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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. 

Írásunkat 
a 3. oldalon 
olvashatják.

A megnövekedett igények 
miatt a fejlődés és az utak 
megújulása elengedhetetlen 
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2021. október 11-én  
Fejér megyébe 
látogatott Szentkirályi 
Alexandra 
kormányszóvivő  
dr. Molnár Krisztiánnak, 
a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökének 
meghívására. 

A kormányszóvivő asszony há-
rom település – Iváncsa, Kulcs 
és Nagyvenyim – közelmúlt-
ban megvalósult, illetve folya-
matban lévő fejlesztéseit tekin-
tette meg látogatása során.

A látogatássorozat az 
iváncsai állomás után valami-
vel 12 óra után Kulcson foly-
tatódott, ahol az állami köz-
lekedés-fejlesztési pályázat 
forrásából most elkészült ut-
cák átadási ünnepségére ke-
rült sor a helyi Muskátli utcá-
ban. A ceremónián a telepü-
lés képviselő-testületéből je-
len voltak Deák Ibolya, Posch 
János, Oberrecht Tamás kép-
viselők és dr. Neumann Helga 
jegyző is. A szalagátvágás után 
beszédet mondott dr. Molnár 
Krisztián, valamint Jobb Gyula 
és Szentkirályi Alexandra is.

Dr. Molnár Krisztián be-
szédében tájékoztatta a bejá-
rás során meglátogatott fej-
lesztésekről a megjelenteket, 
így a kulcsi útfejlesztési pro-
jektről is. Elmondta, hogy a 
belügyminisztérium által nyúj-
tott 220 millió forintos támo-
gatást két ütemre osztották 
fel, amelynek során elsőként a 
Muskátli, az Erősítő, a Faiskola, 
a Göböljárás és a Sőtér sétány 

utcák felújítását végezték el. Ezt 
a területet adták át ezen a na-
pon. Az elnök beszédében el-
mondta: a meglátogatott fej-
lesztések forrásigényeinek biz-
tosításáért a kormányzatot il-
leti a köszönet.

Jobb Gyula, Kulcs település 
polgármestere a település fejlő-
dését vázolva elmondta egyebek 
mellett azt is, hogy ’94 óta önál-
ló község Kulcs. Akkor még alig 

haladta meg a lakosság száma az 
1300 főt, azonban ma már mint-
egy 3500 főnél is többen élnek 
a településen. Ezért a megnö-
vekedett igények mindenképp 
fejlődést követelnek. A település 
vezetője beszéde végén hangsú-
lyozta, hogy a fejlesztések a kor-
mányzati támogatás nélkül nem 
jöhettek volna létre.

Szentkirályi Alexandra kor-
mányszóvivő elsőként megkö-

szönte dr. Molnár Krisztiánnak 
és a települések vezetőinek a 
meghívást. Mint elmondta, 
Magyarország felszálló ágban 
van, újra nő a gazdaság telje-
sítménye. De ahhoz, hogy ez a 
fejlődés ne álljon meg, sőt élén-
küljön a – beruházási kedv a 
járvány után – ehhez tehetnek 
hozzá a ma látott kisebb szoci-
ális jellegű projektek, amelyek 
az ott élő lakosságnak fonto-
sak, valamint a nagyobb ipa-
ri beruházások egyaránt. Mert 
Magyarország aranytartaléka a 
vidék – mondta –, ez a meg-
tartó és felhajtó erő. A szóvivő 
asszony beszéde végén megkö-
szönte a települések fejleszté-
sében végzett munkát és a to-
vábbiakhoz sok sikert és erőt 
kívánt.

A kulcsi látogatás záró mo-
mentuma a helyi fejlesztések 
közös bejárása, a többi között a 
sportpálya melletti játszótér és 
szórakoztatókomplexum meg-
tekintése volt.

A megnövekedett igények 
miatt a fejlődés és az utak 
megújulása elengedhetetlen  
Ünnepélyes útátadás a kormányszóvivő és a megyei közgyűlés elnökének közreműködésével

Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő gratulál  
Jobb Gyula polgármesternek az útátadó ünnepségen

Szentkirályi Alexandra, dr. Neumann Helga  
és dr. Molnár Krisztián a település bejáráson

Hagyományosan a 
kulcsi polgármesteri 
hivatal elől indult az 
október 23-án már 
szokásos fáklyás 
menet. A felvonuláshoz 
ezúttal szervezetten 
csatlakoztak a helyi 
általános iskola diákjai 
és pedagógusai is.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rende-
zett megemlékezés részeként 
hosszú évek óta október 23-
án fáklyás felvonulás indul 
Kulcson, amelyen minden al-
kalommal sokan vesznek részt. 
Idén azonban soha nem látott 
létszámmal vonultak a meg-
emlékezők az ünnepség hely-
színére, a Büszkeségpontra. 

A Temető utcai emlékhe-
lyen Létay Ildikó a telepü-
lés önkormányzatánál dol-
gozó közművelődési mun-
katárs köszöntötte a megje-
lenteket. A fáklyák lángjával 
meggyújtott máglya tűzénél a 
kulcsi Fekete István Általános 
Iskola két tanulója, Reszegi 
Imre Patrik és Iványi Zoltán 
Noel szavalatát hallgathatták 
meg a jelenlevők.

Ezt követően Jobb Gyula 
polgármester mondta el ünne-
pi beszédét, amelyben kiemel-
te, hogy külön öröm számára, 
hogy ilyen sokan eljöttek és a 
fiatal generáció is szép szám-
mal megjelent.

