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KépünkönaKödiésatorkosokelnevezésű,győztescsapatlátható.
Írásunkata8.oldalonolvashatják.

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

 Kolbásztöltők 
versengése
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ÁderJános,
Magyarország
köztársaságielnöke
2022.április3-ratűzte
kiazországgyűlési
képviselőkáltalános
választásátésaz
országosnépszavazást.

A www.valasztas.hu olda-
lon teljes körű információk 
találhatóak a választásokkal 
kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókról. 

A 2022. évi választás-
sal kapcsolatos legfonto-
sabb határidők a követke-
zők. A mozgóurna igénylé-

se online (ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül) és levélben 
2022. március 30-ig lehet-
séges. Mozgóurna igénylése 
személyesen is lehetséges, 
azonban csak 2022. április 
1-ig, ugyanakkor mozgóur-
na igénylésre online, ügyfél-
kapus azonosítással és meg-
hatalmazott útján: 2022. áp-
rilis 3-ig van mód. Szintén 
határidőhöz kötött az átje-
lentkezés másik szavazókör-
be, ezt 2022. március 25-ig 
tehetjük meg.

Kulcs településen a 3/2019. 
(VI.27.) HVI határozat alap-
ján 3 szavazókör került ki-

alakításra. Az 1. szavazókör 
Polgármesteri Hivatalban, a 
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
szám alatt lesz. A 2. szava-
zókör a Faluházban, 2458 
Kulcs, Kossuth L. u. 85-ben, 
míg a 3. szavazókör a Fekete 
István Általános Iskola 2458 
Kulcs, Kossuth L. u. 75. ta-
lálható. 

A Helyi Választási Iroda 
(HVI) elérhetősége: 2458 
Kulcs, Kossuth L. u. 83. 
Polgár mesteri Hivatalban 
lesz. A HVI vezető-helyettes 
Szlo bodáné Tóth Gabriella, 
telefonos elérhetősége: 06 
(70) 639-0135.

Választási információk
Azországgyűlésiképviselőválasztásrólésországosnépszavazásról

Atelepülésnyilvános
testületiülésénfebruár
23-ántöbbhelyilakos
jelentmegésszótkért
arendtartástóleltérően
afeltételezéseikszerint
aKulcsonmegvalósuló
munkásszállóval
kapcsolatban.

Jobb Gyula polgármester az 
ülés előtt engedélyezte a la-
kosság megjelent tagjainak, 
hogy feltegyék kérdéseiket. 
Azonban a rögtönzött köz-
meghallgatás során a polgár-
mester kihangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat vezetésének, 
mint a lakosság hivatalosan 
választott képviselőjének min-
den kulcsi érdekét figyelembe 
véve, a kellő tájékozódás után 

kell majd meghoznia a dön-
téseit.  Azonban a közösségi 
médiában újabb találgatások 
és több hiteltelen információ 
is napvilágot látott. 

Ennek tisztázása érdekében 
a település vezetője a falu hi-
vatalos közösségi média felüle-
tén az alábbi közleményt hoz-
ta nyilvánosságra, amelyet vál-
toztatás nélkül közlünk. 

„Az elmúlt napokban elő-
térbe került az a kérdés, hogy 
milyen tevékenység fog foly-
ni a Rózsahegy utcai volt 
K-Klinika illetve a Rákóczi 
utcai volt egészségcentrum 
ingatlanokban. Egyes infor-
mációk szerint munkásszál-
lás épül, illetve nyílik az épü-
letekben. Tájékoztatom önö-
ket, hogy mindkét ingatlan 

magántulajdonban van, nem 
azonos tulajdonosi körrel, 
akiknek (sajnos) nem köte-
lessége az önkormányzat tá-
jékoztatása. A híreknek azon-
ban szeretnénk utánajárni, 
ezért felkeressük a két in-
gatlan tulajdonosait, és fel-
tesszük nekik a mindenkit 
érintő kérdéseket. Milyen 
tevékenységet terveznek, mi-
kortól, meddig, hogyan, kit-
kiket várnak, milyen bizton-
sági intézkedésekkel fognak 
működni? 

Természetesen a lakosság 
kérdéseire is kíváncsiak va-
gyunk, és továbbítjuk a tu-
lajdonosok felé. Ezért ké-
rem, hogy felmerült kérdése-
iket szíveskedjenek feltenni a 
kulcsjegyzoje@gmail.com cí-

men, lehetőleg 2-3 napon belül, 
hogy azokkal a képviselő-tes-
tület által összeállított kérdé-
seket kiegészítve, meg tudjuk 
küldeni az ingatlanok tulajdo-
nosainak. Amint kérdéseinkre 
választ kapunk, arról a lakossá-
got haladéktalanul tájékoztat-
ni fogjuk.”

A település vezetői már 
megkeresték az illetékes ható-
ságokat és a szóba került ingat-
lanok tulajdonosait a kérdése-
ikkel, de lapzártánkig még nin-
csenek – a lakosság teljeskörű 
tájékoztatásához-minden in-
formáció birtokában. 

– A józan és megfontolt 
döntésekhez minden infor-
mációra szükség van – hang-
súlyozta a téma  kapcsán Jobb 
Gyula polgármester. 

Fontos kérdés:  
valóban munkásszálló létesül?
A józanésmegfontoltdöntésekhezminden információra szükségvan

 Kulcs szennyvíz-
csatorna rákötések 
kedvezményes 
szakfelügyeleti díja
A Dunántúli Regionális Vízmű 
(DRV) Zrt. Kulcs település 
felhasználóinak a szennyvíz-
hálózatra való rákötés előse-
gítése érdekében további tö-
meges kedvezményt biztosít 
azon felhasználóink részére, 
akik 2022. március 1. napjától 
2022. szeptember 30. napjáig 
igénylik a csatornarákötést.

DRV Zrt. Kulcs telepü-
lés közigazgatási területén a 
szennyvízcsatorna rákötésnél 
nyújtott szakfelügyelet biz-
tosítását 1000 Ft + áfa, az-
az 1270 Ft díjon engedélyezi 
2022. március 1. napjától 2022. 
szeptember 30. napjáig.
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Tisztelt ingatlantulajdonosok!
A „Közműfejlesztések megvalósítása Kulcs településen” projekt 
keretében Kulcs Községi Önkormányzat lakossági igények alap-
ján megterveztette a Kulcs, Adonyi utca, Cinke utca, Rigó köz, 
Kőbányai utca, Csalogány utca, Radicsai utca vízközmű hálózat 
bővítését.

Az érintett utcákban 2022 évben megvalósul az ivóvíz ge-
rincvezeték kiépítése. A kivitelező Noble Mérnöki Szolgáltató 
Kft. (2490. Puszta szabolcs, Arany János u. 41.), a tervezői és 
a műszaki ellenőri egyeztetések után   a munkaterület átadá-
sának időpontjáról és a kivitelezés ütemtervéről a  www.kulcs.
eu  honlapon (Hirdetmények) tájékoztatni fogjuk a Tisztelt 
Ingatlantulajdonosokat.

A beruházás részben állami támogatásból fog történni, a fenn-
maradó összeg fedezete a lakossági vízközmű fejlesztési hoz-
zájárulás.

