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Kedves olvasóink!
Mint már tapasztalhatták a Kulcsi Krónika minden hónap első hétvégéjén jelenik meg 

és minden hónap utolsó péntekén van lapzárta. Az újságot online is elolvashatja a www.kulcs.org oldalon. 
A hirdetések árairól a www.kulcs.org-on tájékozódhatnak.

A teljesebb körű tájékoztatás érdekében több újítást is megvalósítottunk. 
Így a könnyebb eligazodás érdekében használhatja a weboldalainkon az ikonnal jelölt keresőt, 

a testületi-üléseket felvételről is megnézheti a település YouTube csatornáján, 
amely a www.kulcs.eu oldalról is elérhető. 

Minden hónapban a lakosságot érintő szavazásokat hozunk létre, 
amely segítségével ön is könnyen elmondhatja a véleményét, akár egy kattintással is, 

mint ahogy tették ezt a legjobb pedagógus szavazásra leadott voksokkal is. 
Köszönjük, hogy olvasnak minket. 

Írásunkat a 9. oldalon olvashatják.

Tánc, énekszó, ügyességi 
játékok, móka, kacagás 
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A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiscsoportos óvodás avatót rendezett január 15-én délelőtt.  
A már ötéves múlttal rendelkező ünnepséget az oviban minden évben így az ideiben is,  
hatalmas nyüzsgés előzte meg. Mert az avató ceremónia előtt játékos próbatételeken kellett  
a kicsiknek bizonyítani az ügyességüket és rátermettségüket. 
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A polgármester döntött 
45 napirendi pontban született határozat az elmúlt időszakban 

Járványhelyzet 
ide, vagy oda az 
önkormányzatnak 
minden körülmények 
között működnie  
kell. 

Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének a feladatát és hatás-
körét a polgármester gyako-
rolja. Így Kulcson Jobb Gyula 
polgármester dönt a település 
ügyeiben, természetesen a 
testülettel és a bizottságok-
kal szoros együttműködésben 
és közösen meghozott hatá-
rozatok alapján. Így történt 
ez az elmúlt időszakban is. 
Decemberben és januárban 
összesen öt alkalommal 45 
napirendi pontban született 
határozat a településünk éle-
tét illető ügyekben.

Decemberben és januárban 
sok fontos kérdésben, egyebek 
mellett az óvoda nyári nyit-
va tartásáról a krónika pél-
dányszámának növeléséről és 
a tehetséggondozásról is ha-
tározat született. Lapunk ter-
jedelme azonban nem teszi 
lehetővé az összes napiren-
di pont és határozat közzété-
telét, ezért a teljesség igénye 
nélkül szubjektív válogatást 
készítettünk tisztelt olvasó-
inknak. Természetesen Kulcs 
honlapján (www.kulcs.eu)  tel-
jes terjedelmében elolvashat-
ják valamennyi polgármeste-
ri döntést. 

Lássunk tehát néhányat:
2020.december 3-án kilenc 
napirendben döntött Jobb 
Gyula polgármester. Köztük az  
„Orvosi rendelő bővítése” tár-
gyú kivitelezésre (TOP-4.1.1-
15-FE1-2016-00038) kötött 
vállalkozási szerződés határ-

idő-módosításának kérelmét 
is elutasította. Döntés szüle-
tett a Vis maior pályázati ké-
relem benyújtásáról a Hargita 
utcai földcsuszamlás helyre-
állítása érdekében és képvi-
selő-testülete hatáskörében 
eljáró polgármester 181/2020. 
(XII. 3.) határozott az Arany 
János Tehetséggondozó 
Programban való részvétel 
támogatása iránti kérelemről 
is egy kulcsi fiatal előmenete-
le érdekében. De a december 
elején született határozatok 
között szerepelt az is, amely-
ben Jobb Gyula meghatároz-
ta a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről, a vagyonnyi-
latkozatok átadásáról, nyil-
vántartásáról, és a vagyonnyi-
latkozatban foglalt személyes 
adatok védelméről szóló sza-
bályzat módosítását is.

2020. december 14-én 
mindösszesen három napiren-
di pontban határozott a tele-
pülés vezetője. Egyebek mel-
lett ekkor született az a határo-
zat is, amelyben Kulcs Községi 
Önkormányzat Kép  viselő-
testülete hatáskörében eljáró 
Kulcs Község Polgármestere 
úgy döntött, hogy az önkor-

mányzat a községünk köz-
igazgatási területén kialakított 
közterületi térfigyelő rendsze-
rét a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság útján kí-
vánja működtetni.

A múlt év végén, december 
22-én csak két határozathoza-
tal jött létre. Ekkor hivatalo-
san a testület nevében a pol-
gármester, úgy döntött,  hogy 
az „orvosi rendelő bővíté-
se” tárgyú, (EKR azonosító: 
EKR:001216972019) létrejött 
vállalkozási szerződés elál-
lás útján történő megszünte-
tése ügyében Kulcs Községi 
Önkormányzat teljes körű 
jogorvoslati eljárásban törté-
nő képviseletével megbízott 
egy ügyvédi irodát, hogy a 
településvezetés felkérésére a 
kivitelezésre kötött vállalko-
zási szerződést felbontsa. 

Január 12-én húsz kérdés-
ben mondta ki a végső szót a 
polgármester. Többek között 
három újabb játszótér építéssel 
kapcsolatban, a tervdokumen-
táció készítés, műszaki ellenőr-
zés szolgáltatás és projektme-
nedzsment feladatok elvégzé-
sével kapcsolatos ajánlatokról 
határozott a falu első embe-
re. Szintén született megál-
lapodás a közműfejlesztések 
megvalósításának kivitelezé-
sével, a buszmegálló, buszfor-
duló, és az útfejlesztés, járda-
építés, parkolóépítés megvaló-
sítása ügyében is, mint ahogy 
a „Bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása, bővítése” tárgyú projekt 
kivitelezésében is haladt előre 
a döntés segítségével a telepü-
lés fejlesztés.

Ezen a januári napon rév-
be ért a Nap Háza és Hold 
Udvara tulajdonjoga is, 
mert határozott a vezető ar-

ról is, hogy a Kulcs Községi 
Önkormányzat ingatlano-
kat és felszereléseket vásá-
rol az Esőemberek Szüleinek 
Duna újvárosi Egyesülete elne-
vezésű szervezettől. De ekkor 
döntött úgy a polgármester, 
hogy elfogadja Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testületének 2021. évi munka-
tervét is. Határozathozatal 
született a község felnőtt há-
ziorvosi praxisát érintő kép-
viselői indítvány kapcsán  
dr. Fenyvesi Béla háziorvos 
személyi jellegű juttatásai-
nak jelentős mértékű emelé-
séről is.

Január 20-án tizenegy 
ügyben volt szükség a te-
lepülés vezetés döntésére. 
Egyebek mellett Kulcs Köz-
ség Polgármestere, a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde nyári zárva tartását 
2021. július 1-től 2021. július 
31-ig engedélyezte és elfogadta 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselőinek beszámolóját a 
2020. évi tevékenységükről (ezt 
elolvashatják a honlapon és a 
krónika hasábjain is két rész-
letben – a szerk.). De határo-
zatban rögzítették azt is, hogy 
Kulcs Községi Önkormányzat 
indul az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium az 
IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. által, az illegális hulla-
déklerakók felszámolása ér-
dekében „Tisztítsuk meg az 
Országot!” projekt címmel 
meghirdetett pályázati fel-
híváson. A benyújtott pá-
lyázatban igényelt támoga-
tás összege: 20.157.439 Ft, 
azaz Húszmillió-százötven-
hétezer-négyszázharminc ki-
lenc forint. mely 100% támo-
gatási intenzitással bír, önerőt 
nem igényel.

Jobb Gyula polgármester
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A kormány oltási 
tervének megfelelően 
már január első hetében 
az egészségügyi 
dolgozók oltása 
mellett fokozatosan 
meg kezdődtek 
az idősotthonok 
személyzetének és 
lakóinak a koronavírus 
elleni védőoltása is. 

A tervek szerint az egészségügyi 
dolgozók mellett a legveszé-
lyeztetettebb csoportok kapják 
meg elsőként a vakcinát. Mivel 
a járvány tavaszi hullámában 
nyilvánvalóvá vált, hogy a nagy 
létszámú idősotthonokban ki-
emelkedő a gócpontok kialaku-
lásának kockázata, ezért kezdő-
dött meg a lehető leghamarabb 
az idősotthonokban élők és 
dolgozók beoltása is. Elsőként 
az ország négy legnagyobb lét-
számú idősotthonában végez-
ték el az oltást, így két fővárosi. 
Először a 150 főnél nagyobb 
létszámú intézményekben kap-
ták meg a vakcinát a bentlakók 

és a dolgozók, később a leg-
alább száz embert ellátó ottho-
nokban folytatták a munkát a 
mobil oltócsapatok – közölte a 
Koronavírus Sajtóközpont.

