
K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  K I A D V Á N Y A

XIV. évfolyam, 4. szám 2021. április

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. 

Boldog szülinapot Mária néni!Boldog szülinapot Mária néni!
 Fehér Gyuláné, Mária néni településünk legidősebb polgára, ez év április 2-án ünnepelte  

102. születésnapját.
További derűs, napokat, éveket, jó egészséget kívánunk!
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Itt az óvodai 
beiratkozások ideje. 
A Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda vezetője 
Rendné Pocsai 
Izabella hangsúlyozza, 
hogy tekintettel a 
veszélyhelyzetre, nem 
hagyományos módon 
történik a felvételi 
eljárás. 

Most a jelentkezési lapokat 
nem személyes ügyintézés 
során, hanem online, vagy 
papíralapon az óvoda bejá-
rati ajtaja előtt kihelyezett 
tároló dobozba helyezve kell 
leadni.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi törvény szerint 
az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kez-
detéig nevelő intézmény.

Amíg a bölcsőde kimarad-
hat a kisgyerek életéből, addig 
a hivatalos állásfoglalás alap-
ján hároméves kor után lehet 
és kell járni óvodába.

Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül, az-
az 2021. november 1-ig 
betölti. Persze ehhez 
az is kell, hogy az 
óvoda rendelkezzen 
elegendő férőhellyel. 
Ha tehát már muszáj 
visszamenni dolgoz-
ni, és a gyermeket már 
nem akarjuk bölcsődé-
ben elhelyezni, megold-
ható az óvodai beíratása, 
de ennek részleteiről tájéko-
zódni kell.

Abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti a gyer-
mek, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez tehát olyan fontos 
kötelezettség, amely a 2018. 
szeptember 1-je előtt született 
gyermekekre vonatkozik, ha 
még nem járnak óvodába. Ha 
nem gondoskodunk a csemete 

óvodai beíratásáról, szabálysér-
tést követünk el, és akár pénz-
büntetést is kaphatunk.

A kisgyereket elsősorban a 
lakóhelyhez tartozó óvodába 
kell beíratni. Bár a szülők sza-
bad intézményválasztási jogu-
kat az óvodák esetében is gya-
korolhatják, de csak a szabad 
férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvé-
telről az óvoda vezetője dönt. 

Ha a jelentkezők száma meg-
haladja a felvehető gyerme-

kek számát, az óvodave-
zető bizottságot szer-

vez, amely javaslatot 
tesz a felvételre.

A külön élő szü-
lők a gyermek sor-
sát érintő lényeges 
kérdésekben, így 
az óvodai beiratko-

zást illetően is közö-
sen gyakorolják jogai-

kat. Még akkor is, ha a 
szülői felügyeletet a szülők 

megállapodása vagy a bíróság 
döntése alapján az egyik szülő 
gyakorolja, kivéve persze, ha 
a gyermekétől külön élő szü-
lő felügyeleti jogát a bíróság 
e tekintetben korlátozta vagy 
megvonta. Ezért a jelentkezés-
nél egy nyilatkozat is szüksé-
ges ezzel kapcsolatban.

A beíratáshoz szükséges: je-
lentkezési lap, a nyilatkozat – 
szülői felügyeleti jogról – és 
bölcsődei, vagy orvosi véle-
mény az óvodaérettségről.

Óvodai beiratkozás
Idén sem hagyományos  

Időpontok

Jelentkezni lehet online 
az ovodakulcs@gmail.com címen,  

2021. április 23-án, 17 óráig,  
vagy személyesen leadhatja a kitöltött 

és aláírt jelentkezési lapot  
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda  

és Bölcsőde bejárati ajtaja előtt 
kihelyezett tároló dobozba 

2021. április 19-én, hétfőn vagy  
2021. április 23-án, pénteken. 
A szükséges dokumentumok 

a település weboldalán 
elérhetők.

Zökkenőmentesen zajlik az oltás
Jó az együttműködés a háziorvos és a polgármesteri hivatal között  

Ezúttal a polgármestert 
kértük meg, hogy 
informálja lapunkat 
a települést érintően 
a korona-vírus elleni 
védőoltásokkal 
kapcsolatban.

– Hetente többször is egyez-
tetek Fenyvesi doktor úrral, 
legutóbb azt az információt 
kaptam tőle, hogy jelenleg 
maradéktalanul el tudják lát-
ni feladataikat, ám ha szüksé-

ges lesz, akkor a település két 
védőnője is bekapcsolódik a 
munkába, az oltásra regiszt-
rált polgárok kiértesítésével, 
valamint az adminisztratív 
feladatok ellátásával, ezzel is 
enyhítve a háziorvosi praxisra 
nehezedő nyomást – mond-
ta el Jobb Gyula, Kulcs pol-
gármestere, aki hozzátette, a 
kulcsiakkal beszélgetve azt 
tapasztalja, hogy településün-
kön  jelentősen megnőtt az 
oltási hajlandóság.Ill
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Előző számunkban már 
tájékoztattuk a tisztelt 
lakosságot, hogy minden 
kulcsi lakos és ingatlan 
tulajdonos, akinek 
érvényes hulladék 
elszállítási szerződése 
van a Dunanett Kft.-vel 
 egy tájékoztató 
matricával ellátott, 
százhúsz literes, kerekes 
gyűjtőedényt kap 
díjmentes használatra. 

Március elején valameny-
nyi érintett egy tájékoztatót 
kapott kézhez, ebben szere-
pel, hogy ki mikor veheti át a 
gyűjtőedényt. Az elmúlt idő-
szakban közel 800 darab kuka 
került kiosztásra a terveknek 
megfelelően.

Hogyan használjuk
az új kukát? 

A Vertikál Zrt. tájékoztatása 
alapján az új edényben kizáró-
lag az alább felsorolt hulladé-
kokat lehet gyűjteni:
– műanyag üdítős, ásvány-

vizes (PET) palackok, mű-
anyag zacskó, fólia, reklám 
táska, PP, HDPE jelzésű fla-
konok-laposra taposva.

– papír (pl újságpapír, szó-
rólap, irodai papírhulladék, 
tiszta csomagolópapír)

– Tetra-Pak italoskarton-do-
bozok (laposra taposva)

– fém (alumíniumos italos 
doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz)

A műanyag és fém palacko-
kat, flakonokat, többrétegű ita-
los kartondobozokat kiöblítve, 
kupak nélkül, kilapítva rakják 

a gyűjtőbe, így kevesebb he-
lyet igényel!

Kérjük ne tegyen bele gyer-
mekjátékot, műanyag vödröt, 
polisztirolt, nem újrahaszno-
sítható műanyagból készült 
tárgyakat és kommunális hul-
ladékot.

A papírhulladék gyűjtése 
kötegelve is történhet. Kérjük, 
hogy az alábbi papírhulladé-
kokat összehajtogatva és ösz-
szekötözve az edény mellé he-
lyezze el, olyan módon, hogy 
az a forgalmat ne zavarja és ne 
szóródhasson szét!

A műanyag-, a fém- és a pa-
pírhulladék gyűjtése egyidőben 
történik. A gyűjtési napokon he-
lyezze ki kukáját reggel 6 óráig. 
Az elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási hulladék ne legyen 
olajos, zsíros, vagy egyéb élel-
miszerrel szennyezett! A mű-
anyag-, fém- és papírhulladék 
elszállítása továbbra is ingyenes 
és nincs mennyiségi korlátja.

A pontos informálódáshoz 
minden anyag, valamint az ügy-
intézéshez szükséges dokumen-
tumok megtalálhatók a www.
kulcs.eu weboldalon.  

Megkezdődött a gyűjtő-
edények kiosztása
A veszélyhelyzet megszűnése után sem lesz gond a kerti zöldhulladékkal 

Komposztálható 
zöldhulladék: 
2021. április 9., 
május 7., 
június 4., 
július 2., 
augusztus 13., 
szeptember 10., 
október 8., 
november 5.

Újrahasznosítási 
csomagolási hulladék:
2021. április 14. és 28.,
május 12 és 26.,
június 9. és 23.
július 7. és 21.,
augusztus 4. és 18.,
szeptember 1., 15. és 29., 
október 13. és 27.,
november 10. és 24., 
december 8. és 22.

