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XV. évfolyam, 6. szám 2022. június

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

Vidám programokkal Vidám programokkal 
ünnepeltekünnepeltek

Írásunkat a 9. oldalon olvashatják.

Május utolsó hétvégéjén gyerekzsivajjal, zenével, jókedvvel telt meg mind a két város közeli település. 
Amíg Kulcson szombaton, addig Rácalmáson vasárnap tartották az önkormányzati rendezvényeket.  
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Az önkormányzat finanszíro-
zásában, a település karbantar-
tó csapat közreműködésével 
újabb településrészekre kerül-
tek ki a biztonságos közleke-
dést segítő KRESZ táblák.

Az Arany János utcából 
a lakosság többször jelezte, 
hogy reggelenként gyakori a 

vadmozgás a belső útrészeken 
is, amely a közlekedést veszé-
lyezteti. Ezért ebbe az utcába 
a vad veszélyre figyelmeztető 
táblákat állítottak fel a kar-
bantartók. 

A Família útra pedig sebes-
ség korlátozó táblák kerültek, 
mert itt  a nagy sebeséggel köz-

lekedők veszélyeztetik a többi-
eket. De mivel külterület, ezért 
nem lehet településhatárt jel-
ző táblákkal sebességet korlá-
tozni. 

Fontos változás továbbá az 
is, hogy elsőbbségadás kötele-
ző tábla került a Hegyalja–Bem 
utcák sarkára. 

A biztonságosabb 
közlekedésért
Újabb táblák az önkormányzati utakon 

Molnár Lajos Rácalmáson született 1943-ban. Két fiútestvé-
rével élte meg a gyermekkort. Középiskolai éveit Budapesten 
töltötte, ahol tetxtilipari technikumot végzett. Így hamaro-
san a dunaújvárosi fonodában kezdett dolgozni, amelynek 
meghatározó alakja – majd vezetője lett, egészen a fonoda 
megszűnéséig 1992-ig. A (későbbi) faluházban rendezett 
összegző kiállítással sok régi munkatársának 
okozott felejthetetlen élményt. 

Lajos bácsi 1966-ban nősült, ekkor vette 
el szeretett feleségét Kati nénit. Családot ala-
pítottak, két fiúknak és három unokájuknak 
örültek közösen. Lajos bácsinak Kulcs mindig 
sokat jelentett. Jól ismerte a települést még 
gyermekéveiből, később már felnőttként du-
naújvárosi lakosként 1967-ben telket is vásárolt a család, 
majd a 2000-es évek elején állandó lakhelyül választották 
Kulcsot, ekkor költöztek Kossuth Lajos utcai otthonukba.

Lajos bácsit keresztény értékrendje társadalmi felelős-
ségvállalásra, aktív cselekvésre késztette a közjóért. Részt 
vett a kulcsi településstratégia kialakításában. Alprojekt 
vezetőként és később kulcsi polgárként is a különböző 

társadalmi rétegek kommunikációjának összehangolásán 
dolgozott. 

A Kulcsi Krónika szerkesztőségének megbecsült tag-
jaként rendszeresen publikált az önkormányzati újság-
ban. Véleményt és ízlést formáló, míves alaposággal 
kidolgozott írásai, jegyzetei egyedi színfoltot adtak ki-

adványunknak az olvasók legnagyobb örö-
mére. Utolsó írása megjelenésének sajnos 
már nem tudott örülni, halála után készült 
csak el az újság.

Több éven keresztül az önkormányzat tria-
noni megemlékezésen Lajos bácsi volt a ve-
zérszónok. Hazafias hangvételű szavai minden 
alkalommal meghatották a hallgatóságot. 

Sokan ismerték Lajos bácsit fafaragóként is. Műveit – 
köztük a miniszterelnöknek készített nagy Magyarországot, 
vagy a pedagógusszavazásra készített szív alakú tányéro-
kat – örök emlékként őrizzük majd. 

Örömteli, nyitott személyisége, tenni akarása, alkotó 
energiája, büszke magyar öntudata- örök példa mindany-
nyiunk számára. Emlékét örökké őrizzük!

Új helyre 
költözik  
a könyvtár
A megnövekedett lakos-
ságszám és az ezért szük-
ségessé vált iskola korsze-
rűsítés és bővítés miatt a 
helyi könyvtár a Rákóczi 
utcai – jelenleg védőnői 
épületként funkcionáló  
– ingatlanba költözik. Az 
itt elhelyezett eszközöket 
a falukarbantartó csapat 
az egykori Nap házában, 
azaz a jelenlegi Kulcsi 
Szociális Intézménybe 
költözteti 2022. július 25. 
és augusztus 5. között. 
Ebben az időszakban a 
könyvtár nem működik. 
A nyitás 2022. augusztus 
közepén várható. 

További információért 
Létay Ildikó könyvtárost 
lehet keresni a 06-70-639-
0168-as telefomszámon.

In memoriam Molnár Lajos
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Elkészült Kulcson  
a lakosság komfort- 
érzetét és közlekedés- 
biztonságát jelentősen 
növelő új buszforduló, 
amelynek hivatalos  
átadóját május 12-én 
tartották. 

Olyan közlekedési csomópont 
épült, járdával, autóbusz-for-
dulóval és megállóhellyel, 
amely az adottságokat figye-
lembe véve és az igényekhez 
igazodva összeköti a helyi 
buszközlekedést a 6-os főúti 
helyközi megállókkal, és ahol 
18 jármű parkolására is le-
hetőség nyílik majd a forga-
lomba helyezési eljárás után, 
június közepétől.

Az áprilisi műszaki projekt-
zárás után május 12-én délelőtt 
sor került a település új busz-
fordulójának ünnepélyes át-
adására. 

Az eseményen Jobb Gyula 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Majd a településvezető ar-
ról beszélt, hogy az új busz-
forduló kialakítására azért 
volt szükség, mert a jelenle-
gi buszvégállomás a település 
belső részén található. Ezért a 
buszjárat nem érinti a telepü-
lés valamennyi pontját, illetve 
távol esik a 6-os főút mellet-
ti megállóktól. Pedig jelentős 
utasforgalom bonyolódik. 

Az önkormányzat a beru-
házásra közel 45 millió forint 
vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatásban ré-
szesült. Így a projekt megvaló-
sításával lehetővé vált az igé-
nyekhez illeszkedő infrastruk-
túra-szolgáltatás bővítése. 

A polgármester megkö-
szönte a Volánbusz Zrt. és 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. megjelent képviselőinek, 
Tímár Gábor tervezőnek, a 

kivitelező Duna-Via Építőipari 
Kft.-nek, a helyi hivatalnak és 
a képviselő-testületnek a csa-
patmunkát. Kiemelte, hogy 
Magyarország Kormánya és 
a Fejér Megyei Közgyűlés tá-
mogatása nélkül ez a projekt 
sem valósulhatott volna meg, 
majd átadta a szót dr. Mészáros 
Lajosnak. 

A térség országgyűlési kép-
viselője elsőként a település la-
kóinak a támogatását köszönte 
meg a választáson, amely eljut-
tatta a parlamentbe. Majd gra-
tulált és örömét fejezte ki, hi-
szen az új buszforduló a parko-
lókkal jelentősen megkönnyíti 
majd a kulcsiak életét – fejtette 
ki dr. Mészáros Lajos ország-
gyűlési képviselő.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke azt 
mondta, hogy mindig jó ér-
zés, ha olyan beruházás átadá-
sára érkezhet, mint a kulcsi is, 

amely a lakosság komfortérze-
tét, közlekedésbiztonságát nö-
veli és nem utolsósorban lehe-
tővé teszi a kulturált parkolás 
lehetőségét is. 

– A forrás folyamatos, ezért 
is nagyon fontos, hogy a te-
lepülés vezetése és az ország 
egy irányba haladjon, egy felé 
húzzon. Az országgyűlési kép-
viselő nagyon fontos kapocs 
e tekintetben, és a választás-
sal immáron ez is beteljesült. 
Köszönjük a kulcsiak támoga-
tását – fejtette ki az elnök. 

 Dr. Molnár Krisztián ar-
ról is tájékoztatott, hogy júni-
usban nagyságrendileg mint-
egy 100 millió forint érke-
zik Kulcsnak a közgyűléstől. 
Jelenleg az igények felméré-
se és a pontos egyeztetés fo-
lyik, de az elnök hangsúlyoz-
ta, hogy a kulcsi lakosok szá-
míthatnak a közgyűlés támo-
gatására. 

