
Gábor, a rendezvény társ-
szervezője a Vidám Emberek 
Közössége volt, a támogató 
háttérbázist, pedig a település 
önkormányzata biztosította. 
A verseny déli 12 órakor kez-
dődött. Az időjárás szép nap-
sütéssel kényeztette a versen-
gő kedvű hagyományőrzőket. 

Ez alkalommal a feldolgozott 
sertés háromszázhuszonöt ki-
lót nyomott, és – még egy 
szám a verseny ételfogyasztá-
sát jellemezve – idén tizenegy 
kiló lisztből sütöttek a vidám 
hölgyek fánkot a versenyre 
kilátogatóknak. 

A szervezők mindenkit sze-
retettel invitáltak a tor alkal-
mával szokásos népi ételek 
megkóstolására, így kóstol-
hattunk orjalevest, sült hur-
kát, különleges húsos káposz-
tát, erdélyi tokányt, fánkból 
többfélét: szalagosat és csörö-
gét is. A jó hangulatot élőze-
nével, forralt borral és forró 
teával fokozták a vendéglátók. 
A kolbásztöltésben versen-
gő csapatok eredményeit dél-
után 16 órakor hirdette ki a 
szakértő zsűri. Grenyovszky 
Károly séf volt a zsűri elnöke, 
őt munkájában Kovács Péter 
séf, Farkas Lajos múzeumigaz-
gató, Csuhai Gyuláné Erzsike 
kulcsi háziasszony és Tóthné 
Vass Anita önkormányzati 
képviselő segítette. 

Az ítészek tizenkilenc csa-
pat versenyzését értékelték, 

Sikeres volt idén is a kolbásztöltés
Gasztróvetélkedkő és hagyományőrzés fesztivál hangulatban 

Az idő és a finomságok is kényeztetők voltak

A jó ízekhez jó kedv is párosult

Az orja íze és külleme is csodás lettÍgy készül a homogén kolbászalap

Gasztrokülönlegesség készült Ottó keze nyomán
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Sikeres volt idén is a kolbásztöltés
Gasztróvetélkedkő és hagyományőrzés fesztivál hangulatban 

ennek során kiemelte a zsű-
ri elnöke, hogy nagyon sok-
színű volt a versenymunka-
ként tálalt kolbászfelhoza-
tal. Megmérettetett két gyer-
mekcsapat is, amit külön 
üdvözölt a séf, hiszen ő ma-
ga is ilyen ifjú korában kez-
dett a gasztronómiával fog-
lalkozni. A második kulcsi 
kolbásztöltőverseny első he-
lyezettje az R-Café, a máso-

dik a FIRST kolbásztöltői, és 
a bronzérmes a Santa Claus 
nevű brigád lett. Különdíjas 
elismerést kapott a legszebb 
tálalásért a Kulcsi Kemencés 
Kézműves Egyesület, a meg-
jelenésért a Santa Claus ver-
senyzői. A két gyerekgárda a 
Pöttöm kolbászok és a Kolbász 
FC példamutató teljesítmé-
nyéért kapott külön elisme-
rést a bírálóbizottságtól. 

Erzsike verset mondott a polgármester örömére is

Az R-Café kolbászban is remekelt 

A gyerekek mindegyike nagyon ügyes volt

Pentele csapata is képviseltette magát

A Santa Claus csapat és Darabos Gábor a főszervező

A szigorú zsűri figyelmét semmi nem kerülhette el
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A hét szentség  
A „Mária út” hittanórái a krónika hasábjain 

Jelen cikkünkben a hét 
szentségről próbálunk 
rövid áttekintést adni, 
mivel biztos vagyok 
benne, hogy már 
nagyon várták ezt a 
cikket, ezért vágjunk 
is bele. Tartalmas 
olvasást és lelkiekben 
való gazdagodást 
kívánunk!