Az új kukát fel kell matricázni az ingyenes szállításához

Ingyen kukát kap mindenki a szelektív hulladékhoz 

Hulladék 
elszállítási 
időpontok
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Az önkormányzat 
vételi ajánlatot várt a 
meghirdetett tételekre. 
Az ingatlaneladásokkal 
kapcsolatban 
megkérdeztük Jobb 
Gyula polgármestert. 

Az írás megjelenésekor az 
ajánlatok leadási határide-
je már lejárt, ugyanakkor az 
eredményéről még nem ha-
tározott a testület a cikkünk 
megjelenéséig, ezért arról 
nincs tudomásunk. 

Az eladó ingatlanok között 
szerepel egy több részből álló 
ajánlat is az önkormányzat ré-
széről a Deák Ferenc utcában, 
illetve további egy-egy ingat-
lan keresi új gazdáját a Sőtér-
Kossuth utca kereszteződésé-
ben, illetve a régi postás épület.

– Miért van szükség az in-
gatlanok értékesítésére?

– Településünk fejlődése, a 
lakosság számának növekedése 
szempontjából megvizsgálva- 

ne vegyék szerénytelenségnek, 
de ahogy már többször hang-
súlyoztam igazi büszkeséggel, 
boldogsággal tölt el, tölthet el 
minden kulcsit. Mert ez az én 
olvasatomban azt jelenti, hogy 
jó irányban haladunk, jó a hí-
rünk, egyre szebb képet mu-
tatunk az otthont kereső csa-
ládoknak és a letelepedni vá-
gyóknak. Ugyanakkor termé-
szetesen az sem elhanyagolható 
tény, hogy a Kulcsra jellemző 
mindennemű gyarapodásnak 
köszönhetően olyan pozitív 
mellékhatással is számolha-
tunk mindannyian, mint a kul-
csi ingatlanárak jelentős emel-
kedése. 

Ezért amikor az önkormány-
zat további fejlesztési elképze-
lései szükségessé teszik, hogy 
megvizsgáljuk mi az, amiből 
rövid távú céljaink eléréséhez 
forrást tudunk biztosítani, ha 
úgy tetszik mi az, amiből pénzt 
tudunk csinálni – kézenfekvő 
lehetőség több egyéb lehető-

ség között, hogy az immáron 
jó árú ingatlanjainkat megver-
senyeztessük a piacon. 

– Milyen konkrét feladathoz 
van szüksége az önkormányzat-
nak az ingatlanokból esetlege-
sen befolyt bevételre? 

– Egy konkrét példa, hogy az 
iskola bővítéséhez a vonatko-
zó szabályokat figyelembevéve 
a beépítési arány feltételei mi-
att szükségünk van a szomszé-
dos telek megvásárlására. Ezt 
a költségvetés elkészítésének 
időszakában még nem tudtuk. 
Így az ehhez szükséges 8,5 mil-
lió forintot ki kell gazdálkod-
nunk. Ilyenkor a képviselőtes-
tülettel és a hivatal dolgozói-
val – együtt keressük a meg-
oldást. Az önkormányzatnak 
vannak ingatlanjai, olyan is, 
amit adott esetben értékesíte-
ni lehet. Természetesen a dön-
tést minden esetben, tehát eb-
ben is megelőzi az önkormány-
zati képviselői testület vélemé-
nyezése.

Az önkormányzat több 
ingatlanát is eladná 
„Kulcs fejlődésének pozitív mellékhatásai vannak”  

Faültetéshez 
várják a  
jelentkezőket

Ismét faültetés lesz 
az országos akció 
keretében.

A szakértők szerint az er-
dős területek folyamatos 
csökkenése egyenesen 
vezet a klímakatasztrófá-
hoz. A távolban elpusztult 
erdőket mi nem tudjuk 
újratelepíteni, de a köz-
vetlen környezetünkben 
mi is gyarapíthatjuk a fák 
számát. 

– Az országos kampány-
hoz csatlakozva létrehoz-
tunk a közösségi médiában 
egy oldalt a „Fogadj örökbe 
egy fát Kulcs” névvel. Rövid 
idő alatt több mint száz 
falunkbélitől kaptunk pozi-
tív visszajelzést és az elmúlt 
év őszén tizenöt darab dato-
lya szilvafát ültettünk el az 
új játszótérrel szemben lévő 
területre. Most ismét foly-
tathatjuk faültetésünket. 
Lehet még jelentkezni faül-
tetőnek vagy örökbe foga-
dónak, vagy akár mindket-
tőnek. Most tizenöt-tizenöt 
dísz alma és dísz körtefát 
kaptunk, amelyet az Arany 
János utca és a Rákóczi ut-
ca kereszteződéstől a szél-
erőműig tudunk majd elül-
tetni, várhatóan április vé-
ge felé. Az örökbe fogadók 
táblácskát kapnak a fájukra, 
amelyek majd az őszi ültetés 
tábláival együtt fognak elké-
szülni – olvasható a csoport 
közösségi média oldalán 
Markovicsné Gizus szerve-
zőtől. Jelentkezni a közössé-
gi média csoporton keresz-
tül lehet.

Jobb Gyula 
polgármester  
a település hivatalos 
közösségi média 
oldalán tette közzé 
a település legújabb 
pályázati sikerét.

– Örömmel tájékoztatom 
önöket, hogy Önkor mány-
zatunk az illegális hulla-

dék elhelyezése elleni tö-
rekvéseiben új eredményt 
ért el: sikerrel indultunk a 
„Tisztítsuk meg az orszá-
got" elnevezésű pályázaton, 
és a mai napon húszmillió-
százötvenhétezer-négyszáz 
forint összegű támogatást 
nyertünk el. 

A pályázati támogatást 
újabb kilenc darab nagy-

felbontású térfigyelő kame-
ra kiépítésére és működte-
tésére tudjuk felhasznál-
ni településünk közbizton-
ságának és közterületeink 
tisztaságának mind maga-
sabb szintű biztosítása ér-
dekében. Jó egészséget kívá-
nok mindenkinek – olvasha-
tó Jobb Gyula polgármester 
közleményében.

Újabb pályázati siker
További kilenc nagyfelbontású térfigyelő kamera vigyáz majd ránk 
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A veszélyhelyzet 
idején a települési 
önkormányzatok 
nem tarthatnak nyílt 
testületi üléseket. 
Az önkormányzati 
munka azonban 
ettől függetlenül 
folyamatosan zajlik, 
ugyanis a rengeteg 
feladat és munka nem 
várathat magára. 

Településünkön a polgármes-
ter a képviselőtestülettel, va-
lamint a hivatali dolgozókkal 
szoros együttműködésben 
végzi a munkáját. A rendsze-
res egyeztetéseket és online 
megbeszéléseket követően 
a döntéseket a törvényi elő-
írásoknak megfelelően Jobb 
Gyula hozza meg. 

Márciusban három alka-
lommal, összesen tizenkét na-
pirendi pontban szereplő elő-
terjesztésekről született döntés. 
Ezek közül osztunk meg né-

hányat önökkel lapunk hasáb-
jain a teljesség igénye nélkül. 
Természetesen valamennyi 
előterjesztés, és a meghozott 
döntések, teljes terjedelmük-
ben megtekinthetőek települé-
sünk honlapján: www.kulcs.eu

Március 5 – én hét napi-
rendi pontban kellett határo-
zatot hoznia településünk ve-
zetésének. Többek közt döntés 
született a „Szilárd biomasz-
sza alapú fűtőmű és kap-
csolódó hőrendszer létesíté-
se Kulcson” tárgyú beruhá-
zás vonatkozásában. A Kulcs 
Községi Önkormányzat a kivi-
telező cég munkáját figyelem-
mel kísérte, és azt tapasztalta, 
hogy a kivitelezés nem az el-
várt ütemben halad, illetve a 
műszaki ellenőr is folyamato-
san jelezte a hiányosságokat. A 
teljesítési határidő, pedig 2021. 
február 28. napjával lejárt. Az 
Önkormányzat szándéka, hogy 
a vállalkozói szerződést a szer-
ződés teljesítési határidejét kö-

vetően felmondja, és a kivitele-
zés elvégzésére új közbeszerzé-
si eljárást kíván indítani, és új 
vállalkozás megbízásával fogja 
a projektet befejezni. A szerző-
dés felbontásában és az azt kö-
vető teljes körű közbeszerzési 
– ügyvédi feladatok ellátására 
a Kulcs Községi Önkormányzat 
teljes körű  jogorvoslati eljárás-
ban történő képviseletével a ha-
tározat mellékleteként csatolt 
Megbízási szerződés szerint a 
Kálmándy Ügyvédi Irodát bíz-
ta meg.

