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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. 

Összeállításunkat a 7–9. oldalon olvashatják.

Emlékezetes ballagás  
kulcsi hagyományokkal

Két osztálynyi nyolcadikos búcsúzott tanáraitól és alma materétől, a kulcsi Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségén, június 18-án, pénteken délután.
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Ahogy önök is láthatják, 
és nap, mint nap 
meggyőződhetnek róla 
Kulcs folyamatosan 
fejlődik. Épül, szépül 
és lakossága is egyre 
gyarapodik. 

Köszönhetően a kormányzati 
finanszírozásnak, az elnyert 
jelentős összegű pályázati for-
rásoknak, képviselőtásaim, 
az önkormányzat és a hivata-
li dolgozók munkájának, de 
természetesen nagyon fontos 
a lakosság együttműködése és 
támogatása is. Mindezek segít-
ségével mindent megteszünk, 
hogy megoldjuk a lakosság szá-
mának növekedésével járó igé-
nyek kielégítését és a település-
re kötelezően kirótt feladatok 
teljesítését is. 

Nagy öröm, amelyet nem 
győzők eléggé sokszor hang-
súlyozni, hogy településünk 
egyre inkább vonzó célpont-
ja lett a városból vidékre köl-
tözőknek, de ez óriási fele-
lősséggel is jár. A növekvő 
lélekszám, az iskolás, óvo-
dás és bölcsődés korú gye-
rekek száma, újabb és újabb 
kihívások és feladatok elé ál-
lít bennünket, sőt a lakosság 
létszám növekedése a köte-
lező közfeladatok ellátásá-
ban is többlet feladatot je-
lent a településnek. Ez indo-
kolja például az iskola bőví-
tését és új bölcsőde építését, 
vagy az idősek nappali ellá-
tásának a megszervezését is. 
Mindig nagyon várjuk és örü-
lünk neki, ha a céljainkba be-
leilleszthető pályázati kiírás 
lát napvilágot, Kulcson ezért 
kiemelten fontos a pályáza-
ti munka. Rengeteg, sokszor 
több évet átölelő tevékeny-
ség van egy-egy tenderben, 

központi-kormányzati támo-
gatásban. Ugyanakkor a be-
fektetett munkának meg van 
az eredménye, jönnek a sike-
rek, ezekkel együtt a kulcsiak-
nak az újabb források. Ezeket 
a pénzügyi eszközöket kife-
jezetten csak a kiírók által 
meghatározott célokra és fel-
tételekkel lehet felhasználni. 
Fontos leszögeznünk, hogy 
a nyertes pályázatainkból 
érkező források nélkül, csu-
pán csak a település büdzsé-
jéből finanszírozva elképzel-
hetetlen lenne mindezeknek 
a fejlesztéseknek a megvalósí-
tása, ugyanakkor azt is ponto-
san kell látnunk, hogy az ilyen 
jellegű forrás nem tervezhető 
előre.  Csak akkor számolha-
tunk vele, ha már értesítést 
kaptunk a sikerről. 

Most azonban, köszönhe-
tően annak, hogy Kulcs tele-
pülés is a kiemelt gazdasági 
övezet részévé vált, kezdhe-
tünk nagyobb léptékben gon-
dolkodni. Elérhetjük azokat a 
céljainkat is, amelyekkel te-
lepülésünk valóban a XXI. 
század igényeinek megfele-
lő fejlődési szakaszba lép-
het. Végre lesz fedezete a la-
kosságszám által megköve-
telt közfeladatok ellátásának 
is. Az önkormányzati veze-
tés több éves célja vált való-
ra, valamint a saját munkám, 
az ezzel kapcsolatos több éves 
lobbitevékenységem ered-
ményét is üdvözölni tudom, 
amelyet nagyon köszönünk 
minden döntéshozónak.

Biztosan mindannyian ér-
tesültek már róla, hogy a jú-
nius végén kormányhatáro-
zatban döntöttek arról, hogy 
Rácalmás, Kulcs, Adony és 
Iváncsa részvételével külön-
leges gazdasági övezetet hoz-

tak létre. Az új zóna Duna 
mente – Fejér megye külön-
leges gazdasági övezet nevet 
kapta. A törvény kizárja, hogy 
az övezet területe megyei jo-
gú város közigazgatási terü-
letére kiterjedjen, a törvény 
értelmében minden, a térség-
ben keletkező iparűzési adó 
felosztása így a Fejér Megyei 
Önkormányzat hatáskörébe 
kerül. Ebben a zónában mű-
ködik a Hankook, ide épít új 
akkumulátorgyárat a dél-ko-
reai SK Innovation, és hama-
rosan itt kezdi meg tevékeny-
ségét a török Yaris Kabin is. 
Fontos, de kevéssé ismert tény 
az is, hogy bár egyik beru-
házás sem dunaújvárosi, volt 
egy megállapodás Rácalmás 
és Dunaújváros között, ami-
nek értelmében a Hankook 
iparűzési adója a dunaújvá-
rosi önkormányzathoz folyt 
be. Dr. Molnár Krisztián a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nökének nyilatkozata alap-
ján a kormány arról rendel-
kezett a határozatában, hogy 
az övezetbe tartozó települé-
seken keletkezett adóbevéte-
leket így majd célzottan és 
igazságosabban fogják szét-
osztani.

– Hangsúlyozni szeretném, 
hogy mind jómagam, mind 
pedig a képviselőtársaim, te-
hát a teljes képviselőtestület 
egyöntetűen örömünket fejez-
tük ki a hír hallatán. Hiszen 
politikai nézetek, vagy párt-
hovatartozástól függetlenül, 
számunkra Kulcs az elsődle-
ges, mert itt van az otthonunk. 
Mivel deklarált közös célunk, 
hogy egységesen Kulcsért dol-
gozunk, ezért szeretett telepü-
lésünk fejlődése az elsődleges 
szempont az önkormányzati 
munkánk során.

Kulcskérdések
Jobb Gyula polgármester a kiemelt gazdasági övezetről  A Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal 
megállapította az ideigle-
nes szennyvíz-szolgáltatás 
átmeneti díját. A Magyar 
Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal hatá-
rozatában megállapított át-
meneti díjakat a DRV Zrt.  
a lakossági felhasználók 
vonatkozásában a rezsicsök-
kentés végrehajtásáról szóló 
2013. évi LIV. törvény 4/C. 
§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján 10% csökkentessél 
veszi alkalmazásba.

Az alkalmazásba vett ide-
iglenes szennyvíz-szolgálta-
tás átmeneti díjai:

Alapdíj  
nettó díjak

Vízmérő átmérője (mm): DN13-20
Nem lakosság:  505 Ft/hó
Lakosság: 454,50 Ft/hó 
(rezsicsökkentett)

Fogyasztással arányos 
nettó díjak

Fogyasztással arányos díj:
Nem lakosság:  560,9 Ft/m3

Lakosság: 361,70 Ft/m3

(rezsicsökkentett)

VTD (vízterhelési díj)
Nem lakosság:  8,56 Ft
Lakosság: 7,70 Ft
(rezsicsökkentett)

A vízterhelési díj (a továb-
biakban: VTD) mértéke a 
szennyvizet tisztításra át-
vevő társszolgáltató által 
megadott fajlagos összeg. 
Vízterhelési díjat a felszíni 
vizeket terhelő, a környezet-
terhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 2. szá-
mú mellékletében megha-
tározott vízterhelő anyagok 
kibocsátása után kell fizetni, 
melynek mértéke évenként 
változhat.

