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XV. évfolyam, 5. szám 2022. május

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

Anyák napja,  Anyák napja,  
az egyik legszebb ünnepünkaz egyik legszebb ünnepünk

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

Kulcson az intézményekben, így az önkormányzati fenntartású Százholdas Pagony Óvodában is  
kiemelten fontos esemény volt idén az édesanyák, és nagymamák köszöntése. 
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Megtörtént a Kulcs 
északi bejárójánál elké-
szült új buszforduló mű-
szaki átadás – átvétele, 
ahol jelen volt a kivitele-
ző, a tervező és műsza-
ki ellenőr, illetve Jobb 
Gyula településünk pol-
gármestere, valamint a 
hivatal műszaki ügyinté-
zője Szívós Erika is.

A beruházás a Közlekedés fej
lesztési feladatok támogatása 
című kormányzati forrás kere
tében valósulhatott meg. Az új 
buszforduló megépítésére azért 
volt szükség, mert a jelenlegi 
buszvégállomás a település bel
ső részén található. Ezáltal a 
buszjárat nem érinti a település 
valamennyi pontját, illetve távol 

esik a 6os főúton lévő hely
közi járatok megállójától, ahol 
jelentős utasforgalom bonyoló
dik, azonban nincs közvetlen 
buszmegállócsomóponti kap
csolata a helyi járatokkal. A pro
jekt megvalósításával lehetővé 
válik a helyi adottságokhoz és 
igényekhez illeszkedő települé
si infrastruktúraszolgáltatás és 

kínálat bővítése.  Április 20án 
a buszforduló műszaki átadása 
megtörtént. A projekt a gyalo
gossáv és a 6os úti buszmegálló 
összekötésével lesz majd teljes. 
A mintegy 170 méter járda meg
tervezése elkészült, a kivitelezé
se várhatóan jövő év tavaszára 
fog befejeződni. A Rákóczi utca 
jelenlegi szakaszával gyalogos

átkelő fogja összekapcsolni a 
járdaszakaszokat. Az új buszfor
dulóba parkolókat is terveztek a 
szakemberek, és természetesen 
a megfelelő megvilágítás is nagy 
hangsúlyt kapott. 

– Nagy öröm számomra, 
hogy ennek a hármas projekt
nek most elkészült a legna
gyobb és legköltségesebb ré
sze. Különös jelentősége van 
az átadásnak abból a szem
pontból, hogy nagyon sok 
kulcsi fogja majd használni. 
Most megkezdődött a forga
lomba helyezési eljárás, ez 
nagyjából (a műszakiátadást 
követően – a szerk.) egy hó
napig tart, ezután lehet majd 
hivatalosan birtokba venni – 
tette hozzá Jobb Gyula, Kulcs 
település polgármestere.

Végre, van új buszfordulónk  
és parkolónk hozzá
Jó hír a 6-os útról ingázóknak: elkészült és rövidesen használatba vehetjük 

Lezáró egyeztetés a buszfordulóról, a képen Molnár Mihály, 
Tímár Gábor, Szívós Erika és Jobb Gyula

Kulcs község képviselő-
testülete, 2022.04.27-én 
csütörtökön 16 órai kez-
dettel a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében 
tartotta soron következő 
nyílt testületi ülését.

Az ülésen megjelentek: 
Jobb Gyula polgármester, 
dr. Neumann Helga jegyző, 
Deák Ibolya, Posch János, 
Obberrecht Tamás, Tóthné 
Vass Anita és Nagy Anita 
önkormányzati képviselők. 
Fekete György alpolgármes
ter igazoltan maradt távol. A 
lakosság részéről nem jelent 
meg senki, viszont Horváth 

István rendőr alezredes, az 
adonyi rendőrőrs parancsnoka 
személyesen tette tiszteletét a 
rendőrség 2021es beszámoló
ja kapcsán.

Miután Jobb Gyula polgár
mester megállapította a testü
let határozatképességét, felkér
te a testület tagjait, hogy hoz
zák meg döntéseiket az aktuális 
napirendi pontokban.

A képviselőtestület tag
jai többek közt egyhangú
lag elfogadták a talajterhelé
si díjról szóló önkormányzati 
rendeletet, és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság beszámo
lóját a 2021es évben végzett 
tevékenyégéről, továbbá két ké

réssel fordultak a jelenlévő pa
rancsnok úrhoz. Az első, hogy 
az óvoda környékén délutá
nonként tapasztalható kaoti
kus közlekedési állapotok mi
att, gyakoribb rendőri jelenlé
tet biztosítsanak.  A második, 
hogy készítsenek egy beszámo
lót a településen működő ka
merarendszerrel kapcsolatos 
tapasztalataikról, annak hasz
nosságáról, amelyből megtud
hatjuk például, hogy ezek se
gítségével hány esetben sike
rült bűncselekményeket, illetve 
azok elkövetőit felderíteniük. 
A képviselőtestület döntött 
a Kulcs 2604 hrsz. alatt álló 
ingatlan megvásárlására irá

nyuló ajánlattételről is. A ne
vezett ingatlan a Hajóállomás 
felett, olyan csúszásveszélyes 
területen fekszik, ahol a part
fal rehabilitációjának elvégzé
se ezen a területen rendkívül 
fontos Kulcs település és lakói 
számára.

Lapunk hasábjain helyszű
ke miatt valamennyi döntésről 
nem tudunk beszámolni ked
ves olvasóinknak, de a testü
leti üléseken készült jegyző
könyveket elolvashatják teljes 
terjedelmében településünk 
honlapján a www.kulcs.eun, 
illetve az üléseken készült vi
deofelvételeket megtekinthetik 
YouTube csatornánkon. 

Testületi ülés áprilisban
Mások mellett a talajterhelési díjról és a rendőrség beszámolójáról is határoztak 

Anyák napja,
az egyik legszebb ünnepünk
Újra jelenléti ünnepségeket tarthattak a neves nap tiszteletére 

Hagyományosan má-
jus első vasárnapján az 
anyák napját ünnepel-
jük. Az elmúlt évek jár-
ványügyi korlátozásai 
után, idén végre ismét 
jelen lehettek a szülők 
és nagyszülők az anyák 
napi ünnepségeken a 
nevelő és oktatási in-
tézményekben.

Az elmúlt évek on
line megrendezett 
ünnepeit még biz
tosan sokszor fog
juk emlegetni, de az 
édesanyák tiszteleté
re rendezett megem
lékezések történeté
hez képest az elmúlt 
két év csak egy rövid 
epizód. 

Az anyák napja 
hivatalos ünneplésé
nek gondolata elő
ször 1872ben me
rült fel. Julia Ward 
Howe költő és író
nő javasolta ekkor, 
hogy június má
sodikát szenteljék 
az anyák és a béke 
napjának az Egyesül 
Államokban. Akti
vistaként már ko
rábban is szenve
délyes hangon szó
lalt fel azért, hogy a 
nők szálljanak síkra a 
háborúk ellen, és jú
nius második vasár
napját nevezzék ki az 
anyák békenapjának, 
de az ő életében ezek 
a célkitűzések még nem va
lósultak meg. Erőfeszítéseit 
azonban később siker koro

názta, és 1914ben Woodrow 
Wilson elnök hivatalossá tet
te az anyák napját. 

Magyarországon a vörös
kereszt nevéhez kötődik az 
első hivatalos anyák napja, 
amit akkor, 1925ben még 
összekapcsoltak a hagyo
mányos Máriatisztelettel. 
Magyarországra az ünnep 
ötletét Petri Pálné, egy ál
lamtitkár felesége hoz

ta Amerikából, és a legel
ső anyák napi ünnepséget 
1925. március 8án a MÁV 

gépgyár foglalkoztatójában 
munkásgyerekeknek tartot
ták. 1928tól már miniszte
ri rendelet tette hivatalossá 
az iskolai ünnepségek sorá
ban, ettől kezdve terjedt el 
széles körben ennek a napnak 
a megünneplése hazánkban. 

Napjainkban aktuálisan 
elmondható, hogy a tele
pülés lakosságszáma közel 
1000 fővel növekedett az el

múlt évtized alatt. A nyilvá
nosan hozzáférhető adatok 
alapján – elég ha végig sé

tálunk bármely utcán, de a 
papírformára támaszkodva 
is egyértelmű – a népesség 
életkorából következtetni le
het arra, hogy kimagaslóan 
sok család és kiskorú gyer
mek él  Kulcson  arányaiban  
és az évtizeddel ezelőttihez 
képest is. Az uralkodó tren
dek, a családbarát kormány
zati támogatások és települé
sünk fejlődése vonzóvá tet

te Kulcsot a vidéki élet 
iránt érdeklődök számá
ra. A sok család elkerül
hetetlenné tette a tele
pülésvezetés tudatos út
választását, a családba
rát település kialakítása 
iránti elköteleződést. 

