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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. 

Gyereknek lenni jó. Bizonyára valamennyien 
emlékeznek még a gyereknapi ünnepekre, 
a vidámparkra, a vattacukorra, a mókára, 
kacagásra. Ha visszagondolunk a gyermek-
éveinkre, ki ne emlékezne a felhőtlen, játékkal 
és tanulással töltött boldog időszakra. 
Amikor még nem nyomta az ember vállát a 
hétköznapok problémáinak súlya. Amikor 
szüleink féltő gondoskodása óvott ben-
nün ket a bajtól, miközben ismerkedtünk a 
körülöttünk lévő világgal. Az elmúlt másfél 
évben azonban a pandémia rányomta 
bélyegét az életünkre, és természetesen a 

gyermekeinkére is. A digitális oktatás miatt, 
az iskolai, óvodai és bölcsődei közösségek 
a társas érintkezések hiánya – személyes 
tapasztalatból tudom –, rendkívül megviselte 
őket. Most, hogy az életünk kezd visszaállni a 
régi kerékvágásba, próbáljuk meg bepótolni 
az elmaradt élményeket. Töltsünk együtt annyi 
időt, amennyit csak tudunk, mert minden 
elvesztegetett percet bánni fogunk, amit nem 
velük töltöttünk. Ezt megtehetjük hamarosan 
közösen is júliusban a Nap Háza és Hold 
Udvarában megrendezésre kerülő Családi és 
Gyereknap alkalmával. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy a földön 
nem minden gyermeknek adatik meg a 
felhőtlen gyerekkor. Sokan szenvednek 
hiányt az élet fenntartásához szükséges 
alapvető élelmiszerek, vagy akár a víz 
hiánya miatt. Sokan súlyos betegségekkel 
küzdenek, hónapokat, éveket töltenek 
kórházban. Gondoljunk rájuk is és ne 
csak ilyenkor, és ki-ki a lehetőségei szerint 
tegyen meg minden tőle telhetőt értük. 
Segítsük őket, hiszen gyermekink jövője 
mindannyiunk számára fontos, mert ők a mi 
jövőnk is egyben. 

Gyermekeink jövője 
mindannyiunk számára fontos
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Lehetőség a személyes ügyintézésre
Újra nyitott a Kulcsi Polgármesteri Hivatal. Május 10-én 
hétfőtől ismét várjuk kedves Ügyfeleinket a már megszokott 
ügyélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban: 

Hétfő: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00
Péntek: 8.00–12.00
A veszélyhelyzet idejének fennállása alatt az ügyfélfoga-

dás a földszinti aulában történik. Az aulában az ügyintézőn 
kívül egyszerre két ügyfél tartózkodhat. Ügyfeleink részére 
a szájmaszk használata kötelező!

Természetesen Ügyfeleink továbbra is választhatják az 
elektronikus vagy a postai ügyintézést.

Dr. Neumann Helga
jegyző

2021. május 21-én 
megjelent a Magyar 
Közlöny 94. száma, 
mely tartalmazza a 
Kormány 264/2021. (V. 
21.) Kormány rendeletét 
a védelmi intézkedések 
lépcsőzetes 
feloldásának ötödik 
fokozatára tekintettel 
a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó 
védelmi intézkedéseket 
szabályozó 
kormányrendeletek 
módosításáról. 

A rendelet szerint 2021. május 
23-tól az alábbi rendelkezések 
lépnek hatályba: megszűnik 
a kijárási tilalom, az üzletek, 
valamint a vendéglátó üzletek 
és más helyszínek a járvány-
helyzetre tekintettel elren-
delt kötelező zárási időpontja 
megszűnik. Eltörölték a köte-
lező közterületi maszkviselé-
si kötelezettséget és szabad a 
sport a közterületeken, legyen 
szó akár egyéni, akár pedig 
csapatsportról. A magán- és 
családi rendezvények legfel-

jebb ötven fő részvételével 
korlátozás nélkül tarthatóak 
már, a lakodalom pedig 
akár legfeljebb kétszáz fő 
részvételével korlátozás nélkül 
tartható. A szállodában vagy 
étteremben tartott magán- 
és családi rendezvény esetén 
a szálloda, vendéglátó üzlet 
üzemeltetője köteles gondos-
kodni a magánrendezvényen 
részt vevők elkülönítéséről, 
más zárt téri rendezvény 
csak védettségi igazolvány-
nyal rendelkezőknek tartható. 
Szabadtéri rendezvény legfel-
jebb ötszáz fő részvételével 
korlátozás nélkül tartható 
(gyűlés is), de ötszáz fő felett 
csak koronavírus ellen védett 
személyek vehetnek részt a 
szabadtéri rendezvényen, 
mint ahogy a zenés-táncos 
rendezvények is csak védett-
ségi igazolvánnyal látogatha-
tóak. A 16–18 éves korosz-
tály koronavírus ellen védett 
személy felügyelete nélkül 
járhat például étterembe, 
moziba, de csak abban az 
esetben ha rendelkezik vé-
dettségi igazolvánnyal.

Könnyítések
Újabb védelmi intézkedések feloldása 

Idén a legfényesebb 
szuper holdat 
csodálhattuk májusban.

A május 26-i telihold különö-
sen látványos volt, ugyanis a 
legnagyobb idei szuper hold 
jelenséggel volt dolgunk, rá-
adásul ezt a természet össze-
kötötte egy teljes holdfogyat-
kozással is. 

A szakértő írásokban, így 
a Startlap utazás vonatkozó 
hírében is olvasható, hogy a 
Hold nem fix távolságra van a 
Földtől – pályája elliptikus, ami 
azt jelenti, hogy néha közelebb 
van hozzánk, máskor pedig tá-
volabb. Szuper holdról akkor 
beszélgetünk, amikor a telihold 
a pálya Földhöz közeli pontján 
jelenik meg. A májusi szuper 
hold, amely a harmadik és egy-
ben legnagyobb a 2021-es év 
négy szuper holdja közül, mivel 
ez volt a Földhöz legközelebb 
megjelenő telihold. Körülbelül 
7%-kal nagyobb és 15%-kal fé-

nyesebb volt, mint a szokásos 
teliholdak.

A jelenséget ezúttal azon-
ban nem csak szuper holdként, 
hanem vérholdként, vagy vö-
rös Holdként is jellemzik. Ez 
azért van így, mert a mosta-
ni telihold egybeesik egy tel-
jes holdfogyatkozással. Amint 
a Hold áthalad a Föld árnyé-
kán, rozsdaszínűvé válik, ami 
a vérre emlékeztet. Ez a vörö-
ses árnyalat a Csendes-óceán 
pereméről, vagyis Észak-
Amerika nyugati partvidéké-
ről (valamint Alaszkából és 
Hawaiiról), Ázsia keleti part-
vidékéről, Ausztrália keleti fe-
léből és Új-Zéland egész terü-
letéről volt a legjobban látható. 

A holdfogyatkozás időpont-
ja nálunk a délelőtti órák-
ra esett, de a teliholdat azért 
május 25-én mi megcsodálhat-
tuk Kulcsról, amely különösen 
szép volt, mert egy csipetnyi 
vöröses árnyalat is volt az égi-
test fényében.

A legfényesebb 
szuper hold
Kulcsról is gyönyörű volt az égi jelenség 

Szuper hold Kulcson
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A veszélyhelyzet 
idején a települések 
önkormányzatai nem 
tarthatnak nyílt testületi 
üléseket. 

Az önkormányzati munka 
azonban ettől még folyama-
tosan zajlik, hiszen a rengeteg 
feladat és munka nem várat-
hat magára. Kulcs településen 
a polgármester a képviselő-
testülettel és a hivatali dol-
gozókkal szoros együttműkö-
désben végzi a munkáját. A 
rendszeres egyeztetéseket és 
online megbeszéléseket köve-
tően a döntéseket a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően 
a polgármester hozza meg. 
Május 14-én tizennégy napi-
rendi pontban, majd május 
28-án további kilenc témában 

született határozat az elmúlt 
hónapban. 

Napirendre került a Képvi-
se lő-testületnek a közterület-
használat helyi szabályozásá-
ról szóló 10/2013. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendeletének 
módosítása, a a szociális ellá-
tásokról szóló rendelet, a pol-
gármester beszámolója a szo-
ciális pénzbeli és természet-
beni ellátások megállapításá-
ról, a „Kulcsi Hajóállomás, 
Vendégház és környezete ak-
tív vízi turisztikai központtá 
fejlesztése” projekt közbeszer-
zési eljárással kapcsolatos aján-
lattételei. De döntés született 
az Adonyi Szociális Társulásból 
kiválás szándékról, az aljegy-
zői munkakör kialakításáról, 
az Adonyi Szociális Központ 
2020. évi tevékenységéről szó-

ló beszámolójáról, a települé-
sünk gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól, a vé-
dőnői szolgálatának beszámo-
lójáról, a „Közlekedésfejlesztés 
Kulcs településen, útfelújítások 
I.” tárgyú közbeszerzésekről is.