A kulcsi bentlakásos időseket 
és pszichiátriai betegséggel élő-
ket gondozó intézményekben 
összesen 60 idős ember él, aki-
ket 25 dolgozó lát el. Flaskárné 

dr. Hőnigh Magdolnát, az idős 
gondozással foglalkozó cég a 
Napfény 2001 Kft. tulajdonosát 
kérdeztük meg a vakcinával kap-
csolatos tapasztalatairól.

A legutóbbi tesztelés a ko-
ronavírus fertőzésre január 20-

án, szerdán volt. Mivel minden-
ki negatív lett, ezért készen ál-
lunk az oltásra. Már csak azért 
is mert dr. Fenyvesi Béla házior-
vos egy tájékoztató előadás ke-
retében felvilágosította a bent-
lakókat, és a kollégáimat. Így a 
vakcinával kapcsolatos kérdései-
re mindenki egyértelmű válaszo-
kat kaphatott. Talán pont ezért, 

amikor felmértük az igényeket a 
koronavírus elleni oltásról mind 
a lakók, mind a dolgozók 90 szá-
zaléka úgy döntött, hogy élni kí-
ván a lehetőséggel. Az igénye-
ket két héttel ezelőtt írásban is 
megküldtük az érintett hivatalos 

szervnek. Szerintem ez egy ki-
emelkedően magas arányú, szin-
te egyöntetű döntés részünkről. 

Országos szinten arról érte-
sültem, hogy a 100 főnél maga-
sabb ellátott számmal dolgozó 
intézményekben megkezdődtek 
az oltások, de további, vagy en-
nél bővebb információim nin-
csenek. Pedig mi is tűkön ülünk, 
hiszen nekünk az egyetlen lehe-
tőségünk a nyitásra az oltás ad-
ta védelem. Hiszen gondoljanak 
csak bele, hogy nálunk abszolút 
és totális kijárási és látogatási tila-
lom van, amely már fél éve tart, 
utoljára csak nyáron volt egy kis 
könnyítés. 

Én egyébként komolyan azt 
hiszem, hogy a munkánk előfel-
tétele a védőoltás, mert enélkül 
veszélyeztetnénk a betegek életét. 
Ezért is várom az oltások folyta-
tását. Nem akarok patetikus len-
ni, de nekünk valóban az életünk 
múlik rajta.

A cikk születése után január 
28-án megkapták az első oltást 
az idősotthon dolgozói és lakói 
közül is azok, akik igényelték.

E rovatunkban településünk 
lakóit leginkább foglalkoztató 
kérdésekre elsőkézből az 
illetékeseket megszólítva 
keressük a válaszokat.

Nem túlzás azt állítani, hogy már több 
hónapja és jelenleg is az elkészült csator-
nahálózat használatba vételének várva-
várt határideje az, ami a legtöbb kérdést 
veti fel Kulcson. Korábbi számainkban 

már olvashatták a csatorna kivitelezés 
projekt vezetőjével Bíró Kornéllal készült 
riportjainkat. 

Legfrissebb információnk szerint, 
azonban Bíró Kornél leköszönt és a fel-
adatait nemrégiben Nagy Sándor vette át. 
A negyven éves fiatal szakember már a kul-
csi csatornahálózat tervezésében is részt 
vett és 2002 óta dolgozik a mélyépítés ki-
vitelezés ágazatban. Tehát komoly rálátás-
sal bír az egész projektre az elejétől a vé-

géig. Januárban Jobb Gyula polgármester 
hívta egyeztetésre a hivatalba. Ekkor sike-
rült feltennünk a mindenkit érdeklő kér-
dést: mikor köthetünk rá a csatornára?

–  Úgy látom, hogy márciusban már 
használatba vehetik a kulcsiak a szenny-
vízcsatornát. A rákötések abban az esetben 
relizálódhatnak, ha az érintett szolgáltatók 
közötti jogi megállapodások véglegesítése 
megtörténik – tájékoztatta a Krónika ol-
vasóit Nagy Sándor projektvezető.

Kulcskérdés
Mikor használhatjuk a csatornahálózatot? 

„Nekünk valóban  
az életünk múlik rajta” 
A kulcsi időseket ellátó intézmények szinte valamennyi lakója és dolgozója igényelte a védőoltást 
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A Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
valamennyi tagja elkészítette  
a törvényi rendelkezéseknek megfelelően  
a 2020. évi munkájáról a beszámolót. Lapunk hasábjain 
két részletben közöljük majd az önkormányzati vezetők 
munkájáról készült tájékoztatókat, amelyeket teljes 
terjedelmükben,  változtatás nélkül olvashatnak.  

Polgármesteri beszámoló
a 2020. évben végzett  
képviselői munkáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 32. § (1) bek. k) pontja úgy rendelkezik, hogy az önkor-
mányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárok-
kal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt a 
képiviselői tevékenységéről.

E jogszabályi kötelezettségnek megfelelően nyújtom be beszá-
molómat a 2020. évben végzett képviselői tevékenységemről.

A 2020-as évet elsősorban a próbatétel, a beérés, és a és tovább-
lépés évének tekintem.

A választást követő időszak első évében a testületi tagok között 
a szerepek, feladatok elosztását, a jó együttműködés megteremtését 
tűztem ki célul. A jó együttműködés, és a kommunikáció belső ki-
alakításának helyességét igazolta a járványhelyzet első tavaszi üteme.

Minden képviselő, intézményvezető, a hivatali dolgozók és min-
den önkormányzati dolgozó kiválóan végezte a dolgát a közösség 
érdekében. A járványügyi korlátozások a kapcsolatok beszűkülé-
sét, a rendezvények teljes elmaradását eredményezték, mindez az 
évek alatt kialakult kulturális, és művelődési rendezvény naptárun-
kat teljesen felborította.

A próbatétel alatt ezt értem. 
 Egy olyan világot élünk, ahol a személyes találkozások helyett 

az online kommunikáció, a lelki kapcsolatok, és a pozitív gondol-
kodásunk jelenti az erőt, ami átlendít bennünket a nehézségeken.

Ebben kérem minden lakótársam pozitív hozzáállását, megér-
tését és együttműködését.

Mi végezzük a dolgunkat. Működtetjük intézményeinket, inf-
rastruktúráinkat, tervezzük fejlesztéseinket mintha mi sem történt 
volna, pedig az egész világot érintő járvány pénzügyi terheit a kor-
mánynak, és az önkormányzatoknak közösen kell vállalnia. Sajnos 
ez együtt jár nem kis mértékű adó elvonással, költségek átcsopor-
tosításával. Ennek ellenére Önkormányzatunk költségvetése, és gaz-
dálkodása kiegyensúlyozott. Köszönöm ezt a hivatalban dolgozó 
pénzügyes kollégáknak, és a gazdasági bizottságnak.

A településünk fejlődése feladatként adta számunkra, hogy a 
település szerkezetet, és a helyi építési szabályokat újra gondol-
juk, és előre gondolkodva terveztessük azt meg. Ennek eredménye-
képpen elkészült és folyamatban van az elfogadása a Helyi Építési 
Szabályzatnak. 

 A tavalyi évben is előre léptünk, csak hogy néhány fejlesz-
tést említsek:
1.  A sportpályán felépült a gyermekes családok számára az igen 

közkedvelt felnőtt és gyermekjátszótér. 
2. Felújítottuk Kulcs legforgalmasabb utcáját a Kossuth Lajos 

utcát a központban.
3.  Elkészült, és a napokban vesszük át a közbiztonságunkat 

szolgáló kamera rendszert, illetve az ezzel együtt telepített 
10 wifi pontot. A kamerarendszert önerőből, a hozzá kiépí-
tett Wifi rendszert az elnyert EU forrásból valósítottuk meg. 

4.  Sor került egy traktor és ahhoz különböző tartozékok meg-
vásárlására. 

5.  Az orvosi eszközök beszerzése keretében a felnőtt és gyermek 
háziorvos, a fogorvos és a védőnők igényei alapján minden 
szükséges eszközt a lakosság ellátása érdekében az egészség-
ügyi dolgozók rendelkezésére bocsátottunk.