Kulcson az intéz
ményekben, így az ön
kormányzati fenntartá
sú Százholdas Pagony 
Óvodában is kiemel
ten fontos esemény volt 
idén az édesanyák, és 
nagymamák köszönté
se. Az intézmény falai 
között már hetekkel az 
esemény előtt készültek 
rá.  A csoportfoglalkozá
sokon az óvónénik és a 
gyerekek lázasan készül
tek a jeles alkalom, mél
tó megünneplésére, sokat 
beszélgettek, a családról, 
az édesanyák szerepéről, 
feladatairól és meghívók
kal, ajándékokkal, vala
mint ünnepi műsorral 
készültek a csillogószemű 
lurkókkal a nagy napra. 
A kulcsi óvodában ren
dezett ünnepségen sike

rült könnyet csalni a megha
tódott anyukák és nagymamák 
szemébe. 

Négy generáció Kulcson (balról): Figur Dániel, Figur-Papp Nikolett Lívia, 
Bartók Mária, Bartók Béláné 
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Településünk lakóit leg-
inkább foglalkoztató fon-
tos kérdésekre keressük 
a válaszokat. 

A legtöbb kérdést felvető prob
léma a fejlesztésekkel kapcso
latos. Az elmúlt években a be
nyújtott pályázatok támogatási 
összegei: 2020ban mintegy 
726millió forint, 2021ben 
megközelítően 380millió forint 
és 2022ben közel 763millió fo
rint. Sok pénzt nyer a település, 
de mi történik ezekkel, mire 
fordítják? Milyen fejlesztések 
történnek a faluban? Erről kér
deztük tehát a polgármestert, 
Jobb Gyulát.

Az első projekt, amelyről 
tájékoztatni szeretném az ol
vasókat a Kőris, Rákóczi, és 
Arany János utcákkal kapcso
latos. Jelenleg folyamatosan ha
ladnak mindhárom utcában az 
aszfaltozás előkészítő munká
latai, várhatóan néhány napon 
belül megkezdik az aszfalt hú
zását, amely az időjárás függvé
nyében nagyjából három négy 
napot vesz igénybe.

A Sőtér sétánnyal kapcsolat
ban arról számolhatok be, hogy 
a szegélyek elkészültek, a „pad
kázást” készítik a szakemberek. 
Ezután az aknafedeleket emelik 
majd ki aszfalt szintre, az aszfal
tozás jövő hét első felében fog 
megtörténni.

A harmadik folyamatban lé
vő fejlesztés falunkban, hogy a 
Rákóczi utca, óvoda és a refor
mátus templom közötti szaka
szon a vízelvezető csőrendszer 
beépítését elkezdték. A munká
latok előrehaladtával folyama
tosan készül a közút melletti 
kiemelt szegély építése, majd 
a térkő burkolatú járda építé
se. Nagyon fontos itt megem
lítenem, hogy a tulajdonosok 

egyeztessenek a bejárok kiala
kításáról. Azonban ez természe
tesen nem jelenti azt, hogy a ka
pun belül is a kivitelező dolga 
lenne beállók szintre igazítása.

A negyedik a beszámolóm 
sorjában az új busz forduló a 
sportpályánál. A munka mű
szaki átadás átvétele megtör
tént, de a szakhatóságok és a 
közúti forgalomba helyezés 
hatósági eljárása még nem zá
rult le. Miután ez megtörténik 
a Volán tájékoztatást ad majd 
ki, mikor és milyen menet

rend szerint fog a busz közle
kedni. A buszváró megépítése 
fontos és tervezett, de egy ké
sőbbi időpontban megvalósuló 
feladatunk.

A következő projekt az óvo
da előtti parkoló és Hatok te
re. Itt  hasonló a helyzet, mint 
a buszfordulónál, a műszaki 
átadás megtörtént ugyan, de 
a hivatalos forgalomba helye
zés még nem. Mindkét  eset
ben a jelzőtáblák kihelyezésre 
kerültek, és a parkolókat hasz
nálhatjuk.

A Bartók Béla utca, és 
Temető utca hátsó szakaszá
ról szólva azt tudom elmonda
ni, hogy a csapadékvízelvezető 

rendszer, út szegélyezése, és 
aszfaltozási munkák hamaro
san meg kezdődnek. Jelenleg 
a közbeszerzési eljárás folyik.

Hetedik folyamatban lé
vő feladatunk szintén a felszí
ni vízelvezetési rendszerrel, és 
útfelújítással kapcsolatos. Ilyen 
munka kezdődik hamarosan a 
Deák Ferenc utca teljes hosszá
ban, valamint a Dózsa György 
utcában. Ennek a szükségsze
rűsége a partfalcsúszás meg
akadályozása miatt kiemelt 
fontosságú. Itt, ahogy már 

említettem szintén, vízelve
zető rendszer, útszegélyek ki
építésére és aszfaltozásra kerül 
sor. A meglévő Kossuth Lajos 
és Dózsa György utcai vízel
vezető árok rendszer is ki lesz 
takarítva, és ahol szükséges ja
vítják is.

A Hargita utca visz major pá
lyázatból támogatott körülbelül 
200 méteres szakaszának reha
bilitációja a megemelkedett költ
ségek miatt tervmódosítást igé
nyel. Ez jelenleg folyamatban 
van. Amint a költségek össze
ge az önkormányzat számára is 
kezelhető önerőt jelent abban a 
pillanatban megindítjuk a köz
beszerzési eljárást.

A kilencedik feladatunk a 
Hajóállomás. Itt a turisztikai pá
lyázatból elnyert összegből ta
valy megindított munka körül
belül 80 százalékos készültségű. 
Befejezése várhatóan nagyjából 
egy hónap múlva, június elején 
lesz. Teljes felújításon ment ke
resztül maga a vendégház, az 
udvar, elkészült egy komoly, 
nagy terasz, az úszómű és az 
egész kikötő engedélyezteté
si eljárása is folyamatban van. 
A számomra egyik legkiemel
tebb feladatunk, az iskola bőví

tése és felújítása. Mint már érte
sülhettek korábbi híradásaink
ból is az építés a tankerület be
ruházásában fog megvalósulni. 
A munka várhatóan a tanévzá
rót követően megindul. A jö
vő évi tanítás rendjéről pontos 
információt fogunk a lakosság
hoz eljuttatni, mert kidolgoztuk 
az átmeneti, biztonságos meg
oldást.

Alapvető az ívóvíz rendelke
zésre állasa. Ez a mostani beszá
molómban a kulcsi 11. projekt, 
tehát az ivóvízrendszer kiépíté
se Kulcs északi részén. Az érin
tett utcák: Adonyi út, Kőbányai 
út, Radicsa utca, Csalogány út, 
Cinke utca. A munkát a ki

Kulcs kérdések a polgármesterhez
„A település növekedése óriási iramot diktál, felvesszük a versenyt” 

vitelező elkezdte, az aknák és 
a gerinc kiépítése folyamatban 
van, a műszaki ellenőrrel tör
tént egyeztetés szerint, várható
an augusztusban a nyomáspró
bák elkészülnek. A házi ráköté
sek ezután indulhatnak majd. A 
vízközmű hozzájárulások hatá
rozatait a napokban postázzuk 
az érintett lakóknak.

A sportpályáról szólva: a 
nemrégiben megnyert pumpa
pálya pályázatunk közbeszerzé
si eljárását jelenleg rakja össze az 
önkormányzat. Várhatóan még 
az idén elkészülhet. A műfüves 
pálya palánk építését tervezzük 
és szervezzük. A kivitelezés ön
erőből fog megvalósulni, társa
dalmi összefogással. Ehhez szí
vesen fogadjuk a tenni akaró 
kulcsiak jelentkezését, akár a 
polgarmesterkulcs@gmail.com 
email címre is. A sportegye
sülettel történő egyeztetések
nek köszönhetően egy kon
cepció terv készült, ami alapja 
lesz egy együttműködési megál
lapodásnak. A legfontosabb hi
ányosság a terület bezárása, kar
bantartása, és folyamatos fenn
tartása. Ehhez egy karbantar
tó személyt kell alkalmaznia az 
önkormányzatnak hamarosan. 
A kerítést felmértük, indítjuk a 
tervezését, ezt szintén önerőből 
és társadalmi összefogással kí
vánjuk megvalósítani.

Tizenharmadikként emlí
tem, hogy legutóbb a Magyar 
Falu Program keretein belül 

nyertünk pályázati forráso
kat. A KSZI (Kulcsi Szociális 
Intézmény) galériájának födém 
lezárása idei feladat. A terve
zése már megtörtént, közbe
szerzési eljárás hamarosan in
dul. Továbbá egy „tanyabusz” 
közbeszerzési eljárása is folya
matban van. Fontosnak tartom, 
hogy tájékoztassam önöket ar
ról is, hogy ezek a fejlesztések 
nemcsak lehetőséget, hanem 
kötelező feladatellátást is rónak 
az önkormányzatra, ami nem 
kis feladat, ilyen ütem mellett. 
Az idősek, és a szociálisan rá
szorulók ellátása szintén ki
emelt fontosságú számunk
ra, ehhez szükségesek az esz
közök, és az előző években 
megvásárolt Nap háza épülete. 
Mint ahogy az elmúlt időszak
ban sokan megtapasztalták, ez
zel együtt egy kiváló rendezvény 
helyszínt is nyertünk.