Kulcs Községi Önkor mány zat Képviselő-testü etének a közmű-
fejlesztési hozzá  já ru lásról szóló 2/2018. (III.29.) rendelete alapján:

Az Önkormányzat az általa megvalósított közműlétesítmény 
megvalósítási költségeinek egy részét e rendeletben meghatáro-
zott szabályok szerint a rácsatlakozókra és az utólagos csatlako-
zókra közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja. A köz-
műfejlesztési hozzájárulás mértéke ivóvíz-hálózatra való rákötés 
esetén 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint ingatlanonként. A 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése magánszemélyek ese-
tében egy összegben, vagy legfeljebb két éves időtartamú rész-
letfizetési lehetőséggel, havi részletekben történik.

A  közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló hatá-
rozat 2022 márciusában kerül kiküldésre az ingatlantulajdono-
sok részére.

Jobb Gyula
polgármester

A polgármester tájékoztatója  
a vízközmű hálózat bővítéséről
Folytatódikaz ívóvízgerincvezetékkiépítésea település továbbihatutcájában

Az elképzelés szerint 
atelepülésenélő
rászorulóhölgyeknek
szeretnének 
segítségetnyújtani
nőtársaik.Ennek
érdekébenkészültaz
afelhívás,amelyeta
legnépszerűbbközösségi
oldalegyikposztjában
olvashatnakahelyi
Segítenijónevűcsoport
tagjaiaKulcsinőka
kulcsinőkneknőnapra
címmel.

Az elképzelés alapja 2020-ban, 
egy országos kampány alap-
ján fogalmazódott meg Pádár 
Edit ötletgazdában. Majd az 
Enni adok doboz kihasznált-
sága cselekvésre késztette, 
hiszen egy családban sokkal 
inkább költenek élelmiszerre, 
mint pipereholmira, de egy nő 

mentálisan is jobban érzi ma-
gát, ha van néhány kifejezetten 
női holmi a táskájában. 

Már akkor értő fülekre és 
számos támogatóra – köztük 
Márkovicsné Gizusra – ta-
lált a karitatív felhívás. Ezért 
idén a kezdetektől a Segíteni 
jó csoporttal együttműködve 
újra meghirdették a gyűjtést. 

  Azt kérték a szervezők, 
hogy olyan higiénés csoma-
got készítsen minden adomá-
nyozni szándékozó, amit majd 
a kampány végén – stílszerű-
en nőnapon – nehéz körül-
mények között élő kulcsi nők-
nek ajánlanak fel. A támoga-
tócsomagokat a faluházban, 
illetve a könyvtárban rakhat-

ta le minden széplelkű felaján-
ló nyitvatartási időben 2022. 
március 4-ig. Idén 35 hölgyet 
sikerült megajándékozni,  rá-
adásként mindenki egy  cse-
rép virágot is kapott aján-
dékba.  

Kézenfekvő, hogy táská-
ba, de akár szatyorba, zacs-
kóba is lehetett csomagol-
ni az adományt. De minden 
adomány végül divatos  táská-
ba jutott célba, egy kizárólag 
táskákat tartalmazó adomány 
jóvoltából. Azt kérték a szer-
vezők, hogy a csomag tartal-
ma legyen kívülről látható-
an feltüntetve. Hiszen a fia-
talabb és idősebb korosztály-
nak egyaránt kedveskedtek, 
igazán szép és gazdag csoma-
gokkal. Az ünnepélyes átadást 
a szervezők március 6-ra, az 
önkormányzati nőnapi prog-
ramja után tervezték.

Nők a nőknek, jótékonyság nőnapra
Idénújragyűjtöttek, talánhagyomány lesza sikeresakcióból

Idén35hölgyetsikerültmegajándékozni
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Akilencvenedik
születésnapjaalkalmából
szépkorúfalubeli
köszöntéséreindult
február7-éndélelőtt
JobbGyulapolgármester
aKossuthLajosutcába.

2009 óta kormányrendelet 
ad lehetőséget arra, hogy 90, 
95 és 100 éves kort megélt 
szépkorúakat jubileumi juta-
lomban részesítse az állam. A 
juttatás mellé Orbán Viktor 
miniszterelnök kézjegyével 
ellátott állami elismerés is 
jár.  

A jubileumi okiratot a pol-
gármester adta át és kulcsi kéz-
műves ajándékkal is kedveske-
dett Csavajda Gyulának a szü-
letésnapi köszöntés során ha-
zánk kormánya és a település 
önkormányzatának tisztelete 
jeléül. 

Gyula bácsi 1932. feb-
ruár 6-án Rácalmáson szü-

letett, hatan voltak testvé-
rek. Feleségével, Csavajda 
Gyulánéval (született Hunkár 
Irén) 1956-ban házasodtak 
össze. Immár 65 éve élnek kö-
zös boldogságban. Két lányuk 
született, akik két lányuno-
kával, valamint két fiú déd-
unokával örvendezették meg 
a Csavajda házaspárt. A bol-
dog családot Rita lányuk ko-
rai halála hatalmas veszteség-
ként érte. 

Gyula bácsi volt taxi- és 
buszsofőr, gépjárműoktató és 
munkásévei végén a Dunai 
Vasműben is dolgozott, innen 
ment nyugdíjba is. Szívesen tett 
és dolgozott nemcsak a család-
ja, de a helyi közösség érde-
kében is.  Hobbinak a dunai 
horgászatot és a kertészkedést 
választotta, és két cica gondos 
gazdája ma is. 

– A kormányrendelet sze-
rint egy hosszú élet munkája, 

eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, amelynek 
meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, in-
tézményei részéről. Ezzel én 
polgármesterként és magán-
emberként is maximálisan 
egyetértek. 

Gyula bácsival és Irénke né-
nivel nagyon régi a kapcso-
latunk. Nemcsak gyerekként 
ismertek engem is, de a szü-
leimmel is jó viszonyt ápol-
tak. Nagy örömömre szolgál 
és hatalmas megtiszteltetés, 
hogy én köszönthettem tele-
pülésünk tiszteletreméltó pol-
gáraként Csavajda Gyulát a ki-
lencvenedik születésnapja al-
kalmából –  mondta el a pol-
gármester. 

Az év első negyedévében 
még két lakótársunk ünne-
pel nevezetes kerek évfordu-
lót, akikről a következő lap-
számainkban készítünk tudó-
sítást.

A kilenc évtized munkája
KerekévfordulótünnepeltekCsavajdaGyulabácsiék

ACsavajdacsaládaprajaésnagyja

Igen, szavazzunk! Számomra nagyon ko-
moly és fontos esemény az, amikor az 
urnába dobva leadhatom voksomat arra 
a személyre, akit szavazókörzetemből 
a parlamentben képviselőként szeretnék 
látni.

