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XIV. évfolyam, 10. szám 2021. október

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 4–5. oldalon olvashatják.

„A gyerekek a legfontosabbak, 
hiszen ők a jövőnk”
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
felhívja tisztelt lakosai 
figyelmét arra, hogy 
idén is van lehetőség 
szociális tűzifa igény 
benyújtására. 

Az idei évben is folytatódik a 
Belügyminisztérium szociális 
tűzifa támogatási programja! A 
program keretében Fejér me-

gye 4-es választókerületének 
hat önkormányzata összesen 
9.829.800 Forint támogatásban 
részesült, ebből Kulcs település 
1 524 000 forintos keretet kapott 
erre a célra. Az önkormányza-
tok a támogatásból vásárolt tű-
zifát 2022. február 15-éig oszt-
hatják ki a rászorulók részére.

Az önkormányzat a rendelke-
zésre álló keret mértékéig a rá-
szoruló személyeket vissza nem 

térítendő természetbeni támo-
gatásként szociális tűzifa segély-
ben részesíti. A támogatásért el-
lenszolgáltatást nem kér.

A kérelmek benyújtásának 
határidejéről és az igényléssel 
kapcsolatos valamennyi in-
formációról hamarosan tájé-
koztatjuk tisztelt lakóinkat a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hi-
vatalos fórumain.

Településünk adott otthont 
augusztusban egy alkotótá-
bornak a kulcsi hajóállomá-
son. Az ott megjelent mű-
vészek kezdtek el dolgozni a 
szurdok beton falán. A vég-
eredmény azt hiszem mind-
nyájunk tetszését elnyerte. 
Időszűke miatt azonban a 
teljes falfelület nem készült 
el. Ezért most pályázati fel-

hívással fordulunk önökhöz. 
Aki kedvet és tehetséget érez 
ahhoz, hogy egy-egy alko-
tással hozzájáruljon a szur-
dok falának befejezéséhez, 
színesebbé tételéhez, kérjük 
vázlatát, tervét október 31-
ig juttassa el szerkesztősé-
günkhöz, az alábbi elér-
hetőségre: kulcsikronika@
gmail.com. Gondolunk itt 

helyi képzőművészekre, és 
persze, olyan lelkes, krea-
tív amatőrökre, akik kedvet 
éreznek ahhoz, hogy fest-
ményeikkel szebbé tegyék 
a szurdok falát.  A pályá-
zatokat szakmai zsűri fogja 
elbírálni, az alkotások el-
készítéséhez szükséges fes-
tékeket és kellékeket az ön-
kormányzat biztosítja. 

Közeleg a fűtésszezon 
Folytatódik a Belügyminisztérium szociális tűzifa programja 

Tegyük színesebbé 
A Szurdok galéria pályázati felhívása 

A helyszíni  
bejárások és a 
szolgáltatóktól  
érkező visszajelzések 
alapján a község 
területén az ingatlanok 
házszámmal történő 
megjelölése sok 
helyen hiányos, nem 
megfelelő.

A fentiek akadályozzák a 
mentőszolgálat, a tűzol-

tóság, a Magyar Posta és a 
köz szolgáltatók munkájának 
hatékony ellátását. 

Kulcs Községi Önkor mány-
zat Képviselő-testü letének  a 
közterületek elne ve zéséről és 
házszámozás sza bályairól szóló 
9/2014 (VIII.28.) önkormány-
zati rendelete alapján az ingat-
lanokat, az épületeket és a be-
építetlen telkeket a közterület-
ről táblán feltüntetett számmal 
kell ellátni.

A házszámot jelző táb-
lát az ingatlan utcafronti ke-
rítésére, ha az nincs, házfalá-
ra, az utcáról látható módon 
kell az ingatlan tulajdonosának 
elhelyezni.

Mindezeket figyelembe 
véve kérjük az ingatlan tu-
lajdonosokat, hogy gondos-
kodjanak a házszámtábla 
beszerzéséről, kihelyezéséről, 
szükség szerint cseréjéről és 
pótlásáról. 

Hiányozó házszámok 
Megnehezíti a mentők, a tűzoltók, a postás munkáját 

Egy délután,  
a közösségi 
média
szorítása nélkül

A közelmúltban több órára 
leállt a legnépszerűbb kö-
zösségi média felület több 
alkalmazása is. Micsoda 
katasztrófa! Ez nem csak 
a fiataloknak, de – a köze-
lebbi és távolabbi ismeret-
ségi körömbe tartozó – az 
idősebb generáció tagjai 
közül is sokaknak komoly 
megvonási tüneteket oko-
zott. Nem tudtak „csetelni”, 
és fogalmuk sem volt mi 
történik a sok száz, vagy 
akár ezret is meghaladó 
ismerősükkel, barátaikkal. 
Akikkel, annyira sem közeli 
az ismeretség, hogy – ha 
szembejönnek az utcán – 
simán elmennek egymás 
mellett, köszönés nélkül. 
Én még jól emlékszem arra 
az időre, amikor nemhogy 
mobil telefon és internet, 
de még vonalas telefon is 
csak néhány háztartásban 
volt. Mégis értékes baráti, 
családi és társadalmi kap-
csolatok tették boldoggá 
az életünket. Sőt! Ha kí-
váncsiak voltunk egymás-
ra megkerestük egymást, 
személyesen, vagy levélben. 
Ha valamit nem tudtunk és 
információra volt szüksé-
günk könyvtárba mentünk. 
Megkerestük a könyvet és 
kijegyzeteltük a másnapi 
dolgozathoz szükséges tud-
nivalókat.  Azt remélem, 
hogy kényszerűségből – te-
kintve az eseményeket –, 
de végre fel kellett nézni 
a telefonból. Ezért időnk 
juthatott egymásra, sokan 
talán rájöttek, hogy milyen 
remek emberekkel élnek 
együtt.
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Jobb Gyula polgármester  
a következő információs 
anyagokat bocsájtotta  
a lakosság tájékoztatására  
a kulcsi szennyvízcsatorna  
– házi (gravitációs) és átemelős 
(szivattyús) – rákötésekkel 
kapcsolatosan

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdé-
se értelmében, amennyiben a közműves 
ivóvízellátás vagy a közműves szenny-
vízelvezetés és -tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmű-rendszer a közterü-
leten az ingatlanról műszakilag elérhető 
módon kiépült, az ingatlan tulajdonosa 
köteles, a víziközmű-rendszerbe az ingat-
lant bekötni. 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése ér-
telmében azon kibocsátó, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá,  talajterhelési díj fizetésére válik kötele-
zetté, amelyet a helyi önkormányzat részé-
re, önbevallás útján kell teljesíteni minden 
év március 31. napjáig. (Külön tájékoztatás 
lesz a talajterhelési díj bevallásáról.)