Felsorolásnak követke
ző eleme az eszközbeszerzé
sek. E tekintetben beszámol
hatok önöknek arról, hogy 
mint ahogy már az előzőek
ben megszokhatták jelenleg 
is folyamatosan pályázunk e 
területen, és nagyon sok el
nyert pályázatunk is lett há
la Istennek. Felsorolás sze
rűen összesítve a legutóbbi 
eredményeket: orvosi eszkö
zök, óvodai eszközök, intéz
ményeinkbe eszközök, beren
dezések. Hiányosságnak látjuk 
még a település fenntartáshoz 
szükséges gépek, eszközök be
szerzését. Legutóbb az új trak
torunkhoz nyertünk fűkasza 
adapter vásárlására pénzt.

Az orvosi rendelő bővíté
se is  hamarosan folytatódik. A 
közbeszerzési eljárás itt is folya
matban van, egy műszaki kiegé
szítés miatt csúszik a kivitelező 

kiválasztása. Ez egykét héten 
belül megoldódik, és a munka  
kezdetét veszi.

A nevelési intézményünk
ben a bölcsőde önálló, új épü
letének kivitelezése szintén ha
marosan megkezdődik, ezzel 
az óvodában mutatkozó túl
jelentkezés problémáját is or
vosolni tudjuk majd. Hiszen 
a jelenlegi bölcsődés csoport
szobát használatba vehetik az 
ovisok. Az épület praktiku
san az óvodával szemben fog 
megépülni. Itt is a közbeszer
zési eljárás, a kivitelező kivá
lasztása zajlik. Néhány héten 
belül a munka is elkezdődik.  
Láthatják tisztelt lakóink, hogy 
rengeteg, közel húsz fejlesz
tésben vagyunk benne. Ezzel 
nem pongyolán kívántam fo
galmazni, csupán érzékeltetni 
szerettem volna, hogy olyan 
beruházások közben vagyunk, 
amelyek kulcsiként a kulcsia
kért vannak. Ezek megvalósí
tása sok esetben létkérdés és 
pont ezért a szívügyem, az 
egész képviselőtestület szív
ügye. Azt is tudniuk kell, hogy 
még nagyon sok fejlesztési el
képzelésünk van az asztalon. 
Egyik fontosabb, mint a má
sik, igyekszünk minden lehe
tőséget kihasználni, gyakorla
tilag megállás nélkül folyik a 
pályázatok írása. Nagy tiszte
lettel kérjük mindenki türel
mét, és együttműködését és 
köszönjük a támogatást.

Az új buszforduló műszaki átadása már megtörtént,  
a forgalomba helyezésére és ünnepélyes átadására lapzártánk után kerül sor

A Sőtér sétányon a szegélyezés és aszfaltozás után, majd az aknafedeleket is szintre emelik majd 

Az Arany János utca középső szakaszának aszfaltozása is a közelmúltban fejeződött be
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A felújítási munkálatokat 
látva, az elmúlt hónapok-
ban sokakban felmerült 
a kérdés Kulcson, vajon 
milyen tevékenység fog 
folyni a Rózsahegyi ut-
cai volt K-Klinika, illetve 
a Rákóczi utcai, hajdani 
Kistérségi Egészségügyi 
Központ épületeiben a 
közeljövőben.  

Mivel több pletyka is szárnyra 
kapott, és az önkormányzat sem 
rendelkezett hiteles informáci
ókkal, Jobb Gyula polgármester 
kezdeményezésére április 13án 
délutánra tájékoztatót hirdetet
tek a helyszínre a Rózsahegyi 
utcába, az ott zajló beruházással 
kapcsolatban.

Mi történt eddig a munkás
szállók ügyében, avagy hiva
talos elnevezéssel a közösségi 
szállások tekintetében a telepü
lésen? A település nyilvános tes
tületi ülésén ez év február 23án 
több helyi lakos jelent meg, és 
szót kért a rendtartástól eltérő
en, mert – mint kifejtették – in
formációik alapján Kulcson két 
munkásszállót is üzemeltetni ter
veznek a közeljövőben. Az ön
kormányzat képviselőtestülete 
hangsúlyozta, hogy a híreknek 
szeretnének utánajárni. Ezért 
tájékoztatást kértek – a hivatal 
felhívására beérkezett lakossági 
kérdésekkel együtt – az ügyben 
érintett szereplőktől, hogy hitele
sen informálhassák a lakosságot. 
Ugyanakkor ezzel egy időben a 
munkásszállókat ellenzők cso
portja aláírásgyűjtésbe kezdett 
a lakosság szélesebb körében. A 
polgármester kezdeményezésére 
a hiteles információátadás érde
kében áprilisban személyes tájé

koztatót hirdettek az egyik szó
ban forgó beruházás helyszíné
re az érintettek részvételével a 
Rózsahegyi utcába. 

Április 13án délután a volt 
KKlinika előtt mintegy harminc 
fő gyűlt össze. Jelen volt a lakos
ság mellett szinte a teljes kulcsi 
képviselőtestület, dr. Neumann 
Helga jegyző, Horváth István, az 
adonyi rendőrőrs parancsnoka, 
valamint Vertetics Dávid, az épü
let jelenlegi tulajdonosi képvise
lője. 

A tájékoztatón elsőként Jobb 
Gyula üdvözölte a megjelente
ket, kifejtette, a találkozó célja, 
hogy a felmerülő kérdésekre hi

teles, első kézből származó vála
szokat kapjanak az érdeklődők. 
Elmondta, hogy bár meghívta 
a Jászfényszarui polgármestert 
is, hogy számoljon be az otta
ni Samsung gyár munkásszálló
jának üzemelése kapcsán megélt 
tapasztalatairól, de betegség mi
att ennek a polgármester asszony 
sajnos nem tudott eleget tenni. 
Azonban tapasztalatszerzés cél
jából szívesen fogadja a kulcsi 
küldöttséget. A tájékoztató ter
vezett menetéről a polgármes
ter elmondta, hogy a beruházó 

cég képviselője után, az Adonyi 
rendőrőrsparancsnok tájékoz
tatója következik, majd az ön
kormányzaté és végül lehetőség 
lesz a lakosságnak is feltenni a 
kérdéseiket. Ezt követően átadta 
a szót Vertetics Dávidnak. 

– Egy régi családi vállalko
zás részeként, édesapám és ko
reai barátja ’92 óta működte
ti cégünket. Így kerültünk kap
csolatba a koreai nagyberuhá
zásokkal, így az iváncsaival is. 
Cégünk alapvetően külkereske
delemmel foglalkozik, de szá
mos ponton érintkezünk a fen
ti projektekkel. Ezeket kiszolgál
juk, bár talán önöket ez kevéssé 

érdekli, hiszen ehhez az épület
hez ennek nem sok köze van – 
mutatta be a céget, a képviselő 
szakember. – Az elmúlt években 
egyre több szálon kötődött a vál
lalkozásunk a koreai beruházá
sokhoz. Egyre több árut szállí
tunk és különböző szolgáltatá
sokat nyújtunk, annak érdeké
ben, hogy az itt eltöltött idejük 
minél produktívabb lehessen. 
Például Dunaújvárosban is szá
mos lakást bérlünk, sőt a Béke 
Éttermet is megvásároltuk a dol
gozók majdani ellátása érdeké

ben. Kifejezetten azért, hogy az 
itt tartózkodó vezetőknek bizto
sítsuk a megfelelő körülménye
ket és lakhatást. Mint mondtam, 
fix partnerekkel, igényesen pró
bálunk működni, ezek a part
nereink arra inspiráltak min
ket, hogy mint a vezetői réteg
nek, úgy a kiemelt munkaválla
lóiknak is szállást biztosítsunk a 
projekt vonzáskörzetében – is
mertette terveiket a vállalat kép
viselője. – Arra a kérdésre, mi
lyen munkavállalók jönnek ide, 
csak azt tudom elmondani, hogy 
Iváncsán egy nagyon professzio
nális technológiai beruházás fo
lyik, több ezer olyan szakipari 
dolgozó érkezik majd, akik spe
ciálisan ezt a projektet telepítik, 
építik fel a világ számos pontján, 
nagy hozzáadott értékkel bírnak, 
és ebből kifolyólag nagyon jól 
megfizetett emberek – mondta 
el Vertetics Dávid. 