Május 29-én is több té-
mában döntött a polgármes-
ter a képviselő-testülettel tör-
tént egyeztetés alapján. Május 
utolsó péntekjén határozott 
Jobb Gyula sok más mellett a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2020. 
évi költségvetési rendeleté-
nek módosításáról, és elfo-
gadta a 2020. évben lefolyta-
tott belső ellenőrzési jelentést 
és a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2020. 
évi tűzvédelmi tevékenységé-
ről a beszámolót is.

A nem csak nevükben 
vidám csapat ismét 
szép munkát végzett. 

Ezúttal a katolikus templom 
melletti, a világháború kulcsi 
hőseinek tiszteletére létreho-
zott emlékművet és környé-
két takarították és tisztították 
meg. A településünk egyik 
fontos emlékhelyét tették is-
mét méltóvá céljához, min-
den lokálpatrióta szemléletű 
kulcsi nevében köszönjük 
ezúttal is az elvégzett mun-
kájukat. Öröm elmenni ismét 

a Kossuth utcában, ráadá-
sul a hölgyek szociálmédia 
oldalaikon posztolt fotóiból 
csak úgy kiragyog a pozitív 
energia. 

Információim szerint már 
alig várták, hogy a pandémia 
bezártsága után ismét közös-
ségben lehessenek, így már 
találkoztak is egy közös sza-
lonnasütésre. A közeljövőben 
lakitelki kirándulásukra ké-
szülnek és már kitűzték a kö-
vetkező összejövetelük napját 
is, amikor majd névnaposokat 
fognak ünnepelni. 

Közgyűlés lesz  
a horgász 

egyesület tagjainak
Kulcsi Horgász és Természet

védelmi Egyesület vezetősége 

2021. június 12én 9 órakor tart

ja éves közgyűlését. Helyszíne: 

a faluház, a Kossuth Lajos utca 

83.szám alatt. A napirendni pon

tok: elnöki beszámoló a 2020. évi 

eredményekről és a 2020. évi éves 

beszámoló elfogadása, az egye

sület székhelyének áthelyezéséről 

való döntés, tisztségviselő válasz

tások, az egyesület 2021. évi teve

inek ismertetése és az alapszabály 

módosítása. Számítanak az egye

sület tagjainak megjelenésére. 

A közgyűlés határozatképes, ha 

azon a leadható szavazatok több 

mint felét képviselő szavazásra jo

gosult részt vesz. Ha a közgyűlés 

nem lesz határozatképes, a meg

ismételt közgyűlés ugyanazon a 

helyen, 2021. június 12én 9 óra 

30 perckor lesz. 

Polgármesteri döntések
23 napirendi pontban született döntés májusban   

Önkormányzati ingatlanok:  
eladás és vásárlás

Mint olvashatták már lapunk hasábjain hosszútávon a 
település érdekeinek az a megfelelő, ha az oktatás és gyer-
mekeink igényeinek megfelelő, tizenhat tantermes iskolánk 
lehetne majd. Ezt a polgármesteri hivataltól és a védőnői 
szolgálattól kért adatok is alátámasztják. 

Településünk iskolájának felújítására kormányzati támo-
gatási kérelmet nyújtottunk be 700 millió és 1 milliárd forint 
közötti összegre, amelyet megkaptunk és Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr jóváhagyólag hitelesített. Azonban a tizenhat 
tantermes iskola jogszabályi feltételeknek megfelelő kialakí-
tásához nem volt elegendő alapterületű az akkoriban rendel-
kezésre álló iskolai ingatlan. Azonban az ügy szempontjából 
szerencsére az iskola mellett lévő családiház eladóvá vált. 
A megvásárlásához önkormányzati forrást kellett keresni és 
a testület egyöntetű támogatása mellett eladásra kínáltunk 
több önkormányzati ingatlant. A Deák utcai telkeket kétmil-
lió-háromszázezer forintért, a Sőtéren lévő önkormányzati 
tulajdont hárommillió egyszázezer forintért, míg a régi posta 
épületét hárommillió háromszázezer forintért értékesítette 
az önkormányzat és így vásárolta meg az iskolai ingatlan 
melletti családiházat nyolcmillió-ötszázezer forintért.

Újra méltó 
környezetben  
a hősi emlékmű
Vidám Emberek Közössége 
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Végre Kulcs lakói 
számára is megnyílik 
a lehetőség a 
szennyvízcsatorna-
hálózathoz való 
csatlakozásra. 

Azért, hogy a vízhasználat-
ból adódó környezeti terhelés 
csökkenjen, és kiküszöböl-
hetők legyenek a helytelen 
szennyvízkezelés egészség-
ügyi kockázatai – olvasha-
tó a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. sajtóközleményé-
ben. A vállalat munkatársai a 
kulcsiakat arra biztatják: mi-
előbb kössenek a szennyvíz-
csatorna-hálózatra, és vegye-
nek részt az ehhez kapcsolódó 
nyereményjátékban is.

A Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az or-
szág területileg legnagyobb ví-
ziközmű-szolgáltatója, amely 
378 településen több mint 844 
ezer ember ivóvízellátását biz-
tosítja, továbbá 218 települé-

sen közel 625 ezer ember szá-
mára gondoskodik a szennyvíz 
elvezetéséről és tisztításáról. A 
többségi állami tulajdonú vál-
lalat Baranya, Fejér, Somogy, 
Tolna, Veszprém és Zala me-
gyében szolgáltat.

A most záruló projekt ke-
retében nemcsak a Kulcs bel-
területén keletkező szenny-
vizek elválasztott rendszerű, 
folyamatos összegyűjtése va-
lósul meg: Rácalmáson a ko-
rábbi szennyvíztisztító telep 

szennyvízátemelőként funkci-
onál tovább, és mind a kulcsi, 
mind a rácalmási szennyvizet 
a dunaújvárosi szennyvíztelep-
re vezetik el. Dunaújváros ese-
tében az északkeleti városrész 
bővülése és terjeszkedése mi-
att bővült a csatornahálózat, az 
ott épült új belterületi ingatla-
nok ugyanis még nincsenek a 
hálózatba kapcsolva.

A kulcsi rákötésekhez kap-
csolódó kedvezmények, va-
lamint a rácalmási és du-

A DRV Zrt. tájékoztatója
Ha rákötünk, nyerhetünk: csökkenő környezeti terhelést és ajándékutalványt is   

Kulcson 2021. 
június 7-től indul a 
szennyvízcsatorna 
rendszerhez 
csatlakozott ingatlanok 
rákötésének műszaki 
átvétele. 

A csatornahálózat rendszer 
alkalmassá vált a településen 
keletkezett szennyvíz elszállí-
tására. Az érintett pontosan 
ezer-háromszáznégy ingatlan 
tehát hétfő reggel 8 órától tud 
csatlakozni a hálózatra- tájé-
koztatta lapunkat Jobb Gyula 
polgármester.

A polgármestertől kapott 
információk alapján a há-
zi szennyvízvezeték kiépíté-
se vagy kiépíttetése az ingat-
lantulajdonos feladata, ezért 
minden érintett, aki a szol-
gáltatást igénybe kívánja ven-
ni megkezdheti a rákötést. A 
műszaki átvétel során a DRV 
Zrt. szakemberei az elkészült 
bekötést megtekintik és a rá-
kötésről fényképet készítenek. 

Csak a szabályos, műszakilag 
megfelelő kivitelezést fogad-
ják  el és veszik át a vízügyi 
szakemberek. 

A rákötést 24 órán be-
lül le kell jelenteni a követ-
kező elérhetőségeken keresz-
tül: online a www.kulcs.org/
csatorna oldal elektronikus 
adatlapján keresztül, telefo-
non Sági Richárd műszaki 
ügyintézőnél a 06 (70) 636-
5217-as telefonszámon, vagy 
személyesen a polgármeste-
ri hivatalban a csatorna ügy-
intézőnél az intézmény au-
lájában, aki igény esetén se-
gít a papírok kitöltésében is 
(Akinek segítségre van szük-
sége, kérjük hivatali ügyfél fo-
gadási időben előzetesen te-
lefonon egyeztessen az ügy-
intézővel. Ha csupán nyom-
tatványt szeretne kérni, vagy 
adna le- ahhoz nincs szükség 
telefonos egyeztetésre.) Nagy 
valószínűséggel egyszerre so-
kan szeretnék majd a bejelen-
téseket intézni a megadott fó-

rumokon, ezért minden elér-
hetőségen leterheltségre lehet 
számítani. Azonban a hivatal 
dolgozói mindent megtesznek 
a gyors és hatékony ügyinté-
zés érdekében.