A családi ház vonatkozá-
sában a felhasználó locsolá-
si kedvezményről az alábbi 
helyen tájékozódhat: https://
www.kulcs.org/csatorna/ 

DRV-tájékoztató
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Most is rengeteg jó 
hírről számolhatok be 
az elmúlt időszakra 
vonatkozóan. 

Az első és legfontosabb ta-
lán, amit már nagyon vár-
tak a kulcsiak, hogy június 
elején megkezdődhettek 
a rákötések az elkészült 
szennyvíz-csatorna hálózat-
ra. Elkészültek az új busz-
megállóink, valamint meg-
kezdődött az óvoda elavult 
tetőszerkezetének a felújítása 
is. Június 30-án megkezdő-
dött a Magyar Kormánytól 
közterületfejlesztésre elnyert 
pályázatunk megvalósítása. 
A projektben 49 millió fo-
rint felhasználásával három 
közösségi tér kerül kialakí-
tásra.  A Bem utca és Deák 
utca sarkán egy gyermekját-
szóteret alakítunk ki, amelyet 
hamarosan bírtokba vehetnek 
majd a gyerekek. Ide később 
egy felnőtteknek szánt fit-
nesz parkot is építünk majd. 
Ennek a projektnek része a 
Kulcsod utcai lakóparkba 
épülő gyermekjátszótér és a 
település nagyobb gyerme-
kei, fiataljai részére pedig a 
Kulcsi Sportpályán egy utcai 
gördeszka- és teqball pálya 
fog épülni, amely egyedülálló 
jelenleg a térségben is, ilyen 
lehetőség a környezetünkben 
még nem áll rendelkezésre. 
A három játszótér legké-
sőbb október 31-ig készül el. 
Reméljük, hogy a település 
apraja-nagyja szívesen és 
örömmel veszi majd birtokba 
a három új létesítményt, és 
hasznosan tudja majd itt el-
tölteni a szabadidejét. 

Újabb pályázati örömhír-
rel is szolgálhatok, a napok-
ban értesültünk arról, hogy 
Magyarország Kormánya a 
Magyar Falu Program ke-
retében Kulcs Községi 
Önkormányzatát az általunk 
benyújtott „Út, híd, kerék-
párforgalmi létesítményépí-
tése/felújítása” című pályázati 
projektben több mint 39 mil-
lió forinttal támogatja. 

Az újabb elnyert támoga-
tás keretében felújításra kerül 
a Kulcs, Rákóczi Ferenc ut-
ca HRSZ 3712 – HRSZ 3651 
szakasza, az Arany János utca 
HRSZ 3690- HRSZ 3656 szaka-
sza és a Kőris utca HRSZ 5437/1 
– HRSZ 4127 szakasza.

Ezzel a fejlesztéssel a te-
lepülés egy újabb része fog 
megújulni mindannyiunk 
örömére.

De a 2020 októberében 
benyújtott vis maior támo-
gatási igényünket, melyben a 

Hargita utca partfal-suvadá-
sának és az utca útburkolatá-
nak helyreállítására kértünk 
támogatást, kedvezően bírál-
ta el a Belügyminisztérium, és 
122 millió forint támogatást 
nyertünk el tíz százalék ön-
erő biztosítása mellett. 

A helyreállítás érdekében 
már folyamatban van a kivi-
teli tervek készítése, így amint 
azok jogerős engedéllyel bír-
nak, megkezdődik a kivite-
lező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás. A ki-
vitelezésre egyébként egy év 
áll önkormányzatunk rendel-
kezésére. 

További jó hír, hogy ön-
kormányzatunk a 2020. évben 
elnyert „Közműfejlesztések 
megvalósítása Kulcs telepü-
lésen” tárgyú pályázata elő-
készítéseként elkészíttette a 
megvalósításra kerülő terüle-
tek engedélyezési tervdoku-
mentációját. 

Terveink szerint az aláb-
bi utcák által határolt terüle-
ten lesz ivóvíz gerinc vezeték 
kiépítve:

Csalogány utca 5248/7 - 
5191/7. hrsz között, Cinke 
utca, Rigó köz, Radicsa utca, 
Kőbányai utca, Adonyi utca 
5003 - 5216/1 hrsz között.

A tervek jelenleg hatósági 
engedélyeztetés alatt állnak, 
amint a jogerős engedélyek-
kel rendelkezünk, sor kerül-
het a közbeszerzési eljárásra, 
mely során kiválasztjuk a ki-
vitelezőt. 

Terveink szerint egy éven be-
lül ezekben az utcákban veze-
tékes víz fogja az ott élők igé-
nyeit kielégíteni. Természetesen 
az ott élő ingatlan-tulajdonoso-
kat időben ki fogjuk értesíteni a 
munkálatok megkezdéséről, il-
letve a közmű fejlesztési hozzá-
járulás megfizetésének feltétele-
iről. – mondta el Jobb Gyula 
polgármester.

Pályázati sikerek és a jelenleg 
futó projektek megvalósítása 
Készülőben: játszóterek, gördeszka pálya, útfelújítások   

A Bem és a Deák Ferenc utca sarkán a játszótér hamarosan elkészül
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A veszélyhelyzet 
idején a települési 
önkormányzatok 
nem tarthattak nyílt 
testületi üléseket. Az 
önkormányzati munka 
azonban ettől függetlenül 
folyamatosan zajlott. 

Ebben az időszakban is együtt 
dolgozott a polgármester a 
képviselőtestülettel, valamint 
a hivatali dolgozókkal szo-
ros együttműködésben. De 
a rendszeres egyeztetéseket és 

online megbeszéléseket köve-
tően a döntéseket a törvényi 
előírásoknak megfelelően Jobb 
Gyula polgármester hozta meg. 
Júniusban már megváltozott ez 
a gyakorlat. Mert míg június 11-
én az előterjesztésekről még a 
polgármester döntött, de június 
30-án a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében nyílt testületi 
ülést tartottak 16 órai kezdettel. 

Június 11-én döntés szü-
letett a „Közlekedésfejlesztés 
Kulcs településen, útfelújítá-
sok I.” tárgyú a közbeszerzé-

sekről. A polgármester az eljá-
rást eredményesnek nyilvání-
totta és felkérte a közbeszerzési 
eljárás bonyolítóját, a közbe-
szerzési eljárás eredményének 
kihirdetésére. Szintén döntés-
re volt szükség az „Útfejlesztés, 
járdaépítés, parkolóépítés meg-
valósítása Kulcs településen” tár-
gyú pályázat keretében műsza-
ki projektmenedzser szolgálta-
tás végzése tárgyában, megtör-
tént a kiválasztás. Az EBR 507827 
azonosító szám alatti projekt, 
„Közműfejlesztések megvalósí-

tása Kulcs településen” – a köz-
beszerzési eljárás lebonyolítása 
szolgáltatás végzésesével kap-
csolatban is haladni tud a pro-
jekt, mert döntött a polgármes-
ter. Ugyanakkor a Kulcs Községi 
Önkormányzat Helyi építési sza-
bályzatának módosításában is 
határozat született a polgármes-
teri döntésnek megfelelően. 

A részletes jegyzőkönyveket 
és az ülésekről készült felvételt 
a www.kulcs.eu oldalon elol-
vashatják és felvételről is meg-
tekinthetik.

Polgármesteri döntések 
Júniusban újra ülésezett a testület  

Ezúttal a településen 
jártunk egy rendkívüli 
garázsvásáron, ahol 
valódi kincseket 
találtunk.