Eddig tarthatott a tájékoztató. 
Mert néhány jelenlévőtől sajnos 
személyeskedő, sokszor megle
hetősen indulatos vélemények, 
kérdések következtek, amik a fó
rum rendjét teljesen felborítot
ták. A kialakult hangzavar mi
att a legnagyobb igyekezet mel
lett is csak részinformációkat le
hetett hallani. 

Ilyen körülmények között 
merült fel az a kérdés is, hogy 
biztosan azért választotta Kulcsot 
a vállalkozás, mert Iváncsán nem 
engedik a szállásokat?

– Iváncsát túlnőtte a projekt. 
A kiszolgálása Dunaújváros és 
Budapest között fog megvalósul
ni várakozásaink szerint. Kulcs 
pedig egy tökéletes lokáció ezen 
a tengelyen – válaszolta Vertetics.

A lakosság részéről fogalma
zódott meg, hogy vajon hány 

A vélemény alkotás szabadsága 
mindenkinek jár
Lakossági fórumot tartottak a készülő közösségi szállás ügyében 

férőhely és milyen nemzetisé
gű emberek szállása épül majd 
a Rózsahelyi utcában? Hogyan 
fognak közlekedni az ott lakók 
és mikorra tervezik a nyitást?

– Dél koreai szakmunkáso
kat várunk ide. Ebben az épü
letben két ágyas szobákat ala
kítunk ki, felszereltségét tekint
ve 3 csillagos szálloda szín
vonalon. Nagyjából 4080 fő 
között létszámmal fog üze
melni, önálló étkezést bizto
sítunk a helyszínen és a ké
nyelmes szabadidőeltöltésről is 
helyben gondoskodunk közös
ségi tér megvalósításával épü
leten belül. Személyautókkal 
és mikróbuszokkal tervezzük a 
dolgozók szállítását. A parko
lás telken belül történik majd, 
az épület körül elegendő hely 
áll rendelkezésünkre. Amilyen 
gyorsan csak lehet, akár sza
kaszosan is szeretnénk nyitni. 
Terveink szerint májusjúnius
ban 1520 embert fogunk fogad
ni – válaszolta szintén a tulajdo
nos képviselője.

– Szükség volt a helyi önkor
mányzat engedélyére? Erre a kér
désre Fekete György alpolgár
mester válaszolt, amelyben egye
bek közt azt is tisztázta, hogy az 
önkormányzatnak csak vélemé
nyezési kötelezettsége van a kö
zösségi szállásadást tekintve.  

A polgármester többször 
csendre kérte a jelenlévőket, hi
szen mint hangsúlyozta, kérdé
seikre csak akkor kaphattak vol
na válaszokat, ha hagyják szóhoz 
jutni a megszólítottakat. 

– A fórumon kialakult sok
szor mármár agresszív viselke
dést méltatlannak tartom a kul
csi lakossággal, és a meghívot
takkal szemben is. Tisztelem a 
véleményalkotás szabadságát és 
ennek egyik legfőbb fórumát a 
népszavazást is. De jogunk van 
a valódi tényekről első kézből in
formálódni, és ezek teljes ismere
tében véleményt alkotni és dön
teni, amit most a jelenlévők nem 
tettek lehetővé – mondta el Jobb 
Gyula polgármester. 

Mintegy harmincan gyűltek össze a fórumra a Rózsahegyi utcában
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Felhívást tettünk köz-
zé előző lapszámunk-
ban a fenti címmel. 
Pályázatunkra érkezett 
pályamunkákat ígére-
tünkhöz híven közzé-
tesszük és bemutatjuk. 

A képen Bartók Béláné Marika 
napelemes szökőkútja látható, 
amelyet saját kézzel készített. 
Egy sellő a talpazata, amely 
egy tálat tart. 

– Teljesen véletlenül kezd
tem kerámiázni. Nagyobbik 

fiam olyan helyre udvarolt, 
ahol agyagoznak, kerámiá
kat készítenek. Fiam egy al
kalommal hozott egy darab 
agyagot – ennek már 20 éve 
–, amikor is még az nap leül
tem alkotni. Egy férfi és egy 
női fej volt az első alkotásom. 
Azóta rengeteg szép dolgot al
kottam, melyek többségét el
ajándékoztam.  Nagy örömö
met lelem a munkában ami
kor agyag van a kezemben 
– írta a munkáját kísérően 
Marika.

Napelemes szökőkút
Ismerjük meg a kulcsi termékeket! 

Bartók Béláné Marika 
pályamunkája

Igényes muzsika,  
borkóstoló és házi rétes 
A Fehér Fábió Trió adott koncertet a faluházban 

A Fehér Fábió Trió elsősorban instrumentális fusion és groovy jazzt játszanak

A Köszönjük Magyar-
ország! elnevezésű prog-
ram keretében jazz-
koncert színhelye volt a 
településünk faluháza. 

Április 9én szombaton 16 
órai kezdettel a Fehér Fábió 
Trió lépett fel a kulcsi közön
ség előtt. A 2019 nyarán ala
kult zenekar tagjai: Fehér Fábió, 

Bodoczki Ernő, Fazekas Tamás. 
Elsősorban instrumentális 
fusion és groovy jazzt játszanak, 
főként saját szerzeményeket, va
lamint ismert jazz sztenderde
ket, sajátos felfogásban. Bátran 
nyúlnak a legkülönfélébb zenei 
stílusokhoz, egyedi hangzásukat 
meghatározó zenei szerkesztett
ség és a szabad improvizáció 
egyensúlyát brilliánsan mutat

ták be a kulcsi közönségnek is. 
Az igényes muzsika mellett az 
érdeklődőket borkóstolóval és 
finom házi rétesekkel várták a 
szervezők, különleges zenei ün
nepet éltek meg a résztvevők. 
A közeljövőben több hasonló 
jellegű és színvonalú produkci
ót hívnak majd el a szervezők 
ígéretükhöz híven a kulcsiak 
örömére.
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Április 10-én, vasárnap 
Kulcs település önkor-
mányzata a költészet 
napja alkalmából színvo-
nalas rendezvényre invi-
tálta a település lakó-
it. A kulturális esemény 
a Nemzeti Művelődési 
Intézet és a Köszönjük, 
Magyarország! program 
támogatásával valósult 
meg.

A 16 órakor kezdődő műsor 
sikerét, olyan neves művészek 
szavatolták, mint Kautzky 
Armand Jászai Maridíjas 
színművész, Udvarhelyi 
Boglárka operaénekes, Kiss 
Tivadar operaénekes, Pozsár 
Andrea zongoraművész és 
Pánti Anna magánénekesnő. 
Magyarnak lenni címmel a 
magyar irodalom legszebb 
versei hangoztak el zenés 
köntösben, zeneirodalmi re
mekekkel párosítva. Az elis
mert művészek tolmácsolá
sában hazafiasság, hazaszere
tet, nemzeti öntudat, magyar 
identitás és a honvágy érzései 

jelentek meg.  Kodály Zoltán 
magyarországi és Bartók 
Béla erdélyi – székelyföldi 
– gyűjtéséből hangzottak el 
népdalok. Prózai és megze
nésített előadásban hallhatott 
a publikum több gyönyörű 
verset, kiválóan interpre
tálva például Ady Endrétől, 
Petőfi Sándortól, Csokonai 
Vitéz Mihálytól vagy Wass 
Albert versei közül is többet. 

Végül a műsort egy Lehár
operettrészlettel koronázták 
meg. Kautzky Armand neve 
már maga is garantálta a si
kert. Hiszen semmivel össze 
nem téveszthető orgánuma 
különösen szépen zengett 
a kulcsi faluház falai között 
is. Vasárnap délután Ady 
Endrétől A Párizsban járt az 
Ősz című verselése zajos si
kert aratott. 

A rendezvény – bár nem 
volt telt házas –, mégis nagy
szerű sikerrel zárult. A közön
ség lelkes tapssal fogadta és dí
jazta a neves művészek pro
dukcióját.

„Magyarnak lenni,  
tudod mit jelent?”
Neves művészek a magyar költészet napján 

Kautzky Armandtól ihletett verselést hallgathatott a közönség

A múlt év dere-
kán Magyarország 
Kormányának támo-
gatásával a Nemzeti 
Művelődési Intézet hir-
dette meg a Tudásunkkal 
kézen fogva a közössé-
gekért elnevezésű fel-
hívást. Annak kereté-
ben mézeskalács-készítő 
szakkör alakult települé-
sünkön, a közelmúltban 
pedig kiállítás készült az 
alkotásokból. 

Az NMI felhívásának célja: 
a közösségek újraindítása, 

fenntartása és az aktív kö
zösségek élénkítése, újabbak 
építése, a hagyományok és a 
hagyományos mesterségek 

megőrzése, a nemzeti identi
tás erősítése. 