Közlekedési csomópont
Ünnepélyes keretek között adták át az új buszfordulót és parkolót 
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A település önkormány-
zata a békediktátum alá-
írására emlékezve ren-
dezvényt tartott június 
3-án, pénteken délelőtt a 
Büszkeségponton. 

Az eseményen jelen volt a kép-
viselő-testületből Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch János 
képviselők és Jobb Gyula 
polgármester, dr. Neumann 
Helga jegyző, a Fekete István 
Általános Iskola igazgató-
ja, Schinogl Ferenc és Nagy 
Mariann igazgatóhelyettes, 
valamint Molnár Levente és 
Molnár István.

A megemlékezésen elsőként 
Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő mondott beszé-
det. Mint elmondta immár 102 
esztendeje, hogy a versailles-i 
Nagy Trianon palotában 1920. 
június 4-én – az első világhá-
ború lezárásaként – a győztes 
nyugati hatalmak kötelezték 
Magyarországot a békediktá-
tum aláírására. 102 éve ismert 
tény, hogy ezzel a ránk erőltetett 
kényszerszerződéssel a törté-
nelmi Magyarország elvesztet-
te területének több, mint két-
harmadát, lakosságának pedig 
több mint a felét. Hárommillió-
háromszázezer, ezer éve ezen a 
földön élő magyar került az új 
határokon kívülre, jó részük 
nagy tömbökben az új határok 
mentén. Falvakat vágtak ket-
té, egymással szorosan együtt 
élő települések, település-ré-
szek kerültek idegen ország-
ba, ellenséges fennhatóság alá. 
Az üldöztetések következtében 
sokan kényszerültek mindenü-
ket otthagyva nincstelenként el-
menekülni a megmaradt anya-

országba. Ez is bizonyítja, hogy 
a – felvilágosult, a népek ön-
rendelkezési jogát fennen han-
goztató Nyugat elsődleges cél-
ja nem a térség valós, a nem-
zetiségek lakta határok alapján 
létrejött béke megteremtése, ha-
nem Magyarország szétdarabo-
lása volt.

A fiatalokhoz fordulva hang-
súlyozta a képviselő: „Sose fe-
ledjétek elődjeitek mérhetetlen 

áldozatát, erőfeszítését, küzdel-
mét, aminek eredményeként a 
Magyarság ma is itt élhet sza-
badon a Kárpát-medencében, 
több mint ezerszáz éves hazá-
jában. Végtelen hála és köszö-
net érte!”

Hangsúlyozta, hogy ez a dá-
tum sokáig méltán a Nemzeti 
Gyász Napjaként égett lelkünk-
be. 2010 óta azonban a Nemzeti 
Összetartozás Napja. Ez a nap 
annak kifejezése, hogy a hatá-
rokon túli, a diaszpórában és 
az anyaországban élők egymás-
sal egységes nemzetet alkotunk. 
Ettől nem gyengébbek, hanem 
sokkal erősebbek vagyunk, 
mert tudjuk, hogy mindig szá-
míthatunk egymásra. 

Ezt követően Jobb Gyula 
polgármester búcsúzott el a te-

lepülés közelmúltban elhunyt, 
megbecsült polgárától, Molnár 
Lajostól. A polgármester Lajos 
bácsi örömteli, nyitott szemé-
lyiségére, tenni akarására, alko-
tó energiájára, büszke magyar 
öntudatára, a helyi trianoni 
megemlékezések vezérszóno-
kára emlékezett. Jobb Gyula 
hangsúlyozta, hogy határozott 
értékrendje társadalmi felelős-
ségvállalásra és aktív cselekvés-

re késztette a közjóért Molnár 
Lajost, ezért örök példája a te-
lepülésnek.  

A polgármester megha-
tó búcsúja után Farkas Lajos, 
a dunaújvárosi Intercisa Mú-
zeum igazgatója rendhagyó és 
nagyon tanulságos történelem-
órát tartott a történelmi ese-
ményt részletezve. 

– A magyar történelem egyik 
nagy tanulsága, hogy nemzeti 
történelmét magának a magyar 
nemzetnek kell írnia, mert más 
néptől csak annyit lehet várni, 
amennyi annak saját nemzeti ér-
dekeibe beleilleszthető. Nagyon 
jó példa erre a trianoni békeszer-
ződés nemzetgyilkos rendelke-
zése, amikor is Magyarországot 
a történelem során szinte párat-
lanul megcsonkították, területé-

nek több mint a kétharmadát, 
lakosságának pedig több mint 
felét akaratuk ellenére szláv és 
román uralom alá helyezték – 
mondta el bevezetőjében Farkas 
Lajos, majd hazánk vesztesége-
inek részletezése után így foly-
tatta:

– A trianoni békeszerződés 
a nemzetközi jognak az elkor-
csosulása, amelyet a bosszú és 
a gyűlölet szült, és ez majd jel-
lemző lesz az egész XX. század 
szellemére is. A koldusszegény 
csonka országot még jóvátétel-
re, háborús kártalanításra és a 
menekülő százezrek eltartásá-
ra is kötelezték, egy bolsevista 
diktatúra és román országrablás 
után. A békeszerződés diktá-
lói között sokan voltak olya-
nok, akik már régóta készül-
tek Magyarország megcsonkí-
tására, ez a terv még az 1848–
49-es levert szabadságharcra 
nyúlik vissza. Voltak, akik tu-
datlanságukkal váltak részesei-
vé egy nemzetcsonkításnak, és 
voltak – és ami fájó, hogy még 
ma is vannak – olyanok, akik 
megpróbálják Trianon döntése-
it igazolni – emelte ki a tör-
ténész.

– Csakis egymásban bíz-
hatunk, magyar a magyarban, 
különben elvesztünk – hang-
súlyozta a diákokhoz fordulva 
az ünnepi történelemóra során 
Farkas Lajos.

A program végén a Fekete 
István Általános Iskola nyol-
cadikos diákjai adtak irodal-
mi műsort.

Zárásként pedig a Kulcs 
Községi Önkormányzat képvi-
selő-testületének megjelent tag-
jai helyeztek el koszorút az em-
lékhelyen.

Hivatalos esemény  
és megható, szomorú búcsú
„Egymásban bízhatunk, magyar a magyarban” 

A megemlékezésen elsőként Oberrecht Tamás mondott beszédet
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Egy kedves olvasónk szerkesztő-
ségünket azzal kereste meg, hogy 
megossza velünk történetét.  
Az a célja, hogy mások elkerülhes-
sék a hasonló eseteket. 

Főszereplőnk szenvedélyes gyűjtő-
ként az évek során jelentős mennyiségű 
„majd jó lesz valamire” haszonanyagot 

és fém használati tárgyakat halmozott 
fel. Egyszer csak összetalálkozott egy 
fémhulladékfelvásárló „szakemberrel”. 
Első alkalommal remek üzletet kötöt-
tek, korrekt elszámolással mindkét fél 
megelégedésére.

Majd a visszatérő felvásárló a következő 
alkalommal „nincs nálam elég készpénz” 
indoklással nem fizette ki azonnal a ki-

alkudott összeget, becsületszóra vitte el a 
portéka egy részét.  

Kedves falunkbéli túl jóhiszemű volt a 
majdnem ismeretlennel szemben, sajnos 
ez okozta kárát. A fennmaradó vételár ki-
fizetésére valószínűleg már soha nem ke-
rül sor. Hiszen a vevő, amilyen gyorsan 
jött, olyan gyorsan el is tűnt. 

Okuljunk más kárából! 

Egy település külső terü-
leteinek tisztasága, ren-
dezettsége nagyban mú-
lik a hulladékelszállítás 
szervezettségén is.

Ezt a megállapítást a helyi ön-
kormányzat képviselő-testüle-
te is osztja, ezért Kulcson köz-
ponti forrásból felszámolták 
az illegális hulladéklerakókat. 
Ugyanakkor a prevencióra is 
költött az önkormányzat a ka-
merarendszer kiépítésével és 
szükség szerinti bővítésével. 
Sőt, már évek óta megszer-
vezik a fémhulladék központi 
összegyűjtését is. 

