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XV. évfolyam, 1. szám 2022. január

Minden kedves olvasónknak 
egészségben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk!

 Kulcs, ahol csodálatosak a naplementék —  Szabóné Grabecz Andrea felvétele

Kedves Kulcsiak!
A település lakóit és ingatlantulajdonosait érintő, foglalkoztató kérdéseiket több hivatalos fórumon 

– az évente meghirdetett közmeghallgatáson, levélben vagy személyesen – is lehetőségük van feltenni 
a polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek. Mivel a közmeghallgatáson senki nem jelent meg 

ezért arra kérem önöket, hogy kérdéseiket az alábbi hivatalos fórumon juttassák el a település vezetőinek: 
polgarmesterkulcs@gmail.com. 

Ha valóban a kérdéseire keresi a választ és a megoldást, kérem hogy ezeken a elérhetőségeken vegyük fel  
a kapcsolatot. Mert a hivatalos ügyintézésre csak így van lehetőség. 

Általános kérdésekben kizárólag a következő kommunikációs eszközök segítségével tudnak kedves lakótársaim 
hivatalosan tájékozódni: Kulcsi Krónika, facebook.com/kulcskozseg, www.kulcs.eu, www.kulcs.org. 

Jobb Gyula polgármester
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Az állatorvos-
társadalom ismét 
Kulcson találkozott egy 
év kényszerű kihagyás 
után december 9-én, 
csütörtökön a XIX. Fejér 
Megyei Állatorvosi 
Napon.

2013 decemberében a szak
ma Fejér megyei emléknap
ján tartott ünnepségen üd
vözlő beszédet mondott L. 
Simon László, aki akkoriban 
országgyűlési képviselő volt. 
Azt javasolta, hogy 2014 
decemberében találkozzanak 
egy szoboravató ünnepségen 
Kulcson. Azóta minden év
ben Kulcson találkoznak az 
állatorvosok. 

Ugyanis hat világhírű ál
latorvos professzornak is je
lentős kulcsi kötődése van: dr. 
Hutyra Ferenc, az Állatorvosi 
Főiskola első rektora, dr. 
Jármai Károly patológus, dr. 
Kotlán Sándor parazitológus, 
numizmata. Őket követte dr. 
Guoth György Endre sebész, 
továbbá dr. Marcis Árpád 
kutató professzor, végül dr. 
Szepeshelyi Andor szülész, 
szaporodásbiológus. Őket ma 
a „kulcsi hatok” néven tartja 
nyilván a közvélemény. Velük 
hatalmas szellemi tőke érke
zett Kulcspuszta településre, 
építettek utat és templomot, 
ápolták a kikötőt, mindegyi
kük megépítette saját házát, 
széles körű társadalmi éle
tet éltek. 

Településünk a faluház be
járata melletti emléktáblán, az 
óvodai parkoló melletti Hatok 
tere elnevezésű szoborpark
ban, utca nevekben, több 

hely történeti írott emlékben 
és könyvben őrzi a települé
sünknek nevet, elismerést és 
fejlődést hozó híres tudósok 
emlékét. A közelmúltban fe
jeződött be a hat tudós szob
rának felállítása után a tér csi
nosítása és parkosítása. (A sok 
félinformáció tisztázása miatt 
meg kell jegyeznünk, hogy a 
neves szobrászok közreműkö-
désével kialakított szoborpark 
létrehozása nem önkormány-
zati forrásból történt. A falu 
a helyet adta és a  szobrok fel-
állításának szándékát, eszme-
iségét támogatta. Azonban a 
parkosítás és ezzel együtt az 
óvodai parkoló bővítése már 
önkormányzati pályázati fi-
nanszírozású – a szerk.)

A konferenciára a Fejér 
Megyei Állategészségügyért 
Közhasznú Alapítvány, Kulcs 
Községi Önkormányzat va
lamint a Magyar Állatorvosi 
Kamara Fejér Megyei Szer

vezete hívta meg a vendége
ket a múlt századi tudós ál
latorvosokra emlékezve. 

A konferencia dr. Sziebert 
Gergely megyei főállatorvos, 
levezető elnök megnyitójá
val kezdődött, majd a he
lyi iskola diákjainak műso
rát tekinthették meg a je
lenlévők.  A köszöntők so
rát dr. Simon László, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal kor
mánymegbízottja kezdte. Be
szédében kifejtette az állat
orvoslás iránti elismerését és 
nagyra becsülését. 

Majd L. Simon László, a 
Magyar Nemzeti Múzeum fő
igazgatója folytatta a köszön
tők sorát. Aki a többi között 
a művészet és a tudomány ta
lálkozásáról beszélt egy szép 
platformon a Hatok tere kap
csán. 

Végül a vendéglátó telepü
lés polgármestereként, Jobb 
Gyula üdvözölte a résztve

vőket. A továbbiakban örö
mét fejezte ki, hogy a hét év
vel ezelőtt közösen eltervezett 
projekt megvalósult és a te
lepülés olyan látványosággal 
gazdagodott a Hatok teré
vel, amely minden résztvevőt 
büszkeséggel tölthet el.   

A konferencia első felét a 
2021. évi szakmai kitünteté
sek átadása zárta le. A kon
ferencia második felé ben 
szakmai előadásokat tartot
tak, többek között prof. dr. 
Sótonyi Péter, az Állat or
vostudományi Egye tem rek
tora is a 143 éves Magyar Or
szágos Állatorvos Egye sület 
jelene címmel, majd sor ke
rült további elismerések át
adására is. 

A rendezvény végén 
a résztvevők a település 
Faluházának falán elhelyezett 
emléktáblát koszorúzták meg 
és tisztelegtek a tudós állat
orvosok emléke előtt. 

Szakmai konferencia 
és tisztelgés a „kulcsi hatok” előtt
Állatorvosok találkozója 

 A XIX. Fejér Megyei Állatorvosi Napon megnyitó beszédet tartott a polgármester

Az évvégi ünnepek olyan különleges idő-
szaka az esztendőnek, amikor központ-
ban a szeretet, boldogság és a meghittség 
érzése áll, amelyet Kulcs polgármestere-
ként a település minden lakójával együtt 
megélni a legnagyobb ünnep számomra. 

Ezért egyrészről azt gondoltuk, hogy 
az igazi öröm, úgy születik meg szívünk-
ben, ha másokat, az embertársainkat is 
örvendeni látjuk. Így decemberben több 
eseményt is szerveztünk – amelyre sike-
res pályázataink lehetőséget biztosítottak 
– az ünnepi időszakra településünk lakó-

inak: volt mikulás buli, Luca napi stand-
up, falukarácsony és halfőző verseny is.

Másrészről az önkormányzati és kö-
zösségi munkával településünk közös ka-
rácsonyfája alá is számos ajándék került.  
Hosszú lenne felsorolni, mi minden válto-
zott községünkben az elmúlt időszakban és 
évben (erről majd részletesen a hivatalos 
beszámolókban olvashatnak), köszönhető-
en a képviselőtestületnek, a hivatali és in-
tézményi dolgozóknak és a lakosság támo-
gatásának. De személyes örömmel tölt el, 
hogy a község fejlődése lépésről-lépésre az 

előre kijelölt úton halad. Hangsúlyozom, 
hogy ezek az eredmények távolról sem csu-
pán egyéni bravúrok, hanem sok ember te-
remtő munkája van benne, amelyet a kö-
zösség jobbításáért végeztek és amelyet ez-
úttal is nagy tisztelettel köszönök. 

Kérem az újévben is, hogy munkájuk-
kal, támogatásukkal, türelmükkel és kitar-
tásukkal járuljanak hozzá Kulcs fejlődésé-
hez és kívánok mindenkinek egészségben, 
sikerekben gazdag és boldog 2022-t!

Jobb Gyula 
polgármester

Munka, támogatás,  
türelem és kitartás
Polgármesteri újévi köszöntő 

A meghívó alapján 
2021. december 15-
én közmeghallgatásra 
hívta Jobb Gyula 
polgármester a kulcsi 
lakosságot. 