A garázsvásárok népszerűségé-
hez kétség sem férhet. Hiszen 
jómagam szinte minden hét-
végén hivatalos vagyok egyre. 
Persze, csak otthon mondom 
azt, hogy teljességgel hivata-
li kötelezettségem vásárokba 
járni… Mert nagyon szeretek 
ilyen helyen kincset keresni 
és bekukucskálni a garázsok 
tulajdonosainak életébe, amit 
ilyen helyzetben szinte tálcán 
kínálnak a tárgyaikon és a be-
szélgetéseink során egyaránt. 
Kulcs település Göböljárás 
utcája közel van a Dunához 
és a hajóállomáshoz. Házai 
szépek és rendezettek. 
– A lakók néhány hete saját 
közösségi csoportot hoztak 
létre Molnár Tamás vezetésé-
vel, ahol egy manapság divatos 
kérdésre, hogy ki csatlakozna 

egy garázsvásárhoz, meglepően 
sokan jelentkeztek – mondta el a 
vásár házigazdája, Farkas Márta. 
Az alapgondolat rendkívül 
praktikus, mert mindenkinek 
lehetőséget adnak megszabadul-
ni a kidobni sajnált, de otthon 
már nem használt dolgaitól. Ez a 
fajta kereskedelem ráadásul nem 
adóköteles, ha valóban csak az 
otthoni, megunt tárgyakról szól. 
A pozitív hozadéka a renden 
kívül pedig a közös szervezés-
nek, hogy a résztvevők jobban 
megismerhetik egymást.

A kulcsi garázsvásár is erről 
szólt. A legelső ház udvarára ér-
keztek az árulni vágyó utcabéli-
ek és az érdeklődők, akik nem 
voltak kevesen, sőt. Még külön 
parkolóról is gondoskodni kel-
lett, hogy a szűk parti utcában 
ne alakuljon ki forgalmi dugó. 
A kínálat sokrétű volt. A ház-
zal együtt örökölt szerszámo-
kon túl, egyedi kézműves ter-
mékek, dísztárgyak, faliké-
pek, plüssjátékok, szalvéták, 
bögrék és csészék, házi li-
monádé és lábtörlő, tejeskan-

na és lavór, horgászbot, ru-
hák, könyvek – mind-mind 
az új gazdáját várta és a for-
gatagot elnézve meg is találta. 
Sok kincset találtam én is, ami-
kor ott jártam. Természetesen 
a kézműves apróságok, meg a 
házi üdítő mellett nem tudtam 
elmenni. De, ami még ennél 
is nagyobb ajándék lehetett a 
kilátogatók számára: a barát-
ságos közeg, a vendégszere-
tő árusok, a baráti beszélge-
tések, az értékes kapcsolatok 
lehetősége.

Garázsvásárban jártunk  
Barátságos közeg, vendégszerető árusok, jó szervezés  

Portékájukat szállító 
vásározók

A Göböljárási utcában remek kínálattal  
és kedves vendégszeretettel találkoztam
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Június harmadik 
vasárnapján, idén 20-án 
az apákat ünnepeltük. 
Szerencsére ma már 
Magyarországon 
is egyre nagyobb 
figyelmet kap ez az 
ünnep. Manapság már 
mindenkinek jut egy 
rubrika a naptárban: a 
gyerekek, az anyák, a 
nők, a pedagógusok 
is megérdemlik, 
hogy saját napjuk 
legyen, ami csak róluk 
szól. Itt az idő tehát, 
hogy az apákat is 
kicsit tudatosabban 
ünnepeljük. 

Hiszen a mai rohanó világunk-
ban a  tudatosságnak  egyre 
fontosabb szerepe van mind-
annyiunk, így az apák életében 
is. Alig száz éve a férfiak még 
egyedüli családfenntartóként 
dolgoztak. Annak idején ter-
mészetesen a nőkkel, sőt akár 
a gyerekeikkel együtt tarották 
fenn a családot, a gazdaságu-
kat, ahol a család valamennyi 
tagja erejéhez mérten vállalt 
feladatokat. Az iparosodás 
után először a férfiakat, ké-
sőbb aztán a nőket is a mun-
kaerő piacra csábították. Mivel 
mára már a kétkeresős modell 
sajnos kényszer lett, a családok 
javarésze nem engedheti meg 
magának, hogy csak az egyi-
kük keressen pénzt. Emiatt 
kevés minőségi idő marad 
egymásra, illetve a gyerekekre. 
Most van igazán nagy szükség 
a tudatosságra, ahhoz, hogy 
jól be tudjuk osztani az időn-
ket, a maradék órákat, amit 
együtt tölthetünk. Ebbe tuda-
tosan energiát kell fektetnünk, 
és az sokszorosan visszatérül 
majd.

A család mindig is valódi tö-
rődést igényelt, manapság pe-
dig még inkább. Férfiként is 
jó mintát kell mutatni gyer-
mekeinknek. Az idők változ-
nak ugyan, de az örök értékeket 
ma is képviselniük kell a férfi-
aknak, modern apaként, mo-
dern módszerekkel is. Ez óri-
ási felelősség. Ezt nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül.

A kilencvenes években 
Amerikában készült tanul-
mány szerint a börtönökben 
lévő rabok nyolcvan százaléka, 

a javítóintézetekbe került gye-
rekek hetvenszázaléka apa nél-
kül nőtt fel. Nálunk Európában 
sem más a helyzet. Egy má-
sik kutatás szerint az apák 
nélkül felnővő gyerekek  ag-
resszívabbak, tinédzser ko-
rukra nagyobb esélyük van 
az  alkohol- és drogfüggőség-
re, felnőttkorukban, pedig haj-
lamosabbak a  depresszióra. 
Lesújtó kép, de sajnos igaz. 
Ezzel szemben azok a gyere-

kek, akik mindkét szülővel, 
tehát az anyjuk mellett az ap-
jukkal is  értékes időt  töltenek 
együtt,  sokkal jobban teljesí-
tenek  az iskolában,  de kreatí-
vabbak  és  céltudatosabbak is.  
Szomorú statisztika, hogy a 
XX. század második felétől 
egyre több férfi hagyta el a 
családját, és ennek a társada-
lomra gyakorolt negatív hatá-
sait csak az ezredforduló kö-
rül észlelték. Nem beszélve az 
akkoriban maximumon pörgő 
válási hullámról. Emiatt még 

több gyermek nőtt fel anél-
kül, hogy az apjával naponta 
találkozhatott volna. Így gya-
korlatilag egyáltalán, vagy csak 
nagyon ritkán volt előtte férfi-
minta. Generációk nőttek fel, 
olyan családban, amelyből fi-
zikailag vagy érzelmileg is hi-
ányzott a férfi. Ezért is rend-
kívül fontos, hogy egy apának 
nem elég „csak” ott lenni, egy 
apának lélekben és fejben is ott 
kell lennie a szeretteivel.

A gyerekeiket egyedül neve-
lő anyák a nehézségeik ellené-
re, persze igyekeznek szerető és 
biztos családi háttérrel felnevel-
ni a gyermeküket. Legyen szó, 
azonban akár fiúról, akár lány-
ról a férfiminta kell (ahogy ter-
mészetesen a női minta is). Apa 
nélkül ezt valahol, valahogy más 
módon kell pótolni. Itt mutat-
kozik meg a férfipedagógusok, 
edzők, férfiközösségek és más 
példamutató apák felelősségtel-
jes szerepe.

A fiúknak szükségük van 
példaképre, a hősre, akire 
felnézhetnek, és akitől elis-
merésre vágynak. Ha ez hi-
ányzik kamaszkorukra köny-
nyen elveszíthetik a  teljesít-
mény iránti motiváltságukat, 
felnőttkorukra pedig eltűnhet 
akár a  bizonyítási vágy, a  fe-
lelősségvállalás, a  tenni aka-
rás  és a  lelkesedés.  Ennek 
súlyos következménye lehet 
a kiégés vagy az, hogy képte-
lenek lesznek hosszú távú pár-
kapcsolatot  kialakítani.

