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XV. évfolyam, 11. szám 2022. november

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

Jelentős megyei források Jelentős megyei források 
Írásunkat a 3. oldalon olvashatják.

2022. október 19-én délelőtt nagy jelentőségű szerződés aláírásának helyszíne volt a kulcsi polgármesteri hivatal épülete.  
Dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere fogadta hivatalában.
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Lakossági tájékoztató
A Kormány által elrendelt energia-megtakarítási intézke-
désként Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
októberi ülésén elfogadta a Polgármesteri Hivatal munka-
rendjének és ügyfélfogadási rendjének a módosítását.

A munkarend módosítás során a 40 órás munkahét meg-
tartásával, a pénteki napon home-office munkarend beve-
zetésével otthoni munkavégzés fog történni.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022. nov-
ember 1. napjától 2023. március 31. napjáig a következő: 

Hétfő 8.00–12.00
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 8.00–12.00, 13.00–17.00
Csütörtök 8.00–12.00

Pénteki napokon 08.00–12.00 között a hivatali mobil tele-
fonszámokon elérhetők az ügyintézők.

Péntekenként 
zárva tart a 
Kormányablak is
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfele-
inket, hogy az Adony, Rákóczi 
utca 21. szám alatt működő 
kormányablakban 2022. nov-
ember 2. napjától (előrelát-
hatólag 2023 márciusáig)  
– energiatakarékossági okból – 
változik az ügyfélfogadás rend-
je (pénteken zárva tart).

Hétfő 8:00–18:00
Kedd 8:00–16:00
Szerda 8:00–18:00
Csütörtök 8:00–16:00

Figyelem!
Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatalban, 
a Dunaújvárosi Járási 
Hivatal települési ügyse-
gédjének ügyfélfogadása 
2022. október 28. nap-
jától 2023. március 17. 
napjáig felfüggesztésre 
kerül.

Ügyintézés szemé-
lyesen vagy postai úton 
a 2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 2. sz. alat-
ti Járási Hivatalban.

A kulcsi kertekbe is 
megérkezett a klímavál-
tozás, faluszerte látni 
ahogy az örökzöld tuja-
sorok szép lassan, rozs-
daszínre váltva haldokol-
nak. Idén már sok fenyő 
is feladta, nekik is élhe-
tetlenné vált az Észak-
Alföldi klíma. De van 
nyertese is a növényvi-
lágnak, a füge aranykora 
most jött el.

A füge az egyik legédesebb 
gyümölcs, mérete, formája 
és színe is különböző lehet, 
létezik barna, fekete és vörös 
is. Legismertebb változatai az 
adriai fekete füge, a barna 
török füge. Ez a rendkívül 
egészséges gyümölcs létfon-
tosságú ásványi anyagokat 
és számos vitamint tartal-
maz. Jótékony hatásait hosz-
szan lehetne sorolni. A nö-
vény fiatalabb éveiben még 
igényli a téli tővédelmet, de 
a korosabb példányok már 
nem fagyérzékenyek, főleg, 
ha védett kertzugokba, szél-

től védett, napsütötte helyre 
ültetjük.

A füge iránti lelkesedést 
nem csak az táplálja, hogy ez 
a mediterrán növény milyen 
jól bírja a meleget és a szá-
razságot, de az a tulajdonsá-
ga is csodálatos, hogy termé-
sét a nyári hónapokban elké-
pesztően sokoldalúan lehet fel-
használni. Kezdjük az ecettel, a 
fügeecet nagyon kellemes aro-
májú és egyszerűen előállítható 
fűszer, ami lehet a fügebor ké-
szítés mellékterméke is. A fü-
gebor készítését Ildikó szom-
szédomtól tanultam, aki szinte 
minden zöldséget és gyümöl-
csöt kreatívan feldolgoz és tar-
tósít a téli hónapokra. 