A 16 órakor kezdődő rendez
vényt a polgármesteri hivatal 
dísztermébe hirdették meg a 
képviselőtestület nyílt ülése 
után. Az eseményen azonban 
a lakosság részéről egyetlen 

résztvevő sem jelent meg. Így 
a képviselői tevékenységről 
szóló beszámolókról akkor 
nem esett szó, de elolvashatják 
a www.kulcs.eu oldalon vagy 
lapunk hasábjain januári, feb
ruári, illetve márciusi száma
inkban. Ugyanakkor a január
ban felálló új kulcsi szociális 
intézmény munkatársai meg
jelentek és bemutatkoztak – 
nyilvánosság hiányában – a 
képviselőtestületnek.  

Bemutatkoztak a szociális 
intézmény dolgozói
Közmeghallgatás volt decemberben 

 Az új Kulcsi Szociális Intézmény csapata 
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A múlt év végén a 
kisapostagi Dunai 
Gyöngy Yachtkikötő 
és Bárka Vendéglő 
épületében tartotta 
alakuló ülését a Fejér 
Megyei Önkéntes 
Kutató Mentőalapítvány.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, 
Jobb Gyula, Kulcs polgármes
tere és Nagy Attila, Kisapostag 
polgármestere magánember
ként elhatározták, hogy olyan 
mentőalapítványt hoznak lét
re, amely kutató és vízimentő 
tevékenységével segíteni tud
ja a Fejér megyében élő és 
tartózkodó személyek magas 
színvonalú mentését és kutatá
sát, többek között a Duna ezen 
szakaszán. Az eseményen részt 
vett Reszegi Imre, az Országos 
Mentőszolgálat Fejér megyei 
vezető mentőtisztje is.

Az alapító okirat aláírása 
előtt dr. Molnár Krisztián el
mondta, hogy Fejér megyé
ben elsőként a Duna men
ti régióban és a Velencei
tavon végzik majd a kutató 
és vízimentő tevékenységüket, 
de kutyás mentés is segíti majd 
a szolgálatot. Az alapítvány
ban olyan kiváló szakembe
rek dolgoznak majd, mint 

Reszegi Imre kuratóriumi el
nök, Kovacsik Milán mentő
ápoló, az alapítvány titkára, 
Nagy László Dávid mentő
technikus, Partizer Csaba és 
Daróczi Orsolya kutyakikép
zők. Ezek a szakemberek ga
ranciát jelentenek arra, hogy 
magas színvonalú szolgálatot 
teljesít majd ez a szervezet. A 
kitűzött célok nagyon fontos 

fejlesztéseket, erőforrásokat 
igényelnek eszköz, humán
erőforrás vagy képzés vo
natkozásában, de közéleti te
vékenységük révén azon dol
goznak majd, hogy ezek meg
valósuljanak.

Jobb Gyula elmondta, hogy 
Duna menti településvezető
ként mi sem természetesebb, 
minthogy az ügy mellé állt. A 
Duna önmagában nagyon sok 
veszélyt hordoz, a horgászat, a 
hajózás mind kockázati ténye
zők. Úgy gondolja, a budapes
ti tragédia is jól mutatja, hogy 
akkor is szükség lett volna egy 
ilyen szolgálatra.

A Fejér Megyei Önkéntes 
Kutató Mentőalapítvány alapí
tó okiratának aláírása után a 
kuratóriumi tagok megtartot
ták az első ülésüket. A három
százezer forintos alaptőkével 
létrehozott mentőalapítvány 
kulcsi székhellyel működik 
majd. Tevékenységüket támo
gatva, vagyoni hozzájárulással 
bárki csatlakozhat a fentebb 
megfogalmazott fontos célok 
megvalósításához – olvashat
tuk a Dunaújvárosi Hírlapban, 
Kállai Félix írásában. 

 Önkéntes kutató mentőalapítvány 
hoztak létre a védelmünkre 
 Vízimentőkre nagy szükség van egy olyan vízparti településen mint Kulcs 

 Jobb Gyula szerint a Duna önmagában nagyon sok veszélyt hordoz, a horgászat,  
a hajózás mind kockázati tényezők 

 Jobb Gyula, dr. Molnár Krisztián, Reszegi Imre és Nagy Attila az alapítók

Kulcs önkormányzata 
szervezte a Mikulás-buli 
elnevezésű rendezvényt 
december 5-én 
vasárnap. 

A rendezvény sikerét jól mu
tatja, hogy a kulcsi faluházra 
– minden túlzás nélkül állít
hatjuk – kirakhatták volna 
a megtelt táblát. A gyerme
kek és szüleik már kora dél
utántól várták a nagyszakállú 
Télapót a népszerű közösségi 
helyszínen. 

A már megszokott progra
mok között az arcfestés ké
szítése volt az egyik legnép
szerűbb, a gyerekek hosz
szan kígyózó sorban vár
ták, hogy sorra kerüljenek. 
Hasonlóan kedvelt volt a 
kézműveskedés, de a goffri 
és pattogatottkukoricapult

nál is óriási volt a nyüzs
gés.  A Mikulásvárásban a 
DiriDongó Együttesakik 
nem előszőr látogattak tele
pülésünkre – interaktív mű
sorával, nagy sikerrel szóra

koztatta a gyerekeket és per
sze szüleiket. A közösen el
énekelt dalok hatására végül 
megérkezett Kulcsra a várva 
várt Télapó a gyerekek legna
gyobb örömére, akik cserébe 

énekkel, versekkel örvendez
tették meg a piros ruhást. Az 
ünnepi délután valóban fel
szabadult mókázással, buli
zással, és a Mikulással közös 
fotózkodással fejeződött be.

A néphagyomány szerint 
Luca napjához számos 
hiedelem és népszokás 
kötődik.  

Például bizonyos dolgokat 
nem volt ajánlott Luca napján 
végezni, mert szerencsétlen
séget hozhattak, ugyanakkor 
őseink a legkülönfélébb jóslá
sokra is alkalmasnak tartották 
ezt az időszakot.

A nők számára úgynevezett 
dologtiltó nap volt, mert ilyen
kor mindenhol boszorkányok 
leselkedtek. Ezen a napon ti
los volt dolgozni, tüzet gyúj
tani, kenyeret sütni és varrni, 
mert büntetésből Luca bevarr
ta a tyúkok „tojókáját”. Nem 

volt szabad fonni, szőni sem, 
mert úgy tartották, Luca ösz
szekeveri a fonalat, kóccá vál
toztatja, és kócot tesz a vét

séget elkövető eszének helyé
re.  Kijelenthetjük tehát, hogy 
december 13a a legfontosabb 
téli „asszonyi” ünnep. A falu

házban rendezett műsorban, 
fontos szerep jutott a tréfál
kozásnak, mivel párkapcsola
ti, szerelmi, férjfogó és jósló 
hagyományokból sincs hiány a 
nap kapcsán. Ehhez kapcsoló
dóan a Lucanapot megelőző 
este Kulcson az önkormány
zat különleges meglepetés
sel várta a lakókat, elsősor
ban a hölgyeket. Egy inter
aktív színházi terápia, a 
Kurtizánképző című, párkap
csolati stand up előadás so
rán Kurtizánképző Zina ar
ra tanította az érdeklődőket, 
hogy hogyan fordítsák át a 
feszítő hétköznapok őrületét, 
a fáradtságot, a dühöt vagy a 
kétségbeesést humorba. 

 Kulcson járt a nagyszakállú Télapó
 Hatalmas gyerek buli volt a Faluházban, zenével tánccal, finomságokkal és arcfestéssel 

 A rendezvény sikerét jól mutatja, hogy a faluházra  kirakhatták volna a megtelt táblát

 Meglepetés Luca-nap a Faluházban
 Interaktív színházi terápia: hogyan fordítsák át a hétköznapok őrületét a dühöt humorba  

 December 13-a a legfontosabb téli „asszonyi” ünnep 
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Településünkön ebben 
az évben minden 
adventi hétvégére jutott 
valami különleges, 
ünnepi program, amelyet 
a szervezők a kulcsi 
közösségnek szántak.

