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XV. évfolyam, 4. szám 2022. április

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

„A gyerekekért érdemes, „A gyerekekért érdemes, 
hisz ők az élet értelmei”hisz ők az élet értelmei”

Írásunkat a 8. oldalon olvashatják.

Magyarország Kormánya március 28-án hozott rendelete értelmében több mint 1,5 milliárd forintos  
nemzeti támogatásból újul meg és bővül ki a kulcsi Fekete István Általános Iskola. 
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Olvasóink vissza jelzései 
alapján mérőszalagot  
ragadtunk és parkoló- 
helyeket mértünk.

Többen is reklamálták szer-
kesztőségünknél, hogy a kulcsi 
parkolók-különösen az óvodá-
nál – szerintük túl keskenyek, 
ami miatt egyrészt nehéz be-
parkolni, másrészt nagyon kis 
hely marad két egymás mellett 
parkoló autó között. Ennek 
pedig az a folyománya, hogy 
könnyen „egymásra nyitják az 
ajtót”, sérülést okozva az au-
tókban, és sokan emiatt állnak 
meg nem szabályosan, hogy az 
ilyen sérüléseket elkerüljék.

Természetesen szerettünk 
volna utánajárni ennek, így 
először is megnéztük, mekko-
ra egy parkolóhely méretének 
előírt szabványa ma Magyar-

országon. Ez jelenleg személy-
gépjármű leállításához 2,50 mé-
ter széles és 5,50 méter hosszú-
ságú felületet tesz szükségessé. 
Kivételesen és nagyon indokolt 
esetben 2,30–5,00 méter is ele-
gendő. A szabványt tartalmazó 
anyag lábjegyzetben megjegy-
zi: sajnos a bevásárlóközpon-
tok parkolási létesítményeinél 
költséghatékonysági okokból 
sokszor ezt a kivételesen hasz-

nálható értéket tekintik kiindu-
lási alapnak.

Így tehát mérőszalagot ra-
gadtunk, és nekiindultunk a 
településen, hogy megnézzük 
a parkolóméreteket, főleg ott, 
ahonnan több olvasó is rekla-
málta. Az eredmény: a mini-
mális értéket mindenhol eléri a 
méret, a szabvány valódi érté-
két azonban szinte sehol. Az ön-
kormányzati tulajdonban vagy 

kezelésben lévő parkolóknál a 
legjobb a helyzet, így 2,48–2,52 
méteres szélességeket mértünk, 
ami szabványos. 

Az előírás ellen tehát senki 
nem vét, azonban ezek a mére-
tek valóban csak egy minimá-
lis ajtónyitást tesznek lehetővé. 
Ez azért különösen elgondol-
kodtató, mert egy pár éve ké-
szült tanulmány a német autó-
márkákat említve azt írja, egy-
re szélesebbek; például az egyes 
Golfhoz képest a maiak 19 cen-
tivel. Miközben egyre több a 
pick-up és a minibusz is.

Szerintünk kis odafigye-
léssel mi magunk is sokat te-
hetünk azért, hogy jó kedvű-
ek legyünk még akkor is, ha 
parkolni kell. Ezért minden 
falunkbélinket kérünk, hogy 
legyen kedves és előzékeny 
lakótársaival. 

 Megmértük, szabványosak  
a parkolók Kulcson
 Néha túl szűk, de legtöbbször kevés: parkolóból soha nem elég manapság  

 Az óvodánál a parkoló szélessége a szabvány szerinti 2,5 méter

A márciusi számunkban 
írtunk már róla, hogy 
az elmúlt idő szakban 
előtérbe került az a 
kérdés, hogy milyen te-
vékenység fog folyni 
a  Rózsahegyi  utcában 
volt K-Klinika illetve  
a Rákóczi utcai volt 
egészségcentrum ingat-
lanokban.

Márciusban több fejlemény 
volt az ügyben, sok más mel-
lett az önkormányzat hiva-
talosan feltette kérdéseit az 

illetékeseknek, az ellenzők 
csoportja aláírásgyűjtésbe 
kezdett, és a tulajdonosi kör 
találkozóra hívott.

A település vezetése a 
múlt hónapban közleményt 
adott ki, amelyben arról ír-
tak, hogy mindkét ingatlan 
magántulajdonban van, nem 
azonos tulajdonosi körrel, 
akiknek (sajnos) nem köte-
lessége az önkormányzat tá-
jékoztatása. Kifejtették, hogy 
a híreknek azonban  szeretné-
nek utánajárni, ezért felkeres-
ték a két ingatlan tulajdono-

sait, valamint az illetékes ha-
tóságokat és feltették nekik a 
mindenkit érintő kérdéseket. 
Ugyanakkor kérték, hogy a la-
kosság részéről felmerült kér-
déseiket juttassak el a hivatal-
ba és azt ígérték, hogy amint 
kérdéseikre választ kapnak, 
arról a lakosságot haladékta-
lanul tájékoztatni fogják. A te-
lepülés vezetői már megkeres-
ték az illetékes hatóságokat és 
a szóba került ingatlanok tu-
lajdonosait a kérdéseikkel, de 
lapzártánkig még nincsenek – 
a lakosság teljeskörű tájékozta-

tásához – minden információ 
birtokában. Közben a lakosság 
körében a munkásszálló létesí-
tésének hírére az ellenzők alá-
írásgyűjtésbe  kezdtek és az ösz-
szegyűjtött aláíróíveket ügyvé-
di letétbe helyezték. 

Jobb Gyula polgármester 
kezdeményezésére a Rózsa-
hegy utcai volt K-Klinika tu-
lajdonosának képviseletében 
Vertetics Dávid tájékoztatóra 
hívta a lakosságot és a saj-
tóképviselőit,   április 13-án  
17 órára, a felújítás alatt álló 
ingatlan elé.  

Információk a munkásszállóról
Tájékoztatóra hív a tulajdonos cég képviselője 

Már előző lapszámunk-
ban is beszámoltunk 
róla, hogy óriási érdek-
lődés kísérte a február-
ban megrendezett har-
madik disznótoros és 
kolbásztöltő versenyt. 
Köszönet illet minden 
közreműködőt.

A rendezvény nagyszerű ét-
kekkel karneváli hangulatú 
közösségi ünneppé nőtte ki 
magát. A települések életében 
a stratégiai, elméleti elhatáro-
zások, és ebben a szemlélet-
ben végzett fejlesztések mel-
lett a közösségi rendezvények 
szerepe vitathatatlan. Hiszen 
a múlt értékeinek őrzésével és 
közös élményekkel is a jövőt 
építjük. Ugyanakkor minden 
hiába, ha nincsenek az elhatá-
rozások mögött álló, a megva-
lósításban is szerepet vállaló 
emberek. 