 A közművelődési intézet 
biztosítja a szakkörök lebo

nyolításához szükséges alap
anyagokat, eszközöket, a 
szakkörvezetéshez szükséges 
felkészítést, továbbá szakmai 
segédanyagot, amely a szak
köri tematikáját tartalmazza. 
A felhívás eredményeként a 
település hivatali épületeibe 
hetente egyszer bekúszott – 
a faluházban működő mé
zeskalácskészítő szakkörnek 
köszönhetően – az édes, fű
szeres mézeskalácsos, ottho
ni szeretet illat. A foglalkozá
sok az iskola felsős diákjainak 
bevonásával, heti rendszeres
séggel zajlottak. 

Édes élmény a könyvtárban
A szakkőrön készült alkotásokból nyílt kiállítás májusban 

A mézeskalács-készítő szakkőr alkotásai

A mézeskalácsszakkör 
fog   lalkozásain a mézeska
lácstészta begyúrásával, a 
tészta nyújtásával és kisüté
sével, cukormáz készítésével, 
egyszerű figurák díszítésével, 
írókázással, mézes puszedlik 
készítésével ismerkedtek a 
résztvevők. Kulcson kipróbált 
receptekkel dolgoztak. Már 
előre elkészített munkaterület, 
bemelegített sütő várta min
den alkalommal a gyereke
ket. Pontosan lepróbált struk
túra szerint tevékenykedtek, a 
szakkörvezető a könyvtáros és 
helyettes rendezvényszervező, 
Létay Ildikó volt. 

 – Nagy örömöt és óri
ási energiafröccsöt okozott 
mindnyájunknak a mézes
kalácssütés alkotó folyamata. 
Ugyanakkor valóban jó volt 

látni, hogy az átlagostól elté
rő tevékenység során a kapcso
latok megszilárdulnak, vagy 
újak születnek. Például a hi
vatali dolgozók és a pedagó
gusok, vagy akár a résztvevő 
gyerekek között is – monda el 
kérdésünkre Létay Ildikó. 

 A mézeskalácsozás sikerén 
felbuzdulva a faluház közmű
velődési szakembere már az 
újabb szakkört tervezi. Az 
NMI biztosította lehetőségek 
közül vesszőfonó, nemezelő, 
gyöngyfűző, hímző, vagy csip
keverő ismeretek megszerzé
sére van még lehetőségük. 
Jelenleg azonban a megnyi
tót követően a faluház eme
letén a kiállítás nyílt az édes 
alkotásokból, amelyet a hónap 
közepéig tekinthetnek meg az 
érdeklődök. 

Herczeg Attila azzal ke-
reste meg szerkesztősé-
günket, hogy hírt adjon 
arról a kulcsiaknak is, 
hogy egy magánterüle-
ten kialakított, de ingye-
nesen látogatható zene-
pavilonnal gazdagodott 
a környékünk. De a kis-
hír mögött sokkal több 
van.

A rácalmási Szentháromság 
tér 11/2 címen a parkszínpa
don a Tarr Gábor Alapítvány 
komolyzenei, népzenei és 
akusztikus koncerteket, hang
versenyeket fog szervezni. 
Ahogy mondani szokták kis
színesnek így is érdekes, a ze
nei ínyencek biztosan fel is 
kapják rá a fejüket. De a kishír 
mögött sokkal több van.

Elsőként azt emelném ki, 
hogy ismét beigazolódik, hogy 

így vagy úgy de a világ fontos 
kérdéseihez mindig köze van 
Kulcsnak. Ugyanis a falunkbéli 
Páhi Péter készítette a torony
ba épített bábjáték díszlete
it. A szemfüles olvasónkban 
ezekután valószínűleg azok a 
kérdések is felmerülnek, hogy 
milyen torony és milyen bábjá
ték, és a koncertekhez hogyan 
kapcsolódik a címben említett 
Meseország? 

Nos, valóban ezek után te
lepülésünk földrajzi beha
tárolását most már sokkal 
cizelálltabban tudjuk megfogal
mazni. Eddig csak azt mond
hattuk, hogy a Duna partján, 
Dunaújváros és Budapest kö
zött az M6os autópálya mel
lett felszik településünk. De 
Gazdag Erzsi meséjéből tud
juk, hogy Meseország(világos) 
Hóországgal határos. Ezért 
most már egyértelmű, 

hogy Kulcs az említett két 
csodaország szomszédja. 

Herczeg Attilát és feleségét 
a családiház melletti kert ter
vezése során nem vonzotta az 
angolkert romantikája, a zene 
annál jobban. Mert mit ér egy 
ház élő zene nélkül? És gyerekek 
nélkül? És ha már szépet szeret
ne az ember (mert mindenki azt 
szeretne), annak örömét a leg
jobb megosztani. Napközben 
legyen a gyerekeké, este meg 
barátokkal, jóemberekkel meg
osztani. Mint írják amikor ál
modozom sok boldog gyere
ket, felnőttet látok szemükben 
a csodálkozással, játszani, tenni 
akarással. Az ötletek csak jöt
tekjöttek, de csak lassan váltak 
valóra. Így nekem is egy mese 
lett a megvalósítás. Találkozás 
jó és kevésbé jó emberekkel. 
Küzdelem sok hitetlenséggel, 
problémával. És ami nagysze

rű volt: megismerni embereket 
jóindulattal, tudással, művésze
ti érzékkel, akikhez a „gyerme
kek öröme” kulcs volt és segíteni 
szerettek volna. Szorgos mun
kával, ahogy a csillag megy az 
égen egymásra rakódtak az öt
letek, és ahogy a sziget kiemel
kedik az óceánból és benépese
dik, úgy jött létre Meseország. 
Reptere nincs, így csak az an
gyalok tudnak leszállni írták a 
házigazdák.

Számos eseményt tervez
nek, elsőként a megnyitót 
majd felnőtteknek június 12
én és kicsivel később a gye
rekeknek is. További infor
máció a meseorszag.com in
ternetes oldalon olvasható.  
A szervezők azt kérik, hogy 
akik részt vennének a megnyi
tón a latogato@meseorszag.
com címen jelezzék előre ér
kezésüket!

Meseország épült a szomszédban
Izgalmas kezdeményezés, életre keltett fantázia gyerekeknek és felnőtteknek 

Lebilincselő időutazás 
településünk 
történelmébe
Töpi bácsi történeteinek befejező része: 
„Szóval, jól telt a nyár.” 

Ahogy korábbi szá-
mainkban megígértük 
kedves olvasóinknak, 
közreadjuk Töpi bá-
csi kulcsi történeteit. 
E havi számunkban a 
gondozásunkra bízott 
kézirat befejező rész-
hez értünk. 

„Szünidőben első alkalom-
mal Kulcson nagybátyám 
nyári lakásának építkezésén 
vettem részt, mint kubikus, 
talicskáztam az agyagos 
földet. Az biztos, 1948 volt, 
mert ekkor volt Londonban 
az olimpia, melynek közve-
títését munka közben rá-

dión hallgattam. Naponta 
két forintot kerestem, így 
egy hónap alatt közel ötven 
forintot gyűjtöttem össze, 
ezért egy pár cipőt lehe-
tett vásárolni akkoriban. 
Ezalatt ebédet nagyanyá-
mék adtak, de már a – még 
igencsak szűken bútoro-
zott – házunkban tudtam 
aludni, melyben gyertyával 
világítottam.

A munka végeztével a 
Dunában frissítettem fel 
magam, vacsorára palacsin-
tát sütöttem, és ha még ma-
radt időm, akkor a szőlő-
ben kötöztem. Szóval jól telt 
a nyár!”
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A kezdetben még meg-
lehetősen borús idő el-
lenére is nagy sikert ara-
tott a településen első 
ízben megrendezett ta-
vasz köszöntő rendez-
vény, sokan kilátogattak 
a helyszínre. 

Több neves művész és érdekes 
műsor mellett szombaton a 
kulcsi közönség előtt fellépett 
a Bojtorján együttes és a köz
kedvelt Kollányi Zsuzsi is. 

A Nap háza néven meg
ismert ingatlan mára már 
a hétköznapokban a Kulcsi 
Szociális Intézményként mű
ködik, udvarában április 23
án szervezték meg a tavasz
köszöntő eseményt. Fekete 
György alpolgármester meg
nyitója után vette kezdetét 
a kulcsi tavaszünnep, ahol a 
számos színvonalas színpadi 
produkciót több nagy sike
rű kísérőprogram egészítette 
ki. Ilyen volt a gyerekeknek 
az arcfestés, a szimulátor és 
az ugrálóvárak is. 

A helyi rendezvények már 
megszokott és a lakosság szá
mára ingyenesen igénybe ve
hető kellékei a pattogatott 

Első Kulcsi Tavaszi Fesztivál
Remek programok, neves előadók és a falu apraja-nagyja 

Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete 2022. április 
27-én tartott testüle-
ti ülésén elfogadta Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szó-
ló 6/2022. (IV. 28.) ön-
kormányzati rendeletét. 
A rendelet 2022. június 
1-jén lép hatályba.