Lapunkban is olvashatnak 
a Mikulásbuli elnevezésű, 
vagy a Lucanapi rendez
vényről. A negyedik adventi 
hétvégén, pontosan december 
18án, szombaton falukará
csonyra hívták a szervezők az 
érdeklődőket. 

Az önkormányzat ünnepi 
eseményét a faluházban és az 
épület előtti téren tartották. A 
programok délután 13 órakor 
kezdődtek. 

Elsőként Jobb Gyula, a te
lepülés polgármestere köszön
tötte az ünneplő lakosságot. A 
polgármester a karácsonyi bé
ke, elcsendesedés, befelé for
dulás érzését a mai rohanó, az 
ünnepre is kapkodóan készülő 
mindennapokkal állította szem
be. Kiemelte, hogy a karácsony
kor megélt szeretetből hosszú tá

von is lehet töltekezni és min
den kulcsinak boldog ünnepeket 
kívánt a kulcsiak első embere. 

A köszöntő után a Vidám 
Emberek Közösségének tagjai 
adták elő a karácsonyi műso
rukat. A vidám hölgykoszorú 
karácsonyi dalokat énekelt, és 
Csuhai Gyuláné Erzsike pedig 
egy különlegesen szép szavalat
tal örvendeztette meg a vers
értő közönséget. 

A folytatásban Szávolovics 
Gabriella nóta és dalénekes 
karácsonyi műsorát hallgat
hatták meg az érdeklődők. A 

nemzeti érzelmű műsort elő
adó énekesnő ezúttal is nagy 
sikert aratott. 

Nemkülönben, mint a 
Bolondos téli utazás cí
mű műsorral érkező Kautzky 
Armand – aki James Bond, a 
007es titkosügynök magyar
hangjaként is ismert – és Balog 
Tímea. A művészek ünnepre 
hangolódó meghitt, de egyben 
humoros, zenés összeállításra 
rengetegen voltak kíváncsiak. 

A falukarácsonyt hagyomá
nyosan az adventi vásár egé
szítette ki, ahol helyi kézmű
vesek remekműveiből lehetett 
válogatni. 

A településen munkálkodó 
Segíteni jó Kulcs elnevezésű 
karitatív szerveződés is jelen 
volt a rendezvényen. A kulcsi 
közösség a helyszínen egy óriá
si üstben kétszázötven gombóc 
töltött káposztát főzött. 

A lelkes csapat célja kettős 
volt: a főtt étellel a rászoru
lókat kívánták megvendégel
ni, és az ünnepi ajándékélel
miszercsomagjaikhoz további 
adományokat is gyűjtöttek, az 
aktivisták beszámolói alapján 
szép sikerrel. 

– Mátéfi Eszter kezdeménye
zésére, szintén Mátéfi Eszter és 
dr. Grum Mamo szponzorálá
sával, Lukács Anita vezetésé
vel készítette a lelkes főző brigád 
a káposztát. Az önkormányzat, 
Jobb Gyula polgármester és a 
jegyzőasszony teljes támogatá
sával. Sőt, a helyszínen az ön
kormányzati forralt bor és forró 
tea fogyasztás becsületkasszájá
nak bevételét is megkaptuk a sa
ját gyűjtésünk mellé az akcióink 
megvalósításához – mondta el a 
főszervező Markovicsné Gizus. 

Falukarácsony: James Bond-al  
és töltöttkáposztával
Hosszú távon is lehet töltekezni a szeretetből a polgármester szerint 

 Kautzky Armand egy bolondos téli utazásra kalauzolta el  
a nézőket

Csuhai Erzsike gyönyörű verseléssel vezette fel  
a vidámak  műsorát

 Mátéfi Eszter, Horváth Mónika, Márkovicsné Gizus

A zarándoklat sajátos, 
aktív meditációs 
gyakorlat, amely több 
világvallás gyakorlatában 
előfordul, de mindig 
társas esemény, amely 
közösséget szervez és 
teremt. 

Kulcson van egy aktív csa
pat akik minden a települé
sünk felé járó zarándoklat
hoz kapcsolódnak, sőt alkotó 
szervezői. A szűkebb és tá
gabb térségben is elismert, 
kulcsi székhelyű Mezőföldi 
Keresztény Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület 
elnökét Sibáné Molnár 
Brigittát kérdeztük az elmúlt 
évről. 

Nyolcadik éve már, hogy 
Nagyboldogasszony ünnepe 
táján zarándokok ezrei indul
nak el a Mária Úton. Ebben 
az évben augusztus 14én te

lepülésünkről Adonyba mint
egy húsz fős elszánt csoport 
zarándokolt a családok fele
lős férfitagjaiért. A Mária Út 
Egyesület által kezdeménye
zett nemzetközi zarándok
lathoz kapcsolódott egyesü
letünk.  A résztvevők 9 óra
kor találkoztak Kulcson, a 
kezdményezésünkre az ön
kormányzat által megszépí
tett környezetű Arany János 
utcai keresztnél. Innen kö
rülbelül hét kilométert gya
logoltak Adonyba a helyi za
rándokok, a Cziglertónál ké
szülő kápolnához. Ott a házi
gazda Magyar Attila fogadta, 
majd a tónál készült félsziget
re kalauzolta a zarándokokat. 
Ahol a többéves hagyomány
nak megfelelően egy szerény 
agapé keretében gondolatokat 
cseréltek a nap témájáról, dr. 
Menyhárt Ferenc segítő köz
reműködésével. Nagy szere

tettel készülünk erre az ese
ményre minden évben. 

A kistérségben te
hát a Mezőföldi Keresztény 
Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület szervezte ezt az 
1Úton programot, csak úgy, 
mint a Nemzetközi Eucha
risztikus Kongresszusra za
rándokoló Máriagyűdtől 
Budapestig tartó gyalogos 
menetet megyénkre vonat
kozó szakaszát. E tekintet
ben térségünkben több meg
állója is volt, szeptember 
7étől 10éig Alsószentivánon, 
Dunaújvárosban, Adonyban és 
Ercsiben is. A szálláshelyeken 
mindenütt kis esti programmal 
vártuk, illetve várták a helyi ön
kéntesek a zarándokokat. Így 
Alsószentivánon a cecei kó
rus és Pitti Katalin énekelt, 
Dunaújvárosban Farkas Lajos 
tartott előadást. Adonyban a 
résztvevőket a templomban 

tartott szentmisével, majd utá
na a művelődési házban tar
tott összejövetellel várták és 
Ercsiben szintén a templomba 
előadással, étellel és szent misé
vel várták a vándorokat. Mi vé
geztük az útvonal és a kapcsola
tok kialakítását, a szálláshelyek 
és helyi önkéntesek leszerve
zést, az étkezést és a programo
kat is megszerveztük, együtt él
tünk a zarándokokkal, kísértük 
és segítettük útjukat. Az volt a 
célunk, hogy minden települé
sekhez eljusson a kongresszus 
öröme. A zarándokok ezért 
Kulcson is megálltak, ahol 
Jobb Gyula polgármester kö
szöntötte és megvendégelte a 
vándorokat. Minden település 
így Kulcs is egy szalagot kötött 
a zarándokok zászlójára, amit 
aztán Szentatya áldott meg a 
misén. Ezt a szalagot vissza
kaptuk a templomukba.  

Mindez nem sikerült vol
na így az egyesületünk tag
jai nélkül: Radnóné Erzsike, 
Moró Piroska, Sipos Kinga, 
Menyhártné Zsiros Mária és 
dr. Menyhárt Ferenc. Állandó 
segítő civilszervezetek, akik 
szintén segítik a munkánkat: 
a Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület, valamint a Vidám 
Emberek Közössége. Az ön
kormányzat és a polgármester 
Jobb Gyula támogató együtt
működése is sokat jelent szá
munkra. Köszönöm elnök
ként is az elmúlt év munká
ját. Köszönjük a résztvevőknek 
a közös, feledhetetlen élménye
ket. Boldog és egészségben, 
szeretetben gazdag 2022őt 
kívánok mindenkinek a ma
gam és az egyesület nevében 
egyaránt.