A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 1. számú mellékle-
te tartalmazza a díjszámítás képletét. Az 
egységdíj a 12. § alapján 1.200.- forint, va-
lamint a törvény melléklete alapján a te-
rületérzékenységi szorzó 1,5 , mert Kulcs 
település a felszín alatti víz szempontjá-
ból érzékeny felszín alatti vízminőség vé-
delmi területen lévő település.

Kulcs településen a talajterhelési díj: 
1.800 forint/köbméter.

A DRV Zrt. által hirdetett szenny-
vízcsatorna rákötési akció  2021. október 
31.  napjáig tart, amely kedvezményesen 
1.270 forint szakfelügyeleti díj. 

Legkésőbb 2021. október 29. napjáig 
(péntek) lehet az eredeti megrendelőket 
kitöltve és az 1.270 forint befizetés má-
solatát leadni.

A 2021. november 1-től beérkezett csa-
torna bekötés megrendelők esetében a 
Társaság  a lenti díjat számlázza az ügy-
feleknek.

Egyedi megrendelés esetén:
16.710 Ft/db + 27% áfa = 21.222 Ft/db
Továbbá csoportos  
megrendelések esetén:
2-4 db csoportos megrendelése esetén:
8.420 Ft/db + 27% áfa = 10.693 Ft/db
5 vagy annál több csoportos  
megrendelése esetén:
6.350 Ft/db +27% áfa = 8.065 Ft/db

A  házi szennyvízátemelők  esetében az 
ingatlantulajdonosoknak kell a szennyvíz át-
emelő elektromos csatlakozását regisztrált 
vállalkozóval, szerelővel a belső hálózathoz 
csatlakoztatnia. A házi szennyvízátemelők 
energiaellátását és a beépített elektromos vé-
delmi berendezés meglétét a villanyszerelő-
nek igazolnia szükséges. Az érvényes érin-
tésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet, 
az átemelő gyári számát, típusát, gép-
könyvét az átvétel során kérjük előkészíte-
ni. GÉPKÖNYVET a gazdalkodaskulcs@
gmail.com e-mail címen kérhetik meg, 
amely tartalmazza az általános utasítást 
a GRUNDFOS házi szennyvízátemelő be-
építéséhez és használatához, valamint a 
szennyvízátemelő akna beépítését.

Az építési munka kivitelezőjének, a víz-
szerelőnek a DRV Zrt. E01-01 N08v4 szá-
mú Kivitelezői nyilatkozat című nyomtat-
ványát kell kitöltenie, amelyet a www.kulcs.
org honlapról letölthet. A kiépítésnél ko-
ronafúró használata szükséges, amelyet 
Véber Lászlónál a kulcsi vízmű telephe-
lyén vehetnek át, a következő mobiltelefon-
számon egyeztethetnek időpontot: 06 (30) 
550-7132. Véber Lászlóval minden esetben 
egyeztessenek a házi szennyvízátemelők 
üzembe helyezésével kapcsolatosan.

Az üzembehelyezés menete 

1. Az ingatlantulajdonosnak jeleznie kell 
a rákötési szándékát az Önkormányzat 
felé, amelyet összegyűjtve, 5-10 szándék 
beérkezése után fogjuk további intézke-
dés céljából a DRV Zrt. felé elküldeni.

 Az Önkormányzathoz alábbi doku-
mentációk benyújtása szükséges:
– Az eredeti aláírt megrendelő és az 

1270 Ft szakfelügyeleti díj befize-
tésének igazolása (ha ezt már le-

adta és a díjat befizette, bemutat-
ta, akkor ezzel nincs teendője). A 
díjat kedvezményesen 2021. októ-
ber 31-ig lehet megfizetni.

– Az eredeti érintésvédelmi jegyző-
könyv bemutatása, (az átemelő vil-
lamos energia ellátását regisztrált 
villanyszerelő végzi, a tájékoztató 
végén szerepel 7 regisztrált villany-
szerelő elérhetősége).

– Az eredeti kivitelezői nyilatkozat 
bemutatása, (az ingatlantulajdo-
nos által megbízott vállalkozó, az 
építési munka kivitelezője végzi). 

2. A DRV Zrt. munkatársai fogják a 
szennyvízrákötést a helyszínen műsza-
kilag megtekinteni és átvenni, amelyhez 
az Önkormányzattól szükséges időpon-
tot kérni. Kérjük, hogy elektronikusan a 
www.kulcs.org honlapon kérjenek idő-
pontot és személyesen ügyfélfogadási 
időben keressék a polgármesteri hiva-
talt (hétfő 8-12 óra, szerda 8-12 óra és 
13-17 óra, péntek 8-12 óra).

A regisztrált villanyszerelők 
névsora és elérhetőségei:
• Rafai Tibor, Kulcs – 06 (30) 378 3414, 
06 (25)251-447, rafaitibor@invitel.hu
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket 
adó továbbképzés
• Szabó Zsolt, Rácalmás  
– 06 (70) 391-5972,  
zsoltszabo77@gmail.com
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket 
adó továbbképzés
• Pável Szabolcs,  Rácalmás 
– 06 (50) 120-2259,  
pavelszabolcs1979@gmail.com
• Lauber István, Adony  
– 06 (20) 486-1386, 06 (25) 232-431, 
istvan.lauber@freemail.hu
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket 
adó továbbképzés
• Majer Péter, Adony  
– 06 (70) 601-7275, majpet@gmail.com
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket 
adó továbbképzés
• Viszokai László, Dunaújváros –  
30/720-9117, viszo81@gmail.com
Kisfeszültségű csatlakozó és közvilágítási 
FAM szerelő
• Fucskó Gergő – Vill-Ilbau Kft., 
Dunaújváros – 06 (30) 631-8014, 
fucskogergo@gmail.com
Kisfeszültségű csatlakozó és közvilágítási 
FAM szerelő

Csatorna ügyeink 
Az átemelők üzembehelyezése 
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Immár második 
alkalommal került 
megrendezésre 
a kulcsi „Legjobb 
pedagógus” szavazás 
eredményhirdetése és 
gálaműsor. Szeptember 
15-én, szerdán 
délután szép számmal 
gyülekeztek a kulcsi 
pedagógusok és civilek 
a kulcsi faluházban 
16 órára meghirdetett 
rendezvényre. 

Ugyanis az ötletgazda, a Kulcsi 
Krónika szerkesztősége a tava-
lyi nagy sikerre való tekintettel 
idén is meghirdette a „Legjobb 
pedagógus” szavazást.  A 
céljuk az volt, hogy ismét elis-
merésben részesíthessék azo-
kat a pedagógusokat, valamint 
gyerekekkel foglalkozó szak-
embereket és civileket, akik te-
vékenységükkel kivívták kör-

nyezetük tiszteletét, szeretetét 
és nagyrabecsülését. Bárki 
javaslatot tehetett a szakmai 
díj odaítélésére, lehetett on-
line és a hivatal ügyfélszolgá-
latára leadott szavazólappal is 
szavazni.