A környezetterhelési díjról szó
ló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Ktd.) hatálya 
kiterjed arra a környezethasz
nálóra, aki környezethaszná
lata során a környezet terhe
lésével járó anyagot bocsát a 
környezetbe. Ez vonatkozik 
azokra a környezetterhelő 
anyagokra, amelyek a környe
zetbe kerülve környezetterhe
lést eredményeznek, és ame
lyek kibocsátott mennyisége 
meghatározható. 

A kibocsátó a talajba jutta
tott, környezetterhelő anyagok 

minden egysége után környe
zetterhelési díjat köteles fizetni.

A talajterhelési díjfizetési kö
telezettség azt a kibocsátót ter
heli, aki a műszakilag rendelke
zésre álló közcsatornára nem köt 
rá és helyi vízgazdálkodási ható
sági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízel
helyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 

Mentesül a talajterhelési díjfi
zetési kötelezettség alól az a ki
bocsátó, akinek az ingatlanán 
nincs épület, és a vízellátást ki
zárólag egy vezetékes vízvéte
lezési hely vagy egy kút, vagy  
egy vezetékes vízvételezési hely 
és egy kút biztosítja, valamint az 
a kibocsátó, akinek az ingatlanát 
érintően a közcsatorna kiépítés
re került, azonban az műszakilag 
nem áll számára rendelkezésre és 
ezt a szolgáltató műszaki szak
véleménye alátámasztja.

A talajterhelési díjat a ki
bocsátónak (fogyasztónak) kell 
megállapítania, bevallania és 
megfizetnie. A kibocsátó a ta

lajterhelési díj bevallási kötele
zettségét az önkormányzati adó
hatósághoz évente, a tárgyévet 
követő év március 31. napjá
ig az erre a célra rendszeresí
tett nyomtatványon köteles tel
jesíteni. 

A talajterhelési díjat a kibo
csátó a bevallás benyújtásával 
egyidejűleg a tárgyévet követő 
év március 31. napjáig fizeti meg 
Kulcs Községi Önkormányzat 
11736037–15365233–10110007 
számú Talajterhelési díj besze
dési számlájára. 

A nyomtatvány már elér
hető az önkormányzat hivata
li kapuján, vagy beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban. 

Az önkormányzati adóható
ság a kibocsátók által benyújtott 
bevallásokat, teljesített befizeté
seket szigorúan ellenőrzi.

A talajterhelési díj számítá
sának módját a Ktd. határoz
za meg. Eszerint a fizetendő díj:  
m3 (felhasznált víz) ´ 1.200 Ft 
(talajterhelési díj)  ´ 1,5 (terü-
letérzékenységi szorzó)

Felhívjuk a tisztelt in gatlan 
tulajdonosok figyelmét, hogy 
amennyiben 2022. május 31-
ig a csatorna rákötését a DRV 
Zrt. nem veszi át, úgy a kö-
vetkező évben bevallási köte-
lezettsége keletkezik, amely el-
készítéséhez szükséges: 

– a 2022.06.01-jén leolva-
sott, lefényképezett vízóra mé-
rőállás, valamint 

– a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szenny-
víz elszállítását végző köz-
szolgáltató, azaz a Hazai 
Kommunális Kft. igazoltan 
elszállított szennyvíz meny-
nyiségéről a bizonylat, szál-
lítólevél. 

Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testü leté-
nek a talajterhelési díjáról 
szóló 6/2022. (IV. 28.) önkor-
mányzati rendelet 1. mellék-
lete tartalmazza a nyomtat-
ványt, a Bevallás IV. része a 
„Díjfizetéssel kapcsolatos ada-
tok”, amelyben levezethető a fi-
zetendő talajterhelési díj.

Tájékoztató a talajterhelési díjról
Fontos, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 

TánciFáncsi gyerekműsorral csalogatták 
a legkisebbeket

: Nagy sikert aratott a településen első ízben megrendezett tavasz köszöntő esemény

Az operett kedvelői örömére Zayon Csaba  
és partnere, Hatás Andrea lépett fel

kukorica és üdítő – amelye
ket pályázati forrásból nyert 
a település – szintén a kelle
mes szórakozást szolgálták. Az 
önkormányzat szakemberei a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
biztosította forrásból rendez
ték az április végi eseményt, 
és minden vendégnek díjta

lan volt a belépés. 11 órakor 
TánciFáncsi elnevezésű gyer
mekműsorral csalogatták a 
gyerekeket és családjaikat, az 
óriásbábos interaktív gyer
mekműsor nagy sikert aratott 
a legkisebbek körében. 

A kulcsiaknak szombaton 
az önkormányzat főzte az ebé

det, hiszen a szervezők egy tál 
babgulyással is megvendégel
ték a helyszínre látogatókat. Jól 
sikerült az étel, mert mind a 
300 adag elfogyott. 

A nagy múltú Bojtorján 
együttes fellépése után 15 
órától az operettbarátokat 
szórakoztatta Zayon Csaba 

és partnere, Hatás Andrea 
közös produkciója. A duó 
óriási sikert aratott, nem
csak megénekeltették, de 
meg is táncoltatták a közön
séget. Majd kicsivel később 
Kollányi Zsuzsi fellépése vet
te kezdetét. A színpadképet 
pedig a kulcsi kislányokból 
verbuválódott alkalmi tánc
kar egészítette ki. Végül es
te fergeteges buli kerekedett 
Mészáros Gábor jókedvfele
lős celebrálásában. 

Ön kedves olvasó, tudja mit jelent e két szóból álló fogalom? Én 
csak részben, mert így általában senkitől sem hallani. Azt viszont 
igen gyakran, hogy „gyüttment”. Mégis, hogy van ez? 

A minap beszélgettem egy velem hasonló korú hölggyel. A szin-
tén kulcsi lakos a tudomásomra hozta, hogy ez egy népi kifeje-
zés, és olyan embert neveznek így, aki nem helyi születésű, tős-
gyökeres, hanem máshonnan költözött a faluba. Rendben van 
ez így? Szerintem nem, mert jómagam is érintett vagyok, hiszen 
Dunaújvárosból költöztem ide. Kérdeztem is a hölgyet rögtön, 
hogy mióta lakik itt Kulcson? „Csak” húsz éve, mondta. Húsz 
éve él itt és „gyüttmentnek” érzi magát. Nem jó ez így, én még 
csak 19 éve élek itt és mégsem érzem annak magam. Itt merült 
fel bennem a kérdés, miért van részemről ez a fokozott szerény-

ség? Mindenki, aki ide jött, és itt telepedett le, ilyen szóhaszná-
lattal illeti önmagát? Ugye, hogy nem? Azok is annak vallják 
magukat, akik cirka tíz éve gyarapítják Kulcs lakosainak számát 
nagyjából ezer fővel?

Én, úgy érzem, nem baj, ha jönnek! Jöjjenek a „gyüttmentek”, 
mert csak, így növekedik Kulcs lélekszáma, emberek töltik meg a 
falut, egyre másra költöznek ide a családok, mert jó itt élni, jó 
itt lenni! Látom a falu fejlődését, és az emberek boldogságát, ér-
zem belőle a békés együttélést! Legyünk akár „gyüttmentek”, de 
itt élünk, a mi kis falunkban, Kulcson. 

Legyünk boldogok és csak jöjjenek, ne menjenek!
Molnár Lajos

„Öreg Rolling”

„Mi az, hogy jöttment?”
Molnár Lajos bácsi jegyzete 
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Községünknek,  
a közösségért dolgoznak
Tatár Szilvia, a pályázatíró 

Újabb sorozatot kez-
dünk. A célunk a Kulcson 
hivatászszerűen dolgo-
zó szakemberek bemu-
tatása, akiknek a mun-
kájából legtöbbszőr csak 
a végeredményt láthat-
ja, tapasztalhatja meg a 
lakosság. A szereplőket 
sokan már ismerhetjük, 
de mivel rendkívül sok új 
lakótársunk érkezett az 
elmúlt időszakban nem 
titkolt szándékunk őket 
is tájékoztatni a helyi 
közéletről.  

Sokszor írtunk már róla, hogy 
Kulcson a pályázatok nélkül el
képzelhetetlen lenne a fejlődés. 
Hiszen nincsen komoly bevételt 
termelő ipari tevékenység tele
pülésünkön.  Viszont minden 
projekt három legalapvetőbb 
hozzávalója a pénz, pénz és a 
pénz. Az elmúlt három évben 
a benyújtott pályázatok támo
gatási összegei: 2020ban mint
egy 726millió forint, 2021ben 
megközelítően 380millió forint 
és 2022ben közel 763 millió 
forint. Tehát – ahogy szokták 
mondani – valóban nem babra 
megy a játék. 