Keresztényi, kulturális és 
hagyományőrző közösségi szemlélet
A nagy jelentőségű zarándoklatok térségi szakaszát szervező egyesület év eleji összefoglalója 

 A  Mária Út Egyesület kezdeményezéséhez kapcsolódott a kulcsi csapat is
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Településünk fejlődéséhez elengedhetetlen  
a megfelelő mennyiségű pénzügyi forrás.  
Jelentős iparűzési adó bevétel nélkül a fejlesztések 
finanszírozását a pályázati bevételekből kell a 
döntéshozóknak megtervezni, kigazdálkodni. Ezért az 
önkormányzat deklarált szándéka szerint kifejezetten 
nagy hangsúlyt és jelentős erőforrásokat fektet a 
pályázati munkára, a környező települések által 
irigyelten nagy sikerrel.  

2021ben rekord összegű, 1.369.712.949 Ft összegű forrás állt 
rendelkezésre Kulcs fejlesztési céljaira, amelyet pályázati forrá
sokból nyertünk el. Emellett a kiemelt gazdasági övezet kapcsán 
további 175 millió forint támogatásban részesült településünk. 
Írásunkban a 2021. évi pályázati munkáról készítettünk ösz
szefoglalót. Bemutatjuk a folyamatban lévő és megvalósult fej
lesztéseket, a 2021ben benyújtott tendereinket, valamint távlati 
fejlesztési terveinket is.    

Folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések

1. A Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció csatornázása és 
csatorna Hálózat Fejlesztése: – Ez a beruházás évtizedek 
óta váratott magára. A projekttel a település mintegy 1500 
háztartása kapcsolódott be a szennyvíz kezelés hálózatába.  
A  2 066 704 973 forint összegű projekt kormányzati beru
házással valósult meg több település konzorciumával. A meg
valósulás kezdete: 2018. megvalósulás: 2021. 12 hó

2. Szilárd biomassza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer 
létesítése Kulcson: – A projekt során sajnos a közbeszerzé
si eljárás során kiválasztott kivitelező nem tudta elvégezni a 
vállalt feladatot, jelenleg peresítés alatt állunk. Elnyert támo
gatás: 189 183 500 forint volt. A projekt megvalósulásától a 
Képviselőtestület egyhangú döntéssel elállt, a kapott támo

gatási összeget már vissza is utaltuk a Magyar Államkincstár 
részére. A félkész épületet a Képviselőtestület saját kommu
nális céljaira kívánja a jövőben felhasználni: az épületet gaz
daságikommunális épületként tervezi befejezni és a telepü
lés fejlesztés, gondozás feladatokat ott fogják ellátni a kol
légák, szintén ott fog a település üzemeltetéssel kapcsolatos 
eszközparkja is helyet kapni. 

3. A helyi identitás és kohézió erősítése Adony térségében – a 
pályázati támogatás segítségével a lakosság részére rendezvé
nyeket tartottunk, megépítettünk egy rendezvényteret, majd 
utolsó projektelemként az Idősek Napja került megrende
zésre október 1jén. Elnyert támogatás: 6.000.000 Ft volt. A 
megvalósulás befejezése: 2021. december hó.

4. WIFI4EU – Ingyenes wifi hot spot hálózat kiépítése  
(10 db hot spot ponttal) Elnyert támogatás: 5.250.000 Ft volt, 
a megvalósulás 2021. szeptemberében megtörtént. 

5. Az egészségügyi alapellátórendszer komplex infrastruktu
rális fejlesztése Kulcson – a projekt jelenleg áll, sajnos a 
közbeszerzés során kiválasztott kivitelező itt sem tudta el
végezni a vállalt feladatot, jelenleg peresítés alatt állunk. A 
Képviselőtestület úgy döntött, hogy az orvosi rendelő bő
vítését megvalósítja, jelenleg az elmaradt feladatok felülvizs
gálata és a tervek alapján a költségek kiszámítása folyik, ha
marosan kiírja az Önkormányzat az újabb közbeszerzési el
járást a kivitelező kiválasztása érdekében. Elnyert támoga
tás: 100.000.000 Ft, megvalósulás várható befejezése: 2022. 
december 31.

6. Leader: A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása 
a vidéki települések lakói számára – A projekt segítségével 
a településen 5 db buszmegállót újítottunk fel. Elnyert tá
mogatás: 5.000.000 Ft, megvalósulás befejezése: 2021. szept
ember 30.

Fejlődés Kulcson 2021-ben
Összefoglaló Kulcs Községi Önkormányzat pályázati munkájáról  

7. Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson – A projekt spe
cifikus céljai: új bölcsődei férőhelyek kialakítása és a meg
lévők korszerűsítése ingatlankiváltással, új telephely létesí
tésével. A jelenlegi 14 férőhellyel szemben 26 kisgyermek 
korszerű, a kor elvárásainak és a helyi igényekhez illesz
kedő ellátása kerülhet ily módon sor. A bölcsőde megépí
tése a helyszín változás miatt még nem kezdődhetett meg, 
hiszen az Önkormányzat tulajdonába csak 2021. decembe
rében került a megvalósulási helyszín az óvoda közvetlen 
szomszédságában. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészí
tése folyik a kivitelező kiválasztása érdekében. Elnyert tá
mogatás: 247.089.019 Ft, megvalósulás várható befejezése: 
2023. június 30.

8. Kulcs, Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása – önkor
mányzatunk földcsuszamlás helyreállítása érdekében nyújtott 
be vis maior támogatási igényt. A támogatásból a további 
omlás és földcsuszamlás megelőzése érdekében csőcölöpökre 
lealapozott talplemezes szögtámfallal kívánjuk megtámasz
tani a partfalat, és vápás vízelvezető út kiépítését tervezzük. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik a kivite
lező kiválasztása érdekében. Elnyert támogatás: 122.027.000 
Ft, megvalósulás várható befejezése: 2022. december 31.

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga
tása – Óvodai tetőszerkezet csere – a projekt keretében az 
állandóan beázó, korszerűtlen, fizikailag leromlott tetőszer
kezetét cseréltük le. Elnyert támogatás: 29.438.385 Ft, meg
valósulás befejezése: 2021. szeptember 30.

10. Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása – az elmúlt év 
végén kormányzati támogatást kaptunk A munkálatok rész
ben elkészültek. Az engedély nélkül végezhető fejlesztésben 
a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező felújí
totta a Faiskola, a Muskátli utcákat, és az Erősítő utca, a 
Göböljárás, valamint a Sőtér sétány egy részét.  Az engedély 
köteles területeken is sor került az engedélyek megszerzését 
követően a közbeszerzési eljárás megindítására, várjuk a ki
vitelező kiválasztását, és várhatóan jövő nyár elejére megva
lósul a Rákóczi utcában a járdaépítés, a Hatok terének és a 

hozzá kapcsolódó parkolónak a teljes felújítása. Elnyert tá
mogatás: 220.000.000 Ft,  megvalósulás várható befejezése: 
2022. június 30.

11. Közműfejlesztési feladatok támogatása – az elmúlt év végén 
kormányzati támogatásból indult el a víziközmű fejlesztés 
keretében az ivóvíz gerinc vezeték kiépítését a Csalogány, 
a Cinke, a Radicsa, a Kőbányai, az Adonyi utcákban és a 
Rigó közben. Lefolytatódott a tervek hatósági engedélyezte
tési eljárása. Jelenleg  a közbeszerzési eljárás folyik a kivite
lező vállalkozás kiválasztása érdekében. Várhatóan 2022. au
gusztusára épülhet meg a hiányzó gerincvezeték és történ
het meg az ingatanok ivóvízzel való ellátása. Elnyert támo
gatás: 60.000.000 Ft, megvalósulás várható befejezése: 2022. 
december 31.

