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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. 

Az édesanyákat köszöntöttük 

A pandémia miatt nem volt anyák napi program, illetve kicsit mégis. Ez a legszebb tavaszi ünnepünk.  
Bár manapság nem mindig trendi a család, de az anyák szeretete és az anyák napja eltörölhetetlen.

Írásunkat a 8. oldalon olvashatják.
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A Kulcsi Fekete 
István Általános 
Iskolában az évről 
évre, egyre növekvő 
gyermeklétszám 
és az ebből eredő 
helyhiány méltatlan 
körülményeket teremtett 
tanárnak és diáknak 
egyaránt. 

Mert bizony, ha a járvány 
helyzet engedi a jelenléti ta-
nítás során oktatás folyik a 
pincétől a padlásig. Tehát 
óriási szükség van az egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
Dunaújváros közeli kis telepü-
lésnek egy megfelelő színvo-
nalú iskolaépületre.

Az önkormányzati veze-
tés ezt a szükségletet felismer-
ve támogatási kérelmet nyúj-
tott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, amelyet az 
állami szerv szakemberének 
személyes bejárása után tá-
mogathatónak ítéltek és végül 
Orbán Viktor miniszterelnök 
hagyott jóvá 2020. októberében. 
Ezt követően azonnal megkez-
dődtek az előkészítő munkála-
tok. Hol tart most a kulcsi is-
kola reformációja, mikor lesz 
kész a mai kor követelményei-
nek megfelelő tanintézmény? A 
kérdéseinket Jobb Gyulának a 
település polgármesterének tet-
tük fel.

– Nagy öröm volt a kor-
mányfői jóváhagyás híre és 
később a Magyar Közlönyben 
megjelent iskola infrastruk-
turális fejlesztéséről szóló po-
zitív döntést tartalmazó kor-
mányrendelet a kulcsi lakos-
ságnak és kiemelt jelentősé-
gű jó hír volt ez számomra is. 

Hiszen személyes vezetői célom 
volt a település érdekét képvi-
selve a kormányzati támogatás 
segítségével méltó iskolai körül-
ményeket teremteni. A Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola és 
AMI bővítéséhez az igény szak-
mai anyagát: a felmérést, előké-
szítést, és a tervdokumentáció 
kidolgozását az önkormányzat 
saját költségén végezte el. Az 
elkészült anyaggal aztán kor-
mányzati támogatási kérelmet 
nyújtottunk be az általános is-

kola bővítéséhez szükséges,  
700 millió és 1 milliárd forint 
közötti összegre. A kitartó mun-
ka és a lobbizás meghozta a vár-
va várt eredményt, 2020. októ-
ber 23-án az ünnep tiszteletére 
ugyanis Orbán Viktor minisz-
terelnök úr jóváhagyólag aláírta 
a településünk jövőjét meghatá-
rozó dokumentumot, így végre 
megkezdődhettek az iskola bőví-
tés előkészítő munkái – mondta 
el a polgármester. 

A Magyar Közlönyben le-
írtak szerint mivel a Kormány 
egyetértett az iskola fejlesztésé-
re irányuló beruházás koncep-
ciójával, az előkészítés fázisaira 

összesen 25 millió forint for-
rást biztosít azzal a feltétellel, 
hogy azokat legkésőbb 2021. 
augusztus 31. napjáig meg kell 
valósítani. 

Mivel évek óta tapasztalt 
jelenség, hogy egyre több fia-
tal, gyermekes család költözik 
Kulcsra, zömmel, iskoláskorú 
gyermekekkel. A jövőt illetően 
Schinogl Ferenc iskolaigazgató 
szakmai véleménye alapján egy-
értelművé vált, hogy a várható 
iskolai létszám hatéves távlatát 

vizsgálva két-két osztályos beis-
kolázással lehet és kell számolni 
évfolyamonként. Így iskolánk a 
jövőben tizenhat osztályos in-
tézménnyé bővülhet, amelyet a 
polgármesteri hivataltól és a vé-
dőnői szolgálattól kért adatok 
is alátámasztják. Ezt a trendet 
semmiképpen nem engedhet-
tem figyelmen kívül hagyni a 
fejlesztési munkák során. Mert 
hosszútávon a település érdeke-
inek az a megfelelő, ha az ok-
tatás és gyermekeink igénye-
it jól kiszolgáló iskolánk len-
ne. Ez pedig a tankerületnek, 
mint fenntartónak és az önkor-
mányzatnak is mint az ingatlan 

tulajdonosának egyértelmű fel-
adatokat jelentett, mivel a tizen-
hat tantermes iskola jogszabályi 
feltételeknek megfelelő kialakí-
tásához nem volt elegendő alap-
területű az akkoriban rendelke-
zésre álló iskolai ingatlan. A fel-
adatot és a lehetőségeket nehe-
zítette, hogy esetünkben nem 
egy üres telekre tervezett beru-
házásról van szó, hanem a falú 
szívében egy lakóházakkal kör-
bevett épület bővítéséről. 

Amikor az iskola mellett lé-
vő családiház eladóvá vált fel-
készültségünk találkozott a le-
hetőséggel. Már éppen nyélbe 
ütötték volna az üzletet, ami-
kor egyeztettem a tulajdono-
sokkal. Köszönet a Hadnagy 
család lokálpatrióta hozzáál-
lásának az önkormányzatunk 
vásárolhatta meg az ingatlant, 
amely az iskoláéval együtt már 
lehetővé teszi a tizenhat tante-
rem kialakítását az összes vo-
natkozó szabály betartása mel-
lett. Már összevontuk a terüle-
tet, egy helyrajziszámon van, 
ahogy azt esetünkben a beru-
házó tankerület kérte.

Rendszeresen egyeztetek 
a dunaújvárosi központ ve-
zetőjével Szilágyiné Németh 
Saroltával ez ügyben. A leg-
utóbbi információim alapján 
az iskola tervezés alatt van, ez 
év augusztus 15-re készen lesz-
nek az engedélyes tervek, ame-
lyek alapján készül majd el a 
költségvetés, majd ezt követő-
en lesz kiírva a közbeszerzé-
si eljárás. Mindezek alapján az 
iskola infrastrukturális fejlesz-
tésének kivitelezése várhatóan 
2022. nyarán fejeződik majd be 
– mondta el Jobb Gyula pol-
gármester.

Köszönet a Hadnagy család lokálpatrióta hozzáállásáért,  
így 16 tantermes iskola épülhet

Utolsó lehetőség 
helyben átvenni
Ingyen szelektív kuka osztás a Faluházban 

Már többször írtunk 
lapunk hasábjain arról, 
hogy minden kulcsi 
lakos és ingatlan 
tulajdonos a szelektív 
hulladékgyűjtéshez új 
kukát kaphat. 

Ezt a rendkívül kedvező lehe-
tőséget bárki igénybe veheti, 
nem csak kizárólag az életvi-
telszerűen Kulcson élő lakos-
ság, hanem az üdülő- vagy 
nyaralótulajdonosok is. 

A szelektív hulladékgyűjtő 
edényzet átvételének és költ-
ségmentes használatának, ily 
módon a díjmentes hulladék 
elszállításnak, csupán annyi a 
feltétele, hogy az ingatlan tu-
lajdonosa érvényes hulladék-
szállítási szerződéssel rendel-

kezzen a Dunanett Kft.-vel. 
Ezeket a tájékoztató mat-
ricával ellátott, száz-
húsz literes, kerekes 
gyűjtőedényeket 
kéthetente díj-
mentesen ürítik 
a vállalat mun-
katársai. 

Az elmúlt 
hónapban vala-
mennyi érintett 
megkapta a tájé-
koztatót, amelyben 
szerepelt, hogy ki mikor 
vehette át a gyűjtőedényt. 
Aki eddig nem élt a lehetőség-
gel, hogy a faluházban átvegye 
a kukát, az utoljára a fém- és 
elektromoshulladék gyűjtés so-
rán teheti meg: május 15-én 8 
és 12 óra között a közművelő-

Egyeztető 
tárgyalás

Az elmúlt hónapban Jobb 
Gyula dr. Molnár Krisztiánnál 
járt egyeztető tárgyaláson.  A 
Fejér Megyei Önkor mányzat 
elnöke és a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség Fejér me-
gye 04-es számú országos 
egyéni választókerületének 
elnöke megbeszélésre hívta 
Reszegi Imrét, az Országos 
Mentőszolgálat Fejér Megyei 
Mentőszerve zetének vezető-
jét, Nagy Attilát, Kisapostag 
település polgármesterét, 
valamint Kovacsik Milán és 
Pálffy Károly mellett Jobb 
Gyula Kulcs település pol-
gármesterét is. A jelenlévők 
egyeztetést tartottak egy Fejér 
megyei kutató mentő alapít-
vány létrehozásával kapcso-
latban, amely keretében le-
hetővé tennék a Velencei-tó 
és a Duna összehangolt és 
szervezett vízi mentését. 