Pont ezért a harmadik 
disznótoros és kolbásztöltő 
verseny főszervezője Darabos 
Gábor, szeretettel és tisztelet-
tel köszönetet mond minden 

résztvevőnek és közreműkö-
dőnek. Kiemelten pedig a kö-
vetkezőknek: Jobb Gyula pol-
gármesternek, a polgármeste-
ri hivatal dolgozóinak, a zsű-
ri tagjainak: Kaiserné Gödöny 
Erzsébet, Farkas Lajos, 
Rizmayer János, az elnök 
Grenyovszky Károly nagy-
követi séf, minden csapatnak 

és családtagjaiknak, Vidám 
Emberek Közösségének, a 
Segíteni jó Kulcs csapatá-
nak, Bányai Ottónak és ked-
ves feleségének, a böllérek-
nek: Pulai Tibornak minde-
nért is, Tóth Zoltánnak és 
a Tóth fivéreknek, Győrki 
Attilának, Király Zsoltnak, 
Sárosi Gábornak, Erdélyiné 

Rebinek és Lakatosné 
Irénkének, Tatár Szilviának 
és dr. Neumann Helgának,  
Mészáros Gábornak, Létay 
Ildikónak, Király-Dienes 
Annamáriának, Tóthné 
Vass Anitának, Kulcs Biz-
tonságáért Polgárőr Egyesü-
letnek, és a település kar-
bantartó team-nek.

Köszönet a közreműködőknek
A kolbásztöltő verseny sikeréért nagyon sokan dolgoztak 

 A februári szombaton 17 csapat indult a legjobb kulcsi kolbásztöltő címért

 Minden a disznóval kezdődött, köszönet Pulai Tibornak a munkájáért  Képünkön Tóth Zoltán és Györki Attila látható
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Az 1848/49-es forra-
dalomról és szabadság-
harcról az óvoda és az 
iskola is megemlékezett, 
az intézmény berkein 
belül. Az önkormányzat, 
a nemzeti ünnep napján, 
azaz március 15-én ren-
dezte meg díszünnepsé-
gét a Kossuth szobornál.

1848. március 15-én – az eu-
rópai forradalmi hullám ré-
szeként – Pest-Budán is kitört 
és vér nélkül győzött a forra-
dalom a nemzeti szuverenitás 
és a polgári átalakulás jelsza-
vaival („egyenlőség, szabad-
ság, testvériség”). Megszületett 
a modern parlamentáris 
Magyarország, és megkezdő-
dött a szabadságharchoz ve-
zető folyamat, amelynek célja 
a Habsburg-uralom megszün-
tetése, a függetlenség és az 
alkotmányos berendezkedés 
kivívása volt.

Erre emlékezve a koráb-
bi évekhez hasonlóan a te-
lepülésen elsőként idén is a 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde és a Fekete István 
Általános Iskola emlékezett 
meg az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharcról már-
cius 11-én. Amíg az iskola sa-
ját ünnepi rendezvénye kere-
tein belül, addig az ovisok a 
Kossuth szobornál az általuk 
készített nemzeti színű tulipá-
nok kitűzésével rótták le tisz-
teletüket a hősök előtt. A leg-
kisebbek a szobor köré gyűlve 
szavalták a Nemzeti dalt, azon 
a márciusi délelőttön a „Talpra 

magyar-tól” volt hangos a hiva-
talos épületek környéke. 

Az önkormányzat dísz-
ünnepségére március 15-én,  
9 órakor került sor a Polgár-
mesteri Hivatal épülete előtti 
parkban álló Kossuth szobor-
nál. A megszokottól eltérően 
több család, sok gyerek is részt 

vett az önkormányzat hivata-
los megemlékezésén is. Akadt 
olyan kisfiú is aki a koszorúzá-
son is reszt vett saját készítésű 
nemzetiszín díszével.  

A település központi ren-
dezvényén az ünnepélyes for-
maságokat követően Jobb 
Gyula polgármester mondott 
beszédet. 

– Ismét eljött a nap, amely 
minden magyar ember szívét 
felemeli, az a nap, amikor ma-
gyar nyelven írták be a törté-
nelem nagykönyvébe a szót: 
szabadság. 

– 174 év telt el történelmünk 
egyik legfelemelőbb pillana-
ta óta, amikor a pesti ifjúság 
idealizmusa győzedelmeske-
dett a kishitűséggel szemben, 
és az önkényuralom bástyái el-
kezdtek leomlani. A forradal-
mi eszméket olyan erő tüzelte, 
olyan erős nemzeti érzés, olyan 

hatalmas szabadság utáni vágy, 
amely nem tántorította el a for-
radalmárokat a túlerőben lévő 
császári ellenséggel szemben. 

– A ´48-as forradalmárok 
tudták, mit kockáztatnak és 
mivel fizethetnek érte, a leg-
drágábbal: az életükkel! Ennek 
ellenére nem hátráltak meg a 
haza érdekében – mondta el a 
polgármester. 

– Ezen a napon minden 
éveben összejövünk, hogy 
együtt ünnepeljük a bátrakat, 
és fejet hajtsunk a hősök em-
léke előtt. Ma különösen nagy 

jelentősége van ennek a tisztel-
gésnek. Mivel mi vagyunk a ’48-
as forradalmárok és szabadság-
harcosok örökösei, ezért épp-
úgy, mint akkor, ma is egyene-
sen és őszintén kell beszélnünk. 
A szabadság csak lehetőség, és 
nem örökkévaló. Mindig újra 
meg újra meg kell küzdenünk 
érte – emelte ki ünnepi beszé-
dében Jobb Gyula.  

– Messze még az elvég-
zendő munka vége, de az el-
múlt évek eredményei magu-
kért beszélnek, ezekre emlé-
keztetni fontos, de nem elég. 
Európa és Magyarország egy 
civilizációs küzdelem kellős 
közepén áll. Mi a keresztény 
kultúrából nőtünk ki, különb-
séget teszünk az ember és a 
tettei között, mi sohasem gyű-
lölünk és nem is fogunk gyű-
lölködni, épp ellenkezőleg, mi 
továbbra is hiszünk a szere-
tet és az összefogás erejében, 
de harcolni fogunk az ellen-
kezője ellen. 

A polgármester szónokla-
tát követően a Fekete István 
Általános Iskola diákjainak 
műsora következett Morva 
Patrik és Iványi Zoltán Noel 
közreműködésével. Az ese-
mény zárásaként a résztvevők 
elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit a Kossuth Lajos szo-
bornál, fejet hajtva a hősök em-
léke előtt. Így tisztelgett az ön-
kormányzat nevében a kulcsi 
képviselő-testület valamennyi 
tagja, valamint a helyi általá-
nos iskola diákjai és munka-
társai nevében Schinogl Ferenc 
iskolaigazgató is.

„Amikor magyar nyelven írták be  
a történelem nagykönyvébe a szót: 
szabadság” 
A nemzeti ünnep kapcsán megemlékezett az óvoda, az iskola és az önkormányzat is 

 Jobb Gyula polgármester beszédet mond  
a nemzeti ünnep alkalmából

Március 27-én, vasár-
nap 14 órai kezdettel 
Kulcson a 30 éve szaba-
don című sorozat utolsó 
állomásán Farkas Lajos 
rövid előadását köve-
tően az Ismerős Arcok 
együttes koncertjét hall-
gathatták meg az érdek-
lődők.