A lányoknak a gyermekko-
rukban látott apakép megha-
tározó lesz a párkeresés során. 
Ha ez hiányzik, vagy negatív, 
akkor elveszíthetik a bizalmu-
kat a férfiakkal szemben. Ha a 
rossz mintát követve találnak 
párt maguknak elveszíthetik 
az önbecsülésüket, képtelenek 
lesznek egészséges kapcsolat 
kialakítására, és a családalapí-
tásra. Kihangsúlyozhatjuk, te-
hát annak a fontosságát, hogy 
az apák komolyan vegyék az 
apaságukat. A férfiak legyenek 
olyanok, akik méltó példakép-
ként és mintaként szolgálnak 
a gyerekek számára. Végezetül 
leszögezhetjük, hogy a férfi-
aknak – nem csak apaként – 
fontos feladatuk van a jövő 
számára.

Az apákat köszöntöttük 
Fontos, hogy az apák komolyan vegyék az apaságot  

Kálmán Alex  és kislánya Kálmán Lorina, 
már tizenöt hónapja szerelemben
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Egészségpercek
A Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezetének szervezésében 
újra indul az Egészségpercek című rendezvénysorozat. Július 
21-én 17 órától a faluházban dr. Fenyvesi Béla felnőtt házi-
orvos lesz az előadó. A téma a koronavírus járvány negyedik 
hulláma, a vakcinák esetleges mellékhatásai lesznek majd.

Kéthetente vasárnap 
reggel már rutinommá 
vált kilátogatni 
a településen 
megrendezett kézműves- 
és bolhapiacra. Így 
tettem június 12-én is.

Bevallom, nem csak munkaköri 
kötelességem teljesítem ilyenkor. 
Magam is szeretek nézelődni, 
kincset keresni, és világmeg-
váltókat beszélgetni. Délelőtt 
kilenckor még szinte csendes 
volt a kulcsi Kossuth szobor 
körüli terület, többnyire inkább 
az árusok cseréltek tapasztala-
tot egymással. De tíz órára már 
minden kincskereső felébredt, és 
megtelt az épületek előtt minden 
parkoló, a kis utcácskát pedig 
szinte ellepték a kézműves- és 
bolhapiac lelkes rajongói.

Körbe sétálva az árusok kö-
zött majd mindenkit megkérdez-
tem, mik az aznapi tapasztala-
tai. Nem voltak egyöntetűek a 
vélemények. Volt egy-két árus, 
aki saját bevallása szerint – és a 
standja előtt álló sorból ítélve is 

– szemmel láthatóan sikeresebb 
volt a többieknél. Megfigyelve 
őket, próbáltam megfejteni a 
titkukat, hátha jól jönnek még 
a tapasztalatok hasonló szerepet 
fontolgató olvasóinknak is. A si-
keresebb eladók sokszor egészen 
profi módszereket alkalmaznak, 
amelyekből érdemes inspirálód-
ni. Akiknek kelendőbbek a por-
tékái, gondosabban előkészítet-
ték az eladandó cikkeket, szépen 
kimosták, kivasalták, összehajto-
gatták, kifényesítették, mutató-
san pakolták ki – dolgoztak vele. 
Ezért az egyik stand érdekesebb-
nek látszik, mint a mellette levő. 
A másik fontos kérdés az ár meg-
határozása, amely átlagos eset-
ben az értéken alapul. A hasz-
náltpiacon azonban inkább kör-
be kell nézni, és megnézni, hogy 
a többiek milyen árakat adnak 
meg.

Információink szerint júli-
usban nem tartanak bolhapi-
acot a szabadságolások miatt. 
Legközelebb augusztusban ta-
lálkozhatunk majd a Kossuth 
szobornál. 

Kincskeresés
A sikerért a bolhapiacon is meg kell dolgozni 
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Emlékezetes ballagás  
kulcsi hagyományokkal
Tudósítás és búcsú az iskola végzőseitől  

Két osztálynyi 
nyolcadikos búcsúzott 
tanáraitól és alma 
materétől, a kulcsi 
Fekete István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
ballagási ünnepségén, 
június 18-án, pénteken 
délután.

A ceremónián az utolsó osz-
tályfőnöki óra után a hetedik 
osztályosok átadták a balla-
góknak a tarisznyákat, majd a 

vén diákok énekelve búcsúz-
tak az ismerős falaktól, em-
lékektől. A hagyományokhoz 
híven az iskola igazgatója, 
Schinogl Ferenc is elbúcsúz-
tatta a nyolcadikosokat.

– A ballagás számunkra az 
egyik legfontosabb rendezvény 
az év folyamán, egyben alkal-
mat teremt a visszatekintés-
re is. Első alkalommal búcsú-
zunk két osztálytól. De köze-
lebb járunk az igazsághoz, ha 
azt mondjuk, hogy két osz-
tálynyi diákunktól köszönünk 

most el. Hiszen hat, egy közös-
ségben eltöltött tanév után – a 
létszám növekedése következ-
tében – két részre osztva foly-
tatódott a tanulmányi munka 
az intézményben – mondta el 
az iskola vezetője.

Az igazgató a ballagási be-
széde végén a diákokhoz for-
dult.

– Bízom abban, hogy az az 
útravaló, amellyel itt láttunk el 
benneteket, ahogy közösen túl-
jutottunk a nehézségeken, se-
gítséget ad majd számotok-

ra az élet valamennyi terüle-
tén – mondta el befejezésként 
Schinogl Ferenc.

Az ünnepség végén több 
hagyományos esemény követ-
kezett, amelyekkel emlékeze-
tesebbé varázsolták a balla-
gást. Így a ballagók közös fá-
jára egy-egy agyaglevélen elhe-
lyezi minden búcsúzó a nevét. 
A diákok időkapszulába tették 
a választott idézeteiket az utó-
kornak, legvégül a tantestület 
egy közös dallal köszönt el a 
végzős diákoktól.
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Ballagásról Erzsi nénitől
2021. június 18-án, 
pénteken 17 órai 
kezdettel elballagott 
a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola 
történetében először, 
két nyolcadik osztály. 

2013-ban kezdték az első 
osztályt Ébl Andi nénivel. Az 
ötödik osztályt Rábavölgyi 
Zoltánné, Erzsi nénivel-ve-
lem kezdtétek. A tanulók 
létszáma hetedik osztályra 
36 főre növekedett, ami már 
akkora létszám, hogy kény-
telenek voltunk osztályt bon-
tani. Az ’a’ osztály vezetője 
Bere Róza tanárnő lett, a ’b’ 
osztályé pedig jómagam. A 
tanórákon kívül mindent 
együtt csináltunk, például 
kirándulás, osztály bulik, 
karácsonyozás. 

A ballagásra is közösen 
készültünk: a fiúk egyforma 
nyakkendőben feszítettek, a 
lányok egységét a csuklójukon 
viselt dísz jelképezte. A szülők 
is egy osztályként hangolódtak 
erre a nagy eseményre. 

Nem maradt el a bolond bal-
lagás (június 15-én) és a szere-
nád sem (június. 17-én).

A ballagási hagyományokat 
sikerült megtartani, így min-
denki kapott névvel ellátott le-
velet az iskola életfájára, és ré-
szesült a tanárok által megírt 
csasztuskában is, hiszen tud-
juk, hogy minden évben ezt 
várjátok a legjobban. 