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. 

Ebben a hónapban is ki kell 
hangsúlyozni, mint eddig min-
dig, hogy településünkön a pol-

gármester a képviselőtestülettel, 
valamint a hivatali dolgozókkal 
szoros együttműködésben végzi 
a munkáját. A rendszeres egyez-
tetéseket és online megbeszélé-
seket követően a döntéseket a 
törvényi előírásoknak megfele-
lően Jobb Gyula polgármester 
hozza meg. 

Április 28-án összesen ti-
zenkét napirendi pontban 
hozott döntést a polgármes-
ter. Elsőként a Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testületének a hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatásról szóló 

3/2016. (IX. 29.) önkormányza-
ti rendeletének módosításában. 
Majd többek között napirend-
re került a „Tisztítsuk meg az 
Országot!” pályázati támogatás 
során az illegális hulladék el-
szállítási, összegyűjtési, és ke-
zelési feladatok ajánlattételei is. 
Elfogadta a polgármester Kulcs 
Községi Önkormányzat adó-
hatóságának beszámolóját a 
2020. évi adóztatási tevékeny-
ségéről, az Adonyi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 
2020. évi működéséről szóló 
beszámolóját és a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság beszámo-
lóját Kulcs közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság ér-
dekében 2020-ban tett intézke-
désekről és az azzal kapcsola-
tos feladatokról. Határozott a 
polgármester az önkormány-
zat tulajdonában lévő meghir-
detett ingatlanok eladásáról, 
illetve az ezekkel kapcsolatban 
érkezett vételi ajánlatok elfoga-
dásáról is. Természetesen vala-
mennyi döntés és rendelet tel-
jes terjedelmében megtalálható 
településünk honlapján a www.
kulcs.eu-n.

Polgármesteri döntések 
áprilisban
Sok egyéb mellett, döntöttek az önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi ajánlatokról is  

dési intézményben. Ezt követően 
már csak a Dunanett Kft. duna-
újvárosi telephelyén lesz lehető-
ségük azokat átvenni.

Jó hír az iskolával 
kapcsolatban
Az a cél, hogy az oktatás és gyermekeink igényeit jól kiszolgáló iskolánk legyen 
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Településünk lakóit 
leginkább foglalkoztató 
fontos kérdésekre 
keressük a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető 
problémák az ívóvíz hálózat 
bővítésével, a csatornázással 
és a Helyi Építési Szabályzattal 
kapcsolatosak. Erről kérdez-
tük tehát a polgármestert, 
Jobb Gyulát.

Csatorna ügyeink 

– A csatornázással kapcsolat-
ban elérkeztünk a véghajrához. 
Április 28-án átadták a kulcsi-
aknak, így szó szerint az aszta-

lomra került, a projekt megva-
lósulási terv dokumentációja. 
Ezzel egy jelentős végponthoz 
értünk. Az iratanyag szakmai 
felül vizsgálatás majd a leendő 
szolgáltató a DRV Zrt. fogja 
elvégezni.

Óriási kompromisszum 
készségre, bölcsességre és türe-
lemre volt szüksége a csatorna 
megvalósulásához az önök, az-
az a lakosság részéről, amely-
ről mi kulcsiak már többször 
tanúbizonyságot tettünk. Ezt 
hitelesen tudtam képviselni és 
ennek eredményeként a leen-
dő üzemeltetővel, az előbb em-
lített DRV Zrt.-vel szerződést 
tudtunk kötni Kulcson, amely 

a mai közélet példáiból kiin-
dulva nem is olyan egyértel-
műen egyszerű. Most már 
„csak” a rákötéseket kell ha-
tékonyan levezényelni.

Minden szegmensét végig 
éltük és megtapasztaltuk a csa-
tornaépítésnek, én kulcsiként 
és felelős vezetőként egyaránt. 
A csatornánk 2012-es tervek 
alapján készült el, véleményem 
szerint, ha van hiányossága a 
csatornarendszerünknek, ak-
kor pont ez az. Hiszen Kulcs 
olyan gyors ütemben fejlődik, 
amelynek rengeteg szerteága-
zó körülménye van. Így pél-
dául a mai viszonyok alapján 
biztos vagyok benne, hogy 

harminc-negyven százalékkal 
is több bekötés lenne. Persze 
ehhez hozzá kell tenni, hogy 
az akkori forrás keretei szigo-
rúan meghatározottak voltak 
és ahol mára már egyértelmű-
ek a feltételek, úgy, mint la-
kók és ívóvíz, akkor sok he-
lyen még tervben sem voltak. 
Csak, hogy egy konkrétumot 
említsek például a Spanyol 
Lakópark. 

Tehát, április 28-án az át-
adási-átvételi eljárás elindult. 
A DRV Zrt.-vel egyeztetve fog-
juk a bekötések átvételét leve-
zényelni, napi szinten mintegy 
negyven-ötven rákötést lehet 
tervezni. Nagyon fontos, hogy 
információim szerint még je-
lentős számú érintett lakó nem 
rendezte le ezzel kapcsolatos 
csekkbefizetési és adminiszt-
rációs kötelezettségét.

Képletesen a startzászló a 
közvetlen rákötések elvégzé-
séről és az átvételhez a DRV 
Zrt által levélben megküldött 
lakossági tájékoztató lesz. Az 
üzemeltető hivatalos átvéte-
lekor információim szerint a 
lakosságnak nem csak a be-
kötés tényéről kell majd nyi-
latkoznia, de két vízvédelem-
mel összefüggő kérdőívben 
is kérik majd a véleményün-
ket. Az üzemeltető részérő 
Hadol Edina az önkormány-
zatunk részéről Sági Richárd 
műszaki előadó lesz a lakos-
sági kontakt. A hivatal mű-
szaki szakemberének elérhe-
tősége, ahol majd telefonon 
lejelenthető lesz a rákötés és 
az átvételhez időpont kérhe-
tő majd: 06 (70) 636-5217.  
A zökkenőmentesebb és vá-
rakozásaink szerint ter-

Kulcskérdések  
a polgármesterhez
Ívóvíz hálózatunk bővítése, csatorna és a HÉSZ  

vezhetőbb rákötési folyamat-
hoz kidolgoztunk egy online 
rendszert is a rendezvények, 
színházak jegyvásárlásaihoz 
hasonlóan, amely a Kulcsi 
Krónika online felületén, a 
www.kulcs.org címen lesz el-
érhető, ahol bárki online is re-
gisztrálhat majd és nyomon 
követheti a csatorna bekötése-
ket – tájékoztatott Jobb Gyula.

Víz bekötések 

– Településünkön óriási épít-
kezési kedvet tapasztalunk, 
ennek megfelelően számos 
területen elvagyunk marad-
va a közművek létesítésével, 
amelyeket minden lehetőséget 
megragadva pótolni fogunk. 
Első ütemben 60 millió forint 
elnyert forrással tudunk gaz-
dálkodni ezen céljaink meg-
valósítására. Az ívóvíz gerinc 
kiépítése 40 ezer forint plusz 
áfa költséggel jár méterenként. 
Kulcson három településrész 
van, amely érintett az ivóvíz 
rendszer hiányával. Az észa-
ki részen az Adonyi út kör-
nyéke, délen a Virághegyi és 
a Határ utak egy része és a 
Spanyol lakópark területe, 
amelyet külön kell kezelnünk 
bizonyos szempontok alapján. 
A leírtszakaszok ivóvíz háló-
zatának kiépítésének az épí-
tési költsége 183 millió forint 
plusz áfa. 

– Szintén nagyon fontos 
információ, hogy a víz be-
kötéshez a lakóknak köz-
műhozzájárulási díjat, 200 
ezer forintot kell befizet-
ni, amelyek beérkezésével a 
lakosság is gyorsítani tud-
ja a projekt megvalósulását. 
Továbbá az akna elkészítése 
az ingatlan tulajdonos felada-
ta, amelyek átvételéhez szintén 
a DRV Zrt. jóváhagyása szük-
séges majd.