A dunaújvárosi Intercisa 
Múzeum igazgatója, Farkas 
Lajos a rendszerváltás utáni 
első szabad választásról tar-
tott előadást vasárnap dél-
után a 30 éve szabadon elne-
vezésű rendezvény keretében 
a település Nap háza – Hold 
udvara elnevezésű rendez-
vényház udvarán felállított 
koncertszínpadon. 

A történész arról beszélt, 
hogyan rázta le nemzetünk – 
mint fogalmazott – a rabigát. 

– 1989. október 23-án, az 
1956-os forradalom évfordu-
lóján kiáltották ki Magyar-
országon a köztársasági állam-
formát, amely a népköztársasá-
got váltotta fel. Majd az 1990-es 

első szabad országgyűlési vá-
lasztás után, az első szabadon 
választott Országgyűlés 1990 
májusában nemzeti ünneppé 
nyilvánította október 23-át, 
az 1956-os forradalom kezde-

tének és a köztársaság kikiál-
tásának napját is – mondta el 
a múzeum igazgatója. 

Farkas Lajost a Máté 
Péter-díjas, méltán népszerű 
Ismerős Arcok együttes kö-
vette a színpadon. Nyerges 
Attila, a zenekar frontembe-
re a Dunaújvárosi Hírlapnak 
adott interjút. Arra a kérdés-
re, hogy miből ered, miből 
táplálkozik az a mondaniva-
ló, amelyet a dalaikban köz-
vetítenek, elmondta: az ott-
honról hozott tulajdonságok, 
példák azok, amelyek őt ebbe 
az irányba vezérelték. Szeretné 
hinni, hogy a zenéjüknek része 
volt abban a változásban, ami a 
határon túli magyarok érdeké-
ben történt. „Nélküled”, avagy 
Egy vérből valók vagyunk című 
daluk a külhoni és hazai ma-
gyarság, az összetartozás szim-
bóluma lett.

„Egyet mondtunk  
és egyet gondoltunk”
Az Ismerős Arcok koncertezett a Nap házában 

 A zenéjüknek része volt abban a változásban, ami a határon túli magyarok érdekében történt 

 Nyerges Attila, a zenekar frontembere 
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2022. március 30-án 
szerdán 16 órai kezdet-
tel tartotta meg soron 
következő nyílt tes-
tületi ülését a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. 

Az ülésen megjelent Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, 
dr. Neumann Helga jegy-
ző, Nagy Anita, Oberrecht 
Tamás, Posch János, Deák 
Ibolya és Tóthné Vass Anita 
önkormányzati képviselők. 

Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte a nyílt testületi 
ülés résztvevőit, majd meg-
állapította, hogy a képvise-
lő-testület létszáma 7 fő, így 
a testület határozatképes. A 
lakosság részéről megjelent 
négy fő. Ezt követően a pol-
gármester felkérte a testület 
tagjait az aktuális napiren-
di pontokról szóló döntések 
meghozatalára. 

A testületi ülésen többek kö-
zött elfogadták dr. Neumann 
Helga jegyzői beszámolóját a 
Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
2021. évi tevékenységéről, 
továbbá elfogadták a Kulcs 

Községi Önkormányzat adó-
hatóságának beszámolóját 
2021. évi adóztatási tevékeny-
ségéről.

Határoztak Kulcs Községi 
Ön kormányzat 2022. évi köz-
beszerzési ütemtervéről. Dö-
töttek a 2021/2022 tanév ta-
vaszi–nyári szünidei gyer mek-
étkeztetésről, vala mint, elfo-
gadták a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület beszámoló-
ját a 2021.évi tevékenységük-
ről, és döntöttek a támogatási 
kérelmükről is. Pozitív döntés 
született a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
kérelméről „gyógypedagógi-

ai asszisztens” alkalmazásá-
ról, de kiválasztásra került az 
Országos Bringapark Program 
2022. Projekt – műszaki ellen-
őre is. A fentiek mellett hatá-
roztak számos folyamatban lé-
vő pályázat ügyében is. 

Lapunk hasábjain a helyszű-
ke miatt valamennyi napiren-
di pontban született döntésről 
nem tudunk beszámolni önök-
nek, azonban a testületi ülések 
jegyzőkönyvei teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak tele-
pülésünk weboldalán a www.
kulcs.eu-n, illetve megtekint-
hetik az ott készült felvételeket 
is YouTube csatornánkon.

20 napirendi pontban hoztak 
döntést a település vezetői 
Testületi ülés márciusban 

Ahogy korábbi számainkban meg-
ígértük kedves olvasóinknak, foly-
tatjuk Töpi bácsi kulcsi történetét. 
E havi számunkban ismét a háború 
borzalmai idején Kulcson élők éle-
tébe nyerhetünk betekintést.

Nehezen teltek a napok, anyám állandóan 
a hivatali emberekkel volt elfoglalva, de 
közben volt idő arra gondolni vajon mi 
lehet kulcson. Sikerült is vonaton elutaz-
ni, egészen Pusztaszabolcsig, onnan pedig 
gyalog a vasúti pályán meneteltünk, több 
elszánt utazóval, ez 17 kilométer volt, és 
onnan még a faluba. Varga Andrásékat 
kerestük, akiket házukban meg is talál-
tunk, ahol anyám elájult és csak másnap 

ébredt fel, és kapott erőre, hogy lemenjünk 
a faluból a nyaralósorra, megtekinteni há-
zunkat, illetve az ott élő idős rokonainkat, 
nagymamát, testvéreit, Árpád bácsiékat, a 
korábban Kulcsból a front elől elmenekü-
lőket. A pincesoron haladva találkoztunk 
anyám régi háztartási alkalmazottjaival, 
akik gyorsan beszámoltak a történtekről. 
Mondták előre, hogy ne számítsunk semmi 
jóra, a lakás üres, de ők segítenek ösz-
szeszedni valami holmit, hogy le tudjunk 
feküdni. Valóban, így volt, az utcán játszó 
gyerekek kezében pedig ott láttam legked-
vesebb játékaimat, autókat, hajókat stb. 
A házat üresen találtuk, még az ablakok 
is hiányoztak, nem csak a pince volt üres, 
hordóktól kiürítve. Nem volt kedvezőbb a 

helyzet rokonainknál sem, pedig ők már 
korábban megkezdték a gyűjtögetést, a 
holmijukat megőrző helyi lakosoktól. Hál 
’istennek mindenkit egészségesen megta-
láltunk, igaz munkájuk nem volt, hisz 
nyugdíjasok voltak. Árpád bácsit osztályi-
degennek minősítették, állást nem kapott, 
családjának fogytán volt az élelmiszere is, 
melyet megmaradt ruhanemükért kaptak 
cserébe. Már nem emlékszem, hogyan ke-
rültünk ismét Budapestre. Apám egyik be-
tege vitt ki anyámmal a rácalmási vasútál-
lomásra lovas kocsival – a lovat Tangónak 
hívta –, onnan több órai várakozás után 
érkező vonattal tudtunk elutazni, meg-
hagyva Varga Andrásnak, hogy megma-
radt szőlőnket gondozza. 