Jutalmak 

Tantestületi dicséretet kapott: 
Csasznyi Ramóna, 
Mudra Nóra és Rend Viola.

KUBAK, azaz a Kulcsi Baráti 
Körtől jutalomkönyvet kapott: 
Létay Szabolcs Benjamin és 
Nagy Krisztián

Jó tanulmányi eredményért, 
szorgalomért, közösségi mun-
káért jutalomkönyvet kapott: 
Bors Vivien, Dénes Angéla, 
Ficsúr Réka, Fórián Kristóf, 
Hídalmási Kíra, Kriston 
Dominik, Radnó Rita, Went 
Martin.

A névtelen adományozó pénz-
jutalmát Hegyi Miklós kapta.

Jutalomkönyvet tudtunk adni 
még azoknak is, akik a nyolc 
év során képviselték iskolánkat 
és hírnevét növelték: Bartkó 
Veronika, Bognár Soma, 
Márton Annamária, Molnár 
Richárd Ádám, Morva Olivér, 

Morvai Zoé, Ősi Réka, Páhi 
Fruzsina, Polányi Eszter. 

A szülők segítségének elisme-
rése sem maradt el. Köszönet: 
Létay Tamás és Létay Ildikó, 
Polányi Tamás és Polányi 
Andrea, Radnó György és 
Radnó Erika, Márton Béláné, 
Sábicsné Horváth Mónika, 
Hidalmásiné Borbély Eszter, 
Csasznyiné Somorácz Judit, 
Bognárné Száraz Anita, 
Bartkó Krisztián és Bartkó 
Krisztina, Dé nesné Schaffer 
Tímea, Mudra László és Olaj 
Eszter, Rendné Pocsai Izabella.

Nagyon sok sikert kívánok 
minden ballagó diáknak a kö-
zépiskolai tanulmányokhoz. 

Rábavölgyi Zoltánné, 
Erzsi néni
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Kedves ballagó nyolcadikosok! 
Először is hadd köszönjem meg nektek, és szüleiteknek, hogy 
az elmúlt időszak nehéz körülményeinek ellenére is bíztatok 
magatokban, bennünk településvezetőkben, és a tanárai-
tokban. Tantermeink ugyan idejét múltak, és az udvarunk 
sincs kikövezve, de ezek csak körülmények. A szeretet, és a 
kölcsönös tisztelet megvan bennetek. Higgyétek el ez óriási se-
gítség lesz számotokra a nagybetűs életben, ebből fogtok erőt 
meríteni, amellyel tovább tudtok lépni, és mindig tudjátok 
majd, hogy honnan indultatok!  Ez az erő mindig bennetek 
lesz, mert tisztelni, szeretni és megbecsülni tudjátok mindazt, 
amit az élettől kaptatok. Öröm volt látni a szerenádon – ami-
vel megtiszteltetek –, a sugárzó szemeket, a nevető ajkakat.

Maradjon meg mindez számotokra örökké, mert ezek a 
legfontosabbak a világon. Vissza várunk titeket, mert Kulcs 
mindig a tiétek lesz!

Jobb Gyula 
polgármester

Búcsú Róza nénitől
Kedveskéim! (Most már ra-
gaszkodom ehhez a megszó-
lításhoz a remek paródiátok 
után... )

Nem volt alkalmunk rá-
érősen, csendes-beszélgetősen 
elbúcsúzni, így most leírom, 
miket szerettem volna elmon-
dani nektek. Nem csak az „a” 
osztálynak, hiszen a legna-
gyobb óraszámú matematika 
és magyar órákon hetediktől is 
együtt voltatok. A legtöbb kö-
zösségi élményetek valószínű-
leg ötödik-hatodik osztályban 
történt, amikor még nem kellett 
kétfelé bontani az osztályt. A 
hetedik és nyolcadik tanévre a 
covid nyomta rá a bélyegét. Ha 
éppen nem online óráink vol-
tak, akkor próbáltunk előre ta-
nulni vagy behozni, amit nem 
sikerült otthon megtanulnotok. 

Az elmaradt bulikat, kirán-
dulásokat persze nem lehetett 

pótolni, de az órákon, szünetek-
ben igyekeztünk jó érezni ma-
gunkat együtt. Ki így, ki úgy 
– egyesek mások bosszantásá-
val –, remélem, ez nem ma-
rad meg tüskeként senkiben.

Szaladnak az évek, próbál-
játok meg értelmes dolgokkal 
eltölteni az időtöket! Annyi ér-
tékes dolog van a világon, nagy 
kár vacakságokra pazarolni 
akár perceket is! Könyvből, 
filmből, zenéből (nem csak a 
komolyzenére gondolok!) ke-
ressétek az igazán jót! 

Legyetek nyitottak!  Ne fe-
lejtsétek el: minél több min-
dent szerettek, annál boldo-
gabb emberek lehettek!

Legyen véleményetek, mer-
jétek is elmondani, de mindig 
ügyeljetek az udvarias formá-
ra!

Érveljetek az igazatok mel-
lett, de hallgassátok meg a 

másik érvelését is, és ne szé-
gyelljétek bevallani, ha téved-
tetek!

Ha valami nem sikerül 
– nem dől össze a világ… 
Mérlegeljetek higgadtan, és 
próbáljátok meg újra! Ennyi 
„hegyi beszéd” elég is (vagy 
sok?), majd eldöntitek. 

Tudjátok, hol lakom, gyer-
tek majd beszélgetni, beszá-
molni a sikereitekről... vagy 
tanácsot kérni, ha nehéz-
séggel találkoztok! Jöhettek 
egyedül vagy kisebb-na-
gyobb csoportokban, min-
dig szívesen látlak bennete-
ket! Mindannyiótoknak kel-
lemes nyarat kívánok, az új 
iskolában pedig találjatok 
magatoknak nagyszerű ba-
rátokat, tanárokat, akikkel 
a nehéz is könnyebb és kel-
lemesebb lesz!

Bere Róza

Üzenet a polgármestertől
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2022. január 1-től 
településük önállóan 
végzi az eddig 
szociális társulásban 
teljesített feladatait. 

Így a család- és gyermek-
védelemmel, a házi segít-
ségnyújtással és az idősek 
nappali ellátásával kapcso-
latos önkormányzati köte-
lezettségeknek helyi irányí-
tással fognak eleget tenni a 
szakemberek. 

– Most a fontos tennivalók 
közül az idősek nappali ellá-
tásával összefüggő tervezett 
önkormányzati tevékenysé-
günket szeretném ismertet-
ni a lakossággal- mondta el 
bevezetőjében Deák Ibolya, 
a feladattal megbízott ön-
kormányzati képviselő. 

– Fontos, hogy azokkal 
a lakótársainkkal, akik jövő 
év elejétől szeretnék igény-
be venni az idősek nappali 
ellátását a polgármesteri hi-
vatalnak egyfajta megálla-
podást kell kötnie. Ezért lé-
nyeges, hogy minden érintett 
minél hamarabb értesüljön a 
helyben kínálkozó lehetőség-
ről. Erről szeretném most a 
közvéleményt tájékoztatni.

Tehát a Szociális Társu-
lásból történt kiválásunk-
nak több oka is volt. Mivel 
a település lakossága folya-
matosan növekszik, helyben 
nagyobb rálátásunk lesz az 
érintettekre, így hatékonyab-
ban tudjuk bevonni a lakos-
ság megszólított részét. Ezzel 
együtt az állami normatíva fel-
használása is sokkal optimá-
lisabb és valódi segítség lesz 
az időseknek. Eddig az Idősek 

Nappali Ellátását – a további-
akban: INE – Kulcsról mind-
össze egyetlen fő vette igény-
be. Azt gondoljuk, hogy en-
nél mindenképp nagyobb az 
igény az ilyen jellegű szol-
gáltatásokra, főleg, ha azok 
helyben vannak és könnyen 
igénybevehetőek.