A szakmai díj kategóriái az 
elmúlt évhez képest bővültek. 

Szavazhattak a bölcsőde és óvo-
da, valamint az iskola dolgozói-
ra, és azokra a civilekre, akiknek 
közvetlenül nem a feladatuk, de 
mégis sokat tesznek a települé-
sen élő gyermekekért. Ebben az 
évben adhattak le voksot a kul-
csiak hivatalos személyre és a 
közéletben tevékenykedőkre is. 

A szerdai gálára mindenkit 
meghívtak a szervezők, aki sza-
vazatot kapott, hogy tolmácsol-
ják nekik a rájuk szavazók nagy-
rabecsülését, és megköszönjék a 
gyermekeikért végzett munká-
jukat. Létay-Kerékgyártó Ildikó 
üdvözölte a vendégeket a falu-
ház képviseletében, majd átadta 
a szót Jobb Gyula polgármes-
ternek.

– Tavaly eredetileg hiány-
pótló kezdeményezésként a 
helyi újság szerkesztősége ré-
vén indult el a felhívás, mivel a 
pandémia a pedagógusnap szer-
vezett formában történő méltó 
megünneplését nem tette lehe-
tővé. Idén ismét szervezésbe 
kezdtünk, meghirdettük a sza-
vazást. Természetesen a Kulcs 
Községi Önkormányzat és jó-
magam is teljes mellszélesség-
gel álltunk ki a kezdeményezés 
mellett. Ebben az évben össze-
sen több mint 1200 elismerés 

„A gyerekek a legfontosabbak, 
hiszen ők a jövőnk” 
Átadták az elismeréseket, megköszönték a gyermekeinkért végzett munkát  

Farkas Istvánné Ica óvó néni a legjobb pedagógus  
a Százholdas Pagonyból idén

Téged már hívott a 
bankod azzal, hogy 
gyanús pénzmozgást 
észleltek a számládon? 
Nem is fog.

Ugyanis ez a legújabb csalá-
si módszer, ne dőlj be neki! 
Tehát, ha azzal hív fel egy 
„banki alkalmazott”, hogy 
gyanús pénzmozgást ész-

leltek a számládon, többsé-
gében online vásárlásokat 
kezdeményeztek rajta, ezért 
közösen kellene ellenőriz-
netek, mi történt, tedd le a 
telefont! Ezt követően – mi-
után meggyőződél róla, hogy 
nem arra gondoltak, amikor 
beleszaladtál egy-két kihagy-
hatatlan webshopos akcióba 
– jelentsd be a csalók hívását 

a lakhelyed szerint illetékes 
rendőrkapitányságon.

Ha nem szakítod meg a hí-
vást, azzal folytatódik a történet, 
hogy leegyeztetitek a kártyaszá-
modat, majd a probléma elhá-
rítása érdekében megkérnek, 
hogy töltsd le a TeamViewer 
vagy az AnyDesk programot, 
ezzel távoli hozzáférést biztosít-
va a gépedhez. Amikor ez kész 

és már látnak minden lépést, 
adatot, amit a számítógépeden 
vagy a telefonodon végzel, nyil-
ván szükséges lesz belépni a net-
bankodba, hogy megszerezzék 
az azonosító adatokat és már 
mehetnek is az utalások, inter-
netes vásárlások – a te károdra. 
A tranzakciók végeztével még 
szépen megkérnek, hogy tö-

Figyeljünk: online  
és offline átverések 
Újabb csalási módszerrel támadnak a bűnözők 

Vigyázzunk 
magunkra 

és egymásra is, 
óvakodjunk  

az idegen segítségtől 
Nem árt komolyan 

venni a jó 
tanácsokat!
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érkezett szavazatok formájában. 
– Ahogy tavaly megígértem, 
idén is biztosíthatom önö-
ket arról, hogy polgármesteri 
munkám során mindent meg-
teszek én és a képviselő-testület 
tagjai is azért, hogy Kulcs iga-
zi gyermekbarát település le-
gyen. Hiszen kulcsiként, apa-
ként, nagyapaként és polgár-
mesterként is ők, a gyerekek a 
legfontosabbak, hiszen ők a jö-
vőnk! És önök, kedves baráta-
im, önök pedig a jövőnk őrei – 
mondta el Jobb Gyula.

A polgármester ünnepi sza-
vai után minden szavazatot ka-

pott vendégnek egyenként gra-
tuláltak. A kategóriákban leg-
több szavazatot kapott peda-
gógusok és civilek – Farkas 
Istvánné, Rábavölgyi Zoltánné, 
Kaiserné Gödöny Erzsébet és 
Török Tímea – pedig Molnár 
Lajos kézműves alkotásaival is 
gazdagodtak.

A rendezvényen ebben az év-
ben a nyugdíjba vonuló pedagó-
gusokról sem felejtkeztek meg,  
a Felelős Szülők Közössége 
aján dékcsomagjával és a pol-
gármester megindító szavaival 
köszönték meg munkájukat és 
búcsúztatták őket.

 Szlobodáné Tóth Gabriella  
a hivatali dolgozó kategóriában kapott szavazatot

Jankovics Erikára is sokan szavaztak  
és a nyugdíjba vonulása alkalmából is elismerésben részesült

Dr. Szappanos Mária fogorvos is sokat tesz  
a kulcsi gyermekekért a szavazatok alapján

röld a programot, így eltünte-
ted a nyomaikat. Ráadásul nem 
elég, hogy a pénzedtől megfosz-
tanak, még az idődet is rabol-
ják, ugyanis ezek a hívások akár 
órákig is eltarthatnak.

Ezért kérjük, ilyen esetek-
ben is legyetek mindig körül-
tekintőek! Már a sztori ele-
jén szakítsátok meg a hívást 
és vagy netbankon keresz-
tül vagy a számlátokat keze-
lő bank telefonos ügyfélszol-
gálatán keresztül ellenőrizzé-
tek a számlátokat – tájékoz-
tatja olvasóinkat Kiss Dénes 
rendőr őrnagy, a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály Bűnmegelőzési Al-
osztály alosztályvezetője.

Ne hagyjuk magukra idős 
rokonainkat, szomszédainkat, 
ne álljunk szóba idegenekkel- 
szólnak az unásig ismételt jó 
tanácsok. 

Egy mosoly. Egy 
kedves szó. Néha 
ennyi is elég. 
Nagyitól vagy 
a nagypapától 
különösen, de 
a kedves idős 
szomszédok-
tól is jól esik.  