Minden területen indo-
kolt az ivóvíz hálózat bővíté-
se, hosszútávon célom, hogy 
önkormányzatunk ezt meg-

valósítsa. De mérlegelnünk 
kell, hiszen a jelenleg ren-
delkezésre álló források most 
nem elegendőek az összes 
terület vízhálózatának kiépí-
tésére. A szempontok, ame-
lyek alapján dönteni fogunk: 
az igénylők száma és a kiépí-
tés irányköltsége. Fontos in-
formáció, amely befolyásolja 
a vízhálózat építését, hogy a 
DRV Zrt. műszaki követel-
ménye, hogy körbe kell, hogy 
érjenek a rendszerek, nem le-
het utca részeket kihagyni. 
Ezek alapján a Csalogány 
és a Cinke utcákban és a 
Rigó közben a rendeletünk-
nek megfelelően a víz bekö-
tésekkel kapcsolatban az ott 
élő lakosság több mint ötven-
egy százalékát érdekli és ez-
zel együtt igényli a víz be-
kötését. Tájékoztatásként a 
Radicsa, Kőbánya utcákban 
közel vannak a szükséges 
igénylésszámhoz. Azonban a 
Határ és Virághegyi utcák el-
látatlan szakaszain messze el-
maradtak az igények az ívóvíz 
megépítéséhez szükségeshez.

A Spanyol lakópark terü-
letén speciális problémával 
küzdünk. Ugyanis a területen 
van egy feltárandó, évekkel ez-
előtt elkészült rendszer, amely 
a DRV Zrt. vizsgál majd felül, 
hogy alkalmas e az ívóvíz el-
látására.

A Rácalmási, Kecset, 
Molnár Jenő és Kotlán ut-
cák bizonyos részein jelenleg 
szintén nincs ivóvíz. Ezeket is 
tervezzük a közművel ellátottá 
tenni, de erre majd egy követ-
kező fordulóban tudunk sort 
keríteni.

HÉSZ 

A megelőző két témát is 
érinti, hogy településünk új 
Helyi Építési Szabályzata két 
éves munka eredményeként 
elkészült. A szabályzat rész-
letei a www.kulcs.eu oldalon 
megtalálhatók.Április 28-án a polgármester asztalára került a csatorna megvalósulási tervdokumentációja

A településünk lakói a hi-
vatalos közösségi média fe-
lületen értesülhettek arról, 
hogy Kulcs község felnőtt 
háziorvosa 2021. április 28-
án, szerdán déli 12 órától dél-
után 16 óráig, illetve május 
5-én 10 és 12 óra között várt 
minden 18 év feletti személyt 
a Covid-19 elleni védeke-
zés érdekében a védőoltást 
felvenni. A felhívás arra is 
kitért, hogy Sinopharm vak-
cinát kaphatott az, aki meg-
jelent az Egészségházban a 
meghirdetett időpontban. 
Erre az alkalomra az előre 
bejelentkezéstől eltekintet-
tek, egyszerűen, aki igényelte 

védőoltást, az megjelenhetett 
a rendelőben.

Dr. Fenyvesi Bélát kérdez-
tük a tapasztalataival kapcso-
latban.

– Az első felhívásra mint-
egy nyolcvanan jelentek meg. 
Őket regisztráció nélkül, 
azonnal be is oltottuk. Az első 
ilyen alkalmakat még továb-
biak fogják követni, ahogy 
azt a rendelkezésünkre bo-
csájtott vakcina mennyisége 
engedi majd. Kulcson a ko-
ronavírus elleni védekezés a 
védőoltások tekintetében ki-
terjedt és jól halad, mindösz-
sze ezer fő nincs még beoltva 
a lakosságból. 

Megkezdődnek 
a munkálatok
Régiós szinten is jelentős beruházás 

Korábban már 
beszámoltunk arról, 
hogy az elmúlt év 
októberében jelentős 
összegű pályázati 
támogatást nyert el 
Önkormányzatunk 
a Hajóállomás és 
környéke fejlesztésére.

A több mint 100 millió forint 
állami támogatás segítségé-
vel a Kulcsi Hajóállomást és 
a hozzá kapcsolódó partsza-
kaszt fogják Kulcson turisz-
tikai központtá fejleszteni. 
Megírtuk már azt is, hogy a 
támogatásból a Hajóállomás 
és Vendégház felújítása mellett 
a csónakházat is szeretné az 
önkormányzat vezetése meg-
újítani, valamint egy mai igé-
nyeknek megfelelő pihenőpark 

kialakításával, akadálymentes 
sétánnyal, kilátóterasszal, par-
kolók kiépítésével várják majd 
a jövőben a fejlesztések után a 
fürdő- vízi- és horgászturiz-
musra vágyó kulcsiakat és a 
Kulcsra látogató turistákat. 

Most arról a fejlemény-
ről tudunk beszámolni a 
Hajóállomás kapcsán, hogy áp-
rilis utolsó hetében az önkor-
mányzat kézhez kapta a pályá-
zat támogatói okiratát, amely 
a fejlesztési munkálatok meg-
kezdését is jelenti egyben. A 
teljes egészében támogatott pá-
lyázatunk, tehát önkormányza-
ti önrész nélkül több mint 100 
millió forint forrást jelent a fa-
lunak, amelyből ez a rendkí-
vüli, régiós szinten is jelentős 
turisztikai fejlesztés fog meg-
valósulni.

Védőoltást kaphatott bárki,  
aki megjelent 
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Már másodszor ültetnek 
fákat a településen a 
Fogadj örökbe egy fát 
– Kulcs elnevezésű, a 
közösségi médiában 
szerveződött 
lakossági csoport 
közreműködésével.

Az elmúlt év őszén egy he-
lyi civil szervezet – a KUBAK 
– segítségével tizenöt darab 
datolyaszilvafát ültettek el az 
új játszótérrel szemben lelkes 
környezetszépítők. 

Idén a Föld napja után nem 
sokkal, április 24-én, szombat 
délelőtt az önkormányzat egyik 
sikeres pályázatának eredmé-
nyeként ismét folytathatta a 
csoport a nagy sikerű faültetési 
akcióját. Az Agrárminisztérium 
2019. őszén elindította az 

országfásítási programot, 
amely célkitűzése, hogy facso-
portok létrehozásával, a belte-
rületi fásítással járuljanak hoz-
zá az egészségesebb, élhetőbb 
települések kialakításához és a 
klímaváltozás hatásainak eny-
hítéséhez.

Így most a kormányzati le-
hetőségnek köszönhetően 

Faültetéssel és szemétszedéssel 
ünnepeltük a Föld napját
Újabb harminc fával gyarapodott Kulcs 

Szepessy Gergő

újabb tizenöt díszalmafa és ti-
zenöt díszkörtefa elültetésével 
gazdagodott a település, ame-
lyet a kulcsi Arany János utca 
és Rákóczi utca kereszteződés-
től a szélerőműig ültettek el. A 
munkát az állami erdészet mun-
katársa is segítette, elsősorban 
technikai tanácsokkal és pro-
fesszionális eszközökkel volt 
a faültetők segítségére. A lel-
kes faültetők arra is figyeltek, 
hogy méltó, tiszta környezetbe 
kerüljenek a facsemeték, így a 
faültetés környékét megtisztí-
tották a szeméttől is.

Remek, dolgos hangulatú 
szombat volt. Került zsíros ke-
nyér és pogácsa az ásásban meg-
fáradt kezekbe, Jobb Gyula pol-
gármester ballonja segítségével 
biztosította az újonnan föld-
be került fácskák hidratálá-
sát, Pulai Tibor településgond-
nok segített a logisztikában, és 
Fekete György alpolgármester 
közreműködésével készült el a 
pályázat.

Volt olyan család, aki újszü-
lött tagja számára ültetett fát, 
Márkovicsné Gizus szerve-
ző lelki szemei előtt külön kis 
parkban lehetne akár több új-
szülöttnek ültetni majd. 

Régóta ennyi egyöntetű-
en pozitív hang, megnyilvá-
nulás nem volt olvasható, ta-
pasztaltható mint a faültetés-
hez kapcsolódóan. Öröm volt 
olvasni, hiszen a mindig elé-
gedetlen negatív kommentek-
hez vagyunk szokva. Az elmúlt 
időszakban megtapasztalhat-
tuk, hogy a fák milyen fontos 
értéket képviselnek az emberek 
életében, valamilyen spirituális 
kötödés érzetét kelti az, hogy 
mennyire ragaszkodnak hoz-
zájuk. Ugyanakkor kivágásuk 
milyen nagy társadalmi elége-
detlenséget is kiválthat, mint 
ahogy ez a dunaújvárosi Vasmű 
út fáival kapcsolatban is tör-
tént. Éppen ezért Kulcson ez 
a közös érték teremtés fontos 
pozitív üzenetet hordoz mind-
annyiunk számára.