Mindezen intézkedések-
nek köszönhetően látványo-
san megváltozott a kulcsi kül-
területek képe és tisztasága.   
A település önkormányzata és 
a dunaújvárosi E-Elektra Zrt. 
hulladékgyűj tést szervezett má-
jus 14-én szombaton délelőtt.   
A faluház mögé telepített, és a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület polgárőrei által őr-

zött konténerbe műszaki és 
fémhulladékot lehetett térí-
tésmentesen elhelyezni a kul-
csi lakosoknak. 

A rászorulóknak az önkor-
mányzat karbantartó csapata 
segített a szállításban. Előzetes 
jelentkezést követően „háztól 
házig” szállították teherautóval 

a lakosság feleslegessé vált hul-
ladékát. A faluház mögötti té-
ren két hatalmas konténert töl-
töttek meg a kulcsiak hulladé-
kaival Tóthné Vass Anita, Tóth 
Zoltán és Halász Tibor koordi-
nálásával. Nagy segítséget je-
lentett a hat, közösségi szolgá-
lati idejét töltő diák munkája is.  

A rendezvény sikerét a kísé-
rőprogramok is garantálták. A 
faluház előtt ugyanis bolhapi-
acot szerveztek szombat dél-
előttre. Az újra hasznosításra 
váró kincsek mellett kézmű-
ves termékeket és kürtős ka-
lácsot is kínáltak az érdeklő-
dők számára. 

Tanulságos történet 
Fizetés nélkül távozott 

A hulladékgyűjtés a piaccal  
sikeres kombó lett
Felszámolták az illegális hulladéklerakókat 

A diákok derekasan kivették a részüket a munkából, a képen éppen Tóth Zoltán siet a segítségükre 
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Sorozatunk célja a 
Kulcson hivatásszerűen  
dolgozó szakemberek 
bemutatása, akiknek a 
munkájából legtöbbszőr 
csak a végeredményt 
láthatja, tapasztalhatja 
meg a lakosság.  
A szereplőket sokan már 
ismerhetjük, de mivel 
rendkívül sok új lakótár-
sunk érkezett az elmúlt 
időszakban nem titkolt 
szándékunk őket is  
tájékoztatni a helyi  
közéletről.  

Valljuk be őszintén, a magyar 
ember számára egyszerűen 
nyűg hivatalba járni. Éppen 
ezért nem könnyű köztisztvi-
selőnek lenni, hiszen már ele-
ve hendikeppel indul az em-
berek szemében. Ám, ahogy 
mondani szokás, innen szép 
nyerni. Egy biztos: a kulcsi-
aknak nem kell aggódniuk, 
mert hozzáértő szakember se-
gíti őket. Dr. Neumann Helga 
már 35 éve munkálkodik a köz 
szolgálatában, és mellette sze-
rető anya, szerelmes feleség, 
zseniális háziasszony, gondos 
állatbarát és mérsékelten vad 
motoros.

– Jegyző asszony, beszélne 
arról hogyan kezdődött a kar-
rierje? 

– Budapesten születtem, és 
életem első 27 évét Érden él-
tem le. Az érettségi bizonyít-
vány mellé képesített köny-
velő, vállalati tervező és sta-
tisztikus szakmát szereztem, 
majd folyószámla-ellenőrként 
kezdtem el dolgozni. Ezt kö-
vetően az aszódi GAMESZ 
könyvelőirodájában helyez-

kedtem el, egyúttal ekkor ke-
rültem a tényleges közigaz-
gatásba. Testvérem és felesé-
ge ekkor már Kulcson éltek, és 
a náluk tett látogatások alatt 
lett a település maga is szim-
patikus, és 1997-re megérett 

bennünk az elhatározás, hogy 
– mint egyfajta családegyesí-
téssel – szüleim és mi is úgy 
döntöttünk, Kulcsra költö-
zünk. Óriási szerencse ért ek-
kor, hiszen a kulcsi polgármes-
teri hivatalban történt lakcím-
bejelentkezésünk alkalmával 
szóba elegyedtem az ügyin-
tézőkkel, majd pár nap múl-
va az akkori pénzügyi veze-
tő, Marika megkeresett, hogy 
lenne egy hely számomra osz-
tott munkakörben. Akkor volt 
a kisebbik fiam másfél éves. 

– Részidős pénztárosból ho-
gyan lett a hivatal vezetője? 

– Az itt töltött idő alatt szép 
lassan, folyamatos tanulással 
elkezdtem lépkedni felfelé a 
hivatali ranglétrán. Először 

mérlegképes könyvelői képe-
sítést szereztem államháztar-
tási szakon, így már a hiva-
tal és intézményei teljes körű 
pénzügyi feladatait el tudtam 
látni, akkor még egy pénztáros 
előadó segítségével. Közben 

szükség volt anyakönyvveze-
tőre, ezért letettem az anya-
könyvvezetői szakvizsgát is, 
és mivel a jegyzők váltották 
egymást a polgármesteri hi-
vatal élén, így polgármeste-
ri javaslatra egyenes út ve-
zetett a Corvinus Egyetemre, 
ahol államigazgatási főisko-
lai szakon igazgatásszerve-
zői diplomát kaptam. 2009-
ben választott meg a képvi-
selő-testület jegyzővé, és ezt 
a hivatást gyakorlom azóta is 
szívvel-lélekkel. Később, már 
jegyzőként végeztem el a Pécsi 
Tudományegyetemet, jogászi 
diplomát szerezve, majd mivel 
az önkormányzat beruházásai 
egymást követték, a jogszabá-
lyok kötelezővé tették minden 

nagyobb beruházás vagy pá-
lyázati projekt megvalósítása 
során a közbeszerzési eljárá-
sok lefolytatását, úgy döntöt-
tem, hogy nem szeretnék ki-
bic lenni az eljáró ügyvédek 
mellett, elvégeztem a Pázmány 
Péter Egyetem közbeszerzési 
szakjogász képzést is. 

– Milyen feladatai vannak a 
jegyzőnek? 

– A feladatok az évek során 
folyamatosan változtak, a jog-
szabályok újabb és újabb fel-
adatköröket vettek el a kis hi-
vataloktól, ugyanakkor újabb 
és újabb feladatok találtak meg 
bennünket. Az évtizedek alatt 
a közszolgálati munka szép 
lassan átalakul, előtérbe ke-
rülnek az önfenntartó és fej-
lesztő önkormányzatok, ezért 
kiemelkedő jelentőséggel bír 
a pályázati projektek figye-
lése, benyújtása és megvaló-
sítása, hiszen, ha belegondo-
lunk, régen nem volt jellem-
ző a pályázatírás, szinte nem 
is voltak pályázati felhívások, 
hanem állami normatívát ka-
pott minden település, a te-
lepülésen élő lakosok száma 
és adóbevallása után. Mára 
ez a gyakorlat teljesen eltűnt, 
vannak ugyan állami norma-
tívák most is, de szigorúan 
csak bizonyos célokra folyó-
sítva. Ma azok az önkormány-
zatok, amelyek nem nyújtanak 
be pályázatokat, elszalasztják a 
lehetőséget a településük fejlő-
dése érdekében. Én törekszem 
arra, hogy a pályázati mene-
dzserünkkel minden pályázati 
felhíváson, amely a település 
lehetőségeibe belefér, és célja-
ihoz illeszkedik, induljunk, és 
adjunk be alaposan kidol-

Községünknek,  
a közösségért dolgoznak
Szívvel-lélekkel gyakorolja hivatását: községünk jegyzője 

Dr. Neumann Helga, településünk jegyzője  
már 35 éve munkálkodik a köz szolgálatában 
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Rengeteg használati tár-
gyunk születhet újjá.  
Ha ismét nyersanyag 
lesz belőle akkor újra-
hasznosítás útján, ha 
régi funkciójában meg-
tartjuk vagy más cél-
ra használjuk, akkor az 
újrahasználat segítsé-
gével.

A szelektív szemétgyűjtés 
teremti meg a lehetőséget, 
hogy bizonyos nyersanyago-
kat újra és újra hasznosíthas-
sunk. A fém és az üveg vég-
telenszer újrahasznosítható, 
a műanyagoknál sajnos más a 
helyzet, minden átalakításnál 
romlik a minősége, néhány 
alkalom után már biztosan 
a szemétben végzi. De maga 
az újrahasznosítás is költség 
és energiaigényes folyamat, 
hiszen már maga a begyűj-
tés és szállítás is terheli a 
környezetet.