Lebilincselő időutazás 
településünk történelmébe 
Töpi bácsi története: „de közben volt idő arra gondolni vajon mi lehet kulcson” 
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Magyarország Kormánya 
március 28-án hozott 
rendelete értelmében 
több mint 1,5 milliárd 
forintos nemzeti támo-
gatásból újul meg és 
bővül ki a kulcsi Fekete 
István Általános Iskola. 

A részletekről március 30-án, 
szerdán sajtótájékoztató ke-
retében számolt be az isko-
la udvarán a kulcsi gyerekek 
és tanáraik gyűrűjében Jobb 
Gyula, Kulcs település polgár-
mestere, dr. Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke, dr. Mészáros Lajos or-
szággyűlésiképviselő-jelölt, 
Szilágyiné Németh Sarolta, 
a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ igazgatója és Schinogl 
Ferenc iskolaigazgató.

A kormányzat döntéséről is-
kolakezdés előtt, március 31-
én szerdán 7 óra 30  perckor 
tájékoztatták az iskola udvarán 
a diák- és pedagógusközössé-
get, valamint a közvéleményt 
a megjelent vezetők. 

Az eseményen dr. Molnár 
Krisztián elmondta, hogy nagy 
örömmel érkezett Kulcsra, 
mert jó érzés ennyi mosolygós 
magyar gyermeket látni. A nap 
legfontosabb témájaként azt a 
jó hírt határozta meg a közgyű-
lés elnöke, hogy Magyarország 
Kormánya több mint 1,5 mil-
liárd forint támogatást bizto-
sított Kulcsnak, hogy a tan-
kerületen keresztül felújítsa 
és kibővítse az oktatási intéz-
ményét. Az elnök kifejtette, 
hogy Jobb Gyula polgármes-
terrel történt egyeztetésük so-
rán arra a konklúzióra jutot-
tak, hogy a kiemelt összegű – 

amely a településünk mintegy 
500 millió forintos éves költ-
ségvetésének háromszorosa – 
támogatás reményeik szerint 
hosszú távra fogja megoldani a 

kulcsi gyermekek és pedagógu-
sok elhelyezését, illő körülmé-
nyek között. Végül dr. Molnár 
Krisztián köszönetet mondott 
a kormánynak a támogatásért 
és a pedagógusoknak a mun-
kájukért, majd átadta a szót a 
fideszes országgyűlésiképvise-
lő-jelöltnek. 

Dr. Mészáros Lajos a gyer-
mekekhez fordult, hiszen mint 
elmondta, ők az élet értelmei, az 
egész értük van. Hangsúlyozta, 
hogy nagy örömmel vette tu-
domásul, hogy a lakosság ará-
nyát tekintve ilyen nagy össze-
gű támogatás érkezett Kulcsra. 
A cél nagyon nemes, hiszen a 

kormányzat fontos elhatáro-
zása, hogy a népesedési po-
litikában eredményeket érje-
nek el, a gyerekek számának 
növekedése a legfontosabb 

cél. Nagy örömét fejezte ki, 
hogy Kulcson ilyen sok gye-
rek van. Gratulált a település-
nek az eredményhez és a beru-
házáshoz is. Mint hangsúlyoz-
ta, biztos benne, hogy ez a pénz 
jó helyre kerül és a gyerekek 
nagy hasznát látják majd. 

Szilágyiné Németh Sarolta 
tankerületi igazgató szintén 
elsősorban a gyerekekhez for-
dult. Elmondta, hogy már a 
tankerület 2017-es létrejöttét 
követően beszéltek Jobb Gyula 
polgármesterrel, hogy szüksé-
ges az oktatási intézmény bőví-
tése, mert a gyerekeknek jobb 
lehetőségekre van szükségük a 

tanuláshoz és a közösségi élet-
hez. Hiszen a tanulólétszám fo-
lyamatosan növekszik, jelen-
leg 211-en járnak a kulcsi is-
kolába. Majd az önkormány-

zat finanszírozta tervek alapján 
2020. október 20-án a beruhá-
zás kezdetét vette, és a jogerős 
építési engedély, a kiviteli ter-
vek elkészítése, majd a közbe-
szerzés lebonyolítása után idén 
február 22-én a közbeszerzési 
eredményhirdetésre is sor ke-
rülhetett. 

– Ha elkészül az új iskola, 
egy épület lesz ebből a sok épü-
letből. 16 terem lesz az iskolá-
ban, évfolyamonként 2-2  tan-
terem áll majd a tanulók ren-
delkezésére. Lesz lehetőség 
csoportbontásra, lesz több má-
sik mellett természettudomá-
nyos és informatikai terem is, 

„A gyerekekért érdemes, 
hisz ők az élet értelmei”
 Több mint 1,5 milliárdból kezdődik meg a kulcsi iskola felújítása és bővítése 

 16 terem lesz az iskolában, évfolyamonként 2-2 terem áll majd a tanulók rendelkezésére 
– mondta a tankerület igazgatója

melegítőkonyha, étkező, igaz-
gatói és tanári iroda, tornate-
rem öltözőkkel és tanári öltö-
zőkkel, lesz új könyvtár – so-
rolta az igazgató asszony. – 
Kívánom, hogy türelmesek és 
szorgalmasak legyetek, hogy a 
következő év szeptemberében 
birtokba vehessétek a szép új 
iskolát – mondta el a tanker-
ületi vezető. 

A sajtótájékoztató végén 
megkérdeztük a település pol-
gármesterét, Jobb Gyulát is, aki 
elmondta, hogy az iskola fel-
újítása régen várt örömhír a 
kulcsiaknak. Kifejtette, hogy 
vezetőként az egyik legfon-
tosabb célja az iskolásoknak 
egy jó intézmény kialakítá-
sa volt, amelyet kizárólag ön-
kormányzati önerőből lehetet-
lenség lett volna megvalósíta-
ni. Kiemelte a polgármester azt 
is, hogy 2017-től, hosszú évek 
munkája köszönet és hála illeti 
a kulcsi gyermekeket és a szü-
leiket és persze a pedagóguso-
kat is türelmükért. Majd a gya-
korlati tudnivalókat ismertetve 
elmondta Jobb Gyula, hogy az 
intézmény bővítése legkésőbb 
a nyáron, a szünidő megkez-
désével indul el és a munkák 
várhatóan 18 hónapig fognak 
tartani. A beruházás két ütem-
ben fog történni, az első évben 
a gyermekek 3 helyen(a felső 
négy évfolyam a régi épület-
ben, a faluház felső szintjén 
a negyedikesek lesznek, a fa-
luházban alul étkeztetés lesz, 
az alsó osztályok a Nap háza 
udvarán konténer  épületekben 
tanulnak majd), de biztonság-
ban fognak oktatásban része-
sülni. Az iskola ígérete szerint 
a szülőket minden szükséges 
információval időben el fogja 
látni. Végül Jobb Gyula pol-
gármester köszönetét fejezte ki 
Magyarország Kormányának, 
és minden közreműködő-
nek, hogy a kulcsi gyermeke-
ket színvonalas, gyermekbarát 
környezetben tudják majd ok-
tatni. 