Szent Pál így ír: „Hiszen nem a 
jót teszem, amit akarok, hanem 
a rosszat, amit nem akarok.” 
(Róm 7,19). Gyakran észre-
vesszük, hogy olyat teszünk, 
ami jobb lett volna, ha meg 
sem fordul a fejünkben. Vajon 
miért van ez? A válasz erre 
az, hogy az ember lelkében 
törés lett, amikor bűnbe esett. 
Mondhatnánk, hogy fikció, 
mégis a bűnre, rosszra való 
hajlam alátámasztani látszó-
dik azon rossz tetteink által, 
amiket elkövetünk. Mert két 
hatása van a bűnbeesésnek: az 
áteredő bűn, és a bűnre való 
hajlam. Így megromlott az 
ember viszonya az Istennel, 
és a világgal egyaránt. 
„Mindennek vége!”-
kiálthatna fel a kedves olvasó. 
De nem! „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta oda, hogy aki hisz 
benne, az el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.” (Jn 3,16) Ebből 
a szeretetből fakad Jézus ke-
resztáldozata, amelyből forrá-
sozik a hét szentség. Nézzük 
is őket csoportosítva!

Van három karakteres szent-
ségünk: keresztség, bérmálás, 
egyházi rend. A keresztség az 
alapja és előfeltétele a többinek. 
Ez olyan, mint amikor leszed-
jük a kút kávájáról a zárókövet. 
Enélkül nem tudunk az éltető 
vízhez jutni. A többi szentség 

pedig, ezen keresztül tudja kifej-
teni hatását. Ezekből csak egy-
szer lehet részesedni, ezek meg-
ismételhetetlenek, mint az em-
ber maga. Isten szeretetből al-
kotott pecsétje, a keresztségben 
megjelenik, teljesebbé válik. A 
bérmálás szentsége, a Szentlélek 
által, az ember lelkében műkö-
dő Isten hatását, a keresztség-
ből fakadóan, mint egy dop-
pingszer, felerősíti és megerősíti 
azt, így erősítve meg magát az 
ember lelkét. A papi rend nem 
mindenkit érint, viszont a pap 
feladata, hogy az ÉN-ISTEN-
MÁS kapcsolatban ne legyen 
törés, minthogy a szentségeket 
leginkább a pap szolgáltatja ki.

Az ember lelki (és eset-
leges testi) helyreállítását a 
gyógyulás szentségei hivatot-
tak végezni, mint a Bűnbánat 
és Betegek szentsége. A gyó-
nás szentsége minduntalan 
megtisztítja az örök élet vi-
zének tárolóját, a lelkünket. 
Ezekben többször is lehet ré-
szesedni. A gyónást, ha sú-
lyos bűne van az embernek, 
míg a Betegek szentségét le-
het akár műtétek előtt, súlyo-
sabb betegeknek, időseknek. 
Mert a betegek szentsége (is-
mertebb nevén utolsó kenet) 
megerősíti az elgyengült lel-
ket, és esetlegesen a meggyen-
gült testet.

A végére hagytam az ún. 
beavató szentségek (kereszt-
ség, bérmálás) harmadik tag-
ját, mely a legfontosabb szent-
ség, ami/Aki az Eucharisztia. 
Mert ebből forrásozik, és er-
re irányul a többi szentség. 
Mint ahogy kút sincs „föld” 
nélkül. Jézus halála által van a 
Szentostya, amelyet a pap vál-
toztat át (konszekrál) a misén. 
Jézus halála és feltámadása ad-
ja meg a világ számára a bizo-
nyítékot, és nem csak ígéretet 
arra, hogy van alapja a szent-
ségeknek és Jézusban való hit-
nek. Ehhez a szentséghez el-
engedhetetlen a gyónás!

Az embernek hirdetnie 
kell az igét, de nem feltétlen 
csak szóval, nem kell min-
dig „papolnia”. Gyakran elég 
az életvitele, mely a szent-
ségek által Jézust mutatják 
a világ számára. Két szent-
ség hivatott különös módon 
a misszióra: házasság, pap-
ság. Munkájukkal kell, hogy 
belülről szenteljék meg a vi-
lágot az állapotukból fakadó 
tettek által. A házasság egy 
kakukktojás a szentségeknél. 
Ezt nem a pap szolgáltatja ki, 
hanem a férfi és a nő egymás-
nak. A pap, amikor ott van-
nak a templomban, kiveszi a 
szándékot (megkérdezi, hogy 
„akarod-e”) és az Egyház ne-
vében elfogadja és megszente-
li. Ha a két fél szándéka tisz-
ta, akkor felbonthatatlan, ha 
nem tiszta, akkor meg sem 
köttetett. Emiatt nincs válás 
az egyházban. 

Ha felkeltette kedves Olvasó 
érdeklődését a cikk, akkor ke-
resse fel az iec2020.hu oldalt, 
vagy a mariaut.hu oldalt. Isten 
áldjon mindenkit!