Március 11-én egy napiren-
di pontról kellett határozatot 
hozni. A helyi önkormányza-
tok felhalmozási célú kiegészí-
tő támogatásai tárgyú, önkor-
mányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések című pályázaton 
a Kulcs Községi Önkormányzat 
a meghirdetett „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” 
címen nyújtja be pályázatát. Az 
Önkormányzat a pályázat kere-
tében a saját tulajdonában lévő, 

Kulcs, 3103. hrsz. alatti, Sőtér 
sétány megnevezésű út 1-15-
ig terjedő szakaszán kíván asz-
faltozással út felújítást elvégez-
ni. Az Önkormányzat által igé-
nyelt támogatás összege: húsz-
millió forint.

Március 18-án további négy 
napirendi pontban kellett dön-
teni. Kulcs község Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása és 
a településszerkezeti terv el-
fogadásra került. A jogsza-
bályi feltételeknek megfelelő-
en a településfejlesztési kon-
cepció és a településrendezési 
eszközök egy eljárásban kerül-
tek véleményeztetésre, a tele-
pülésrendezési eszközökre vo-
natkozó egyeztetési szabályok 
szerint. A véleményeztetés az 
államigazgatási szervek, a me-
gyei és a szomszédos települé-
si önkormányzatok, valamint a 
partnerek bevonásával történt 
meg, de 2020. májusban a la-
kosság is véleményezhette az 
elkészült tervezetet. 

Márciusban 12 napirendi 
pontban született döntés
A rendszeres egyeztetéseket és online megbeszéléseket követően születnek a határozatok 

Kulcsi Krónika nyomtatott újság
  1/16 méret 1/8 méret 1/4 1/2 1/1  

Címoldal  10 000 Ft        
Bruttó Ft/hóHátsó oldal 6 000 Ft 8 000 Ft 12 000 Ft 18 000 Ft 25 000 Ft

Belső oldal  4 000 Ft 7 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft
3 havi megjelenés esetén 10% kedvezmény, 6 havi megjelenés esetén 15% kedvezmény, 

1 éves megjelenés esetén 20% kedvezmény

https://www.kulcs.org/
Címlapi hír (max. 3000 karakter és 5 db kép) 10 000 Ft/hó (bruttó)
Apróhirdetés 4 000 Ft/hó (bruttó)

Amennyiben legalább 1/4 méretű Krónikai megjelenéssel kombinálva jelenik meg  
a .org-on, úgy 50% kedvezményt adunk az .org-os árból.

Médiaajánlat – Kulcsi Krónika és www.kulcs.org
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Bár közhelyesnek 
hangzik a mondás, 
hogy: „jó kapni, de 
még jobb adni”, de mi 
ezt Kulcson valóban 
így gondoljuk, és ez 
nagyon jó érzés – 
mondta Jobb Gyula 
polgármester, miután 
egy dunaújvárosi 
rászoruló családnak 
március 5-én átadta 
a Kulcson elhelyezett 
műanyagkupak-
gyűjtő kiürítése után 
összegyűlt kupakkal teli 
zsákokat.

Településünk központjában 
az Egészségház előtt elhelye-
zett szív alakú alkalmatosság-
ban közel két éve gyűjtjük a 
műanyag kupakokat. Már a 
felállítást követő néhány órá-
ban telni kezdett a kulcsiak 
jóvoltából a gyűjtő. Az is ha-

mar kiderült, hogy a szívecske 
telepítésekor megálmodott jó 
célokhoz önmagában ennek az 
egy gyűjtőnek a „termése” ke-
vés, de másokhoz csatlakozva 
segítheti, olyan karitatív célok 
megvalósítását, amihez, mint 
köztudott a kulcsiak is mindig 
szívesen csatlakoznak. 

A kupakgyűjtő szív ürítését 
Pulai Tibor településgondnok 
és munkatársai végzik rend-
szeresen. A gondnok talált rá 
egy újságban olvasott felhívás 
alapján Kovács Viktóriára, aki 
nyolc¬éves kislánya fejleszté-
sének finanszírozásához kért 
kupakokat. A kislány szüle-
téskori agykárosodást szen-
vedett, emiatt sem járni, sem 
beszélni nem tud. Folyamatos 
rehabilitáció mellett a kislány, 
aki a gyönyörű Molnár Jázmin 
Letícia nevet viseli, már két éve 
iskolai tanulmányokat folytat, 
igaz magántanulóként, amely-

nek oka a mindenki által ismert 
járványhelyzeten túl az, hogy 
az anyukának nagyon nehéz 
a kislányt lehozni a negyedik 
emeleti panellakásból. Jázmint 
egyedülállóként neveli az édes-
anya, aki, ha teheti, a kislány 
ápolása mellett egy büfében is 
dolgozik kisegítőként.

– Sok helyről érkezik kupak, 
még külföldről is, amikor ösz-
szejön egy teherautóra való na-

gyobb adag, elviszi leadni egy 
ismerősöm. A teherautó köl-
csönzési díját adományként 
kapjuk, csak az üzemanyag-
költséget kell kifizetni – mond-
ta el az édesanya, Viktória. 

Ehhez a nemes ügyhöz csat-
lakoztak a kulcsiak is az általuk 
rendszeresen összegyűjtött ku-
pakokkal. A kupakok átadásá-
ra Jobb Gyula polgármester is 
elkísérte a településgondnokot.

– Ma ismét a közösségünk 
adományozásának a részese 
lehettem, ez nagyon megható 
és felemelő érzés. Úgy gondo-
lom, hogy ennek az akciónak 
is lesz még folytatása. Büszke 
vagyok arra, hogy lakótársaim-
mal ilyen jó ügyet támogatha-
tunk – mondta el Jobb Gyula, 
polgármester. 

Lapunk értesülései sze-
rint az interneten olvastak a 
Kulcson gyűjtött kupakok ado-
mányozásáról Baracson is, ahol 
szintén nem dobják ki az új-
rahasznosítható műanyagot. A 
segítségre szoruló család elér-
hetőségei miatt megkeresték 
lapunk szerkesztőségét és így 
majd a példánkon felbuzdulva 
a baracsi kupakok is Jázmint 
segítik.

Környezetvédelem  
és jótékonyság
Jó helyre kerültek az összegyűjtött kupakok 

Pulai Tibor, Kovács Viktória és Jobb Gyula  Fotó: DH

Sokan gyűjtenek műanyag 
kupakot környezetvédel-
mi felelősségvállalás okán 
is. Az újra hasznosítással a 
sok kicsi sokra megy elve 
alapján több kupakgyűjtési 
szerveződés valamilyen jóté-
kony céllal alakul ki. Kulcson 
mindkét ok szerepelt a szív 
alakú kupakgyűjtőt létre-
hozók alapító gondolatai 
között. 2019-ben Rizmayer 

János kezdeményezésre Jobb 
Gyula is csatlakozott ahhoz 
a magánkezdeményezéshez, 
amely aztán szeptemberben 
felállította a szívecskét. Már a 
felállítást követő első percek-
ben hoztak a lakók a gyűj-
tőbe kupakokat. Azonban a 
műanyaghulladék felvásárlá-
si ára olyan csekély, hogy je-
lenleg a kulcsi kupakgyűjtés 
önmagában nem rentábilis.
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A tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is 
elmaradtak  
a nagy tömegeket 
megmozgató központi 
március 15-ei 
ünnepségek  
a koronavírus-járvány 
miatt. 

A pedagógusok azonban gon-
doskodtak róla Kulcson, hogy a 
legkisebbek is megismerhessék 
március 15-e történetét. 