Öt kategóriában ösz-
szesen 20 millió forin-
tot nyertek el idén a 
Richter Anna Díj  nyer-
tesei. Közülük az egyik 
Semmelweis projektnek 
pedig kulcsi vonatkozá-
sa is van. 

A Semmelweis Egyetem Egye -
temi Gyógyszertár Gyógy-
szerügyi Szervezési Intézet 
csapatának projektje is nyert 
a Richter Anna Díj idei pályá-
zatán. A gyógyszertári egység 
csapat a különböző gyógyszer-
formák használatáról indíthat 
ismeretterjesztő videó-soroza-
tot és vlogot a 4 millió forin-
tos díjból. A rangos szakami 

elismerésben részesülő csa-
pat vezetőjével, dr. Somogyi 
Orsolyával pedig a kulcsiak 
nap mint nap  találkozhatnak a 
kulcsi gyógyszertárban .

Hiteles forrásból szár-
mazó, könnyen befogad-
ható információkkal segí-
ti majd elsősorban a fiatal 
szülőket a díjazott Gyógyszer 
VloggerKids projektben 
meg valósuló edukációs vide-
ókkal és vloggal az Egyetemi 
Gyógyszertár Gyógyszerügyi 
Szervezési Intézet csapata. A 
dr. Somogyi Orsolya szak-
gyógyszerész által vezetett, 
öttagú szakembergárda el-
sősorban az első gyermekes 
szülőknek ad praktikus taná-

csokat, szemléletes útmutatót 
a nem hagyományos gyógy-
szerek felhasználása, ada-
golása kapcsán. Ahogy dr. 
Somogyi Orsolya kifejtette: 
főleg a gyermekgyógyászat-
ban egyre több új készítmény, 
nem megszokott gyógyszer-
forma kerül forgalomba és 
ezek használata sokszor bi-
zonytalanságot okoz, főként 
a fiatal, első gyermekes szü-
lőknél. Innen jött az ötlet, 
hogy szemléletes formában 
mutassák be, hogyan kell al-
kalmazni például egy inha-
látort vagy mire kell figyel-
ni a különféle szuszpenziók 
vagy antibiotikumok adago-
lásakor.

Neves elismerés a helyi 
fiatal gyógyszerésznek
Hiteles információk fiatal szülőknek 

A Kulcsi Baráti Kör 
pályázati forrása, az 
Önkormányzat támo-
gatása és szépszámú 
civil együttműködés 
eredményeképp  
2022. június 
 25-én, szombaton egy 
egésznapos rendez-
vényre várjuk a falu 
apraja-nagyját a Nap 
Háza udvarán.

A rendezvény elnevezése 
is beszédes: Kulcsolódás – 
Civilek a civilekért. Az ösz-
szefogás célja, hogy a folya-
matosan növekvő lakosság-

létszám miatt egy kötetlen 
rendezvény keretében minél 
jobban-többen megismer-
jük egymást.

A sokrétű programban 
bemutatkoznak a civil szer-
vezetek, helyi vállalkozások, 
számos sportág testközelbe 
kerül, lesz piactér helyi ter-
melők termékeivel, alkotó-
tér mindazoknak, akik sze-
retnék megmutatni, akár-
csak a hobbijukat vagy ze-
nei tehetségüket is. Terveink 
között szerepel fotókiállítás, 
gyermekeknek kölyök udvar 
és természetesen a jó étkek 
sem fognak hiányozni, hisz 

főző csapatokat várunk akár 
utca vagy baráti társaságok 
részvételével. Mindez egy-
ben a Szent Iván éj apropó-
ján, a nap végén tűzugrással, 
retro discóval. Mindez ter-
mészetesen a teljesség igé-
nye nélkül. Nyitottak va-
gyunk további ötletek befo-
gadására is.

Még sok-sok részlet vár 
kidolgozásra. Hamarosan az 
online térben is elindítjuk ol-
dalunkat, ahol folyamatosan 
közzétesszük aktualitásain-
kat. A szervezők csapatába 
tárt karokkal várjuk az ön-
kénteseket!

Beharangozó
Kulcsol(d)ódás – Civilek a civilekért 
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Bár a játszótérhez az 
önfeledt vidámságot, 
a felhőtlen jókedvet, a 
szabadság érzését pá-
rosítjuk, ez mégsem je-
lenti azt, hogy ne lenne 
néhány illemszabály, sőt 
hivatalosan megfogal-
mazott házirend is, amit 
ne kellene betartanunk a 
békés együtt játszás ér-
dekében. 

Már többszőr foglalkoztunk a 
játszótéri illemtannal a Rákóczi 
utcai, elsőként elkészült új 
játszóterünkkel kapcsolat-
ban. Most kicsivel egy évvel 
később, ismét aktuális lett a 
téma. Hiszen a Deák és a Bem 
utca sarkán elkészült második 
játszóteret gyakorlatilag még 
csak mostanában kezdi magá-
nak felfedezni a közösség. A 
Facebook egy helyi ügyekkel 
foglalkozó csoportjában egy 
anyuka olyan fotókat posztolt, 
amelyen a téren elhelyezett 
kuka tele van szeméttel (lát-
hatóan sok az üdítős flakon 
és energiaitalos doboz is) és a 
földön rengeteg eldobott csikk 
látható. A bejegyzés számos 
véleményt és hozzászólást ge-
nerált, tehát sokakat érintő és 
érdeklő témáról van szó. 

Kulcson van hivatalos há-
zirend a közösségi terek hasz-
nálatáról. Itt található: https://
www.kulcs.eu/fitnesz-park-es-
gyermek-jatszoter-hazirendje/ 
A teljesség igénye nélkül né-
hány alapvetésről szólva: a fit-
nesz park látogatási ideje kor-
látlan, de a gyermekjátszótér 
8.00 – 20.00 óra között tart 
nyitva. A gyermekjátszótér 14 
éves korig látogatható, amelyet 

a 6 éves kor alatti gyermekek ki-
zárólag felnőtt felügyelet mel-
lett használhatnak. A park a 
gyermekek és kísérőik számá-
ra játék és pihenés céljára hasz-
nálható oly módon, hogy azzal 
más pihenését szükségtelenül 
ne zavarja. A park használói 
maguk felelnek a saját és gyer-
mekeik testi épségéért, a sza-
bályok megtartásáért. A játszó-
tér felnőtt kísérői felelősek a 
játszóeszközök rendeltetéssze-
rű és balesetmentes haszná-
latárét, a játszótér állapotának 
megőrzéséért. Az eszközöket, 
berendezéseket, növényzetet 

rongálók anyagi felelősséggel 
tartoznak az okozott kárért. 
A fitnesz parkban és játszóté-
ren egyaránt tilos sok más mel-
lett: alkoholt és egyéb bódult-
ságot okozó szert fogyasztani, 
szemetelni és állatot behozni. 
Ha a Játszótér eszközeiben bár-
mi rendellenességet észlelnek, 
kérjük, jelezzék! Sürgős eset-
ben telefonon a +36 (70) 639-
0161-es vagy a +36 (20) 360-
5125-ös, egyéb esetben e-mai-
len: titkarsag@kulcs.eu

A konkrét kérdésekben 
megkérdeztük Jobb Gyula pol-
gármestert.