A fügebor egyébként régi 
hagyományos, a magyar kony-
hakultúrából származó re-
ceptje könnyen megtalálható 
az interneten, akárcsak min-
den más füge terméké, ami-
ről szó lesz. A borhoz egy 
kiló füge kell, ha jól csinál-
juk legalább nyolc liter, kel-
lemesen gyümölcsös, szamo-
rodnira emlékeztető csemege 

borunk lesz. Újabb kiló füge és 
más szezongyümölcsök beve-
tésével fantasztikus chutney-k 
készülhetnek. Ezek az édes-sa-
vanyú, tulajdonképpen tartó-
sított hagymás gyümölcsra-
guk számtalan verzióban sok 
édes és sós ételhez passzolnak, 
képesek bearanyozni a gaszt-
ronómiai szempontból szegé-
nyes téli hónapokat.  A füge-
lekvár nyilvánvaló lehetőség a 
tartósításra, de az aszalt füge 
is jól jön, mint téli édesség, a 
karácsonyi gyümölcskenyerek 
hagyományos hozzávalója. A 
füge további szerencsés tulaj-
donsága, hogy. több hullám-
ban érik, ezen belül is nap-
ról napra érdemes figyelni, 
szüretelni, felhasználni. Ez a 
rengeteg finomság, ami fügé-
ből egyszerűen elkészíthető, 
karácsonyi ajándéknak is re-
mek. Szépen felcímkézett üve-
gekben, ezek a személyes és 
kézműves finomságok a leg-
sötétebb napokba is elhozzák 
a napsütést, a nyár édes ízét, 
hangulatát.

OCs

Zöld kérdés
Minden kertben ott van a helye!  

Vidám hírek
A jó kedv kulcsi képviselőinek 
háztáján októberben is sok min-
den történt. Mindjárt a hónap 
elején 5-én az év második fe-
lében esedékes névnapnaposo-
kat ünnepeltek. Október 13-án 
Kiskunmajsára utazott a csapat 
a rácalmási nyugdíjasok meghí-
vására, együtt voltak fürdőzni. 
15-én Pusztaszabolcsra voltak 
hivatalosak vacsorával egybe-
kötött táncos összejövetelre. 
November 5-én Beloianniszban 
jártak a falunkbeliek, ahol ki-
mit tud vetélkedőn vettek részt 
és három produkcióval is meg-
méretették magukat. A cigány-
tánc produkciójukkal felértek a 
dobogó harmadik fokára, míg 
a nyugdíjas dalegyveleggel ne-
gyedik helyezést szereztek, csak 
úgy mint Tóthné Terike is, aki 
szóló előadásával szintén negye-
dik helyezett lett népdaléneklés-
sel. A csapat nagyon jól érzete 
magát és barátságot kötött az 
oroszlányi Örök ifjak elnevezé-
sű csapattal. Szándékaik szerint 
majd ők is a vendégeik lehet-
nek a következő évek kulcsi 
rendezvényeinek. 

A közösség készül november 
17-én a születésnapjára, majd 
december 7-én mikulás bálon 
készülnek részt venni Ercsiben.
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2022. október 19-én délelőtt  
nagy jelentőségű szerződés  
aláírásának helyszíne volt a kulcsi 
polgármesteri hivatal épülete.  
Dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnökét  
Jobb Gyula, Kulcs település  
polgármestere fogadta  
hivatalában.

A találkozó során aláírták azt a megállapo-
dást, amelyben a Fejér Megyei Közgyűlés 
a Fejér Megyei Önkormányzat által nyúj-
tott támogatásokról szóló rendelete alap-
ján a különleges gazdasági övezet bevételi 
forrásaiból 200 millió forint támogatást 
nyújt Kulcs Községi Önkormányzatnak. 

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón így 
fogalmazott: 

– Az elmúlt időszakban a térség pol-
gármesterei kifejtették, hogy nagyon örül-
nek a megyei testület képviseletében tett 
látogatásoknak, hiszen amikor érkezünk, 
akkor mindig jelentős támogatásokat tu-
dunk bejelenteni. A mai nap sincsen ez 
másképp. Kulcs vonatkozásában 200 mil-
lió forintos összértékű támogatásról be-
szélhetek, amelyről a megyei közgyűlés 
döntött a kulcsi emberek érdekében. 

A célokról szólva kifejtette az elnök: – 
A lakossági igényekkel teljes összhangban 
vannak a Kulcs Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete által megfogalmazott 
elképzelések és hiánypótló fejlesztési tö-
rekvések. Tehát a támogatásból fedezik 
majd például a településen a Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde működési hoz-
zájárulását. 

