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XIII. évfolyam, 7. szám 2020. augusztus

Kedves Olvasónk!
Bizonyára észrevette, hogy most egy héttel később kapta a Krónikát. 

A következőkben minden hónap utolsó péntekén lesz lapzárta és minden hónap első hétvégéjén jelenik meg az újság. 
Ha nem kap Kulcsi Krónikát online is elolvashatja az újságot a www.kulcs.org oldalon, 

ahol bővített tartalmat és képgalériákat is nézegethet.

Jeszenszky Rita: Borongós délután, 2020. május, Kulcsi Duna-part

Elmaradnak a rendezvények?
Augusztus 20-án már biztos nem ünneplünk. A legfőbb célja a kormánynak az, hogy szeptember elsején  
az oktatást hagyományos tanrendben lehessen elkezdeni, ezért a kormányülésen úgy döntöttek,  
augusztus 15. után is maradnak a korlátozások – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki 
Kormányinfón.Ez azt jelenti, hogy augusztus 15. után sem lehet 500 főnél nagyobb zenés, táncos rendezvényeket 
tartani. Sajnos településünkön a már megszokott rendezvényeink megvalósítása is veszélybe kerülhet emiatt.  
Az augusztus 20-ai megemlékezések már biztosan elmaradnak. Csak remélni tudjuk, hogy a két,  
ezen időszakra tervezett és mindenki által nagyon várt,  népszerű rendezvény, az Idősek Világnapja  
és a Szüreti Felvonulás és Bál idén is megtarthatóak lesznek. 
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A püspöki döntés 
értelmében  
Győri Balázs István 
gyönyörű  
prédikációit tovább 
hallgathatjuk.

A kulcsi plébánosi tisztséget 
2016 decembere óta betöltő 
Bozai Márton plébános atya 
visszavonult hivatalától- tá-
jékoztatta a híveket Baltási 
Nándor megbízott plébános, 
esperesünk. A hír sokunkat 
érte meglepetésként, hiszen 

Márton atyát kedveltük és 
tiszteltük. 

Spányi Antal a Székes-
fehérvári egyházmegye püs-
pöke, júliusban döntött a fe-
lelős lelkipásztor kijelölésé-
ről. Így a korábban Márton 
atya mellet diakónusként 
munkálkodó Győri Balázs 
Istvánt az ilyenkor szoká-
sos módon nem helyezi el, 
hanem már felszentelt pap-
ként továbbra is plébánián-
kon fogja a lelkipásztori fel-
adatokat ellátni. 

Márton atya nem szolgál tovább

A Kulcsi Krónika júliusi 
számában szavazást 
hirdettünk „Kik a 
legjobb pedagógusok 
Kulcson?” címmel. 

Három kategóriában lehetett 
leadni a szavazatot, online és 
a krónikából kivágott szava-
zólappal egyaránt. Július 30-
án volt a szavazatok leadásá-
nak határideje. Összesen 219 
szavazólap érkezett, amelyből 
csupán kettő a hivatal ügyfél-

szolgálatára. Talán nem túlzás 
állítanom, hogy a nagy aktivi-
tás azt jelzi, hogy olvasóink-
nak fontosak a pedagógusok, 
a munkájuk és ehhez kapcso-
lódóan a legkisebb kulcsiak 
is. Örömünkre szolgál közre-
működni azok elismerésében 
akik a legtöbbet teszik a kul-
csi gyerekekeért. A győztesek 
kihirdetése szeptember 17-én 
lesz a Faluházban 16 órától, 
ahova mindenkit szeretettel 
várunk.

A legjobbak
Megvannak a 2020. évi szavazás győztesei 

A Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete újabb 
és újabb saját ötletükön 
alapuló rendezvényei, 
fejlesztései a térség 
szervezetei számára 
is sok tekintetben 
példamutatóak.

Ilyen egészség megőrző te-
vékenységet végeznek az 
Egészségpercek címet viselő 
rendezvénysorozattal, amely-
hez hasonlót az első rendez-
vény óta már több környék-
beli településen is szervez a 
Vöröskereszt. Július 15-én 
dr. Fenyvesi Béla a telepü-
lés felnőtt háziorvosa tartott 
előadást a koronavírusról 16 
órai kezdettel a faluházban.   

A karitatív szervezet min-
den évben háromszor szer-
vez ruhaosztást a rászoru-
lóknak, a július 30-án csü-
törtökön délelőtt megrende-
zett idén már a második volt. 

Szintén a Faluház volt a hely-
szín, ahol az aktivisták jóvol-
tából vidám hangulatban lehe-
tett válogatni a ruhák között. 
Kaiserné Gödöny Erzsébet, a 
kulcsi alapszervezet vezetője 
elmondta, hogy sikeres volt 
az ingyenes ruhabörze, mert 
sok érdeklődő volt, és a leg-
többen találtak valami hasz-

nosat, hiszen a gyermek- és 
felnőttruhákon kívül játékok, 
de még babakocsi is szerepelt 
a kínálatban.

Augusztus elején szintén 
nagy munkában voltak a vörös-
keresztes aktivisták, mert vér-
adást szerveztek a faluházban. 
Augusztus 6-án délután várták 
a hétköznapi hősöket. 

Egészségpercek,  
ruhák és véradás
A Vöröskereszt egyik zászlóshajója a kulcsi alapszervezet  

Idén már a második ingyenes ruhabörzét szervezte Kulcson 
a Vöröskereszt

A Kulcsi Krónika 
szerkesztősége

rajzpályázatot hirdet 

Kulcs 
A mi

otthonunK 
címmel

• Bölcsődés, óvodás, 
kisiskolás (alsótagozat),

• felsősök, középiskolások,
• felnőtt kategóriákban.

Beküldési határidő: 
2020. szeptember 1. 

A pályamunkákat személyesen 
leadhatják a Faluházban vagy 
bedobhatják a postaládába, 

illetve elküldhetik online 
a kulcsikronika@gmail.com 

címre. 

Kérjük, hogy az alkotások 
hátoldalán tüntessék fel a 
nevet és az elérhetőségüket. 
(kiskorúaknál: szülő, gondviselő 
telefonszámát). A beérkezett 
pályamunkákat szakmai zsűri 
bírálja el, ezt követően a Kulcsi 
Krónika hasábjain, a weboldalon, 
továbbá kiállítás formájában 
megtekinthetők lesznek. 
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A megyei pénzügyi 
keret közgyűlés, 
melyet a Fejér megyei 
önkormányzat 
működtet, évente 
pályázatot ír ki 
megyénk települései 
számára.

Elsősorban a kötelező felada-
taik ellátásához és a pályázatok 
megvalósításához szükséges 
pénzügyi források biztosítása 
céljából.

Dr. Molnár Krisztián a me-
gyei önkormányzat és egyben 
a megyei pénzügyi keret köz-
gyűlés elnöke nemrégiben je-
lentette be a támogatási dön-

téseket. Ez alapján a megyei 
közgyűlés 2020-ban kilenc te-
lepülés vonatkozásában 64,5 
millió forint támogatás bizto-
sításáról határozott. A döntés 
alapján nyolc, Fejér megyei te-
lepülés mellett a régióból Kulcs 
Községi Önkormányzat ingat-
lanvásárlásra szociális, idősek 
nappali ellátására és gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi felada-
tok elvégzésének céljára 10 mil-
lió forint támogatásban része-
sült.

Jobb Gyulát, Kulcs telepü-
lés polgármesterét kérdeztük, 
mire fogják felhasználni a me-
gyei pénzügyi keretből szárma-
zó támogatást.

– Sok projektünk van és 
a pályázati források nélkül 
meglehetősen kis költség-
vetésből kellene gazdálkod-
nunk. A pályázatokból nyert, 
az önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátott pénzügyi eszkö-
zök teszik lehetővé az olyan, 
nélkülözhetetlen beruházások 
megvalósítását, mint például 
az egészségügyi szolgáltatása-
ink elhelyezése, játszótér ki-
alakítása, vagy az útfelújítás. 
De a megyei pénzügyi keret 
biztosította forrásnak is van 
helye. A megyei pénzügyi ke-
ret pályázatából most 10 mil-
lió forint hitelt kapott a kul-
csi önkormányzat, ingatlanvá-

sárlásra és különböző kötelező 
szociális feladatok elvégzésé-
re, így az idősek nappali ellátá-
sára, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok 
elvégzésére. Ezek olyan felada-
tok, amelyek minden három-
ezer lakost meghaladó tele-
pülésnek előírt kötelezettsé-
gei. Kulcson eddig nem állt 
rendelkezésünkre a feladat 
elvégzéséhez megfelelő in-
gatlan, most a Nap Háza és 
Hold Udvara rendezvényház-
ban szerzett önkormányzati 
tulajdonrésszel lehetőség nyílt 
ezek teljesítésére – mondta el 
Jobb Gyula, Kulcs községünk 
polgármestere.