Annál is inkább, mert az 
alapellátás díjmentes. Ebbe 
nem tartozik bele az étke-
zés, de igénybe venni sem 
kötelező. Hétköznap napi hat 
óra nyitva tartassál működik 
majd az időseknek szánt el-
látás, de természetesen az 
igénylőknek nem kell végig 
ott lenniük. Az ellátás szakér-
tő, szakmai csapata a résztve-
vők kívánságait meghallgat-
va programokat és tartalmas 

időtöltést szervez majd. Lehet 
akár külső helyszíni program 
is, mint például egy fürdő lá-
togatás, de ez már önköltséges 
alapon működik majd.

– Az a célunk, hogy az idő-
seink számára egy megfelelő, 
korszerű, valóban elérhető 
közösségi teret hozzunk lét-
re. Arra is gondoltunk, és azt 
kívánjuk elérni, hogy egyetlen 
kulcsinak se kelljen magány-
ban élnie idősebb éveiben. 
Mert a kortársak között egy 
nyelvet beszélve sokkal köny-
nyebb a mindennapok esetle-
ges nehézségeit is feldolgozni. 
Azt is megfogalmaztuk, úgy 
éreznénk méltónak, ha min-
den tapasztaltabb kulcsi hon-
fitársunk hasznosnak érezhet-
né magát és a megbecsülésün-

ket hétköznapira lefordítva 
szeretnénk, ha ilyen módon 
is szervezett formában részt 
vállalhatna mindenki a tele-
pülés életéből, mint például a 
rendezvényre közösen sütnek 
vagy besegítenek  a díszletké-
szítésben akár a szüreti mu-
latságra. 

Terveink szerint, segítsé-
get  kapnak majd a hajlot-
tabb korú kulcsiak a hivata-
los ügyeik intézéséhez, irata-
ik elkészítéséhez. Lehetőséget 
biztosítunk az ellátás helyszí-
nén, hogy segítsünk az ott-
honi feladatok megszervezé-
sében, például, ha elromlik a 
mosógép otthon, behozhatja 
kimosni a ruháit. Olyan a csa-
lád számára is nehéz felada-
tokban is megoldást kívánunk 
nyújtani, mint az esetleges fel-
ügyelet biztosítása, vagy men-
tális gondozás. Bárki igénybe 
veheti, fiatalként is, amennyi-
ben nyugdíjas

– Már bizonyára önök is 
értesültek róla, hogy a Nap 
Háza és Hold Udvara elne-
vezésű rendezvényház ön-
kormányzati tulajdonba ke-
rült, amellyel a település ve-
zetésének mások mellett az a 
célja, hogy földszintjén a szo-
ciális ágazat feladatellátásának 
helyszínéül szolgáljon.

– Aki szeretné közösség-
ben tölteni szabadidejének 
egy részét, várjuk a jelent-
kezését!

– Minden nyugdíjas ko-
rút  levélben is megkeresünk 
egy igényfelméréssel, amelyet 
az érdeklődők kitöltve juttas-
sanak vissza a polgármesteri 
hivatalba – mondta el Deák 
Ibolya képviselő.

Idősek nappali ellátásával 
kapcsolatos tudnivalók 
Célunk az időseink számára egy elérhető, megfelelő, korszerű közösségi tér létrehozása 

Képünk illusztráció, amely a Vidám Emberek Közösségének 
rendezvényén készült
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Az egyik kulcsi 
közösségi média 
csatornán figyeltünk fel 
egy érdekes nevű tagra, 
aki maga is érdekes 
embernek bizonyult 
a szó legpozitívabb 
értelmében. 

Reggelente „Csaxólok” cím-
mel egy-egy vidám posztjával 
próbál mosolyt csalni 
a közösségi cso-
port tagjainak 
arcára, feled-
tetve ezzel 
kicsit a min-
dennapi élet-
ben felmerü-
lő gondokat, 
problémákat. A 
napokban azon-
ban felfedeztem né-
hány igazán figyelemre méltó 
bejegyzését. Ahol Kulcsi, vagy 
Kulcs környéki már-már fele-
désbe merült épületek és érde-
kes helyek láthatók, amelyekre 
csak a tősgyökeres és az iga-
zán régi kulcsiak emlékeznek, 
vagy még ők sem. 

Az úriember neve Panda 
Krisztián (portrénkon), beval-
lom először azt hittem, hogy ez 
egy kitalált, felvett név, ami illik 
a vicces, jókedvű imázsához. De 
nem, ez áll a személyi igazolvá-
nyában is. Otthonában kerestük 
fel, hogy beszélgessünk vele és 
megtudjuk ki van a már emlí-
tett posztok mögött.

Székesfehérvárról költöz-
tem ide, immár tizenkét éve 
élek Kulcson állandó lakos-
ként. Elvált, két gyermekes 
édesapa vagyok. Szeretek ki-
rándulni. Egészségügyben 
dolgozom, voltam mentős, 

korházi ápoló, jelenleg a cé-
gemen keresztül több telepü-
lés orvosi ügyeletét vezetem. 
Sokrétű feladatot látok el, az 
orvosok ügyeleti beosztásától 
a gépkocsik műszaki vizsgáz-
tatásáig. De jómagam is ügye-
lek ápolóként, nem is keveset. 
A pandémia alatt megtörtént, 
hogy negyvenkilenc ügyeletet 

húztam le egyvégtében, 
ezalatt kétszer si-

került haza-
j ö n n ö m . 

M u n k á m 
s o r á n , 
re nge te g 
tragédiá-
val és szo-

morú do-
loggal talál-

koztam már, 
és találkozom nap, 

mint nap. Balesetek, halá-
lozások sajnos a mindennapok 
részei számomra. Ezt az egész-
ségügyben mindenki másképp 
dolgozza fel. Én a magam ré-
széről a vidámságot és a hu-
mort használom gyógymód-

nak. A különböző kulcsi kö-
zösségi csoportok tagjaként 
rendszeresen olvastam sok-
szor egészen elfajuló vitákat, 
ahol az emberek gyakran sem 
a település vezetőit, sem a kü-
lönböző szolgáltatókat, de egy-
mást sem kímélik a bejegyzé-
seikben. Ezért arra gondoltam, 
hogy megpróbálok mindennap 
egy humoros bejegyzéssel mo-
solyt csalni a településen élők 
arcára, egy kis vidámságot 
belevinni a hétköznapi prob-
lémákkal sújtott lakótársaim 
életébe a „Csaxólok” kezdetű 
posztokkal. Egyébként kapok 
érte hideget meleget, de iga-
zán nem bántanak érte. Pedig 
mindig figyelek rá, hogy lehe-
tőleg senkit nem bántsak meg 
kortól nemtől, vallási, vagy po-
litikai hozzátartozástól függet-
lenül. Különben, ha egy nap, 
akár csak egy ember arcára 
mosolyt tudok csalni, nekem 
már megérte.