Győri Balázs István
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Nők a Nőkért  
Nagy sikerű jótékonysági akció kulcson 

Manapság egymást 
érik a különböző 
jótékonysági akciók, 
nemesebbnél 
nemesebb célokat 
maguk elé tűzve. 
Vajon min múlik 
egy jószándékú 
kezdeményezés 
sikere? 

Mostanában, olyan jóté-
konysági kampányok szer-
veződnek nagy sikerrel, ahol 
kifejezetten egy-egy konkrét 
célcsoportra összpontosíta-
nak a szervezők. Így a meg-
szólított támogatók, a leen-
dő jótevők könnyebben tud-
nak azonosulni, tisztábban 
látják a rászoruló csopor-
tok problémáit, miképpen a 
gazdaságban is sikeresebb a 
pozicionálást követő profit-
orientált döntés.

Az ötlet onnan indult ki, 
hogy a nehéz anyagi körül-
mények között élő nők rá-
szorult helyzetükben is sze-
retnék megőrizni a méltósá-
gukat és nőiességüket, ami-
ben a nekik szánt csomagok 
nagy mértékben tudnak se-
gíteni. Hiszen amit egy átla-
gos egzisztencia természetes-
sé tesz, az rászoruló helyzet-
ben élve sokszor elérhetetlen. 
Mikor azon kell gondolkodni, 
hogy melyik márkájú parfü-
möt vegyük meg a drogériá-
ban, eszünkbe sem jut, hogy 
valakinek, akinek tüzelőre 
sem telik, annak valószínű-
leg az élelmiszer és a higiéni-
ás termékek között nem lesz 
kérdés, melyiket választják. 

Településünkön elhelye-
zett Enni adok doboz sikere 
adta az ötletet ehhez a spe-
ciálisan nőknek célzott akci-
óhoz, ugyanis egy családban 

sokkal inkább költenek élel-
miszerre mint pipere termé-
kekre, de a nők mentálisan 
is jobban érzik magukat, ha 
van ilyesmi a táskájukban. A 
szervezők azt javasolták, hogy 
a csomagokba kerüljön szap-
pan, tusfürdő, sampon, dezo-
dor, intim törlő kendő, papír 
zsebkendő, akár körömlakk, 
rúzs – amire egy nőnek szük-
sége lehet.

Talán egy picit riportunk-
nak is köszönhető, hogy vá-
rakozáson felüli nagy sikerrel 
zárult a Kulcsi nők a nőkért 
adománygyűjtő akció, hiszen 
még az idősek otthonában élő 
hölgyeknek is jutott az ado-
mányokból – mondták el la-

punknak a szervezők Pádár 
Edit és Márkovicsné Gizus. 
Akik nőket ikértek csatla-
kozásra egy kulcsi közössé-
gi média posztban. 

Célkitűzésük az volt, hogy 
rászoruló hölgyeknek nyújt-
sanak segítséget. Azt kérték, 
hogy alapvető higiéniás cso-
magot készítsen minden ado-
mányozni szándékozó, amit 
majd a kampány után, a kul-
csi nehéz körülmények között 
élő nőknek ajánlanak fel. Az 
támogató csomagokat a falu-
házban adhatták le a jó lel-
kű felajánlók. Sok, nevük el-
hallgatását kérő civil adomá-
nyozó mellett két nagyobb 
patronáló csapat is a kez-

deményezés mellé állt, akik 
különösebb kulcsi kötödés 
nélküliek, így az Acélmű női 
munkavállalóinak csoport-
ja és a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia. 

– A szervezőket a kulcsi 
„Enni adok” ételgyűjtő doboz 
kezdeményezés révén már jól 
ismertem. A célzottan höl-
gyeknek szóló jótékonysági 
akció mellett, egy női csa-
pat nem mehet el szó nél-
kül, igazi összetartó kollek-
tívaként egy-emberként csat-
lakoztunk a kezdeményezés-
hez – mondta el a témával 
kapcsolatban Mátéfi Eszter a 
kézilabda akadémia szakmai 
igazgatója. 

PádárEdit és Márkovicsné Gizus munka közben
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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

Vizsgaidőpontok:

Március 9., 15:00
Május 11., 15:00
Július 13., 15:00

Szeptember 14., 15:00
November 9., 15:00

      

Tisztelt jelentkező!
Kérjük, a vizsga előtt érdeklődjön  

a vizsgával kapcsolatban: Hofesz irodánál 
a 06 (22) 506-969-es telefonszámon 

vagy Zámbó Zsolt halőrnél  
a 06 (20) 951-4678-as telefonszámon. 