Kulcson a településveze
tés 2014 óta kiemelten kezeli a 
pályázatok adta lehetőségeket. 
Település stratégiát hoztak lét
re a lakosság széleskörű bevoná
sával, felmérték az igényeket és 
meghatározták a célokat. Az el
készült dokumentáció ma is sok
szor használt, frissített alapdo
kumentum. A koncepciók men
tén ebben az időszakban kezdő
dött meg a komoly és rendkívül 
sikeres pályázatíró munka, első
ként az akkori alpolgármester 

Fejes Balázs írta a tendereket. 
Az alpolgármester leköszönése 
után a fejlesztési igények nem 
csökkentek, ezért új pályázatíró 
szakembert kellett keresni az ön
kormányzatnak a munka elvég
zésére, amelyet Tatár Szilvia sze
mélyében találták meg. 

Hogyan került kapcsolatba az 
önkormányzattal? 

– Kulcs településen, az ön
kormányzatnál 2,5 éve, 2019. 
decembere óra dolgozom, pol
gármester úr személyes megke
resése és felkérése alapján. A ko
rábbi években két kulcsi civil 
szervezettel már munkakapcso
latban álltam. Polgármester úr
tól 2019ben elsődlegesen arra 

kaptam felkérést, hogy az ön
kormányzat folyamatban lévő, 
már megnyert pályázatainak a 
megvalósításában és az elszá
molásában működjek közre. A 
későbbiekben ez a feladat je
lentősen kiszélesedett, mivel a 
2020. évtől kezdődően folyama
tosan jelentek meg kormányza
ti és uniós forrásokból támo
gatott pályázati lehetőségek, így 
ezen pályázatok megírására és 
az ezekből elnyert, támogatott 
projektek megvalósítására is fel
kértek pályázatíróként, projekt
menedzserként. 

Mi a feladata a települé-
sen, milyen pályázatokkal 
foglalkozik? 

– Az egyik fő feladatom az 
önkormányzat által benyújtan
dó valamennyi pályázat meg
írása. Tehát ha megjelenik egy 
olyan pályázati felhívás, amely
re az önkormányzat pályázatot 
szeretne benyújtani, akkor az a 
teendőm, hogy ezt a pályázati 
anyagot összeállítsam és határ
időre benyújtsam. A másik fő 
feladatom, hogy nyertes pályá
zat esetében a projekt teljes meg
valósításában közreműködjek 
projektmenedzserként. Ez ma
gába foglalja a megvalósításban 
résztvevő szakemberek munká
jának koordinálását, a szükséges 
adminisztrációs feladatok ellá
tását, az elszámolások, jelenté
sek összeállítását és benyújtását, 
a helyszíni ellenőrzések előké
szítését és az azon való közre
működést, illetve a pályázatok 
utógondozását a fenntartási 
időszakban. Jelenleg több mint 
20 pályázat tartozik a feladat
körömbe a települést illetően. 
Egy összetett, de kreatív mun
kát végzek és kiemelten fontos
nak tartom az értékteremtést, 
amely egyegy projekt megva
lósításával létrejön Kulcson, a 
projekt méretétől függetlenül, 
mivel minden projektnek más 
és a más a célcsoportja, legyen 
szó például egy új bölcsőde épí
téséről vagy egy jól sikerült ren
dezvényről. Nagyon szeretek a 
településen dolgozni, a települé
sért dolgozni, sokszor már kicsit 
kulcsinak is érzem magam. Úgy 
érzem, hogy jó munkakapcsola
tot sikerült kialakítanom mind 
polgármester úrral, aki kiemel
kedően jó kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik, illetve jegyző asz
szonnyal, aki pedig egy kiváló 
jogi és közigazgatási szakember. 

Hogyan működik a pályázat-
írás folyamata? 

– A pályázatírás egy összetett 
folyamat és egy jelentős csapat
munka is egyben. Ahhoz, hogy 
egyáltalán egy pályázat meg
írása elkezdődhessen számos 
dolgot meg kell vizsgálni. 

Tatár Szilvia szakmai életrajza  

• Rudas Közgazdasági 
Szakközépiskola (Duna új
város) érettségizik
• Károly Róbert Főiskola 
(Gyöngyös) közszolgálta
tási közgazdász – közigaz
gatási menedzser szakirá
nyon szerez diplomát 
• 15 éve foglalkozik pá
lyázatokkal, ezen belül is, 
pályázatírással és elnyert 
pályázatok megvalósítá
sával, mint projektmene
dzser és projektvezető

• Ügyfelei körét kb. 80%ban önkormányzatok, civil szer
vezetek és egyházak teszik ki, a fennmaradó mintegy 
20% az üzleti szférából kerül ki (gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozások, őstermelők).

• A megírt (benyújtott) pályázatok és a nyertes támogatá
sok aránya megközelítően 90%os, a fennmaradó mint
egy 10%os elutasítási arány abból fakad, hogy egyegy 
projektet forráshiány miatt elutasít, nem tud támogatni 
a pályázat kiírója

Fo
tó
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A lakosság kérését figyelembevéve helységjelző táblák 
kerültek ki a Sütő András utca mind a két oldalára 

Először is fontos, hogy legyen 
egy települési szintű, folyama
tosan frissülő fejlesztési kon
cepció, amelyben priorizálva 
szerepel minden olyan terület, 
ami bármilyen fejlesztést igé
nyel. Másodszor meg kell ke
resni, hogy ezekhez a fejlesz
tésekhez éppen vane megfe
lelő pályázati kiírás. Itt szeret
nék megjegyezni egy nagyon 
fontos dolgot, hogy nem min
dig tudunk arra pályázni, ami 
éppen a legégetőbb megvaló
sításra váró feladat lenne tele
pülési szinten. Hanem arra tu
dunk pályázni, ami éppen meg 
van hirdetve. Természetesen itt 
jön be egy nagyon fontos lépés, 
a folyamatos pályázatfigyelés, 
így előbbutóbb minden terü
leten megvalósíthatóvá válnak 
a szükséges és elvárt fejlesztési 
célok. Tehát abban az esetben, 
ha a fejlesztési cél és a pályáza
ti felhívás összhangban van, in
dul meg a projekt előkészítés fo
lyamata. Ehhez szükséges a fent 
említett csapatmunka, amely az 
előkészítés folyamatában fontos, 
hogy a projektet érintő külön
böző szakágak (mint például 
jogi, műszakimérnöki, pénz
ügyi, kulturális…) együttmű
ködjenek és a hozzájuk tartozó 
projekt előkészítési dokumen
tumokat elkészítsék, előkészít
sék. Ezt az előkészítő folyama
tot már a pályázatíró koordinál
ja, majd az elkészült anyagokat 
feldolgozza, a szükséges tanul
mányokat elkészíti, a komplett 
pályázati anyagot megírja, fel
tölti és benyújtja a pályázat ki
írója részére, az erre meghatá
rozott internetes felületen ke
resztül. Ezt követően a pályázat 
kiírója részéről elindul a pályá
zatok feldolgozásának folyama
ta. Amennyiben van hiánypót
lás, akkor ennek teljesítése is a 
pályázatíró feladata, a pályázat
írás folyamata egészen a támo
gatói döntésig tart. Nyertes pá
lyázat esetében ezután kezdődik 
meg a projektmenedzsment fo
lyamata, ahol a pályázatíró im

már projektmenedzserként vé
gig koordinálja a megvalósítás 
teljes folyamatát a fent említett 
csapatmunka szellemében, csak 
itt, a megvalósítás folyamatában 
már újabb szereplők is belép
nek (például: szállító, kivitelező, 
közbeszerzési szakértő, műszaki 
ellenőr stb.).