Hosszú idő óta, április 
közepén, 18-án tartották 
meg első ízben a kulcsi 
Kosár Kézműves- és 
Bolhapiacot.

A bolhapiac használtcikkek-
re szakosodott piacforma. 
Minden rendes bolhapiacon 
megtalálhatóak a feleslegessé 
vált használati tárgyak, régisé-
gek, gyűjtemények, könyvek, 
apróságok, amelyekre szabadon 
alkudhatunk. A kézműves pia-
cok minden kézzel, kis szériá-
ban készült míves és egyedi 
termékek lelőhelyei. Mind 
a két kereskedelmi forma 
világszerte népszerű, és 
a leghíresebbek közülük 
igazi turistalátványos-
ságok a maguk színes 
forgatagával.

A használtcikkeket kí-
náló és a kézműves-piacok 
között nagyon sok a hason-
lóság. Bizonyára sokan kedvelik 
mind a két piacformát, amelyek-
nek közös pontja lehet a környe-
zettudatos szemléletmód és az 
újrahasznosító megoldások is. 
Ezt ismerték fel a kulcsi Kosár 
Kézműves- és Bolhapiac szerve-
zői is, akik a két piaci formát 

egyesítve szerveztek hangulatos 
vásárt településünk központjá-
ban április 18-án, vasárnap dél-
előtt. 

Az időjárás nem kényeztet-
te el sem az árusokat, sem pe-
dig a piacos kedvű vásárló-jelöl-
teket simogató napsütéssel, kel-
lemes tavaszi idővel. Sokkal in-
kább borús időjárás jellemezte a 
kulcsi Kosár idén első alkalom-
mal megrendezett kézműves- és 
bolhapiacát. Valószínűleg ez az 

oka, hogy csak délelőtt tíz óra 
után kezdett érződni az igazi vá-
sári forgatag.  

– Úgy érzékeltem, hogy az 
embereknek már igazán nagy 
szükségük volt arra, hogy egy 

kicsit letérjenek a mindenna-
pok megszokott munka és be-
vásárlás útvonaláról. Látszott, 
hogy aki kilátogat, az nem cél-
irányosan csak vásárolni érke-
zett, hanem mindenki szívesen 
volt a szabadban, és élvezettel, 
felszabadultan és mosolyogva 
beszélgetett egy kicsit – mond-
ta el Pádár Edit. 

A kulcsi piac főszervezőjé-
nek értékelése alapján a vásár 
annak ellenére is közepesen jól 
sikerült, hogy sokan félnek a fer-
tőzéstől, és az óvintézkedések 
ellenére sem mennek szívesen 

közösségbe. Dunaföldváron 
is ezen a napon volt a vá-
sár, ami szintén szolidab-
bá tette a sikert.

A vasárnapi kulcsi 
Kosár állandó bolhapia-
ci résztvevői mellett most 

több kézműves stand kifeje-
zetten népszerű volt a stando-

kat megfigyelve. Ilyen volt pél-
dául a kürtös kalácsos, a leven-
dulás, a kosárfonó és a virág-
palánta-termelő is. Velük is és 
a romantikus kisközösségi pia-
cozás elkötelezett híveivel legkö-
zelebb május 9-én délelőtt talál-
kozhat majd minden érdeklődő 
a kulcsi Kossuth szobornál. 

Igazi közösségi élmény 
volt a vásár 
Használt és a kézműves termékek a hivatalok szomszédságában 

Május 9-én vasárnap ismét vásári forgatag lesz a hivatalok szomszédjában
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Ez a legszebb tavaszi 
ünnepünk. Bár 
manapság nem mindig 
trendi a család, de 
az anyák szeretete 
és az anyák napja 
eltörölhetetlen.

Hazánkban az első hivatalos 
anyák napja a Vörös Kereszthez 
kötődik, ugyanis 1925-ben még 
összekapcsolták a hagyományos 
Mária-tisztelettel. Az ünnepsé-
get akkor március 8-án a MÁV 
gépgyárban tartották. Majd 
1928-tól már miniszteri rende-
let tette hivatalossá az iskolai 
ünnepségek sorában.

Szakértők szerint sajnos má-
ra az anyák napja is akár a töb-
bi ünnep, veszített az értékéből. 
Ez leginkább társadalmi okok-
ra vezethető vissza, hiszen az 
emberek nagymértékben képe-
sek formálni az ünnepekhez va-
ló viszonyukat. De a mai tren-
deknek is meghatározó szere-
pük van ebben, mint például a 
szingliség terjedése. Nem beszél-
ve arról, hogy sokan a karriert 
helyezik előtérbe a gyermekvál-
lalás helyett. Ez mind odavezet, 
hogy kevesebb gyerek és keve-
sebb anya lesz. Aztán a keres-
kedők és a média által sulykolt: 
„venned kell valamit, ajándékoz-
nod kell” – reklámok is torzíthat-
ják az ünnep valódi értékét és 
fontosságát.  A szakértők hang-
súlyozzák, hogy az anyák nap-
ja, mint ünnep összetett jelen-
ség. Hiszen a család szerepét és 
annak jelentőségét is ünnepeljük 
e neves alkalomból. 

Ahogy világra jövünk és kap-
csolatot teremtünk a külvilággal, 
az emberi viszonyok és kapcsola-
tok által formálódik saját szemé-
lyiségünk, és édesanyánkhoz va-
ló viszonyunk is. Az ember leg-
fontosabb kapcsolata a család és 

azon belül is az édesanya. Az anya 
az, aki a gyereket az első pillanat-
tól kezdve táplálja, nem csak fizi-
kailag, hanem lelkileg is. Ez a kö-
tődés olyan jelentőséggel bír, ami 
meghatározza a gyermek későb-
bi kapcsolatait és a személyiség-
fejlődését, akár negatív, vagy po-
zitív irányban is. Ebben az érte-
lemben a szimbolikus köldökzsi-
nór elszakíthatatlan, örökké tart. 

A mai felgyorsult, munkával 
és stresszel teli életünkben, a ko-
ronavírussal fenyegetett időkben 
felüdülés az otthon és a szerető 
család által biztosított megnyug-
vás, ahol természetesen az édes-
anya az, aki mindig képes védel-
mezni és biztonságot nyújtani. 

Éppen ezért az anyák napjá-
nak a legfontosabb üzenete nem 
az ajándékozás, hanem a kap-
csolatok ápolása és a hála cse-
rébe azért, amit tőlük kaptunk. 
Általában a közösségi rendezvé-
nyekhez vagyunk szokva, ami-
kor ünneplőbe öltözött kicsi 
és nagyobb gyerekek éneklik: 
Az orgona ága, barackfa virá-
ga kezdetű dalt az intézménye-
sített rendezvényeken. Sajnos 
mostanság ez is másképp van. 
Az óvodákban és iskolákban leg-
inkább kreatív ajándékokkal ké-

szültek az édesanyáknak, de sok 
helyütt a megható műsor sem 
maradt el, az anyukák ugyanis 
online felületen nézhették meg 
és könnyezhettek végig.

Településünkön idén köz-
művelődési szempontból a 
pandémia miatt nem volt anyák 
napi program, illetve kicsit még-
is. Az anyasággal kapcsolatos biz-
tos információ- és tudástár szá-
momra Jobbné Vinczellér Anita 
személye. Én mindig őt hívom, 
ha ilyen jellegű, a téma bármely 
szegmensében kérdésem van – 
most is így tettem. Anita dúla, 
szülésfelkészítő és sok egyéb 
mellett a Születés Hete Fesztivál 
franchise tulajdonosa és ma-

ga is, hogy úgy mondjam mi-
nimum háromgyermekes édes-
anya.  Kulcson az ő kezdeménye-
zésére a védőnők segítségével, az 
önkormányzat támogatásával jó 
néhány éven keresztül az anya-
tejes táplálás világnapján min-
den évben elismerésben része-
sültek azok az anyák, akik leg-
alább egy évig kizárólag anyatej-
jel táplálták gyermeküket. Anyák 
napjához kapcsolódóan nekem 
ez a rendezvény ugrott be, tehát 
megkérdeztem Anitát, hogy idén 
ez mikor lesz, várható-e egyálta-
lán? Elmondta az elmúlt évben 
a rendezvénynek a járvány hely-
zet vetett gátat, de az idei szerve-
zését már megkezdtek. Anita 

Az édesanyákat köszöntöttük május első vasárnapján
A pandémia miatt nem volt anyák napi program, illetve kicsit mégis 

információi irányítottak két má-
sik, kulcsi anyukához. 