Ha viszont az újrahasználat 
mellett döntünk, rengeteg le-
hetőségünk van arra, hogy 
környezetbarát módon bán-
junk a tárgyainkkal. Kezdjük 
azzal, hogy a megunt vagy ná-
lunk már feleslegessé vált hol-
mikat eladhatjuk, elcserélhet-
jük vagy eljutatthatjuk ado-
mányként olyan intézmények-
nek vagy családoknak, ahol egy 
használt kanapénak, régi tévé-
nek, edénykészletnek vagy ki-
nőtt ruháknak még hasznát ve-
szik. Rengeteg online platfor-
mon van erre lehetőség, példá-
ul itt Kulcson is van már helyi 
csere-bere csoport.
Az interneten arra is talá-
lunk rengeteg ötletet, mi-
lyen új funkciót találhatunk 
sokszor már szemétnek vagy 
egyszerhasználatosnak gon-
dolt tárgyainknak. Például a 

kertben biztos mindenkinél áll 
néhány kupac műanyag cse-
rép, amiben palántákat vagy 
virágokat vittünk haza. Ezeket 
újrahasznosíthatjuk a követ-
kező évben palántázáskor, de 
a nagyobb műanyag cserepe-
ket a palánták takarására is 
bevethetjük az enyhébb fa-
gyok elleni védekezésnél. A 

wc papír guriga szintén remek 
palántanevelő bázis lehet, ha 
feltöltjük komposzttal vagy vi-
rágfölddel és kiültetésig ebben 
gondozzuk a kis növényeket. 
Egyébként a papírgurigákkal 
együtt is elültethetjük a palán-
tákat, a papír majd szép lassan 
lebomlik a földben és még jót 
is tehet talajunk szerkezeté-
nek. A műanyag palackok is 
kezdhetnek új életet a kert-
ben, ha csepegtető öntözés-
re használjuk fel vagy mini 
üvegházként hasznosítjuk. 
Ugyanakkor arra is gondolni 
kell, hogy a sok műanyag pa-
lack a kertben már elcsúfíthat-
ja a virágoskertet, arról nem is 
beszélve, hogy az erős igény-
bevétel, vagy a tartós napsütés 
hatására az ezekből lebomló 
mikroműanyagok bekerülnek 

a talajba, onnan kimosódva 
pedig a talajvízen keresztül az 
ivóvizünkbe is. Ugyanez igaz a 
kertben használt bármilyen fó-
liára is, az időjárás hatásai szép 
lassan lebontják a kis műanyag 

részecskéket, amikről aztán 
csodálkozva olvassuk, hogy a 
kutatók már az emberi vér-
ben is beazonosították őket. 
Viszont a vastagfalú műanyag 
gyógyszeres dobozok, amik-
ben jellemzően a vitaminké-
szítményeket forgalmazzák, 
remekül hasznosíthatóak pél-
dául utihamutartóként. Ezek 
az erős, mégis könnyű és jól 
zárható dobozkák elnyelik a 
cigarettacsikkeket vagy éppen 
a megunt rágót is. A haszon 
legalább kétszeres, mert a nyá-
ri szabadtéri rendezvényeken 
a dohányosoknak nem kell 
hosszan szemetest keresgélni 
és ezek a káros anyagokkal teli 
apró hulladékok sem landol-
nak szemétként a környeze-
tünkben. 

OCs

Legyen újra hasznos!
Zöldkérdés: a környezettudatosabb életről Kulcson 

gozott pályázati projekteket. A 
polgármesteri hivatal feladat-
körei is nagyot változtak az el-
múlt évtizedek alatt. A telepü-
lés lakosságszáma 20 év alatt 
1050 főről több mint 3700 főre 
növekedett, így a lakosság ellá-
tása is nagy szaktudást, preci-
zitást és igen, jelentős humán 
erőforrást is igényel. Amikor 
megkezdtem itt a munkát, öt 
köztisztviselő elbírta a felada-
tokat, ma már a 13 fővel is túl-
feszített a munka, szinte soha 
nem érünk a végére.

– A hivatali munkában 
nagy a felelősség, azonban 
önnek számos más, fontos 
szerepe is van. Hogyan le-
het helytállni mindenhol?   
– Annak ellenére, hogy sajnos 
a mi életünket sem kerülték el 
a tragédiák, „szeretetkapcso-
latban” élünk a családommal. 
Jelenleg a gyermekeim már 
felnőttek és kirepültek a csa-
ládi fészekből, így kicsit több 
időt tudunk kettesben tölte-
ni a férjemmel. A motorozás 
például közös hobbink. Amíg 
a hivatalban a pontos mun-
ka, fegyelem és az állandó ké-
szültség alapvetés, addig a két 
keréken megélt szabadsággal 
mindkettőnknek könnyebb a 
felgyülemlett feszültséget el-
engedni. Ha jó az idő, és te-
hetem, még dolgozni is két 
keréken járok. A közös prog-
ramjaink közül az egyik leg-
kedveltebbé vált a kertészke-
dés mellett az utóbbi években 
például a befőzés is. Szívesen 
hasznosítom a kertünk kin-
cseit, és mindig csempészek 
valami érdekes ízt a megszo-
kotthoz, mindannyiunk örö-
mére. Mivel a gyerekek már 
kiröppentek, helyüket a két 
francia bulldog kiskutyánk 
vette át, sok energiát adva 
a hétköznapokhoz, hiszen a 
körülöttünk élő állatok a leg-
őszintébbek: mindig tudnak 
önfeledten örülni, ezernyi 
szeretetet adni, és soha nem 
képmutatók. 

Az interneten arra is találunk ötletet, milyen új funkciót 
találhatunk egyszerhasználatosnak gondolt tárgyainknak
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Micimackóról és barátairól elnevezett csoportok éle-
tében az elmúlt időszakban sok jeles esemény történt. 
Írásunkban ezekről készítettünk összefoglalót. 

A beiratkozás 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gye-
rekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és 
még nem járnak óvodába.

A Dunaújvárosi Óvoda tekintetében több tagóvoda is bezár-
ni, átrendeződni kényszerül. Azonban a városkörnyéki óvodák 
többségében teltház van.

A kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde részéről 
Rendné Pocsai Izabella intézményvezető asszony kérdésünkre 
elmondta, egyelőre a megengedett létszám fölött van a beirat-
kozottak száma 2 fővel. Minden csoport 30 fővel fog működ-
ni a törvényileg meghatározott 25-höz képest. Mint elmondta 
a vezető, csoportonként öt további kisgyerek elhelyezésére az 
önkormányzat engedélyével van lehetőség, ennek ellenére je-
lenleg két kisgyereknek egyelőre nem megoldott az óvodai fé-
rőhely. Megoldás lehet erre, hogy a december–januárban szü-
letett óvodaköteles gyerekek elhelyezését megpróbálják eltolni. 

Az intézményben bölcsőde is működik. Rendné Pocsai Izabella 
elmondta, hogy évek óta telt házzal működnek, így már most 
is csak várólistára tudnak kerülni a gyerekek. Jelenleg egyéb-
ként a kulcsi nevelési intézményben négy óvodai és egy böl-
csődés csoport működik. Bár az önálló bölcsőde építésének 
kivitelezési munkálatai hamarosan megkezdődhetnek, amellyel 

egy további óvodai csoportszoba kialakítására lesz lehetőség. 
Pedagógusállomány tekintetében jól állnak Kulcson, nincs hi-
ány. Végül az intézményvezető hozzátette, a fenntartóval, Kulcs 
Községi Önkormányzattal kimondottan jó kapcsolatot ápolnak, 
minden segítséget megkapnak, amire az intézménynek szük-
sége van. 

Azonnal segítséget nyújtott az önkormányzat 

Az óvoda egyik csoportjában a nagylétszám és egy különleges 
nevelési igényű kisgyerek elszánt tettre késztette a szülői és 
nevelői közösséget. Levélben kérték az önkormányzatot, hogy 
a csoportba érkezhessen egy gyógypedagógiai asszisztens. A 
polgármester előterjesztette, a képviselőtestület pedig egyhan-
gúlag megszavazta az óvodai csoportnak a gyógypedagógiai 
asszisztensi álláshely biztosításával a segítséget. Az új dolgozó 
kiválasztása megtörtént, a gyógypedagógiai asszisztens 2022. 
július 1-én áll munkába. 