A felnőttek
hivatalos protokollja 

Jobb Gyula közleménye sze-
rint a közösség biztonsága és 
egészsége a legfontosabb, ezért 
Kulcs településen hivatalosan 
az idei évben ismét szűk kör-
ben emlékeztek meg a neves 
alkalomból.  Az önkormányzat 
képviselő-testülete helyezte el a 

koszorút és rótta le tiszteletét 
1848–49 hőseinek emlékére a 
Kossuth-szobornál. A fentiek és 
a pandémia miatti intézkedések 
között elrendelt online oktatási 
rend okán a hivatalos iskolai, 
óvodai és civil megemlékezések 
is elmaradtak idén.

Gyerekek ünnepe 

Mivel a településeken lépten 
nyomon nemzetiszínű lobogó-
kat lengetett a szél és az em-
berek kokárdát tűztek a ruhá-
jukra, a gyerekek kíváncsiak 
lévén, joggal tették fel a kérdést, 
hogy: „Miért?” Lehet-e, kell-e 
egyáltalán, és ha igen, hogyan 
lehet elmagyarázni egy kisgyer-
meknek, hogy mit is ünneplünk 
ilyenkor?

Gyakorló szülőként szá-
momra csak a hogyan volt a kér-
dés, hiszen kisfiam csak nem-
rég fordult a negyedik életévébe. 

Néhány esztendeje úgy képzel-
tem, hogy a fiam majd egysze-
rűen belenő a hagyományokba, 
így tanulja majd a nemzeti ho-
vatartozást is. Csakhogy e téren 
is feladatokat osztott ránk a ko-
ronavírus-járvány, hiszen most 
nincsenek olyan nagy, nyilvá-
nos ünnepségek, ünnepi prog-
ramok, amelyeken közösen részt 
vehetnénk.

Az óvodások – a kulcsiak biz-
tosan, ezt első kézből tanúsít-
hatom – szerencsés helyzetben 
voltak, még attól függetlenül is, 
hogy a nevelés jelenleg digitális 
formában zajlik. A helyi pedagó-
gusok gondoskodtak arról, hogy 
a legkisebbek is megismerhes-
sék március 15-e történetét akár 
a kiscsoportosok nyelvére lefor-
dított egyszerű, az életkoruknak 
megfelelő, meseszerű történetbe 
ágyazva. Mindez jobban meg-
marad bennük akkor, ha több 
élményt kapnak az adott témá-

ban, ezért játszanak, mesét hall-
gatnak és képeket nézegetnek, 
szavalnak, énekelnek és kreatív 
foglalkozáson is részt vehetnek. 
Így tehát a kulcsi óvoda Nyuszi 
csoportjának tagjai idén kis hu-
szárokká váltak, és nemzeti szí-
nű tulipánokat készítettek az on-
line foglalkozáson otthon, szülői 
segítséggel.

A nemzeti hovatartozásnak 
sajnos ma már sokan nem tu-
lajdonítanak nagy jelentőséget, 
pedig a pedagógus szakemberek 
szerint fontos gyermekeink ki-
egyensúlyozott, egészséges sze-
mélyiség fejlődéséhez. Mi kul-
csiak szűk családi körben kokár-
dával, zászlóval, vagy csak egy 
szál virággal a nehézségek elle-
nére is kifejeztük hálánkat a sza-
badságért küzdő őseinknek. Az 
ünnepet követően is még több 
napig díszítették a Kossuth szo-
bor környékét a gyerekek alko-
tásai.

Nemzeti ünnep járvány idején 
„Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most, vagy soha…!”  

Kulcs község hivatalos 
felületein a település 
vezetése rendszeresen 
tájékoztatja a 
lakosságot az 
intézkedéseiről, a 
pályázati munkákról és 
az eredményekről.

Jobb Gyula polgármester már-
cius 16-i közleményében ar-
ról számolt be, hogy a Kulcs 
Községi Önkormányzat és 
Polgármesteri Hivatal a ve-
szélyhelyzet alatt is folyamato-
san végzi munkáját. A nemzeti 
ünnepet megelőző héten két 
pályázati dokumentációt ké-

szítettek el és nyújtottak be a 
forrást kezelő hatóságok felé.

Jobb Gyula így fogalmaz 
közleményében:

– Benyújtottuk a helyi ön-
kormányzatok felhalmozá-
si célú kiegészítő támogatásai 
tárgyú, az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejleszté-
sek című pályázatot. A pályá-
zat keretében az önkormányzat 
a Kulcs, 3103. helyrajzi szám 
alatti és a Sőtér sétány elevezé-
sű út 1-15-ig számozott ingat-
lanok előtt terjedő szakaszán 
kíván aszfaltozással útfelújítást 
elvégezni. A település vezeté-
se 20 millió forint támogatást 

igényelt, amelyhez az önkor-
mányzat a 2022. évi költség-
vetése terhére 3,5 millió fo-
rint önerőt biztosít, amennyi-
ben az igényelt támogatást el-
nyerjük. A Sőtér sétány további 
részén történő felújítást a 2020. 
év december végén elnyert tá-
mogatásból fogjuk megvalósí-
tani még az idei év folyamán.

Szintén elkészült és be-
nyújtottuk kollégáimmal a 
Települési környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések cí-
mű pályázati felhívásra a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00019 szá-
mú, Kulcs felszíni csapadékvíz 
elvezetése című támogatási ké-

relmet. E kérelem tartalmazza a 
Bartók Béla utca, a Temető utca 
és a Deák Ferenc utca Bem ut-
cától déli irányba történő csa-
padékvíz elvezetését és a szük-
séges munkálatokat követően 
az utcák leaszfaltozását. Erre a 
célra 135 millió forintot igé-
nyeltünk, amelyhez nem szük-
séges önerőt biztosítanunk– ol-
vasható a közleményben.

– A tendereket benyújtottuk 
és reméljük, hogy a forrást ke-
zelő irányító hatóság döntése 
kedvező lesz, így majd ezek a 
tervezett beruházások is meg-
valósulhatnak – összegzett vé-
gül a polgármester.

Veszélyhelyzet alatt is munkában 
Két pályázatot nyújtottak be: útfelújításra és csapadékvíz elvezetésre  
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„Társadalmi felelősség vállalás és a felelőtlenség  
egyszerre van jelen” 
Önkéntes munka, szemétszedés, bumeráng hulladék lerakók… 

Településünk vezetői 
minden rendelkezésre 
álló eszközzel 
dolgoznak az illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásán, amelyet 
a lakosság önkéntes 
munkájával is segít és 
támogat. 

A településképet elcsúfító en-
gedély nélkül lerakott szemét-
halmok elleni törekvéseiben a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
több jelentős eredményt 
is elért. Előző számunkban 
már olvashattak róla, hogy 
a „Tisztítsuk meg az orszá-

got” elnevezésű pályázaton 
sikeresen szerepelt a falu és 
pozitív elbírálást kapott szak-
mai anyagunk. Az elnyert 
támogatási összegből ez év 
februárjában a VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. összegyűjtöt-
te és elszállította a település 
kül- és belterületén illegáli-
san elhelyezett hulladéko-
kat. A támogatásból mintegy  
260 köbméter hulladékot 
gyűjtöttek össze és szállítottak 
el a lakosság bejelentései és 
az önkormányzat által feltárt 
területeken.

Márciusban ismét jó hírről 
számolt be Jobb Gyula polgár-

mester a település közösségi 
média felületén, a „Tisztítsuk 
meg az országot” nevű prog-
ramban ismét sikerrel pályáz-
tunk és több mint húszmillió 
forint összegben nyert forrást 
a település a szemétlerakók 
kialakulásának megakadályo-
zására, újabb kamerák telepí-
tésére.  