Egyikük Horváth Zsuzsi, 
vagy sokunknak „hordozós” 
Zsuzsi szintén jellegzetes arca 
településünknek, mindig mo-
solygós sugárzó személyisé-
ge összetéveszthetetlen. Általa 
vezényelt hordozós joga a te-
lepülés központilag szervezett 
programjainak, az egészség-
napnak állandó eleme volt, az 
ott látható bemutató edzésekből 
is ismerheti a közösségünk. Azt 
kérdeztem meg Zsuzsitól, hogy 
most a pandémia idején lehet e 
a hordozásról beszélni?

– Nagyon is, ahogy a blo-
gom ban is írtam róla a hordo-
zás akkor is képes megkönnyíte-
ni a mindennapokat, ha az élet 
a megszokott mederben folyik. 
De előnyeit most még fokozot-
tabban érezzük, hogy a koronaví-
rus-járvány, és vele párhuzamo-
san a korlátozó intézkedések az 
életünk részévé váltak. A hordo-
zással elkerülheted, hogy a gyer-
meked idegen tárgyakat (például 
a lépcsőkorlátot), más embere-
ket megérintsen, valamint azt is, 
hogy a gyermekedhez más em-
berek közel kerüljenek, vagy a 
kifejezett hozzájárulásod nélkül 

hozzáérjenek. Célszerű, ha eh-
hez például tömegközlekedés al-
kalmával, bevásárláskor (ezekre 
a 15-20 perces távokra) elől hor-
dozod a gyermeked (amennyi-
ben kényelmesnek érzed).

Bár az edzések jelenleg csak 
online működnek, de szinte 
mindennap és az Aktívmami 
közösségi oldalakon bárki csat-
lakozhat hozzánk. Az Anyák 
a Hordozásért Alapítvány 
Dunaújvárosban létrehozott egy 

közösségi teret, amely várhatóan 
júniusban fog nyitni. Hiszen az 
érdekelt anyukák március végé-
től regisztrálhattak a koronaví-
rus elleni oltásra. Azonban ak-
tuális programként javaslom, 
hogy kapcsolódjanak be az 
anyukák a május 3-tól kezdő-
dő Európai Babahordozós Hét 
eseményeibe, amely alkalmából 
többek között mi a Jerusalema 
Dance Challenge kihíváshoz sze-
retnénk csatlakozni a hordozós 

Jobbné Vincellér Anita gyermekeivel:  
Dominikkal, Lilliennel és Dorinával 

A Lőkös családból  
Anita, Anna és Árpi

Petánszkiné Rapi Ildikó és fiai: Ákos, Ambrus és Adorján

Kaiserné Gödöny Erzsébet dédunokájával Hellával

Horváth Zsuzsi kislányával Bogival

Király-Dienes Annamária 
kisfiával Leventével

változattal. Ezért mindenkit ké-
rek és biztatok, hogy otthon ve-
gye fel a saját táncos, hordozós 
produkcióját és küldje el nekem, 
majd az otthoni videókból fog 
készülni egy nagy közös ösz-
szeállítás. Sőt május közepétől 
a közös mozgásra is találtunk 
egy áthidaló megoldást, baba-
hordozós túrákat szervezünk a 
Rácalmási-szigeten, azok szá-
mára, akiknek nincsen hordo-
zója biztosítunk a helyszínen, ha 
előzetesen egyeztünk róla.

Szintén kulcsi édesanya, 
Petánszkiné Rapi Ildikó. Aki 
szintén anyáknak szervez 
prog ramot, Anya Mese: egy-
ségben a természettel, Duna-
parti séták elnevezéssel.

– Alapvető célom egy olyan 
közösség létrehozása, ahol lehe-
tőségünk van tökéletlenségeink-
kel megbarátkozni. Szeretném 
elérni, hogy szorongásaink föl-
oldódhassanak a közösség ere-
jével és eljuthassunk odáig, ami-
kor bátran kijelenthetjük a be-
szélgetések során, hogy mi így 
vagyunk jók. A járvány hely-
zet miatt sokat gondolkod-
tam azon, hogyan lehetne a 
közösségimédia felületeken ezt 
megvalósítani, de arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy az on-
line térben ez nem tudna hitele-
sen működni. Hiszen ezekhez a 
mélyen bizalmas beszélgetések-
hez mindenképp szükség van az 
élő, közvetlen kapcsolatra, visz-
szajelzésekre. A saját súlyos krí-
zisemen keresztül jutottam el 
odáig, hogy ismét tudok moso-
lyogni. Ennek a tapasztalatait, a 
spirituális és befelé forduló utam 
állomásait szeretném megoszta-
ni, és ezen keresztül szeretném 
segíteni az édesanyákat a töké-
letlenségeik miatt érzett bűntu-
datuk, kételyeik, bizonytalansá-
gaik feloldásában.
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A Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és 
Bölcsőde életében 
több, jelentős esemény 
is történt az elmúlt 
időszakban.

Jelenléti nevelés ismét 

Április 16-tól lezárult az online 
oktatás, így április 19-től ismét 
személyesen találkozhattak a 
gyerekek az óvodai csoportok-
ban. Az pedagógusok a home 
office ideje alatt is tartották 
a gyerkőcökkel a kapcsolatot. 
A nevelési feladatokról képes 
és videós anyagokat küldtek, 
amelyekről a visszajelzések is 
szép számmal érkeztek a cso-
portok saját közösségi média 
felületeire.  Az óvónénik be-
számolója alapján aktív volt a 
részvétel, amely azért is volt 
különösen fontos, mert eb-
ben a kényszerhelyzetben csak 
ezek alapján tudják felmérni, 

hogy a csemetéknek mit si-
került elsajátítani ebben a bő 
másfél hónapban, amit ott-
hon töltöttek. Ráadásul ezek 
a visszajelzések segítik majd 
az óvodapedagógus szakem-
bereket az év végi értékelések 
elkészítésekor is.

Beiratkozásról  

Április 23-ig lehetett jelentkezni 
a helyi óvodába, tehát a beirat-
kozásokkal járó adminisztratív 
feladat is erre az időszakra esett. 
Mint minden intézményben, 
így nálunk is tekintettel a ve-
szélyhelyzetre, a hagyományos-
tól eltérő módon történt a fel-
vételi eljárás, ugyanis online, il-
letve papíralapon, az intézmény 
bejárata előtti gyűjtőbe kellett 
elhelyezni a jelentkezési lapokat. 
Az ilyenkor szokásos személyes 
óvodai ismerkedés, tájékozódás 
teljességgel elmaradt. 

Információink szerint a te-
lepülés nevelési intézménye a 

törvényi lehetőségeket szinte 
maximálisan kihasználva, 29 
fős csoportokkal fog majd a kö-
vetkező nevelési évben dolgoz-
ni. Ezért aztán már mindenki 
nagyon várja az új bölcsődét 
és ennek következtében, a leg-
kisebbek helyén a további egy 
óvodás csoport fogadására fel-
szabaduló csoportszobát.

Fertőzés miatt  
bezárt a bölcsi 

Míg az óvoda több mint más-
fél hónapig zárva volt, addig a 
bölcsőde végig várta, fogadta a 
kis lurkókat.  

Azonban április 23-án 
a Százholdas Pagony Böl-
cső dei egysége is bezárásra 
kényszerült a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ uta-
sítására. Ugyanis két dol-
gozó fertőzöttsége bizonyí-
tást nyert. A közlemény nap-
ján az intézményvezető azt 
a tájékoztatást adta, hogy a 

zsebibaba csoport várhatóan 
május 4-én nyithat majd új-
ra. Rendné Pocsai Izabella azt 
is kérte az érintett gyermekek 
szüleitől, hogy azok az óvo-
dába járó gyerekek, akiknek 
bölcsődés testvérük van, má-
jus 4-ig szintén ne látogassák 
az intézményt. 