Különleges hét a gyerekeket ünnepelve 
A nevelési év végén, az elmúlt évek gyakorlatait alapul véve 
hagyományosan több rendezvénnyel készült az intézmény az 
oda járó gyerekeknek.  Idén sem volt hiány varázslatos és mesés 
programokból: ugrálóvár, arcfestés és népi játékok kavalkádja, 
ajándék, fagyizás és színházi produkciók tarkították a heti prog-
ramot. Mindezek megvalosításának finanszírozása a szolgálta-
tók pályázati forrásaiból történt, tehát térítés mentesen jutott 
hozzá az intézményünk. Ebben az időszakban volt a néptánc 
foglalkozások bemutatóinak ideje és az óvodai ballagás is, amely 
idén ismét nagyon meghatóra sikerült. Már csak az elmaradt 
kirándulasok vannak hátra a tanévből és jön a nyári élet.

Kalandos időszak  
a Százholdas Pagonyban 
Beiratkozás, önkormányzati segítség és évvégi események 

Június 3-án, pénteken a ballagás zárta a gyerek hét programjait 

 Sok év után újra négy csoportból ballagtak a gyermekek 
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Május utolsó hétvégéjén 
gyerekzsivajjal, zenével, 
jókedvvel telt meg mind 
a két város közeli telepü-
lés. Amíg Kulcson szom-
baton, addig Rácalmáson 
vasárnap tartották az 
önkormányzati rendez-
vényeket. 

Kulcson délelőtt Jobb Gyula 
üdvözölte az ünnepelteket, 
a gyerekeket a rendezvény 
helyszínén, vagyis a szociális 
intézmény udvarán. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy 
Kulcson kifejezetten nagy 
hangsúlyt kapnak a gyere-
keknek szánt fejlesztések, hi-
szen ők és a családok a leg-
fontosabbak a közösségnek.   
A kulcsi önkormányzati ese-
ményen több program közül 
választhattak a gyerekek. A leg-
nagyobb sikert a kreatív sarok, 
SUGI koncertje és a Vidám 
Emberek Közösségének ízletes 
palacsintái aratták. 

Vidám programokkal ünnepeltek
„A gyerekek és a családok a legfontosabbak” 

Lufiállatból 150, míg palacsintából 700 fogyott el

A légvár kihagyhatatlan programelem

Minden gyermek megtalálhatta  
a megfelelő programot

Kézműves kuckó is volt  
a szociális intézmény jóvoltából

A különleges nap mesejátékkal indult 
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A kihirdetett pályázati  
sikereink közül  
az egyik legfontosabb 
talán a kulcsi Fekete 
István Általános Iskola 
várva várt bővítése  
és felújítása lesz,  
hiszen ezért már  
2007 óta dolgozik  
az önkormányzat.  
Az intézmény  
bővítése nyáron,  
a szünidő kezdetével 
indulhat el.

A közbeszerzési eljárás már le-
folyt, a kivitelezőt kiválasztot-
ták. A beruházás kivitelezése két 
ütemben fog történni, a gyer-
mekek három helyen fognak 
oktatásban részesülni. A felső 
tagozat az iskola épületében 
marad, majd az új épület (amely 
a volt Hadnagy ház helyére 
épül) elkészülte után a diákok 
ezen csoportja az új épületben 
folytatja a felújítás és bővítés 
ideje alatt a tanulmányait.

A két negyedikes osztály 
a faluház emeletére költözik, 

ahol két tanterem kerül ki-
alakításra. Ezért a könyvtár 
elköltözik majd. Mivel az is-
kolai ingatlanon a jelenleg ét-
kezésre szolgáló faház el lesz 
bontva, ezért az iskolában és 
a faluházban tanuló gyerekek 
a faluház alsó, nagy termében 
fognak ebédelni az iskolai fel-
újítás ideje alatt.

Az alsó tagozatosok, te-
hát az első, második és har-

madik évfolyam a (volt Nap 
háza-Hold udvara) Kulcsi 
Szociális Intézmény terüle-
tén felépített moduláris épü-
letegyüttesben fognak tanul-
ni. Itt a külön tantermeken 
túl mosdók, tanári szoba, ta-
nári mosdók és étkezési lehe-
tőséget is kialakítanak majd. 
Sokaknak a moduláris építke-
zésről olyan negatív képzeteik 
támadhatnak, mint a szállítá-

si konténerek, esetleg a hulla-
dékszállító konténerek. Hogy 
tanulhatnának ilyen körülmé-
nyek között a diákjaink?

A szakemberek szerint a 
moduláris építkezésnek szá-
mos előnye van, az egyik leg-
vonzóbb tulajdonsága, hogy 
gyorsan kivitelezhető.   A 
moduláris építészet másik 
nagy előnye, hogy kevesebb 
építési hulladékot termel. A 
gyárilag előállított modulok 
újrahasznosítása egyszerűbb 
és költséghatékonyabb. Ez 
az egyszerű, kényelmes épít-
kezési forma a kivitelezéshez 
különböző modulokat hasz-
nál. A teljes egységek, más 
néven volumetrikus vagy 3D 
modulok összekapcsolhatók 
például szállodai projektek-
ben, míg a panel-típusú vagy 
2D modulokat egyre inkább 
irodák, ipari terek és tágabb 
ingatlanterületek létrehozá-
sára használják. Ilyen techno-
lógiával gyakorta készítenek 
oktatási célokra is épülete-
ket. Martonvásárban pél-

 Kezdődhet az iskolafelújítás
Átmenetileg három helyen tanulnak majd a gyerekek 

 Tanterem modulrendszerű épületben

A Magyar Falu 
Programban elnyert 
kommunáliseszköz-fej-
lesztési pályázatnak 
köszönhetően újabb 
hasznos berendezéssel 
gyarapodhatott a tele-
pülés.

Május végén vehette át az 
önkormányzat részéről Jobb 

Gyula polgármester és Pulai 
Tibor településgondnok 
azt az új fűnyíró traktort, 
amelyhez nemsokára meg-
érkezik majd a párja is. A 
településgondnok és mun-
katársai azonnal ki is pró-
bálták az új munkaeszközt.   
– Nagyon hasznosnak tartom 
az új traktort. Mert jelentős 
emberi erőforrást váltha-

tunk ki az alkalmazásával. 
Tapasztalatom alapján, na-
gyon szépen, előre és vissza-
felé is tud dolgozni, majdnem 
helyben megfordul, kétkéses 
fűnyíró adapterrel szerelt, ez 
a kor követelményeinek meg-
felelő igazi profi gép. Nem 
csupán fűnyírást, hanem mul-
csozást is végez, és a haszná-
lata hosszú távon is alacsony 

költségű és fenntartható, mert 
keveset fogyaszt. Bár még van 
mit tanulnunk a használatát 
illetően, de egyértelműen lát-
szik, hogy nagy segítségünkre 
lesz majd. Hiszen a telepü-
lésen megközelítően hatvan 
kilométeres úthálózatunk 
mellett összesen több mint 
80 ezer négyzetméter terüle-
tünkből mintegy 20 ezer 

Tiszta és ápolt környezet
Fűnyírót nyertek a Magyar Falu Programban 
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dául az iskola bővítést ezzel 
az építészeti megoldással ol-
dották meg. A martonvásá-
ri iskolát Jobb Gyula polgár-
mester és Schinogl Ferenc is-
kolaigazgató is felkereste ta-
pasztalatszerzés céljával.

Nagyon tetszett az osztá-
lyok ilyen jellegű kialakítá-
sa. Számunkra ez annyit je-
lentene, hogy a felújítás ide-
je alatt is méltó körülmények 
között tanulhatnak majd a di-
ákok.  Sok szülő arcán láttam 
az aggodalom jeleit.  De szeret-
ném hangsúlyozni, hogy ezek-
ben az épületekben a szállító 
konténerekre utaló jeleknek 

nyoma sincsen.  Minden épü-
let új, tiszta, szigetelt, szépen 
burkolt, hűtéssel és fűtéssel 
felszerelt. Alapvetően csatla-
koznak majd a csatornarend-
szerhez, az áramellátáshoz is 

– emelte ki az igazgató, majd 
folytatta.