Milyen szé-
pen cseng ami-
kor azt mondják, hogy 
„kisunokám”, vagy „kisfiam 
olyan nagyra nőttél”. Micsoda 
terheket vettek le anyu, apu vál-

láról, amikor éjszakákon át rám 
vigyáztak, és milyen jó volt, ami-
kor náluk nyaralhattam. Nagyi 
már nem olyan mozgékony, 
mint régen. Beszéde is kissé 

lassabb, de szavai mö-
gött súlyos évtize-

dek bölcsessége 
húzódik meg. 

Most már 
én vigyázok 
rá. Segítem, 
hogyan mo-

zogjon a ki-
bertérben. És 

nem hagyom, hogy 
az „unokázós” csalók ál-

dozataivá váljon. Sokszor átvet-
tük, hogy a legjobb módszer, 
ha megszakítja a vonalat és in-

kább engem hív. Sokat beszé-
lünk telefonon, még ha távol is 
vagyunk egymástól, mert fon-
tos nekem és nem csak az idő-
sek világnapján. 

Kulcson történt eset a köz-
elmúltban, hogy cekkerekkel 
hazafelé egy segítőkész kedves 
idegen felajánlotta a jóhiszemű 
falunkbelinknek, hogy hazavi-
szi. De aztán visszaélve a hálás 
köszönetekkel később már egész 
családdal állítottak be a köszönet 
helyszínére a segítőkész idegen. 
Biztosan jól eső érzés, ha nem 
kell egyedül cipekedni. Ezért ha 
ismerősnek tudunk segíteni te-
gyük meg és mi cipekedők pe-
dig észszerűen csak ismerőstől 
fogadjunk el segítséget.

Ne 
hagyjuk 

magukra idős 
rokonainkat, 

szomszédainkat, 
ne álljunk szóba 

idegenekkel! – szólnak 
a sokszor ismételt  

jó tanácsok. 
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Ahogy előző számunkban 
megígértük kedves olvasóinknak, 
folytatjuk Töpi bácsi kulcsi 
történetét. A folytatásban most 
az elemi iskola utáni, elsős 
gimnazista szemszögéből 
tekinthetünk vissza Kulcs 
település és az ott élők akkori 
életébe. 

A kulcsi nyár ekkor már gazdagabb prog-
ramot ígért, mely elsősorban a Dunában az 
úszáson kívül távolabb, különösen a sziget-
re, horgászásra való eljutást jelentette, aho-
vá már nem kellett felnőtt kisérővel menni. 
De, ha nem volt csónak, snecizni lehetett 
a parton. Legyet nagyanyámék konyhájá-
ban fogtam, vagy a hegyoldalban szöcskét, 
néha nagyobb hal fogásához kukacot is 
ástam a strand melletti források partján, 
ha pedig áradás volt, unokatestvéreim-
mel kirándulni mentünk a Kopasz hegyre. 
Versenyeztünk, ki ér előbb annak tetejére, 

ahol messzire lehetett ellátni a Dunán. 
Egyszer Buzna Bandi unokaöcsém, aki 
három évvel fiatalabb nálam, legurult a 
csúcsról, a meredek oldalról a Duna partra. 
Nagyon megijedtünk, majd örömmel hal-
lottuk a nevetését és megnyugodtunk, hogy 
semmi baja sem történt a pillanatnyi ijedt-
ségen kívül. Figyeltük a Makádra átmenő-
ket, akik nehéz csónakjaikat a part mellett 
vontatták, hogy az átevezéshez távolságot 
nyerjenek az átkeléskor. Gyerünk át kiál-
tották, vagy megállj hát a később érkezők. 
Ebben az időben a nyaralókat dús szőlők 
vették körül, szabadon pedig kukoricások, 
melyek érését folyamatosan figyeltük, és ha 
már lehetett, azokat letörve sütöttük a par-
ton rakott tábortűzön. Ilyenkor az uszadék 
ágak közül keresgélve leltük meg az úgyne-
vezett szívófát, melyet meggyújtva, mint a 
cigarettát füstöltük, erős fejfájást előidézve. 
Volt azonban, olyan alkalom is, mikor 
szüleink cigaretta állományát dézsmáltuk 
meg, Mírjam, Darling, Memphisz nevekre 

emlékszem, melyektől alkalmanként füs-
tölt délutánonként az öltöző. Bandi öcsém 
tevékenységét papája felfedezte és papírra 
vetve kirakta a kerítésre, szüleim cigaret-
tájából titokban dohányoztam, ezért házi 
fogságomban rokonaim, barátaim sem 
látogathatnak. Sunyítottam, bár anyám 
cigaretta hiányát nem fedezte fel, mert ő 
töltött cigarettát szívott, mely műveletben 
én is gyakran segédkeztem.

Ebben az időben nyaranta nagy élet 
volt Kulcson. A nálam idősebbek, nővérem 
és bátyám már felnőttek, nyári, nyaralási 
életüket élték. A közeli földbírtokosok fiai 
is felkeresték a dunai homokos strandot 
és a szép lányokat. Csónakáztak, spor-
toltak, esténként a nyaralókban táncol-
tak, élvezték az ifjúság adta gondtalan 
lehetőségeket, nem érezték a háború kö-
zelgő veszélyét. Én ezekben még nem vet-
tem részt, hisz jóval fiatalabb voltam, de 
azért gyűjtöttem a tapasztalatokat, álmo-
dozva a jövőről.

Lebilincselő időutazás 
településünk történelmébe
Töpi bácsi története: „A nyarak folyamatosan jöttek” 

Az aquaplaning, 
vagyis a vízre felúszás 
esős időben egyre 
többször előforduló 
veszélyforrás, az 
ilyenkor bekövetkező 
balesetek nagy 
százalékáért is ez a 
jelenség a felelős. 

Miért nem nyújt elegendő 
biztonságot még az sem, ha 
egy gyakorlott sofőr vezeti az 
autót és mi múlik az abron-
csok állapotán?  A Hankook 
műszaki vevőszolgálatának 

vezetője, Tomin István ad ta-
nácsokat, hogy elkerüljük a 
veszélyhelyzetet.

– Azt gyakran tapasztal-
juk, hogy nagy esőzések után 
az úttesten nem mindig tud 
a csapadék kellő gyorsaság-
gal elfolyni, ezért összefüg-
gő vízréteg, vagy vízátfolyás 
is kialakulhat. Ez a vízré-
teg kellően nagy sebesség-
nél meg tudja akadályozni, 
hogy az abroncsok közvetle-
nül az úttesthez tapadjanak. 
Ilyenkor az abroncsok már 
nem képesek kellő mennyi-

ségű vizet kiszorítani és lét-
rejön az aquaplaning, más né-
ven a „vízen futás” vagy „víz-
re felfutás” jelensége.