– Sajnos 65 évvel a forra-
dalom után egyre kevesebben 
vannak közöttünk olyanok, 
akik élő szemtanúi voltak e 
kornak, és természetesen egyre 
többen vannak azok is, akik-
nek nemcsak 1956-ról, hanem 
az azt követő diktatúra idősza-
kából sincs személyes emlékük. 

Mi pedig felelősséggel tar-
tozunk azért, hogy soha ne 
merüljön feledésbe, mennyi 
áldozatot hozott nemzetünk 
azért, hogy a szabadság el-
lenségei ne győzedelmesked-
hessenek felettünk, hogy ma 

egy független, demokratikus 
Magyarországon élhetünk. 

– Nekünk kell megtaníta-
nunk gyermekeinknek, hogy a 
megmaradásunkat és jövőnket 
jelentő szabadságot és a nem-
zeti függetlenséget nem adják 
ingyen. Minden nap, újra és 
újra meg kell küzdeni értük. 

Kötelességünk és ránk hagyo-
mányozott feladatunk, hogy a 
hősök emlékét megőrizzük, s 
az ifjúságnak elmondjuk: kik, 
mit és miért tettek 1956-ban 
– mondta Jobb Gyula, majd a 
fiatalok felé fordulva hangsú-
lyozta:

– Tudjátok 1956-ban sok fi-
atal harcolt a hazáért.  Szinte 
fegyverek nélkül, közös szív-
dobbanással, hatalmas elszánt-
sággal a legnagyobb túlerővel 
szemben is képesek voltak fel-
lépni a szabadságért és a füg-
getlenségért. Küzdöttek, kitar-
tottak a végsőkig, készen álltak 
arra, hogy életüket is feláldoz-
zák a szent szabadságunk ol-
tárán – monda el településünk 
polgármestere. 

Az ünnepi műsor során fáj-
dalommal és tisztelettel em-
lékezett meg a polgármes-
ter a közelmúltban elhunyt 
Kaczander Károlyról. Végül 
a szabadság napján megren-
dezett esemény utolsó fel-
vonásaként a település veze-
tői koszorút helyeztek el a 
Büszkeségpont központi em-
lékművénél, és főhajtással fe-
jezték ki tiszteletüket a hősök 
előtt.

Nagyszabású megemlékezés  
a szabadság napján 

„Kötelességünk és ránk hagyományozott feladatunk, hogy a hősök emlékét megőrizzük”  

Soha nem látott létszámmal vonultak  
a megemlékezők az ünnepségre
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háború után tömegesen tértek 
haza mindazok, akik Isten kü-
lönös kegyelméből túlélték a 
harcokat és a hadifogságot is. 
Ekkor kellett sok családnak, 
családtagnak szembesülnie a 
kérlelhetetlen ténnyel: elvesz-
tették hadba vonult családtag-
jukat, apát, fiút, a korábbi csa-
ládfőt, családfenntartót.

Kulcson elég hamar felme-
rült a gondolat: az elveszett, hő-
si halált halt hozzátartozóknak 
emeljünk egy emlékművet. Ez 
a kezdeményezés volt az első 
ilyen az országban – hangsú-
lyozta Korondi Csaba.

A beszédet követően Fodor 
István református lelkész ün-
nepi gondolatait hallgathatták 
meg az egybegyűltek. A lelkész 
a bibliai tízparancsolat közül a 
ne ölj törvénye és a háborúk 
hősi halottai közötti össze-
függésről beszélt. Majd Győri 
Balázs plébániai kormányzó 
vezetésével a jelenlévők közö-
sen imádkoztak.

Az ünnepség végén ko-
szorúzással fejezték ki a tisz-
teletüket a hősök előtt. Az 
önkormányzat részéről Jobb 
Gyula polgármester és Fekete 
György alpolgármester, az is-

kola részéről Schinogl Ferenc 
iskolaigazgató, a KUBAK ré-
széről Oberrecht Tamás és 
Lontai Sarolta, a Vidám 
Emberek Közösségének ne-
vében Kaiserné Gödöny 
Erzsébet és Szabó Mária he-

lyezték el koszorúikat az 
emlékműnél. Az megemlé-
kezés zárásaként a szerve-
ző megköszönte a Vidám 
Emberek Közösségének az 
emlékmű környezetének 
rendebetételét, valamint min-

den jelenlévőt arra kért, hogy 
a székely autonómia nap-
ja alkalmából gyújtson ott-
hon a magyarok összetarto-
zását szimbolizáló gyertyát. 
Legvégül az ünneplők együtt 
elénekelték a Szózatot.

Tiszteletadás és főhajtás  
a kulcsi hősök előtt  
A földbe szállt, néma emlékeket óvja az időtlen idő 

Szép napsütéses 
idő tette még 
ünnepélyesebbé 
október 31-én, 
vasárnap kora délután, 
a helyi katolikus 
templom melletti 
emlékműnél rendezett 
megemlékezést.

Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő szervezi hosszú 
évek óta a háborúkban elesett 
kulcsi hősi halottak tiszteletére 
az ünnepséget, így történt ez 
idén is. Elsőként a szervező 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd közösen elénekelték 
a Himnuszt.

Ezt követően Iványi Zoltán 
Noel és Csuhainé Erzsike 
egy-egy szavalatát hallgathat-
ták meg az ünnepség résztve-
vői. Majd Korondi Csaba tar-
tott ünnepi beszédet. Mint el-
mondta: – A második világ- Ünnepi beszédet mondott Korondi Csaba 

 Az önkormányzat, a település intézményei és a kulcsiak nevében koszorút helyezett el  
Jobb Gyula polgármester és Fekete György alpolgármester

Ahogy korábbi számainkban 
megígértük kedves  
olvasóinknak, folytatjuk  
Töpi bácsi kulcsi történetét.  
E havi számunkban most  
a háború idején Kulcson élők 
életébe nyerhetünk  
betekintést. 