Tele van a kuka és el van 
dobva a csikk? Mit gondol er-
ről? 

– Alkoholt fogyasztani és 
dohányozni tilos a játszótéren. 
Örülök, hogy sokan használják 
a kukákat. Bár a közösség egé-
szének készült a tér, de nem 
szabad elfelejteni, hogy a sza-
bályok be nem tartásával a má-
sik falunkbeli jogai csorbulnak. 

Van e kamera? A kamerát 
ki és milyen esetben nézheti 
meg? Mit lehet tenni? 

– Kizárólag a hatóság néz-
heti meg a kamerafelvételeket, 
hatósági eljárás során.  

Lehetne-e még egy kukát 
kitenni?

– Igen, egy másik kuka ki-
helyezéséről intézkedem. A te-
lepülés karbantartó team heti 
munkájából két nap a kulcsi 
köztéri szemét összegyűjtése. 

Zárva van éjszaka?
– Nincsen, személyi kapaci-

tás hiányában a közösség józan 
belátásában bízunk.

A poszt írója megoldást ke-
res több fórumon a megelőzés-
re, mi lenne a célravezető fó-
rum?

– A hivatal hivatalos fó-
rumain az írásos bejelentés, 
amiről feljebb olvas, vagy én 
is szívesen fogadom a leveleket 
a szokott címre, amelyet lent 
olvashatnak. 

Lehet, hogy mindez azért 
történik mert a kamaszoknak 
nincs közterük? 

– A Rákóczi utcában a kö-
vetkező közösségi létesítmé-
nyeink vannak a kamaszkorú 
fiatalok számára: fitness park, 
műfüves foci pálya, gördesz-
ka pálya. Hamarosan elkez-
dődhet a pumpapálya kivite-
lezése.  Terveink szerint készül 
még: futókör és teniszpálya is.

Tudatosan szervezünk az 
ilyen jellegű beruházásaink kö-
ré közösségi munkát. Sok más 
indok mellett azért is, hogy aki 
részt vesz az építésben később 
nem fog rombolni és másnak 
sem hagyja ezt. Ezért ezúton is 
sok szeretettel invitálom majd 
önöket a Spanyol lakóparki 3. 
új típusú játszóterünkhöz és a 
focipályához is- a részletekről és 
a pontos dátumokról a község 
hivatalos közösségi média felü-
letén adunk majd tájékoztatást.

Köszönöm, hogy felelősség-
teljesen gondolkodnak és ez be-
szédtéma. Ez számomra azt jel-
zi, hogy a köztereink a közössé-
günké. Kérem, hogy tiszteljenek 
meg véleményükkel és jobbító 
javaslataikkal. A Facebook nem 
alkalmas erre, ellenben a fen-
tieken kívül a következő fó-
rum igen: polgarmesterkulcs@
gmail.com – monda el Jobb 
Gyula polgármester.

Diplomáciára és illemtanra  
a játszótereken is szükség van
A szabályok betartásával tekintettel lehetünk másokra is a játék során 

 Hamarosan még egy kuka kerül a játszótérre,  
hogy semmiképpen ne kelljen a szemetet eldobni
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Kulcs község hivata-
los közösségi oldalán 
már értesülhettünk az 
örömhírről, hogy már-
cius hónapban jelen-
tős összegű pályázati 
támogatásokat nyert el 
ismét a település.  
 A frissen kihirdetett 
pályázati forrásokból, 
olyan fontos léptékű, a 
község valamennyi la-
kóját érintő nagyszabá-
sú fejlesztések valósul-
nak meg, amelyek az 
itt lakók és családtag-
jaik életétminőségét 
nagymértékben javít-
ják majd. 

A kulcsi pályázati munka si-
kereiről Jobb Gyula Kulcs 
település polgármestere ösz-
szefoglalóan így nyilatkozott 
lapunknak. 

– 15 folyamatban lévő pro-
jektünk van jelenleg, külön-
böző készültségi szinten. Van 
amelyik még a pályázatírás 
szakaszában, van kivitele-
zői és van átadási szakasz-
ban lévő is. A márciusban 
kihirdetett pályázati sikere-
ink közül az egyik legfon-
tosabb talán a kulcsi Fekete 
István Általános Iskola vár-
va várt bővítése és felújítása 
lesz, hiszen ezért már  2017 
óta, dolgozok jómagam is. 
Településünk vonzereje az 
ideköltözők száma alapján 
rendkívül pozitív képet mu-
tat, azonban ez mindig újabb 
kihívások elé állít bennün-
ket, hiszen a megnövekedett 
népesség számát infrastruk-
turálisan is le kell, hogy kö-
vessük. Gondolok itt példá-

ul a  gyerekekre, közöttük is 
most az aktualitását tekint-
ve az iskoláskorúakra, akik-
nek a kor színvonalának és 
követelményeinek megfelelő 
oktatásához az iskola bőví-
tése elengedhetetlen.

De nem elhanyagolható a 
felszíni csapadékvíz-elvezető 
hálózat felújítása, fejlesztése 
sem, ezzel ugyanis rengeteg 
kellemetlenségtől kímélhet-
jük meg településünk lakóit, 
nem beszélve arról, hogy ez-
zel részben a csúszásveszélyes 
területeket is mentesítjük. 
Fontos a közintézményeink 
épületenergetikai korszerűsí-
tése, amely mind környezet-
védelmi, mind pedig költség-
hatékonysági szempontból is 
meghatározó. Természetesen 
a kivitelezésekkel járó mun-
kálatok általában kellemet-
lenségekkel is járnak, ehhez 

kérem türelmüket és szí-
ves megértésüket tisztelt la-
kótársaim. Továbbá ezúton 
is szeretném megköszön-
ni a pályázatok elkészítésé-
ben részt vevők kiemelkedő 
szakmai munkáját – mond-
ta el lapunknak Jobb Gyula 
polgármester.

Örömmel tájékoztatom 
önöket, hogy önkormány-
zatunk márciusban is jelen-
tős pályázati támogatásokat 
nyert el.  