– Biztonságunk érdekében 
fontos, hogy mindig megfe-
lelő méretű, minőségű, ál-
lapotú, profilmélységű ab-
roncsokkal közlekedjünk. 
Az abroncsokat rendszere-
sen ellenőrizzük, a légnyo-
mást is legalább kéthetente, 
különösen hosszabb út előtt. 
A szelepsapkákat mindig he-
lyezzük vissza, ha hiányoz-
nak, akkor pótoljuk. Ha túl 

nagynak érezzük a nyomást, 
akkor se eresszünk ki leve-
gőt, amíg az abroncs meleg. 
A légnyomást mindig hide-
gen mérjük, és állítsuk. A leg-
jobb, amit tehetünk esős idő-
ben, hogy okosan választjuk 
meg a sebességünket. Hiszen 
még a legideálisabb esetben 
is, mikor új, és kiváló vizes 
tulajdonságokkal rendelkező 
abroncsokon futunk – bekö-
vetkezhet az a vízmélység és 
sebesség együttállás, ami már 
meghaladja a gumik fizikai 
korlátait. 

Közlekedj okosan! 
Nem csak a sofőrön múlik, hogy kivédhető-e az aquaplaning  
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A zarándoklat vagy 
zarándokút egy hívő 
vagy zarándok által tett 
vallási vagy spirituális 
jelentőségű utazás 
egy szentnek tartott 
bizonyos helyre.

Egy zarándoklat során ugyan-
akkor természetesen nemcsak 
az úti célra történő megérke-
zésen, hanem magán a tes-
tet és lelket egyaránt erősítő 
utazáson is komoly hangsúly 
lehet. A zarándoklat sajátos, 
aktív  meditációs  gyakorlat, 
amely több világvallás gyakor-
latában előfordul, de mindig 
társas esemény. Kulcson is van 
egy aktív csapat akik így vagy 
úgy, de minden erre járó za-
rándoklathoz kapcsolódnak.

Nyolcadik éve már, hogy 
Nagyboldogasszony ünnepe 
táján zarándokok ezrei indul-
nak el a Mária Úton. Így fejez-
ve ki azonosulásukat a zarán-
doklat központilag meghirde-
tett szándékával. Ebben az év-
ben településünkről Adonyba 
mintegy húsz fős elszánt cso-
port zarándokolt a családok fe-
lelős férfitagjaiért.

Mivel a szentatya, Ferenc 
pápa 2021-et Szent József 
évének nyilvánította, így 
idén a családok felelős fér-
fitagjaiért indult a Mária Út 
Egyesület által kezdeménye-
zett nemzetközi zarándok-
lat augusztus 14-én, szomba-
ton. A résztvevők 9 órakor ta-
lálkoztak Kulcson, az Arany 
János utcai keresztnél, ahon-
nan körülbelül hét kilomé-
tert gyalogoltak Adonyba, a 
Czigler-tónál készülő kápol-
nához. A házigazda Magyar 
Attila fogadta, majd a tónál 
készült félszigetre kalauzolta 
a zarándokokat. Ahol a több-

éves hagyománynak megfele-
lően egy szerény agapé kere-
tében gondolatokat cseréltek a 
nap témájáról, dr. Menyhárt 
Ferenc segítő közreműködé-
sével. A kistérségben most 
is a Mezőföldi Keresztény 
Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület szervezte az 1Úton 
programot, csak úgy, mint a 

Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra szervezett 
Máriagyűdtől Budapestig 
tartó zarándoklat térségünk-
re vonatkozó szakaszát.

Az elkötelezett hívők idén 
két lelki élménnyel gazda-
godhattak, ugyanis idén a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra is szervez-

tek zarándoklatot a záró 
misére, amelynek útvona-
la Máriagyűdtől a budapesti 
Hősök teréig tartott a pápai 
misére. Az eseménynek tér-
ségünkben több megállója is 
volt, szeptember 7-től szept-
ember 10-ig Alsószentivánon, 
Dunaújvárosban, Adonyban 
és Ercsiben is. A szálláshelye-
ken mindenütt kis esti prog-
rammal várták a zarándokokat, 
ahol helyi szereplők szórakoz-
tatták őket.

Alsószentivánon a cecei kó-
rus énekelt, Dunaújvárosban 
Farkas Lajos tartott előadást. 
Adonyban a résztvevőket a 
templomban tartott szentmi-
sével, majd utána a művelő-
dési házban tartott összejöve-
tellel várták. Bárki csatlakozha-
tott a zarándoklathoz Ercsiig, 
de aki tudott szállást foglal-
ni magának, mehetett tovább 
is. A szervezők célja az volt, 
hogy minden településhez el-
jusson a kongresszus öröme. 
A zarándokok ezért Kulcson 
is megálltak, ahol Jobb Gyula 
polgármester köszöntötte a 
vándorokat. Minden település 
– így Kulcs is – egy szalagot 
kötött a zarándokok zászlójá-
ra, amit aztán Szentatya ál-
dott meg a misén. Ezt a szala-
got utána visszakapják a „kül-
dők”, hogy őrizhessék a temp-
lomukban. 

A zarándoklatok kulcsi 
illetőségű hívei, résztvevői, 
szervezői: Radnóné Erzsike, 
Moró Piroska, Sipos Kinga 
és a regionális főszerve-
ző a Mezőföldi Keresztény 
Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület elnöke Sibáné 
Molnár Brigitta.

Az egyesület beszámolóját 
a következő számban olvas-
hatják majd.

A keresztényi aktív meditáció
A térségünkben az elmúlt időszakban két nagy jelentőségű zarándoklat is áthaladt 

1Úton zarándoklat térségünkben idén Kulcsról indult

 A Szentatya miséjére tartó zarándokok  
településünkön is megpihentek
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Hazánkban és 
településünkön 
is egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend 
a Nordic walking. Ez 
a sportág egyesíti a 
gyaloglás, vagy futás és 
a sífutás előnyeit. 

Fontos különbség a hagyomá-
nyos sétához képest a botok 
használata, amelyek révén hosz-
szabbakat lépünk, úgy, hogy a 
kezek és a lábak természetes, 
a járáshoz elengedhetetlen el-
lentétes mozgása megmarad. 
A botok használata dinamikát, 
ritmust ad a gyaloglásnak. Az 
edzések intenzitásuk szerint le-
hetnek lassabb tempójú zsírége-
tő edzések, vagy gyorsabb in-
tenzitású kondinövelő edzések. 

A helyi klub vezetője Györki 
Ferencné, Ancika. Az ő tollá-
ból született a klubélettel kap-
csolatban egy kedves beszá-
moló az olvasóink és a leen-
dő „nordikosoknak” címezve. 
Vidám beszélgetéstől, nevetés-
től volt hangos a Zöld Tulipán 
Vendégház udvara a közel-
múltban. Itt tartotta ugyanis 
nyárbúcsúztató összejövetelét 
a Carpe diem Alapítvány égisze 
alatt működő Nordic Walking 
klub. A klub közel tizennégy 
éve működik, sok változáson 
ment keresztül ez alatt az idő 
alatt. Engem hét éve kért meg 
Dóka Marianna, hogy vállal-
jam el a klub vezetését.