A lejelentési kötelezettség-
hez letölthető dokumentuma-
ink között talál nyomtatványt, 
amelyet kinyomtatva és kitölt-
ve gyorsabban leadhat, ebből 
előre nyomtatott példányt át-
vehet a hivatal aulájában kihe-
lyezett gyűjtőből is. A rákötés 
lejelentése azért fontos, hogy 
a felhasználó elkerülje az ille-
téktelen használatot és az ez-
zel járó büntetést, amelyet a 
DRV Zrt. ellenőrizni fog. A 
rákötés műszaki átvételének 
további feltétele, hogy a le-
endő fogyasztó már leadta – 
illetve aki még nem tette az 
minél előbb leadja –, a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatalban a 
„Megrendelő: ivóvíz-csator-
na bekötés  létesítésére for-
manyomtatvány” elnevezésű 
dokumentum kiöltött, erede-

ti példányát. Ehhez kapcsoló-
dóan a csatorna szakfelügye-
leti díj (1270 Ft) befizetésé-
ről szóló csekk, vagy utalási 
igazolás másolatát is szüksé-
ges bemutatni. Kérjük, hogy 
ezt se mulasszák el ellenőrizni, 
mert kimutatásaink szerint a 
közel másfél ezer ráköthető in-
gatlan tulajdonosai közül ed-
dig csupán mintegy hétszázan 
tettek ennek eleget. A műsza-
ki átvételi eljárások végleges 
sorrendjét a DRV Zrt. állítja 
majd össze.

A polgármester arra is fel-
hívta a lakosság figyelmét, 
hogy az online ügyintézés so-
rán a jobb átláthatóság érdeké-
ben javasolt számítógépes mo-
nitor használata a mobiltelefon 
helyett. A foglalt időpontokat a 
csatornaátvételhez a rendszer-
gazda állítja be a hivatal által 
közölt információk alapján. A 
táblázat célja tehát a tájékoz-
tatás a szabad időpontokról- 
mondta el a Krónika olvasó-
inak a polgármester.

Indulhat a csatorna rákötés
 Ezer- háromszáznégy ingatlan szennyvízkezelése lesz környezetkímélőbb hamarosan   
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naújvárosi fejlesztések is a 
„Vízbázisvédelem és tudatos 
vízfelhasználás a klímaváltozás 
korában” elnevezésű KEHOP-
projekt keretében valósulnak 
meg.

Mostantól tehát az eddig 
egyáltalán nem csatornázott 
Kulcs háztartásai is csatlakoz-
hatnak a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által üzemeltetett 
szennyvízcsatorna-hálózat-
hoz. A csatornahálózat bő-
vítésével jelentősen csökken 
a Kulcsot érintő környeze-
ti terhelés, megoldhatóvá vá-
lik a település szennyvizének 
biztonságos elhelyezése, meg-
szüntethető a talajvíz szennye-

zése és az ivóvízbázisok veszé-
lyeztetése, valamint lehetőség 
nyílik a környező felszíni és 
felszín alatt vizek minőségé-
nek védelmére is. A csator-
nabővítésnek köszönhetően 
a kulcsiak a jelenleginél sok-
kal egészségesebb és komfor-
tosabb lakókörnyezetben él-
hetnek, ugyanakkor nem kell 
többé a vízhasználatból kelet-
kező szennyvíz egyedi tisztítá-
sának, az egyedi vízgyűjtő ürí-
tésének fáradságával és költ-
ségével, vagy a talajterhelési 
díj megfizetésével törődniük.

– A csatornahálózat bőví-
tésének egyik legfontosabb cél-
ja, hogy a vízhasználatból fa-

kadó környezeti terhelést csök-
kentsük. Annak érdekében, 
hogy a kulcsiak is minél to-
vább élvezhessék a szennyvíz-
csatorna-hálózatra való csat-
lakozás előnyeit, nem szabad 
elfelejteniük: a csatorna nem 
szemetes. Mindenkit arra ké-
rünk, hogy a lefolyókba semmi 
olyasmit – életmaradékot, hasz-
nált sütőolajat, tampont, vattát, 
nedves törlőkendőt, használt pe-
lenkát, macskaalmot, virágföl-
det – ne dobjanak, ami a csa-
tornahálózat és a tisztító telepek 
működését zavarhatja – hívja 
fel a figyelmet Lakatos Edina, 
a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. sajtószóvivője. 

Azok a kulcsi lakosok, akik 
2021. június 30-ig nyilatkoz-
nak arról, hogy igénylik a rákö-
tést, most duplán nyerhetnek: 
a kedvezményes szakfelügyele-
ti díjon túl ugyanis a DRV által 
hirdetett nyereményjátékban is 
részt vehetnek – a szennyvízel-
vezető hálózatra újonnan rákö-
tött felhasználóik között aján-
dékutalványokat sorsolnak ki. 

A sorsolás időpontja: 
2021. július 15.

A csatornarákötéssel kapcso-
latban az érdeklődők a 

https://www.drv.hu/
rakotes-osztonzes 

weboldalon tájékozódhatnak. 

Kulcs Községi 
Önkormányzat 
igyekszik kiszolgálni 
a lakosság 
infrastrukturális 
szükségleteit a 
településen.

Az utak állapotával kapcsolat-
ban gyakran érkezik kritika a 
lakosságtól az önkormányzat 
vezetői felé Kulcson. A dina-
mikus fejlődés és a lakosság-
szám jelentős növekedése egy-
értelműen erőltetett tempót 
kíván a település közlekedési 
infrastruktúrájának fejleszté-
sével kapcsolatban is. Ezért az 
önkormányzat minden lehe-
tőséget igyekszik megragad-
ni, hogy kiszolgálja a lakosság 
szükségleteit.

Ennek tükrében kifejezet-
ten örömteli hírről tájékoz-
tatta a kulcsiakat Jobb Gyula 
polgármester a Kulcs Községi 

Önkormányzat hivatalos kom-
munikációs forrásain keresztül 
az elmúlt hét során.

– A 2020 decemberében el-
nyert közlekedésfejlesztési tá-
mogatás megvalósítása végre 
elérkezik. Az Arany János ut-
cában, az Erősítő utcában, a 
Faiskola utcában, a Göböljárás 
utcában, a Muskátli utcában, 
a Sőtér sétányon és a Tamási 
Áron utcában elkészült az út-
burkolat felújítására a tervdo-
kumentáció. Ezeknek az utcák-
nak a burkolat-felújítása nem 
engedélyköteles, ezért ezen ut-
caszakaszokra megindítottuk a 
közbeszerzési eljárást. Ennek a 
hivatalos folyamatnak a kere-
tében fogjuk kiválasztani a ki-
vitelezőt. Reményeink szerint 
kijelölése június végéig meg-
történhet, és július elején szer-
ződéskötésre kerülhet sor. Az 
utak felújítását a képviselő-
testület teljes egyetértésével a 

meglévő nyomvonal mentén 
kívánjuk kivitelezni. A megfe-
lelő fogadó felület előkészítése 
és kiegyenlítése után egy réteg 
aszfaltburkolat fog elkészülni, 
a kapubejárók nem változnak. 
Természetesen nem minden 
utca lesz teljes hosszában fel-
újítva, hanem a szükséges be-
avatkozások fognak megtör-
ténni az előzetes felmérése-
ket követően kialakított terve-
zés szerint. Összesen mintegy 
nyolcezer-háromszáz négy-
zetméter útburkolat felújítását 
terveztük és valósítjuk meg a 
támogatás felhasználásával. A 
szerződéskötést követően há-
rom hónap ideje lesz a kivi-
telezőnek az utak felújítására, 
tehát október közepére már el-
készülnek a munkálatok.

– A pályázati támogatás 
másik része engedélyköte-
les, ezért a tervek elkészülte 
után most várunk a hatósá-

gi engedélyek megszerzésére. 
Ez a projektelem a Rákóczi 
utca járdájának kiépítése, a 
buszforduló megvalósítása 
és a Hatok terének felújítá-
sa, új parkolók kiépítése lesz. 
Amint ezekkel az engedélyek-
kel rendelkezünk, itt is meg-
indítjuk a közbeszerzési eljá-
rást, és a kivitelező kiválasz-
tását követően itt is kezdőd-
het a munka, amely terveink 
szerint ez év végéig be is fog 
fejeződni.