10 millió forint támogatás 
Az önkormányzat büdzséje kevés a feladatok megvalósításához: más segítég is jól jön 

Július 14-én délelőtt 
teljesen megtelt 
gyerekekkel a Kulcsi 
Faluház. 

A három tagú, kecskeméti 
Lóca együttes népdalokra, 
népzenei feldolgozásokra, 
mondókákra és játékokra 
épülő műsorára a sok érdek-
lődő mellett a helyi óvodások 
és bölcsődések is eljöttek.

– A karantén ideje alatt 
nagyon sok kisgyerekhez 
nem jutottunk el, de azért 
próbáltunk a közösségi mé-
dián keresztül kapcsolatot 
tartani a közönségünkkel, 
így például zenés gyerekna-
pi meglepetést is készítet-
tünk. Szerencsére most már 
mindenhova el tudunk men-
ni személyesen is. Idén tíz-
éves az együttesünk, ez al-

kalomból a Fecskét látok, 
című lemezünkhöz készítet-
tünk egy foglalkoztató füze-
tet – mondta el a háromta-
gú együttesből Fekete Inci, 
aki a fellépések során el-
sősorban hegedűn játszik. 
Majd hozzátette, hogy a kul-

csi gyerekeknél nem most 
járnak először. Ezúttal a Jó 
helyen vagyunk itt című mű-
sorukkal érkeztek. Ez egy 
olyan zenés utazás, amely-
lyel a nagyszülőkhöz repítik 
a gyerekeket, ahol minden kí-
vánságuk teljesül majd. 

A dalokat és történetei-
ket népi és klasszikus hang-
szerekkel, illetve hangkeltő 
eszközökkel megszólaltatott 
élő zenei kísérettel adták elő. 
Az együttes tagjai a műso-
ruk során mindhárman éne-
keltek, Fekete Inci hegedűn, 
furulyán, dorombon játszott, 
Nádudvari Róbert gitáron, 
Almási Krisztián pedig ütő-
hangszereken játszott.

Az előadás közben táncra 
hívták a kulcsi aprónépet, kö-
zösen játszottak és énekeltek, 
sőt még palacsintasütés is volt. 
A gyerekek nagyon élvezték 
a népdalokból, népzenéből, 
mondókákból megkomponált 
műsort. A játék és a feladatok 
a népzenei hangzással együtt 
valóban varázslatos közös él-
ménnyé váltak idén is, a gye-
rekek legnagyobb örömére.

táncra hívták az aprónépet
A Lóca Együttes vidám népzenei dallamokkal és megzenésített versekkel mulattatott  

A Lóca Együttes megtáncoltatta a gyerekeket
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Sokszor és sok helyütt 
elhangzik, hogy az 
olyan településeken, 
amelyek nem 
rendelkeznek 
jelentős bevételekkel 
a fejlesztésekhez 
ellengethetetlen 
pályázatokat igénybe 
venni forrásként. Kulcs 
Községi Önkormányzat 
már hosszú évek 
óta jelentős 
erőfeszítéseket tesz e 
tekintetben. 

Jobb Gyula polgármestert 
és dr. Neumann Helga jegy-
zőt kértük, hogy tájékoztas-
sák a lakosságot a pályáza-
tok vonatkozásában elvég-
zett önkormányzati munka 
aktualitásairól.

– A Bölcsődei férőhe-
lyek kialakítása, bővíté-
se Kulcson (TOP-1.4.1-19-

FE1-2019-00001) című pá-
lyázatunk ismertetésével 
kezdem a sort. A lakosság 
számára már nem ismeret-
len ez a pályázatunk, hiszen 
már az előző önkormányza-
ti ciklusban készült. Az el-
nyert támogatás: 247.524.769 
forint, amelyből meg kell va-
lósítani a terveink szerint egy 
új építésű, két csoportos böl-
csődét a Rákóczi utcában az 
Egészségház mellett. A be-
ruházás tervezett befejezé-
se: 2022.06.30. – mondta el 
a jegyző, majd folytatta. 

– A Magyar Falu Program-
ban az „Orvosi Eszközök 
beszerzése Kulcs települé-
sen” címmel 2.989.179 fo-
rint támogatást nyertünk, 
ebből tervezzük beszerez-
ni az egyébként TOP-os 
pályázaton elnyert Kulcsi 
Egészségház bővítése, fejlesz-
tése során a korábbi nyertes 

pályázatba be nem fért egész-
ségügyi és informatikai esz-
közök beszerzését. A be-
szerzendő eszközök listáját 
kizárólag a háziorvosok és 
védőnők igényei alapján ál-
lítottuk össze. Szintén sikeres 
lett a Nemzeti Szabadidős- 
Egészség Sportpark Program 
– egy darab, úgynevezett 
„C” típusú sportpark beru-
házás megvalósítására kért 
támogatási kérelmünk. Még 
2016. évben pályáztunk, en-
nek eredménye most a sport-
park támogatás megítélése. A 
támogatás során nem pénz-
eszközt kapunk, hanem a tá-
mogató készíti el részünkre 
a Sportparkot a Bem utca – 
Deák Ferenc utca sarkán lévő 
önkormányzati ingatlanunk-
ra- mondta el dr. Neumann 
Helga. 

– Végül ebben a felso-
rolásban említeném a Kisfa-

ludy Szálláshelyfejlesztési 
Kon strukció – magánszállás-
helyek és egyéb szálláshelyek 
fejlesztése című nyertes pá-
lyázatunkat is, amely száz-
százalékos támogatási in-
tenzitású. Ebben a tender-
ben 5.000.000 forintot kapott 
a település, ebből a Kulcsi 
Hajóállomás felújítása, és 
eszközfejlesztése fog megva-
lósulni.  A beruházás terve-
zett befejezése: 2020. 12. 31. 
– mondta el a jegyző. 

A jegyző a benyújtott, el-
bírálásra váró pályázatokról 
is tájékoztatást adott. 

– A Belügyminisztérium 
által kiírt, Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása című 
pályázati felhívásra benyúj-
tottuk a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
tetőszerkezetének cseré-
jére irányuló pályázatun-
kat. A pályázat összértéke 
30.987.773 forint, amelyből 
támogatásként 29.438.385 
forintot kívánunk elérni, a 
hiányzó 1.549.388 forintot 
önerőként az Önkormányzat 
biztosítaná. Szintén döntésre 
vár a Magyar Falu Program 
„Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda játszóudvarának fel-
újítása, korszerűsítése”, itt 
a benyújtott támogatási 
igényünk 4.967224 forint, 
amelyből az óvoda játszóud-
varán játszótéri eszközöket, 
homokozó árnyékolót, ját-
szóvárat szeretnénk megva-
lósítani. Végül a még el nem 
bírált munkánk a Magyar 
Falu Program „Belterületi 
utak, közterületek kezelé-
sét, karbantartását szolgá-

minden, ami  
önkormányzati pályázat...
Már elnyert pályázatokról, folyamatban lévő pályázatokról, kormányzati támogatási kérelemről 

A Plate Work Kft kivitelezésében készülnek a buszmegállók
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ló gép beszerzése, tartozé-
kaival együtt”. Ebben a be-
nyújtott támogatási igényünk 
14.982.825 forint, amelyből 
egy csúszókormányzású ra-
kodógépet, ehhez árokásó, 
árokmaró adaptert, és rak-
lapvillát szeretnénk vásárol-
ni közterületeink rendben 
tartására – mondta el dr. 
Neumann Helga.

A folytatásban a település 
benyújtásra váró, elkészítés 
alatt álló pályázatairól szá-
molt be a jegyző.