A munkák várhatóan 18 hó-
napig fognak tartani. Ezt kö-
vetően foglalhatjuk el a meg-
újult intézményünket majd. Az 

iskola bejárata a Kossuth Lajos 
utca felöli oldalon a portállal 
egybeépített lesz. Mivel gya-
korlatilag az érkezők egyből 
az épületbe lépnek ezért, ilyen 
módon külön kerítés nem lesz, 
de előtte parkolási lehetőség vi-
szont igen.  A jelenlegi taná-
ri szobát is tartalmazó épüle-
tünkre újabb szint épül és ösz-
sze lesz kötve az új épülettel. A 
főépületbe kerül majd az étke-
ző is. A tornaterem meghosz-
szabbításával öltözőket és mos-
dókat fognak kiépíteni. Bár az 
elmúlt évhez képest kevesebb 
elsős iratkozott be iskolánkba, 
ez nem ért minket váratlanul.   
Hiszen az óvodával rendszere-
sen tartjuk a kapcsolatot, így a 
beiratkozókról is kaptunk elő-
rejelzést. A kulcsi iskolába já-
ró gyerekek száma így is jelen-
tős, a felújítás előtti állapotok a 
gyerekek igényeinek megfelelő 
elhelyezést nagyon megnehezí-
tik. Így nagyon várjuk az új is-
kolát, amely összeségében egy 
szép és korszerű, a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő in-
tézmény lesz és meggyőződé-
sem, hogy az átmeneti időszak-
ban is megfelelő körülmények 
között tudnak majd tanulni a 
kulcsi gyerekek – mondta el a 
kulcsi iskola igazgatója.

 A teljes épületegyüttes

 Iskolaépület a Kossuth Lajos utca felől

négyzetméter terület fenntar-
tásáról kell gondoskodnunk, 
amelyet nem lehet fűkaszá-
val rendben tartani. A két új 
traktor ellenére önkormány-
zati területeink napi szintű 
és igényes rendben tartásához 
a kapacitásunk még mindig 
nem elegendő – mondta el 
tapasztalatait Pulai Tibor 
falugondnok. 

– Örömmel tudom elmon-
dani, hogy az elmúlt időszak-
ban a nagy és létszükségletű be-
ruházások mellett már tudunk 
a lakosság mindennapi életét 
és jó közérzetét megkönnyítő 

projektekre is fordítani erő-
forrásokat. A Magyar Falu 
Programban elnyert kommu-
náliseszköz-fejlesztési pályáza-
tunkkal újabb lépést tett a köz-
ségünk a tiszta és ápolt környe-
zet kialakítása felé. Köszönjük 
Magyarország Kormányának a 
forrást, az önkormányzat kép-
viselő-testületének a támogató 
döntését, a hivatal dolgozóinak 
a pályázati munkát, a kulcsi la-
kosságnak a türelmet és mun-
kánk töretlen támogatását – 
fűzte hozzá a traktor átadása 
kapcsán Jobb Gyula, Kulcs te-
lepülés polgármestere.

Jobb Gyula polgármester és Pulai Tibor településgondnok  
vette át az új fűnyíró traktort
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Az elmúlt évszázadokban a csalá-
dok életében magától értetődő volt 
a fizikai közelség, a több generáció 
együttélése. 

A közös, nagyobb háztartások egyfajta biz-
tonságot nyújtottak, hiszen a családtagok 
egyszerűen és gyorsan tudtak gondoskodni 
egymásról. Idővel azonban évszázados szo-
kások szűntek meg vagy alakultak át az-
zal, hogy a családok szétszóródtak, és mára 
már egyre kevésbé jellemző a generációk 
együttélése.

Az idős családtagról, ismerősökről való 
gondoskodás, az ő támogatásuk fontos és fe-
lelősségteljes feladat, amelyet hozzá kell iga-
zítani a megváltozott körülményekhez és a 
technológia fejlődéséhez. 

A Gondosóra program egy országos jel-
zőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját ott-
honukban élő idős emberek egy egyszerű 
eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek 
az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, 
aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, 
illetve megoldást nyújthat a problémájukra.

A program az emberi élet minőségét, 
védelmét és biztonságát hivatott szolgálni 
a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, 
vagy barát, vagy akár opcionálisan szociá-
lis gondozó) bevonásával. Része a korsze-
rű segélyhívó eszköz, amelyhez egy orszá-
gos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bi-
zalmi kör egy új típusú, jóléti szolgáltatási 
rendszert hoz létre.

A program részeként megvalósuló 
szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, és 
Magyarország minden településén hozzá-
férhető a hét minden napján és órájában.

A Magyarország kormánya által bizto-
sított programmal a 65 év feletti, otthoná-
ban élő, magyar állampolgárok biztonságát 
és szeretteinkről való gondoskodást bizto-
síthatjuk a közvetlen környezet bevonásával 
úgy, hogy a formális szociális ellátórendszert 
(mint például: háziorvosok, szakszolgálatok, 
családsegítők, önkormányzatok) nem szük-
séges igénybe venni.

Segítségkérés esetén a bajban lévő fel-
használó megnyomja a készülékén találha-
tó gombot. Az eszköz jelzést küld a diszpé-

cserközpont felé. A diszpécserközpont felve-
szi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a 
helyzetet. Kezdeményezi a segítségnyújtást, 
értesíti a megadott kontaktszemélyt. Indokolt 
esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése is 
megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember min-
den körülmény között képes jelezni (a ké-
szülék karon vagy nyakban hordva mindig 
elérhető). Nem kell mást tenni, mint visel-
ni a díjmentes jelzőeszközt.

A Gondosóra szolgáltatást a program je-
lenlegi fázisában a magyar tulajdonosi hát-
terű 4iG Nyrt. a hazai infokommunikációs 
szektor egyik meghatározó vállalatcsoportja 
biztosítja. A 4iG több mint 25 éve van je-
len az iparági és iparágfüggetlen innovatív 

technológiák területén, a cégcsoport az ICT 
piac változásainak és igényeinek megfelelve 
folyamatosan bővíti szolgáltatásait és portfó-
lióját. A 4iG széles spektrumú megoldásszál-
lítóként Magyarország piacvezető informati-
kai rendszerintegrátor vállalata, amely a jel-
zőeszközöket szállítja és a diszpécser szolgál-
tatást biztosítja a Gondosóra szolgáltatásait 
igénybe vevő valamennyi felhasználó részére.

A jelzőeszközön segítség kérést küldhe-
tünk a diszpécserközpontnak, amely a köz-
ponton keresztül összekapcsolja a jelzőt a 
kontaktszeméllyel, ezzel elősegíti a mielőb-
bi segítségnyújtást. Minden jelzésre reagál 
valaki, a megfelelő intézkedések folyamata 
pontosan szabályozott. A készülék állapo-
táról (pl. töltöttség) automatikus jelzést is 

küld, de önállóan nem cselekszik. Fontos, 
hogy a készüléket rendszeresen töltse fel, és 
úgy viselje!

Mire nem használható a jelzőeszköz?
Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szük-

séges hívni, a készülék nem riaszt köz-
vetlenül orvost, hatóságot, nem sürgős-
ségi segélyhívó. Indokolt esetben azon-
ban a diszpécserközpont ebben segíthet. 
Egészségügyi szakellátás, telemedicina, táv-
diagnosztika vagy specifikus egészségügyi 
probléma megoldása nem része a program-
nak. A készülék kétirányú kommunikáció-
ra képes: jelzést ad és a diszpécsertől hívást 
fogad. Mindig ott van velünk, viseljük, de 
felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem 
lehet vele kimenő hívásokat kezdeményez-
ni és külső hívásokat fogadni. A kommuni-
káció kizárólag a diszpécserközponttal le-
hetséges a készüléken keresztül! 