Kulcs Községi Önkor-
mányzat pályázati kérel-
met nyújtott be a TOP_
PLUSZ-2.1.1-21 azonosító-
számú, Élhető települések cí-
mű felhívásra, „Középületek 
épületenergetikai korszerűsí-
tése Kulcson” címmel. A pá-
lyázat keretében a Községház, 
a Kulcs Községi Faluház, és 
a Kulcsi Százholdas Pagony 

Óvoda és Bölcsőde energeti-
kai korszerűsítésére kerül sor. 

A pályázati kérel-
münk eredményeképpen a 
Kormány 83.277.567 forint 
vissza nem térítendő támo-
gatást ítélt meg önkormány-
zatunk részére. 

A projekt az épületek 
széles körű, a kor igényei-
nek megfelelő, energetikai 
korszerűsítését, és napele-
mes rendszerrel való ellá-
tását célozza. A Községháza 
esetében a fejlesztés tartal-
mazza teljeskörűen a külső 
nyílászáró cseréket, a födé-
mek hőszigetelését, a hom-
lokzatok hőszigetelését, va-
lamint gépészeti fejlesztése-
ket. Az épület oldalfalait és 
födémeit hőszigeteléssel kell 
ellátni, nyílászáróit fokozot-
tan hőszigetelt nyílászárókra 
kell cserélni.

Újabb jelentős fejlesztések 
kezdődnek
Március a sikeres pályázatok hónapja volt Kulcson 

A homlokzati hőszigete-
lés 15 centiméter vastagsá-
gú EPS hőszigetelő rendszer. 
Rögzítése ragasztással és me-
chanikai úton történik. A hő-
szigetelés érint minden hű-
lő felületet. Lábazati hőszige-
telésként 15 centiméter vas-
tag XPS hőszigetelés kerül 
alkalmazásra, teljes felületi 
ragasztással rögzítve. 

A határoló falakban talál-
ható összes nyílászáró szerke-
zet cseréje megtörténik, melyet 
korszerű műanyag ajtókra és 
ablakokra cserélnek, mely szer-
kezetek minden eleme meg-
felel a vonatkozó hőtechnikai 
előírásoknak, a nyílászárók a 
szükségesnek megfelelően ön-
szabályzós résszellőzőket tar-
talmaznak, és a szükséges he-
lyeken szúnyoghálókat. A nyí-
lászárók 3 rétegű üvegezéssel 
ellátottak. 

Gépészeti korszerűsítés-
ként a korszerűtlen kazán új 
kondenzációs kazánnal kerül 
kiváltásra, valamint a meglé-
vő hőleadók szabályozhatóvá 
tétele történik meg termo-
sztatikus szelepekkel. Az át-
alakítás után a korábbi föld-
gáz energiahordozó megma-
rad, a fogyasztás azonban 
csökken. A korszerűsítéssel a 
HMV rendszer nem érintett. 
A Felhívásnak megfelelő pro-
jektarányos akadálymentesí-
tés is történik. Megújuló ener-
getikai elemként a fejlesztési 
javaslat HMKE fotovoltaikus 
rendszer kialakítását tartal-
mazza.

Napelemes rendszerek:
– Községháza: 10,4 kWp 

panel összteljesítményű és 10 
kVA csatlakozási teljesítmé-
nyű rendszer (26 db TRINA 
SOLAR VERTEX 400WP 
TSM-DE09.08 napelem pa-
nel, 1 db Fronius Symo 10.0-
3-M WLAN inverter vagy 
ezzel egyenértékű rendszer) 
DK-i tájolással.

– Faluház: 12 kWp pa-
nel összteljesítményű és 10 

kVA csatlakozási teljesítmé-
nyű rendszer (30 db TRINA 
SOLAR VERTEX 400WP 
TSM-DE09.08 napelem pa-
nel, 1 db Fronius Symo 10.0-
3-M WLAN inverter vagy 
ezzel egyenértékű rendszer) 
DK-i és DNY-i tájolással.

– Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde: 
32 kWp panel összteljesít-
ményű és 30 kVA csatla-
kozási teljesítményű rend-
szer (80 db TRINA SOLAR 
VERTEX 400WP TSM-
DE09.08 napelem panel, 
1 db Fronius Symo 20.0-
3-M WLAN inverter és 1 
db Fronius Symo 10.0-3-M 
WLAN inverter vagy ezzel 
egyenértékű rendszer) DK-i 
és DNY-i tájolással.

Kulcs Községi Önkor-
mányzat pályázati kérelmet 
nyújtott be a TOP_PLUSZ-
2-1-21-FE1-2022-00008 azo-
nosítószámú, Élhető települé-
sek c. felhívásra, „Elválasztott 
rendszerű csapadékvíz-elveze-
tő hálózat felújítása, fejlesztése 
Kulcs településen” címmel. A 
pályázat keretében a Kossuth 
Lajos utca, a Dózsa György ut-
ca, a Forrás utca, a Deák Ferenc 

utca és a Lejtő utca Hullám ut-
ca csapadékvíz elvezetésére és 
szilárd burkolására kértünk 
támogatást. A pályázati ké-
relmünk eredményeképpen a 
Kormány 232.231.880 forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást ítélt meg önkormányza-
tunk részére. 

A Deák Ferenc utcában és 
a lecsatlakozó Hullám, Lejtő 
és Forrás utcákban a meglé-
vő útburkolat felújítását, fel-
színi csapadékvíz elvezeté-
sét terveztük. A Forrás és a 
Lejtő utcában elbontásra ke-
rül a meglévő betonaljzatból és 
betonlapokból épített út, he-
lyébe aszfalt kopóréteg épül. 
Az út szélén kiemelt szegélyt, 
a másik oldalon „K” szegélyt 
építünk. A két utca burkolat 
felújítása és vízelvezetése át-
lagosan 3,0 méter szélességű, 
242 méter hosszúságú. 

A Kossuth és Dózsa utcák-
ban a meglévő burkolt, nyílt 
árok javítását és a padka ren-
dezését terveztük. Az árok 
több helyen sérült, a meder-
lapok cseréjét és a hézagok ja-
vítását el kell végezni. A pad-
karendezés után új padkát épí-
tünk a hatékony vízelvezetés 

érdekében. A javítási szakasz a 
Kossuth utca Sőtér sétány ke-
reszteződésétől indul a Dózsa 
utcán keresztül az utca végén 
meglévő árokig összesen 1571 
méter. 

A Dózsa György utcában 
a felszíni csapadékvíz elveze-
téséhez a meglévő burkolat-
ra kiegyenlítő aszfalt réteget 
majd kopóréteget terítünk. A 
burkolat kialakításánál szá-
zalékos egyoldali esést alakí-
tunk ki, így biztosítva a víz-
elvezetést a meglévő burkolt, 
nyílt árok irányába. Az út szé-
lén, egyoldalon „K” szegélyt 
építünk a kapubejárók figye-
lembevételével. Az út mindkét 
oldalán zúzottkő padkát épí-
tünk. A Dózsa György utcá-
ban a burkolat felújítása és víz-
elvezetés kialakítása átlagosan 
3,00 méter szélességben, 951 
méter hosszon épül.