Bízom benne, hogy nem vagyok ezzel 
egyedül, remélem a szavazati joggal ren-
delkezők közül nagyon sokan így gondol-
kodnak. Miért is akarok írni erről a témá-
ról én, mint egyszerű magyar állampolgár? 
Elsősorban, azért, hogy elmondhassam én 
hogyan teszek, miként látom a mai hely-
zetünket, és másokat is szavazásra ösztö-
nözzek. Fontos ez azért, mert nem mind-
egy kik lesznek országgyűlési képviselőink. 
Aki ott ül a parlamentben, adott témában 
dönt, a sorsunkat is meghatározhatja, be-

folyásolni tudja. A jövő alakulása nagyon 
fontos mindannyiunk számára. Nálam a 
szavazás ezt jelenti.

Tedd ezt te is magyar honfitársam, élj 
a lehetőséggel! Én a lelkiismeretem, érzése-
im, meglátásaim alapján- nem csak szub-
jektíven- alakítottam ki véleményem, dön-
tésem kire, melyik párt képviselőjére sza-
vazok. Számomra nagyon meghatározó, 
hogy az aspiránsok milyen múlttal rendel-
keznek, ki-ki az eltelt négyéves ciklusban 
mit tett, vagy éppen mit nem tett. Hogyan 
és miben látják a jövő boldogulásának le-
hetőségét és módját, mit kívánnak tenni a 
nemzet haladása, a lakosság eredményes 
munkájának elősegítésében. Ezek a szem-
pontok kicsinek tűnnek, de jelentésük meg-
határozó lehet. Azt a személyt javasoljuk 

képviselőnek, aki kizárólag előremutató- 
minden magyar állampolgár-boldogságát 
elősegítő ígéretet tesz, konkrét elképzelései 
vannak – neki és a pártjának is – és nem 
megvalósíthatatlan dolgokat hirdet, nem 
rébuszokban vagy üres frázisokat hajto-
gatva beszél. Így teszek én is, nekem sa-
ját érzéseim, tapasztalataim és a boldog 
jövőt ígérő vélemény a fontos. Persze nem 
mindegy, hogy ki mondja. Mert messziről 
jött ember azt mond, amit akar. 

Itt a gondolataim végén kérek minden 
kulcsi szavazópolgárt, hogy menjen el sza-
vazni. Meglásd, ha így teszünk az Isten se-
gítségére is méltók leszünk.      

Molnár Lajos, 
az Öreg Rolling 

Szavazunk?
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2022.február23-án 
16óraikezdettel
tartottamegsoron
következőnyílt
testületiülésétaKulcs
KözségiÖnkormányzat
Képviselő-testületea
PolgármesteriHivatal
Dísztermében.

Az ülésen megjelent Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester,  
dr. Neumann Helga jegyző, 
Nagy Anita, Oberrecht Tamás, 
Posch János és Tóthné Vass 
Anita önkormányzati képvise-
lők. Deák Ibolya képviselő iga-
zoltan maradt távol. A lakosság 
részéről megjelent 11 fő. Jobb 
Gyula polgármester köszöntötte 
a nyílt testületi ülés résztvevőit, 

majd megállapította, hogy a kép-
viselő-testület létszáma 6 fő, így 
a testület határozatképes. Ezt kö-
vetően felkérte a testület tagjait 
az aktuális napirendi pontokról 
szóló döntések meghozatalára. 

A testületi ülésen döntés 
született többek között a Kulcs 
4106/3. hrsz. számú ingat-
lant terhelő szorgalmi jog tör-

léséről. Határoztak az Adonyi 
Központi Ügyelet finanszíro-
zás emelésére benyújtott kérel-
méről. A település vezetése ki-
választotta a vállalkozót a Sőtér 
sétány útburkolatának felújí-
tására. Döntöttek a fogorvosi 
ügyelet ellátásának változásá-
ról, valamint az Országgyűlési 
Képviselő Választás választási 

bizottság tagjainak megválasz-
tásáról is. Továbbá elfogadták a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendeletet is. 
Az egyebek napirendi pontban 
Jobb Gyula polgármester felkér-
te a testület tagjait, hogy a lakos-
ságot  érzékenyen érintő, felelős 
állattartással kapcsolatban fogal-
mazzák meg javaslataikat 

Lapunk hasábjain a hely-
szűke miatt valamennyi napi-
rendi pontban született dön-
tésről nem tudunk beszámol-
ni önöknek, azonban a testü-
leti ülések jegyzőkönyvei teljes 
terjedelmükben megtalálhatóak 
településünk weboldalán a www.
kulcs.eu-n, illetve megtekinthe-
tik az ott készült felvételeket is 
YouTube csatornánkon.

Acsatorna
rákötésekkelésa
szennyvízszolgáltatással
kapcsolatosfontos
tudnivalókatszeretnénk
megosztanikedves
olvasóinkkal.

Ezek betartásával az érintett 
fogyasztók elkerülhetik az 
esetleges kellemetlenségeket, 
vagy akár bírságokat, melyek 
a környezettudatos fogyasztói 
magatartással megelőzhetőek 
lennének. Utánajártunk annak 
is, hogy milyen következmé-
nyekkel jár például az illegális 
csatornahasználat.

Nem elhanyagolható tény, 
hogy az illegális csatorna rá-
kötések felderítése nemcsak a 

DRV Zrt. érdeke, hanem a fo-
gyasztóké is, hiszen a szenny-
vízszolgáltatást törvénytelenül, 
díjfizetés nélkül igénybe vevők 
költségeit a többi fogyasztó, il-
letve a szolgáltató finanszíroz-
za. Közös érdekünk tehát, hogy 
a szennyvízelvezetés és – tisz-
títás költségeiből minden szol-
gáltatásban részesülő fogyasztó 
egyaránt kivegye a részét.

A DRV Zrt., mint szolgál-
tató egyébként rendszeresen 
ellenőrzi azokat a csak ivóvi-
zesként nyilvántartott fogyasz-
tási helyeket, melyek települé-
sünk, olyan utcáiban található-
ak, ahol már rendelkezésre áll a 
közcsatorna és a rákötés műsza-
kilag megoldható. Amennyiben 
a szolgáltató munkatársai ille-

gális csatorna rákötéseket de-
rítenek fel, és a fogyasztó hi-
telt érdemlően nem tudja iga-
zolni a rákötés dátumát, akkor 
a DRV Zrt. visszamenőleg ki-
számlázza a csatornadíjat, a víz-
terhelési díjat, valamint a bekö-
tés hivatalos átvételének szak-
felügyeleti díját.

Sajnos a szennyvízhálózaton 
is számtalan, olyan a fogyasz-
tók által okozott hibalehetőség 
fordulhat elő, amelyek üzemza-
vart okozhatnak. Ezek gyors és 
szakszerű elhárítása komoly ki-
hívások elé állíthatja a szolgálta-
tó szakembereit. Az egyik leg-
gyakrabban felmerülő problé-
ma a dugulás. Ennek kapcsán 
a zavartalan szolgáltatás biztosí-
tása érdekében fontos megem-

lítenünk néhány alapkövetel-
ményt. Alapvető fontossággal 
bír, hogy a csatornahálózatba 
nem szabad: zsírt, olajat, festé-
ket, benzint, mérgező, vagy ma-
ró anyagokat, műanyag-és üveg 
palackokat, építési törmeléket, 
vagy állati tetemeket engedni. 