– Magyar Falu Program 
„Óvodaépület felújítás” pá-
lyázatban a meglévő óvo-
dai intézmények épületei-
nek felújítására és korszerű-
sítésére lehet pályázni, így mi 
a Százholdas Pagony Óvoda 
bővítését és eszközeinek pót-
lását, a hiányzó eszközök 
beszerzését célozzuk meg. 
Mivel terveink szerint férő-
hely bővítést is szeretnénk 
megvalósítani, így bruttó 
100.000.000 forint támoga-
tásra nyújthatjuk be pályáza-
tunkat. A bővítés során a te-
tőszerkezetet leemelve, a te-
tőt megmagasítva és beépítve, 

majd új tetőt kialakítva sze-
retnénk az épületet hasznosí-
tani, ahol az emeleten helyet 
kaphatnának a nevelői szo-
bák, a logopédus, és a szük-
séges kiszolgáló helyiségek, a 
földszinten pedig 4 csoport 
működhetne új tálalókony-
hával. Dolgozunk a Magyar 
Falu Program „Faluházak fel-
újítása” című forrás lehetősé-
gen is. Ebben az esetben a fel-
hívásban a Falu háza megje-
lölés a Polgármesteri Hivatalt 
takarja, így a Hivatal felújítá-
sára készítjük el pályázatun-
kat. A felújítás keretében az 
épület külső homlokzatának 
szigetelése, színezése, par-
kolók és járda kiépítése, és 
belső felújítása, egyes hiva-
tali helyiségek funkciójának 
újragondolása a cél. Az el-
nyerhető támogatás összege 
50.000.000 forint, ebből kell 
sikeres pályázat esetén a kül-
ső- és belső munkálatokat, 
térkövezést, eszközbeszerzé-
seket megvalósítani. 

Végül a készülő anyagaink 
sorát jelenleg a Magyar Falu 
Program „Temető fejlesztése” 
pályázat zárja. A felhívásban 

30.00.000 forint összegre le-
het pályázni, ebből szeret-
nénk megvalósítani a jelen-
legi ravatalozó épület felújí-
tását, bővítését, vizes blokk 
kialakításával, a ravatalozó-
hoz kapcsolódó urnafal ki-
építését, a ravatalozó épüle-
tének akadálymentesítését, és 
kegyeleti hűtő berendezés be-
szerzését – mondta el a jegy-
zőasszony. Majd hozzá tette, 
a Magyar Falu Program fel-
hívásai szinte egyszerre, a 
napokban kerültek kiírásra. 
Sajnos a benyújtási határidő 
rendkívül rövid, augusztus 
5-től szeptember 4-ig tart, 
tekintettel arra, hogy szin-
te mindegyik pályázati fel-
hívás tervezői, hatósági en-
gedélyezési feladatokat is kí-
ván. Igyekszünk minden, az 
Önkormányzatot és a telepü-
lést segítő felhívásra pályázati 
támogatási igényt benyújtani, 
hogy a célok megvalósításá-
hoz már csak a kérelmeket 
elbíráló bizottságok támoga-
tó döntése legyen szükséges 
– mondta el dr. Neumann 
Helga, Kulcs település jegy-
zője.

– A pályázatok elkészí-
tése és beadása, a döntések 
és a kézzel fogható eredmé-
nyek hosszú folyamat, a jól 
összerakott települési pá-
lyázati portfólió kialakítá-
sa stratégiai szemléletmó-
dot követel, amelyek akkor 
eredményesek ha önkor-
mányzati ciklusokon átívelő-
ek és hosszútávon is műkö-
dő képesek. Ezt elérni fontos 
célunk – mondta el beveze-
tőként Jobb Gyula polgár-
mester. Hozzátette, a tele-
pülésen jöttünkben-men-
tünkben most egy Leader 
Program kereten belül lét-
rejött pályázat megvalósítá-
sával találkozhatnak lakótár-
saim, öt buszmegállónk újul 
meg legkésőbb jövőév tava-
szára. Hamarosan megkez-
dődik a Kossuth Lajos utca 
felújítása a Vasbolttól egészen 
az óvodáig. Az ehhez szük-
séges forrást a Magyar Falu 
Programból kapta a telepü-
lés. A lakosság értesítést fog 
kapni és ütemterv is készül 
a munkákkal kapcsolatban, 
reményeink szerint az isko-
la előtti rész kivitelezése még 
szeptember eleje előtt be fog 
fejeződni. És ha már az isko-
la, akkor bár nem pályáza-
ti forrást kértünk hozzá, de 
a településünk életének na-
gyon jelentős része az isko-
lai oktatás. Ezért kormányzati 
támogatási kérelmet nyújtott 
be az önkormányzat az álta-
lános iskola felújítására 700 
millió és 1 milliárd forint kö-
zötti összegre, amellyel kap-
csolatban a kormányzati jó-
váhagyó döntésre várunk. 
Személyes vezetői célom a 
település érdekét képviselve 
a támogatás elnyerése, ezért 
minden lehetségeset meg-
mozgattam, folyamatosan 
napirenden tartom az illeté-
keseknél az iskolánk sorsát- 
mondta el Jobb Gyula pol-
gármester.

A Kisfaludy Programmal nyert 5 millió a hajóállomást gazdagítja majd
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Fekete György 
nyilatkozott a júliusi 
testületi ülésen 
elhangzott témával 
kapcsolatban. 
Elöljáróban elmondta 
az alpolgármester: 
a háziorvosi praxis 
tulajdonlásával 
összefüggő kérdés- és 
problémakört mindenki 
jól ismeri.

– Ez az előző ciklusokról áthú-
zódó ügy, amelyeket igyekszünk 
a lehetőségeinkhez képest meg-
oldani. A testület szinte minden 
tagja, valamilyen formában (vagy 
a választópolgároknak vagy sze-
mélyesen a doktor úrnak), de már 
a választásokkor zászlajára tűzte 
az egészségügyi ellátással kapcso-
latos kérdések megválaszolását, 
az esetleges nézetkülönbségek fel-

oldását. Ezért most az egész testü-
let igyekszik a tett ígéreteket rea-
lizálni annak érdekében, hogy az 
ellátás színvonalát egyéb tényezők 
ne befolyásolhassák, egy hosszú 
távú, jól működő együttműkö-
dést tudjunk kialakítani, mindezt 
a kulcsi lakosok megelégedésére.

Mondhatjuk azt, hogy kon-
szenzus született. Megállapo-
dásunk értelmében a praxis 
meg marad ezután is az önkor-
mányzat tulajdonában, a testület 
viszont szolgálati autóhoz, szol-
gálati lakáshoz kapcsolódó, és a 
javadalmazásával kapcsolatos in-
tézkedéseket tesz. Nyilván eddig 
sok minden hátráltatta a döntés-
hozatalt (COVID okozta adó el-
vonások, az önkormányzat hosszú 
távú pénzügyi stabilitása, pályázati 
források, fejlesztési terveink, stb.), 
többször új alternatívákat kellett 
felvázoljunk. A kölcsönösen kiala-

kított megállapodás értelmében, 
első lépésként, az önkormányzat 
vásárol egy használtautót, szolgá-
lati gépjárműnek, amelyet utána 
a Doktor Úr lízing-szerződés ke-
retében megvásárolhat. Jelenleg a 
szolgálati autóra vonatkozóan a 
lízingszerződés megkötésére kell 
határoznia a testületnek. Szolgálati 
lakás vásárlására is ígéretet tettünk 
(illetve amennyiben jelennek meg 
e célt szolgáló pályázati felhívások, 
amelyeken részt is tudunk venni, 
akkor vásárlás helyett szolgála-
ti lakás kialakítására). Ez is sok-
tényezős, hiszen amennyiben hi-
telt kell felvennie az önkormány-
zatnak e célra, azt a jelenlegi jog-
szabályi előírásoknak megfelelően 
a Kormányhoz fel kell terjeszteni 
és engedélyeztetni kell (de megál-
lapodásunk értelmében egy eset-
leges hitelfelvétel az önkormány-
zat pénzügyi stabilitását nem ve-

szélyeztetné)- mondta el Fekete 
György alpolgármester. 

Hozzátette: a képviselőtestü-
let ülésén a szavazásnál jelen lé-
vő képviselők hét igen szavazat-
tal, tartózkodás és el lenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hoz-
za: Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 
a kulcsi háziorvosi szolgálat részé-
re a lakosság egészségügyi ellátásá-
nak biztosítása, az ellátás színvo-
nalának javítása céljából megvásá-
rol egy használt személygépkocsit. 
A személygép kocsi vásárlására 
a Képviselő testület maximum 
5.000.000 forint összeget engedé-
lyez. A személygépkocsi fedeze-
te: Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2020. évi 
költségvetésének Egyéb tárgyi esz-
köz beszerzés előirányzata- nyilat-
kozta a Krónika olvasóinak a kul-
csi alpolgármester.

megállapodás született  
a felnőtt háziorvossal
Arról is döntött a testület, hogy új autót biztosítanak a háziorvosi szolgálatnak 

A júliusban megtartott testületi 
ülésen tárgyalta a település veze-
tése azt a határozatot, amelyben 
a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 
Központ megszűnését követő-
en a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ a szakellátási kötele-
zettség nem teljesítésére tekin-
tettel Kulcs település lakói ré-
szére a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézetet jelölte ki. A 
polgármester felkérte Deák 
Ibolya bizottsági vezetőt,  hogy 
tájékoztassa a testületet. 