– Az előbb említett pro-
jekt mellett még két pályá-
zatunk van benyújtva közút-
jaink felújítására. Ezek jelen-
leg még elbírálási szakaszban 
vannak, reméljük, azok is ha-
sonlóan eredményesek lesznek 
majd. Kérjük tisztelt lakosaink 
türelmét majd az útfelújítások 
okozta esetleges kellemetlen-
ség miatt – tette hozzá végül 
Jobb Gyula polgármester.

Nyolcezer négyzetméter út 
felújítása kezdődik el
Örömmel számolhatunk be ismét a település pályázati sikeréről   
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A Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete minden 
hónapban tevékeny. 
Májusban két jelentős 
akciót is szerveztek a 
minden héten szokásos 
ruhaosztáson túl. 

Május 6-án véradást szervez-
tek a kulcsi faluházban, ahol 
ismét meglepően sokan vol-
tak, Pedig jó néhány rendsze-
res véradó még a koronavírus 
vakcináció előtt vagy közvet-
len utána volt és többükben 
nyitott volt a kérdés, hogy 
vajon oltással, vagy oltás nél-
kül, de szabad-e vért adni.

Május utolsó vasárnapjá-
nak jeles eseményét sem mu-
lasztották el a szervezet aktivis-
tai megünnepelni. Rászoruló, 
közel húsz falunk béli gyermek 

kapott a Vöröskereszttől édes 
meglepetést.

A ruhaosztással kapcsolat-
ban fontos változás, hogy át-
menetileg ez a karitatív szol-

gáltatás szünetel. Mert új hely-
re fogunk költözni – mond-
ta el lapunknak Kaiserné 
Gödöny Erzsébet a kulcsi 
alapszerevezet vezetője. 

Véradás és gyereknap
A Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete ruhaosztó tevékenysége szünetel majd  

Dr. Garay Zsolt Horváth István Király Sándor

A környezetvédelem 
minden szegmense 
nagyon fontos a 
településen élőknek. 
Nem csak hangzatos 
szólamokat harsogunk, 
hanem teszünk is érte, 
önkormányzati vezetés 
szoros összefogásban 
a lakossággal. 

Az újrahasznosítás fontosságát 
szem előtt tartva fém és mű-
szaki hulladékgyűjtést szervez 
az önkormányzat rendszere-
sen, lehetőség van használt ru-
hák leadására  a Vöröskereszt 
Alapszervezetének irodájában, 
az önkormányzat  helyet-iro-
dát biztosít számukra, lakossá-
gi kezdeményezés, hogy bolha 
piacot szerveznek rendszere-
sen nagy sikerrel és megszer-
vezték a szelektív kukaosztást 
is. Lehet kupakokat gyűjteni, 
amelyek jótékony célokat szol-

gálnak és gyűjtjük a használt 
sütőolajat is. Lakossági ösz-
szefogással és önkormány-
zati segítséggel rendszeresen 

szemétszedéseket szerveznek 
a lakosság tagjai és a faülteté-
sek is rendszeressé fejlődtek a 
falunkban.

Az önkormányzat kife-
jezetten figyeli és lereagálja 
a környeztvédelmi célú pá-
lyázatokat. Sikerrel indultak 

a kulcsiak már kétszer is a 
„Tisztítsuk meg az országot” 
elnevezésű pályázaton. A köz-
elmúltban valamivel több mint 

húszmillió forintos összeget 
nyertek el.  Ebből 9 új kame-
rát kapott az új, 27 db nagy-
felbontású kamerából álló ki-
emelkedően jó térfigyelő rend-
szer- célja között kiemelt sze-
reppel az illegálisan szemetet 
lerakók megfigyelése is a célok 
között. Egy korábbi „Tisztítsuk 
meg az országot!” pályázaton 
elnyert (4 241 000 forint) tá-
mogatásból az illegális hulla-
dék-lerakóhelyek megtisztítá-
sa és felszámolása történt feb-
ruárban. Ezzel a kormányzati 
finanszírozással mintegy két-
százhatvan köbméter hulladé-
kot gyűjtöttek össze és szállí-
tottak el a lakosság bejelenté-
sei és a saját feltárásaik alapján.

Mégis raknak le illegálisan 
szemetet. Legutóbb éppen a 
sportpálya közelében. A hiva-
tal minden tudomására jutott 
esetben él feljelentési, szankci-
onálási jogával. 

Közrendetlenség
Minden esetben élnek a feljelentési, szankcionálási jogukkal  

Elhagyott szemét a sportpálya közelében
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A Kulcsi Fekete István Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola 

magyar nyelv  
és irodalom-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére keres pedagógust, teljes mun-

kaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba 

történő kinevezéssel.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előme-

neteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

Korm. rendelet az irányadók. 

A munkakör legkorábban 

2021. augusztus 23. napjától tölthető be. 

Pályázati feltételekről részletesen 

a https://kozigallas.gov.hu  

honlapon jelenik meg tájékoztatás.

A Kulcsi Fekete István Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola 

karbantartó/udvaros munkakör

betöltésére keres munkavállalót, teljes munkaidős, ha-

tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba történő 

kinevezéssel.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók.

A munkakör legkorábban 

2021. július 1. napjától tölthető be. 

Pályázati feltételekről részletesen 

a https://kozigallas.gov.hu  

honlapon jelenik meg tájékoztatás.

Egy évvel ezelőtt hirdettünk 
meg első alkalommal szavazást 
lapunk hasábjain „Kik a legjobb 
pedagógusok Kulcson” cím-
mel. Ahol az önök szavazatai 
alapján kerestük a legközked-
veltebb kulcsi pedagógusokat 
és olyan civileket, akik sokat 
tesznek a gyerekeinkért. A felhí-
vás óriási sikerrel zárult, hiszen 
elképesztően sok szavazat ér-
kezett. Szeptemberben a győz-
tesek kihirdetésekor sokaknak 
csalt könnyeket a szemébe az 
elismerés. A nagy sikerre való 

tekintettel idén ismét meghir-
detjük a szavazást. A járvány 
miatt bevezetett online oktatás 
az elmúlt tanévben is jócskán 
megrövidítette az oktatási és ne-
velési intézményekben tölthető 
tartalmas, társas, közösségi kap-
csolatok idejét. Településünk 
pedagógusai, nevelői és nem 
utolsó sorban lelkes civilek, 
azonban most is megpróbálták 
elviselhetővé tenni ezt a nehéz 
időszakot. Őket szeretnénk idén 
is elismerésben részesíteni áldo-
zatos munkájukért.

Év végi időpontok:

Utolsó tanítási nap:  2021. június 15. (kedd)
Ballagás:   2021. június 18. (péntek) 17 óra
Tanévzáró ünnepség:  2021. június 22. (kedd) 17 óra

Az önök szavazatai alapján keressük Kulcson a legközkedvel-
tebb, legjobb, legaranyosabb... pedagógusokat és olyan civileket, 
akik sokat tesznek a gyerekekért. Szavazataikat három kategóri-
ában adhatják le (NEM KELL MINDEGYIKBEN SZAVAZNI, 
CSAK abban a kategóriában, ahol tud olyan pedagógust, akit 
így szeretne elismerni) az alábbi intézményekben dolgozó vala-
mennyi munkatársra is, a konyhás nénitől, a közmunkásokon 
át, dadusra, óvónénire, kisgyermeknevelőre, tanítóra, tanárra, 
civilre, az intézményvezetőkig bárkire szavazhat. 
I. kategória, a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 

.....................................................................................................
II. kategória, Fekete István Általános Iskola és AMI: 

.....................................................................................................
III. kategória, civil személy, akinek nem közvetlenül felada-
ta, de mégis nagyon sokat tesz a kulcsi gyerekekért:

.....................................................................................................
IV. kategória, hivatalos személy, pl. orvos, aszisztens, védő-
nő, rendőr, hivatali dolgozó, postás, tűzoltó, mentős stb.

.....................................................................................................
V. kategória, országos személyiség, bármilyen országos 
ismertségű híresség, aki közvetve, vagy közvetlenül sokat 
tesz-tett a kulcsi gyerekekért, pl. politikus, híresség, művész stb.