Sikeres pályázat 

A kulcsi óvoda és bölcső-
de már több ízben pályá-
zott és nyert a Hankook 
Magyarország Kft. pályázata-
in. Most a 2021-ben meghir-
detett „Kösz, Hankook!” elne-
vezésű Dolgozói Értékteremtő 
Önkéntes Program kapcsán 
számolhatunk be ismét siker-
ről. A pályázat révén közel 500 
ezer forintot nyertek, amelyet 
a Füles csoportban a laminált 
padlóburkolat cseréjére, va-
lamint a Nyuszi csoportban 
elhelyezett új szőnyegekre fog-
ják fordítani.  

Fordulatokban gazdag  
időszak volt a Pagonyban
Beiratkozás, fertőzés, visszatérés a jelenléti nevelésbe és pályázati siker 

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

„Magam, úgy gondolom, hogy 
egy közösség – pl. egy község 
– érdekeit képviselni, a lakos
ságért munkálkodni nem kis 
dolog, azt, azokat, akik ezt vál
lalják, tisztelni, tevékenységü
ket el kell ismerni.

Én szívesen és lelkesedéssel 
fogadtam és olvastam a Duna
újvárosi Hírlapban és a he
lyi Kulcsi Krónikában is meg
jelent polgármesteri beszámo
lót a 2020as évről, a terve
zett feladatokról és munkákról. 
Hasonló és elfogulatlan, elisme
rő érzéssel vettem a választott 
képviselőink értékeléseit is. A 
kellő szerénységgel és konkrétu
mokról beszéltek és túlzásokba 
nem estek. Szerintem mindezek 
alapján, úgy érzem jól válasz
tottunk. Véleményem azért me
rem, így megfogalmazni, mert ti
zennyolcadik éve állandó lakosai 
vagyunk a falunak és 1967, azaz 
már 65 éve telkesként ismerem 
a régi időket, látom a fejlődést. 
Érzem a gondoskodó, a lakosság 
igényeit figyelembe vevő mun
kát, örülök a fejlesztési elképze
léseknek. Természetesen van még 
bőven tennivaló, amit jól látva 
megfogalmaz mindegyik testüle
ti tag. Ezt a munkát elismerve, 
úgy gondoltam – remélem nem 
egyedül –, hogy ezért mindenki, 
aki értünk lakókért tett valamit, 
azt meg kell köszönni. Ezt te
szem meg most, csupa nagybetű
vel: KÖSZÖNÖM! Rögtön gra
tulálok a testületnek, hogy tud
tak tenni, tudtak együtt dolgoz
ni, egyirányba húzni! Gratulálok 
Önöknek! Nem akarok ünnep
rontó lenni, de azért hiányolok 
pár dolgot is, amit őszintén – 
nem bántva senkit – segítő szán
dékkal szóvá teszek:

– Hiányolom a lakosság ja
vaslatainak rögzítését, azt is jó 
lett volna látni

– ha megkérdezik, talán 
megtudták volna kinekkinek 
milyen elképzelése van a jövő
ről. (A személyes véleményeket 
természetesen nem lebontva, 
hanem összegezve lehetett vol
na megfogalmazni.)

– Hiányolom az idősek, az 
„öregek” a kulcsi lakosok véle
ményének elmaradását, rögzí
tését is. 

Támaszkodjunk jobban ta
lán hatékonyabban az idős 
és egyre idősödő generációra! 
Ezúton is élek azzal a lehető
séggel, hogy – talán első kézből 
– valamit a jövőre vonatkozó 
elképzeléseikről és mellé tegyen 
saját meglátásaimat is!

Nagyon jónak ítélem meg a 
fejlesztési tevékenységet a megfo
galmazott pályázatok elnyerését. 
Fontos dolgot oldanak meg ezzel 
–  nem a teljességgel –, de az is
kola fejlesztése, a csatornázás, az 
utak burkolat javítását, az egész
ségügyi fejlesztés, az átvett Nap 

Háza Holdudvara, a hulladék
erőmű építését, szinte egyedül
álló és elismerendő dolognak ér
zem! Hasonló jó dolog a bölcső
dei fejlesztés is. No mondom én: 
Csak, így tovább!

Szeretnék egy pár dolgot ja
vasolni is.

– Támaszkodjon a testület 
jobban az idősekre. Vegyék job
ban figyelembe a javaslataikat!

– A fiatalok óriási segítsé
get tudnak adni, ha kérik őket! 
(Voltam fiatal és tudom.)

– Hozzunk létre, alakítsunk 
meg egy nyugdíjas klubot! 
Esetleg „Őszikék klubja”, vagy 
hőse elnevezéssel. Vállalom a 
szervezést!

– Nagyon szépek és kényel
mesek a megépített új buszvá
rók! Figyeljünk arra, hogy a vég
állomás áthelyezésével építendő 
váró, milyen fekvésű! Az észak
nyugati más télenha a bejárata 
arra néz, nagyon kellemetlen a 
várakozók részére, ha arra néz! 

– Nagyon elhanyagoltak a 
közterületek, se kihelyezett falu
térképek. Azokat fel kell újítani!

– Jelenleg üresen álló középü
letek – Egészségház, öregek ottho
na, hasznosítását meg kell oldani!

– A kis és nagy Debella kö
zötti átjáró védőfalát – a jár
da mellettit tegyük szebbé, 
természetközelibbé! (Vállalom 
a tervezést)

– Az iskolás fiatalok tanítá
son kívüli hasznos foglalkozta
tásáról jobban gondoskodjunk! 
Több lehetőséget adjunk, ajánl
junk fel nekik! Például faragó
kör szervezését, vagy mást. 

– Adjunk több helyet az „ol
vasói véleményeknek”, igényel
jük ezt a helyi újságban.

– No, úgy érzem, hogy ré
szemről ennyi elég. A fentiek
kel nem kritizálni, hanem kö
szönetemet kifejezni, javasla
taimat leírni szerettem volna! 
Remélem sikerült, kiki értékel
je érzése, belátása szerint, csak 
ezért ne ítéljen el, köszönésem 
fogadja úgy, ahogy eddig!

Tegyünk Kulcs lakosaiért! 
Hajrá! 

Molnár Lajos
(Öreg Rolling)”

Gratulálok, csak így tovább,  
de ne mindenben! 
Olvasói levél 

Lajos bácsi három köztéri szobor kialakításán dolgozik jelenleg
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nénk meg. De mivel azokat a 
régi Kulcsiak többsége ismerte 
nem részletezem, hiszen meg-
találhatók Kulcs térképén is!

A község lakóinak száma 
akkoriban 6-800 fő volt és 
nem volt túlzás egy, az első 
témához való egyik hozzászó-
lás, amely szerint „ mindenki 
mindenkit ismert.”

Végül megemlítem, hogy 
nekem személy szerint na-

gyon tetszett és ismereteim 
bővítésében hasznos volt a 
2001-ben az önkormányzat 
által kiadott Emlékkönyv és 
a hozzá kapcsolódó Képes 
Krónika. Különösen tar-
talmasnak találtam Bottlik 
László, hajdani tanárom írá-
sát, de nagyon hasznos és 
érdekes tartalommal bír dr. 
Oberrecht Kornél állatorvos 
írása is.

Talán egyetlen megjegyzé-
sem volna az Emlékkönyvvel 
az, hogy viszonylag nagy tör-
ténelmi időszakot ölel át egyes 
témákban, ezért eszembe jut-
tatja Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom című versének so-
rát „Ki gépen száll fölébe, an-
nak térkép e táj,”. Talán azért 
van így, mert az én emléke-
im „földközeliek” és ha komo-
lyan, leírnám a röpke 7 év aktív 

kulcsi életem élményeit, tör-
ténéseit, azokkal is megtelne 
egy hasonló terjedelmű könyv. 

Talán ennyit kiegészítés-
képpen ehhez a témához, de 
még egy hozzászólás idézése 
az előzőkből.

„Szép és tartalmas írás a sa-
ját múltadból.” És igen ez így 
igaz! Ezért nagyon szeretném, 
ha több kulcsi vagy valamiko-
ri kulcsi, vagy kulcsi kötődé-
sű ember kiegészítené írásai-
mat saját visszaemlékezései-
vel, élményeivel. Tudom, nem 
sok ilyenre számíthatok, mert 
a velem közel azonos korú „fi-
atalok” sajnos sokan eltávoztak 
közülünk, sokan nem tudnak 
és nem is akarnak élni az in-
ternet adta lehetőségekkel.