– Szomorú döntés és köz-
beszéd tárgya már hetek, hó-
napok óta. Mindenkit 
lesújtott, hogy be-
zárt a Kistérségi 
E g é s z s é g ü g y i 
Központ, nem-
csak a falu lakó-
it érinti. Kivitelez-
hete tlen dolog lett 
volna a kistérségi köz-
pont megmentése, sok té-
ves információ kering az in-
terneten, itt is kérem, hogy a 

hivatalban vagy a képviselőktől 
kérjenek lakótársaim informá-

ciót, akár a magánte-
lefonszámukon is. 

Az önkormány-
zat nem tudta 
volna megvásá-
rolni az épületet 
a szolgáltatással 

együtt. Egy ilyen 
intézmény fenntartá-

sa beláthatatlan következ-
ménnyel járt volna egy ilyen 
kistelepülés számára. Más te-

lepülés a hírekkel ellentétben 
nem kívánt a finanszírozásá-
ban részt venni, több telepü-
lés nem is foglalkozott vele, ezt 
Kulcs egyedül nem tudta vol-
na megoldani. A tulajdonos is 
a végsőkig húzta a működteté-
sét, várva a segítséget. Sajnos 
ezt el kell fogadni, akármennyi-
re is fáj. Dunaújvárost javasol-
ták a bejárás, elérhetőség miatt. 
Sajnos magánvállalkozás volt, 
ezért ebből többet nem lehe-
tett kihozni. 

„Kivitelezhetetlen dolog volt  
a kistérségi megmentése”
Járóbeteg szakellátást a település lakóinak a Szent Pantaleon Kórház végzi ezentúl 

A szakrendelések  
listáját 

megtalálják:  
www.kulcs.eu
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2020. július 14-én  
tartotta  a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében 
a soron következő nyílt 
testületi ülését.

Jelen voltak: Jobb Gyula pol-
gármester, dr. Neumann 
Helga jegyző, Deák Ibolya, 
Fekete György, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch 
János, Tóthné Vass Anita kép-
viselők és a lakosság részéről is 
eljött tizenöt lakos.

A képviselő-testület az 
alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta:  
1. Kulcs Községi Önkor-

mányzat 2019. évi költ-
ségvetésének végrehajtásá-
ról szóló rendelet elfogadá-
sa

2. Tájékoztató a 2019. évben 
lefolytatott belső ellenőrzé-
si jelentésekről

3. Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
letének  „A közösségi 
együtt élés alapvető szabá-
lyairól és ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményei-
ről szóló” rendelet-terveze-
te

4. Beszámoló a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2019. évi 
tűzvédelmi tevékenységé-
ről

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

6. DRV Zrt. – szennyvízköz-
mű üzemeltetésével kap-
csolatos döntések

7. DRV Zrt. – szakfelügyeleti 
díjkedvezmény

8. Tájékoztatás járóbeteg 
szakellátási kapacitások át-
csoportosítása és ellátási te-
rület módosításáról

9. Kérelem a Kulcs, Deák 
Ferenc utca, Sőtér sétány 
és Bem utca közti útsza-
kaszon sebesség korláto-
zása és átmenő forgalom 
megszüntetése iránt

10. Kulcs, Muskátli utcai út-
burkolat javítása

11. Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása – 70%-os 
kapacitás kihasználtságot 
meghaladó óvodai neve-
lést végző intézmény inf-
rastrukturális fejlesztése, 
felújítása, belső átalakí-
tása tárgyú pályázati fel-
hívás

12. Iskolai közösségi szolgálat 
megszervezése

13. Tájékoztatás a Kulcsi 
Egész ségházban műkö-
dő mintavételi helyről; a 
Synlab Hungary Kft. (2400 
Dunaújváros, Korányi S. u. 
4-6) címre történő veszé-
lyes árunak minősülő di-
agnosztikai minták levéte-
léről és szállításáról, egész-
ségügyi szolgáltatási díj 
megállapításáról

14. Egyebekben többek között 
döntött a testület a házior-
vosi szolgálat  gépjármű be-
szerzéséről, szó esett az au-
gusztus 20-i tűzijátékról és 
díszpolgári cím adományo-
zásáról is.  

A testületi ülések már fel-
vételről is visszanézhetők a te-
lepülés You Tube csatornáján.

De az ülések jegyző-
könyvét teljes terjedelmé-
ben elolvashatj a weboldalon 
is: www.kulcs.eu/kepviselo-
testuleti-ulesek/

Júliusi testületi ülés
Fontos témákban döntöttek, többek között a közösségi együttélésről és a költségvetésről is 

Jobb Gyula polgármester 
	 +36	(70)	639-0157	•	jobbgyula@gmail.com 
Deák Ibolya Rózsa 
	 +36	(20)	221-4838	•	deakibolya64@gmail.com 
Fekete György 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
Nagy Anita 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
Oberrecht Tamás 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
Posch János 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
Tóthné Vass Anita 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	

A kulcsi képviselői patkó
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Zöldtulipán udvarház 
Ölelésnyi mértékű rendezvényudvar és rendezvényház, a vintage és a country jegyében 

Az Arany János 
utcában a Zöldtulipán 
Udvarház a falusi 
turizmus új kulcsi 
képviselője.

Itt ön egy különleges hangulat-
tal és adottságokkal rendelkező 
rendezvényház és rendezvény 
udvar szolgáltatásait élvezheti. 
Különleges hangulatát a régi 
és az új találkozása határozza 
meg, az otthoni lehetőségek-
től nagyobb, de mégis meghitt 
„egy ölelésnyi mértékű”.

– Ha idegenkedik a nagy 
szállodák ipari vendéglátásá-
tól, ha nagyobb családi ren-
dezvényt szervez és  különle-
ges környezetet keres hozzá, 
ha céges rendezvényt tervez, 
de a családias és a hangulatos 
miliő feltétel, ha különleges 
jól dekorálható ünnepi hely-
színt keres jó helyen jár ná-
lunk. Ha  vintage & country 
esküvőhöz, eljegyzéshez, ke-
resztelőhöz, workshophoz, fo-
tózáshoz nyugodt és szeparált 
helyszínre vágyik, ha modern 
és funkcionális otthonából ki-
mozdulna igazi falusi hangu-
latba, autentikus eszközök és 
illatok közé, de a XXI. század 
kényelmével, vagy ha céges csa-

patépítéshez, tréninghez keres 
stresszmentes környezetet – a 
Zöldtulipán Udvarház pont a 
megfelelő választás.

Rendezvény helyszínt biz-
tosítunk speciálisan kialakí-
tott rendezvényudvarunkkal, 
rendezvényházunkkal, ahol 

szeretettel fogadjuk az ön ren-
dezvényét. 

– Már húsz éve foglalko-
zik családunk szállásadással. 
Tapasztalatainkat az elmúlt év-
tizedek alatt Kulcson gyűjtöt-
tük és minden vágyunk, hogy 
a leendő Zöldtulipános part-
nereink, mint például ön szol-
gálatába is állíthassuk. A Deák 
Ferenc utcában a Régi Postás 

üdülőt vette meg a családunk, 
ebből lett Kulcs első négy nap-
raforgós szállása – a Marietta 
Vendégház Kulcson, a máso-
dik négy napraforgós idegen-
forgalmi célhely a Nap Háza 
és Hold Udvara lett, hiszen a 
Magyar Turizmus Rt. egy pá-

lyázathoz követelményként ír-
ta elő.

– Különleges hangulatot a 
régi parasztház régi bútorok-
kal és illatokkal, felújított prés-
ház, nyárikonyhával, kemence, 
sparhert és régi veszendőbe lé-
vő eszközök, a régmúlt csoda-
szép konyhai eszközeinek gyűj-
teménye, és a modern techni-
ka, az új kialakítású épületrész, 

grill teraszunk is az ön rendel-
kezésére áll.

– Az új és a régi találkozá-
sát tapasztalhatja, itt első kéz-
ből megtapasztalható a pa-
raszt wellness, ha szeretne be-
lekóstolni a paraszti minden-
napokba, de a fárasztó napot 
XXI. századi körülmények 
között pihenné ki. Egy két-
szobás apartmanunk és négy 
vendégszobánk van: televízi-
óval, wifivel és külön fürdő-
szobákkal. 

– Egy ölelésnyi, mert 50-
60 főt tud rendezvényházunk 
zárttérben vendégül látni, sza-
badtéren 100-150 főre is ter-
vezhet

– Otthonos és családias, 
mert nem kell sem az ipa-
ri menü választék, sem a 
konyhásnénik ízlés világa kö-
zé szorítania a vendégeit, mert 
nálunk ön főz, vagy ön szerve-
zi az étkezéseket és ön a házi-
gazda a vendégei számára, mi  
pedig a díszletet adjuk hozzá. 