A fentiek mellett rendkívül 
fontos még, hogy a csatorna-
hálózatba tilos csapadékvizet 
vezetni, mert nagyobb meny-
nyiségben gondot és többlet-
költséget okoz a szennyvízzel 
együtt történő együttes elszállí-
tása, ráadásul szennyvíz kiöm-
léshez is vezethet. 

A zavartalan működés, 
fenntartás és a tisztítótelepek 
túlterhelésének megakadályo-
zása közös felelősségünk.

Testületi ülés februárban
12napirendipontbanhoztakdöntésta településvezetői

Csatornahasználati illemtan
Azavartalanműködés fenntartásaközös felelősségünk
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Aklímaváltozás
hatásaiegyreinkább
érezhetőekközvetlen
környezetünkbenis.
Azideitélenpéldául
aligvoltcsapadék,
azegymástkövető
időjárásifrontok
mégszélviharokkal
issúlyosbították
kertjeinkben 
aszárazságot.

Az aszályos időjárás mellet, 
már szinte megszoktuk az in-
tenzív nyári hőhullámokat, a 
hirtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadék által okozott 
villámárvizeket. Itt Kulcson 
is ismerős jelenség, amikor a 
lezúduló eső a lejtős utcákon 
vágtat lefelé, ahelyett, hogy 
szép lassan áztatná és feltöl-
tené nedvességgel a talajt. Ha 
már tavasszal is porban áll a 
kert, az nem sok jót jelent, nö-
vényeinknek jelentős hátrány-
nyal kell megküzdeniük már a 
vegetációs időszak elején.

Az éghajlatváltozás problé-
máira csak hosszútávú, nagyon 
komplex erőfeszítésekkel talál-
hatunk majd megoldást, de a 
saját kertünkben tehetünk né-
hány dolgot, hogy a lehetősé-
gekhez képest, ellensúlyozzuk a 

klímaváltozás következménye-
it. Szakértő kertészek szerint, 
sok-sok növénnyel, talajtakaró 
és árnyékoló növények ülteté-
sével segíthetünk a kerti talaj-
nak abban, hogy minél tovább 
és a lehető legnagyobb mérték-
ben megtarthassa a nedvessé-
get. Kerítésünk egy már léte-
ző támrendszer, használjuk ki 
és futtassunk rá rózsát, vad-
szőlőt, strapabíró iszalagokat. 

Ültessünk olyan fákat és nö-
vényeket, amelyek jól bírják 
a szárazságot, például a ju-
harfák, a berkenyefélék, de a 
Ginkgo biloba, vagyis a páf-
rányfenyő is jó választás eb-
ből a szempontból. Az autó-
pályák mellett, öntözés nél-
kül megélő cserjék, például a 
vadrózsa vagy a cserszömörce 
még a legaszályosabb nyáron 
sem fog kipusztulni, de az én 
kertemben a télen-nyáron lát-
ványos díszfüvek is nagy túl-
élők. Ha szeretnénk a pázsitot 
megóvni a kiégéstől, ne nyírjuk 
túlságosan rövidre, a 4-6 cen-
timéteres magasság már ideális 
a perzselő nap ellen. Egy na-
gyobb kertrészen, de akár for-
mára vágott alakban is nyugod-
tan hagyjuk meg, és engedjük 
magasabbra nőni a réti füveket, 
virágokat, ezzel egyrészt a talajt 
védjük a kiszáradástól, másrészt 
a rovarok számára is teremtünk 
élőhelyeket. 

Nemcsak a magaságyások-
ban, de a fák törzse körül ki-
alakított tányérokban is érde-
mes vastagon mulcsozni, így a 
fa gyökérzete feletti talaj egy 
jelentős része, akár napokig is 
megtarthatja a nedvességet.

Öntözésre persze még 
a leginkább szárazságtűrő 
növények mellett is szük-
ség lesz, de törekedjünk ar-
ra, hogy kertünk nyári víz-
szükségletét ne csak a veze-
tékes ívóvízzel oldjuk meg. 
Állítsunk dézsákat az eresz-
csatornák alá, de sok kisebb-
nagyobb edényben is érdemes 
gyűjteni az esővizet. Akiben 
van elszántság, a föld alá is te-
lepíthet vízgyűjtő tartályokat, 
hosszútávon biztosan megéri 
a befektetett munkát. Az eső-
víz nemcsak ingyen van, de 
sokkal lágyabb is, ezért hasz-
nosabb és előnyösebb a növé-
nyek öntözésére.

OCs

Alkalmazkodó kert
Zöldkérdés: akörnyezettudatosabbéletrőlKulcson

Ültessünkolyanfákatésnövényeket,amelyekjólbírjákaszárazságot
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Gyakrancsaktétlenül
nézzük,ahogyőseink
szokásai,hagyományai
háttérbeszorulnak,és
afelejtésörvényében
eltűnnek.Kulcson
február26-án
mindentmegtetteka
résztvevők,hogyneígy
legyen.Ugyanisamár
harmadikalkalommal
megrendezett
disznótorosés
kolbásztöltőverseny
nagyszerűétkekkel
karneválihangulatú
közösségiünneppé
nőttekimagát.

A közösség életében a stra-
tégiai, elméleti elhatározá-
sok, és ebben a szemléletben 
végzett fejlesztések mellett a 
közösségi rendezvények sze-
repe vitathatatlan. Hiszen a 
múlt értékeinek őrzésével és 
közös élményekkel is a jövőt 
építjük. 

A hagyományok ápolása és 
a méltán híres, magyar ke-

zek által készített házi kol-
bász megismertetése céljával 
hozták létre a disznótoros és 
kolbásztöltő versenyt is. Az 
elmúlt évben a pandémia út-
ját állta a rendezvények nagy 
részének. A kulcsi disznóto-
ros versenyt sem engedték a 
járványügyi szabályok 2021-
ben. 

Azonban 2022-ben febru-
ár 26-án megrendezték, im-
már harmadik alkalommal 

Kolbásztöltő versengés  
karneváli hangulatban
Óriásiérdeklődéskísérteaharmadikdisznótoroséskolbásztöltőversenyt

AVidámEmberekKözösségekészítetteahagyományosésistenihagymásvért,desüteményekkeliskészültek

ASegítenijócsoportkészítette 
akülönlegesenfinomtoroskáposztát

Aboncmesterek:HorváthZsoltésGyőrkiAttila(képünkön), 
PulaiTibor,KirályZsolt,SárosiGábor,Horváthfivérek
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a kulcsi disznótoros és kol-
básztöltő versenyt. Ezúttal 
a Nap Háza – Hold Udvara 
területén, a Rákóczi utca 
152-ben került sor a ran-
gos megmérettetésre. A fő-
szervező Darabos Gábor, a 
védnök Kulcs Község Ön-
kormányzata és Jobb Gyula 
polgármester. 

Az esemény reggel, a ha-
gyományos disznóvágással 
vette kezdetét. Majd a csapa-
tok regisztrációja után meg-
kezdődött a nemes vetélke-
dés. A februári napsütötte 
szombaton tizenhét csapat 
indult a legjobb kulcsi kol-
básztöltő címért. A helyszí-
nen feldolgozott háztáji ser-
tésből kapták a csapatok a kol-
bászhúst. Az volt a feladat, 
hogy egy pár, legalább húsz 
centiméteres kolbászt tudja-
nak bemutatni az ítészeknek 
délután 15 óráig. 