12. Szociális feladatok támogatása – Szociális intézményrendszer 
kialakítása – a kormányzati támogatás segítségével tudtuk 
megvásárolni a már 50%os önkormányzati tulajdonban lé
vő ingatlant, melyben 2022. január 1. napjától megindítjuk a 

  Tíz pontból álló ingyenes wifi hot spot hálózatot építettünk ki, 
így a focipályán is van  

 A beruházás segítségével mintegy 1500 háztartás 
kapcsolódott be a szennyvíz hálózatába

  Az állandóan beázó, korszerűtlen, fizikailag leromlott 
tetőszerkezetét cseréltük le

 Kormányzati támogatásból indult el az ivóvíz gerinc vezeték 
kiépítése a többi között az Adonyi utcában is

 A  támogatás segítségével egy projekt-elemként megrendeztük 
az Idősek Napját

(Folytatás a 10. oldalon.)
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Kulcsi Szociális Intézményt. Az intézményben az idősek nap
pali ellátása, a házi segítségnyújtás, a család és gyermekjó
léti szolgálat és a szociális étkeztetés kap méltó helyet. Ez a 
szolgáltatás már régóta váratott magára, egyes elemeit ugyan 
a szomszédos település önkormányzatával társulva eddig is 
elláttuk, de a szolgáltatásra a megnövekedett igény, a lakos
ság számának örvendetes növekedése miatt elengedhetetlen 
szükséglet mutatkozott. Elnyert támogatás: 40.000.000 Ft. 

13. Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása – a kormányzati 
támogatás keretében buszforduló kialakítása van folyamat
ban. Az új buszforduló kialakítását az teszi szükségessé, hogy 
a jelenlegi buszvégállomás a település belső részén található, 
ezáltal nem érinti a buszjárat a település valamennyi pontját, 
illetve távol esik a 6os számú főút melletti, Kulcs telepü
lés helyközi megállójától. Itt jelentős utasformalom bonyoló
dik, de nincs közvetlen buszmegálló csomóponti kapcsolata 
a helyi járatokkal. A projekt megvalósításával lehetővé vá
lik a helyi adottságokhoz és igényekhez illeszkedő települési 
infrastruktúra szolgáltatáskínálat bővítése. Jelenleg a kivi
telező a fejlesztési feladatokat készíti elő. Várhatóan a teljes 
megvalósulásra 2022. június végén fog sor kerülni. Elnyert 
támogatás: 44.800.000 Ft.

14. Kulcsi Hajóállomás, Vendégház és környezete aktív vízi tu
risztikai központtá fejlesztése – Aktív turisztikai fejleszté
sünk központjában a mobilitáshoz kapcsolódó infrastruk
túrafejlesztés, valamint  integrált turisztikai termékfejlesz
tés áll. Projektünk, egy turisztikai értelemben kihasználatlan 
Duna menti település, Kulcs térségi szintű, aktív turisztikai, 
tematikus fejlesztését szolgálja a térségi jelentőségű turisz
tikai attrakciók fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatói 
hálózatfejlesztésre, termékfejlesztésre épített koncepcióján, 
projekttevékenységeken keresztül. Tevékenységeink a belföldi 

turizmus élénkítését célozza, és a folyamatosan növekvő bel
földi keresletre építve projekttevékenységeink olyan attrak
ció és termékfejlesztést eredményeznek, amely végeredmé
nyében a turisták tartózkodási idejét, költési hajlandóságát 
növelik, és egyáltalán, a hazai aktív turisztikai kínálati pa
lettára helyezik Kulcs települést és a község Duna parti vízi 
lehetőségeit. A projekt során folyamatban van a beruházás 
megvalósítása. A beruházás várhatóan 2022. őszére fejező
dik be. Elnyert támogatás: megvalósulás várható befejezése: 
100.000.000 Ft. 

15. „Tisztítsuk meg az országot!” – az illegális hulladéklerakók 
felszámolása II. ütem – a pályázati támogatás keretében Kulcs 
településen egy 9 db nagyfelbontású, éjjel és nappal is folya
matosan üzemelő térfigyelő kamerarendszer kiépítésére ke
rült sor, mely a helyszínnek megfelelő autonóm, napelemes 
megtáplálásnak köszönhetően 24 órában szemmel tartja a 
megfigyel területet és ha ott mozgást észlel, távoli riasztás
sal képes jelezni, valamint saját tárhelyére rögzíti a kamerák 
által felvett képeket, videókat. A rendszer segítséget nyújt az 
illegális hulladék elhelyezői ellen, de ugyanígy biztosítja a 
közbiztonságot is. Elnyert támogatás: 20.157.000 Ft, megva
lósulás befejeződött 2021. nyarán. 

16. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” 
csapadékvíz elvezetés – benyújtottuk pályázatunkat a Temető, 
a Deák és a Bartók utcákat érintő csapadékvíz elvezetését 
tervezzük, vízelvezető út megvalósításával. A projekttel 
135.000.000 Ft támogatást nyertünk el, jelenleg az engedé
lyes kiviteli tervek készítése van folyamatban, közbeszerzé
si eljárás során kell majd a kivitelezőit itt is kiválasztani A  
megvalósulás várható befejezése: 2023 júniusa.

17. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – a 
pályázat keretében Kulcson a Kőris, a Rákóczi Ferenc és az 
Arany János utca felújítása fog megtörténni. A beruházás in

Fejlődés Kulcson 2021-ben dokoltságát az utak rendkívül megromlott állapota igazolja.  
A támogatás felhasználása 2022. év szeptemberéig fog meg
valósulni. Elnyert támogatás: 39.817.504 Ft. 

18. Orvosi eszközök beszerzése – a támogatásból a Kulcsi Egész
ségház felszerelését bővítjük ki, a felnőtt és gyermek házi
orvos, a fogorvos és a védőnők által leadott igények alap
ján. Elnyert támogatás: 1.979.113 Ft, megvalósulás várható 
befejezése: 2022. június 30.

19. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – Kulcsi 
temető felújítása – A pályázati támogatásból a rendkívül le
romlott állapotú, a jogszabályoknak abszolút nem megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező ravatalozónkat kívánjuk felújíta
ni. Sor kerül a ravatalozó épületének bővítésére, kialakítás
ra kerül egy vizesblokk és egy szolgálati helyiség, akadály
mentes közlekedés biztosítása történik, és a ravatalozóhoz 
közvetlenül kapcsolódó, új urnafal kialakítása valósul meg. 
Emellett a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló halott 
hűtő is beszerzésre kerül. A megvalósítás most kezdődik, 
szeptemberben került kiválasztásra a kivitelező, az épület
nek 2022. június 30ra kell elkészülnie. Elnyert támogatás: 
29.970.988 Ft. 

20. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Sőtér 
sétány felújítása – A felújítás során a meglévő aszfaltos út 
elhasználódott felső kopórétegének cseréjére kerül sor, va
lamint az útburkolat új szegélykővel kerül lehatárolásra. Ez 
az út látja el a településen a Duna partra lejutást a déli te
rületen a település szerkezeti adottságai miatt, ezért ez az 
út rendkívül forgalmas és fokozott terhelésnek van kitéve. 
A beruházással mintegy 334 fm út újul meg 4,8 m széles
ségben. Elnyert támogatás: 20.000.000 Ft, megvalósulás vár
ható befejezése: 2022. december 31.