Édesanyám nagyon félős volt, és hamaro
san megtudtam, hogy a tanév befejeztével 
azonnal kulcsra kíván letelepedni a gyer
mekeivel, akik közül ez időben csak rám 
lehetett számítani, mivel nővéremet és bá
tyámat apám háttéri katonakórházi szol
gálatra bevonultatta Komáromba. Ekkor 
bátyám már beiratkozott medikus volt, 
nővérem pedig felmondott, de lehet, hogy 

munkahelye szűnt meg, a hadikórházban 
segéd ápolónővér lett.

Anyámmal sok csomaggal kulcsra köl
töztünk, nagy meglepetésemre családostól, 
unokatestvéreimmel, valamint az összes ré
gi barátaim szüleikkel szintén a kulcsi rezi
denciájukban voltak. Így napi időtöltésként 
rokon, illetve baráti társaságban, jó idő
ben a Duna parton tartózkodhattunk. 

Lebilincselő időutazás 
településünk történelmébe
Töpi bácsi története: „Édesanyám nagyon félős volt” 

Pecáztunk, fejeltünk, eveztünk, mely szó
rakozásainkat napközben is, az amerikai 
liberátorok morajlása váltott félelemre. Ez 
a kulcsi földterület a Csepel sziget vége volt, 
a budapesti légelhárítás utolsó lehetősége, 
ahol a magyar vadászrepülők kísérelték meg 
a hatalmas repülő erődök megsemmisíté
sét. Sajnos tevékenységünk nem volt sikeres, 
a temérdek és megszámlálhatatlan gépko
losszus folyamot nem tudták megállítani. 
Egymás után zuhantak le a sziget terüle
tére a lelőtt magyar vadászgépek., melyből 
egy ejtőernyővel kiugrott pilótát is láttunk 
a Duna parti erdőbe leereszkedni. Plasek 
Sanyi a kocsmáros evezett át megkeresni 
és áthozni az őrnagyot. Őt nagybátyám, 
Kamenyitky Árpád Loli néném férje, aki 
századosként háttéri szolgálatot teljesített, 

vette pártfogásba, és jelentve jöttek érte baj
társai egy katonai repülőtérről.

Láttunk azonban megsemmisített liberá
torokat is a Dunába zuhanni, alkatrészeiket 
a víz felszínén tova úszni. A legfélelmete
sebb azonban a légi csaták gépfegyver tü
zének hallása jelentette. Ádám Éva írónő, 
aki Árpád nagybátyám unokatestvére volt, 
Erdélyből hozzájuk menekült, első világhá
borús haditudósító, kertjükben csak fejére 
tett fazékkal közlekedett, és erre hívta fel a 
mi figyelmünket is, melyet anyám követett. 

A napi légitámadások szünetében csó
nakkal a vízre ereszkedtünk, áteveztünk, 
vagy átúsztunk a túlsó partra, ahol sike
rült üres repülőgép üzemanyagtartályokat 
találnunk, melyeket elrejtettünk az erdő
ben, mert közben a csendőrök is kutatták 

a környezetet. Jó időben, ha nem volt lé
giriadó a dunai teherszállító hajók uszá
lyaihoz kötött mentőcsónakokokat fogtuk, 
felhúzódzkodtunk a Vörös partokig, majd 
azt elengedve úsztunk vissza a strandra. 
Kedvenc szórakozásaink között a hajóállo
máson kikötő személyszállító hajók farhul
lámaiban való úszás is szerepelt, esténként 
pedig csapatokba verődve a stégen kiabál
tunk: reflektort, mely hallatára a hajóhíd
ról vakító fényben árasztottak el. Ebben az 
időben a személyhajókkal történő utazás 
már nem volt zavartalan, annak ellenére, 
hogy rendszeresen repültek a Duna felett 
aknakereső JU 52e repülőgépek. Hallottuk, 
hogy az Erzsébet királyné nevű MFTR lu
xus személyszállítóhajó Kulcs alatt a Dunán 
aknára futott és elsüllyedt. Folyt. köv.



6 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 72 0 2 1 .  n o v e m b e r

A pályázati munka
folyamatos 

Az útfelújításokkal kapcsola-
tos pályázati aktivitásunk kap-
csán összegyűjtöttük a várható 
eredményeket és lehetősége-
inket. A közelmúltban történt 
útátadás során dr. Molnár 
Krisztián a Fejér Megyei köz-
gyűlés elnöke is elmondta, 
hogy a belügyminisztérium 
által nyújtott 220 millió fo-
rintos támogatást két ütemre 
osztották fel, amelynek során 
elsőként a nem engedélykö-
teles utcákban dolgoztak. 
Így a Muskátli, az Erősítő, a 
Faiskola, a Göböljárás, a Sőtér 
sétány és a Tamási Áron utca 
bevezető szakaszának felújítá-
sát végezték el. Ebből a for-
rásból, a második ütemben a 
Rákóczi Ferenc utca becsö-
vezett vízelvezetése és felette 
a járda építése 2022 tavaszán 
fog megépülni, illetve az óvo-
da előtti parkoló, és a Hatok 
terének a kivitelezése még az 
idén elkezdődik.