.....................................................................................................
Szavazatait leadhatja online és a Kulcsi Krónikából ki-
vágva írásban is. Ezt juttassa el a Polgármesteri Hivatal 
postaládájába, vagy online az alábbi elérhetőségre: www.
kulcsikronika@gmail.com

A szavazatok leadási határideje: 2021. július 9.
Minden kedves kulcsi lakos szavazatát várjuk!

Kik a legjobb pedagógusok Kulcson?

Ismét szavazhatnak
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A ballagás – bármely 
korosztályról is legyen 
szó –, mindig megható 
rendezvény, könnyekkel 
és emlékekkel. 

Az ovisok ünnepsége ezek közül 
is a „leg”, hiszen ők most ballag-
nak először és a már majdnem 
iskolás nagycsoportosok ünnep-
ségét azért még erősen megha-
tározza a kisgyerekekre jellemző 
cukiság-faktor. Ezért nem csoda, 
hogy fekete öves ballagási tudó-
sítóként is csillogott a szemem 
sarkában egy-két könnycsepp a 
kulcsi pagonyban június 4-én, 
pénteken délután.   

Rendné Pocsai Izabella a 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetője 
így búcsúztatta Tigris, Füles 
és Nyuszi csoport legnagyobb-
jait:

– Tavaly a ballagás furcsára 
sikeredett, két hónap bezártság 
után búcsúztunk a nagycsopor-
tosoktól, akik azóta már iskolá-
sok. Akkor azt gondoltuk soha 

többet nem maradnak el prog-
ramjaink, kirándulásaink. De 
az élet ismét átírta ezt a tan-
évet is, bár senki nem így ter-
vezete. Maszkban éltük az éle-
tünket, ismét elmaradtak prog-
ramjaink. De szerencsére, ahogy 
tavaly sem, idén sem kell búcsú 
nélkül elengedni a gyermekeink 
kezét. Az online világból kicsit 
elegünk van már. Hús-vér gye-

rekekre és családokra, barátok-
ra van szükségünk. Élő szavakra, 
hangokra, kézfogásra és ölelésre 
– mondta el az intézményvezető 
felvezetőjében, majd folytatta a 
nagycsoportosok felé fordulva. 

– Minden óvodás életében el-
jön az az idő, amikor bezáródnak 
az óvoda kapui. A játékokkal te-
li, színes csoportszobát felváltja a 
tanterem, a gondoskodó dadus 

nénik és óvónénik helyett ked-
ves tanító néni egyengeti majd a 
gyermekeink útját. Gondoljatok 
az erdei és Duna parti sétákra, a 
tavaszi fagylaltozásokra, az álta-
latok kitalált vicces történetekre 
és mesékre, amit ti magatok el is 
játszottatok, a sok zenére, táncra 
és mókára és a sok szeretetre, öle-
lésre, bíztatásra és a vigasztalásra 
Ildikó nénitől, Anita nénitől és 
Jutka nénitől a Tigris csoport-
ban, Ica nénitől, Ilike nénitől, 
Eszter és Korin nénitől a Füles 
csoportban és Anikó, Szilvi, Dóri 
és Berni nénitől a Nyuszi cso-
portban.

A gyerekek után a szülőkhöz 
fordult az óvodai vezető.

A mai nappal nemcsak gyer-
mekeink életében, de az önöké-
ben is lezárul egy fejezet: véget 
érnek az ovis szülői évek. Bízom 
benne, hogy olyan nagy szere-
tettel idézik majd vissza ezt az 
időszakot, mint mi, a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde dolgozói. Köszönöm, 
hogy évekkel ezelőtt megtisz-

A kulcsi pagonyban vidám  
az élet a nevelési év végén
Elballagtak a nagycsoportosok és hamarosan kezdődik az épület tetőszerkezetének felújítása  

A Bartók család egyik virágszála is elballagott
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teltek minket a bizalmukkal, és 
ránk bízták kincseiket, a pici 
gyermekeiket. A magam és a kol-
légáim nevében szeretném meg-
köszönni a szülők együttműkö-
dését, Jobb Gyula polgármester 
és az önkormányzat képvise-
lőtestületének a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, valamit a 
Vidám Emberek Közösségének 
a segítségét és támogatását. A 
közös és úgy gondolom sike-
res munkánk gyümölcse be-
érett, amelyeknek köszönhetően 
a gyermekek színes élmények-
kel gazdagon, biztos alapokkal 
kezdhetik meg az iskolát- mond-
ta el végezetül Rendné Pocsai 
Izabella. 

Az eseményen ezután már 
a gyerekeké volt a főszerep. 
Előbb a középsősök búcsúz-
tak közös verssel, majd a nagy-
csoportosok műsora követke-
zett, versekkel, tánccal még a 
népszerű Jeruzsalema táncos 
kihívás koreográfiáját is meg-
csodálhatták az érdeklődök a 
nagycsoprotosok előadásában.

Nyári szünet  
és tetőfelújítás 
a pagonyban 

Rendné Pocsai Izabellát kértük, 
hogy tájékoztassa a Krónika 
olvasóit a nevelési intézményt 

érintő nyári szünetről és a pá-
lyázati forrásból megkezdődő 
tetőfelújításról.

– 2019 júniusában kö-
tött megállapodást Rácalmás 
Város Önkormányzata és Kulcs 
Községi Önkormányzat egy-
mással arról, hogy a két tele-
pülés vállalja, hogy az Óvodáik 
és a Bölcsődéik nyári zárva tar-
tása idején a másik település fo-
gadja ügyeletbe azon gyermeke-
ket, akiknek szülei dolgoznak és 
igénylik ezen időszakban az óvo-
dai, bölcsődei ellátást. Az előző 
évben a pandémia miatt teljes 
zárva tartás is volt. Ezért kor-
mányrendelet írta elő, hogy ma-
ximum két hétre lehetett bezárni 

augusztusban az intézményeket, 
amit mi meg is tettünk. Hiszen 
akkor is el kellett végezni a fertőt-
lenítési munkálatokat és a folyo-
só felújítást. Az idei nevelési év-
ben nem volt zárva egyik intéz-
mény sem, ügyeletet tartottunk a 
hat hét alatt. Sőt a bölcsődében 
nem ügyelet volt, hanem teljes 
nyitvatartás. A nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (2) bekezdés b) pont-
ja értelmében a fenntartó „dönt 
az óvoda heti és éves nyitvatar-
tási idejének meghatározásáról. 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület hatáskörében 

eljáró Kulcs község polgármeste-
re 2021. január 20-i határozatá-
ban (26/2021. (I.20.)) úgy dön-
tött, hogy a Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde nyári zárva 
tartását 2021. július 1-től 2021. 
július 31-ig engedélyezi. 

– Ugyanebben a határozat-
ban a polgármester elrendeli az 
intézményben a karbantartási 
munkálatok elvégzését a zárva 
tartás ideje alatt. Az idei évben 
júliusban munkaterület lesz az 
intézményünk, erre az idő-
szakra időzítette önkormány-
zatunk a tető felújítási  mun-
kálatokat, hogy azt gyerekek 

nélkül, biztonságosan lehes-
sen elvégezni. Mivel megoldott 
Rácalmáson az ügyeleti ellátás a 
kölcsönös megállapodás jegyé-
ben, ezért júliusban Rácalmás 
fogadja a kulcsi gyerekeket, a 
saját óvodásaik közé, augusz-
tusban viszont Kulcs fogad-
ja a rácalmási ügyeletet igény-
lő gyermekeket, és természete-
sen a saját gyermekeinket is. Így 
a nevelési év folyamán bizto-
sított mindkét településen az 
ügyeleti ellátás az intézmények 
zárva tartása alatt – mondta el 
Rendné Pocsai Izabella lapunk 
kérdésére.

Madár & Fartelj (Zsombi boldog szülinapot!)

Csiákéknál is a nagylány ballagott az oviból

Gombocz Noel Bálint családja körében
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A trianoni 
békeszerződés 
megkötésének 
évfordulója alkalmával 
országszerte 
megemlékezéseket 
szerveztek június 
4-én, így a kulcsi 
Büszkeségponton 
található emlékhelyen is.

Az önkormányzati rendezvé-
nyen Jobb Gyula polgármester 
köszöntője után Létay Miklós, 
a Fekete István Általános Iskola 
harmadik osztályos kisdiákja 
ünnepi szavalatát hallgatták 
meg az egybegyűltek. Ezt kö-
vetően Farkas Lajos, a duna-
újvárosi Intercisa Múzeum 
igazgatója, történész mondott 
ünnepi beszédet.