2021-ben benyújtott tendereink 

1.  Helyi önkormányzatok felhalmozású célú kiegészítő támo
gatása – belterületi utak, járdák, hidak felújítása (nyertes, 
elnyert támogatás: 20.000.000 Ft)

2.  „Tisztítsuk meg az országot!” – az illegális hulladéklerakók 
felszámolása II. ütem (nyertes, elnyert támogatás: 20.157.440 
Ft)

3.  „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejleszté
sek” csapadékvíz elvezetés (nyertes, elnyert támogatás: 
135.000.000 Ft)

4.  Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közös
ségszervező bértámogatása (tartalék listán)

5.  Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – te
mető felújítás (nyertes, elnyert támogatás: 29.970.988 Ft)

6.  Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása (nyer
tes, elnyert támogatás: 40.000.000 Ft)

7. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés (nyer
tes, elnyert támogatás: 5.000.000 Ft)

8.  Kommunális eszköz beszerzése (nyertes, elnyert támogatás: 
11.112.500 Ft)

9. Orvosi eszközök beszerzése (nyertes, elnyert támogatás: 
2.000.000 Ft)

10. Felelős állattartás elősegítése (nyertes, elnyert támogatás: 
1.404.127 Ft)

11. NMI – kistelepülési önkormányzati rendezvények támoga
tása I. (nyertes, elnyert támogatás: 1.000.000 Ft)

12. NMI – kistelepülési önkormányzati rendezvények támoga
tása II. (nyertes, elnyert támogatás: 2.000.000 Ft)

13. Országos Bringapálya program (pumpapálya építés) (be
nyújtva, bírálat alatt)

14. Országos Futópálya program (benyújtva, bírálat alatt)
15. Szociális tűzifa (nyertes, elnyert támogatás: 1.540.000 Ft)
2021. évben elnyert támogatás összesen: 324.220.055 Ft 

A következő évek pályázati forrásból 
megvalósítani kívánt fejlesztései 

2022. év tervezett pályázati kérelmei: 
1. TOPPLUSZ „Élhető települések” – Elválasztott rendszerű 

csapadékvíz elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs te
lepülésen

2. TOPPLUSZ „Élhető települések” – Rácalmás – Kulcs közti 
kerékpárút létesítése

3. TOPPLUSZ „Önkormányzati épületek energetikai korsze
rűsítése” – Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

4. EBR Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása – Polgármesteri Hivatal belső felújítá
sa, eszközbeszerzése

5. Magyar Falu Program: 
a)  Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 

– Közösségi terek fejlesztése
b)  Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 

– Kulcs település belterületi útjainak szilárd burkolattal 
való ellátása: Nyár, Ősz utcák

c)  Kommunális eszköz beszerzés
d)  anya és falugondnoki buszok beszerzése: Kulcsi Szociális 

Intézmény részére falugondnoki busz beszerzés
e)  Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 

Bölcsőde udvar fejlesztése
f)  Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és kö

zösségszervező bértámogatása
g) Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fej

lesztése

Távlati fejlesztési céljaink: 
1. Iparterület infrastruktúra kiépítése (vízi közmű és útépítés)
2. Idősek nappali otthona bővítése és eszközfejlesztése
3. Belterületi utak felújításának folytatása
4. Víziközmű kiépítése – ivóvíz kiépítése a hiányzó település

részeken
5. Szennyvíz kiépítése II. ütem
6. Vízi turizmus fejlesztése
7. Közösségi tér fejlesztése (Császár tanya)
8. Járdarendszer fejlesztése
9. Közvilágítás bővítése

 A forrásból a Kulcsi Hajóállomás, Vendégház és környezete 
aktív vízi turisztikai központtá fejlesztése a cél

(Folytatás a 9. oldalról.)

 „Tisztítsuk meg az országot!” program célja az illegális 
hulladéktelepek megszüntetése 
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A Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-
testületének valamennyi tagja elkészítette a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően a 2021. 
évi munkájáról a beszámolót. Lapunk hasábjain 
három részletben közöljük majd az önkormányzati 
vezetők munkájáról készült tájékoztatókat, 
amelyeket teljes terjedelmükben,  változtatás nélkül 
olvashatnak.  

Tisztelt Kulcsi Választópolgárok!
Az elmúlt év, az 5 éves ciklus második éve volt. Az ösz
szecsiszolódás időszakán túl továbbra is tettre és komp
romisszumra kész gondolkodással álltunk neki az előttünk 
álló feladatoknak. Ezt muszáj hangsúlyoznom, hisz nélkü
lözhetetlen a gördülékeny és hatékony együttműködéshez. 
Továbbra is elláttam a Gazdasági és Szociális Bizottság 
vezetői feladataimat, valamint kiemelt megbízásként az 
Adonyi Szociális Társulásból 2022. január elsejével kiválva, 
az e helyébe lépő helyi szociális intézmény, azon belül az 
idősek nappali ellátás indításának elősegítését. Feladataimat 
a törvényben előírtaknak megfelelően végeztem, felkészül
ten részt vettem valamennyi testületi és bizottsági ülésen, ez 
utóbbiak levezetésével. A többnyire online és telefonos la
kossági megkereséseket az érintettek számára továbbítottam, 
ügyeikben eljártam. 

Erre az évre is rányomta bélyegét a covid járvány, azon
ban érezhetően több lehetőséget biztosított számunkra az 
előző évnél. Ha a közösségi életünk nem is lehetett teljes, 
sokkal több rendezvényt tarthattunk, mint amit év elején 
remélhettünk.

Lehangolóan indult számunkra is az év, hisz jelentős köz
ponti adóelvonással számolhattunk, így a költségvetés össze
állításánál 39 millió Ft hiányról kellett lefaragnunk a költ
ségeinket ahhoz, hogy a törvény által előírt 0 Ft hiányt állít
hassuk be. A terveink és a lakossági jogos igények orvoslása 
így veszélybe került. Előre menekültünk. Minden lehetséges 
Ftot megpályáztunk (a teljesség igénye nélkül a vis maiortól 
a kisállat ivartalanításig bezárólag), ami hihetetlen összehan
golt, feszes munkatempót követelt minden érintettől: hétvé
gét, estéket, szabadidőt is beleértve. Ez mind plusz feladat a 
napi hatósági tevékenység mellett a hivatal dolgozóinak is.

A munka tempójára, fajsúlyára  jellemző, hogy egyegy 
testületi ülésen nem ritka a 25, közel 30 napirendi pont tár
gyalása sem. Ezeket előzőleg a bizottsági ülésen, egészsé
ges vitákkal fűszerezve egyeztetünk, majd javaslattal élünk 
a testületi ülésre.

A covidnak köszönhetően a képviselői fogadóórák elma
radtak ugyan, de a lakossági megkeresések áttevődtek on
line, illetve telefonos formára.

Ha röviden foglalhatnám össze az évet: egy hullámvasút 
volt. Igen mélyről indultunk, szinte kilátástalan helyzetből, 
de cikloni magasságba is jutottunk.

Számomra az év legdominánsabb pozitívumai:
A birtokba vett Nap Háza ingatlan felkészítése a Szociális 

intézményi feladatok ellátására.
Hosszú egyeztetések eredményeként a pálhalmai 

Agrospeciál Kft.től  közcélra megvásárolhattunk területe
ket. Ennek köszönhetően az óvoda mellett épülhet fel az új 
bölcsődénk; a sportpálya mellett pedig az új buszfordulónk 
– közel a 6os úti buszmegállókhoz és a vasútállomáshoz.

Elindult a településen a csatornahasználat. 25 évet vár
tunk rá.

Milliárdos beruházásként előkészület alatt az iskolafelújítás 
– települési szemmel egy gigaprojekt. Az iskolaudvar bőví
tésére, valamint ahhoz, hogy az eredeti tervek szerint  16 
tantermes intézménnyé bővülhessen, megvásároltuk az isko
lával szomszédos ingatlant. Negatív hozománya: a felújítás 
idejére, egy teljes tanéven keresztül más helyszínt kell biz
tosítani az iskolai oktatás számára.

Optimalizáltuk ingatlan állományunkat. A működéshez, 
fejlesztési elképzeléseinkhez nem illeszkedő ingatlanjainkat 
eladásra kínáltuk, s az ebből befolyt összegből tudtunk sza
bad forráshoz jutni, azt más fejlesztési célra fordítani pl. a 
Hadnagy féle ház megvásárlásával tudtuk az iskola terület
hiányát pótolni.

Az előző évről áthúzódóan minden kulcsi hulladékelszállí
tási szerződéssel rendelkező család számára biztosítottunk egy 
szelektív hulladéktároló edényt. Ennek utolsó osztását tavasz
szal végeztük egy elektromos hulladékgyűjtéssel egybekötve.

A sokszorosára növekedett napi teendők naprakész fel
adatellátása érdekében kigazdálkodtunk két munkakört. 
Aljegyzői feladatokkal egy meglévő munkatársnőt bíztunk 
meg, valamint régóta szükségszerűvé vált egy műszaki ügy
intéző személye.