6.  Nem maradt el az óvodai játszóudvar felújítása sem.

A benyújtott pályázataink folyamatosan beérnek, és a koráb-
ban megálmodott koncepcióinkat, elképzeléseinket sorban meg-
valósítjuk. Gondolok itt az orvosi rendelő bővítésre, a távfűtő-
mű építésre, vagy a buszmegállók felújítására. 

A 2020. évben rendkívül fokozott munkával rekord meny-
nyiségű pályázatot adtunk be, és nyertünk el támogatást, így a 
2021. évben realizálódhat a munka gyümölcse, hiszen az ön-
kormányzat elkülönített számláján rendelkezésre áll az elnyert 
pályázati pénz, és az idei évben folytatódnak, illetve el is in-
dulhatnak a további kivitelezési munkák: 
1.  Új bölcsödét létesítünk, amelynek helyszínét újra gondolva, 

a már meglévő óvoda mellett fogunk felépíteni, megköszön-
ve a Pálhalmai Agrospeciál Kft, és a Magyar Állam segítő 
szándékát a helyszín megvásárlásának lehetővé tételében. 

2.  Felújítjuk az óvoda tetőszerkezetét. 
3.  Befejezzük, és átadjuk az új, régen várt csatornarend-

szert, amihez nem kellett lakossági önerőt biztosítanunk. 
Megszűnnek sokunknak a folyékony hulladék elszállítás heti 
havi szintű problémái. És nem utolsósorban várhatóan lé-
nyegesen kevesebbe fog kerülni a szolgáltatás.

4.  A Rákóczi utcában megoldjuk a csapadék víz elvezetést és 
járdát építünk az óvoda parkolótól a református templomig. 

5.  Utcákat újítunk fel, látunk el szilárd burkolattal. 
6.  Fejlesztjük az óvoda előtti parkolót, illetve a parkot méltó 

módon felújítjuk.
7. A busz fordulót áthelyezzük a település széléig, ezzel köze-

lebbi kapcsolat alakul ki a hatos úttal. 
8.  Új településrészek kapnak egészséges ivóvíz vezeték rend-

szert.
9.  Az idősek nappali ellátása céljára, illetve rendezvények és 

Vásártér kialakítás céljára megvásároljuk a Rákóczi u. 4175/1, 
/2, /3 hrsz. alatti ingatlanokat, melyeket a köznyelv Nap Háza, 
Hold Udvara néven ismer.

Beszámolók a 2020-as évről  
Jobb Gyulától, Fekete Györgytől és Tótné Vass Anitától 
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10. Más településrészek is kapnak közösségi játszóteret, így a 
Sportpályán megépülő teqbal és gördeszka pálya mellett a 
Spanyol lakóparkban, és a Deák Ferenc – Bem utca keresz-
teződésben is új játszótér épül. 

11. A sokunk által közkedvelt Hajóállomás felújítására korsze-
rűsítésére is nyertünk jelentős turisztikai pályázatokat, így 
megvalósulhat a Hajóállomás épületének, csónakháznak és 
környezetének felújítása. 

 
Sajnos még mindig kísért bennünket a Duna-parti rész part-

falcsúszás problémája. Most a Hargita utca vált veszélyessé. Erre 
vis major pályázatot nyújtottunk be, amelynek előlegét már meg 
is kaptuk, de támogatói döntés még nem született. 

Ami talán a legnagyobb kihívást jelentette, és már évek óta 
dolgozik rajta az önkormányzat, hogy az általános iskolánk a 
kornak megfelelő, méltó és igényes felújítása, bővítése is meg-
történjen. Kormányzati döntés alapján ez a nagyszabású fejlesz-
tés is elkezdődhet a 2021. évben. 

Persze voltak olyan pályázataink is, melyek nem nyertek el 
támogatást, de bízunk benne, hogy a jövőben ezek a célok új-
ra ki lesznek írva, és akkor talán eredményesebbek lehetünk.

A feladatsort, és a kihívásokat látva újra egy munkás év 
vár ránk. A lehetőségeket megkaptuk,

magamat, a képviselő-testületet, a polgármesteri hivatalt, 
és az intézményi dolgozókat felkészültnek látom arra, hogy 
mindezt el is végezzük.

Köszönöm a támogatást, amit az elmúlt évben kaptam, kaptunk a 
kulcsi lakosságtól és az itt található ingatlanok tulajdonosaitól, higgyék 
el, óriási erőt jelent ez nekünk. Mi igyekszünk helytállni, Önöktől 
csak a türelmet kérjük a fejlesztések megvalósítása során.

 
Kulcs, 2021 január 08.

 Jobb Gyula
 polgármester

Tisztelt Kulcsiak!
A 2019. évi Helyi önkormányzati választáson az Önök bi-
zalmának köszönhetően képviselői mandátumot, majd pedig 
Polgármester úr felkérése és a Képviselőtársak támogatása 
révén alpolgármesteri tisztséget tölthetek be. A 2020-as év volt 
mandátumunk első teljes éve, amely a COVID világjárványnak 
köszönhetően nem szokványosan telt.

2011. évi CLXXXIX. törvény [ Mötv. ] az önkormányzati kép-
viselők kötelességeit az alábbiakban határozza meg:
• a képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabály-

zatban meghatározott módon – kezdeményezheti rendelet meg-
alkotását vagy határozat meghozatalát;

• a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), 
a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvi-
lágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc 
napon belül írásban – érdemi választ kell adni;

• kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyv-
höz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a 
jegyzőkönyvben;

• tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bi-
zottságának nyilvános vagy zárt ülésén;

• megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
• a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szüksé-

ges tájékoztatást;
• köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület mun-

kájában és döntéshozatali eljárásában részt venni;
• köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek éven-

te legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevé-
kenységéről.

Fentieket 2019-ben és a 2020-as esztendőben is maradéktalanul 
teljesítettem, a lakossági igények mentén, objektív, a település fej-
lődését szem előtt tartva foglaltam állást az egyes kérdésekben (le-
gyen az közszolgáltatóval történő egyeztetés vagy projekt tervezés). 
A kötelező feladatokon kívül az alábbiakban bemutatott feladatokat 
végeztem el, bár nehéz egyes szám első személyben írni, amikor a 
testület tagjai között folyamatos volt a kapcsolattartás, az információ 
csere, illetve a döntések és az egyes feladatok elvégzését konzultáció, 
ötletelés előzte meg. Általánosságban elmondható, hogy a testület jól 
funkcionál, a tagok folyamatosan kapcsolatban vannak.

Főbb feladataim a testületi munkában a pályázatfigyelés, a pályá-
zati anyagok elkészítésében, előkészítésében való részvétel, amely fel-
adatokat a hosszú távú fenntarthatóság, a projektek és beruházások 
egymásra épülése és szinergiája mentén, a lakossági és civil igények 
lehető legszélesebb körének bevonásával igyekeztem ellátni.

2019-es megválasztásunk után belevetettük magunkat a munká-
ba. Októberben a civil szervezeteknek tartottam bemutatót a műkö-
désükhöz szükséges pályázati források kapcsán, mivel hiszem, hogy 
a helyi civilek, ha működésük alapvető feltételeit elő lehet teremteni, 
nagy szerepet játszhatnak a településünk fejlesztésében, a helyi igé-
nyek közvetítésében és megvalósításában. Ennek fényében felaján-
lottam, hogy térítésmentesen segítek pályázati kérdésekben a helyi 
civil szervezeteknek, amennyiben igénylik. Így a KUBAK-nak már a 
következő hónapban megírtam és beadtam a NEA működési támo-
gatásra irányuló pályázatát, amelynek keretében tudott megvalósulni 
a 2020. decemberében a Fogadj örökbe egy fát kezdeményezés faül-
tetése a Rákóczi utcában. 2019-ben kezdeményeztem az újbóli kap-
csolatfelvételt a KDVVIZIG szakembereivel annak érdekében, hogy 
közösen gondolkodva találjunk megoldást a jelenleg is aktívan moz-
gó Duna-parti területeink stabilitását megteremtő pályázati források 
felkutatására és kiaknázásukra, ezzel összefüggésben képviseltem te-
lepülésünk érdekeit a Duna hajózhatóság fórumon.

A 2020-as esztendőt is ott folytattam, ahol a 2019-es eszten-
dőt abbahagytam. Civil bevonással elkészítettem és beadtam 
Testvértelepülési pályázatunkat, illetve a vízügyi igazgatóság szak-
embereivel újabb személyes konzultációt folytattam le (Polgármester 
Úrral közösen), terepbejárással összekötve (ezt további személyes és 
elektronikus kapcsolattartás követte). Egyeztettem a posta vezetőjé-
vel, hogy a szolgáltatásukat milyen módon tudjuk megkönnyíteni, 
illetve részt vettem a februári közmeghallgatáson, ahol a megjelen-
tek kérdéseire is érdemben választ tudtam adni.