A tagok létszámát szeret-
tük volna növelni, ami bizo-
nyos szempontból sikerült is.

Úgy gondoltuk, jó lenne 
minél több emberrel meg-
ismertetni és megszerettetni 
ezt a mozgásformát. Részt 
vettünk a gyalogló világnapo-
kon, s látni lehetett bennün-
ket a Carpe diem Alapítvány 
által szervezett rendezvénye-
ken is. A legjellemzőbb mégis 
a heti két alkalommal törté-
nő séta a településünk utcá-
in a mindig csodálatos Duna 
parton.

Többen érdeklődtek, bekap-
csolódtak egy időre a társasá-
gunkhoz, majd lemorzsolód-
tak, mivel más elfoglaltság job-
ban lekötötte őket. Megmaradt 
egy stabil mag, nagyjából tizen-
négy-tizenhat fő, akik szeretik 
együtt eltölteni a szabadidejü-
ket, odafigyelnek egymásra, és 

tartják a kapcsolatot a „sétá-
kon” kívül is.

Összetartunk, segítjük 
egymást mindenben. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy nem csak kulcsi lakosok 
alkotják a csapatunkat, egy-
egy házaspár Rácalmásról és 
Adonyból is velünk együtt 
«sétál». Ez a klub elérte azt 
a célt, amiért megalakult: 
együtt mozogni saját és tár-
saink egészségéért, jókedvvel, 
barátsággal.

Ha valaki szeretne egy jó 
hangulatú társasággal együtt 
mozogni, tenne valamit a sa-
ját hangulata, egészsége érde-
kében, akkor szeretettel vár-
juk csapatunkba. Gyere ve-
lünk, mozogj velünk, érezd 
magad jól!

Mozogj és érezd magad jól 
Viszontlátásra nyár, jó szívvel köszöntünk ősz  

2021. szeptember 29-
én, szerdán 16 órai 
kezdettel tartotta soron 
következő nyílt testületi 
ülését a Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-
testülete a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében.

Az ülésen jelen voltak: Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, Dr. 
Neumann Helga jegyző, vala-
mint Deák Ibolya, Oberrecht 
Tamás, Posch János és Nagy 
Anita önkormányzati képvi-
selők. Igazoltan távol maradt: 
Tóthné Vass Anita képviselő. A 
kulcsi lakosság részéről nem je-
lent meg senki. A polgármester 
köszöntötte a nyílt testületi ülés 
résztvevőit, majd megállapítot-

ta, hogy a képviselő-testületen 
megjelentek száma hat fő, így 
a képviselő-testület határozatké-
pes. Ezt követően Jobb Gyula 
polgármester felkérte a testü-
leti tagokat, hogy döntsenek a 
napirendi pontokról. A testü-

leti ülésen szavaztak a település 
vezetői többek között a Kulcs 
Községi Önkormányzat 2021. 
évi költségvetési rendeletének 
módosításáról. Elbíráltak több 
ingatlan belterületté vonásáról 
benyújtott kérelmet, de dön-

tés született a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 
módosításáról is. Továbbá a kép-
viselő-testület tagjai elfogadták 
a Kulcs, Árpád utca 1. (3522. 
hrsz.) alatti ingatlan megvásár-
lására tett ajánlatot és határoztak 
a 2021/2022 tanév őszi-téli szü-
netben a gyermekétkeztetésről 
is. Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi napirendi 
pontban született döntésről nem 
tudunk beszámolni önöknek, 
azonban a testületi ülések jegy-
zőkönyvei teljes terjedelmükben 
megtalálhatóak településünk 
weboldalán a www.kulcs.eu-
n, illetve megtekinthetik az ott 
készült felvételeket is YouTube 
csatornánkon.

Testületi ülés szeptemberben 
10 napirendi pontban született döntés 

A képviselő-testület tagjai üléseznek
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A közelmúltban egy 
16 éves fiú eltűnt, 
majd másnap holtan 
találták. Az iskolás 
fiatal öngyilkos lett. 
Az összetört édesanya 
szerint a fiút a 
kortársai zaklatták, és 
halála előtti napokban 
az is elhangzott, hogy 
inkább a halál, mint 
az iskola. A történet 
borzalmas és tragikus, 
szülőként pedig 
megrázó és nagyon 
ijesztő. Mit tehetünk, 
hogy megelőzzük 
a gyermekeinket 
fenyegető 
katasztrófákat? 

Minden évben a szeptembe-
ri becsengetés után kevéssel 
van az öngyilkosság megelő-
zésének világnapja. Mert a 
szakértők szerint megelőz-
hető, de összefogás és figye-
lem szükséges hozzá.

A WHO, az egészségügyi 
világszervezet adatai szerint 
évente minden percben vé-
get vet valaki az életének. 
Magyarországon 25–30 ezer 
öngyilkossági kísérlet törté-
nik évente, naponta átlagosan 
hét. Tíz, öngyilkosságot elkö-
vető emberből nyolc beszél a 
szándékairól, mielőtt végez-
ne magával. Minden öngyil-
kosság szörnyű, de ha gyerek 
teszi, arra már szinte nincse-
nek is szavak.

Mielőtt gyorsan 
elhesegetnénk magunktól a 
gondolatot azzal, hogy ilyen 
Kulcson nem történhet sze-
retnék elmesélni önöknek 
egy játszótéri történetet, 
amelyet egy ott tartózkodó 
szülő osztott meg velünk. 
Történt egyszer, hogy több 

korú és nemű gyerek tartóz-
kodott az új téren. Köztük egy 
néhány főből álló lány csa-
pat is, valószínűleg közel még 
a kis iskolás korhoz. A ké-
ső nyári délután egy hasonló 
korú kislány is a játszótérre 
érkezik, egyedül. A puha ho-
mokba gyakorolja ügyes mu-
tatványait, kézen áll és spár-
gázik, mindenki elismeréssel 
figyeli. Vagy talán majdnem 
mindenki, mert az előbb em-
lített lánycsapat úgy dönt az 
ügyeske kislányt megvicceli 
és eldugja a kislány szandiját. 
El is ássák a játszótér egy tá-
volabbi hátsó részén a homok 
alá, majd gyorsan elsietnek a 
„tetthelyről”. A kislány két-
ségbeesetten szembesül vele, 
hogy sehol a szandi, így nem 
tud hazamenni. A helyszínen 
tartózkodó szülők a segítsé-
gére sietnek, így sikerül fel-
kutatni az eldugott lábbelit. 
Ez talán egy happyendel vég-
ződő gyerek csíny, vagy? Ha 
az ön kislánya lenne a tör-
ténetben szereplő „ügyeske”?