Az év negatívuma:
A biomassza hőerőmű létesítése és az orvosi rendelő bő

vítése projektek kivitelezőjével fel kellett bontanunk a szer
ződést, hisz határidőre rendkívül alacsony készültségi fokon 
állt mindkét fejlesztés. Az időközben átlagon felüli építőanyag 
áremelkedéseknek köszönhetően a biomassza esetében a 
folytatástól is el kell állnunk. Az egészségügyi intézmény 
bővítést mindenképp be kell fejeznünk.

A szűkebb személyes találkozók lehetősége csökkenti a 
kommunikációnk mélységét. Meg kell találnunk azokat a 
csatornákat, ahol a lakossági problémák a legoptimálisabban 
felszínre kerülhetnek. Sajnos sokan a zárt csoportú facebook 
bejegyzéseiket szánják panaszaik tolmácsolására, ami a szo
kásos szélsőséges megnyilvánulásoktól sem mentes. Nagyon 
sok a tévinformáció, nemegyszer az igaztalan vádak… Nem 
ez a hely, ahol érdemi válasz várható! Valamennyiünk elér

Beszámolók a 2021-es évről  
Deák Ibolyától, Nagy Anitától, Posch Jánostól és Tóthné Vass Anitától 

hetősége nyitott. Kör emailben ugyanaz a panasz, problé
ma több kézbe érkezik, a leggyorsabb módja annak, hogy 
mielőbb érdemi döntés szülessen.

Természetesen lehet és kell is minket kritikával illetni, 
de legyen építőjellegű és jóindulatú. Tudom, hogy minden
kinek a maga problémája a legfájóbb és kevésbé boldogít
ja pl. a Nyár utcaiakat, hogy településszinten folyamatosan 
zajlik vagy épp kivitelezés előtti fázisban van az útfelújítás, 
ha a kátyúk náluk szaporodnak. Lakosságszám és forgalom 
függvényében priorizáltuk az összes utcát, s ahogy nyílik 
egy útpályázat a sorrendünknek megfelelően haladunk előre.

Mindent, de tényleg mindent összevetve túlzás nélkül ál
líthatom, hogy egy sikerévet zártunk. Olyan testületben dol
gozhatom, ahol a jó kezdeményezések táptalajra lelnek, erős a 
szociális érzékenység és a gazdaszemlélet. A hivatal dolgozói 
számunkra a biztos szakmai hátország.

Személyes képviselői évemet tekintve hihetetlen megtisz
teltetés ért. Az augusztus 20i ünnepünkön átvehettem a 
Kulcs Díszpolgára kitüntetést. Felbecsülhetetlen értékű visz
szajelzés számomra az eddigi 25 évnyi, a településért, a kö
zösségi életünkben kifejtett tevékenységemért. Őszinte kö
szönetem mindazoknak, akik e negyed évszázad alatt ezen 
úton ötleteim, tetteim megvalósulását támogatták.

Ezt követően is, hasonló – a tőlem megszokott – hozzáállás
sal számíthatnak rám! Az év vége közeledtével Mindenkinek 
békés, áldott, szeretetteljes ünnepeket és sikerekben, egész
ségben bővelkedő új esztendőt kívánok!

 Tisztelettel:
 Deák Ibolya

képviselő

Tisztelt Kulcsiak!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján az 
önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a vá
lasztópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

Ismét eltelt egy év, mely sajnos ismét csonka évnek mond
hatom az ismert járványügyi helyzet miatt. Ennek ellené
re próbáltuk munkánkat folytatni, személyesen, telefonon, 
emailben egyeztetve. Sok döntést kellett megvitatnunk, el
fogadnunk, hogy fejlődjön a település.

Az idei évben is szinte minden gazdasági ülésen és testüle
ti ülésen részt vettem. Vitáztunk, ötleteltünk képviselőtársaim
mal. Az idei év sikerének a pálhalmai területek megszerzésé
nek örülök a legjobban, mely az új bölcsöde építésének hely
szín módosítási lehetősége során fogalmazódott meg és vált va
lóra az idei év végén. Ezzel a területtel együtt a „Császártanya” 
melyet a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület tagjai évtizedek 
óta próbálnak megóvni. Az ő segítségükkel sok gyermek meg
ismerkedhetett a hagyományörző mesterségekkel. Bízom ben
ne, hogy mostmár önkormányzati segítséggel megmenthető az 
épület és tovább használható a kemencések és a gyerekek örö
mére, hagyományaink megőrzésére.

Részt vettem civilek, civil szervezetek kezdeményezései
ben – gondolok a faültetésre, szemétszedésre. 

Az idősek nappali ellátásáról januártól magunk gondos
kodhatunk, így segítve a helyi idős emberek mindennapjait.

A növekvő lakosságnak köszönhetően az iskolánkat már 
nagyon régen kinőttük, gyerekeink és pedagógusaink mél
tatlan körülmények között végzik a napi feladatokat. 2022
ben kezdődő iskola építését izgatottan várom, hogy végre 
élhető környezetben tanulhassanak gyermekeink.

Sorolhatnám... Ez az év is nehéz volt.
Volt amiről le kellet mondanunk anyagi megfontolásból, 

de azt gondolom, hogy ettől függetlenül több pozitív dön
téssel járulhattunk hozzá településünk fejlődéséért.   

Kívánok mindenkinek boldog, egészségben és sikerekben 
gazdag új évet!

Nagy Anita
képviselő

Tisztelt Kulcsi Választók!         
Képviselői munkámat az elmúlt több mint 30 éves képvise
lői munkám alatt megszokott gondossággal és odaadással 
végeztem. A covid járvány nagyobb odafigyelést kívánt a 
munkánk során. Ez magával hozta azt is, hogy az oltás mel
lett is szerveztem. Az elmúlt időszak során sok nehézséget 
gördített elénk testületi és képviselői szinten. Az első nagy 
kihívás volt a költségvetés  össze állítása amely 39 milli
óval indult és ezt kellett nulla szaldósra ki hozni. Aztán 
következett a két folyamatban lévő beruházásunk kivitelezői 
szerződésének felbontása. Aminek a vége az lett, hogy a fű
tőmű beruházást visszamondtuk egyhangú szavazással. Ezek 
a beruházások áldozatául estek  a nem várt mértékű építő
anyag áremelkedésnek. Csak az egészségház menekült meg 
az önkormányzat pénzügyi áldozataival. Aztán döntöttünk a 
szociális társulásból való kiválásról. Ami azt jelentette, hogy 
2022. január 1jével megteremtettük a Hold udvara – Nap 
háza épületben a szolgáltatás feltételeit. Közben minden 
olyan pályázatba belevágtunk ami a közösség szempontjából 
fontos és előre vivő (Bem és Deák sarki játszótér, Spanyol 
lakóparki játszótér, Sőtér út aszfaltozása , Kossuth utca 
aszfaltozása és az óvoda parkoló és környéke stb.). Én jó 
magam továbbra is kiemelten támogatom  a sportot. Ezen 
belül a labdarúgás (közel 100 fő igazolt labdarúgónk van, 
hat csapattal képviseljük Kulcsot a megyei bajnokságokban). 
Csatorna rákötést segítettem, adminisztrációs segítséget 
nyújtottam azoknak akik kérték (hivatali ügyintézés és űr
lapok beszerzése stb.). Minden hónapban újságot terítettem 
a Rádicsán és a Tányán élő állandó lakók számára. Minden 
testületi és bizotsági ülésen aktívan részt vettem. A hivatal 
dolgozói ember feletti munkával támogatták a testületi dön
tések megvalósítását. A Polgármester vezetésével a képvise
lők és a hivatal dolgozóinak együtt működése példaértékű. 
Településünk fejlődését fémjelzik az átadott és folyamatban 
lévő beruházások.

(Folytatás a 14. oldalon.)
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Ez úton kívánok minden kulcsi lakónak, üdülő és zárt 
kert tulajdonosnak és kiemelten azoknak akik segítették 
munkámat egészségben, sikerekben es boldogságban gaz
dag új esztendőt.