A zsűri tagjai: Kaiserné Gö-
döny Erzsébet, Farkas La jos, 
Rizmayer János, és az elnök 
Grenyovszky Károly nagy-
követi séf voltak. Elcsépelt, 
de jelen esetben különösen 
igaz, hogy a zsűrinek nem 
volt könnyű dolga. Az 
ítészek értékelésük során el-
mondták, hogy nagyon sok 
igazán elismerésre méltó 
disz nótorost kóstoltak, ame-

lyek mellé a köretelemek is 
kiválóan sikerültek. Az első 
díjat a Ködi és a torkosok 
elnevezésű, a második he-

lyezett a Betöltés, amíg a 
harmadik legjobb kolbásznak 
járó elismerést a Kemencés 
töltike nevű csapat kapta. Két 

különdíjat is megítélt a zsűri. 
A Bond fiúk azért érdemelték 
ki az elismerést, mert különle-
ges körülmények között felejt-
hetetlen ízű kolbászt tálaltak, 
egy Zsiguliból kialakított gril-
lezőn sütötték ki a kolbászt, 
amíg a Jobb, mint otthon 
csapatnak pedig csak gyerekek 
voltak a tagjai és a finom vizs-
gamunka mellett virágcsokor-
ba tálalt ételeik is különösen 
egyedire sikerültek. 

Mint egy rendes vidéki 
disznóvágáson, természete-
sen a kulcsi disznótoroson is 
feldolgozták a malacka min-

den részét. Részben a Vidám 
Emberek Közössége, részben 
a Segíteni jó Kulcs csapata ké-
szített friss hagymás vért, er-
délyi tokányt és toros káposz-
tát is, sőt egyéni kezdeménye-
zés alapján orja leves is ké-
szült. Természetesen  finom 
süteményeket és farsangi 
fánkot is kóstolhattak az 
édesszájúak. Rengetegen vol-
tak kíváncsiak az eseményre, 
dr. Mészáros Lajos fideszes 
országgyűlésiképviselő-jelölt 
is megtisztelte a jelenlétével 
az eseményt. 

A lázas munka és a kiváló 
ízek varázsa mellett Mészáros 
Gábor muzsikája pedig iga-
zi karneváli hangulatot va-
rázsolt. 

Dr.MészárosLajosfideszesországgyűlésiképviselőjelöltis
kilátogatottarendezvényre

Icanéniéssegítőimindencsapattóligyekeztekkolbásztcsenniatoroskáposztába

BányaiOttóésKelemériGáborafelejthetetlenízűtokánykészítéseközbenértekeznekavilágdolgairól
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Beszámolók a 2021-es évről     
OberrehtTamásképviselőésJobbGyulapolgármester

OberrehtTamásönkormányzatiképviselő 
ésJobbGyulapolgármesterösszefoglalója 
azelmúltévbenvégzettmunkáról.

Tisztelt Választópolgár!
Ismét eltelt egy év, ilyenkor régi szokás visszatekinteni az elmúlt 
esztendőre, hogy mi is történt, mennyivel sikerült előrébb jut-
nunk ez idő alatt.

Tavaly ilyenkor abban bíztunk, hogy mindannyiunk életét, 
munkáját, nagyban meghatározó, megnehezítő világjárványtól 
sikerül hamarosan megszabadulni, de úgy látszik, erre még vár-
nunk kell.

Az év első felében a szigorú járványvédelmi rendelkezések 
miatt a képviselői munkát továbbra is másként kellett folytat-
ni. Polgármesteri kézbe kerültek a döntések, de a döntések előtt 
– a korábbi gyakorlatnak megfelelően – polgármester úr folya-
matosan kikérte a képviselők véleményét minden jelentős kér-
désben, az egyeztetések után döntött csak.

Az év második felében a járványhelyzet javulásával újra vé-
gezhettük képviselői munkánkat a korábbiakhoz hasonló mó-
don, részt vehettünk bizottsági, és képviselő testületi üléseken. 
Erre azért is igen nagy szükség volt, hiszen a korábbi idősza-
kokhoz képest soha nem látott mértékű támogatási források ha-
tékony felhasználásáról kellett döntenünk. A képviselői munka 
legnagyobb részét az teszi ki, hogy a képviselő a felelős dön-
tés érdekében minél alaposabban, körültekintőn ismerje meg 
az ehhez kapcsolódó anyagokat, információkat. Hála a községi 
vezetés eredményes lobbi-tevékenységének, valamint a támoga-
tások döntéshozóinak – volt feladatunk bőven.

Egyéb tevékenységeim keretén belül évek óta részt veszek a 
községi, állami ünnepek szervezésében, kulturális és egyéb ren-
dezvények megvalósításában, melyekre – ha nem is maradék-
talanul – de már több lehetőség adódott.

Nyáron augusztus 20-án megemlékezhettünk államalapító Szent 
István királyunkról, és az ünnepség fényét emelve sok év után újra 
Kulcs Díszpolgára és Kulcsért Érdemérem kitüntetéseket adhattunk 
át a településünkért kiemelkedő munkát végzetteknek. 

Megtartottuk a hagyományos Kupac-túrát közösen Kulcs köz-
ség Önkormányzatának, a Kulcsi Baráti Körnek és a Vizi-sport 
Szakosztálynak szervezésében. 

Szűkebb körben – szabadtéri eseményen – megemlékeztünk 
október 31-én a település Hőseiről és Áldozatairól, elhelyeztük 
az emlékezés virágait.

A sok egyéb munkám közül csak egy-kettő:
Elkészült, és a környékbeli gyerekek, szülők által boldogan 

használatba vett, Bem utca–Deák Ferenc utca kereszteződésé-
ben lévő községi területen a játszótér, így – ez a régóta gyere-
kek szórakozásának helyt adó terület – minőségi szintre emel-
kedett. Köszönet az általam szorgalmazott, az itteni megvaló-
sítást támogató képviselő-társaimnak!  

Régóta megoldandó feladat a katolikus kápolna ivóvíz bekö-
tésének a kialakítása. Ez azért is vált most fontossá, mert a csa-
torna bekötés elkészült, meg kell oldani a vízbekötést is! Erre az 
egyház által nem áll rendelkezésre pályázati forrás, ezért – ké-
relemre – a község félmillió Ft támogatással járul hozzá a költ-
ségekhez. Az egyházközség köszönetét fejezi ki a támogatásért 
a Képviselő Testületnek.

A megvalósítás „göröngyös útjainak” egyengetésében, az eh-
hez szükséges munkák koordinálásában vállaltam – vállalok sze-
repet.

A járvány negyedik hulláma alatt – az aktuális szabályok 
betartása mellett – tovább folytathatjuk képviselői munkánkat, 
melyre a rendkívül megnövekedett feladatok ellátása érdekében 
igen nagy szükség van.

A Polgármesteri Hivatal dolgozóira ez a „feladat-özön” igen 
nagy terhet ró, köszönet a kitartó, eredményes munkájukért!