A szolgáltatás keretében biztosított jelző-
eszköz nagyon kis helyet foglal, körülbelül 
egy gyufásdoboz méretű eszköz. Súlya mind-
össze 35g, és a nemzetközi IPX6-os szab-
vány szerinti besorolásnak megfelelően vízál-
ló. Egy fő gomb van rajta, melynek megnyo-
másával a felhasználó kapcsolatba tud lépni 
a diszpécser központ ügyeletes munkatár-
sával. Az eszköz ekkor úgy működik, mint 
egy kihangosított mobiltelefon. A felhasználó 
el tudja mondani a kérését és a diszpécser 
megkezdi a segítségnyújtást. Minden jelzés-
re reagál valaki, a megfelelő intézkedések fo-
lyamata pontosan szabályozott.

A készülék kétirányú kommunikációra 
képes: jelzést ad a központ felé és a diszpé-
csertől hívást fogad. A felhasználása a mo-
biltelefontól annyiban tér el, hogy nem lehet 
vele kimenő hívásokat kezdeményezni, és 
külső hívásokat fogadni. Közvetlenül csak 
a diszpécser központtal lehetséges kommu-
nikálni a készüléken keresztül, de a rend-
szer arra is alkalmas, hogy a diszpécser köz-
ponton keresztül összekapcsolja az eszköz 
felhasználóját a családtagokkal vagy kon-
takt személlyel, ezzel elősegíti a mielőbbi 
segítségnyújtást.

További információért vagy segítségért az 
ügyintézésben forduljanak a Kulcsi Szociális 
Intézmény munkatársaihoz: 06 (25) 627-117-
es telefonszámon. 

Biztonság az időseknek 
Gondosóra program: ingyenes digitális megoldás 



132 0 2 2 .  j ú n i u s



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



152 0 2 2 .  j ú n i u s

2022. május 21-én 
különleges országos 
eseményt rendeztek 
Debrecenben. 

A bajnoki címért verse-
nyeztek a cheerleading csa-
patok, köztük a dunaújvá-
rosi Spartan Cheerleading 
Sportegyesületből is több 
összeállítás bemutatta 
gya korlatát.

Ez eddig bármelyik más új-
ságban is szerepelhetne, de mi 
ebben a kulcsi – kérdezhetné 
az olvasó? 

Három falunkbéli kislány is 
sikerrel vett részt a megmé-
rettetésen.  Szalavári Natasa, 
Szalavári Luca és Türk Alíz 
mindhárman tagjai voltak 
annak a 9 fős csapatnak, akik 
magyar bajnoki címet nyertek 
Debrecenben. 

A Spartan Cheerleading 
Sportegyesület utánpótlás 
sportolóinak bravúros ered-
ményének elérésében edző-
jük Árgyelán Dominika volt 
a segítségükre.  A hivatalos 
értékelések szerint is pontos, 
szép gyakorlatot mutattak be 

a bírák előtt, hibátlan kivite-
lezéssel. 

Az amerikai filmekből so-
kan ismerhetik a sportágat. 
A cheerleading a torna és a 
tánc kombinációja, akrobati-
kus elemekkel, amelyet szín-
padi látványos produkcióban 
mutatnak be. Nagy hangsúlyt 
kap az összehangolt csapat-
munka, a precizitás és a fegye-
lem.  A sportágban a specifi-
kus képzés mellett nagy hang-
súlyt fektetnek az erősítésre, 
nyújtásra, a táncosok sok kü-
lönféle balett alapú kombiná-

ciókkal ismerkednek meg. A 
sportág fejleszti az állóképes-
séget, erőt, hajlékonyságot és 
gyorsaságot- írják a szakér-
tők.

A három  gyönyörű kul-
csi cheerleading kislánnyal 
nap mint nap találkozha-
tunk, hiszen Luca és Alíz az 
óvoda Micimackó csoportjá-
ba jár, Natasa pedig az is-
kola harmadik osztályos ta-
nulója. Gratulálunk lányok-
nak és sok sikert kívánunk 
nekik a további megméret-
tetésekhez.

Magyar bajnok lett  
a három kulcsi kislány
Spartan Cheerleading Sportegyesület utánpótlás sportolói bravúros eredményt értek el 

A Spartan Cheerleading Sportegyesület utánpótlás csapata
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Győri Balázs István atya 
távozása után a hívek 
másik plébánossal talál-
kozhatnak hétről hétre a 
római katolikus temp-
lomban. A közösség-
nek már nem ismeret-
len Csaba atya személye. 
Most saját tollából ön-
életrajzát is olvashatja az 
érdeklődő. 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeleczky Csaba vagyok 1988-
ban születtem Budapesten. 
Budaörsön laktam, itt lettem 
megkeresztelve, itt voltam el-
sőáldozó és ugyancsak itt bér-
málkoztam. A szüleim ma is 
itt élnek, nyugdíjasként. Két 
testvérem van, egy nővérem és 
egy húgom. 

A Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumban 
érettsé giztem 2007-ben. Érett-
ségim után kértem felvételemet 
Spányi Antal Püspök Atyánál, 
aki a Központi Szemináriumba 
küldött tanulni. Diakónusként 
Budakeszire kerültem, ahol új-
misés papként is egy évet töl-
töttem Filó Kristóf atya mel-
lett. 2014-ben Érdligetre kerül-
tem, Maklári István atya mellé, 
ahol nagyjából fél évet töltöt-
tem el. Azt követően plébá-
nos helyettesként Tatabányára, 
Gedő Attila atya mellé helyez-
tek. Onnan 2015 augusztusá-
ban kerültem Dunaújvárosba, 
Baltási Nándor atya mel-
lé, ahol közel 6 évet szolgál-
tam. Innen nevezett ki 2021. 
március 15-ével Spányi Antal 
Püspök Atya, Ercsi plébánosá-
vá, Iváncsa és Beloiannisz el-
látásával együtt. A helyzet úgy 

alakította, hogy 2022. márci-
us 1-ével pedig Rácalmás-
Kulcs és Perkáta Plébániák el-
látásával is megbízott Püspök 
Atya. Aminek örültem is, mi-
vel még a dunaújvárosi évek 
alatt, Rácalmáson és Kulcson 
is sokat helyettesítettem, akár 
szentmiséket, kereszteléseken, 
esküvőkön, de temetéseken is. 
Így némi ismertség alakult ki 
ez idők alatt a helyiekkel.

Már kiskoromtól pap sze-
rettem volna lenni. Ez olyan 
gondolat, mint másoknak 
egyes elképzeléseik, például 
az épületek tervezése, az in-
formatika felé való érdeklő-
dés vagy a sport. Számomra 
ez a hivatás éppen ezért nem 
jelentett lemondást az éle-
temből. Budaörsön negyedik 

osztályos koromtól kezdtem 
el ministrálni. Ez engem bel-
sőleg nagyon megfogott, még 
hétköznaponként is eljártam 
a templomba ministrálni. A 
nyári ministráns kirándulá-
sokon, amiket ma is a Szent 
Tarzíciusz Egyesület szervez, 
minden évben részt vettem, 
mert kereszténynek lenni egy 
közösségben jó. A gimnázi-
umban eltöltött idő sokat je-
lentett számomra. Először rá-
döbbentem arra, hogy nem 
probléma az, hogy vallásos 
vagyok. Tudva azt, hogy pap 
szeretnék lenni, erről senki-
nek sem szóltam, még a bará-
taimnak sem, nekik is csak 12. 
osztályban, az utolsó évben 
mondtam el. Nem lepődtek 
meg, sőt támogatták a dön-

tésem, mint otthon a csalá-
di kör és persze az egyház-
község Varga János plébános 
atya segítségével. A négy év 
alatt eltöltött gimnáziumi idő 
egyben próbatétel is volt szá-
momra, sok kérdés foglalkoz-
tatott. Miért legyek pap? Mi 
lesz a cölibátussal? A válaszok 
hosszú idő érlelődése után 
alakultak ki bennem. Ebben 
segítettek szüleim is, akik a 
gondolatomat támogatták, 
hittantanárom és barátaim. 
Eldöntöttem, hogy pap sze-
retnék lenni, ezért jelentkez-
tem Székesfehérváron Spányi 
Antal Püspök Úrnál. Az érett-
ségi után volt a konkurzus, 
azaz a felvételi. Budapestre 
a Központi Szemináriumba 
küldött a tanulmányaim 