Itt kell megemlítenünk, 
hogy pályázatot nyújtottunk 
be a külterületi utak fejlesz-
tésére is. Ebben a projektben 
pozitív elbírálás esetén, közel 

Pályázati siker cunami Kulcson  
Csak a megadott célra használhatóak a források 

A közelmúltban, életének 87. évében elhunyt, Kulcs és Fejér megye díszpolgára. A település szintű meg
emlékezés és közös búcsú október 23án volt a Büszkeségponton, az 1956os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepségen, a fáklyás felvonulás után. 

Jobb Gyula polgármester így köszönt el beszédében:

– Mély fájdalom és nagyon nehéz, szomorú kötelesség, amikor most az emlékezés és a kegyelet hangján 
kell szólnom Kaczander Károlyról, mindannyiunk Karcsi bácsijáról. 

Idén már nem tudunk együtt ünnepelni, az égi felsőbb hatalom elcsábította magához. Pedig szinte vala
mennyi ’56os megemlékezésünkön ünnepi beszédet mondott, a Büszkeségpont létrejöttében is jelentős sze
repe volt. Ő volt az közöttünk, aki személyes megélője volt az 1956os eseményeknek, aki első kézből tu
dott mesélni nekünk az akkori történésekről, sőt országos szerepet vállal a forradalom és szabadságharc 
50. évfordulójának rendezvényeiben. Az emlékezést magát igaz kötelességként élte meg és kezelte. Mert a 
lénye mindig az igazságért küzdött, úgy, hogy közben önmaga volt igaz. Hiszen 1956ban veszprémi egye
temistaként maga is részt vesz a budapesti, később a veszprémi harcokban. November 5én az oroszok el
fogták és Ungvárra deportálták, ahonnan csak az év december 24ére került haza. 

Hitte, hogy az emberi emlékezetnek is őrködnie kell az 1956os történetek felejtése ellen. Ezért szívén vi
selte az önmaga vállalt feladatot, hogy a mai generáció részére átadja mindazt a tudást, eszmeiséget és 
információt, amit megtapasztalt a harcok, majd később a megtorlás ideje alatt. Az volt a célja, hogy a 
generációk közé lopakodó felejtést minden eszközzel megakadályozza és a gyerekek olyan szépen tudják 
megünnepelni október 23át, mint a 184849és forradalmat és szabadságharcot. 

Kitartott és mindvégig itthon, a hazájában maradt, nem menekült el, befejezte az egyetemet, dolgozott, 
tankönyvet írt, gyerekeket nevelt, tett a közösségért. 

Kulcs életében is kiemelkedő szerepe volt Karcsi bácsinak: dolgozott a Rácalmástól való elválás előkészítésé
ben és lebonyolításában, képviselő, a gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó alpolgármester és bizottságveze
tői posztot is betöltött, a 2000. jubileumi évben Kulcs község fényképes történetét is megírta.  Kijelenthetjük, 
hogy nyomott hagyott a történelmünkben hiszen harcosa volt Kulcs függetlenné válásának is.

Karcsi bácsi rendelkezett egy különleges belső mosollyal, amely miatt mindenki kedvelte. 
Közvetlensége, történelem iránti szenvedélye, felkészültsége magasan kiemelte az átlagból, 
irányt és példát mutatott. Arról, hogyan kell menni előre, nem megtörni, tenni és vi
selni azt felemelt fejjel, amit a Jóisten ránkmér.

Karcsi bácsi, elvesztése hatalmas űrt hagyott a szívünkben. Ő a mi hősünk 
volt, és mindig az is marad! Nyugodj békében – soha nem feledünk – 
fejezte be búcsúját a polgármester.

Elment 
a mi hősünk

In memoriam Kaczander Károly

Az elmúlt időszakban 
sem szűkölködött 

településünk a sikeres 
pályázati eredményekben. 

Írásunkban összefoglaljuk az 
elmúlt időszakban a településünkre 

várható, és a már beérkezett pályázati 
forrásokat. Jobb Gyula polgármester 

és dr. Neumann Helga jegyző 
tájékoztatott bennünket a már 

elnyert és a folyamatban 
lévő pályázatokról, 

fejlesztésekről.

6 km utca kaphat aszfalt-
burkolatot. 

Fontos, hogy a 
Belügy minisz té-

rium által nyúj-
tott egyedi tá-
mogatásból a 
Haj ó á l l o m á s 
felújítása jelen-
leg is zajlik, ami 

helyi és turiszti-
kai szempontból 

is komoly előrelé-
pést jelent települé-

sünk életében. 

A felelős 
állattartásért 

2021. október 15-én került 
kihirdetésre, hogy a Kulcs 
Községi Önkormányzat tá-
mogatást nyert el a Magyar 
Falu Programban keretében 
meghirdetett, Felelős állat-
tartás elősegítése tárgyú pá-
lyázatban, macskák és kutyák 
ivartalanítására. 
A támogatásból a lakos-
ság ingyenesen tudja házi-
állatait ivartalaníttatani. A 
beavatkozást a Kulcs-Vet 
Állatgyógyászati Kft. fogja 
végezni. Az ivartalanításhoz 
nem szükséges szociális rá-
szorultság, bárki szabadon be-
nyújthatja az igényét. 

Az ivartalanítást az 
„Állattartói hozzájáruló nyi-
latkozat” kitöltésével lehet igé-
nyelni a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatalban, a nyilatkozat le-
tölthető a www.kulcs.eu web-
oldalon.

Az ivartalanítást az adatla-
pok beérkezésének és iktatá-
sának sorrendjében tudjuk el-
végeztetni. Kérjük, hogy a ki-
töltött nyilatkozatot eredeti-
ben, aláírva szíveskedjenek a 
Polgármesteri Hivatalba eljut-

tatni akár személyesen, akár 
postai úton. 