Tovább folytattam pályázatfigyelő és civil szervezeteknek fel-
ajánlott pályázatírói feladataimat. Fásításra adtam be pályázatot a 
Horgász Egyesületnek, illetve elkezdtünk dolgozni a 2020. év végi 
több, mint 500 millió Ft-os támogatási igényeink összeállításán, ame-
lyek támogatásban részesültek (Hajóállomás fejlesztése, Új buszfor-
duló és P+R parkoló, Új játszóterek, Nap Háza Hold Udvara fenn-
maradó tulajdoni hányad kivásárlása és idősek nappali ellátásának 
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megszervezése, Közlekedésfejlesztési feladatok ellátása, Vízközmű 
fejlesztés). Benyújtottam igényünket a Településfásítási Programba, 
amely keretében 30 db dísz gyümölcsfát kap településünk. A Horgász 
Egyesületnek és a Polgárőr Egyesület Kulcsnak ismét írtam és ad-
tam be pályázatot, amely keretében a Horgász Egyesület 2 millió 
Ft-ot nyert eszközbeszerzésre. Továbbá a horgász egyesületnek 2020 
őszén elkészítettem a BGA-nak beadott éves működési és szakmai 
programjára a pályázati anyagát, amely elbírálásra vár, illetve be-
nyújtottam igényünket az Idősbarát Önkormányzati Díj elnyerésé-
re. Beadtam pályázatunkat a Kisfaludy Programban a Hajóállomás 
épületének felújítására, illetve eszközbeszerzésre, amelyre 5 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Összesen tehát az elmúlt 
évben megközelítőleg 550 millió Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyertünk, amely az egész képviselő-testület és a hivatal dolgo-
zóinak munkáját dícséri.

Összefogtam és véleményeztettem a képviselő-társakkal a 2021-
2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési igényeket (Polgármester 
úr bevonásával), gazdasági programot és településfejlesztési koncep-
ció háttéranyagát, a kapott projektötleteket több ízben rendszerez-
tem és elküldtem a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal kapcso-
lattartásra kijelölt munkatársának.

A márciusitól az életünk részét képező világjárvány a szokvá-
nyos munkát némiképp felborította, de a testületi munka, bár a 
színfalak mögött, tovább folytatódott. Online értekeztünk, tartot-
tunk ülést minden héten, volt, amikor heti 2 alkalommal is (a ha-
vi 1 ülés helyett), sikerült megszervezni az idős lakosaink ellátását 
és védelmét, számukra a tájékoztatókat személyesen a testület tag-
jai hordták ki (csakúgy, mint a Kulcsi Krónikát). Ez úton is nagyon 
köszönjük az önkénteseknek, illetve az önkormányzati alkalmazot-
taknak, óvoda alkalmazottainak a segítséget fenti feladatok elvég-
zésében. Személyesen, saját kezűleg végeztük a köztereink és busz-
megállóink többszöri fertőtlenítését.

A sportpálya mellett létesült játszótér átadására, közösségi munka 
keretében elkészítettük a szaletlit, amelynek építse minden napján 
dolgoztam. Nagyon köszönjük, akik bármilyen formában (anyag, 
munka, étel-ital) hozzájárultak a kivitelezéshez! Közösségi munka, 
segítség keretében készíttettem el az orvosi rendelő lépcsőjére a kor-
lát, amely a napokban kerül kihelyezésre, ezt is nagyon köszönjük! 
Felkaroltuk (több képviselő társammal együtt) a helyi kezdeménye-
zéseket, úgymint a márciusi szemétszedés, aktívan részt vettünk raj-
ta és egy kis forró tea-zsíros kenyér formájában vendégül is tudtuk 
látni a résztvevőket. Örökbe fogadtuk a Faluház előtti teret, amelyet 
több képviselő társsal együtt saját forrásból és munkával, továbbá 
magán segítséggel tettünk szebbé. A lakossági igényeket látva, meg-
szerveztem a decemberi zöldhulladék szállítást a szolgáltatóval, to-
vábbá a szelektív edényzet osztás megszervezését is megkezdtem, 
amelyre várhatóan 2021-ben kerül majd sor.

A képviselő-testület tagjaival megkezdtük a települési mini 
projektek kidolgozását, amelyek közül a környezetvédelemmel, 
hulladékgazdálkodással, településképpel foglalkozó projektünk 
kidolgozásán dolgoztam és dolgozom, amely projekt mentén 
szerveztem az előző éves munkám egy részét (illegális hulla-
déklerakók felszámolása és megfigyelése pályázat figyelés, kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos pályázatírás, civil és magán ak-
ciók felkarolása, szelektív edényzet osztásának szervezése, ku-

kák készíttetése az éves jutalomból a temetőbe – amelyek ki-
helyezése folyamatban van).

Igyekeztünk és sikerült is rendeznünk a háziorvosi praxis kap-
csán hosszú ideje fennálló nézeteltérést és olyan kompromisszu-
mos megoldást találtunk a helyi lakosok egészségügyi alapellátásá-
nak maximális kiszolgálása érdekében, amellyel minden érintett fél 
elégedett. Ezen munkában is aktívan részt vettem.

Fontos kiemelnem, hogy a lakosokkal aktívan kapcsolatot tar-
tottam az elmúlt időszakban, mind személyesen, mind pedig kép-
viselői oldalunkon, telefonon keresztül, illetve ezt továbbra is biz-
tosítani kívánom, keressenek bátran!

Köszönöm a megtisztelő bizalmukat, továbbra is állok szíves ren-
delkezésükre, várom ötleteiket!

Kulcs, 2021.01.10.
Fekete György

önkormányzati képviselő, alpolgármester

Képviselői beszámoló 
2019-2020 év
Tisztelt választóim, Tisztelt Kulcsiak!
Nagy izgalommal indult az első év, rengeteg tanulni való és inger 
ért bennünket. 

A Környezetvédelmi, Kulturális, Kommunikációs, Oktatási-
nevelési, Sport, Civil összefogást elősegítő és Település -fenntartá-
si Bizottság Elnökévé választottak képviselő társaim. Bizottsági ta-
gok, Posch János Képviselőként, Halász Tibor külsős tagként segíti 
a munkát. A számomra igen fontos Falu rendezvények, programok 
szervezésében, újak létrehozásában vettem részt. Továbbá a szívem-
hez közel álló Szüreti mulatság szervezésében és lebonyolításában 
is. Képviselő társaimmal együtt örökbe fogadtuk az Önkormányzat 
előtti parkot, amit felújítottunk, és mind a mai napig rendben tar-
tunk. Ösztönözve ezzel a lakosságot arra, hogy településünket együtt 
szebbé tegyük. A kulcsi elektronikai és fém hulladék gyűjtés is a 
környezetünk tisztábbá és élhetőbbé tétele végett lett megszervezve. 
Mindemelett az új játszótér megvalósításában is szerepet vállaltam 
egy önkéntes csapattal. Képviselőtársaimmal együtt körzetekre osztva 
a települést havonta juttatjuk el a Kulcsi Krónikát lehetőség szerint 
minden kulcsi postaládájába, ezzel is csökkentve az Önkormányzat 
azon kiadását, ami a terjesztési költség lenne.

Mivel fontassak számomra a gyerekek így a Faluház vezetővel 
karöltve szerveztük le a nekik szóló különböző rendezvényeket. A 
diákok 50 órás közösségi szolgálatának könnyebb teljesíthetősége 
végett, több dunaújvárosi középiskolával is szerződést kötöttünk. 
Ez mind helyi, mind a környékbeli diákok számára nagy segítség-
ként szolgál.

Sajnos tavasztól egy mindenki számára nehéz időszak kezdődött 
a COVID 19 járvány miatt, ahol az idős korosztály volt a legve-
szélyeztetettebb. A segítséget kérő 65 év felettiek napi ellátását segí-
tettem több önkéntes kulcsi lakossal.  Képviselői munkámat a jár-
ványhelyzetre való tekintettel sajnos korlátozva tudtam megvalósí-
tani, tehát több fennálló feladat elvégzése is vár még ránk. Eme ne-
hézségek ellenére, töretlenül folytatjuk munkánkat a jövő évben is.

2021. 01. 08.
Tóthné Vass Anita

Beszámoló a 2020-as évről
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A megvalósult 
beruházás tizennégy  
új közvilágítási 
oszlopon huszonhét 
kamerát és tíz wifi 
pontot foglal magában.  
A tesztüzem befejezése 
és a hivatalos 
engedélyezések után 
ezeket a biztonsági 
berendezéseket a 
rendőrség fogja 
üzemeltetni, az 
adatkezelési 
feladatokat a körzeti 
megbízott látja majd el.