Kazimir Ágnes pszicho-
lógus szerint minden két-
ségbeesett tettet végrehajtó, 
az öngyilkos is menekül va-
lami elől. Azt érzi és gon-
dolja, hogy nincs menekvés, 
nincs megoldás, ő kevés egy 
adott, általa reménytelennek 
gondolt helyzet megoldására. 
Lehet ez anyagi kilátástalan-
ság, szerelemvesztéses hely-
zetek, féltékenység, önvád, 
szorongás, szégyen, magány, 
veszteség, bosszú, figyelem-
felhívás, vagy csak a közös-
ségi médiában kevesebb like 
a reméltnél. Ez a legsötétebb 
magány. Egy folyamat. Épp 
ezért az öngyilkosságokat 
nem mindig, de igen gyak-
ran megelőzhetik elég vilá-
gos előjelek. Ha sokat beszél 
ilyesmiről, ha a halál kérdé-
se gyakran foglalkoztatja, ha 
hangulatzavara van, ha alko-
holt fogyaszt, ha szerhatás 
alatt áll, ha magányos, ha va-
lami miatt zsarolhatónak érzi 
magát. Ha megváltozik a vi-
selkedése. Magába zárkózik. 

Elajándékozza egyes tárgyait. 
Ezeket nem szabad bagatelli-
zálni. Inkább feleslegesen ag-
gódjunk, ezért a legjobb, ha 
szakemberhez segítjük. De 
hiába a legjobb szaksegítség, 
ha a környezet nem veszi ko-
molyan az előjeleket. Ha va-
lakiért aggódik, vagy öngyil-
kossággal kapcsolatos gon-
dolatai vannak, akkor min-
denképp kérjen segítséget! 
Éjjel-nappal ingyen hívható 
a 116-123 lelki elsősegély-
szolgálat.

Sokat segíthetnek olyan 
tematikus foglalkozások is, 
amelyek során a témavezetők 
segítségével megoldási stra-
tégiákat mutatnak be gyere-
keknek a zaklatással szem-
ben. Egy ilyen konkrét pél-
dával a közösségi médiában 
találkoztam, ahol egy szoci-
ológus magyarázza el szitu-
ációs játékokon keresztül az 
iskolai szekálás, vagy ahogy 
a szakember nevezi, a do-
mináns viselkedés működé-
sét. A videó tanúsága szerint 

Gyermekeink környezete 
Egy tragédia kapcsán játszótéri inzultusok  

Kéznél az eszköz, ha zavar a szemét
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ugyanis a könyörtelen ugra-
tás logikája végtelenül egy-
szerű, és nem szól másról, 
mint alul- és felülkerekedési 
játszmáról.

Szintén a közösségi médiá-
ban olvastam arról, hogy egy 
iskola hogyan reagált – sze-
rintem zseniálisan – erre a 
gyerekeket veszélyeztető ka-
tasztrófára. A gyerekekről – 
a tenyerükre írt idézetekkel 
– készített fotókkal álltak ki 
a zaklatás ellen. Ezek a fel-
iratok olvashatóak a gyere-
kek tenyerén: „Nem bán-
tom a másikat! Látlak téged! 
Tégy a gyűlölet ellen! Te is 
tehetsz ellene! Senki nem 
több a másiknál! A szavak 
is bántanak! Szeressük egy-
mást! Mindannyian mások 
vagyunk! Beszéljük meg!” 
A katolikus iskola hivatalos 
közösségi média felületén II. 
János Pál pápa szavaival kom-
mentálta a fotókat: „Legyetek 

barátai azoknak, akiknek 
nincsenek barátai. Legyetek 
a családja azoknak, akiknek 
nincsen családja. Legyetek a 
társasága azoknak, akik kire-
kedtek minden közösségből.”

A témával kapcsolatban 
megkérdeztük a település ve-
zetőit is. Jobb Gyula polgár-
mester és dr. Neumann Helga 
jegyző a gyerekek védelmé-
ben sok más mellett több 
gyakorlati tényről is emlí-
tést tettek.

– Szomorúan tapasztalom 
az „új játszótéren”, a szemetet, 
a csikkeket, a műfüves háló-
jára készített átjárólyukakat, 
amitől a háló már gyakor-
latilag csak lobog a szélben, 
funkciója alig marad vagy 
többször láttam, hogy gyak-
ran kutyával sétálnak a ját-
szótéren, vagy a műfüvesen, 
Persze ilyenkor jobb belá-
tásra bírom az illetőket, de 
nem lehetek mindig min-

denhol ott. Jelenleg mintegy 
3500 fő él Kulcson. A tele-
pülés közösségi terei – gon-
dolok itt a témához kapcso-
lódóan például a műfüves fo-
ci pályára, vagy a játszóterekre 
– , ahogy a nevükben is ben-
ne van a kulcsi lakóközösségé, 
mindannyiunké. Tehát min-
den kulcsinak ezekből 1/3500 
része van. Kérem ezentúl te-
kintsünk ezekre így és vigyáz-
zunk az értékeinkre. H Hiszen 
annyira értékesek, hogy még 
a környező településekről is 
sokan ide járnak – mondta 
el a polgármester. 

– Én arra szeretném a 
lakosság figyelmét felhív-
ni, hogy a műfüves mögötti 
extrém pálya és teqball asz-
tal, valamint a Deák utcai és 
az újlakóparknál épült játszó-
terek egyike sincs megnyit-
va és átadva a nagyközön-
ség számára. A műszaki át-
adás nélkül és a biztonsági 

előírások jogszerű lefolytatá-
sa nélkül nem tekinthető biz-
tonságosan használhatónak 
egyik sem. Ezeket a helyszí-
nen is jeleztük. Tehát a sza-
lag eltávolítása és a hivata-
los megnyitó előtti haszná-
lat a legalapvetőbb elővigyá-
zatosságot is mellőzi, amely 
megtehető és elvárható len-
ne a gyermekek védelmében. 
Kérem, ilyen módon is figyel-
jünk és vigyázzunk gyerme-
keinkre és természetesen a 
közösség tulajdonára is. Ne 
engedjük gyerekeinket a mű-
szaki ellenőrzés és átadás nél-
küli játszótereken és játéko-
kon játszani – hangsúlyozta 
a jegyző asszony.

Tehát, talán lehet esély a 
gyermekeinket érő tragédiák 
megelőzésre, sok – vagy azt re-
méljük, hogy a legtöbb – eset-
ben. Ha komolyan veszszük, 
ha figyelünk, ha beszélünk ró-
la, ha segítünk! 

A kiszakított háló és háttérben az extrém pálya átadás előtt
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Cigányzenekar húzta  
a talpalávalót 
Új szolgáltatás indul az idősebb korosztálynak, hogy ne csak évente egyszer találkozzunk 

Településünkön október 
1-jén tartották az 
iskola zenetermében 
az idősek világnapja 
alkalmából 
megrendezett 
ünnepséget.

A szervezők több mint száz-
ötven nyugdíjast, időst hívtak 
meg, akiket Jobb Gyula pol-
gármester köszöntött. 