– A magyar történelem 
egyik nagy tanulsága, hogy 
nemzeti történelmet magának 
a magyar nemzetnek kell írnia, 
mert más néptől csak annyit le-
het várni, amennyi annak saját 
nemzeti érdekeibe beleilleszt-
hető. Nagyon jó példa erre a 
trianoni békeszerződés nem-
zetgyilkos rendelkezése, ami-
kor is Magyarországot a tör-
ténelem során szinte páratla-
nul megcsonkították, területé-
nek több mint a kétharmadát, 

lakosságának pedig több mint 
felét akaratuk ellenére szláv és 
román uralom alá helyezték – 
mondta el bevezetőjében Farkas 
Lajos, majd hazánk vesztesége-
inek részletezése után így foly-
tatta:

– A trianoni békeszerződés 
a nemzetközi jognak az elkor-
csosulása, amelyet a bosszú és 
a gyűlölet szült, és ez majd jel-
lemző lesz az egész XX. század 
szellemére is. A koldusszegény 
csonka országot még jóvátétel-
re, háborús kártalanításra és a 
menekülő százezrek eltartásá-
ra is kötelezték, egy bolsevista 
diktatúra és román országrablás 
után. A békeszerződés diktá-
lói között sokan voltak olya-
nok, akik már régóta készültek 
Magyarország megcsonkításá-
ra, ez a terv még az 1848–49-
es levert szabadságharcra nyú-
lik vissza. Voltak, akik tudatlan-
ságukkal váltak részeseivé egy 
nemzetcsonkításnak, és voltak 
– és ami még fájó, hogy még 
ma is vannak – olyanok, akik 
megpróbálják Trianon döntése-
it igazolni.

Magyarország évszázadokon 
keresztül az európai civilizáció 
és a kereszténység bástyájának 
a szerepét játszotta, így az euró-
pai civilizáció meg is menekült 

a különböző keleti, barbár be-
törésektől, amíg mi folyamatos 
veszteségeket halmoztunk fel. 
Európa nemzetei soha nem 
mutattak ez végett sem hálát, 
sem részvétet. Mindig is ide-
gen testnek tartottak, és tarta-
nak ma is bennünket, magyaro-
kat egy germán és szláv tenger-
ben itt, Európa közepén. Nincs 
természetes szövetségünk, ezért 
fontos annak a tudatnak a ki-
alakítása, hogy csakis egymás-
ra, magyar a magyarra számít-
hat. Nincs más út!

Ha ezt nem tudjuk megér-
teni, és önös kis érdekeinket 
helyezzük előtérbe, menthetet-
lenek leszünk, ha végre felfog-
juk a nemzeti egységben rej-
lő erőt, akkor itt, a Kárpát-
medencében a következő 1100 
évben is lesz magyar nemzet, 
tetszik ez valakinek vagy sem! 
Ezért nagyon fontos, hogy a 
trianoni békeszerződés aláírá-
sának napját, június 4-ét, az 
országgyűlés a nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvání-
totta. A tragikus sorsdöntésre 
való emlékezésnek fontos cél-
ja, hogy tudatosítsa a Kárpát-
medencében élő magyarság 
összetartozását. Csakis egy-
másban bízhatunk, magyar a 
magyarban, különben elvesz-

tünk – hangsúlyozta az ünnepi 
beszédében Farkas Lajos.

A múzeumigazgató, törté-
nész gondolatait Molnár Lajosé 
követte. A dunaújvárosi fono-
da egykori vezetője szónoklata-
ival már évek óta aktív résztve-
vője a kulcsi Büszkeségponton 
megrendezett triano-
ni megemlékezéseknek. 
– Mit mond az ima? Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy hazá-
ban, hiszek Magyarország fel-
támadásában. Mindezt nem-
csak mondani kell, mert úgy 
illik. Hanem a legmélyebb ér-
telemben átérezve vallanunk 
is kell. Mi van ma országunk-
ban, kis hazánkban? Ki így, 
ki úgy, nem egyformán gon-
dolkodunk és cselekszünk. Én 
mindig azt vallom, hogy a jó-
zan gondolkodás és cselekvés 
az, ami előreviszi mindannyi-
unk életét. A „TRIANON” a 
magyar nemzet gyalázata volt. 
Igaztalanul bántak velünk. Ezt 
sose felejtjük el, de túllépünk 
rajta – hangzottak a hazafi-
as gondolatok Lajos bácsitól. 
A megemlékezés zárásaként a 
Trianon-emlékműnél az em-
lékezés virágaival tisztelegtek 
a Pannon Oktatási Központ 
és a Kulcs Község Önkor-
mányzatának képviselői.

Emberi és megható rendezvény  
Nemzetgyilkos békepaktum aláírásának 101 évfordulóján 
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A hatékony 
hulladékgazdálkodás 
legfontosabb 
három alapelve a 
hulladékcsökkentés, 
az újrahasználat és az 
újrahasznosítás. 

Kulcson mindhárom terüle-
ten tesznek lépéseket, a köz-
elmúltban az újrahasznosítás, 
azaz a szelektív hulladékgyűj-
tés kapcsán szervezetek egy 
sikeres közösségi akciót.

Hagyományos értelemben a 
hulladék szennyezi a környeze-
tet. Ezzel szemben a hatékony 
hulladékgazdálkodás mégis ér-
téket teremt. Kulcson ennek két 
lehetséges módját is ismerik és 
gyakorolják. Mert egyrészről 
lehetővé teszik számos anyag 
visszanyerését a szelektív hul-
ladékgyűjtési lehetőségek meg-
szervezésével, másrészről pe-
dig az együtt elvégzett mun-
ka közösséget kovácsol. A cél 
pedig nem kevesebb a kulcsiak 
számára, mint a hulladékmen-

tes, szép környezet. Lapunk 
hasábjain is olvashattak róla, 
hogy az elmúlt év őszén már 
rendeztek a településen mű-
szaki- és fémhulladékgyűjtést.

Részben ennek a sikerén fel-
buzdulva, másrészt a lakossági 
igényekre adott gyors válasz-
ként ismét szervezésbe kezdtek 
az önkormányzat vezetői. Így 

egy újabb rendezvény kereté-
ben gyűjtötték össze a faluszer-
te felhalmozott speciális hulla-
dékot május 15- én a faluház 
mögötti téren reggel 8 óra és 
déli 12 óra között. A szervező 
Kulcs Községi Önkormányzat 
és a Dunaújvárosi E-Elektra 
Zrt. a település által finan-
szírozott konténerbe gyűj-
tötték ezúttal is a hulladé-
kot, amelynek biztosítását a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület tagjai végezték.

Gondoltak a mozgásukban 
korlátozott kulcsi lakókra is, 
tőlük el is szállították a sze-
metet előzetes kérés alapján. 
A hulladék elhelyezéséért a la-
kosságnak ezúttal sem kellett 
fizetnie, minden ezzel kapcso-
latban felmerülő költséget az 
önkormányzat vállalt. A hul-
ladékgyűjtés mellett lehetőség 
volt kézműves portékák között 
válogatni és vásárolni. Az első-

re irracionálisnak tűnő ötlet az 
árusok megelégedettségére jól 
sikerült, mint megtudtam, más 
volt a célcsoport.

Míg a konténernél a család 
férfi tagja lerakta a rossz akku-
mulátort vagy bojlert, addig a 
hölgyek és a fiatalok nyugodtan 
tudtak nézelődni és vásárolni. 
Sőt, mivel a helyi kürtőskalá-
csos is kitelepült, így aki meg-
éhezett a munkában, az is pó-
tolni tudta az energiát. A te-
lepülésen ezen a szombaton 
volt lehetősége minden kul-
csinak felvenni utoljára az in-
gyenes szelektív hulladékgyűj-
tős kukáját. Mintegy ezerhat-
százan éltek is a lehetőséggel. 
Aki most is lecsúszott róla, a 
Dunanett Kft. dunaújvárosi 
ügyfélszolgálatához fordulhat-
nak ez ügyben.

A hulladékgyűjtés szervezői 
minden közreműködőnek kö-
szönik a segítséget. 

Alapelvek: hulladék csökkentés, 
újra használat  
és az újrahasznosítás
Műszaki- és fémhulladék gyűjtés volt május közepén 

Tóthné Vass Anita

Halász Tibor és a Tóth fivérek
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Fejér megyében  
1,731 milliárd forintból 
újul meg részben 
vagy egészben száz 
templom és egy 
kápolna – jelentette 
be Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség 
egyházi és 
nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős 
államtitkára május 
21-én a soponyai 
református templom 
kertjében tartott 
sajtótájékoztatón – 
adta hírül az MTI.