Felhívjuk azokat az állat-
tartókat, akik a beavatkozás-
ra Önkormányzatunknál je-
lentkeztek, és leadták hozzá-
járuló nyilatkozatukat, hogy 
szíveskedjenek a Kulcs-Vet 
Állatgyógyászati Kft.-vel fel-
venni a kapcsolatot a műtéti 
beavatkozások idejének egyez-
tetése érdekében – mondta el 
a jegyzőasszony.

 Elérhetőségek: +36 (30) 
217-7342 (hétköznap 8–11 
óra között), vagy kulcs.vet@
gmail.com.

Hétből hatot 
megnyertünk 

A Magyar Falu Program kere-
tében a térségünkben működő 
több önkormányzat is pályáza-
tot nyert a közelmúltban. Kulcs 
település sikerét jól mutatja, 
hogy esetünkben a benyújtott 
hét pályázatból hat nyertes lett, 
csupán egy pályázatuk került 
tartaléklistára. Kulcs község 
hivatalos közösségimédia-fe-
lületén már olvashatták, hogy 
a „Kommunális eszközök be-
szerzése” pályázaton 11 millió 
112 ezer 500 forint, az „Óvodai 
játszóudvar és közterület-fej-
lesztés” tárgyú pályázaton pe-
dig 4 millió 929 ezer 251 forint 
támogatást ítéltek meg a tele-
pülésnek. A pályázati forrás-
ból az utak, zöldfelületek kar-
bantartásához szükséges esz-
közöket – két fűnyíró traktor, 
vibrohenger, lapvibrátor, lomb-
szívó – fognak az önkormány-
zat szakemberei vásárolni, illet-
ve a tervezett új bölcsőde udva-
rába nyertük el a négy elemből 
álló játszóudvar megépítésének 
lehetőségét. Köszönjük ezúttal 
is Magyarország Kormányának 

a támogatást, és a pályázatok 
készítésében közreműködők 
munkáját is – tette hozzá Jobb 
Gyula polgármester.

Csapadékelvezetés
aszfaltozással 

A TOP-2.1.3-16 azonosítószá-
mú, „Települési környezetvé-
delmi infrastruktúra fejleszté-
sek” című felhívásra benyúj-
tott pályázatunkon 135 mil-
lió forint összeget nyertünk 
el november 5-én. Bár ez a 
pályázat kizárólag csapadék-
víz elvezetésre volt kiírva, az 
ott lakók szerencsés helyzet-
ben vannak, mert ez esetben 
a vízelvezetés aszfaltozással is 
párosulhat. A támogatásból a 
Temető utca, a Bartók Béla 
utca és a Deák Ferenc utca 
(Sőtér sétány és Bem utca kö-
zötti részben) vízelvezetését és 
aszfaltozását fogják elvégzeni 
2022. évben – tájékoztatott a 
polgármester.

Új területeket 
vásároltunk 

A legutóbbi testületi ülésen a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és úgy döntött, hogy megvá-
sárolja a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft. 1/1 tulajdonát képező négy 
ingatlanát, valamint bérleti szer-
ződést köt a Császár tanya 1. 
szám alatt lévő ingatlanra. Az 
ingatlanvásárlásra a település 
fejlesztéssel kapcsolatos pályá-
zatok megvalósításához van 
szükség. Így a megvásárolt te-
rületek egyikén fog megépülni 
majd az új bölcsőde, továbbá a 
járda folytatása a 6-os útig, illet-
ve a kihelyezett új buszforduló 
is – tudtuk meg dr. Neumann 
Helga jegyzőtől.
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Tavaly ilyenkor 
sajnos a járványügyi 
megszorítások miatt 
elmaradt a kulcsi 
gyermekek és nem 
utolsó sorban a 
gyermeklelkű szülők 
egyik közkedvelt 
rendezvénye a 
Halloween parti. 

Idén október 30-án szombaton 
várták a kicsiket és nagyokat 
egyaránt a kulcsi faluházban 
megrendezett, ingyenes ön-
kormányzati rendezvényre a 
Családi, halloween délutánra. 
A rendezőknek köszönhetően 
varázslatos világba csöppen-
tek a gyerekek, a legtöbbjük 
jelmezben, ijesztő maszkok-
ban és sminkben érkezett. 
Csontvázakkal, boszorká-
nyokkal és szellemekkel telt 
meg az épület. Természetesen 
a kísérő szülők is kitettek ma-
gukért, kicsit sem maradtak le 
a gyerekek mögött a rémisz-

tésben. A jó hangulatról idén 
is színes programokkal gon-
doskodtak a szervezők. Volt 
arcfestés, pattogatott kukorica, 
szörpök és gofri, de tökfaragás 
és kreatív foglalkozások is. A 
nagyszámú tök beszerzésé-
ben a szomszédos Rácalmás 
tökfesztiválozós dekorciói vol-
tak a szervezők segítségére. A 
tökjó ajándékokat a falugond-
nok figyelmessége őrizte meg 
épségben a gyerekeknek. Pulai 
Tibor szalmaágyat készített a 
dekorzöldségeknek, hogy fa-
ragható állagúak maradjanak 
a családi délutánig.  