Hétvégi apuka lévén, ami-
kor a gyermekeim nálam van-
nak, mindig próbálunk tartal-

mas, közös programokat szer-
vezni. Mindhárman szeretünk 
kirándulni, hazánk vagy a kör-
nyék nevezetességeit, érdekes-
ségeit felfedezni. Így bukkan-
tunk a közelmúltban az általam 
közzétett helyekre és épületek-
re, vagy a vicces kerítésen belüli 
buszmegállóra és nem utolsó-
sorban az Egy jó asszony min-
dent megbocsát utcanév táb-
lára is. Még tizenkét év után 
is tartogat meglepetéseket szá-
momra a település és mikro-
környezete. A visszajelzések 
alapján kiderült ezzel nem va-
gyok egyedül. Egyébként né-
hány régi kulcsi segítségével si-
került megismerni az említett 
helyek és épületek történelmi 
hátterét. Imádom kulcsot, sze-
retek ide hazajönni, nekem ez 
a nyugalom szigete. Falusi gye-
rekként nőttem fel, engem nem 
zavar Kulcson sem, amikor va-
laki tüzel, de a kutyaugatás és 
a kakaskukorékolás is teljesen 
normális dolog számomra, ez 
mind a falusi élet velejárója- 
maga a paradicsom.

Csaxólok:  
De ki az a Panda Krisztián? 
Mosolyt akar csalni az emberek arcára és egy kis vidámságot vinni a hétköznapokba 

Egy buszmegálló, amely kerítésen belül van

Itt biztos csak Zámbó Jimmy 
rajongók laknak
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Balla Tibor tollából 
olvashattunk a 
Dunaújvárosi Hírlapban 
egy vidám eseményről. 
Ahol több generáció 
munkálkodott együtt, 
hogy az Arany János 
utca, és így a világ 
felé is eljusson 
gondolkodásuk pozitív 
üzenete, az életigenlő 
carpe diem-életérzés, 
ami mindenben 
a szépet, a jót, a 
szerethetőt keresi.

Dóka Marianna, a Carpe 
Diem Rekreációs és Általános 
Képzési Alapítvány elnöke 
mesélte el az esemény hátte-
rét a hírlap újságírójának: – A 
helyzet rákényszerített ben-
nünket egyfajta bezárkózásra, 
és egy olyan egyéniségű em-
ber, mint én vagyok, nagyon 

rosszul viseli a kötelező zárva 
tartást. Adott volt ez a családi 
ingatlan, ami üresen állt pár 
évig.

Eladtuk a régi Marietta ven-
dégházat, abból ezt az ölelés-
nyi méretű házat felújítottunk, 
életet leheltünk belé, a nyu-
galom szigetévé igyekeztünk 
tenni. Azt akartuk, hogy kap-
jon egy üzenetet minden sa-
rok, minden lélek a múltunk-
ból. Édesanyám, anyósomék, 
barátaim szüleinek egy része, 
akiktől a régi konyhai eszkö-
zöket összegyűjtöttük, és tet-
tük közszemlére, hogy min-
denki láthassa. Gondoltam itt 
van ez a kerítés, és a picike kis 
halastavunk megvédésére szol-
gáló támfal, és talán az is le-
het egyfajta üzenet, ha teli rak-
juk színekkel és az élet apró 
pici kis momentumai jelen-
nek ott meg. Akár egy virág, 

egy napocska, vagy egy szivár-
vány. Annyi minden van kö-
rülöttünk az életben, ami kell, 
hogy boldogságot adjon az em-
ber lelkének, meg hogy visz-
sza tudja simogatni a másik 
embert. Amit a Nap háza – 
Hold udvara Agroturisztikai 
és Rekreációs Központban el-
kezdtünk, azt itt folytatjuk 
majd tovább, az alapítvány is 
ide költözött át, terveink és re-
ményeink szerint a programja-
inkat is itt folytatjuk majd, hi-
szen továbbra is szeretnénk a 
falu életében jelen lenni.

Többéves jó kapcsolatunk 
van egy alapítvánnyal, amely az 
Aranytű iskola Aranyiránytű 
programjában részt vevő hátrá-
nyos helyzetű fiatalokkal fog-
lalkozik és van egy telephelye 
Kulcson. Jártak nálunk régen is 
sütni-főzni. Most őket is meg-
hívtuk a gyerekekkel és a kollé-

gákkal együtt egy öröm-festés-
re. A Carpe Diem Alapítvány 
munkatársai is itt vannak segí-
teni. De hívtam olyan embere-
ket is, akik valamilyen módon 
Kulcshoz kötődnek. Van itt egy 
fiatal tanárnő, aki Kulcson és 
Dunaújvárosban is rajzot ta-
nít. Neki még az utcához is 
van kötődése, mert itt lakik 
a nagymamája. Megnézni, 
részt venni egy falfestésben 
sokkal élőbb élmény, mint 
egy továbbképzésre elmenni. 
Szakmai felügyelőként, mes-
teremberként itt van Vámos 
Róbert, a Felhőtlen design ala-
pítója, aki mintegy ars poeti-
cájaként állítja: Az ő alkalma-
zott grafikáinak jellegzetessé-
ge az egyedi, gyermekrajzokat 
idéző formanyelv, ami jól il-
leszkedik az elképzelésünkbe 
– olvashattuk a Dunaújvárosi 
Hírlapban.

A közszolgálati 
médiaszolgáltató 
Család’21 című 
műsorának stábja május 
18-án ismét Kulcsra 
látogatott. Ezúttal az  
Ősz utcában forgattak.  
A 13. havi nyugdíj 
kapcsán szólaltatták 
meg a Vidám Emberek 
Közösség tagjait.

Mint ahogy arról már vala-
mennyien értesülhettek ez év 
januártól megkezdődött az 
előzőekben elvont tizenharma-
dik havi nyugdíj visszaépítése. 
2021-től négy részletben visz-
szaépül a tizenharmadik havi 
nyugdíj. Ez évben az arra jogo-
sító nyugellátások januári ösz-
szegének a huszonöt százaléka 

érkezett meg az érintettekhez, 
majd 2022-ben az ötven szá-
zaléka fog, 2023-ban pedig a 
hetvenöt százaléka és 2024-től 
a nyugdíjasok a tizenharma-
dik havi nyugdíj teljes összegét 
évente kézhez kapják majd.

A tévés stáb forgatásának ap-
ropója az volt, hogy az ország-
gyűlés elfogadta a jövő évi költ-
ségvetést. Így most már egészen 
bizonyos, hogy a nehézségek el-
lenére is sor kerül majd a tizen-
harmadik havi nyugdíj vissza-
építésének második lépcsőjére 
– tájékoztatott a helyszíni for-
gatáson a televíziós műsor fele-
lős szerkesztője, Szabó Ágnes. 
A kormányzat szándéka egyér-
telmű: mindent megpróbálnak 
elkövetni azért, hogy anyagilag 
is megfelelő módon tudják meg-

becsülni azt a munkát, amelyet 
az idősek elvégeztek az elmúlt 
évtizedekben. A kulcsi nyug-
díjas csapatot arról kérdezték, 
hogy mi a véleményük arról, 
hogy az ország vezetői tovább-
ra is gondoskodni szeretnének 
róluk, mire költötték a többlet-
bevételt, mit szólnak hozzá, hogy 
várható a nyugdíjprémium.