Soponyán Tessely Zoltán 
és Varga Gábor országgyű-
lési képviselők mellett dr. 
Molnár Krisztián, a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség 
választókerületi elnöke is je-

len volt a nagy horderejű 
bejelentésen.

Molnár Krisztián a hivata-
los közösségi oldalán is meg-
osztotta a nem mindennapi 
bejelentés hírét. 

„Meg védjük keresztény 
értékeinket, és kellő választ 
adunk a vallásgyalázásra” – 
írta a pályázat jelentőségével 
kapcsolatban.

A térségünkben össze-
sen hat településen valósul-
hat meg a keresztény örök-
ségünk megújulása a pályázat 
segítségével. Így Adonyban a 
római katolikus plébánia kül-
ső felújítása tizenötmillió fo-
rintból, az ercsi cukorgyári 
Szent Erzsébet-kápolna kül-
ső megújítása szintén tizenöt-
millió forintból, és a perkátai 
római katolikus templom kül-
ső tatarozása, állagmegóvása 

is tizenötmillió forintból fog 
megvalósulni. Tizenötmillió 
forintos forrás érkezik a 
pusztaszabolcsi Szent Imre-
templom toronysisakjainak 
és tornyainak, a rácalmási ró-
mai katolikus templom külső 
felújításának, az iváncsai re-
formátus templom renoválá-
sának, valamint a pusztasza-
bolcsi református templom 
állagmegóvásának és felújí-
tásának költségeire is.

Felkerestük Győri Balázs 
Istvánt, az adonyi plébánia-
központ plébániai kormány-
zóját, hogy megkérdezzük a 
felújításokról.

– Nagyon örülök neki, 
mert rendkívüli segítség a pá-
lyázati forrás. Hiszen olyan 
problémák lesznek orvosol-
va, amelyek a plébánia saját 
forrásából nem kivitelezhe-

tőek. Az adonyi templomban 
például a tetőszerkezet álla-
pota a szentély felett a leg-
aggasztóbb.

Győri Balázs István arról 
is tájékoztatta lapunk olvasó-
it, hogy a pályázati finanszíro-
zásból megszépülőek mellett 
a kulcsi templom is megújul 
majd két ütemben, a plébá-
nia költségvetésének terhére. 
Elsőként a templomkert fris-
sül majd fel. A közeli célok kö-
zött új fű- és növénybeültetés 
is szerepel, amiket egy szak-
emberre bíztak. A külső hom-
lokzat és a belső tér festése is a 
közeljövőben tervezett feladat, 
amíg a kívülről megközelíthe-
tő mosdó és a tisztítószerek tá-
rolására alkalmas fészer kiala-
kítását majd a második ütem-
ben tervezik megvalósítani a 
kulcsi hívők örömére.

Hét templom pályázatból, 
a kulcsi a plébánia 
finanszírozásával újul meg 
Megvédjük a keresztény értékeket, hitéleti épületeket 

Az elmúlt időszakban kifejezetten sok hír volt 
településünkről nem csak a dunaújvárosi 
médiumokban, de az országos sajtóban  
és televíziókban is. Volt több pozitív tartalom  
és sajnos akadt negatív üzenetű hír is. 

A kulcsi település vezetés már jó pár éve olyan tudatos 
kommunikációs tervet dolgozott ki és módszeresen alkal-
mazza azt, amely az Kulcsról országosan kialakult negatív, 

előítéletektől sem mentes képet megváltoztatja, illetve meg-
változtatta. A cél kettős volt ezzel kapcsolatban, egyrészről 
a kulcsiak önbecsülését helyreállítani és nem mellesleg 
hosszútávon monetáris is: mint például az ingatlanjaink 
értékének növelése. Szerkesztőként és az előbb említett fo-
lyamat részeseként köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult 
írásaival, képeivel, fotóival, nyilatkozataival munkánkhoz. 
Kérjük továbbra is a segítségüket a településünk jó hírének 
növelésében.

Rólunk szólnak a hírek 
Kérjük továbbra is a segítségüket a településünk jó hírének növelésében 



132 0 2 1 .  j ú n i u s

Az 1951-ben 4 000 Ft-ért megvásárolt, 
és 11  000 Ft-ból felújított kis templo-
munk (a kulcsi református templom-a 
szerk.) 2021-ben lett 70 éves. Úgy ter-
veztük, hogy a felújítás is ezévben az 
évforduló ünnepére fejeződhet be, és 
– Istennek hála – így is lett. A felújítá-
sokról már beszámoltunk, de folytattuk 
a felújítást, ugyanis az egykori harang-
szerkezet igencsak rossz állapotú volt. 
„Mai szemmel ezt már nem raknánk 

vissza” – utalt rá Polányi gondnok úr, 
hogy a 70 év használata szükségessé 
tette a felújítást. Az eredeti harangkö-
peny megmaradt, és azon kívül minden 
más cserére került, és a behúzómágnes 
is kikerült a templomtérből. A „csigás 
megoldás” helyett függőleges irányban 
történik a húzás, így a legkisebb kopás-
sal szólalhat meg, és sokáig jól működ-
het majd. Továbbá harangautomatikát 
is sikerült felszereltetni, így az isten-

tiszteleteink előtti „hívó harangszók” 
és a déli harangszó is most már magától 
szól!

Hadd osszam meg egy élményemet, 
amikor még kapcsolóval manuálisan in-
dítottuk a harangozást, és indult vol-
na a 9 órai istentisztelet, megkérdezte 
tőlem az „ifjú harangozó” hogy Most 
már indulhat a harang István bácsi? Én 
pedig csak annyit válaszoltam, hogy A 
harang könyörtelen, az nem kérdez, vár 
senkire. Ezzel azt akartam mondani, 
hogy a harang hangja kötelezi a lel-
készt is és minden hívőt is. Ha meg-
szólalása szégyenben hagyta a lelkészt, 
akkor az pusztán csak azt jelenti, hogy 
nem voltunk jó helyen és időben fel-
készülve (lásd: Efezusi levél 5,15-17). 
Valahogy így szólal meg Isten szava is, 
ilyen monolit szilárdsággal, öröktől fog-
va ugyanúgy és megállíthatatlan tökéle-
tességgel, és bizony mind elkésünk né-
ha, és van, hogy nem is tudjuk hol ké-
ne lennünk, de vajon ez a harang hi-
bája-e? Semmiképp.

Hasonlóképp a történelmünk is azon-
nali válaszhelyzetek elé állít minket kon-
dulásaival. Válaszra késztet nem csak 
Isten szava, de a történelem eseményei 
is, akár a pandémia, vagy épp az vész-
helyzet, amit egykor a törökök érkezé-
se okozott. A veszélyben azonnali, ha-
tékony válaszlépésre van szükség. Ilyen 
hatékony reakció volt a törökkel szem-
beszállni, és ilyen volt a nándorfehérvá-
ri diadal is, nem volt sok idő hezitálni. 
Végül – egy időre – megóvtuk hazán-
kat és Európát a veszedelemtől. Népek 
harcának zajló tengerén sok vesztesé-
get megélt nemzetünk minden délben 
végül is ünnepelhet, hiszen a történe-
lemben is megnyilvánult Istenünk ol-
talmazó szeretete! Eddig Kulcson csak 
a katolikus harang szólalt meg delente, 
azonban 2021 pünkösdjétől a reformá-
tusok harangja is csatlakozik a nándor-
fehérvári diadal megünnepléséhez! „…
mind az Ő szent nevét áldják!” (264. 
dicséret).

Fodor István 
református lelkész

Zúgó harang 
„Zúgó harang, ének és orgonahang mind az Ő szent nevét áldják!” (264. dicséret) 
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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

A Kulcsi Sport 
Egyesület Vizisport és 
Evezős szakosztálya 
május 14-én 
tartotta szezonnyitó 
összejövetelét. 

A szakág növekvő népszerű-
ségét jó mutatja, hogy a hajó-
állomáson a csónakház szom-
szédságában közel húsz falunk 
béli tag jött össze a tavaszi 
délután. 

Lukács János szakosztály ve-
zető számolt be a szezonnyitón 
személyesen, olvasóinknak pe-
dig lapunk hasábjain keresztül 
az elmúlt év eseményeiről és az 
elkövetkező terveiről.