A vizsgához szükséges  
a horgászkártya regisztráció,  

amely 2200 forintba kerül, a vizsga díjmentes. 
A helyszíni regisztráció nem lehetséges.  

A vizsga helyszíne: 
Kulcs, hajóállomás

Lakossági apróhirdetés

Eladó a Göböljárás úton, négy helyrajzi számon lévő,  
össz. 6937 nm nagyságú belterületi építési telek. A gáz, vil-
lany az utcában, a víz az egyik telekre bevezetve. Érdeklődni 
lehet a 06 (20) 478-9816-os telefonszámon.

Horgászvizsga 2020 
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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.

A verseny lényege, hogy szebbé tegyük a házaink 
előtti közterületet, vagy a kerítést díszítsük fel 
virágokkal (ha nincs lehetőség a kerítésen kívül eső 
fél méteren a virágosításra.) 

Verseny időtartama: 
2020. április 1.–2020. december 6.

Nevezni e-mailen és a Faluház oldalán elhelyezett postaládába 
dobott nevezési lappal lehet: 
Nevezési határidő: 2020. március 30. 
Eredményhirdetés: Falukarácsony
A győztes udvarokról, utcaszakaszokról készült fotókollázs és a 
tulajdonosok nevei a Kulcsi Krónikában is megjelennek. Több 
kategóriában hirdetünk győzteseket.

Rendes udvar – virágos Kulcs! 
Utcaszépítési verseny 

JELENTKEZÉSI LAP 
Rendes udvar – virágos Kulcs! utcaszépítő versenyre

Név: 

Cím: 

Telefonszám: E-mail cím (nem kötelező): 

Jelentkezési lap leadásával és aláírásával hozzájárulok, hogy az általam megadott címen a zsűri a verseny időtartama alatt 
(2020 áprilisától, 2020. december 6-ig) felkeresse, fotózza a ház előtti, általam dekorált utcaszakaszt, udvart. 
Az elkészült fotókból a verseny lezárása után válogatás jelenhet meg a Kulcsi Krónikában és online hírportálokon is. 
A versenyből való visszalépés bármikor kérhető, a hozzájárulás visszavonható.

Kelt: Aláírás: 

Civil szervezetek, baráti társaságok gondozásába vett 
parkok, terek, amelyre emléktábla kerül kihelyezésre, a 
szervezet, baráti kör nevével, támogatókkal. 

Fogadj örökbe egy parkot vagy teret!: 
•	 Buszmegállók	 (amint	 a	 felújítás	megtörtént)
•	 Kulcs	 táblák	a	 falu	bejáratainál	kertesítése,	 virágosítása

•	 Rákóczi	utca	 és	Rozmaring	utca	
 kereszteződésénél lévő 
 kis „körforgalom” parkosítása
•	 Orvosi	 rendelő	környékén	park
•	 Önkormányzat	 épülete	 és	Faluház	előtti	park	 	
•	 Duna-parton	 területek
•	 Ki	mit	 szabadon	választ.

Fogadj örökbe egy parkot, teret!
Felhívás civil szervezeteknek és baráti társaságoknak 



16 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

Nyereményjáték
Juttassa el hozzánk véleményét (a polgármesteri hivatal postaládájába, 

vagy az ügyfélszolgálatra) 2020. március 20-ig, hálásak leszünk érte. 

A lelkes válaszadók között 
szuper ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Melyik írásunk tetszett a 2019. évben a Krónikában megjelentek közül?

Hova kéri ezentúl a Kulcsi Krónikát?

E-mail címemre digitálisan:

Az otthonomba, amely pontos címe:

Egyéb:

Izgalmas, interaktív vetélkedőre invitáljuk 
az általános iskola felső tagozatos diákjait.

Amire számíthatsz, ha részt veszel játékunkban: 
jókedv, játékos formában való ismeretszerzés, kérdések. 

Aki a játék végére a legtöbb várost bejárta, ajándékban részesül. 

Várjuk szeretettel a játékban résztvevő diákokat!

Országismereti vetélkedő 
március 25-én, 10 órától 
a kulcsi könyvtár információs 
és közösségi helyiségében