Az önkormányzat vezeté-
sének törekvéseit a kulcsi-
ak támogatása is megerősíti. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a kormányza-
ti források okos felhasználása 
mellett több lakossági szerve-
zésű szemétszedő akció is volt 

a közelmúltban. Két alkalom-
mal, más-más útvonalon ha-
ladva végeztek „alapos tisz-
togatást” a helyi környezetvé-
dők márciusban. A nemzeti 
ünnep napján mintegy hu-
szonöt fős csapat indult az 
Arany János utca vonalában 
szemetet szedni és körülbe-
lül öt köbméter hulladéktól 
tisztítottak meg lakóhelyün-
ket. A hónap utolsó vasárnap-
jára összehívott szemétszedő 
akció mintegy tíz fős csapa-
ta a település hajóállomás fel-
öli részét takarította ki. Ők a 
vasárnapi ebéd után indultak 
útnak és három óra alatt 

A hónap utolsó vasárnapján Szeppesy Gergő szervezte csapat indult szemetet szedni
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„Társadalmi felelősség vállalás és a felelőtlenség  
egyszerre van jelen” 
Önkéntes munka, szemétszedés, bumeráng hulladék lerakók… 

megdöbbentően nagy meny-
nyiségű szemetet szedtek fel, 
amelyet a falugondnok segít-
ségével el is szállítottak.

Külön ki kell emelni a 
Csönki lejáró megtisztításában 
tett lakossági erőfeszítéseket és 
a Kőbányai utcában végzett 
társadalmi munkát is. Mind a 
kettőben a lakosok önszervező 
tenni akarása az önkormány-
zati támogatással nagyszerű, 
szebb és élhetőbb környezetet 
hozott, illetve hoz majd létre. 
Természetesen nem csak az ott 
élőknek, hanem minden kul-
csinak egyaránt.

– Tudom, hogy nincs jó rossz 
nélkül. De nagyon fölháborító, 
amikor a közös erőfeszítések 
ellenére a társadalmi felelősség 
vállalás mellett a lakossági fe-
lelőtlenséget kell megtapasztal-
nom újra és újra. Ma reggel az-
zal a hírrel szembesültem, hogy 
egy a települést szolgáló polgár-
őr autó két kereke is ki lett szúr-
va, amely egyértelműen szándé-
kosságot feltételez. Talán mon-
danom sem kell, hogy a polgár-
őrök a többi lakóért végeznek, 
illetve jelen esetben a használ-
hatatlanná tett autóval végezné-
nek önkéntesen, térítés nélkül, 
saját szabad idejükben munkát. 
Néhány nappal ezelőtt kellett 
szembesülnöm azzal is, hogy a 
múlt hónapban a pályázati for-
rásnak köszönhetően felszámolt 
egyik szeméttelep most ismét 
ott van, mint a bumeráng. A 
múlthéten a kukásautó beszo-
rult az Arany János utcában, 

mert  mindkét oldalon parkol-
tak az autók. Hiába kommuni-
káltuk, hogy aki teheti álljon be 
a telekre. Gondoljunk bele ha a 
kukásautó helyett egy tűzoltóau-
tó kénytelen várni, akár ember-
életek is múlhatnak azon, hogy 
vesszük e a fáradságot és kinyit-
juk e a kaput. Sok milliós érté-
kű autók állnak az út, utca szé-
lén. Régebben az idősebbek a 
trabant miatt is kinyitották a 
kaput, azzal is beálltak. Böjte 
Csaba azt mondta valahol: A 
szabadság nem azt jelenti, hogy 
kidobunk mindent az ablakon, 
ami nem tetszik. Azért kaptuk 
a szabadságot, hogy jó és vég-
leges döntéseket tudjunk hozni 
az életben. Kérem minden lakó-
társamat, hogy fogadják meg a 
bölcs szavakat és ha tehetik ne 
hagyják lerombolni közösen el-
ért eredményeinket, értékeinket 
– fűzte hozzá a témához Jobb 
Gyula polgármester.

Felháborító, hogy a polgárőr autót  
használhatatlanná tették a vandálok

Szomorú, hogy a Deák Ferenc utcában újra termelődött  
a pályázati forrásból elszállított szeméttelep



10 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

Az állattartás  
fontos szabályai 
Változott a helyi rendelet 

Változott a helyi 
állattartásról szóló 
rendelet, amely 
március 26-tól 
lépett hatályba. 
Rendszeresen a 
közbeszéd tárgya a 
szabályozás témája. 
Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a 
közösségi médiában 
létrejött speciális 
csoport is. Ezért 
lapunk hasábjain a 
teljesség igénye nélkül 
válogattunk szubjektív 
megítélésünk szerint 
a rendelet általunk 
legfontosabbnak 
ítélt részeiből. 
Azonban a szabályzat 
természetesen teljes 
egészében a község 
hivatalos weboldalán 
(www.kulcs.eu) 
megtalálható.

A rendelet célja, hogy előse-
gítse az állattartáshoz fűző-
dő lakossági érdekek érvé-
nyesülését, s egyben bizto-
sítsa, hogy az állattartás má-
sok nyugalmát ne zavarja, 
biztonságát ne veszélyeztes-
se. A hatálya Kulcs Községi 
Önkormányzat közigazgatá-
si területén folytatott állat-
tartásra terjed ki. Az álla-
tok tartásának szabályaival 
összefüggő önkormányzati 
hatáskör gyakorlását Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kulcs 
Község Jegyzőjére ruházza 
át.

Az állat csak a közegés-
zségügyi, állategészségügyi 
és állatvédelmi előírásoknak 

megfelelő körülmények kö-
zött tartható. Az állattartás-
ra szolgáló helyet el kell ke-
ríteni. Az állattartásra elke-
rített udvar nem csatlakozhat 
közvetlenül a szomszédos in-
gatlanhoz. A kerítésről leg-
alább egy méteres sávot sza-
badon kell hagyni. 

A település területén ker-
tes családi házaknál legfel-
jebb 3 eb és/vagy 3 macska 
tartható, oly módon, hogy 
az állattartónak gondoskod-
ni kell arról, hogy az ebek 
szükségtelen ugatással ne za-
varják a szomszédos ingatlan 
lakóinak nyugalmát.

Az állattartó halála esetén 
az állatok elhelyezéséről (to-
vábbi gondozásáról) a min-
denkori örökös köteles gon-
doskodni.

Zártkerti ingatlanon, és 
üdülőben legfeljebb 2 eb és/
vagy 2 macska tartható, ha 
az állattartó biztosítani tud-
ja az állat számára a biz-
tonságos elhelyezési felté-
teleket és az állat gondos 
ellátását. 

Az állattartó köteles ebét 
az állatvédelmi, állat- és köz-
egészségügyi, a szabálysértési 
a veszélyes ebekre vonatko-
zó, továbbá a Ptk. szomszéd-
jogokra vonatkozó és az ál-
lattartó felelősségét szabályo-
zó jogszabályok keretei között 
úgy tartani, hogy az a szom-
szédok nyugalmát ne zavarja, 
anyagi kárt ne okozzon, testi 
épséget és egészséget ne ve-
szélyeztessen. 

Többlakásos lakóépület kö-
zös udvarán ebet csak az ösz-

szes tulajdonostárs hozzájáru-
lásával lehet tartani.

Eb csak biztonságos kö-
rülmények között, kerítéssel 
bekerített ingatlanon tartható 
úgy, hogy onnan se a közterü-
letre, se a szomszédos ingat-
lanra ne juthasson át. A kerí-
tésnek olyan zártnak kell len-
nie, hogy az a kitörést, a kiju-
tást és a kerítéshézagon való 
átharapást is megakadályoz-
za. Az állattartó köteles gon-
doskodni arról, hogy az eb a 
tartási helyét felügyelet nélkül 
ne hagyhassa el.

Abban az esetben, ha ken-
nel nem létesíthető, a moz-
gástér biztosítása érdeké-
ben minimum 4 m huzal-
hoz csatlakozó, legalább  
2 méter hosszú lánccal lehet 
az ebet kikötni. 

Kölyök kutyák esetében különösen fontos, hogy szökés biztos kerítés legyen
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A bekerítetlen ingatlanon 
ebet szabadon tartani tilos. 

Kutyát – vakvezető, moz-
gáskorlátozottat segítő ku-
tya kivételével – vendég-
látó egységbe, bölcsődébe, 
óvodába, napközi otthonba, 
kulturális, oktatási, szociális 
és egészségügyi intézmény-
be, ügyfélforgalmat lebo-
nyolító közintézmény épü-
letébe bevinni, illetve been-
gedni tilos.

Közterületen minden eb-
fajtát csak pórázon lehet sé-
táltatni, kivétel a segítő ku-
tya. Ebet futtatni, szabadon 
engedni csak állattartó fel-
ügyelete mellett lehet. 