Január 11-én hétfőn reg-
gel fél kilenckor az új tér-
figyelőrendszer műszaki át-
adó ünnepségre gyülekeztek 
az óvoda parkolójában az ön-
kormányzati vezetők, a pro-
jektben közreműködő szak-
emberek, a rendőrség, és a 
polgárőrség képviselői.

– Több éves tervezés, szá-
mos szakmai egyeztetés és sok 
órányi előkészítő munka után 
az elmúlt év novemberben el-
készült a település biztonsá-
ga érdekében minőségben és 
szolgáltatásokban is újszerű 
közterületi videómegfigyelő 
rendszerünk. Az önkormány-
zati forrásból  megvalósult be-
ruházásból a kivitelezés mint-
egy 12 millió forint volt és az 
E-ON munkája további nagy-
ságrendileg 2 millió forintba 
került önkormányzatunknak.
Igazi öröm számomra, hogy 
immár fizikai valójában is fel-
tekinthetünk az új kamerákra, 
mert polgármesterré választá-
somkor egy elavult, nem mű-
ködő rendszert örököltünk és 
ma már huszonhét darab nagy 

felbontású kamerával, speci-
ális rendszámfelismeréssel és 
körözöttjármű-azonosítással 
szolgálhatjuk a lakosság biz-
tonságát. Sokan várták és tá-
mogatták a projektet, hiszen 
a rosszfiúk soha nem pihen-
nek. Köszönöm a forrást a kor-
mányzatnak, a munkájukat a 
kivitelezőknek, a mindenkori 
képviselő társaimnak és a hi-

vatali dolgozóknak- mondta el 
Jobb Gyula polgármester.

A kivitelező cég a Geo 
Vision Hungária Kft. ügyve-
zetője Révész Péter átadó be-
szédében egyebek között el-
mondta: 14 megfigyelési pon-
tot, azaz oszlopot telepítettek a 
faluba, ahová összesen 27 ka-
merát szereltek fel. A kame-
rák képe nagyobb részt veze-

ték nélküli hálózaton jut be 
a központba és ott egy biz-
tonságos szerveren tárolód-
nak a felvételek. A kamerák 
között megtalálható 3 speci-
ális rendszámfelismerő kame-
ra is, amely a be- és kiveze-
tő utakon  figyeli a forgalmat 
és rögzíti az elhaladó jármű-
vek rendszámait nappal és éj-
jel is. A többi kamera egyéb 
terület, utcarész, járda és fon-
tosabb kereszteződések meg-
figyelését végzi. 

A szerver  és persze a ka-
meráink is szünetmentes 
áram forrásról működnek, 
így áramszünet esetén is fo-
lyamatos marad a megfigye-
lés. A képek mozgásérzéke-
lésre, időzítetten és objektum 
változás alapon is tárolódnak, 
így többféleképpen segíthetik 
a rendőrség munkáját felde-
rítéskor és visszakereséskor. 

Ezt követően Suszter Tamás 
a Dunaújvárosi Rendőr -
kapitányságvezető rendőr al-
ezredes úgy fogalmazott: ilyen 
térfigyelő rendszerről álmodik 
minden település. 

A kulcsi vezetés a kamera-
rendszer üzemeltetését a rend-
őrségre bízta. Még hátra van 
egy nagyon fontos eljárás az 
információs hatóságnál. Csak 
ezután kezdhetjük meg a mun-
kát. Az adatkezelési feladato-
kat a körzeti megbízott látja 
majd el és kizárólag a rendőr-
ség munkatársai lesznek jogo-
sultak a felvételek megtekin-
tésére. 

Végezetül sok sikert kívánt 
a településnek az új rend-
szer sikeres alkalmazásához 
a rendőrségi kapitányság ve-
zető.

Huszonhét kamera  
a lakosság szolgálatában
Átadták a várva várt térfigyelő kamerarendszert Kulcson 
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A műszaki átadáson Deák Ibolya, Fekete Ferenc  
és Jobb Gyula



8 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

A közösségi média 
negatív hatásairól 
gyakran olvashatunk 
manapság. Ugyanakkor 
egyre többet hallani 
arról is, hogy a 
közösségi háló értő 
kezek munkájával sok 
pozitív, akár karitatív 
kezdeményezés 
szervezésének 
alapjaként is remekül 
hasznosítható.

A segíteni vágyó kulcsiak is a 
Facebook alkalmazásával szer-
veződtek annak idején, és már 
többször bebizonyították, hogy 
az összefogással milyen sokat 
lehet segíteni. Az ünnepek kö-
zeledtével a kulcsi közösség a 
már szokásosnak mondható 
élelmiszer-adományaik mel-
lett, rászoruló gyermekeknek 
tette szebbé a karácsonyt, egé-
szen különleges módon. A 
kulcsi Segíteni jó elnevezésű 
csoport angyalai már novem-
bertől készültek a nehéz sorsú 
gyermekek megajándékozásá-
ra és az élelmiszer-adományok 
összegyűjtésére.

A gyerekeknek szánt meg-
lepetések személyre szóló aján-
dékként jutottak el a boldog tu-
lajdonosukhoz, a járványügyi 
előírások maximális betartása 
mellett. Mégpedig oly módon, 
hogy a kulcsi faluház előtti bet-
lehemben helyezték el, a rászo-
ruló gyerekek ajándékaikat.

Nem bízták a véletlenre azt 
sem, hogy a gyermekek valódi 
örömöt élhessenek át az aján-
dékok láttán, ugyanis megkér-
dezték, hogy mit szeretnének, 
és a felmerült igényekre keres-
tek vállalkozó szellemű, segí-

teni vágyó kulcsi angyalokat, 
akik felvállalták egy-egy cso-
mag elkészítését. Így összesen 
harmincegy nehéz sorsú kul-
csi gyermek örülhetett a ka-
rácsony előtti vasárnap, az an-
gyali szeretettel összeállított 
ajándékoknak a faluház előtti 
betlehemnél, és tíz kulcsi csa-
lád kapott szintén a Segíteni jó 
Kulcs közösségének és a Kulcsi 
Bolhapiac árusainak és vásárló-
inak jóvoltából alapvető élelmi-
szerekből, édességből és ünne-
pi sütéshez szükséges alapanya-
gokból összeállított adományt. 
Az angyali küldetés csapata 
településünkön, így vitt közös 
erővel, valódi szeretetet a bet-
lehem figurái közé.

Kulcsi angyalok vitték  
a csomagokat a betlehembe
Több mint harminc nehéz sorsú gyermek és tíz család kapott ajándékot 

A betlehem az ajándékozás színtere is egyben a jótékony civilek jóvoltából

A névre szóló csomagon kívül ölelgetni valót is  
választhattak a gyerkőcök
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A Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde 
kiscsoportos óvodás 
avatót rendezett január 
15-én délelőtt. 

A már ötéves múlttal rendel-
kező ünnepséget az oviban 
minden évben így az ideiben 
is, hatalmas nyüzsgés előzte 
meg. Mert az avató ceremó-
nia előtt játékos próbatéte-
leken kellett a kicsiknek bi-
zonyítani az ügyességüket és 
rátermettségüket. 

Az óvodákban az évszakhoz 
kapcsolódó ünnepségek és a je-
les napok jelentik az óvodai élet 
vezérfonalát, ezeket egészítik 
ki az élethelyzeteket jelképező 

események és rendezvények, 
mint például az óvodai élet 
elkezdése, vagy a ballagás. A 
kulcsi óvoda és bölcsőde intéz-
ményvezetőjét Rendné Pocsai 
Izabellát kérdeztük a legkiseb-
bek avatása kapcsán.

– Az óvodai nevelői mun-
kánk fontos részei az ünnepek 
sajátos hangulata, az ezekhez 
kötődő hagyományok, szoká-
sok felelevenítése és megélése. 
Azt szeretnénk, hogy a gyer-
mekek életét egyszerre meg-
határozó és megalapozó idő-
szakából, az ovis évekből min-
den pagony lakónak jó emlé-
kei legyen. Ezért minden év 
januárjának második hetében 
amikor már biztosan minden-

ki beszokott és elég bátorságot 
gyűjtött megrendezzük ezt a 
házi ünnepségünket. Az a cé-
lunk, hogy mi ne csak egy in-
tézményt, hanem egy bizton-
ságot nyújtó, befogadó, csalá-
dias légkört jelentsük, ahol a 
gyermekek érzelmi kötődése 
óvodánkhoz, társaikhoz és a 
felnőttekhez egyaránt bizto-
sított.