– De a másik helyi nevelő- és oktatóintéz-
mény, az iskola is részt kap a támogatásból. 
Hiszen nemrégiben raktuk le egy olyan is-
kolakomplexum alapkövét, amely reménye-
ink szerint hosszú távon fogja kiszolgálni a 
kulcsi gyermekek, valamint az intézmény-
ben dolgozó pedagógusok illő elhelyezését. 
Viszont amíg az építkezés tart, konténere-
ket kellett beszereznie az önkormányzat-

nak ahhoz, hogy minden gyerek számára 
az iskolafelújítás és -bővítés befejezéséig is 
komfortos legyen az oktatás. Természetesen 
ebben az átmeneti állapotban nem tudjuk 
azt a színvonalat biztosítani, ami majd re-
ményeink szerint a megújult iskolai épít-
ményekben lesz. De addig is szükségük van 
a gyerekeknek egy megfelelő elhelyezésre.   
– Szintén a támogatásból fogja a telepü-
lés a gyermekek számára épülő pumpa-
pálya finanszírozásához szükséges önrészt 
fedezni.  – De a példáknál maradva szin-
tén a dotációból valósul majd meg első-
sorban a Hargita utca lakóit érintő part-
falcsúszás okozta problémák elhárítása is, 
illetve a partvédmű építése. Tehát jól lát-
ható, hogy olyan fejlesztésekről van szó, 
amelyek vitathatatlanul a helyi emberek 
életminőségét és komfortérzetét fokozzák.   
– Gratulálok Kulcsnak a sikeres pályázathoz. 
Ígérhetem azt, hogy az elkövetkező időszak-
ban is, ha olyan fejlesztési célokat látunk, 
amelyek az itt lakók érdekében születnek, 
akkor a jövőben is komoly forrásokat tudunk 
majd ezekhez biztosítani. Márpedig Kulcs te-

kintetében egy tudatos fejlesztéspolitikát ta-
pasztaltunk a polgármester úr és a képviselő-
testület részéről. – A mai támogatásunk alap-
ja a Fejér Megyei Önkormányzat különle-
ges gazdasági övezetébe befolyt bevételeink. 
Látva azt, hogy az elkövetkező időszakban 
milyen gazdasági kapacitásnövekedés várha-
tó az övezetben, a következő időszakban vár-
hatóan még több pénzt tudunk a térség tele-
püléseire és az ott lakók igényeire fordítani.  
Dr. Molnár Krisztián végezetül még egyszer 
gratulált a kulcsiaknak, és azt kívánta, hogy 
használják eredményesen a forrás biztosítot-
ta lehetőségeket. 

Jobb Gyula lapunk kérdésére elmond-
ta: – Nagyon köszönjük a Fejér Megyei 
Közgyűlésnek és dr. Molnár Krisztián el-
nök úrnak, hogy támogatásukkal lehetővé 
teszik a céljaink megvalósítását. Hiszen a 
településünkön tapasztalt robbanásszerű 
lakosságszám-növekedés sok feladatot ad 
önkormányzatunknak, amelyeket a gaz-
dasági övezet bevételeiből biztosított me-
gyei segítség nélkül nem tudnánk finan-
szírozni. 

Jelentős megyei források  
és tudatos fejlesztési politika
200 millió forintos összértékű támogatásról döntött a megyei közgyűlés 

 Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Jobb Gyula Kulcs település 
polgármestere nagy értékű támogatói szerződést hitelesítettek
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Közel négy hónapja, 
2022. július 11-én kez-
dődött el a kulcsi Fekete 
István Általános Iskola 
bővítése és felújítása. 

Tanévkezdés óta a diákok egy 
része a faluház emeletén ta-
nul, és az iskolai étkeztetés is 
a faluház nagytermében tör-
ténik. Azonban az építkezés 
előrehaladtával hamarosan 
szükség lesz további osztályok 
oktatásának kiszervezésére. 
Így az alsós kisdiákok a volt 
Nap Háza területén kialakí-
tott moduláris épületegyüt-
tesben tanulnak majd.

A kulcsi iskola megújulásá-
hoz a beruházás 2020 októbe-
rében kezdődött el: a jogerős 
építési engedély, a kiviteli ter-
vek elkészítése, majd a köz-
beszerzés lebonyolítása után 
idén február 22-én a közbe-
szerzési pályázat eredmény-
hirdetésére is sor kerülhetett. 
A tanév végét követően pedig 
elkezdődött az építési munká-
lat, augusztus végén a tanév-
nyitón megtörtént az ünnepé-
lyes alapkőletétel is. 

Az építkezés első ütemében 
négy tantermet fognak kiala-
kítani és felújították már a tor-
natermet, amelyet további öl-
tözőkkel is bővíteni fognak. A 
beruházás második felében a 
meglévő épületet és a tanári 
épületét fogják megújítani és 
összekötni. A jelenlegi sport-
pálya is megszépül majd, és 
parkolók kialakítására is sor 
kerül, valamint a parkosítás is 
szerepel a tervekben. 