Azért szíves engedelme-
tekkel ide is felrakok egy ré-
gi képet. Bacsa Lajos volt olyan 
kedves és Csicskovics Jánosék, 
nejem nagyapjáék „tisztaszo-
bájáról” közölt néhány ké-
pet a már említett Képes 
Krónikában. Én most a fel-
tett képpel szeretném felele-
veníteni, hogy is nézett ki ez a 
ház kívülről eredetileg. A ház 
előtt Csicskovics János, nejem 
nagyapja!”

Állatvédőnek lenni 
nem egyszeri póz, 
amikor kattan a 
fényképezőgép, sokkal 
inkább életforma. 
Angéla cica és 
madár bölcsije is 
rengeteg munkával és 
elfoglaltsággal jár.

Szepessy Lócsy Angéla férjével 
Szepessy Gergővel ezer szál-
lal kötődik Kulcshoz, jelenleg 
is van településünkön ingat-
lanjuk és állandó résztvevői a 
kulcsi közösségi megmozdu-
lásoknak, mint például a sze-
métszedő akcióknak. Április 
végén, alig pár naposan került 

a családhoz két kicsi madár-
fióka. Azóta követhetjük nyo-
mon a madár bölcsőde min-
dennapjait Angéla közösségi 
média megosztásaiban.

Bár szinte naponta látok tő-
le posztokat aranyos kiscicák-
ról. De a már említett fiókák 
szomorú története döbbentett 

csak igazán rá Angélával kap-
csolatban, hogy valószínűleg 
ilyen lehet egy igazán elköte-
lezett állatvédő. 

Mint írja a madárkák tör-
ténete duplán szomorú. 
Egyrészről, mert kivágták az 
otthonukként szolgáló tujákat. 
Hiszen, ha mindenképp meg 

Ilyen egy igazi  
elkötelezett állatvédő
Ne csak beszéljünk róla, tegyünk is értük 

Előző számunkban 
már olvashatták Veres 
András lebilincselő 
beszámolóját 
településünk 
történetéről, és a Makádi 
házról, most közöljük a 
folytatást.

„Kedves mindenki, 
és kedves kulcsiak!
Egy kis kiegészítés a Makádi 
ház képéhez kapcsolt írásom-
hoz. Ha lenne benne olyan, amit 
más témához kapcsolódóan 
már leírtam és olvasták, azoktól 
elnézést kérek!

Napjainkban szidjuk az inter-
netet a szolgáltató miatt, sokszor 
meg is érdemlik, és szidjuk a hír-
portálokat a sokszor hazug tá-
jékoztatásuk miatt! A 60-as 
évek elején, mint már említet-
tem, volt egy telepekkel műkö-
dő Néprádiónk, amelyen tájéko-
zódhattunk az országos hírekről 
és voltak a sajtótermékek.

Nem volt viszont inter-
net és nem volt ezen belül 

Facebook, a Facebookon be-
lül pedig csoportok. Igen ám, 
de mi Kulcsiak kíváncsiak vol-
tunk a faluban érvényes ren-
deletekre, hírekre is. Ezeket 
úgy ismertük meg, hogy kö-
rülbelül az óvoda előtti busz-
megállónál a kisbíró becene-
vén Pötyöri Jancsi, polgári ne-
vén Csicskovics János

„kidobolta”! Sokszor kül-
dött el anyám ezek meghallga-
tására, főleg akkor, ha a „plety-
karádió” elhíresztelte, hogy új 
dolgokat fognak közölni. A „ 
pletykarádió „ egyébként kis 
falunkban is hatékonyan mű-
ködött és előbb-utóbb min-
denki sorra került a „falusi 
bíróságon”.

Napjainkban sokan pa-
naszkodnak, ha a szomszéd 
haszonállatot tart a velejáró 
szaggal, lármával! Akkortájt 
az volt a természetes, ha min-
den tehetősebb család portá-
ján ló, lovak, tehenek, disz-
nók, ritkábban juhok, kecs-
kék, valamint szinte minden-

hol tartottak tyúkfélét, kacsát, 
libát, galambot stb. nem volt 
vitatéma emiatt az állatok sza-
ga.

A teheneket – voltak bő-
ven –, összeszedték és a már 
említett Adonyi úton hajtot-
ták a legelőre. Hazafelé haj-
táskor már csak ki kellett 
nyitni a kaput a gazdáknak 
és minden állat hazatalált. A 
csordások ebben az időben 
Schwarczenbarth Lipót és ha 
jó az emlékezetem Ács Géza 
voltak.

A disznóknál ugyan ilyen 
volt a helyzet, őket a Csönki 
gödör alatti keskenynek 
mondható rétre hajtották a 
„szivattyú” környékére, ahol 
élvezettel dagonyáztak a sá-
ros talajban. Akkoriban, ha 
a szivattyúról volt szó szin-
te mindenki tudta, hogy a 
Duna partján elhelyezett és a 
„Rabgazdaságot” permetező-
vízzel ellátó szivattyúról be-
szélünk, amely a Csönki gödör 
délre eső dunai lejárójánál volt 

elhelyezve. A kondát legeltet-
ték még a Csere hegy Duna 
felőli oldala alatti területen is. 
A kondások abban az időben 
Berényi Misa és Csicskovics 
György voltak emlékeim sze-
rint, de néhányan emlékeznek 
még Füsti Sándorra és Tóth 
Imrére is.

Kulcs akkor még nagyon 
kis településnek számított, a 
külterületek még nem voltak 
beépítve, vagy csak elhanya-
golható mértékben. Ilyen te-
rületek voltak: a teljesség igé-
nye nélkül Szlatina, Radicsai 
szőlők, az Arany János út 
és a 6-os út közötti terület, 
amely a pálhalmai gazdaság 
területe volt, a Csönki gödör 
a Kis Vörösparttól a Nagy 
Vöröspartig, a Virághegy, a 
Cserehegy és az Aranyhegy 
alatti területek a Duna árte-
réig, valamint a Göböljárás 
nagy része.

Nem volna teljes a kép, ha 
a külterületeken épült tanyá-
kat, pusztákat nem említe-

Vizuális történetmesélő 
Folytatódik a visszatekintés: pletykarádió és a falusi bíróság 

Csicskovics nagypapa a háza előtt

akarunk szabadulni egy-egy 
fától, vagy bokortól, legalább 
ne költési időszakban tegyük. 
Másrészről, hogy a fáradtságo-
san megépített madárfészekbe a 
szegény szülőpár sok műanyag 
hulladékot is beleszőtt, többek 
közt egy hosszú damilt is, ami 
az egyik fiókára teljesen ráte-
keredett, és csak nagy nehéz-
ségek árán tudták kiszabadíta-
ni a védtelen állatokat. 

Szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy egy kis 
infralámpás melegítés után 
azonnal elfogadták a táplálé-
kot és hatalmasat aludtak, má-
ra már az olyan hozzá nemértő 

szemnek is, mint amilyen én 
vagyok helyes kis madárfiókák 
képét mutatják. Tehát megér-
te a rengeteg munka és el-
foglaltság, mert bizony a ki-
csik gyarapodása annak kö-
szönhető, hogy óránként 
eteti Angéla őket. A vadma-
dármentés messze nem most 
kezdődött a család életében. 
Kérdésemre Angéla elmesél-
te, hogy legelső madármenté-
se egy olyan közösségi média 
bejegyzés kapcsán kezdődött, 
amelyben a nyilvánosságot tar-
totta az egyetlen lehetséges és 
tőle telhető maximális segít-
ségnek valaki. Ő pedig nem 

bírta elnézni a szenvedő ma-
dárkákat, így útra kelt család-
jával, hogy felkutassa a segít-
ségre szoruló fiókákat. 

Hangsúlyozta, soha nem az 
egyetlen dolog, amit tehetünk, 
hogy kiposztoljuk egy interne-
tes felületre a sérült, bajbaju-
tott állatokat. Magam is szíve-
sen segítek, ha tudok – jegyez-
te meg Angéla.