Hamarosan elkészülő on-
line térben létrehozott plat-
formunkon bármikor eljöhet 
hozzánk, kincseink közé, sé-
tálhat a házban és a rendez-
vény udvaron is. 

Várjuk szeretettel!
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Ahogy azt már 
megszokhatták 
kedves olvasóink, 
településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
kérdésekre keressük 
a választ, hónapról 
hónapra. Mostani 
számunkban a jelenleg 
majd’ mindenkit 
érintő beruházásról, a 
csatorna kivitelezésről 
kérdeztük Jobb 
Gyulát Kulcs település 
polgármesterét.

 – Kulcson a csatorna kivitele-
zés fizikálisan már készen van, 
az átemelők is elkészültek, mű-
ködőképesek. Az utak helyre-
állítása folyamatos.  Az átadás 
végső határideje október 17-e, 
a kivitelező cég a pandémia 
miatt ezt még módosíthatja. 
Mivel azonban ez a beruhá-
zás egy hármas konzorcium 
része, tehát Kulcs, Rácalmás 

és Dunaújváros, amíg a má-
sik két érintett településen 
nem készülnek el a munkála-
tok, addig mi sem köthetünk 
rá. Sajnos Dunaújvárosban 
a „százlábú hídnál”, akadtak 
meg ideiglenesen a munká-
latok, a hozzájárulási nyilat-
kozatok hiánya miatt. Egy 
körülbelül 5-600 méteres sza-
kaszról van szó, ami a három 
település nyomvonalát össze-
köti a szennyvíz teleppel. A 
kulcsi lakosok érdekeit szem 
előtt tartva, napi szinten foly-
tatok egyeztetést a csatorna 
beruházás valamennyi érin-
tett szereplőjével, és mindent 
megteszek annak érdekében, 
hogy mi kulcsiak mihama-
rabb használatba vehessük a 
csatornánkat – tájékoztatott a 
polgármester.

Jobb Gyula kihangsúlyoz-
ta azt is, hogy a fizikai rákö-
tés még továbbra sem lehetsé-
ges. A lakók feladata jelenleg, 

hogy a DRV Zrt. által kipostá-
zott nyomtatványokat, kitölt-
ve a befizetést igazoló csekk 
másolatával együtt a meg-
adott időpontokban, a hiva-
talban leadják (a másolást a 
hivatalban a kolléganők elvég-
zik). Az irat leadás hétfőn 13-
15 óráig, szerdán pedig 13-17 
óráig lehetséges. Itt kell meg-
jegyeznem, hogy eddig már 
közel háromszáz nyilatkozat 
érkezett be. Köszönöm a la-
kosság e tekintetben tanúsított 
adminisztratív fegyelmét. Az 
iratanyag megléte feltétele a 
bekötésnek, azt érdemes tud-
ni, hogy nem a beérkezések 
sorrendjében fogják átvenni 
az üzemeltető cég szakembe-
rei, hanem területi leosztásban 
csoportosítva. 

– Az ingatlanon belüli kivi-
telezést nem muszáj szakem-
berrel végeztetni, de az előírá-
soknak meg kell felelnie, ezért 
ajánlatos. Ha valaki szeretné, 

vagy már vissza is temette a há-
zi bekötés vezetékét, a két végét 
mindenképpen szabadon kell 
hagyni, a visszatemetés előtt 
elegendő fotóval dokumentál-
ni- mondta el a településünk 
vezetője. Majd hozzátette, nap 
mint nap találkozom magam 
is kulcsiakkal, akiknek az első 
kérdése, hogy mikor lehet rá-
kötni a rendszerre. A válaszom 
egyértelmű, csak és kizárólag 
akkor, ha majd él a rendszer, 
amelynek feltételei a fent em-
lített tényezők, tehát ha a du-
naújvárosi rendszer működni 
kezd. Mindezt természetesen 
próbaüzem előzi majd meg. 
Az időpontokra vonatkozóan, 
a leendő üzemeltető a DRV Zrt. 
fogja a lakosságot tájékoztat-
ni, mid a lakossági átvételek-
ről, mind pedig az üzembe he-
lyezésről.

– Fontos kihangsúlyoz-
nom, hogy a csatornahálózat 
tulajdonosa ugyan az önkor-
mányzat, azonban fentartója, 
üzemeltetője és karbantartója 
a DRV Zrt. Mint ilyen igyek-
szik a kivitelezővel az általa ta-
pasztalt hibákat kijavíttatani, 
ennek köszönhető például a 
csatorna fedelek rendbetéte-
le a közelmúltban.  Az elmúlt 
időszakban több csőtörés is 
volt kulcs ivóvíz hálózatában, 
ezeknek azonban semmi kö-
zük a csatorna beruházás-
hoz. Településünk ivóvízhá-
lózata, ugyanis a 80-as évek-
ben épült, ezért a 30-40 éves 
csőhálózat az elhasználódás 
alsó határán van. Épp emi-
att a szolgáltató rendszeres 
műszeres ellenőrzést végez, 
ennek ellenére előfordulnak 
meghibásodások. Mint pél-
dául legutóbb a Rákóczi ut-
cában – mondta el Jobb Gyula 
polgármester. 

Kulcskérdések
Mikor használhatjuk végre a csatornát, mi a teendője lakosságnak? 

Csak akkor lehet rákötni a csatornahálózatra, ha már él a rendszer
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A legutóbbi testületi ülésen a kulcsi vezetés 
megszavazta a közösségi együttélés szabályait. 

Olvasóink már találkozhattak a készülő rendelettel, hiszen lehe-
tőségük volt beleszólni az előkészületeibe és véleményezni azt. A 
már érvénybe lépett rendelet hatálya Kulcs teljes közigazgatási te-
rületére kiterjed és szabályait sértő magatartás elkövetőjével szem-
ben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve kettőszáz-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
Lapunk korlátozott lehetőségei miatt, válogatásunkban olvashatja 
a legtöbbször szoba kerülő témák kapcsán alkotott szabályokat. 
A www.kulcs.eu-n teljes terjedelmében olvasható a rendelet a 
hirdetmények között, vagy a kereső segítségével könnyen meg-
található és elérhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is.

9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki

a)  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a te-
lepülési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szó-
ló 13/2016. (IX. 29.) Önkormányzati rendeletében foglalt 
rendelkezéseket megsért:  

b)  az a személy vagy szervezet, amely a község közigazgatá-
si területén a szolgáltatáson kívül települési szilárd hulla-
dékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít,

c)  az ingatlantulajdonos, aki 
ca) aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
cb) a keletkezett hulladékot nem a szolgáltató szállítóesz-

közéhez rendszeresített, erre e célra biztosított matri-
cával ellátott gyűjtőedényzetben, 

cc) nem a szolgáltató szállítási szabályzatában meghatáro-
zott szállítás napján a szállítójármű elhaladásának idő-
pontjáig helyezi el a közterületen, 

d)  aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanás-
veszélyes anyagot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet 
vagy egyéb, a begyűjtést végző vagy más személyek életét, 
testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el,

e)  aki a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem 
gondoskodik,

f)  aki a saját tulajdonú ingatlanán települési szilárd hulladé-
kot halmoz fel,

g)  aki az elszállítást követően, az elszállítást követő napig nem 
gondoskodik a gyűjtőedényzet közterületről saját ingatlan-
ra történő beviteléről.

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki 

a)  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. 
(VIII. 27.) Önkormányzati rendeletében foglaltakat meg-
sérti,

b)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó helyi közszolgáltatást nem veszi igény-
be, vagy nem az arra jogosult szolgáltatóval végezteti el a 
szállítást, 

c)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kap-
csolatos elszállítást jogosulatlanul végzi vagy végezteti, 

d)  szolgáltatóként a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz eredetét és elhelyezését nem tudja megfelelően 
igazolni, illetve a folyékony hulladék elhelyezését nem az 
arra kijelölt telephelyen végzi,

e)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet saját 
vagy szomszédos ingatlanra, ásott, fúrt kútba kilocsolja, 
kiszivattyúzza.