Községben, aki nyitott szemmel közlekedik, az már fellelhe-
ti ennek a megnövekedett munkának az első eredményeit, de 
újabb és újabb igények merülnek fel – az emberi természet már 
csak ilyen – így megpróbálunk minél több pályázati lehetősé-
get kihasználni a község előre jutása érdekében a jövőben is.

Bővebb tájékoztatásra személyesen is szívesen állok rendel-
kezésre mindenki számára.

És még továbbra is: vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra!

Oberrecht Tamás
képviselő

Tisztelt választópolgárok,  
kedves falubeli barátaim!
2021-ben még nem lélegezhettünk fel a járványhelyzet okozta 
megpróbáltatások alól. A betegség, vagy a személyes veszteségek 
pedig nem írhatók le néhány egyszerű szóval. Az itt maradtak 
gyászában és fájdalmában osztoztunk. Mindezek jelentősen meg-
határozták 2021-ben a mindennapjainkat, a munkánkat. 

A választás során vállalt feladatok és a kitűzött célok megvaló-
sítása szempontjából jól haladunk, sikeres évet zárhatunk.  Amíg 
2020-as év a beérés és az újonnan felált testülettel a tovább lé-
pés éve volt, addig 2021-ben mindenképp egy folyamatos mun-
ka látható az önkormányzat részéről. 

Bár a járványügyi korlátozások időről időre megnehezítik a dol-
gunkat, megtanultunk a nehézségekkel együtt élni. Sőt, sikerült né-
hány hasznos dolgot átmentenünk ebből a kényszerhelyzetből, gon-
dolok itt elsősorban a belső kommunikációra, az intézményekkel 
való szorosabb együttműködésre, amit azóta is használunk.

Mivel településünk lélekszáma továbbra is növekvő tendenciát 
mutat, alapvetően ez határozta meg további céljainkat, koncepci-
ónkat és stratégiánkat. Mára már a Rácalmástól való elszakadás-
hoz képest gyakorlatilag háromszor annyian és azt lehet monda-
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ni, hogy az övezeti besorolásoktól függetlenül mindenütt laknak 
és élnek életvitelszerűen. Mindez óriási örömmel és büszkeség-
gel töltenek el mindnyájunkat, ugyanakkor feladatot és kihívást 
is jelent: a külterületek, illetve zártkerti részek benépesedésével 
és ezzel az azonnali igények is megjelennek és új feladatokat ge-
nerálnak az önkormányzati feladatlistába. Az elsődleges felada-
tok az utak állapota, közvilágítás és sok egyéb szolgáltatás igé-
nye, amelyeket e tekintetben meg kell oldanunk.

Ehhez „csupán” három dolog szükséges, pénz, idő és ener-
gia, vagy fogalmazhatnék úgyis kapacitás. Mindez csak spórolás-
sal, vagy a költségek lefaragásával nem lehet megoldani. Hiszen 
Kulcs a jelentős iparűzésiadó termelő gyárak abszolút hiányá-
ban van, nem úgy mint például Rácalmáson ahol a Hankook 
adója jelentős bevétel a település számára.

Kulcson ezért bevétel hiányában forrásokat kell teremte-
nünk a célokra. Ez volt az előző, az idei és ez lesz a következő 
évek legfőbb feladat a számomra. Ne vegyék szerénytelenség-
nek, de e tekintetben kiemelkedően sikeres munkát végzünk.   
Mivel a források elsősorban pályázat útján érkezhetnek, éppen 
ezért több évre áthúzódó folyamatokról, projektekről van szó. 
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek megvalósítása akár két, három, 
vagy akár több év is lehet. Természetesen nem csak nálunk, 
hanem mindenhol így működik, mert ez a hivatalos pályázati 
rendszer sajátja: a pályázat elkészítése, elbírálása, engedélyezte-
tések, közbeszerzési eljárások… Ahol csak egy-két pályázat van, 
ott lehet, hogy szembe tűnőbb változást eredményez az az egy-
két változás. A mi esetünkben van, hogy egyszerre öt kivitelezés 
folyik, de már készítjük a következő pályázatokat is. Egyszerű, 
ha a családi gazdálkodásra gondolunk: mennyivel egyszerűbb 
és gyorsabb saját zsebből, mint lakossági pályázatból vásárolni. 
Mint ahogy már említettem a lakóterületeink infrastrukturális 
fejlesztésre a legfontosabb cél, de az intézmény rendszereink 
bővítése is szükséges! 

Másik fontos, mert állandóan szóba kerülő téma, hogy mire 
pályázunk? Ki kell emelnem, hogy a pályázati kiírások célzottak, 
ami azt jelenti, hogy abból az adott forrásból csak és kizárólag 
a projektben meghatározott pályázati cél kivitelezhető, például 
a játszótérre kiírt pályázat nem fordítható útjavításra, de for-
dítva sem. Rengeteg odafigyelést, és előkészítő munkát igényel, 
sőt nagyon sokszor az önkormányzat önerőből finanszírozza az 
előkészítést, hogy a pályázat benyújtásakor előnyben lehessünk. 
Mivel eleddig csak a páláyízati forrásokra számíthattunk ezért 
mi gyakorlatilag szinte minden pályázaton indulunk. El kell 
hogy mondjam azt is, hogy ez nagyon sok munkával jár, de a 
befektetett munkának meg van az eredménye. 

A településen beindult projektek építésén kívül, három na-
gyon fontos dolgot említenénk még meg.
1. Elsőként, egy óriási lehetőséget jelent a fejlődésünket és 

annak ütemét tekintve. A sikereslobbinak köszönhető-
en és természetesen a Fejér Megyei Közgyűlés pozitív 
döntéseként bekerültünk egy kiemelt gazdasági övezet-
be, ami Kulcs településnek éves szinten 2021-ben és 2022-
ben több mint 200 millió Ft bevételt jelent. Ennek az el-
ső részét 175 millió Ft-ot már át is utaltak számlánkra. 
Mindez legkésőbb amikor az új iváncsai gyár beindul, és 
üzemel, akkor ennek a kétszerese is érkezni fog hozzánk. 
Ez óriási lehetőség nekünk!

2. A másik amit nagyon fontosnak tartok, hogy kilép-
ve az Adonyi Szociális Társulásból, Kulcs önállóan fog-
ja ellátni a településen felmerülő szociális feladato-
kat. Ennek helyszíne a szintén, részben pályázati forrás-
ból megvásárolt Nap Háza és Hold Udvara épülete lesz. 
Óriási igény látszik az idősek nappali ellátása terén amit ja-
nuártól már el is indítunk.

3. A harmadik pedig, hogy sikerült megvásárolnunk, illetve 
bérbe vennünk a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től stratégi-
ailag, több pályázatunk megvalósításához elengedhetetlen 
nagyon fontos területeket. 