– A mögöttünk lévő 2020. 
év minden nehézségével együtt 
a szakosztály szempontjából jó 
évet zártunk, az összes túránk 
remekül sikerült. Idén is ter-
vezzük a Jármay túrát július 7., 
8., 9., 10-én. Eddig tizennégyen 
jelentkeztek, hogy együtt ke-
rüljük meg a Csepel-szigetet. 
Mára már kialakult, fix me-
netrendben haladunk, a szer-
vezést tekintve már csak né-
hány finomítás van hátra. 
Szintén tervezzük a hagyo-
mányos minden év augusz-
tus 20-án a Lórévet megcél-
zó evezős túránkat, amelynek 
célja mint mindig a Zichy ká-
polna lesz. A Trianon emlék-
túra is előkészítés alatt van, 
amelyet a békepaktum meg-
kötésének századik évfordu-
lója alkalmából hívtunk életre 
tavaly. Az elmúlt évben hár-
man eveztük végig az egyelő-
re „csak” kétszázhúsz kilomé-
teres távot Kulcsodra, rengeteg 
tapasztalatot szereztünk. Idén 
ugyanebben a távban gondol-
kodunk, de már most úgy tű-
nik, hogy több mint tízen fo-

gunk a testvértelepülésre el-
evezni. Az eredeti terv sze-
rint a Kulcsodra és Kopácsra 
is szeretnénk kajakkal eljutni 
az összetartozás jegyében. A 
tapasztalatokat felhasználva az 
eredeti terv megvalósításának 
előkészítése is jó úton halad vé-
leményem szerint, bár az egy 
komolyabb és hosszabb, az idei 
távnak majd kétszerese lesz. A 
pénzügyi helyzetünket illetően 
arról tudtam, illetve tudok be-
számolni, hogy minden tagunk 
befizette a tagdíjat. Így ebből 
van lehetőségünk gazdálkodni 
– tájékoztatott a vezető.

Ha már a hajóállomáson 
jártunk, ha még képletesen is: 
mi újság most, hogy haladnak 
a munkálatok az elnyert 100 
millió forint értékű fejleszté-
sekkel?

– Örömmel tudok beszá-
molni arról, hogy a „lapá-
tos vízi megállóhely” tanúsí-
tó védjegyet szerzett a Kulcsi 
Hajóállomás.  Az elnyerhető 
legjobb négylapátos minősí-
tésből Kulcs két lapátost ka-
pott. Ezzel mi is felkerültünk a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
honlapjára, mint minősített ví-
zitúra megállóhely. Egyébként 
a hajóállomás a felújítás miatt 
kizárólag a két nagyrangú hor-
gászverseny helyszíne lesz csak 
idén. Más rendezvény előtt a 
komplexum zárva lesz, a fel-
újítás tervszerűen halad. 

– Arra szeretném megkérni 
a vízen közlekedőket, hogy le-
gyenek figyelemmel a vízi köz-
lekedés rendjére. Különösen, 
hogy ne haladjanak el nagy se-
bességgel el a hajóállomás előtt 
és ne keltsenek olyan nagy hul-
lámokat, amelyek veszélyezte-
tik a kikötőhelyen lévő hajó-
ink állapotát. 

Evezős élet  
a Kulcsi Duna-parton
Lukács Jánossal beszélgettünk  
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Újabb fordulókat játszott 
a Kulcsi Sport Egyesület 
felnőtt férfi csapata 
az elmúlt hónapban a 
Fejér megyei labdarúgó-
bajnokság déli 
csoportjában.

Május 9-én a Cece csapatával 
játszottunk idegenben. A szak-
értő kommentárok szerint az 
első félidőt átaludta a kulcsi 
csapat és ezzel vezetéshez jut-
tatta a Cecét. A másodikban a 
sorozatos letámadás meghoz-
ta a gyümölcsét. Olyannyira, 
hogy Godó két nagyszerű ta-
lálatával aztán sikerült fordí-
tani és nyertesként lejönni a 
pályáról. 

Cece–Kulcs 1–2  
Kulcs: Lengyel–Godó, Ócsai, 
Szekszárdi, Molnár (Borbás 
57.), Mácsfalvi (Németh 25.), 
Cseresnye (Pinczés 75.), Fehér, 
Dósa (Varjú 62.), Erdélyi, Balla 
(Bíró 86.). Gólszerzők: Grega 
(30.), ill. Godó (44., 78.).

Május 16-án Beloianniszt 
fogadtuk. Bár kétségkívül nem 
voltunk túl jó házigazdák, már 
abban az értelemben biztosan 
nem, hogy nem hagytuk nyerni 
a vendégeket. Sőt, három gólt 
realizáltunk az ellenfél kapu-
jába, míg ők egyet sem tud-
tak. Csapatunk vezetőedző-
je Horváth László a következő 
értékelést juttatta el a bravú-

ros győzelemről szerkesztősé-
günknek:

– Jól kezdtük a mérkőzést. 
Letámadást kértem a srácok-
tól és már az ellenfél tizen-
hatosa elött megzavarták a 
Belonaiszt a labda kihozata-
lában. Ez eredményes is volt 
a 15 percben Lencsés Tamás 
szerzett vezettést egy sikeres le-
támadás után!A gól után sor-
ra dolgoztuk ki a helyzeteket, 
aminek a 22 percben ismét meg 
lett a gyümölcse, Balla robogott 

el a jobb oldalon és a beadásá-
ra Molnár Zoltán érkezett 2-0. 
Az első félidőben az eredmény 
nem változott .Második félidő-
ben ismét a mi akaratunk ér-
vényesült, sorra jöttek a hely-
zetek és vagy a kapus: aki jó 
napot fogott ki vagy a kapu-
fa segîtette a vendég csapatot, 
hogy ne legyen nagyobb a kü-
lönbség. 74percben már a ka-
pufa sem segîtett a vendége-
ken. Borbás Gergely lőtte a 
hazaiak   harmadik gólját ez-

zel beállította a végeredményt. 
Összeségében teljesen megér-
demelt győzelmet arattunk.

Június 5-én a Nagy-
venyimmel játszottunk, ide-
genben. A szakértő összefog-
lalója alapján az első félidő 9. 
percében Kiss baloldali tizen-
nyolc méteres találata nyitot-
ta a gólok sorát. A 31. perc-
ben Pasqúalinit hagyták ki-
ugrani a védők a jobb olda-
lon. 2:0. A 33. percben Kovács 
kapott jó keresztlabdát és ez-

zel már 3:0-ra vezettek a há-
zigazdák. A 46. percben Biró 
a bal szélen visszapaszból ját-
szotta meg középen Kist, aki 
ezúttal sem hibázott és 4-0-ás 
eredménnyel zárta a félidőt. 
A második felvonás 54. per-
cében Kis újra betalált a kul-
csi kapuba, de ezzel be is feje-
ződött a nagyvenyimi gólözön. 
5:0. A vendéglátók több cse-
re után lecserélték a csapat fi-
atalabbik felét az idősebb, ru-
tinosabb játékosoknak teret 

adva. Kulcs élt a lassuló tem-
pó lehetőségével és akcióból 
Ozsváth kétszer is szépíthetett. 
Összességében Nagyvenyim 
már az első félidőben nyert, a 
két kulcsi gól ellenére igazán 
nem forgott veszélyben a ha-
zai kapu. Nagyvenyim a lista-
vezetőhöz méltón búcsúzott a 
közönségtől.

Nagyvenyim–Kulcs 5:2, 
félidő 4:0
Kulcs: Lengyel, Gallai, Godó, 
Ócsai, Szekszárdi, Molnár, 
Mácsfalvi, Fehér, Dósa, Erdélyi, 
Balla. Cserék: Papp, Biró, Varjú, 
Német, Posch, Osváth, Pinczés. 
Góllövők Nagyvenyimtől Kiss 
Norbert 3, Pasqúalini Adrián, 
Kovács Dániel. Kulcstól Osváth 
Szabolcs 2 találat.

A tabellán az mlsz.hu ol-
dal alapján jelenleg a hatodik 
helyen állunk. Huszonegy le-
játszott meccs után tizenegy 
győzelmet és nyolc veresé-
get tudtunk magunk mögött. 
Összesen ötvenegy gólt rúg-
tunk be az ellenfelek kapujá-
ba, míg sajátunkba negyven-
négyet kaptunk, összesen har-
mincöt pontot gyűjtöttünk. A 
tabellán előttünk Vajta áll har-
minchat ponttal, mögöttünk 
pedig a Lajoskomárom II. csa-
pata harmincnégy ponttal. 
Legközelebb Rácalmást fogad-
juk hazai pályán június 13-án 
17 órakor. Hajrá Kulcs!

„Lehet rosszul játszani,  
de lélektelenül soha” 
Izgalmas mérkőzésket játszottak, nem hagyták unatkozni a szurkolókat a kulcsi focisták 

Nem hagyták unatkozni a drukkereket a kulcsi fiúk
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