A rendezvény során  
15 órától először a Pyrgos 
görög táncház zenészei húz-
ták a talpalávalót nagy siker-
rel, táncosaik még a szírtakit 
is megtanították a résztvevők-
nek és a görög húros, penge-
tős hangszerrel a buzukival 
is megismertették a lurkókat. 
Utánuk következett a Diri-
dongó interaktív gyerek-

Rémséges hangulat volt 
Ismét nagysikerű Halloween partinak adott otthont a Faluház 

A gyermekek és a gyermeklelkű szülők  
közkedvelt rendezvénye a Halloween parti 

műsor, amely osztatlan sikert 
aratott a gyermekek körében. 
A közös éneklés, tánc és já-
tékos feladatok igazi boldog 

mosolyt varázsoltak a kicsik 
arcára. 

A szervezők tökös süte-
mények versenyét is meghir-

dették, amelyre több ínycsik-
landozó pályamű is érkezett. 
A legtökösebb édesség díját 
Malics Jánosné Eszter gyűj-
tötte be, aki még a torta de-
korációját is tök formájúra 
készítette. A megmérettetés 
második helyezettje Kaiserné 
Gödöny Erzsébet, a bronzér-
mes sütikészítő Bartók Béláné 
lett. A helyi könyvtár különdí-
ját a Szabadidő Klub édes re-
mekművei érdemelték ki. A 

szigorúan dolgozó tökössü-
ti-ítészek után természetesen 
minden édességet a családi dél-
utánon részt vevő gyerekek is 
véleményezhettek a kóstolás 
során.

Annak ellenére, hogy 
meg oszlanak a vélemények a 
halloween hazai ünneplésével 
kapcsolatban, ezen a rendez-
vényen láthatóan nagyon sok 
gyerek, szülő és remek hangu-
lat volt.

Tökfaragásra és a kreatív foglalkozásokra is  
szép számmal akadt jelentkező

 A képen Malics Jánosné Eszter és kisfia látható,  
akik boszorkányos töksütijükkel első helyezést értek el 

A pattogatott kukoria és a gofri mindenkinek ízlett

A Diri-dongó interaktív gyerek műsor, zenés és táncos feladataival osztatlan sikert aratott a gyermekek körében
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Schinogl Ferencet  
a kulcsi Fekete István 
Általános Iskola 
intézményvezetőjét 
kerestük fel, hogy 
megkérdezzük mi 
újság az iskola háza 
táján, hogyan kezdték 
az idei tanévet, milyen 
változások történtek 
és mik az eddigi 
tapasztalatai ezzel 
kapcsolatban.

– Hagyományos oktatással in-
dítottuk a tanévet iskolánkban 
szeptember elsején. Az augusz-
tusi előkészítés azonban bőven 
adott megoldandó feladatokat. 
Az idei évben a tantestület-
ben, két – az iskola életében 
meghatározó szerepet betöltő 
– pedagógus kolléga nyugdíj-

ba vonulásával megkezdődik a 
generációváltás. Az ő pótlásuk 
nehezen ment ugyan, de vé-
gül sikerült. A tanári karban 
történt egyéb személyi változá-
sokról is beszámolhatok. Szabó 
Sándor kollégám még a nyár 
folyamán jelentette be, hogy 
családi okok miatt megválik 
iskolánktól. Augusztus utolsó 
hetében Bogár Roland is jelezte 
távozási szándékát, emiatt je-
lenleg az informatika tantárgy 
oktatását csak belső helyette-
sítéssel tudjuk megoldani. A 
tanagyaghoz szükséges ismere-
teinket tulajdonképpen a kény-
szer szülte, hiszen a pandémiás 
időszakban bevezetett digitális 
oktatás miatt valamennyien fej-
lesztettük ezirányú tudásunkat, 
így a megszerzett, használható 
gyakorlati tapasztalatainkat is 

alkalmazni tudjuk a tantárgy 
tanítása során.

– Összességében egy jó tan-
évet tudtunk elindítani – ösz-
szegzett az intézményveze-
tő. Szeptemberben tíz osztály-
lyal kezdtünk. Jelentős szerve-
zeti változás intézményünkben, 
hogy szeptember elsejével a ze-
neoktatás a Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes Alapfokú Művészeti 
Iskolához került. A zeneórák 
tanulóink számára továbbra is 
helyben biztosítottak. Ettől füg-
getlenül, természetesen változat-
lanul segítjük az érintett kollé-
gák munkáját, legyen szó akár 
az órák összehangolásáról, vagy 
a tanulók toborzásáról, tehát ők 
is teljes mellszélességgel tudnak 
részt venni az iskola életében. 

De személyi kérdések-
ben még egy fontos változást 

kell megemlítenem. Az utazó 
gyógypedagógusunknak Pletser 
Klaudiának gyermeke szüle-
tett, ezért ez a speciális mun-
ka is átalakult. Jelenleg négyen 
látják el ezt a feladatot, de még 
így is gondot okoz valamennyi 
érintett tanuló ellátása. Ezúton 
is szeretném megköszönni a 
Tankerületnek és a dunaújvárosi 
Móra Ferenc Általános Iskolának 
a segítségét és törekvéseit ezen 
problémák megoldásában.

Az állandósult helyhiány és 
a küszöbön álló iskola bővítés 
kapcsán az igazgató úr elmond-
ta: – Természetesen mind a pe-
dagógusok, mind pedig a diá-
kok és szüleik is nagyon vár-
juk már, hogy minél hamarabb 
a felújított, bővített, minden 
igényt kielégítő iskolánkban 
dolgozhassunk.

Újra becsengettek 
Változások a kulcsi iskola életében 

Mint, ahogy arról már 
többször, több fórumon 
is értesülhettek 
településünk lakói,  
2022 január elsejétől 
a Kulcs Községi 
Önkormányzat fogja 
ellátni az eddigi 
szociális társulásban 
végzett feladatokat. 