A közösségi média nagy el-
ismeréssel van a tevékenysége 
iránt. Ez abból is látszik, hogy 
kérésükre rengeteg felajánlás 
érkezett egy röpdéhez és szá-
mos segítő szándékú jóindula-
tú poszt árad felé. Most nagy ál-

munk egy, de inkább kettő, biz-
tonságos röpde kialakítása, ahol 
a fiókák két-három hétig tanul-
hatják a repülést és megerősíthe-
tik a szárnyukat, mielőtt szaba-
don szelik majd az eget. Tervei 
között jelentős helyen van az 
állatvédelem, a cica és madár 
bölcsin és a vadmadárröpdék 
létrehozásán túl egy állatvéde-
lemmel foglalkozó alapítvány 
létrehozása is szerepel rövidtá-
vú terveiben, mert mint fogal-
mazott: szeretem, ha nem szen-
vednek az állatok. Állatvédőnek 
lenni nem egyszeri póz, amikor 
kattan a fényképezőgép, sokkal 
inkább életforma.
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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 
 Műszaki ügyintéző

 Sági Richárd 06 (70) 636-5217

Fontos telefonszámok

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat • Felelős szerkesztő: dr. Neumann Helga jegyző • Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com • Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354
Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, tartalmilag nem 
megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

A Fejér megyei 
labdarúgó-bajnokság 
déli csoportjában az 
elmúlt hónapban újabb 
fordulókat rendezték. 

Április 17-én ismét pályá-
ra lépett a falunkbeli össze-
állítás, a szakértők egyönte-
tű véleménye az volt, hogy 
a kulcsi csapat felszálló ág-
ban van. Mint írták a szak-
újságírók nehéz mérkőzés, 
igazi rangadóhangulat ural-
kodott a besnyői sportpályán 
és a fociértő szakemberek is 
megérdemelt győzelmet hir-
dettek a kulcsi mezes focistá-
ink számára. A fiúk küzdeni 
akarásból jelesre vizsgáztak. 
A 31. percben Juhász révén 
a hazaiak szereztek vezetést, 
de a 37. percben Mácsfalvi 
remek ütemben futott el, és 

egyenlítette az állást. A szü-
netet követően az 59. perc-
ben Víg hozta vissza a ven-
déglátók győzelmi reményeit. 
Dósa azonban a 63. percben 
egy kapu előtti kavarodásból 
egalizált. Végül Balla a vég-
hajrá 83. percében akcióból 
eldöntötte a mérkőzést.

– Különösen nagy teljesít-
ményként értékelhető a három 
pont, mert a Besnyőt otthoná-
ban sikerült nagy küzdelemben 
megverni – adott beszámolót 
a meccsről a Dunaújvárosi 
Hírlapnak csapatunk edzője, 
Horváth László.

Április 25-én csapatunk 
Sárszentágota ellen lépett pá-
lyára, szintén idegenben. Ezen 
a meccsen négy gólos vereséget 
szenvedtünk, úgy hogy egyet-
len góllal sem sikerült szépíte-
nie a kulcsi játékosoknak.

– Teljesen megérdemel-
ten nyert a Sárszentágota csa-
pata. Sajnos gyenge teljesít-
ményt nyújtottunk- kommen-
tálta Horváth László a meccset. 
Majd mikor az okokról fogad-
tam akkor így folytatta az edző: 
Fejben nem voltunk ott. Hiába 
frissítettem a csapatot cserék-
kel, most ők sem tudtak hoz-
zá tenni semmi kiemelkedőt a 
csapat játékához.

Végül aktuális beszámo-
lóm utolsó meccséről ismét 
büszkeséggel írhatok. Május 
2-án a hazai közönség előtt 
lépett focicsapatunk pályára. 
A Lajoskomárom II. csapa-
ta ellen lehengerlő győzelmet 
arattak a kulcsiak. Fölényesen 
három góllal nyertünk, Gallai 
Ádám Mácsfalvi Gergő és 
Ócsai Norbert góllövők jó-
voltából. Ugyanakkor az el-

lenfél egyetlen egyszer sem 
tudta a labdát a kapunk-
ba juttatni. Csapatunk edző-
je Horváth László véleménye 
szerint: – Remek játékot ját-
szottunk, végig irányítottuk a 
mérkőzést.

Így 18 lejátszott meccs után 
a tabella harmadik helyén ál-
lunk. Jelenleg kilenc győzel-
met, két döntetlent és hét ve-
reséget játszottunk a bajnok-
ságban. Eddig 44 gólt rúg-
tunk az ellenfelek kapuiba és 
38 gólt kaptunk, összesített 
eredményünk 29 pont.  A ta-
bellán az mlsz.hu adatai alap-
ján Sárszentágota csapata kö-
vet minket, 16 lejátszott mér-
kőzéssel és szintén 29 ponttal. 
Legközelebb Cecén fogunk pá-
lyára lépni a helyi csapat el-
len május 9-én 17 órakor. Hajrá 
Kulcs!

Csapatunk felszálló ágban van 
Rangadó hangulat és küzdeni akarás után, négy gólos vereség, végül ismét főlényes győzelem 

Április közepén ismét 
összegyűlt a település 
központjában a Vidám 
Emberek Közösség tagjai 
közül jó néhány hölgy. 

Összekötötték a kellemest a 
hasznossal. A tavaszi időjárás és 
a friss levegő kiváló lehetőséget 
biztosít a testet és lelket is kar-
bantartani, egyúttal remek alka-
lom a közösség örökbefogadott 
területének – a Szobor Parknak 
és környékének – megszépí-
téséhez. A szemét és a gyom-
növények eltávolítása után az 
óvoda parkolójának virágládáit 
is beültették mindannyiunk, de 
leginkább a gyerekek örömére. 
Gyönyörű lett, köszönjük szé-
pen a munkát. 

Kérünk minden szépíteni, 
dekorálni, kertészkedni vágyó 
falunkbélit, hogy ne csak ke-
rítésen belül, de kívül is mu-
tassák meg tehetségüket, szép-
érzéküket. Számtalan terület 
van a településen, amely még 
örökbefogadható, de mindany-
nyiunk portája előtt is adott a le-
hetőség, hogy szép növény ösz-
szeültetésekkel, vagy téralkotó 

kompozíciókkal tegyük szebbé 
mindannyiunk környezetét. Ha 
kedvet kaptak az ilyen jellegű 
munkákhoz akkor arról egyez-
tetni szükséges a faluház szak-
embereivel, hiszen lehet, hogy 
már egy másik közösség is ott 
szeretné megvalósítani elképze-
léseit, de az sem utolsó szem-
pont, hogy tudjunk róla és az 
újság hasábjain is betudjuk mu-
tatni a megvalósult, vagy kivi-
telezés alatt álló szépülő telepü-
lésrészeket. Tehát jelentkezzen a 
faluházban. Fontos, hogy akkor 
is rendezett, gyommentesítést 
és rendszeresen karbantartást, 
szemétmentesítést kell vállalni 
az örökbefogadott területen, ha 
nem kertszépítésben, hanem 
másfajta téralkotásban gondol-
kodnak a jelentkezők. A lehet-
séges örökbefogadható közte-
rületek a faluhazk@gmail.com, 
vagy a 06 (70) 639-0168-as te-
lefonszámon lehet egyeztet-
ni. Az örökbefogadott terüle-
teknél a HÉSZ vonatkozó sza-
bályait figyelembe kell venni. 
A megvalósult munkákról a 
Kulcsi Krónika hónapról hó-
napra beszámol majd.

Fogadjon örökbe 
közterületet!
Mindannyiunk gyönyörűségére  

Erzsike és a Vidám Emberek Közössége  
nagyon szép munkát végzett
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• MINDIG parkoljon jól megvilágított területen, 
olyan hely közelében, ahol könnyen 
meghallják, ha matatnak az autója körül!

• Amennyiben van saját, vagy bérelt garázsa, 
akkor mindig tartsa ott az autóját!

• Kössön olyan Casco-biztosítást autójára, 
melyben az alkatrész lopás is szerepel  
a tételek között!

• Érdemes olyan riasztót beszereltetnie  
az autóba, ami emelésre is jelez!

Mit nem szabad csinálni?
Nem szabad „berácsozni” a katalizátort,  
mert nagyon nagy hátránya, hogy mindenféle 
koszt és falevelet, papírt felvesz, melyek 
a nagy hő miatt akár ki is gyulladhatnak. 

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK  
A KATALIZÁTOR-LOPÁS ELLEN?!

Amennyiben lopás sértettje,  
vagy szemtanúja lett,  

hívja a 112-es segélyhívószámot,  
és kérjen segítséget!

KULCSI FALUHÁZ
A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet értelmében a 
lépcsőzetes nyitás részeként a Kulcs Községi Faluház 
és Könyvtár május 10., hétfőtől újra várja önöket. In-
tézményünk szolgáltatásainak többségének igény-
bevételét a hivatkozott kormányrendelet védettségi 
igazolvány meglétéhez köti.

A hivatkozott kormányrendelet értelmében az intéz-
ményünket (faluház, könyvtár) a koronavírus ellen 
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lá-
togathatja.