Az eb tulajdonosa, illetve 
az eb felügyeletével megbízott 
személy köteles gondoskod-
ni arról, hogy az eb a köz-
területet, és a lakóház közös 
használatú területét, helyisé-
geit ne szennyezze be. Az e 
területeken történő tartózko-
dás során az eb felügyeleté-
vel megbízott személy köteles 
magánál tartani és használ-
ni az e célra alkalmas eszkö-
zöket, (gyűjtőzacskó, kislapát 

stb.) és azt az ellenőrzés so-
rán bemutatni. 

A gazdátlan kóbor ebet a 
gyepmester befogja és elszál-
lítja a gyepmesteri telepre, 
ahol az állatot 14 napig őrzi. 
Az így befogott ebet az állat-
tartó a fenti időpontot belül, 
az oltási igazolás bemutatásá-
val, a befogási és tartási költ-
ségek megtérítése mellett ki-
válthatja. A gyepmester köte-
les a chip alapján megkísérelni 
az eb tulajdonosát megkeres-
ni. A 14 napon túl ki nem vál-
tott gazdátlan eb értékesíthe-
tő vagy elaltatható.

Aki e rendeletben fog-
lalt szabályokat megszegi, az 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének a kö-
zösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 9/2020. (VII. 
15.) önkormányzati rendele-
te alapján közigazgatási bír-
sággal sújtható.

A közösségi média csoport 
létrehozói csokorba szed-
ték olvasóinknak a hasznos 
ajánlásaikat a felelős gazdivá 

váláshoz, amelyeket érdemes 
megfogadni. 

1. Környezet 

Biztosítsunk az állat mére-
tének és mozgásigényének 
megfelelő biztonságos he-
lyet. Nagyon fontos, hogy a 
kertben tartott kutyáknál a 
kerítés legyen szökésbiztos, 
hiszen a faluban kóborló 
kutyák sok kellemetlenséget 
okoznak a sétálni vágyóknak 
vagy a sofőröknek. 

2. Etetés 

Napjainkban könnyedén 
találunk a kedvencünk fa-
jának, méretének, életkorá-
nak megfelelően kifejlesztett 
száraz- vagy nedvestápot, 
érdemes szaküzletben vá-
sárolni vagy az internetről 
házhoz rendelni. A konyhai 
maradék nem megfelelő a 
kutya és a macska ragado-
zó emésztőrendszerének. Ne 
feledkezzünk meg a naponta 
cserélt friss, tiszta ivóvízről 
sem!

Kijárós cicáknál kiváltképp fontos a nem kívánatos szaporulat megakadályozása

3. Egészség 

Rendszeres állatorvosi láto-
gatással megelőzhetjük a be-
tegségeket, 2013 óta kötelező 
a kutyák chippel való azono-
sítása is.

4. Szaporodás 

A felelős állattartó egyik 
legfontosabb feladata a 
nemkívánt szaporulat meg-
akadályozása, vagyis a megfe-
lelő időben történő ivartalaní-
tás. Ez napjainkban már rutin-
műtétnek számít és minimá-
lis kockázattal jár. Ez kijárós 
macskák esetében talán még 
fontosabb, hiszen egy macs-
kapár esetében három év alatt 
akár közel négyszáz kiscicával 
is számolhatunk.

5. Felelősség 

Aki az állattartás mellett dönt, 
annak tisztában kell lennie 
az általa választott faj és fajta 
mozgásigényével, táplálékszük-
ségletével. Ezen kívül a gazda 
felelőssége, hogy az általa tartott 
állat hol tartózkodik, mit csinál, 
esetlegesen milyen kárt okoz. 

6. Szeretet 

Akárcsak mi, emberek, az ál-
latok is igénylik a szeretetet, 
a gazda közelségét. Engedjük 
be őket az életünkbe, szervez-
zünk minél több közös prog-
ramot – kirándulás, kutyais-
kola, közös séta.

7. Mozgásigény 

A kerti kutyáknak is szüksége 
van a megszokott környezetén 
kívüli ingerekre, így érdemes 
őket is elvinni heti három- 
négy alkalommal sétálni, ahol 
felfedezhetik az új környezetet 
vagy játszhatnak fajtársaikkal. 
Ezen kívül nekünk is kikap-
csolódás egy hosszú séta a 
természetben.
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Létay-Kerékgyártó Ildikót 
sokan ismerhetjük a falu-
ban hiszen az országos si-
kereket is elért elsősegély-
nyújtó csapatunk oszlopos 
tagja, férjével az iskolai 
szülői munkaközösség aktív 
szereplői. 

– 2014 óta élünk Kulcson, 
férjemmel Létay Tamással 
és három gyönyörű fiam-
mal. A munkavilágából 

több területet kipróbáltam, 
cukrász, dajka, könyvelő és 
rendezvényszervező is vol-
tam. Mivel munkát keres-
tem ezért az önéletrajzo-
mat leadtam a Polgármesteri 
Hivatalban is, így kaptam 
a megkeresést a faladat-
tal kapcsolatban, amely-
re boldogan igent mond-
tam. A Nemzeti Művelődési 
Intézettel március köze-

pén kötöttem szerződést, 
mint a munkáltatómmal. 
Könyvtárosi tanfolyamon 
is részt fogok venni az in-
tézet delegálásában. 

Olvasó ember vagyok, 
nagyon szeretem a könyve-
ket műfaji korlátok nélkül. 
Még nagyon friss ez az új 
helyzet, de már belevetettem 
magam a munkába – mond-
ta el Ildikó kérdésünkre.

Átszervezés a Faluházban  
és a könyvtárban
Ismerjük meg Ildikót az új szerepében 

Az átszervezésnek 
két alapvető oka van 
– monda el Jobb 
Gyula polgármester, 
amikor a falu életében 
központi szerepet 
játszó intézményekkel 
kapcsolatban kérdeztük 
a vezetőt.

Mint már értesülhettek lapunk 
hasábjain is róla a Nap Háza és 
Hold Udvara a körülötte lévő 
területtel már az önkormány-
zat tulajdona. Több funkciót is 
terveznek az ingatlan haszno-
sításának céljára településünk 
vezetői. 

– Az idősek nappali ellátá-
sán kívül, mint rendezvény-
helyszín is működni fog a 
ház. Az utóbbi funkciójában 
az épületegyüttes a faluház-
hoz fog tartozni – fejtette ki 
a polgármester, majd folytatta.

– Tehát az új helyszín az 
egyik ok, a másik pedig az, 
hogy a jelenlegi helyzettel ösz-
szefüggésben a járvány miatti 

korlátozó intézkedések a falu-
ház és a könyvtár feladatait je-
lentősen csökkentették. E két 
meghatározó körülmény arra 
sarkalta az önkormányzati ve-
zetést, hogy átgondoljuk a sze-
mélyi feltételeket, a pénzügyi 
kiadásokat és racionalizálási 
lehetőségeket, mint amilyen 
ennek tükrében a közremű-
ködő munkatársak fizetése is 
és az intézmény feladatait is 
mind a könyvtár, mind a falu-
ház vonatkozásában. További 
adalék a döntéssel kapcso-
latban, hogy Király-Dienes 
Annamária a faluház rendez-
vényszervezője várandós, fel-
tételezhetően nyár végéig fog 
aktívan dolgozni, a későbbi-
ekben a helyettesítéséről kell 
gondoskodnunk. 

Olyan munkaválla-
lót kerestünk tehát, aki 
egyszemélyben a könyvtá-
rosi munkakört és a falu-
házzal kapcsolatos helyette-
sítő feladatokat is el tudja 
vállalni. Mindent alaposan 

megvizsgálva Csiby Csenge 
könyvtárosunkat közös meg-
egyezéssel elengedtük. Nagy 
tisztelettel köszönöm ezúton 
is a munkáját és sok sikert 
kívánok számára a jövőt il-
letően az egyetem könyv-
tárában. A kettős feladat-

ra pedig Létay-Kerékgyártó 
Ildikót kértük fel, akinek a 
foglalkoztatására a Nemzeti 
Művelődési Intézet biztosít-
ja a forrást – tájékoztatott a 
faluházat érintő személyügyi 
racionalizálást illetően a pol-
gármester.