A szolgáltatások helyszíne a 
nemrégiben önkormányzati 
tulajdonba került Nap háza 
és Hold Udvara közösségi ház 
lesz. Az ingatlanban az idősek 
nappali ellátása mellett a házi 
segítségnyújtás, a szociális ét-

keztetés, a család- és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás is helyet 
kap. 

Az intézmény élére a köz-
elmúltban Adorjánné Bozsódi 
Irént nevezték ki. Vele beszél-
gettünk kinevezése kapcsán.

– Nagy örömmel, szeretet-
tel és tisztelettel köszöntöm a 
Kulcsiakat. 

22 évig a Pusztaszabolcsi 
Szociális Intézményben tevé-
kenykedtem, nyolc évig az intéz-
mény vezetését láttam el, amely 
szintén egy társulásból vált ki. 
Számomra tehát nem ismeret-
len a feladat, kellő tudással és 
tapasztalattal rendelkezem ezen 

a téren. Most, hogy itt Kulcson 
is küszöbön áll a váltás, ez egy 
újabb kihívást jelent számom-
ra. Talán egy kicsivel nagyob-
bat is az előzőnél, mert ez egy 
teljesen új intézmény lesz, új 
közreműködőkkel, az alapok-
tól kell felépítenünk az ellátást. 
Ugyanakkor szép feladatnak tar-
tom, hiszen létre kell hozni va-
lami újat, amelyben már van ta-
pasztalatom és nagyon szeretem 
csinálni. Leendő kollégáim mel-
lett, feltétlenül szükségem lesz, 
és számítok a kulcsi lakosság 
segítségére, együttműködésé-
re is. Szeretnék egy nagyon jó 
észlelő- és jelzőrendszert kiala-

kítani, működtetni. Arra törek-
szem, hogy valamennyi érin-
tett résztvevővel, úgy az intéz-
ményvezetőkkel, mint a civil 
szervezetekkel, a különböző 
segítő szervezetekkel, az orvo-
sokkal, valamint a lakossággal 
is jó kapcsolatot építsek ki. Ez 
az eddigi pályám során mindig 
sikerült, reményeim szerint itt 
sem lesz másképp – mondta el 
Adorjánné Bozsódi Irén intéz-
ményvezető.

Új vezető a szociális 
intézmény élén
Gőzerővel halad a munka a Nap Háza és Hold Udvarában 

 Adorjánné Bozsódi Irén
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Veres András Miklósné, szü-
letett Czimmermann Margit 
tollából olvasói levél érkezett 
szerkesztőségünkbe. Mint 
írja: Mindig örömmel és ér
deklődéssel olvasom a Kulcsi 
Krónika teljes tartalmát. A 
szeptemberi számukban olvas
tam Töpi bácsi gondolatait. 
A visszaemlékezés pici pon
tatlansága és családi érintett
ségem miatt ragadtam tollat, 
illetve laptopot. Szeretném 
közölni az észrevételemet, 
amely kissé talán kiegészítheti 
a visszaemlékezést.

„Töpi bácsi megemlítette az 
állítólagosan milliomos Reichl 
Lotti nevét is. Történelmi hű
ség kedvéért a hölgyet Reichl 
Saroltának hívták, édesapjá
val Reichl Ignáccal kettesben 

éltek Kulcson. Édesanyját ha
mar elveszítette, aki a főrangú 
HomonnayHolovitz család
ból származott, és akit a ran
gon aluli házasság miatt a csa
lád kitagadott. Édesapjával él
ték a nagypolgári életüket, míg 
egyszer egy lottónyeremény 
segítségével jelentős összeg
hez jutottak, de milliomosok 
nem lettek. A nyeremény segít
ségével vásárolták meg a kulcsi 
ingatlanjaikat. Itt jön a csa
ládi érintettségünk is, hiszen 
nagyapám Csicskovics János 
és nagyanyám Csicskovics 
Jánosné, Kocsis Teréz eleinte 
alkalmazottként, majd szinte 
családtagként volt jelen az éle
tükben. Halálukig gondozták, 
ápolták őket. Örökösük nem 
lévén a kulcsi ingó és ingat

lan vagyonukat nagyszüleim
re hagyták

A katolikus temető telkét 
is ők ajándékozták a falunak. 
Ha valaki veszi a fáradtságot 
és megnézi a sírjukat láthatja, 
hogy az ő és nagyszüleim sírja 
van keresztben, KeletNyugat 
irányban. Ennek az az oka, 
hogy a mai Bem utca 13. és 
a Bem utca 10. alatti ház volt 
az övék, és holtukban is imá
dott otthonuk felé szerettek vol
na nézni. Úgy érzem az utókor 
nem hálás, hiszen elkeserítő
en néz ki a nagylelkű adomá
nyozók síremléke. Omladozik 
és a felirat sem látható rende
sen. Szívből remélem, hogy ez 
csak ideiglenes állapot, hiszen 
az önkormányzat jelentős ösz
szeget nyert a temető rendbe 

tételére és ebbe bele fog férni 
a síremlék renoválása is, mivel 
az egyház tulajdonából átke
rült az önkormányzat tulajdo
nába, annak kezelésével együtt. 

Az általam leírtakat alá
támasztja a Kulcs község 
KÉPES KRÓNIKÁJÁBAN, 
az adományozók síremléké
ről, a Bacsa Lajos által ké
szített fénykép is.