A Százholdas Pagony óvo-
dásai térképpel felszerelkez-
ve haladtak a pagonyban az 
óvónéniükkel és a dadusokkal. 
A csoportszobákban berende-
zett megállókon az ügyessé-
gi játékok közben volt, ahol 
kúszni kellett az asztal tete-
jén, mint egy csiga, vagy ug-

rani, mint a nyuszi, esetleg épí-
tőkockát válogatni szín és for-
ma szerint. Minden állomáson 
pecséttel jutalmazták az ügyes-
séget, majd végül a csoportok 
az utolsó állomáson, a tornate-
remben találkoztak. A kiscso-
portosok itt bemutatták ének 
és tánc tudásukat, majd jóma-
gam és az óvó nénik együtte-
sen felkötöttük a Százholdas 
Pagony újdonsült lakóinak 
a nyakkendőjét – mondta el 
Rendné Pocsai Izabella intéz-
ményvezető. 

Az ünnepélyes ceremónia 
zenei aláfestése természete-
sen nem lehetett más, mint 
Halász Judit Micimackós 
„himnusza”.   

Ünnepi ceremóniával avatták fel 
a legkisebbeket az óvodában
Tánc, énekszó, ügyességi játékok, móka, kacagás  
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Füri Anikó óvó néni a Nyuszi csoportos gyerekeknek köti fel a nyakkendőjüket
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A településen az 
adományozás és 
a rászorulókról 
való gondoskodás 
nem kapcsolódik 
szorosan ünnepekhez. 
Egyesületek, 
alapítványok, a 
vöröskereszt és több 
civil kezdeményezés 
is rendszeresen segít 
a nehéz helyzetben 
lévőknek.

Idén sajnos a veszélyhelyzet 
miatt az idősek otthonában 
élők teljesen elszigetelődtek a 
közösségtől, szeretteiktől, hoz-
zátartozóiktól. Csak néhány 
nappal karácsony előtt jutott 
eszébe Pádár Editnek, hogy ők 
a karácsonyi ajándékozásból 
sem részesülhetnek majd úgy, 
mint máskor. Az ötletgazda a 
közösségi média segítségével 
ajándékozási szándékához se-
gítőket keresett. Így hamaro-
san csatlakozott a jó ügyhöz 
a Segíteni jó Kulcs elnevezésű 
közösség és több kulcsi, vagy 
kulcsi kötődésű civil is.

– Csak három nappal ka-
rácsony előtt született meg 
az ötlet. Eddig minden év-
ben voltak a gyerekek kará-
csonyi műsorral az idősek-
nél, és úgy tudom, a Vidám 
Emberek Közössége is rend-
szeresen látogatta a lakókat. 
Most semmi közvetlen kap-
csolatuk nincs a faluval, sőt 
az idős emberek hónapok óta 
még a szobájukból sem jöhet-
nek ki, nem találkozhatnak ro-
konaikkal sem. Nagyon gyor-
san, de nagyon jól sikerült az 
akciónk. Az idősek otthona ré-
széről Márton Andreával vet-

tem fel a kapcsolatot. Ennek 
köszönhetően negyven, az 
idősek otthonában élő idős 
ember kapott személyre szóló 
karácsonyi üdvözletet képes-

lapon. Három segítőmmel ír-
tuk meg az idézeteket, nagyon 
megindító volt. Ezenkívül ter-
mészetesen semmi házi készí-
tésű nem jöhetett szóba aján-

dékként, kizárólag csak bolti 
csomagolásúak, tehát szalon-
cukrot, csőrös üveges üdítő-
ket és sok gyümölcsöt vittünk 
ajándékba. Természetesen a 
gondozókról sem feledkez-
tünk meg, hiszen az ő lelküket 
is ápolni kell. Nagyon nehéz a 
munkájuk, a megbecsülésünk 
és tiszteletünk jeléül nekik 
is készültünk meglepetéssel. 
Az ajándékok anyagi fedeze-
tének előteremtésében sokan, 
nagyon gyorsan és tettre ké-
szen segítettek. A motiváció-
juk sokféle, de számomra ta-
lán az a mondat foglalja ösz-
sze, ami így hangzik: „Örülök, 
hogy megtehetem” – mondta 
el Pádár Edit a kulcsi idősek 
otthonában élők megajándé-
kozásának ötletgazdája.

Örömmel töltötték meg  
az idősek otthonában élők szívét
Kulcson az idősekről sem felejtkeztek meg karácsonykor 

Péczi Eszter és Pádár Edit az adomány átadása előtt

Nagy sikere volt az ajándékoknak  
és a személyes üzeneteknek is
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Január 26-án kedden,  
8 órakor kezdtük meg a 
Kossuth Lajos utca és a 
Fecske utca sarkán álló 
fa kivágását, ami miatt 
forgalomkorlátozásra 
volt szükség az 
érintett útszakaszon 
településünkön – tudtuk 
meg Pulai Tibortól.

A településgondnok elmondta, 
hogy az E-ON Zrt-től, a rend-
őrségtől és a közút kezelőjétől 
is engedélyt kértek a munka-
végzéshez. Kosaras autóból 
favágó és a közfoglalkoztatott 
munkaerő, a hivatali dolgozók, 
valamint az áramszolgálta-
tó együttműködésével történt 
meg a veszélyes nyárfa kivágása 
a lakosság kérésére. 

 A fa kivágása azért is volt 
időszerű, mert ágai nagyfeszült-
ség közelében voltak. Mivel a 
fa már pusztulásnak indult, így 
bármikor leszakadhatnak az 
ágai. Ezt támasztják alá azok az 

elmúlt évek során tapasztalt té-
nyek is, amikor a késő téli idő-
járás következtében – mint pél-
dául havazás és az ónos eső – 
súlyos faágak szakadtak le és 
veszélyeztették az arra közle-
kedők, a járókelők testi épsé-
gét, vagy egyéb károkat okoztak.

A favágás miatt korlátozni 
kellett a közlekedést, ez érintet-
te a Gyöngysor utcát és a Sőtér 
sétányt is. Természetesen a for-
galom minden résztvevőjét el-
engedték, de a hosszabb-rövi-
debb várakozási idő a munka 
folyamatos végzéséhez elen-
gedhetetlen volt. 

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a lakosság türelmét és 
megértését a közlekedési fenn-
akadások miatt.

Veszélyes fa kivágása történt
A nagyfeszültségű vezeték is sérülhetett volna 

A  Kossuth Lajos utca és a Fecske utca sarkán,  
lakossági kérésre vágták ki a fát

Együtt dolgoztak a közfoglalkoztatottak, a hivatali dolgozók  
és az áramszolgáltató munkatársai is

Jól látható, hogy a fa 
„megérett” a kivágásra

A hajdan volt nyárfa többé 
nem jelent veszályt
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A Kulcs-Rácalmási 
Református Missziói 
Gyülekezetben Fodor 
István tiszteletes úr 
mellett, a gondnoki 
tisztséget Polányi Tamás 
tölti be. 

Vele beszélgettünk a karácso-
nyi ünnepről és a kulcsi temp-
lom felújítása kapcsán, vala-
mint arról, hogy hogyan élték, 
élik meg a bezártságot az egy-
házközség tagjai.