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, 

a)  aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. 
(VIII. 27.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelke-
zéseket megsérti, 

b)  aki a közterület tisztítása, gondozása során összegyűjtött 
közterületi hulladékot nem a saját ingatlanán helyezi el, 

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az az állattartó,

a) aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az állattartás helyi szabályiról szóló 13/2015. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,

b) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát ki 
közterületre, vagy nyilvános helyre, hogy nem tart magá-
nál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő 
eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,

c) lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészén, 
udvarán a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló ál-
lat által okozott szennyeződést nem távolítja el,

d) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség 
szükség szerinti takarításáról, fertőtlenítéséről, az állattar-
tó épületekben és környezetében a rovarok és rágcsálók 
rendszeres irtásáról,

e) közterületen haszonállatot tart vagy legeltet, azt az ingat-
lanáról azt felügyelet nélkül kiengedi,

f) közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rende-
let 17. §-ában meghatározott feltételeknek nem megfele-
lően, póráz, szájkosár nélkül sétáltat,

g) játszótérre állatot bevisz.

14. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, 
aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

a) fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít

Az együttélés szabályai
Érdemes tájékozódni a békesség és az esetleges bírságok elkerülése érdekében 
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horgász versenyek 
A Kulcsi Horgász Egyesületi élet legfontosabb epizódjai 

2020. július 11-én, 
szombaton gyermek-
horgászversenyt 
rendezett az egyesület, 
a szokott helyen a 
Hullám utca alatti dunai 
partszakaszon. 

Az idei már a hatodik alka-
lom, hogy horgászni hívták a 
gyerekeket és a családokat az 
egyesület tagja. Céljuk most 
az volt, hogy gyermekeket ki-
mozdítsák a karantén időszak 
bezártsága utána a szabadba. 
A Kulcsi Horgász Egyesület 
tagjai idén is hangulatos pik-
niket varázsoltak a verseny 
helyszínre. A vízpartot betöl-

tötte a gyerekzsivaj és a part-
szakaszon vidám sokadalom-
mal találkozhatott minden 
érdeklődő. A versenyhelyek 
kisorsolása után minden ver-
senyző elfoglalta a számára 
kijelölt pozíciót. Az eredmé-
nyeket a hivatalos mérlegelés 
után hirdették ki. Öt évestől 
tizenhárom éves korig verse-
nyeztek a lurkók. Az első he-
lyezett Posch Vince, a máso-
dik helyezett Papp Martin lett, 
bronzérmes helyezést hárman 
értek el: Jónás Máté, Radnó 
Rita és Galina Anna. 

Augusztus 1-én a Kulcsi 
Horgász és Természetvédő 
Egyesület a faluházban tartot-

ta éves rendes közgyűlését. 
Mérei Lajos elnök üdvözölte 
a megjelent tagságot, köztük a 
település polgármesterét és al-
polgármesterét is és megállapí-
totta, hogy a közgyűlés hatá-
rozatképes. 

Az első napirendipont az 
egyesület 2019. évi beszámolója 
volt. A számadatok ismertetése 
során egyértelműen kirajzoló-
dott, hogy a szűkös gazdálkodá-
si lehetőségek mellett is pozitív 
mérleggel zárták az elmúlt évet, 
sőt tartalékuk is van elkülönít-
ve, tehát jól gazdálkodtak. Az 
egyesület szavazati joggal ren-
delkező tagjai egyhangúan el-
fogadták az egyesület vezetősé-

Zsebibabák tarisznyával 
Ballagó uzsonnával köszöntek el a legidősebb bölcsisek 

Az első nyári hónap 
az iskolás és óvodás 
ballagások megható 
képeivel volt tele.  
A legkisebbek,  
a bölcsisek ballagása 
július közepén volt. 

Ünnepélyes búcsú uzsonnára 
kapott meghívót minden érin-
tett család, így szülő és nagy-
szülő is izgatottan feszengett 
a csoportszobában elhelyezett 
padokon várva a gyerekkekkel 
a búcsút. A bölcsis karmeste-
rek mind kisorakoztak a meg-
hívottak elé.  Holl Tamásné, 
Kata vezetői köszöntője után, 
Fridrichné Enyedi Zsanett kis-
gyermeknevelő vagy ahogy a 
gyerekek emlegetik Zsani kö-
szönt el Klaudia – a másik kis-
gyermek nevelő – és Erika – a 
dadusok gyöngye – nevében 
is a tizenkét óvodába készü-

lő zsebibabás kisgyerektől és 
szüleiktől. 

–  Egyszer mindennek elér-
kezik a vége, és akkor búcsúz-
ni kell. A búcsú nemes feladat. 
Fontos, mert lezár egy idősza-
kot, az élet egy szakaszát. De a 
bezáruló ajtótól nem kell meg-

ijedni. Tudni kell az irány felé 
fordulni, hiszen most az óvoda 
ajtaja nyílik ki. 

Majd így folytatta a szülők-
höz szólva, ugye mindenkibe él 
a kép az első napokról, az első 
lépésekről. Mindannyian őriz-
tek néhány emléket az első ta-

lálkozásról, az első benyomás-
ról, a beszoktatás néha nehéz, 
rögös útjáról. Szorongással, vá-
rakozással indultatok az úton a 
gyermekeitekkel, amelyen most 
egy útelágazáshoz értetek. A kö-
zös és sikeres munkánk gyümöl-
cse beérett így a gyermekek szí-
nes élményekkel gazdagon, biz-
tos alapokkal kezdhetik meg az 
óvodát. Szeretnénk megköszön-
ni, hogy ránk bíztátok a legféltet-
tebb kincseiteket, a gyermekeite-
ket. Köszönjük az együtt töltött 
időt, a lelkesedést, a jóindulatot, 
a bizalmat, amit kaptunk tőletek 
– mondta el Zsani néni.

A szülői közösség ajándékkal 
köszönte meg a nevelők törődé-
sét, majd minden gyermek,  át-
vette a ballagási jelképet a ta-
risznyát és az egész éves mun-
kájukat tartalmazó dossziét. Az 
ünnepség uzsonnával és közös 
játékkal fejeződött be.

Bálintnak Kata és Klaudia adta át a tarisznyát  
és a műveit tartalmazó mappát

Felnőtt 
horgászverseny 

lesz 2020. augusztus 
15-én, a Hullám utca alatti 

Duna-partszakaszon. 
A mára már hagyományos 

24 órás horgászverseny  
8 órától kezdődik  

és másnap 8 óráig 
tart. 

gének beszámolóját. A második 
fontos kérdés a civil szervezet 
2020. évre vonatkozó tervei vol-
tak. Szó esett többek között az 
alpolgármester, Fekete György 
segítségével beadott pályázata-
ikról. Végezetül a közgyűlés tá-
jékoztatni volt kénytelen a meg-
jelent tagságot, hogy hosszú idő 
óta sikeresen végzett gazdasá-
gi felelős pozíciójáról Rakovszki 
Elektra 2021. januárjától le-
mond tisztségéről.
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Belátások címmel 
július 17-én, több mint 
harminc dunaújvárosi 
kötődésű képző- és 
iparművész munkáiból 
nyílt tárlat a Kortárs 
Művészeti Intézetben 
(KMI) Dunaújváros 
megalapításának 
70.évfordulója 
alkalmából.

A kiállítás rendezői azt kérték 
a kiállító művészektől, hogy 
dunaújvárosi emlékeikre, élmé-
nyeikre fókuszálva válogassa-
nak munkáikból. Emlékezzenek 
társaikra vagy egy-egy letűnt 
időszakra abból a városból, ahol 
művésszé váltak, ahol családot 
alapítottak és dolgoztak, ahol 
megtalálták és megszólaltatták 
hangjukat.  A tárlaton kiállí-
tott többek között Kosztolányi 

György országosan elismert, 
tősgyökeres kulcsi festőművész 
is. Aki már nyolcéves korában, 

ecsetet ragadott, és Munkácsy 
festményeit másolta, majd 
a kulcsi Móricz Zsigmond 

Könyvtár vezetőjének, Marika  
néninek a portréját is megfestet-
te. Jelenleg is aktívan alkot, sőt 
tanítványai is vannak, akikkel 
közösen több sikeres kiállításuk 
is volt. Ő most a város, akkori 
nevén Sztálinváros letűnt kor-
szakát idéző képpel rukkolt elő. 
Elmondta, semmi féle politikai 
színezete nincs az alkotásnak, 
melyen együtt szerepel Sztálin, 
a Martinász szobor, a Dózsa 
Mozi melletti szökőkút békája, 
de a Vasmű főkapuja is, tetején 
a vöröscsillaggal. Egyszerűen 
így mutatja be az akkori rend-
szer jó és rossz oldalait egyaránt. 
Érdemes ellátogatni a kiállítás-
ra, hiszen sok kulcsi és felmenő-
ik is Sztálinvárosban születtek. 
A tárlat megtekintése nemcsak 
kellemes kikapcsolódást ígér, 
de a fiatalabb generáció meg-
ismerheti a város születését az 
idősebbek, pedig nosztalgiáz-
hatnak kicsit. 