A projektmenedzser segít 
a közreműködők kiválasztá
sában: felkutatja a lehetséges, 
teljesítésre képes partnereket, 
előkészíti és kiküldi az ajánlat
tételi felhívásokat, majd gon
doskodik a beérkező ajánlatok 
értékeléséről, az eredmények 
képviselőtestület elé terjesz
téséről. Gondoskodik arról, 
hogy a kiválasztott közremű
ködővel megtörténjen a szerző
déskötés, és elindulhat a tényle
ges pályázati projekt megvalósí
tás. Innen a projektmenedzser 
feladata a számos közreműködő 
vállalkozás munkáját összefog
ni, és arra törekedni, hogy min
den projektelem a vállalt szerző
déseknek megfelelően teljesül
jön, az adott időre és a megkí
vánt minőségben. A beruházás 
végeztével még mindig számos 
feladat marad a projektmene
dzserre: legfőképpen a pályá
zattal kapcsolatos elszámolás. 
Itt minden, a pályázattal kap
csolatos dokumentum az ellen
őrző hatóság részére rendsze
rezve feltöltésre kerül. Ha az 
elszámolást az ellenőrző ható
ság lezárja, akkor még a fenn
tartási idő alatt, amely általá
ban 5 év, rendszeres időközön
ként további adatszolgáltatáso
kat kell teljesíteni az ellenőrző 
hatóság felé.  Mint láthatjuk, 
a pályázatírás és a projektme
nedzsment egy rendkívül össze
tett, bonyolult, nagy figyelmet 
és rendszerszemléletet megkí
vánó feladat, mely megkíván
ja a már elvégzett és az előre 
tervezett projektek átlátásának 
követelményét, hogy a megva
lósítandó célok szépen egymás
ra épülve előbbre vigyék tele
pülésünket. 
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  Adóügy 
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 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
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 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 
 Szeleczky Csaba 06 (30) 677-6550

 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  

  Szívós Erika  06 (70) 636-5217

Fontos telefonszámok

Értesítem a község lakosságát, 
hogy a hatályos jogszabályok 
értelmében évente egyszer 
minden 3 hónapos kort be
töltött ebet – közérdekből – 
kötelező veszettség elleni vé
dőoltásban részesíteni, ez az 
állattulajdonos kötelessége. 
Idén is, mint minden évben 
lehetőség van kedvezményes 
áron, az úgynevezett összeve
zetéses védőoltást szervezett 
formában a körzeti állatorvos
sal beadatni. 

Az oltás helye: 
Polgármesteri Hivatal előtt

Ideje: 
2022. június 1. (szerda)  

15–17 óra között
Pótoltás: 

2022. június 9. (csütörtök) 
8–9 óra között

Az oltás térítési díja: 
5500 Ft/eb 

+ féregtelenítő 400 Ft/10 kg

Egyedi sorszámú oltá-
si könyvét feltétlenül hozza 
magával, ennek hiányában 
a pótlás díja 1000 Ft. 2010
től az egyedi sorszámú oltási 
könyv megléte kötelező!

FIGYELEM!Csak mikro
chippel ellátott kutyát lehet 
beoltani! Amennyiben az Ön 
kutyája még nem kapott ilyet, 
kérem keresse fel mihamarabb 
állatorvosát!

Akinek nem felel meg a 
megadott dátumok egyike 
sem, annak lehetőség van 
az oltást a rendelőben (Rác
almás, Márkus István u. 6.) 
beadatni.

Az oltási kötelezettség el
mulasztása hatósági eljárást 
és büntetés kiszabását vonja 
maga után.

Érdeklődni a rendelőben le
het a 06 (30) 2177342es te
lefonszámon.

Eboltás
Dr. Neumann Helga jegyző felhívása 

Ismét megszervezik a gyerme
keknek szóló istentiszteleteket 
vasárnaponként a helyi refor
mátus gyülekezeti házban 10 
óra 30 pertől. A játékos, hit
mélyítő lelki alkalmakat a re
formátus gyülekezet szervezi. 

Középső csoportostól negye
dik osztályig várják a gyere
keket, amíg a felnőttek részt 
vehetnek az istentiszteleten. 
Ha kérdése van, a 06 (30) 223
3753as telefonszámon lehet 
érdeklődni.

Újra indul!
Játékos, hitmélyítő foglalkozások 

Településünk legifjabb 
intézménye a Kulcsi 
Szociális Intézmény a 
kulcsi lakosságnak négy-
féle szociális ellátást biz-
tosít helyben.

Nagy szó ez, hogy helyben. 
Hiszen sok éven keresztül tár
sulásban valósultak meg a fel
adatok. Az idei évtől azonban 
már kifejezetten a kulcsi igé
nyeket figyelembevéve szer
veződhetnek a szolgáltatások. 
Ezek közül most a házi segít
ségnyújtást szeretném olvasó
inknak bemutatni.

A Kulcsi Szociális Intéz
mény Kulcson a Rákóczi u. 151. 
szám alatt található, az épület a 
Nap háza–Hold udvara néven 
vált ismertté. Az intézmény a 
következő ellátásokat biztosítja 
a lakosság részére: házi segít
ségnyújtás, nappali ellátás, ét
keztetés és család és gyermek
jóléti szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás: 
olyan szociális alapszolgáltatás, 
amelynek keretében gondos
kodni kell azokról az időskorú 
emberekről, akik önmaguk ellá
tására saját erőből nem képesek, 
illetve azokról a fogyatékkal élő 
személyekről, pszichiátriai be
tegekről, szenvedélybetegekről, 
akik állapotukból adódóan az 
önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget 
igényelnek és ezzel a segítséggel 
képesek önmaguk ellátására a 
saját otthonukban. Ennek kere
tében biztosítani kell az alapvető 

gondozási, ápolási feladatokat, 
az önálló életvitel fenntartásá
ban, a higiéniás körülmények 
megtartásában, veszélyhelyze
tek kialakulásának megelőzé
sében, elhárításában való köz
reműködést.

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások igény
bevétele önkéntes. 

A házi segítségnyújtás szol
gáltatás az ellátást igénylő, illet
ve törvényes képviselője szóbe
li vagy írásbeli kérelmére tör
ténik. Az igény benyújtását 
követően az igénybevételt meg
előzően el kell végezni a gon
dozási szükséglet vizsgálatát. A 
szolgáltatás iránti kérelem alap
ján az intézményvezető végzi el 
az igénylő gondozási szükség
leteinek vizsgálatát. A gondo
zási szükséglet keretében meg 
kell állapítani azt, hogy az el
látást igénylő esetében szociá
lis segítés vagy személyi gondo
zás indokolt. Az értékelő adat
lap kitöltésében a háziorvos a 
megjelölt szakkérdésekben köz

reműködik. Ha az ellátott álla
potában változás történik, a 
gondozási szükséglet vizsgála
tát ismételten el kell végezni, 
és annak megfelelően módosí
tandó az ellátás és az ellátottal 
kötött megállapodás. Az írásbe
li dokumentáció elkészítésével, 
illetve a megállapodás megkö
tésével megkezdődik az ellátás.

A házi segítségnyújtás tevé
kenységei a személyi gondozás 
keretében: az ellátást igénybe ve
vővel segítő kapcsolat kialakítása 
és fenntartása, információnyúj
tás, tanácsadás, mentális támo
gatás, ügyintézés az ellátott vé
delmeinek érdekében, családdal 
és ismerősökkel való kapcso
lattartás segítése. Gondozási és 
ápolási feladatok körében: mos
datás (ágyban fekvő beteg eseté
ben), fürdetés, öltöztetés, ágya
zás, ágynemű csere, inkontinens 
beteg ellátása, haj és arcszőrzet 
ápolása, száj, fog, protézis ápo
lása, köröm és bőr ápolás, folya
dékpótlás és étkeztetés, mozga
tás ágyban, decubitus (felfekvés) 

megelőzése, sztómazsák cseréje, 
gyógyszeradagolás, vérnyomás 
és vércukor mérése, hely és hely
zetváltoztatás segítése lakáson 
belül és lakáson kívül, kényel
mi és gyógyászati segédeszközök 
beszerzése, használatának beta
nítása. A háziorvos írásos ren
delésén alapuló terápia követése 
(kompetencia határig). 

Személyi gondozást napi 1, 
illetve 2 alkalommal tudunk 
biztosítani. Gondozónőink 
munkaideje hétfőtől pénte
kig: 7.30tól 15.30ig tart. 
A házi segítségnyújtás tevé
kenységei a szociális segítés 
keretében:takarítás a lakás élet
vitelszerűen használt helyisé
geiben (hálószoba, fürdőszoba, 
konyha, illemhelyiség), mosás, 
vasalás, bevásárlás, gyógyszer
kiváltás, segítségnyújtás ételké
szítésben, mosogatás, ruha ja
vítás, közkútról vízhordás, tü
zelőbehordás kályhához, télen 
hóeltakarítás, síkosság mente
sítés a lakás bejárata előtt, kí
sérés, szükség esetén a bent
lakásos szociális intézménybe 
történő beköltözés segítése, 
segítségnyújtás veszélyhelyzet 
kialakulásának megelőzésé
ben és a veszélyhelyzet elhá
rításában. 

A személyi térítési díj há
zi segítségnyújtás és étkeztetés 
esetén nem haladhatja meg az 
ellátást igénybe vevő rendsze
res havi jövedelmének 30%
át, házi segítségnyújtás esetén 
nem haladhatja meg a 25%
át. Gondozási díj: 120 Ft /óra. 
Amennyiben felkeltettük ér
deklődését, forduljon hozzánk 
bizalommal. Intézményvezető: 
Adorjánné Bozsódi Irén. 
Elérhetőség: 06 (25) 627117
es telefonszámon.

Házi segítségnyújtás
Bemutatjuk a Kulcsi Szociális Intézmény szolgáltatásait 

A fotó archív az intézmény kezdő csapatáról, jelenleg két új 
munkatárs van: Szabó Beáta Anasztázia és Kissné Barics Erika 
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