– Csendben, nyugodtan és 
természetesen a járványügyi 
előírásoknak megfelelően szi-
gorúan szűk családi körben telt 
a mi karácsonyi időszakunk is, 
mint mindenki másnak. A gyü-
lekezet szempontjából tavasszal 
a pandémia első hulláma idején 
az online térbe menekültünk, 
aztán nyáron végre kicsit sza-
badabbak voltunk, majd ősszel 
ismét csak a virtuális tér maradt 
az elsődleges összekötő kapocs 
gyülekezetünk tagjaival. Mivel 
az egyházi vezetés a presbitéri-
umokra bízta a döntést, ezért 
mi úgy határoztunk, hogy va-
sárnaponként megtartjuk az 
istentiszteletet Rácalmáson. 
Emellett természetesen online 
is jelen vagyunk a You Tube 
csatornánkon keresztül és a 
facebookon. Az egyéb alkal-
mak, mint például a konfir-
mációra, vagy a keresztelőre 
felkészítő, vagy az úgynevezett 
Fülöp estek, - amelyek biblia 
olvasós beszélgetések -, most 
szünetelnek. Ugyanakkor a lel-
kész mindenkinek a rendelke-
zésére áll. Kulcson az említett 
időszakban a templom zárva 
tartott, mivel a helyszűke mi-
att nem volt lehetőség a védel-

mi intézkedések betartásával 
az istentiszteletek megtartásá-
ra. Ráadásul az elmúlt három 
hónapban építési területté vált 
a templom és környéke, hiszen 
végre lehetőség nyílt a temp-
lom felújítására, amelyre bi-
zony már régen megérett. Mert 
1997-ben esett át utoljára külső-
belső tatarozáson. Így, amikor 
2018 tavaszán a Dunamelléki 
Református Egyházkerület pá-
lyázatát megnyerte a gyüleke-
zet, nagy örömmel és lendület-

tel kezdtük meg a parókia és a 
templom ügyében is a munkát. 
Az elkopott és leromlott állagú 
épület, már kissé beázott, ezért 
tetőcserét végeztek a szakembe-
rek, ami magával hozta a lehe-
tőségét a belső tér felújítására is. 
Mivel a szószoros értelemben 
le kellett lépni a templom bel-
ső terébe egy lépcsőn rögtön a 
bejárat után, ezért síkba hoztuk 
a belső tér padló szintjét, vala-
mint az aljzat alá hőszigetelés is 
került. Az új cseréptető alá új 
tetőszerkezet is készült, amely 
szintén hőszigetelést kapott. A 

mennyezet a vertfalú épületek 
sajátjaként eleddig nádszövettel 
tapasztott felületű volt, most lát-
szó gerendázat és padlódeszka 
burkolatot kapott, ezzel is mél-
tóbb és ünnepélyesebb megje-
lenésű lett.

Korábban a téli időszakban a 
templomban egy hangos fűtő-
ventilátor volt hivatott a fűtésre, 
ma már modern, energiataka-
rékos fűtőpanelek vannak fel-
szerelve, ezek teszik majd kom-
fortosabbá az istentiszteleteket 

a hideg napokon. A templom 
külső megjelenése is változott, 
mert tereprendezés során ki-
tisztítottuk és megnyitottuk 
a teret. Átláthatóbb és szellő-
sebb lett az épület megjelenése 
is, de a templomtorony is meg-
változott. 1951 előtt még mező-
gazdasági céllal működő dará-
ló épületéből lett templomunk 
tetőszerkezetére a tornyot a régi 
mesterek zsenialitásával ácsol-
ták rá, amely mindeddig meg-
állta a helyét és kiállta az idő 
próbáját is. Mindezek mellett 
azonban a mai építésügyi ren-

delkezéseknek és statikai sza-
bályoknak már nem felelt meg. 
Ezért egy döntést kellett hoz-
zunk, ahol a hagyomány és a 
jelen követelményeit is mind 
számba vettük. A református 
testvéreink kulcsi történelmi le-
írása szerint 1934-ben harang-
lábat építettek a mai buszfordu-
ló helyére, amit a későbbi temp-
lommal vontak össze. Így mi 
az elődjeink előtt tisztelegve a 
hagyományok minden részle-
tét belecsempésztük a jelenle-
gi templom felújításába, amely 
most a torony újraélesztésével 
egy kvázi harangláb megépí-
tésében testesült meg. Ezért 
szomorúan vettük tudomásul 
a munkánkkal kapcsolatos vé-
leményáradatot a kulcsi kö-
zösségi média felületen. Persze 
tudjuk jól, hogy a református 
testvéreinken kívül keveseknek 
van történeti előzményeinkről 
igazi információja, továbbá a 
vélemény szabadságában sze-
mély szerint én is nagyon hi-
szek, ez így van jól, hogy kü-
lönbözőek vagyunk A szépség 
pedig abszolút szubjektív min-
den területen, így az építészet-
ben is, hogy mást ne mond-
jak példaként Makovecz Imre 
munkássága sem osztatlanul si-
keres. A közösségi média sok 
tekintetben fontos része a mai 
kornak, annál is inkább hiszen 
mi is használjuk az istentisztele-
teink élő közvetítésére. Ezért jó, 
hogy itt is nyilvánosságot kap-
tunk, mert a vélemények arra 
engednek következtetni, hogy 
számontartanak bennünket 
és nem vagyunk érdektelenek 
azok számára sem, akik nem 
gyülekezeti tagok, vagy talán 
soha nem is jártak még a 

„Jelenleg a legrosszabb talán  
a közösségi élet hiánya”
Beszélgetés Polányi Tamással 
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Polányi Tamás még az üres templomot mutatta meg nekünk, 
azóta már a padok is visszakerültek
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templomban, éppen csak el-
elmennek előtte. Ugyanakkor 
két nappal a szeretet ünne-
pe előtt a negatív hangvételű 
posztok templomunkról, egy 
szent helyről, egyházunk kul-
csi közössége számára elkese-
rítő volt, ez sajnos a szeretet 
ünnepére való készülődést is 
beárnyékolta. 

Pedig hangsúlyos és fontos 
időszak ez a mi közösségünk-
nek! Mert idén is karácsonyi ün-
nepi anyagot szerkesztettünk a 
hittanos gyerekek közreműkö-
désével, akik ezúttal otthon rög-
zítettek verseket, dalokat. Ezt 
Fodor István tiszteletes úr ün-
nepi gondolataival kiegészítve 
december 24-én megosztottuk 
az online platformjainkon. 25-
én úrvacsorás istentiszteletet is 
tartottunk. Minden elővigyáza-
tossági intézkedésre nagyon fi-
gyeltünk, így a fertőtlenítésre, és 
arra is, hogy a zsoltáréneklést 
a minimálisra csökkentsük, to-
vábbá regisztrációt kértünk az 
érkező testvérektől. Ugyanis az 
előírások szerint maximum tí-
zen vehettek csak részt egyszer-
re az ünnepi istentiszteleten sze-
mélyesen, az élő online közve-
títés segítségével azonban ezt 
sikerült kiterjeszteni. Terveink 
közt szerepel egyébként, hogy a 
pandémia vége után sem szün-
tetjük meg az online platfor-
munkat, ugyanis a tapasztala-
tok alapján sok hittársunknak 
fontos ez a fajta jelenlét.

Jelenleg a legrosszabb talán a 
közösségi élet hiánya. Összesen 
mintegy száz főt számláló kö-
zösség vagyunk, akiknek a hit-
életéhez fontos a személyes kap-
csolat. De természetesen nyi-
tottak vagyunk bárkinek, bár-
mikor, felekezeti hovatartozás 
megkötése nélkül mindenkit 
szívesen látunk. Már nagyon 
várjuk, hogy újra nyitottabban 
élhessünk, annál is inkább mert 
szeretnénk megmutatni a meg-
szépült, komfortosabbá lett kul-
csi templomunkat belülről is 
minden érdeklődőnek.

Már hozzászokhattunk, 
hogy mostanában 
majdnem minden az 
online térben zajlik. 

Az év eleji rendezvények 
kapcsán a Faluház rendez-
vényszervezője is erről infor-
málja az olvasókat.

– A közelgő időszak-
ban a járványügyi intéz-
kedések miatt egyelőre élő 
kapcsolatos rendezvényünk 
biztosan nem lesz. A márci-
us 15-én nyilvános ünnepség 
nem, csak koszorúzás a te-
lepülés vezetőivel lesz, szűk 
körben a Kossuth szobornál. 

A pandémiára való tekintet-
tel nincs lehetőségünk együtt 
ünnepelni a farsangot sem,  a 
helyi intézmények is zárt kör-
ben ünnepelnek majd. 

A Faluház facebook ol-
dalán azonban létrehozunk 
egy  online eseményt,  ahol 
érdekességeket, kvízeket és 
egyéb tartalmakat osztunk 
meg a Farsang hagyományá-
hoz köthetően. 

Online jelmezversenyt  is 
szerveztünk ide, hogy az 
aktivitást növeljük. Az ese-
mény oldalára feltöltött,  ki-
zárólag jelmezes fotóval  le-
het nevezni, és nincs más fel-

adat, mint gyűjteni a szavaza-
tokat: egy like egy szavazatot 
jelent. Egy ember több fotóra 
is szavazhat, de mindegyikre 
csak maximum egyszer.  Az 
első három, legtöbb szava-
zatot kapó fotó tulajdonosa 
ajándékban részesül. A prog-
ram időtartama február 8-án,  
8 órától február 19-én, 12 órá-
ig tart. Fontos szabály:, hogy 
a feltöltött fotókért a szer-
vezők felelősséget nem vál-
lalnak, a fotó feltöltője  ön-
ként vesz részt a játékban 
– mondta el Király-Dienes 
Annamária a kulcsi faluház 
vezetője.