Kosztolányi György és ta-
nítványainak műveiből hama-
rosan kiállítás nyílik a kulcsi 
Faluházban.

Kiállítás a Kortársban
Kulcsi művészek munkái is láthatók 

Kosztolányi György alkotása

Hihetetlen, de a Szent Korona készítői ismerhették a fény 
sebességét, a Föld tengelyének 23,5 fokos dőlésszögét, a 
Nap-Föld távolságot, a 25  920 éves Nagy Napévet, melyet 
12 részre osztva kapták az állat-öveket… 
Előadást rendezünk a tényekről és véleményekről a koro-
nával kapcsolatban a korona kutató mérnökcsapat egyik 
tagjával elsőkézből. A Vidám Emberek Közösségének 
szervezésében dr. Fehér András személyesen látogat el 
Kulcsra. 

Az előadása a Szent Koronáról a Faluházban 
augusztus 19-én, 17 órától hallgatható meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes. 

Július végével a 
pályázat beküldési 
határidőjének 
végéhez is értünk. 

Őszintén szólva kicsit saj-
nálom, mert nagyon izgal-
mas volt újabb és újabb fo-
tókat nézegetni Kulcsról az 
önök szemüvegén keresz-
tül. Közel húszan küldtek 
pályamunkákat felhívá-
sunkra, köszönjük szépen. 

Minden alkotást bemu-
tatunk és megmutatunk a 
kulcsi közvéleménynek is a 
lehető legtöbb fórumon. A 

Krónika hasábjain túl a te-
lepülés minden megjelené-
sében célunk szerepeltetni 
az alkotásokat. A beérke-
zett pályaműveket szak-
mai zsűri fogja elbírál-
ni. A fotópályázatra beér-
kezett teljes anyagból ki-
állítást fogunk rendezni, 
ahol kihirdetjük a három 
legkülönlegesebb alkotást 
is. Köszönjük a munkáju-
kat, gratulálunk az alkotá-
sokhoz.

A kiállítás és eredmény-
hirdetés pontos időpontjá-
ról később adunk hírt.

Fotópályázat
Közel húszan küldték be fotóikat 

Tények és vélemények
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Idén újra vízre 
szálltak, immár ötödik 
alkalommal a Jármai 
Károly Csepel-sziget-
kerülő vízitúra evezősei. 
A négynapos program 
kellemes napsütésben 
vette kezdetét huszonöt 
résztvevővel a kulcsi 
hajóállomásról.

Az irigylésre méltó és meg-
kérdőjelezhetetlen sporttelje-
sítmény mellett felmerülhet 
bennünk a kérdés, hogy miért 
pont Jármai Károly lett a vízi-
túra névadója?

A Jármai név sokaknak isme-
rősen csenghet. Dr. Keleméri 
Gábor, a híres előd emlékét 
őrző unoka manapság is el-el-
megy mellettünk a kulcsi utcá-
kon – ő egyébként a vízitúra öt-
letgazdája is – és olvashatjuk a 
Jármai nevet a kulcsi faluház-
nál, vagy láthatjuk a híres állat-
orvos-professzor mellszobrát az 
óvoda előtti szoborparkban. A 
neves állatorvos 1920-ban ve-
tette meg a lábát Kulcs-pusztán. 

Megalapította a KUPAC-ot, és 
első számú vezetője volt, tu-
dományos ismertsége és ked-
ves modora szívesen látott 
vendégekké tette a kulcsi eve-
zős csapatot vízitúráik során a 
szomszédos településeken. A 
professzor személyisége hoz-
zájárult, hogy az állatorvosi kö-
zösség kedvelt üdülőtelepülése 
legyen Kulcs, így készülhetett 
el a KUPAC-tagság segítsé-
gével egy kényelmes gyalogút 
vagy csónakház is.

Tehát a híres elődöt követve 
július 8-án délelőtt tíz órakor 
vízre szálltak két-, három- és öt-
személyes túrakenuikkal és egy 
motoros mentőhajó kíséretével 
a kulcsiak. Az ötszemélyes hajó 
a Lajos bá nevet viseli, amely-
nek szintén kedves történe-
te van. A kenu felújításával és 
névadásával a múlt év során el-
hunyt Bacsa Lajosra emlékeztek 
a KSE Vízitúra Szakosztályának 
tagjai, aki évtizedeken át volt a 
szakosztály motorja. 

A hajóállomási gyülekező-
nél a túra résztvevőit maga 

a polgármester várta villás-
reggelivel. Minden vízitúrázó 
már napokkal az indulás előtt 
megkezdi a készülődést, mert 
minden felszerelést, a telefon-
tól a ruhákig vízhatlan csoma-
golásban kell magukkal vinni-
ük, felkészülve így, az időjárás 
viszontagságaira, vagy az eset-
leges borulásokra is.

A túra egyik állandó 
résztvevője Jobb Gyula pol-
gármester is, akit ilyen-
kor négy-öt napra mellőzni 
kényszerül a kulcsi lakosság. 
– A túra célja a Csepel-sziget 
megkerülése. Amikor néhány 
évvel ezelőtt elkezdtük a má-
ra hagyományossá vált túrát, 
még csak négyen voltunk két 
hajóval. Ma már szinte sorsot 
kell húzni, ki jöhet el a rendel-
kezésre álló hajók függvényé-
ben. A túra során két óránként 
megállunk pihenni, némi fel-
frissülés és energia-utánpótlás 
után, jó idő esetén még egy 
kis dunai fürdőzés is belefér, 
csak ezek után indulunk to-
vább. Három megállónk van 

Dömsöd, Dunavarsány és 
Csepel. Itt szoktunk éjsza-
kázni is, de nem sátorozunk. 
Bevallottan ahhoz minden-
ki kicsit kényelmes, ezért az 
egyesületi telephelyeken al-
szunk. Semmivel nem össze-
hasonlítható nagyszerű él-
mény ez a túra minden év-
ben a résztvevőknek – mond-
ta el Jobb Gyula.

– Gyakorlatilag már a ha-
zaérkezés után azonnal ki-
tűzzük a következő évi túra 
időpontját, hogy e köré ter-
vezhessünk minden mást – 
egészítette ki Szabados Imre 
a KSE elnöke, aki szintén a 
Jármai-túra résztvevője volt. 
Közvetlen a hajók indulása 
előtt rövid búcsú következett az 
itthon maradt családtagoktól, 
majd a szintén túrázó Fodor 
István református lelkipásztor 
áldása után és Lukács János 
szakosztályvezető biztonsági 
intéseit követően megszólalt az 
indulásra hívó kürt hangja, és 
az ötödik Jármai-túra résztve-
vői elhajóztak.

négy kalandos nap együtt, 
a csepel-sziget felé
Beszámoló egy kalandos vízi túráról, amit Jármai Károly neve fémjelez 

A 2020. évben megrendezett Jármai túra résztvevői 
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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 
 Nagy Eszter 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 káplán 
 Győri Balázs István  06 (30) 299-0428

 szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160 
 Lukács János   06 (30) 931-9564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 
 Kinter Gyula 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok

Kulcs településen eddig 
két alkalommal, július 
8-án és július 22-én 
történt központi, földi 
kémiai szúnyoggyérítés. 

A következő alkalom augusz-
tus 5-én lesz. Jó hír azonban, 
hogy a kormány rendelete 
alapján 180 napra engedélyez-
ték a légi kémiai szúnyogírtást.

A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ (NNK), fi-
gyelembe véve egy esetleges 
szúnyogok okozta betegség-
hullám megjelenését, 180 nap-
ra engedélyezte a légi kémiai 
szúnyogirtást – tájékoztatta az 
NNK hétfőn az MTI-t.

Az intézkedésre az-
után került sor, hogy az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) ar-
ról tájékoztatta az országos 
tisztifőorvost, hogy az el-
múlt hetek esőzései miatt el-
szaporodtak a szúnyogok és 
a megfelelő mértékű gyérí-
tés a meglévő biológiai, illet-
ve földi, kémiai módszerekkel 
már nem biztosítható. Ezért az 
NNK deltametrin és természe-
tes piretrin hatóanyagtartalmú 
biocid termékekkel engedé-
lyezte a szúnyogok légi úton 
történő gyérítését.

A rovarok a csípés kellemet-
len érzésén túl több fertőző be-
tegség terjesztői lehetnek, rá-
adásul az utóbbi években több 
olyan trópusi szúnyogfaj is 
megjelent, amely forró égövi 
betegségeket terjeszt  – áll a 
közleményben.