Létay-Kerékgyártó Ildikó

„Drága kulcsiak, engedjék meg, hogy most, itt a Kulcsi 
Krónikában elbúcsúzzak önöktől.

Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy 
a településen dolgozhattam. A megannyi együtt töltött 
percet itt Kulcson, a könyvtári rendezvényeket, és per-
sze az emberekkel az együtt töltött időt és a sok emlé-
ket, ami a településhez köthető. Jó volt látni azt, hogy a 
könyvtár egyre szépül, alakul és közben az olvasók is hű-
ségesek maradtak a könyvtárhoz. Még nagy öröm volt az 
is, hogy sok fiatallal szeretettem meg az olvasást, akik-
ből olvasni szerető felnőtt lesz a jövőben.

Nem feledem a közvetlenséget, a felém irányuló szeretet, 
büszkén mondhatom, hogy egy nagyszerű közösség a kulcsi 
és jó volt hozzájuk tartozni. 

Minden jót kívánok! 
 Csiby Csenge, Könyvtáros”

Elköszön Csenge, a könyvtáros 

Új könyvtári asszisztens
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Az egyik kulcsi 
közösségimédia 
felületen bukkantunk 
néhány gyöngyszemre, 
amelyeket Veres 
András neve fémjelez. 
A szerző lebilincselő 
történetei és fotói révén 
utazhatunk vissza az 
időben, ennek során 
a „régi” kulcsiak 
nosztalgiázhatnak az 
újak, pedig közelebbről 
ismerhetik meg 
településünk egykori 
arcát és történetét az 
író szemszögéből.

– Kis túlzással hét évig él-
tem kulcson, 1962-1969-ig. 
Természetesen sok élményem 
volt, hiszen legszebb éveim 
voltak ezek. A nejem rokon-
ága és így az enyémek közül is 
nagyon sokan a mai napig itt 
élnek. Mi is itt töltöttük a hét-
végéket és a szabadságaink egy 
részét. Az egész családom a 
Duna szerelmese volt és az ma 
is. Én személy szerint nagyon 
sok időt töltöttem egyik ked-
venc szórakozásommal a hor-
gászattal. Ezeket az írásokat 
elsősorban a régi kulcsiaknak 
ajánlom, mert lehet, hogy az 
új lakosoknak nem mond so-
kat, nekik már nem villannak 
fel emlékek az olvasása során. 
Talán még annyi, hogy akkor 
a falu régi lakosainak szemé-
ben mi is „gyüttmenteknek” 
voltunk elkönyvelve – írja 
bevezetőjében Veres András. 
A szerkesztőség részéről mi 
nem értünk egyet azzal, hogy 
esetleg csak a régi kulcsiaknak 
lehetnek a sorai érdekesek. 
Ezért a Krónika hasábjain is 

szeretnénk településünk törté-
netéről készült írásaiból rend-
szeresen közölni és a többit az 
olvasóra bízzuk. 

„Nézegetem a fényképe-
ket és egy újabb kép kapcsán, 
melyen a régi Makádi ház lát-
ható eszembe jut néhány vil-
lanás abból az időből, 1962-

ből. Amikor Kulcsra költöz-
tünk Dunaújvárosból. A kul-
csi Arany János utcába, akkor 
még mindenki csak Adonyi út-
nak nevezte. 

A házacskát szerintem 
Makker háznak nevezték, de 
mindenki csak Mokker ház-
nak nevezte. Szomszédunk 
nem volt, telkünket csak az 
Állami Gazdaság – amit min-
denki csak Rabgazdaságnak 
hívott – őszibarack fái övez-
ték. Nem sokan laktak még 
az Arany János utcába sem a 
jobb, sem a bal oldalon. A kul-
csi bekötő úttól számítva (ré-

gen mindenki csak így nevez-
te a Szurdokig, ma már végig 
Rákóczi utca) a Duna felé az ut-
ca jobb oldalán nagy hézagok-
kal az utcasarkon a Tóth család, 
majd Malics Jancsi nagyapjáék 
azaz a Posch család, követke-
zett a mi kis házunk, majd a 
Felső nénié, azután nagy hé-

zaggal a Rabgazdaság épüle-
tei egy lakóépülettel, melyben 
akkor a Körtvélyesi család la-
kott. Rögtön utána a Decsi csa-
lád háza volt a Csönki lejáró 
előtt, majd a lejáró után a Varga 
család, lejjebb Papp néni lakott 
Pisti fiával, utánuk Bódis né-
ni, kicsit lejjebb pedig a jobb 
oldalon Makádi József család-
ja lakott.

Az utca bal oldalán jóval 
kevesebb lakóház volt. Először 
jó hosszan az Állami Gazdaság 
barackosa, majd a Szota csa-
lád, utánuk egy régi család kik-
nek a neve nem ugrik be, majd 

Vargáék a szőlők felé vezető 
földút előtt. A földút sarkán 
a közös kút, ahonnan, vízve-
zeték még nem lévén kannák-
ban hordtuk a vizet, ami nem 
kevés volt! A következő ház a 
Bölcskeiéké, majd a Kovácséké, 
utánuk a Kalapácséké. Ezután, 
majdnem a Dunánál az öreg 
Makádi ház a gémeskúttal. A 
gémeskutat már előbb lebon-
tották, sajnos a képen már nem 
látható. Az akkori fiataloknak 
sokat mondott az út végén a 
Dunánál levő forrás, illetve a 
mellette levő bedőlt fűzfa. Ha a 
fiataloknak azt mondták, hogy 
találkozás a fűzfánál, vagy a 
forrásnál mindenki tudta ho-
vá kell mennie!

Nem lopom tovább senki 
idejét, csupán néhány idevágó 
apróság. Házunkban még vil-
lany sem volt, ezért néprádió-
nk telepről működött. A világí-
tást petróleumlámpák szolgál-
tatták, gyengefényt, de annál 
több kormot és füstöt áraszt-
va. És ennél a világításnál ír-
tunk, olvastunk és csináltuk a 
házi feladatként kapott szakraj-
zot! El lehet képzelni.

Csak somolygok, amikor 
napjainkban az utak állapo-
táról van szó. A mi időnkben 
az utcánkban a Rabgazdaságig 
még a gazdaság úgy -ahogy, ki-
sebb-nagyobb gödröktől elte-
kintve rendbe tartotta az utat, 
de onnantól egy nagyobb eső-
zés, vagy hóolvadáskor, olyan 
folyót vájt a csapadék, hogy 
az otthonról elcsent fateknő-
vel csónakázni tudtunk…

Ehhez a képhez csak ennyi, 
különben túl hosszú és unal-
mas lenne. Lehet, hogy már 
így is.” 

Vizuális történetmesélő  
a világhálóról
Barangolás a múlt századbéli Kulcson: a Makádi ház 

A Makádi ház napjainkban
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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 (70) 639-0149

  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 
 Timár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Létay-Kerékgyártó Ildikó 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

Zártkerti ingatlan eladó Kulcson, 830 négyzetméteres 
telken gyümölcsfákkal, szőlővel beültetve. Körülbelül 43 
négyzetméteres alápincézett, téglaépítésű házzal. A házban 
lent wc, fürdőszoba és három helyiség van, a tetőtérben 
két szoba, előtte nagy terasz található. Melegvíz, villany a 
házban. Külön téglaépítésű sufni is tartozik az ingatlanhoz, 
mintegy 18 négyzetméter alapterületű. Telefonszám: 06 (20) 
412-3273.

Jól szerepelt Kulcs csapata a 
Fejér megyei harmadosztá-
lyú labdarúgó-bajnokság déli 
csoportjában a 12. fordulóval 
megkezdődött tavaszi játék-
szezonban a Dég elleni győztes 
labdarugó mérkőzésen, bezse-
belve ezzel három pontot.

Az idegenben kivívott győ-
zelem után hazai pályán gól 
nélküli döntetlent játszottak 

a kulcsi fiúk. A szezon har-
madik tétmeccsére a Vajtai 
Sportpályán került sor. Innen 
sajnos többen hiányoztak be-
tegség miatt, amely bizony az 
eredményben is megmutatko-
zott, ugyanis Vajta II. csapata 
3-1 arányban győzött. A csapa-
tunk következő meccsére ápri-
lis 11-én kerül majd sor hazai 
pályán. Hajrá Kulcs!