A Faluház házatájáról
Idén online áll majd a bál farsang alkalmából is 

A címben idézett 
sorokat egy 
ruhaállványon 
olvashatjuk a település 
faluháza előtt.

A Magyar Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezetének aktivistái 
helyezték el a télikabátokkal, 
cipőkkel és takarókkal meg-
rakott állványt a falu központ-
jában még a karácsonyi ün-
nepek előtt. Azóta többször 
is feltöltötték újabb ruhadara-
bokkal, amelyek között férfi, 
női és gyermekeknek szánt 
meleg holmikat is  találhatnak 
a rászorulók.

– A vöröskereszt és a kulcsi 
önkéntesek is nagyon tevéke-
nyek voltak a tavalyi év során. 
2020-ban háromszor szervez-
tünk véradást, összesen 102 

véradó segített Kulcson a vé-
rével. Decemberben és janu-
árban szállítottuk ki az élelmi-
szer-adományokat, amelyeket 
az Élelmiszer Bank segítségé-
vel gyűjtöttünk két dunaúj-

városi élelmiszeráruházban. 
Mivel az időjárás-előrejelzés 
karácsony végére erősebb le-
hűlést jelzett, ezért azt gon-
doltuk, hogy a rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel mi 
úgy tudnánk segíteni azok-
nak, akik fáznak, ha ruhaáll-
ványról bárki, aki szükséget 
szenved elvihet egy-egy me-
leg holmit. Örömünkre szol-
gál, hogy a szándékunk meg-
találta a rászorulókat, akik él-
tek a lehetőséggel. Sőt, sokan 
mások is csatlakoztak a kez-
deményezéshez és raktak az 
otthoni ruhák közül az áll-
ványra. Úgy tervezzük, hogy 
az állvány a falu központ-
jában marad a hideg idők 
végéig – mondta Kaiserné 
Gödöny Erzsébet, a szerve-
zet vezetője.

Az állványon folyamatosan 
cserélődik a készlet  
a meleg holmikból

„Vigyél el és vegyél fel, 
ha fázol”
Téli holmikkal megrakott állvány várja a rászorulókat 
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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 

  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 
 Király-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 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok In Memoriam
Kinter Gyula

A Polgárőr Egyesület elnöke Kinter Gyula Pál tra-
gikus hirtelenséggel 2020. december 10-én örök-
re elment.  Nem maradt más csak a csend és a 
fájó, szép emlékek.

A mindig aktív, vérbeli civiltől barátai, polgárőr 
társai közösségi média oldalukon is elbúcsúztak.  
Mint írják Gyula bácsi 2008. november 3-án alapí-
totta az egyesületet Kulcson, egy lelkes kis csa-
pat támogatásával. Ezt a kis közösséget ő fogta 
össze, amely egyben baráti társasággá formáló-
dott. Mindig lehetett számítani segítségére, a fa-
lu gondját-baját szívügyének tekintette. Bátran 
fordulhatott hozzá bárki, mindig önzetlenül se-
gített. Reggelente körbe autózta a falut, szóba 
elegyedett a lakosokkal, akik megnyíltak neki és 
elmondták problémáikat, észrevételeiket. A 2011-
ben bekövetkezett partfalcsúszás veszélyeinek 
elhárításában oroszlánrészt vállalt. Ő koordinálta 
az önkénteseket is. A faluban történt rendkívüli 
események, bűncselekmények helyszínén első-
ként jelent meg és nagyban segítette a rendőr-
ség, a hatóságok munkáját. Áldozatos munkájá-
ért számos magas elismerésben részesült, töb-
bek között az Országos Polgárőr Szövetség Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adományozott munkájá-
ért. Vezetése alatt szervezetük 2011-ben a „Kiváló 
Polgárőr Egyesület” elismerést kapta. Számára 
azonban a legnagyobb elismerés mindig a falu 
lakóinak köszönete, kollegáinak tisztelete volt. 
Ebben a munkájában a lelkes kis csapat mellett 
családja, elsősorban felesége volt segítségére. 
Nyugodj békében barátunk, köszönjük áldozatos 
munkádat, megtiszteltetés volt veled együtt dol-
gozni- tartalmazza a közlemény.

Gyula bácsi szerető és aktív családi életet 
élt, a mindennapok feladataiból otthon is aktí-
van kivette a részét. Feleségével Évával 46 évig 
éltek megbonthatatlan és szerető egységben. 
Fiával Balázzsal és unokájával Adéllal számta-
lan terve és feladata maradt. A sors azonban 
közbeszólt.

Jobb Gyula polgármester is mély részvéttel 
nyilatkozott a Polgárőr Egyesület Kulcs nevű 
civil szervezet elnökéről. Mint elmondta a kö-
zösség egy meghatározó emberétől kellett bú-
csúzni, sokévi munkájával, közéleti  és embe-
ri tevékenységével hozzájárult Kulcs település 
életének, közrendvédelmének alakításához és 
jobbításához. 

Nagyon fog hiányozni. Emlékét megőrizzük. 
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Kulcs legifjabb polgárai

Halász Berta
2020.11.25.

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

Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Kapéri Diána Lilla 
2020.09.12.

Lévai Attila Krisztián
2020.11.08.

Simon Dominik János 
2020.11.25.

Sohonyai Nadin 
2020.11.09.

Szilágyi Ábel 
2020.09.03.

Tóth Alíz 
2020.11.18.

Turpinszky-Gippert Ádám 
2020.12.12.

Czimora Zalán 
2020.07.12.

Schmalkovics Boglárka 
2020.07.23.

Kőhalmi-Himfy Emese
2020.09.08.

Demecs Bíborka 
2020.08.04.
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ÉPSZERK-PANNÓNIA INVEST Kft.
Vasbeton Előregyártó Üzem

2451 Ercsi, Ercsény fasor

Várjuk jelentkezését 
a következő e-mail címen, fényképes önéletrajz elküldésével: 

hr@epi.hu
  TUDÁS • TAPASZTALAT • MINŐSÉG

• Előkészítő mérnök   
• Pénzügyi munkatárs  
• Minőségügyi ellenőr – MEO  
• Betonkeverő üzem kezelő  
• Homlokrakodó gépkezelő  
• Lakatos     
• Asztalos    

• Villanyszerelő – karbantartó 
• Zsaluzó ács     
• Vasszerelő     
• Javító kőműves    
• Betonozó – gépkezelő   
• Betonacél feldolgozó gépkezelő 
• Híddaru kezelő    

2021-BEN INDULÓ ÜZEMÜNKBE KERESÜNK  
TAPASZTALT, MEGBÍZHATÓ KOLLÉGÁKAT 

AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

Online kvízekkel 
tehetjük próbára 
magunkat.

– Minden év január 22-én a 
Magyar Kultúra napját ün-
nepeljük, hiszen ezen a na-
pon írta meg Kölcsey Ferenc 
a Himnuszt 1823-ban. E ne-
ves nap alkalmából a magyar 
irodalomhoz köthető szemé-
lyekkel kapcsolatban tettem 
fel kérdéseket, amelyekre 
a könyvtárban és az alábbi 
linken várom a válaszokat a 
könyvtár közösségi oldalán. 

– A kérdések között helyet 
kaptak híres költőink, mint 
például Petőfi, Vörös marty 

Ady, Karinthy, amelyekre egy-
egy kérdés vonatkozik – mond-
ta el Csiby Csenge könyvtáros. 
A kérdéssor az alábbi linken 
tölthető ki: https://forms.gle/
KkpeRey1GK3aRMTS8

A könyvtár Facebook olda-
lát felkeresők kitölthetnek egy 
online Mesekvízt is, ami a ki-
sebb korosztálynak készült. A 
kvíz abban a reményben ké-
szült, hogy felkeltse a mesék 
iránt az érdeklődést és egyben 
kellemes időtöltést is nyújta-
nak. Az online Mesekvíz kitöl-
tésére január végéig van lehető-
ség. Az online mesekvíz ezen a 
linken érhető el: https://forms.
gle/FCVmkpziF6T9YVyY8

Kvízek  
a könyvtárból
Mesekvíz és kultúra napja 
 

Legyél te is rendőr 
– rendőr járőrképzés indul

A rendőrség 10 hónapos rendőrjárőr képzést indít, amely-
ről a krónika online és a közösségi média oldalunkon is 
további információt kaphatnak az érdeklődők. De a jelent-
kezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, vagy bővebb 
tájékoztatás miatt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság ki-
jelölt toborzójához, Gránicz Enikő rendőr őrmesterhez 
is lehet fordulni, a következő telefonszámon:  +36 (20) 
210-3714.