A vápás vízelvezető rend-
szerek kiépítésével a kelet-
kező felszíni csapadékvize-
ket összegyűjtjük és a közeli 
árkokba, befogadókba vezet-
jük. Ezzel biztosítjuk a mé-
lyebben fekvő ingatlanok be-
ázás elleni védelmét. 

Köszönjük a támogatást!

 Jelenleg csak az iskolán van napelemes rendszer, de kap az óvoda, faluház és a községháza is

 A Rákóczi utcában a feltárások után járda és csapadékvíz elvezető épül
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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

 Néhány napja más  
képet mutat  
a Faluház bejárata.

A neves állatorvosoknak tisz-
telgő emléktábla helyén egy 
zölden virító bankautomata 
képe fogadja az oda látogató 
kulcsiakat. Természetesen az 
állatorvosok emlékét ezután 
is nagy tisztelettel őrizzük 
majd és az egyetem enge-
délyével méltó helyre, a 

Hatok terére fog kerülni az 
emléktábla.

Jobb Gyula polgármester a 
régen várt, életünket megköny-
nyítő pénzfelvevő alkalmatos-
ságot üdvözölve köszönetet 
mondott az OTP Banknak, a 
képviselőtestületnek, hogy tá-
mogatta a lakosság igényét és 
megköszönte Fekete György 
alpolgármesternek, hogy mint 
mondta „kijárálta” az automa-
tát a kulcsiaknak.  

 Ezentúl Kulcson is lehet készpénzt felvenni

  ATM a Faluház 
bejáratánál
Lehetőség készpénzfelvételre 

Keressük – Kulcsi Krónika szerkesztősége – a kulcsi termékeket és köztük 
a legkiválóbbat a KIVÁLÓ KULCSI TERMÉK címmel jutalmazzuk majd. 
Hiszen nincs mennyeibb a nagymama lekvárjánál és a barátunk főzte 
pálinka váltja ki bensőnkben a legfinomabb bizsergést.

Ezért elhatároztuk, hogy felkutatjuk Kulcson azokat az őstermelő-
ket, vállalkozókat, akik ebban a szellemiségben készítik termékeiket, 
amelyikben a nagymamák lekvárja és a barátok pálinkája is létrejön. 
Felhívásunknak az a célja, hogy a település lakóinak lehetőségünk 
legyen megismerni a Kulcson készült termékeket és készítőit, valamint 
lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozásra. Legyen szó bármilyen ter-
mékről, amely falunkbéli akár élelmiszer, akár kézműves termék. Kérjük, 
hogy egy rövid leírást a termékről és a készítőjéről mellékelve készítse 
el a pályázatát és juttassa el a kulcsikronika@gmail.com email címre. 

Ha kérdése van, hívja a 06 (30) 439-6755-ös telefonszámot! 

Minden felhívásunkra érkezett pályázatot bemutatunk és készítőjével 
interjút készítünk a Kulcsi Krónikába. 

Terveink szerint a Kiváló Kulcsi Termék odaítélésében a képviselőtestü-
let tagjai fognak majd dönteni. Szándékaink szerint a későbbiekben a 
termékeket a Fejér Megyei Közgyűlés Fejér termék versenyébe is aján-
lani kívánjuk majd, valamint a hivatalos reprezentációs alkalmakban is 
szeretnénk vendégeinknek megmutatni és ajándékozni. 

Ismerjük meg
a kulcsi termékeket!

Tisztelt kulcsi lakosok  
és kert tulajdonosok! 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat és tulajdonosokat a Kulcs, 
zártkerti területek ivóvíz ellátásának I. üteme kapcsán, hogy 
2022. március 30-án megtörtént a munkaterület átadása. 
A vállalkozó a munkákat az időjárástól függően megkez-
di. Jelenleg érintett szakaszok az Adonyi út–Kőbányai 
út–Cinke utca és Rigó köz. Türelmüket és megértésüket 
köszönjük
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Áder János 
Magyarország köztár-
sasági elnöke 2022. 
április 3-ra tűzte ki az 
országgyűlési képvise-
lők általános választá-
sát és az országos nép-
szavazást.

Akik Kulcson a szavazókö-
rök nyitása után adták le 
voksaikat, azok még biztosan 
hóesésben mentek a szava-
zókörökhöz. De szerencsére 
a hó az aszfalton elolvadt. 
Délelőtt 9 órakor már "csak" 
havas eső esett és délre meg-
szűnt a csapadék is. Délután 
ugyan felhős volt az égbolt, 
de eső és hó nélkül.

A barátságtalan időjárás 
ellenére is nagy volt a falunk-
ban a szavazókedv. Szinte for-
galmi dugó alakult ki a hiva-
tali épületeknél 9 óra körül. 
De nem csak autóval érkeztek 
sokan, hanem gyalogosan is. 
Az is előfordult, hogy a szava-
zókörök előtt akár 8-10 em-
bernek is várakoznia kellett, 
hogy leadhassa a voksát.

Kulcson a Helyi Választási 
Iroda vezetője dr. Neumann 
Helga volt. A településen ösz-
szesen 2 808 fő választópol-
gár szerepelt a névjegyzék-
ben. Kulcson három válasz-
tókör került kialakításra, 
ahol összesen 1958 fő élt ál-
lampolgári jogával és szava-
zott. A részvételi arány 69,73 
százalék lett. 

Az országos végered-
ményt tekintve a választó-
polgárok szavazata alapján 
a lehetséges 199-ből 135 
országgyűlési képviselővel 
alkothat frakciót a parla-
mentben a Fidesz-KDNP, 
immáron negyedik alka-
lommal kétharmados több-
ségben.

A térségi fideszes szerve-
zetek örömét növelte, hogy 
Fejér megye 04-es számú 
választókerületében levált-
hatták az ellenzéki összefo-
gás emberét, és a követke-
ző ciklusban dr. Mészáros 
Lajos, a Fidesz–KDNP je-
löltje lehet az országgyűlé-
si képviselő. 

 Dr. Mészáros Lajos a térség új országgyűlési képviselője  
jól ismeri településünket

Tájékoztatjuk azokat a kulcsi 
lakótársainkat, akik a közel-
múltban lemondták a szoci-
ális étkeztetést, hogy ezen-
túl két menüből lehet majd 
választani. Ezzel próbáljak a 
szociális szakemberek és az 
önkormányzat vezetői a fel-
merült panaszokat orvosol-
ni és az étkezésben segíte-

ni a falunkbelieket. Az igé-
nyeiket a Kulcsi Szociális 
Intézményben nyújthatják be 
azok a kulcsiak, akik meg-
felelnek az előírásoknak. 
Érdeklődni az intézményve-
zetőnél, Adorjánné Bozsódi 
Irénnél lehet a 06-25/627-
117, vagy a 06-70/801-0149-
es elérhetőségeken.

Két menüből is lehet  
ezentúl választani Választottunk