A közösség hölgytagjai ke-
délyes teázás közben, kamera-
láz nélkül, mosolygósan nyi-
latkozva meséltek a megva-
lósult álmokról és a külön-
böző még megvalósításra 
váró célokról is. Abban azon-
ban mindannyian egyetértet-
tek, hogy egy szemernyi két-
ségük nem volt afelől, hogy a 
kormány teljesíti majd ígéreteit. 
A Család’21 stábja szinte már ha-

zajár Kulcsra. Benke Ottó ope-
ratőr is otthonosan mozog a 
településen. Nem csoda hiszen 
először 2018-ban tudósítottak az 
akkor első alkalommal megren-
dezett kulcsi Dunamenti Idősek 
Találkozójáról a hajóállomásról. 
– Nagyon tetszett a rendez-
vény, remek volt a hangu-
lat. Azt tapasztaltam, hogy a 
Vidám Emberek Közössége név-
ben a jelző valóságos. Vezetőjük 
Kaiserné Erzsikében, – akihez 
ma is érkeztünk forgatni – pe-
dig egy olyan embert ismertem 
meg aki valóban motorja a kö-
zösségnek, ezért nem tudtunk 
tőle elszakadni. Bármiben szá-
míthatunk rá, csak úgy mint a 
település polgármesterére Jobb 
Gyulára is – mondta el Szabó 
Ágnes szerkesztő.

Ismét műsoron 
A Vidám Emberek Közössége megint szerepelt a tévében 

Az udvarház falai színpompás figurákat kaptak 
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Településünk közösségi 
média felületeit 
böngészve szembetűnik, 
hogy a gazdátlan, 
önsétáltató kutyák 
sokaknak okoznak 
kellemetlenséget, 
problémát Kulcson. 

Megtudtuk, ez is közrejátszott a 
Kulcsi Gazdik facebook csoport 
létrehozásában. Tagjaik próbál-
nak segíteni a kóbor kutyák és 
macskák gazdáinak felkutatá-
sában. Továbbá érdekes tudni-
valókat osztanak meg a felelős 
állattartás, az állatvédelem, vagy 
akár az ivartalanítás témakö-
rében is. A csoport egyik aktív 
tagját Király Esztert kerestük 
fel és kértük mutatkozzon be 
olvasóinknak.

– Király Eszter vagyok, 6 éve 
élek kulcson a Bem utcában ked-
vesemmel, három kutyámmal és 
egy jókora, már-már kutya mé-
retű macskával. Az állatok iránti 
szeretetem egész kisgyermek ko-

romig nyúlik vissza, 10 éves ko-
romban például már betéve is-
mertem a kutyafajtákat. Első ku-
tyám Honey a pitbull volt. Mivel 
mindig is több kutyát szerettem 

volna tartani, evidens volt a ker-
tes házba való költözés. A vá-
lasztásom végül Kulcsra esett, 
amit nem bántam meg. Sőt. 
Szomszédaimmal kimondottan 
jó kapcsolatot ápolok és szere-
tek a településen élni. A kutyás 

közösség a városban is egy jó 
„csapat” volt. Közös kutyaséták, 
kikapcsolódás és rengeteg infor-
máció a kutyatartással kapcso-
latban. Később elvégeztem egy 

kutyakiképző tanfolyamot és 
kutyaiskolát is vezettem. Ma 
már inkább csak a saját kutyá-
imra fordítom a szabadidőmet. 
A falka tagjai: egy pitbull, egy 
malinois  és egy yorkshire ter-
rier és persze a cica. 

– Ezért léptem be a Kulcsi 
Gazdik közösségi média cso-
portba is. Amely azért jött lét-
re, hogy segítsünk megtalálni 
elveszett házi kedvencek gaz-
dáit. De keresünk gazdit talált, 
vagy elajándékozandó állatok-
nak is. Nem mellesleg meg-
próbáljuk felhívni a figyelmet 
a felelős állattartásra és az ál-
latmentésre is. Bródi Emíliával 
a csoport oszlopos tagjával és 
Törő Cintiával a csoport ala-
pítójával és adminjával ha-
mar megtaláltuk a közös ne-
vezőt. 

– Kulcson nagyon sokan 
tartanak kutyát, persze ki-ki 
más indíttatásból. Van, ahol 
„csak” házőrző, de egyre több 
a kedvtelésből tartott igazi 
házikedvenc is. Őket gazdáik 
rendszeresen sétáltatják és a 
házba is beengedik. 

– Remélem sikerül itt a te-
lepülésen is egy összetartó, fe-
lelős gazdikból álló közösséget 
létrehoznunk.

Fontos a felelős állattartás
Bemutatjuk a Kulcsi Gazdik csoport egyik tagját 

Király Eszter és a falka

Én most éreztem, értettem meg, hogy mit jelenthet mindez, amikor 
egy kedves ismerősöm felesége meglátogatott. Elmondta, hogy hiá-
ba a gyerekei, a családja, de a párja elvesztését semmi sem pótolja. 
Én csak most döbbentem rá, hogy mi is az a párkapcsolat. A pá-
rom, a társam, a szerelmem mind egyben jelenhet meg bennünk. 
Ez egy érzés, ez egy dolog, de ha nincs a társ az tragédia!

Talán, ha nem hagyjuk egymást, hogy ez az érzés eluralkod-
jon rajtunk másként éljük meg a tragédiát és a körülöttünk lévő 
világot is. Most értem el ahhoz a gondolathoz, hogy figyeljünk 
egymásra, vegyük észre a szomszéd, a barát, a másik ember gon-
dolatát, ötletét, elképzelését!

Mit szeretne tenni – talán éppen vénségére – mások megbe-
csülésére, tiszteletére? Tudom ezek nagy szavaknak és mondatok-
nak tűnhetnek, de ha átgondoljuk mindez értelmét, érezzük an-
nak igaz voltát.

Gondolj barátom mindig erre, ha egyedül maradnál és hiány-
zik a társad!

Soha ne add fel, sose hagyd el magad, mert a gyerekeid, roko-
naid és az együttérző jó emberek mindig melletted lesznek. Ami 
elmúlt az már a múlt, ne bánkódj miatta! Gondolj a szebb jö-
vőre és tegyél azért, hogy ne csalódj benne!

Fel a fejjel! Aki egyetért mindezzel, tegyen érte, hogy boldogan 
éljen önmaga, a családja, de akár a szomszédja!

Molnár Lajos 
„öreg Rolling”

(Lajos bácsi megindító szavai példaértékűek lehetnek mind-
annyiunk számára, jótanácsai megfontolandóak, hogy boldo-
gabban, és békességbben élhessünk együtt, egymás mellett kis 
településünkön – a szerk.)

Ne hagyjuk őket egyedül!
Belegondoltál már kedves olvasóm, hogy mi van akkor, ha egyedül maradsz? 
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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
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Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, tartalmilag nem 
megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

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

Kulcs legifjabb polgárai
A szülők által készített fotók segítségével olvasóink is megismerhetik 

Kulcs legfiatalabb polgárait.  
Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Brindza Dorka 
2021. június 7.

Olajos Léna 
2021. június 7.

Fajger Zoé Ella 
2021. március 16.

Horváth Jara 
2021. február 19.

Kisteleki Linett 
2021. február 26.

Kovács Janka Regina 
2021. február 4.

Princes Izabella 
2021. március 23.

Szabó Luca 
2021. május 7.

Szeitz Boglárka
2021. május 31.

Szalai Hunor 
2021. június 2.



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

Szép volt fiúk
A Fejér megyei labdarúgóbajnokság déli csoportjában a 
Kulcs SE együttese június 13-án játszotta az utolsó mér-
kőzését, ahol csapatunk 3-1 aranyú győzelmet aratott. A 
vezető edzői értékelés alapján a kulcsi csapat végig irányítva 
teljesen megérdemelten aratott győzelmet Rácalmás csapata 
felett. Így Kulcs felnőtt férfi futball csapatának idei mérlege 
22 mérkőzésből, 12 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség után 
54-45 gólkülönbséggel, 38 ponttal és egy Rácalmás elleni 
győzelemmel megkoronázva az ötödik helyen zárta a 2020-
2021-es idényt a tabellán. Szép volt fiúk!