És ha már a témánál vagyok, 
kérem Önöket, amennyiben te
hetik, és befolyással bírnak az 
ajándékozók felé irányuló tisz
teletadásra, próbáljanak hatni 
legalább a síremlék restaurá
lásának érdekében, a jelenlegi 
döntéshozóknál – tulajdonos
nál –, hiszen most rendelkez
nek ilyen irányú elnyert pályá
zati összeggel.”

Olvasói levél

Testületi ülés októberben 
21 napirendi pontban született döntés 

2021. október 27-
én, szerdán 16 órai 
kezdettel tartotta 
soron következő nyílt 
testületi ülését Kulcs 
Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében.

Az ülésen megjelent: Fekete 
György alpolgármester, dr. 
Neumann Helga jegyző, vala-
mint Deák Ibolya, Oberrecht 
Tamás, Posch János, Tóthné 
Vass Anita és Nagy Anita 
önkormányzati képviselők. 
Igazoltan távol maradt: Jobb 
Gyula polgármester. A kulcsi 
lakosság részéről nem jelent 
meg senki. Fekete György al-
polgármester köszöntötte a 
nyílt testületi ülés résztvevőit, 
majd megállapította, hogy a 
testületi ülésen megjelentek 

száma hat fő, így a képvise-
lő-testület határozatképes. Ezt 
követően az alpolgármester 
felkérte a testületi tagokat, 
hogy döntsenek az aktuális 
napirendi pontokról.

 A testületi ülésen szavaztak 
a település vezetői többek kö-

zött a szociális tűzifa támoga-
tás helyi szabályairól szóló ren-
deletről. Elfogadták a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde 2021.évi tevékenysé-
gének beszámolóját. Továbbá a 
képviselő-testület tagjai jóvá-
hagyták a 2022. évi belső el-

lenőrzési tervet, de határoztak 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény keretében 2021. 
novemberi hónapban nyúj-
tott, jogosultak részére történő 
igénylések és kifizetések mód-
járól is. Döntés született a kato-
likus plébánia ivóvízbekötésre 
benyújtott kérelme ügyében is. 
Szavaztak néhány, a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. tulajdonát ké-
pező ingatlan és telekrész meg-
vásárlásáról is.

Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi napiren-
di pontban született döntés-
ről nem tudunk beszámolni 
önöknek, azonban a testüle-
ti ülések jegyzőkönyvei teljes 
terjedelmükben megtalálha-
tóak településünk webolda-
lán a www.kulcs.eu-n, illetve 
megtekinthetik az ott készült 
felvételeket is YouTube csator-
nánkon.

Az októberi képviselő-testületi ülés
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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

  Aljegyző  
 Csicskovics Zsuzsanna 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 (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 plébániai kormányzó 
 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
Kulcs Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális 
tűzifa 80 erdei köbméter mértékéig a szociálisan jogosult 
kérelmezőket vissza nem térítendő természetbeni támoga-
tásként 1 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti. 
A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér. 

Kulcs Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. 
(X. 27.) Önkormányzati rendelete alapján rendelkezik a 
szociális tűzifa igénylésének feltételeiről és módjáról. Az 
igénylés a önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező 
„Kérelem Szociális Tűzifa igényléséhez” formanyomtatvány 
kitöltésével és a szükséges feltételeket igazoló dokumentu-
mok benyújtásával lehetséges. 

A szociális tűzifa 2021. november 10. napjától igé-
nyelhető. 

A formanyomtatvány megtalálható a Kulcsi Polgármes-
teri Hivatal aulájában, illetve Kulcs hivatalos honlapján 
(www.kulcs.eu). A kérelem benyújtása személyesen jelen-
leg ügyfélfogadási napokon hétfő, péntek: 8–12 óráig, szer-
da 8–12, 13–17 óráig Szlobodáné Tóth Gabriella igazgatá-
si előadónál. Telefonon további tájékoztatás kérhető a 06 
(70) 639-0135-ös telefonszámon munkanapokon, hivata-
li időben 8–14 óra között. Az igénylési kérelem leadása, 
benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb 2022. január 31. 
napjáig lehetséges. 

Jogosult az a kérelmező akinek az egy főre jutó havi 
jövedelme: 

Egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő eseté-
ben, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500 Ft összegének 
a 400%-át azaz a 114.000 Ft összeget nem haladja meg. 

Kettő vagy több együtt élő személy, gyermekét csa-
ládban nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 
28.500 Ft összegének a 325%-át, azaz 92.625 Ft összeget 
nem haladja meg. 

A szociális tűzifa korlátozott mennyiségben 80 erdei köb-
méter mennyiségig áll rendelkezésre. Az igény benyújtásá-
nál, elbírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra, amelyet 
táblázatban a kérelmező aláírásával egyidőben rögzítünk. 
Amennyiben az utolsó 80. sorszám is kiadásra kerül, to-
vábbi igényt nem tudunk befogadni. 

A tűzifa elszállításáról a kérelmezőnek magának kell 
gondoskodnia. 

Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kuglizásra, 1 méte-
res rönkben vehető át. 

Az átvétel sorszámozott átvételi elismervény aláírásával 
történik. Az átvételkor szükséges a határozat bemutatása. 
Az átvétel személyesen vagy két példányos meghatalma-
zással történhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Óvoda utca 1. szám 
mögötti zárt terület. Egyeztetés Pulai Tibor település gon-
dokkal munkanapokon 8–14 között a 06 (70) 639-0161-
es telefonszámon. 

A szociális tűzifa átvétele határidőhöz kötött legkésőbb 
2022. február 15. napjáig átvehető.

Tájékoztató a szociális tűzifáról
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