„Szeretnék jó papja lenni  
a közösségnek”
Csaba atya bemutatkozása 

„Saját papságomban azt tartom a legszebbnek, hogy Isten különös munkatársa lehetek”
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Hirdetmény
Tisztelt kulcsi lakosok!
2022. október 1. és november 28-a között kerül sor a 2022. 
évi népszámlálás végrehajtására, melynek lebonyolítása a 
települési önkormányzatok feladata lesz számlálóbiztosok 
bevonásával. A számlálóbiztos nagykorú, cselekvőképes 
személy lehet. 
Az alábbi személyek jelentkezését várjuk számlálóbiztos 
feladatkör ellátására: 
• legalább középfokú iskolai végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret (legalább alapvető, 

vagy felhasználó színtű számítógépes ismeret, érintő-
képernyős készülékek használatában való jártasság), 

• tanulási képesség (vállalja a felkészülés során új isme-
retek önálló elsajátítását, vizsgázást) 

• jó fellépés, beszédkészség,
• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (idegen 

nyelv ismerete előnyt jelenthet),
• konfliktuskezelő készség,
• titoktartás,
• helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobilte-

lefon, e-mail elérhetőség) 
• saját eszközzel és internetelérés a felkészüléshez: rendel-

keznie kell olyan informatikai eszközzel, amelyen meg 
tudja tekinteni az e-leaming tananyagot és vizsgázni 
tud (asztali számítógép, laptop, tablet)

• elektronikus és telefonos elérhetőség: a folyamatos és 
hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkeznie kell 
mobiltelefonnal és e-mail címmel

A számlálóbiztos főbb feladatai:
• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismere-

tek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga el-
végzése,

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresé-
se, címpontosítás, a kérdőívek KSH által előírt módon 
való kitöltése,

• címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása,
• rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról, kap-

csolattartás

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 67/2021. 
(11.19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a nép-
számlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és 
számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy küldje el ne-
vét, és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) az 
igazgatas@kulcs.eu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
Dr. Neumann Helga

Kulcs Község Önkormányzat jegyzője, 
helyi népszámlálási felelős

folytatásához. A szeminári-
umban ráéreztem az imád-
ság erejére, ha imádkozom 
valamiért vagy valakiért, az 
nekem is jó, a világi élete-
met és a lelki életemet har-
móniába tudom hozni. Itt 
még jobban megismerked-
hettem a Katolikus Egyház 
szabályaival, amit nem ne-
veznék túl szigorúaknak, 
inkább erkölcsi példaadó-
nak titulálnám. Talán azért 
inkább nem „divatos” szak-
ma, mert ez elköteleződéssel 
jár, manapság sok fiatal nem 
tud elköteleződni, nem tud-
ja eldönteni mihez fogjon az 
életben. Nekünk papoknak és 
a keresztény családoknak is 
ezekben kellene segítenünk 
őket. Kevesen is választ-
ják, mert talán megriadnak 
egyes tévhírektől. A papi sors 
mondhatnám, hasonlít a ró-
zsa tulajdonságaihoz. Miként 
a rózsa a virágok-virága, úgy 
a papság a hivatások-hivatá-
sa, mivel a pap mutathatja be 
a legszentebb áldozatot. Ám 
a rózsának vannak tüskéi is, 
melyek sebet ejthetnek. Így 
a papi sors sem gondmentes. 
Nap, mint nap kihívásokkal 
jár, például: az el nem fogadás 
a világ oldaláról, mert a pap 
nem felel meg a világi elvá-
rásoknak, de a pap nem is a 
világ elvárásainak kell, hogy 
megfeleljen, hanem Istennek.

A szüleimnek sokat köszön-
hetek, ők támogatták hivatáso-
mat minden téren, nem mond-
ták sosem, hogy legyél pap, ha-
nem amit én szerettem volna, 
abban ők segítettek előreha-
ladnom. Ahogyan említettem 
a pap is családban nő fel, ezért 
annak sokat köszönhet.

Szokták kérdezni voltam 
már szerelmes? Még nem vol-
tam szerelmes. Bár már érzé-
sek voltak bennem. A pap fel-
adata, hogy a testvérekkel le-
gyen, vagyis mindig kéznél le-
hessen, ha szükség van rá, akár 

beteghez, akár máshová hívják 
őt. Magam részéről érzem, sőt 
tudom, mit vállalok fel, és mi-
ről mondok le, hogy nem csu-
pán aggként egyedül maradok, 
hanem magamat át tudjam ad-
ni Istennek és az embertársa-
imnak. Saját magam is család-
ban nőttem fel, így tudom mi-
lyen az, ha az embernek család-
ja van, mi abban a szép, vagy 
akár nehéz.

Saját papságomban azt tar-
tom a legszebbnek, hogy Isten 
különös munkatársa lehetek 
a szentségek kiszolgáltatásá-
ban és a közösség alakítás-
ban. Hívatásunkban a legfon-
tosabb az Úrjézus szolgálata és 
a krisztusi áldozatvállalás. Egy 
igazi papnak át kell vállalnia 
az embertársak mindennapi 
fájdalmából, szenvedéséből, 
küzdelméből, hogy odaadóan 
tudja közvetíteni Isten ajándé-
kait. Erre vállalkoztam, ezért 
dolgozom, ezért élek. Már volt, 
hogy megkértek komolyabban 
lelki beszélgetésre, örömmel 
fogadtam, és eddig minden 
esetben tudtam is segítséget 
adni. Fontos az életszentség-
re való törekvés. Ez mindany-
nyiunk szótárában egy nagyon 
fontos szó kell, hogy legyen. 
Egyesíti az életet a szentség-
gel. Kapcsolatot létesít az élet 
és a szentség között. Úgy is 
mondhatnánk, hogy egyesí-
ti az ember világát és az Isten 
világát. Kapcsolatot létesít az 
ember világa és az Isten vilá-
ga között. Fölemeli az embert. 
Segíteni akar neki, és nem el-
nyomni hétköznapi életét. Egy 
kivezető utat mutat neki a sok 
szürkeségből. Legyen napiren-
dem olyan, mint a bencések 
jelmondata: „Ora et Labora”, 
azaz „Imádkozzál és dolgoz-
zál”. Tudjak kellő időt fordíta-
ni Istenre és embertársaimra.

Szeretnék jó papja lenni a 
közösségeknek. Isten kegyel-
mében bizakodva helyt állni 
minden feladatban.”
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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 
 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

Változik a hivatalban 
az ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. június 1. napjától az 
alábbi ügyfélfogadási rend lép életbe: 

Személyes ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8-12 óra között
Szerda: 8-12 és 13-17 óra között
Péntek: 8-12 óra között

Védjük meg a gyereke-
ket! címmel rendhagyó 
író-olvasó találkozó, de-
dikálás és előadás volt a 
Könnyező liliomok szer-
zőjével, Lontai Léna író-
nővel a kulcsi faluházban 
május 11-én 17 órakor.

Az alkotó első művében a 
gyermekmegbecstelenítéssel 
foglalkozik. Igaz történeteket 
írt meg a regényében, az olva-
só elé a saját családja tragédiáit 
tárta, amelyek nem kímélték 
három generáció nőtagjait. 

Előadásában a legautenti-
kusabb forrásból kaphattak 
válaszokat az érdeklődők sok 

más mellett ezekre a kérdé-
sekre: Milyen jelek lehetnek 
a bántalmazott viselkedésé-
ben, amelyekre gyanakodha-
tunk kívülállóként? Lehet-e, 
és ha igen, hogyan lehet me-
nekülni a szexuálisan bántal-
mazó helyzetből? Mit tanít-
sunk az abúzussal kapcsolat-
ban a gyereknek, és mit ne? 
Hogyan lehet megelőzni?   
Az előadáson jelenlévő hall-
gatók saját kérdéseikre is vá-
laszt kaphattak az abúzus té-
májában. Ugyanakkor az író-
nő az éppen másnap debütáló 
új kötetének (amelynek címe 
Sebzett pillangó) titkaiba is be-
avatta a közönségét.

Nem, ne csináld, 
megmondalak!
Nehéz, de fontos témában tartottak előadást 

Lontai Léna a kulcsi előadás után dedikálja könyvét
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Kine Bau Kft. 

KŐMŰVESEKET,
SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres.

•  Helyben végzett  •  Cafetéria 
 munka •  Munkaruha
•  Kiemelt, biztos fizetés  •  Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.
E-mail: kinebau@vnet.hu • Tel.: 06-25/501-960