2020-ban 604 millió Ft-ot sikerült hoznunk. 2021-ben közel 320ft 
millió forint pályázati forrás mellett a kiemelt gazdasági övezetkap-
csán 175 millió érkezett a településre, mindez: 495 millió forint. 
Azért, hogy néhány elkészült vagy folyamatban lévő projectet is 
említsek: csatornázás; megépítettünk a településen még három 
játszóteret; a falu déli részén, a Göböljárási szakaszon több mint 
2 km utat aszfaltoztunk; elkezdtük és hamarosan befejeződik az 
óvoda előtti parkoló és a hatok tere átépítése;  kicseréltük az ovi te-
tőszerkezetét. Ami hamarosan indul: a Rákóczi utca vízelvezetése, 
és járdaépítés; az orvosi rendelő tovább építése; bölcsőde építése; 
Rákóczi Ferenc utca, Kőris utca egy részének, és az Arany János 
utca egy részének aszfaltozása; a Bartók Béla utca és a temető út 
vízelvezetése, az útburkolat szegélyezése és aszfaltozása. 2022-
ben tervezzük: a teljes település vonatkozásában a közvilágítást 
megtervezzük és elindítjuk a kivitelezését; a Deák Ferenc utca, és 
a Dunára merőleges utcák vízelvezetése, útburkolat szegélyezése, 
és aszfaltozása; további nagyobb forgalmat lebonyolító kül- és bel-
területi murvás utak aszfaltozása; a hivatal épületének energetikai 
felújítás felújítása és  Kulcs és Rácalmás közötti kerékpár út építése. 
Nem utolsósorban az általános iskolánk bővítésére is sor kerül 
várhatóan májusban. Ennek a beruházója ugyan nem az önkor-
mányzat, hanem a dunaújvárosi tankerület, de mind a tervezésben 
mind a véleményezési szakaszban az önkormányzat tevékenyen 
részt vett az előkészítési munkákban. Itt nagyon fontos feladatot 
jelentett, amelyben eljártam, hogy az ideglenes iskola legyen, hogy 
a folyamatos tanítás megvalósítható legyen a kivitelezés idején. 
Kifejezetten saját projektként dolgoztam a turisztikai céljaink fel-
építésén, a testvér- és szomszéd települési és megyei közgyűlésben 
és a kormányzattal a kapcsolattartáson, a civil élet megszervezé-
sében minden területen; a vízparti mentőszolgálat alakulásánál is 
bábáskodtam. A polgármesteri hivatalban sokáig nem dolgozott 
műszaki területen hivatalnok, ezért minden ilyen jellegű kérdés-
ben, minden kivitelezés során én dolgoztam az ügymenetben teljes 
egészében, majd később is részfeladatokban. 

Köszönöm, hogy munkámat segítették és támogatásukkal hoz-
zájárultak településünk fejlődéséhez. Ez nem jöhetett volna létre 
a kulcsi lakosok, falumbeliek nélkül, Magyarország Kormánynak 
támogatása nélkül, a Fejér Megyei Közgyűlés segítsége hiányában, 
a képviselőtársaim támogatása nélkül, a hivatal dolgozók munká-
ja és a sok-sok segítsége nélkül amit egész évben nyújtottak ne-
künk. Mindez mutatja a kiváló együttműködést a településen, és 
garantálja a fejlődésünket.

Kulcs, 2021. december 15.
Jobb Gyula

polgármester



12 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  K I A D V Á N Y A



132 0 2 2 .  m á r c i u s

Amúltévderekán
Magyarország
Kormányának
támogatásávala
NemzetiMűvelődési
Intézethirdettemeg
aTudásunkkalkézen
fogvaaközösségekért
elnevezésűfelhívást.
Annakkeretében
mézeskalács-készítő
szakköralakult
településünkön a 
faluházbanaziskola
diákjainakbevonásával
ésakönyvtáros,Létay
Ildikóközreműködésével.

Az NMI felhívásának célja: a 
közösségek újraindítása, fenn-
tartása és az aktív közösségek 
élénkítése, újabbak építése, a 
hagyományok és a hagyomá-
nyos mesterségek megőrzése, a 
nemzeti identitás erősítése. 

  A közművelődési intézet 
biztosítja a szakkörök lebo-
nyolításához szükséges alap-
anyagokat, eszközöket, a szak-
körvezetéshez szükséges fel-
készítést, továbbá szakmai se-
gédanyagot, amely a szakköri 
tematikáját tartalmazza. A fel-
hívás eredményeként a telepü-
lés hivatali épületeibe hetente 
egyszer bekúszik – a faluház-
ban működő mézeskalács-ké-
szítő szakkörnek köszönhető-
en – az édes, fűszeres mézes-
kalácsos, otthoni szeretet illat. 
A foglalkozások az iskola fel-
sős diákjainak bevonásával, heti 
rendszerességgel zajlanak. 

 A mézeskalács-szakkör fog-
lalkozásain a mézeskalácstészta 
begyúrásával, a tészta nyújtásá-
val és kisütésével, cukormáz ké-
szítésével, egyszerű figurák dí-
szítésével, írókázással, mézes 
puszedlik készítésével ismer-
kednek a résztvevők. Kulcson 

kipróbált receptekkel dolgoz-
nak. Már előre elkészített mun-
katerület, bemelegített sütő vár-
ja minden alkalommal a gyere-
keket. Pontosan lepróbált struk-
túra szerint tevékenykednek, 
tudják, hogy egy kilogramm 
liszt felhasználásával gyúrt tész-
tát lehet egy iskolai óra ideje 
alatt, tehát 45 percben kisüt-
ni, díszíteni. A szakkörvezető 
a könyvtáros és helyettes ren-
dezvényszervező, Létay Ildikó. 

  – Nagy örömmel fogad-
tam el az új kihívást, és kezd-
tem foglalkozni a szakkörve-
zetéssel is. Egyrészről azért, 
mert az iskolai helyhiány mi-
att itt a faluházban délelőttön-
ként általában tanulni szoktak 
a gyerekek több-kevesebb lel-
kesedéssel. Most a szakkör-
nek köszönhetően boldogan 

és hatalmas lendülettel nyúj-
tanak, sütnek, díszítenek, még 
a fiúk is. Ezt nagyon jó látni. 
Különben pedig eredendő-
en cukrász a szakmám, ezért 
egyáltalán nem áll messze tő-
lem, sőt kifejezetten kedvelem 
az édes kreatív gasztronómiát. 
Nagy örömöt és óriási energia-
fröccsöt okoz mindnyájunk-
nak a mézeskalácssütés alko-
tó folyamata. Ugyanakkor va-
lóban jó látni, hogy az átlagos-
tól eltérő tevékenység során a 
kapcsolatok megszilárdulnak, 
vagy újak születnek. Például 
a hivatali dolgozók és a peda-
gógusok, vagy akár a résztve-
vő gyerekek között is – mon-
da el kérdésünkre Létay Ildikó. 

  Ha ideje engedi, a polgár-
mester, Jobb Gyula is szívesen 
van a gyerekek között. 

– Gyerekpárti vagyok pol-
gármesterként és magánem-
berként, apa és nagyapaként 
is. Mindent megteszek, hogy a 
település ügyeit is a fiatalok és 
a családok érdekei szerint irá-
nyítsam. Nagyon kedvelem a 
finom édességet, de az itt ké-
szült kalácsok bizony nagyon 
szépek is. Mindenkit arra biz-
tatok, hogy merjen kipróbálni 
új dolgokat – fejtette ki véle-
ményét Jobb Gyula. 