– Azt mondják a gyerme-
kek a másolás útján tanulják a 
legtöbbet. Biztosan lehet ben-

ne valami, mert ez később sem 
változik jelentősen. Hiszen mi 
is így teszünk, amikor önöket 
figyeljük, így inspirálódunk és 
az önök példáiból okulunk és 
tanulunk. A tapasztalat min-
den gordiuszi csomóra talál 
megoldást. 

Sokan mondják az idősek 
közül, hogy megették már a ke-
nyerük javát. Én ezt úgy gondo-
lom, megtették, amit várt tőlük 
a család, a nemzet s most már a 
pihenés éveit töltik. Minden to-
vábbi erőfeszítésük ajándék 

Bódis házaspárnak is kerek évfordulóhoz gratuláltak

A Barta családot jubileumi évfordulóján köszöntötték

Boldog szülinapot kívánunk Páhi Józsefnének
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a következő generációknak. 
Ajándék, ami megfizethetet-
len, szavakkal alig kifejezhe-
tő – ezért segíteni az idősek 
kezdeményezésit, életét szá-
munkra megtisztelő és a jö-
vőnek példát mutató édes kö-
telesség, amelynek már önma-
gáért is hálásnak kell lennünk. 

Azt kívánom Önöknek, hogy 
a választott úton haladjanak to-
vább, ki pihenéssel, ki aktívan 
– mi mindenben igyekszünk az 
önök segítségére lenni – mond-
ta el beszédében a polgármester.

– Nagy örömömre szolgál, 
hogy személyesen is elmond-
hatom, hogy a közvetlenül 
önöket érintő területen vég-
zett munkánknak is beérett a 
gyümölcse. Ugyanis 2022. ja-
nuár 1-től a Kulcs Községi 
Önkormányzat önállóan vég-
zi majd az eddig szociális tár-
sulásban teljesített feladatait. 
Ez azt jelenti, hogy a házi se-
gítségnyújtással és az idősek 
nappali ellátásával kapcsola-
tos önkormányzati kötelezett-
ségeknek kulcsi irányítással, te-
hát az önök igényeinek meg-
felelően fognak eleget tenni a 
szakemberek. Mindenkit bíz-
tatok, hogy próbálja ki a nap-
pali ellátást. Akár csak hetente 
egy-egy napra, egy-két órára is 
érdemes, hogy ne mindig csak 
itt, egy évben egyszer találkoz-
hassunk egymással – fejtette ki 
Jobb Gyula. 

Az időseket köszöntő ün-
nepség további részében a he-
lyi iskola diákjainak műsorát 
és a Kulcsi Vidám Emberek 
Közösségének előadását lát-

hatták a résztvevők. A kulcsi 
rendezvény két sztárfellépővel 
is megörvendeztette a vendé-
geket. Elsőként Szávolovics 
Gabriella nóta- és dalénekes, 

Mukli István és cigányzeneka-
ra kíséretével lépett fel, majd 
Mészáros János Elek énekes 
kápráztatta el a kulcsi közön-
séget – nagy sikerrel.

2022. január elsejétől a Kulcs 
Községi Önkormányzat fogja 
ellátni az eddig szociális tár-
sulásban végzett feladatokat. 
A szolgáltatások helyszíne a 
nemrégiben önkormányzati 
tulajdonba került Nap Háza 
és Hold Udvara közösségi 
ház lesz. Az ingatlanban az 
idősek nappali ellátása mel-

lett, a házi segítségnyújtás, 
a szociális étkeztetés és csa-
ládsegítő mellett a gyermek-
jóléti szolgáltatás is helyet 
kap. Ez nagyban hozzájárul 
majd, hogy az említett szol-
gáltatásokat igénybe vevő 
kulcsiak számára települé-
sünk vezetése a maximumot 
nyújthassa.  Az érintettek a 

napokban vehetik át a pos-
tástól azt az igényfelmérőt, 
amely kitöltésével, továbbá 
javaslataik megfogalmazásá-
val  segíthetik a szakemberek 
munkáját abban, hogy minél 
sokrétűbb, kielégítőbb, sze-
mélyre szabotabb szolgálta-
tásokat vehessenek igénybe 
a résztvevők és a rászorulók. 

Öt szolgáltatás 
megvalósításán dolgoznak 
Szociális központ lesz a Nap Háza és Hold Udvarában 

Mukli István és cigányzenekara muzsikált

Csavajd házaspár is elismerésben részesült  
az együtt töltött évekért 

Szávolovics Gabriella nóta énekessel együtt mulatott  
és helyenként együtt sírt a közönség 
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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
 Csicskovics Zsuzsanna, aljegyző 06 (70) 639-0166

  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 
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Timár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár, Faluház 
 Létay Ildikó 06 (25) 251-129 
 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 
 Tamaskovics Andrea  06 (70) 703 9863 
 Palkóné Lepsényi Éva  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Szlávik Ferenc 06 (30) 951-0062

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 795-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus káplán 
 Győri Balázs István  06 (30) 299-0428

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160 
 Lukács János   06 (30) 931-9564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok Közösségi térré alakultak  
a buszmegállók

„Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó  
településkép kialakítása” 
VP6-19.2.1.-63-2-17

Pályázó neve: Kulcs Községi Önkormányzat
Elnyert összeg: 9.999.989 Ft

Pályázat címe: Tematikus zöldfelületek és utcabútorok léte-
sítésével a buszmegállók közösségi térré alakítása Kulcson

Projekt rövid összefoglalója: A projekt megvalósításának 
a célja a környezeti, gazdasági és társadalmi szempontokból 
is fenntartható, vonzó településképi fejlesztéssel a lakosság 
és a fiatalok megtartása, a Kulcs község élhetőségének és 
népességvonzó képességének a növelése, versenyképessé-
gének megteremtése a környezetében és az Önkormányzat 
fenntartható fejlődésének biztosítása. A projekt 5 helyszí-
nen valósul meg. 
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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.

Eladó ingatlan: Kulcs, Radicsa utca 39., 5166 hrsz,  
882 nm-es  kert, 20 nm-es épülettel. A terület nem köz-
művesített. A vezetékes vízre az igény beadva. Az épület 
felújításra szorul, a kert nincs beültetve. Az ingatlan teher-
mentes. Ára: 1.250.000 Ft se több, se kevesebb. Amennyiben 
az ingatlant megtekintette és szándékában áll megvenni  
a +36 (30) 300-0992-es telelefonszámon egyeztethetünk.

Elment a hősünk

Kaczander Károly Kulcs település díszpolgára, Fejér 
megye díszpolgára, ’56-os hős életének 87. életévé-
ben elhunyt. A település szintű megemlékezés és kö-
zös búcsú október 23-án lesz a Büszkeségponton, a 

fáklyás felvonulás után. 
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