Posch János 
képviselő

Tisztelt Kulcsiak!
Ismét eltelt egy év, amit szintén nem mondhatunk könnyű
nek úgy, mint az előző évet sem. A képviselői beszámoló 
törvényi kötelezettségünk. Engedjék, engedjétek meg, hogy 
többes számba beszéljek hiszem együtt döntünk. Az idei 
évben is azon dolgoztunk képviselő társaimmal együtt, hogy 
a falu lakosait választópolgárait a tőlünk telhető legjobb mó
don segítsük, a felmerülő nehézségeket megoldjuk, a felada
tokat végre hajtsuk, lakó helyünket széppé élhetővé tegyük.  
E nehéz év ellenére nagyon sok nyertes pályázattal lettünk 
gazdagabbak úgy, mint útfelújítások, játszóterek, buszmeg
állók, parkolók stb. 

2022 januárjával elindíthatjuk az Idősek nappali szociális 
ellátását a Rákóczi Ferenc utca Nap Háza Hold Udvarában. 
Ez a projekt is nem kevés munkát adott mindannyiunknak, 
de elértük a célt. Az épület és a tér fog helyet adni a jövőben 
a Kulcsi és egyéb civil rendezvények helyszínének is mert 
a Faluházunk kezd kicsinek bizonyulni. Jelenleg is a kulcsi 
iskolások számára biztosítunk helyett délelőttönként és ko
ra délután, hiszen az iskolát a nagy létszám miatt kinőték. 
De jövő tavasszal megkezdődik a kulcsi iskola bővítése és 
felújítása is. Nyáron már meg is volt a Nap Ház első nyi
tó rendezvénye, egy nyárindító családi piknik és lecsó főző 
verseny keretében. 

Továbbra is szívesen látjuk várjuk a Közösségi 50 óra meg
szerzéséhez a Kulcsi és környékbeli diákokat hiszen idén is 
több szerződést is kötöttünk Középiskolákkal, hogy segít
hessünk.

Környezetünk tisztasága továbbra is fontos szempont, de 
sajnos az idei évben nem sikerült megszervezni az elektro
nikai és fém hulladék gyűjtést, de a tavasszal mindenkép
pen várható lesz! Viszont jó hír hogy tovább bővült a ka
merarendszerünk így mostanra sikerült az összes kritikus 
pontot megfigyelhetővé tenni!

A kapcsolatot továbbra is tartom a lakossággal, megke
resésükre szívesen válaszolok, és segítek szükség szerint to
vábbítom a testületnek.

Tisztelettel:
Tóthné Vass Anita

Beszámolók  
a 2021-es évről    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

   Kulcsi Szociális Intézmény 06 (25) 627-117
  Védőnő 

 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
	 Radnó-Kovács	Zita	 	 06	(70)	433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  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 
 Műszaki ügyintéző  

 Bognár Krisztián  06 (70) 636-5217

Fontos telefonszámok

Alapító:	Kulcs	Községi	Önkormányzat	•	Felelős	szerkesztő:	dr. Neumann Helga jegyző	•	Felelős	kiadó:	Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő:	Török Tímea	•	Szerkesztőség:	kulcsikronika@gmail.com	•	Készült	1500	példányban	•	ISSN	2060-6354
Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december	hónapot	kivéve,	minden	hónap	első	péntekén.	Rendezvény	plakátot	egy	oldalban	
közlünk	az	önkormányzati	rendezvények	esetében.	Féloldalban	közlünk	rendezvény	plakátot	önkormányzati	támogatású	rendezvények	esetében.	
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 küldött fotók segítségével olvasóink is megismerhetik Kulcs legfiatalabb polgárait.  

Jó egészséget kívánunk a családoknak!

Márton Ármin 
2021.10.16.

Bartók Balázs 
2021.08.11.

Bernhardt Patrik 
2021.07.14.

Jakus Olivér 
2021.12.25.

Defend Alíz 
2021.08.03.

Hegyi Ábel 
2021.07.14.

Jobb Izabella 
2021.07.13.

Asbóth László Botond
2021.09.11.

Mihály Donát 
2021.09.24.

Király Anna Luca 
2021.09.16.

Kukucska Panna Luca
2021.07.07.

Molnár Nimród Csaba és Molnár 
Kristóf Benedek 2021.07.01.

O’Connor Lena Hailey 
2021.07.21.

Stverteczky Norton Lex
2021.12.23.

Szabó Zsombor 
2021.12.19.

Tamási-Tomsics Barnabás 
2021.12.21.

Varjas Péter Zétény 
2021.11.19.

(Folytatás a 13. oldalról.)
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A járvány sajnálatos 
következményeként, 
az elmúlt évben 
kényszerszünetre ítélték 
a szervezők a karácsony 
előestéjén tartott 
halfőző versenyt. 

De 2021ben – hatodik alka
lommal – megrendezték a Nap 
Háza és Hold Udvara elne
vezésű rendezvényházban a 
gasztronómiai versengést. 

December közepéig nevez
hettek a főzni szerető csapatok 
a település faluházában, vagy 
az ismert elérhetőségek va
lamelyikén az önkormányza
ti rendezvényre. A versenyen 
összesen hét csapat indult, a 
kiírásban előírtak szerint a 
helyszínen elkészített halászlé
vel, hallével, illetve halas étel
lel. Az alapanyagokról a csapa
toknak kellett gondoskodniuk, 
a főzéshez a vízvételi lehetősé
get és sörpadgarnitúrát azon
ban a szervezők biztosították. 

A versenyétkek zsűrizése 12 
órakor kezdődött, az eredményt 
13 órakor hirdették ki. A szi
gorú ítész testületet Kaiserné 
Gödöny Erzsébet, Jáger Tibor és 

Szabó Ferenc alkották. Kulcson 
a 2021. év legjobb halászléját a 
HVDSZ csapata készítette el, 
az egyéb halétel kategóriában 
a Kincses sziget halpörkölt
je győzedelmeskedett. A leg
szebb tálalásért a Diribdarab 
csapat kapott különdíjat, amíg 
az önkormányzat rend és tisz
taságért odaítélt díját a Harcsa 
csapat vehette át. 

A barátságos versengés és az 
ünnepi hangulat fokozása mel
lett minden évben két jelentős 
feladata is van az év utolsó ön
kormányzati rendezvényének. 
Az egyik a közösségépítés, hi
szen a közművelődési és hiva

tali dolgozók mellett sok in
gyen dolgozó önkéntes mun
kájára is szükség van egy ilyen 
rendezvény lebonyolításához. 
A közösségi halászléhez szük
séges alapanyagok előkészíté
sében vagy a közösségi halászlé 
elkészítésében az együtt végzett 
munka öröme, egymás megis
merése és az ünnepi hangulat 
nagyszerű élményt varázsoltak 
a résztvevőknek. E mellett pe
dig minden évben karitatív te
vékenység is kapcsolódik a ren
dezvényhez. Ugyanis a szerve
zők mindig az elmúlt esztendő 
nyerteseit kérik fel a közösségi 
halászlé megfőzésére. Ebben az 

esztendőben a Vidám Emberek 
Közösségének csapata főzte a 
halászlét, Rácz JózsefnéBódis 
Sándorné Jolika, Tótné Erdősi 
Terike – vezetésével, a sülthalat 
pedig már hagyományosan a 
Molnár házaspár sütötte ki, 
amiket a rászoruló kulcsiak
nak adományoztak. 

Ez az esemény sem múlha
tott el fellépő nélkül. A han
gulatfelelős Mészáros Gábor, 
míg a sztárfellépő a Csillag 
születik című tehetségkutató 
műsorból ismert László Attila 
énekes volt, aki dalaival cso
dálatos hangulatot varázsolt az 
ünnepi ételek mellé.

Ünnepi ízek és hangulat  
a halfőző versenyen
Egy év kihagyás után újra versenyezhettünk december 23-án 

 László Attila csodálatos 
hangulatot varázsolt

 Rácz Józsefné, Bódis Sándorné és, Tótné Terkie készítette a 
közösségi halászlét