Megkezdődött  
a játékszezon
Negyedik helyen a futball csapatunk  

A Vöröskereszt helyi alapszervezete 

véradást szervez 
május 6-án, csütörtökön. 

Minden hétköznapi hőst várnak 
a Faluházban 14 óra 30 perctől 17 óráig.

Várják a véradókat!

Kulcson a Sőtér sétány végén közvetlen vízparti nyaraló 
eladó. Irányár: 20 M Ft. Érdeklődni: 06 (30) 632-2454.

Új, nyilvános telefon
A település úgynevezett új 
központjában az Egészségház 
mellett újra a lakosságot szol-
gálja egy nyilvános telefon. 
Bár a készülék előtt már bizto-

san nem lesz hosszan kígyózó 
sor, de ha a szükség, vagy a 
lemerült mobil úgy hozza – 
bárki tud majd  a készülékről 
hívást kezdeményezni.
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Az ember egész életében pró-
bálkozik az igaz szeretetre rá-
találni. Keressük a helyünket 
a világban, ahol igazán kitelje-
sedett emberek tudunk lenni. 
Képességeimnek legmegfele-
lőbb munka, tökéletes párkap-
csolat, idilli család stb. Mégis, 
amikor előre tekintünk a jövőre, 
vagy értékeljük a múltat, akkor 
azt láthatjuk, hogy hibáink és 
körülményeink ezt nem igazán 
teszik lehetővé. Mindig akad 
legalább egy porszem a gépe-
zetben. Aztán hívő emberként 
még ott van az Egyház is: nap-
ról-napra az orrom alá dörgöli, 
hogy bűnös és méltatlan em-
ber vagyok. Így úgy érezhetem 
magam, mintha a halál sötét 
völgyében járnék, amelynek 
sötétségéből nincs kiút… Ha 
mégis boldogság van a láthatá-
ron, megijedhetek tőle: „Biztos, 
hogy valami rossz sül ki belőle, 
vagy balul fog elsülni!” – így a 
korábbi sikertelenségek miatt ez 
is, mint egy nyomasztó hegy-
ként magasodik fölénk, ami sú-
lyos árnyat vetve az én életemre. 
Nem lenne inkább egyszerűbb 
meghalni, vagy hogy a világnak 
vége legyen? – tehetnénk fel a 
kérdést. Persze Jézus és így az 
Egyház válasza egyértelműnek 
hangzik: Nem! Hogy miért? 
Lássuk!

Az ember gyakran olyan, 
mint az éjszakai rovarok, akik 
betévednek a házba, és a lám-
pa fénye elfelejtetti velük, hogy 
az igazi fény az ő útmutatójuk. 
Ami a halálukba kergeti őket. 

(„Na tessék, megint!” – gon-
dolhatnánk.) Az éjszakai rova-
rok számára a Hold tájékozódási 
pont, iránytű. De a mesterséges 
fény „megbolondítja” őket, így 
hajszolva önmagukat a halálba. 

Az embernek is vannak vá-
gyai. Belső vágy a jóra, a szere-
tetre. Ez onnan ered, hogy az 
Isten képmásai vagyunk, aki ma-
ga a SZERETET. Hozzá mérjük 
– akár tudatosan, akár nem – 
szeretetünket. Mondhatni Ő a 
mi Holdunk, akihez tetteinket, 
életünket igazítjuk, Ő adja szá-
munkra a tájékozódási pontot. 
Ezért keressük azt a társat itt a 
földön, akit leginkább szeret-
hetünk. Akivel közösen legin-
kább el tudjuk érni földi kere-
tek között ezt a SZERETETET. 
Használunk tárgyakat is, amik 
segítenek kielégíteni belső hiá-
nyunk kitöltésére. De a Sátán 

– Ádámmal és Évával kezd-
ve – ezt a biztos életvezetési 
Tanácsadót, az Istent gyakran 
cseréli ki másra. Gyakran meg-
próbálja eltávolítani, és az igazi 
fény helyett, mint lámpafény, ad-
ja számunkra a földi dolgokat. 
„Nem kell aszerint közleked-
ned az életedben, jó ez neked 
így is!” – mondván. És amikor a 
földi jók nem tudják beteljesíteni 
benső vágyainkat, akkor érezzük 
úgy, hogy mindennek vége van. 
„Nemhogy boldogabb nem let-
tem, de még rosszabb is lett, mint 
volt.” De a vágy az igazi jóra, sze-
retetre nem tűnik el szívünkből. 
Jól mutatja ezt, hogy mennyire 
szeretjük a hősszerelmes, világ-
megváltó könyveket, filmeket.

És ezt adja meg számunkra a 
Húsvét Szent Ünnepe, Krisztus 
halála és feltámadása. Hogy 
ahogy a Hold is csak a Nap fé-

nyét tükrözik vissza, úgy a földi 
dolgokat is úgy tudjam kezelni, 
hogy azt szeretetemnek növelé-
sének tárgya legyen. Hogy a vi-
lágban ne csak a megpróbáltatást 
lássam, hanem annak színterét, 
ahol Megváltómnak, aki végte-
lenül szeret engem, figyelmét és 
üdvösségét elnyerjem. Ahol az 
igazi fény által felismerjem éle-
temnek célját, és a völgy ne a 
halálra emlékeztessen, hanem a 
lehetőségre, a hegyre való felju-
tás örömének elérése legyen. A 
hegy árnyéka ne teherként nehe-
zedjen rám, hanem hűsítő meg-
nyugvást adjon számomra.

Ebben rejlik a húsvéti titok. 
Az ember benső igaz vágyaihoz 
hű lehet. Mert Krisztus halála 
és feltámadása erőt adhat szá-
momra, hogy kijussak lelki bör-
tönömből, és szabadon tudjam 
keresni Boldogságomat. Mert 
az ember alapvetően jó, hisz az 
Isten teremtette. Nem egy eltéve-
lyedett rovart teremtett a sötét-
ben, hanem egy csodálatos lényt 
teremtett, aki önmaga is fény le-
het a világ sötétségében. Mert 
Krisztus az igazi fény és én – 
mint a Hold a Napét – tükröz-
hetem a világ számára a megvál-
tásból származó Fényét, amely 
számomra is és más számára is 
igazi világosság lehet.

Kívánom, hogy Húsvét Szent 
Ünnepe hozza el mindenki szá-
mára az igazi boldogságot és sze-
retetet, és a felismerést, hogy: 
Velünk az Isten!

Szeretettel: 
Balázs atya

Fényes húsvéti Örömünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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Ahogyan a koronavírus-jár-
vány első hullámának ide-
jén tavaly, idén is a kulcsiak 
rendelkezésére állnak in-
gyenesen, a mosható, textil 
arcmaszkok. Jelenleg még 
több, mint ezer darab van 
raktáron. 

Akinek szüksége van rá, 
hétfőn, szerdán és pénteken 
átveheti a faluházban 8 és 10 
óra között. 

Időpont egyeztetés a 06 
(70) 639 0168-as telefon-
számon. 

Használják egészséggel!

MŰSZAKI- ÉS FÉMHULLADÉK 
GYŰJTÉST 

tervez ismét az önkormányzat. 
Időpontja: 

2021. május 15., szombat,
8 órától 12 óráig. 

Helyszín a Faluház mögötti tér lesz.

Használjuk 
helyesen!
A sütőolaj gyűjtése  
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Ingyenes maszkosztás a Faluházban

Előző számunkban már beszá-
moltunk a sütőolaj gyűjtésről. 
Két gyűjtőpont is létesült tele-
pülésünkön: a Polgármesteri 
Hivatal és a Posta között, va-
lamint a gyógyszertár melletti 
hulladékgyűjtőnél. Arra kérik 
az ötletgazdák a lakosságot, 
hogy töltsék otthon a hasz-
nált sütőolajat mindig egy 
PET palackba, vagy befőttes-
üvegbe. Ha megtelt gondosan 
zárják le a palack száját és 
úgy dobják be a településen 
kihelyezett gyűjtőedénybe. 
Kérjük, hogy semmi esetre se 
öntsék bele. 

PET palackban vagy 
üvegben helyezzük  
a használt sütőolajat  
a gyűjtőbe