A kulcsi Fekete István 
Általános Iskola tanára, Balassa 
Kremmer Beáta is aktív közre-
működője a konyhai folyama-
toknak. 

  – Az iskolai munka során 
csak technikaórán vannak ház-
tartási ismeretek. Akkor van 
mód kicsit belelátni bizonyos 
konyhatechnológiai folyama-
tokba. Ezért mi nagyon meg-
örültünk, hogy kaptunk egy 
ilyen lehetőséget – fűzte a té-
mához a tanárnő. 

A mézeskalácsozás sikerén 
felbuzdulva a faluház közműve-
lődési szakembere már az újabb 
szakkört tervezi. Az NMI bizto-
sította lehetőségek közül vesz-
szőfonó, nemezelő, gyöngy-
fűző, hímző, vagy csipkeverő 
ismeretek megszerzésére van 
még lehetőségük. 

Ezt jól kisütötték 
Boldoganéshatalmas lendülettelnyújtanak, sütnekésdíszítenek,méga fiúk is

Adiákokolyanörömmelnyújtottákatésztát,amelyetapolgármesterismegcsodált

LétayIldikókönyvtárosésBalassaKremmerBeátatanárnő
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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

   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 Lehetetlen küldetés
Azolvasók segítségétkérjük

Már-márlehetetlen
küldetésünkhöz
szeretnénk a 
segítségüketkérni!

A legendák szerint 1944 év 
végén, 1945 elején bújtattak a 
lakók egy litván származású 
katonát, aki kényszersorozás 
során került a német hadse-
regbe. Az egykori feljegyzések 
szerint sikerült haza jutnia, 
még levelet is írt, amiben a 
hogylétéről tájékoztatta a se-

gítőit. Szeretnénk őt, illetve a 
családját megtalálni, megis-
merni a történetüket!

Ha olvasóinknak, vagy 
idősebb családtagjaiknak tu-
domása, írásos emléke, vagy 
egyszerűen története van, ami 
közelebb vihet minket a rej-
télyhez, kérjük jelentkezzenek 
a szerkesztőségünknél.

Kulcsi Krónika 
szerkesztőség: 

06 (30) 439-6755

Hálás szívvel
Sokszorosvéradótköszöntöttek

Atelepülésünkönélő
sokszorosvéradót
köszöntöttaMagyar
Vöröskeresztkulcsi
alapszervezetének 
elnöke,Kaiserné
GödönyErzsébeta
közelmúltban.

A Kossuth Lajos utcai Király 
Sándorné, eddig 50-szer 
nyújtotta karját, ezért aján-
dékcsomaggal ismerték el 
önzetlenségét. 

– Sokszoros véradót kö-
szönteni különleges ünnep. 
Az emberség, az emberi szoli-
daritás és a felebaráti szeretet 
elismerése. A véradás nagy-
szerűsége az önzetlenségben 
és a szolidaritásban rejlik, ab-
ban, hogy erre a vérre bár-
mikor bárkinek szüksége le-

het, és ez egyben bármikor 
és bárkinek az életét jelent-
heti. Sokszor ők jelentik az 
utolsó reménységet az élet-
veszélyben lévő embertársa-
ik számára. A köszöntés so-
rán azt hangsúlyozta a meg-
ajándékozott, hogy örül, hogy 
segíthet vérével életet men-
teni és azt hiszem ez egy 
igazi példamutató attitűd. 
Nem véletlen, hogy az egész 
Király család rendszeres vér-
adó. Ugyanis Király Sándorné 
mellett Király Sándort az el-
múltévben köszöntöttük hat-
vanadik véradása alkalmá-
ból. Ezúton is hálás szívvel 
köszönjük nekik a segítsé-
get és nagyra becsüljük fá-
radozásaikat – mondta el a 
kulcsi alapszervezet vezetője, 
Kaiserné Gödöny Erzsébet. 

Azújságotonlineiselolvashatja:

www.kulcs.org
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Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december	hónapot	kivéve,	minden	hónap	első	péntekén.	Rendezvény	plakátot	egy	
oldalban	 közlünk	 az	 önkormányzati	 rendezvények	 esetében.	 Féloldalban	 közlünk	 rendezvény	 plakátot	 önkormányzati	 támogatású	
rendezvények	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.

Aharmincévesmúlttalrendelkező
táborbanazelmúltévjúliusában
is10napigtáborozott35gyermek
és15önkéntes.Agyerekeka
dunaújvárosiAranyJános,a
rácalmásiJankovichMiklósés
akulcsiFeketeIstvánáltalános
iskolákdiákjaiközülérkeztek.

– A különböző programok, kirándulások, 
játékok, az alkotómunka, a csapatverse-
nyek mind azt a célt szolgálták, hogy a 
gyerekeknek igazi közösségi élmény le-
hessen ez a tábor, hiszen az elmúlt másfél 
évben pont ez volt az a terület, ahol min-
denki hiányt szenvedett.  Kirándultunk, 
strandoltunk, és közösen ismerkedtünk 
a sátorozással, a természetközeli minden-
napokkal. Ehhez természetesen a nyári 
tábort megelőzően és azt követően is 
zajlott a felkészülés. Mintegy tíz hétvé-

gén keresztül, szintén önkéntes csapat-
tal, több száz óra ráfordítás mellett sike-
rült fákat ültetnünk, szerelni és festeni. 
Előkészítettük, hogy a következő táborok 
során még komfortosabban, még barát-
ságosabb környezetben, még szabadabb 
teret nyerjünk. Ezért tujákat ültettünk, le-
cserélhettük az étkező burkolatait (ennek 
különösen nagy jelentősége van hiszen 
napi ötször étkeztek a táborlakók), bőví-
tettük és szabványosítottuk a bejövő ára-
mot és kiépítettünk egy felügyeleti rend-

szert. Az elmúlt évben a programok és 
fejlesztések megvalósításakor a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatására is tá-
maszkodhattunk, amelyet ezúttal is kö-
szönünk – mondta el a tárlat megnyitója 
kapcsán Horváth Zsuzsa, a Képespuszta 
Tábor Alapítvány vezetője. 

– Nagyon sok szép munka született a 
rajzolni és kézműveskedni szerető tábor-
lakók keze nyomán. A legkülönbözőbb 
technikákat, köztük több különlegeset is 
kipróbálhattak a gyerekek, amit a duna-
újvárosi Arany János Általános Iskolában, 
az úgynevezett Arany-hétre összeállított 
kiállításunkon is bemutatunk. Az idei tá-
bor lesz a 30. nyár, hogy dunaújvárosi, 
kulcsi és rácalmási gyerekek táboroznak a 
város zajától távol, a természethez nagyon 
közel, a Baranya megyei Képespusztán 
– mondta el Rend Izabella, a tábor szak-
mai vezetője. 

Képespuszta értékes kincsei
Nyári alkotótáboragyerekek igaziközösségiélményeiért 

Támogassa
idén is

aKépespusztaTábor
Alapítványt

adója1%-ának
felajánlásával,hogytovábbsegít-
hessükagyerekektermészetközeli
feltöltődését:élményekkel,kap-
csolatokkal,tapasztalattal!

Adószámunk:
19096218-1-07
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