Arra figyelmeztetnek, hogy 
a szúnyoggyérítés idején a sza-
badban tárolt tárgyakat, ruhá-
kat le kell takarni vagy zárt tér-
be kell vinni. A kezelés alatt és 
után egy órán át az ablakokat, 
ajtókat zárva kell tartani, a szel-
lőztető berendezéseket pedig ki 
kell kapcsolni.

A népegészségügyi központ 
arra is kitért, hogy a szúnyogok 
ellen egyénileg is védekezhe-
tünk az épületek körüli, a szú-
nyoglárváknak otthont adó, ki-
sebb pangó tócsák, például víz-
zel teli kaspók megszüntetésé-
vel, kiürítésével.

„Az emberi egészség védel-
me és a természetes környezet 
védelme szorosan összefügg 
egymással. Tegyünk közösen 
érte!” – fogalmazott az NNK.

A szúnyoggyérítés ütemter-
ve, a beavatkozások helyszí-
ne és ideje letölthető az OKF 
honlapjáról, a  https://www.
katasztrofavedelem.hu/43/he-
ti-programok címről.

csípős téma
180 napra engedélyezték a légi írtást 

1.  Adony, Czigler tó – Kulcs, Arany János utcai kereszt (kb. 
7 km). Indulás: 2020. augusztus 15-én 9-kor.

2.  Dunaújváros, Óvárosi római katolikus templom – Kulcs, 
Arany J. utcai kereszt (kb. 12 km). Indulás: 2020. augusz-
tus 15-én 7.30-kor.

A jelentkezőket fogadja és felvilágosítást ad Radnóné Erzsike:
+36	(20)	581-9483	•	e-mail:	radnoerzsi@gmail.com
A kulcsi keresztnél szerény agapéval egybekötött beszélgetés lesz 
az év eddigi küzdelmeiről, a családok által megélt nehézségekről, 
a világ testi és lelki egészségéről.

Jöjjön Kulcsra, szeretettel várjuk!

1 Úton zarándoknap: útvonalak
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lapzárta: a hónap utolsó péntekén. megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. 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.

Sok szeretettel köszöntjük 
kedves Olvasó! Ismét eltelt 
egy hónap. Ismét jelentke-
zünk cikksorozatunk legújabb 
részével. Köszönjük, hogy 
eddig kitartottak, és olvas-
ták, esetleg várták. Reméljük, 
hogy gazdagodtak ezáltal 
lelkiekben, és tudásszomjuk 
valamelyest csökkent. Nagy 
örömmel jelentjük be, hogy a 
korona-vírus miatt elmaradt 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus, mely idén ke-
rült volna megrendezésre, 
ami miatt cikksorozatunk el-
indult, újabb dátumot kapott. 
Ez a Kongresszus 2021 szept-
ember 5.-12. között kerül 
megrendezésre. Reméljük, 
hogy az idő tolódásával még 
inkább kedvet kapnak, hogy 
részt vegyenek ezen. 

A címben szereplő strófát 
bizonyára jól ismerjük, hisz 
egy közkedvelt énekből idéz-
tünk. Hogy miért? Azért, mert 
jelen cikkünk témája a zarán-
doklat, mint olyan. Mit jelent 
ez, miért fontos, hogy zarán-
dokoljon az ember, és hason-
ló dolgokat szeretnénk most 
kitárgyalni, kis lelki csemege 
gyanánt.

Az ember egész életében 
jön-megy. Ha megnéznénk 
eddigi életünkben, hogy hány 
km-t tett meg, akkor valószí-
nűleg elképednénk a kapott 
számon. Reggel felkelünk, és 
már a házon belül is igen sokat 
bolyongunk. Ez olyan termé-

szetes, hogy már fel sem tűnik 
igazán számunkra. Néha még-
is szembeötlő lehet ez. Akkor, 
amikor az ember elfárad, vagy 
sok a teendő. Ilyenkor szeret-
nénk egy kicsit megpihenni, 
keresünk egy zugot, ahol egye-
dül tudunk lenni, akár család-
tagjainkat is kizárva. Hisz bár-
mennyire is szeretjük őket, kell 
néha, hogy az ember megpi-
henjen egyedül, és magával 
is foglalkozzon aktívan, vagy 
passzív-aktivitással. Vagyis 
csinálok is valamit, de igazá-
ból semmit, ám ez valahogy 
feltölt bennünket. Hogy újult 
erővel tudjuk nekifutni a ránk 
váró feladatoknak. Az ember a 
világi dolgokba annyira bele-
merül, hogy érzi: ez így nem 
mehet tovább! Több kell, mint 
elvonulni egy csendes sarok-
ba. Vágyat érez arra, hogy 
elmenjen valahová máshová, 
ami nem az otthona, akár csa-
ládostul, akár nélkülük. 

Ilyen a zarándoklat is. 
Ahogy az eredeti (latin) kife-
jezés jelentése is mutatja: ide-
gen földön való átvonulás. Ez 
alakult szépen lassan vallási 
kifejezéssé. Azért, hogy lelki-
leg és testileg felfrissüljek, töl-
tekezzek, elindulok egy olyan 
helyre, ahol még nem jártam, 
és azért, hogy Istennel benső-
ségesebb viszonyba kerüljek. 
Amióta világ a világ, azóta 
vannak zarándokok. Mindig 
találtak olyan helyeket, dolgo-
kat az emberek, ahol úgy érez-

ték, hogy közelebb vannak va-
lamilyen módon az Istenhez, 
istenekhez. Legyen az egy szent 
liget, egy templom, vagy bár-
milyen hely. Sokszor az is elég 
volt, hogy a templomi cselek-
mény nem ott történik, ahol 
eddig volt, így frissességet kap 
az ember.

Világunkban sok helyen 
alakultak ki katolikus zarán-
dokhelyek. Vagy az átimád-
kozott hely miatt, vagy azért, 
mert az Isten valamilyen mó-
don olyan arcát mutatta meg, 
amit eddig nem. Legyen az egy 
szent megjelenése/szava által, 
vagy maga Isten vitt végbe egy 
helyen, vagy egy tárgyhoz kö-
tötten, olyan dolgot, ami túl 
mutat a józan észen. Mindezt 
azért, hogy a csoda és/vagy 
a szent által az ember útmu-
tatást kapjon arra, hogy ho-
gyan kerülhet bensőségesebb 
viszonyba az Istennel. Egy za-
rándok helyen, tehát nem a 
szentet vagy tárgyat „isteníti” 
az ember, hanem azt az Istent, 
aki jóságos arcát felénk fordít-
ja valamilyen módon. 

Így egy kegyhelyen, za-
rándoklaton, ami szentek-
hez kapcsolódik, közbenjá-
rásukat kérjük magunknak 
vagy hozzátartozóinknak. 
A Mária-kegyhelyek, -za-
rándoklatok különösen fon-
tosak az életünkben. Hisz 
Szűz Mária egyedüli módon 
kapcsolódott az Istenhez, lé-
vén, hogy megfogant méhé-

ben, és megszülte a Fiúistent. 
Hathatósabban jár közben 
értünk, és mutat utat ne-
künk, mint bármelyik szent. 
Természetesen nem lekicsi-
nyelve a többi szent segít-
ségét, személyét. Évről-évre 
zarándokok milliói indulnak 
útra egy-egy helyre, hogy ott 
együtt imádkozva próbál-
ják egyre jobban megélni az 
Isten és önnön maguk kap-
csolatát, kérve az Ő segítségét. 
Hovatovább így téve tanúsá-
got a zarándok hitérő.

Aki még nem volt zarán-
doklaton, azokat buzdítom, 
hogy menjenek el egy meg-
hirdetett zarándoklatra vagy 
kegyhelyre még nyáron, hogy 
meglássák azt, milyen feleme-
lő érzés a közös imádság és kö-
zösség egy ilyen helyen, törté-
nésen. Hisz egy zarándoklat-
ra bárki elmehet, kegyhelyet 
megnézhet. Sokszor termé-
szetesen pénztárcánkhoz is 
hozzá kell nyúlni, de mai vi-
lágunkban a buszt, vonatot, 
szolgálattevőket stb. meg kell 
fizetni, hisz mindenki pénz-
ből él.

Ha felkeltette a kedves 
Olvasó érdeklődését a cikk, ak-
kor keresse fel az iec2020.hu ol-
dalt, ahol az Eucharisztiáról és a 
Kon gresszusról is olvashat, vagy 
a mariaut.hu oldalt.

Isten áldjon mindenkit!

Győri Balázs István
káplán

hittanóra a mária úttól 
„Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom.” 
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