Magyarország Kormányá-
nak rendelete értelmében 
több mint 1,5 milliárd forin-

tos nemzeti támogatásból újul 
meg az iskola. Miután július-
ban elkezdődött a település 
életében példa nélküli építke-
zés, a diákok egy része a falu-
ház emeletén tanul, és az isko-
lai étkezés is a faluház nagyter-
mében történik. Azonban az 
építkezés előrehaladtával ha-
marosan szükség lesz további 
osztályok oktatásának kiszer-
vezésére is. 

Ezért a Nap Háza – Hold 
Udvara elnevezésű ingatla-
non, ahol a Kulcsi Szociális 
Intézmény épülete is van, a 
tankerület megbízásából lét-
rejött egy konténerekből ál-
ló oktatási komplexum. 
November 2-án délután itt tar-
tott bejárást Jobb Gyula pol-
gármester Schinogl Ferenc in-
tézményvezetővel és az iskolai 
szülői munkaközösség tagjai-
val. A polgármester a tudni-
valókról és tapasztalatairól be-
számolt lapunknak is: 

– A kormány kiemelt össze-
gű – a település éves költség-
vetésének háromszorosa – tá-
mogatása segítségével megol-
dást tudunk biztosítani a kulcsi 

gyermekek oktatását és pedagó-
gusok elhelyezését érintő gond-
ra. Jelenleg nem csak beszélünk 
róla, hanem már láthatjuk is az 
épülő új iskolát. A fenntartó 
tankerületen keresztül történik 
az oktató-nevelő intézmény fel-
újítása és kibővítése. Azonban 
mivel a mi gyerekeinkről van 
szó, ezért, ahogy eddig is, nyo-
mon követjük és minden lehet-
séges módon segítjük az iskola 
ügyeit. Pont ezért minden hé-
ten személyesen tájékozódom a 
folyó projektek alakulásáról, így 
az iskoláéról is. A kivitelező sze-
rint valószínűleg 2024 január-
jában a teljes nagy épület elké-
szül. A munkákról elmondható, 
hogy időarányosan jól halad, az 
ütemtervnek megfelelően ala-
kul az építkezés, decemberben 
már burkolni szeretne a vállal-
kozó. Az építkezés átmeneti ne-
hézségei után reményeim sze-
rint mindannyiunkat kárpótol 
majd az új, szép intézményünk. 
De úgy gondolom, hogy már 
most is jobbak az ideiglenes kö-
rülmények is, mint sok esetben 
a régi állapotok voltak – példá-
ul a faház – korábban. 

– A Nap Házában helyet 
kapott, konténerekből álló ok-
tatási épületegyüttesbe az el-
ső, második és harmadik osz-
tály fog átköltözni. A negye-
dik osztályok elhelyezését az 
önkormányzat segítségével a 
faluházban meg tudtuk ol-
dani. A felsőbb osztályoknak 
kicsit mostohább a sorsuk az 
építkezés alatt, ők a jelenle-
gi iskolában maradnak és az 
építési munkákkal összehan-
goltan vándorolnak majd az 
épületben. Minden érintettől 
türelmet és kitartást kérek.   
– Jelenleg itt, a konténerek-
nél a szakhatósági engedélyek-
re várunk. Az első vízmintavé-
tel eredménye nem volt meg-
felelő, ezért a rendszer öblítése 
zajlik és jövő héten újra be-
vizsgálják a vízminőséget. A 
többi szakhatósági engedélyt 
a tankerület szakemberei in-
tézik. Minél előbb, várható-
an már decemberben szeret-
nénk az alsós osztályokat át-
költöztetni. 

– Mindenképp fontos, hogy 
a közlekedésről és a parkolás-
ról beszéljünk, hisz az épü-

A kivitelező szerint 2024 januárjában  
a teljes nagy épület elkészül
Az első ütemben négy új tanterem épül és felújították már a tornatermet 

 Bejárást tartott Jobb Gyula, Schinogl Ferenc és az iskolai szülői munkaközösség tagjai
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let előtt jelenleg buszforduló is 
van, amely a későbbiekben ki 
fog költözni. De addig is nagyon 
fontos, hogy a jelenlegi udvar-
ba nem lehet majd a szülőknek 
autóval behajtani, egy-két jár-
mű részére van csak bent sza-
bad hely. Mivel fontos az épü-
letegyüttes biztonságos megkö-
zelítése, ezért az épület mellett 
kialakítottunk egy parkolót, ott 
lehet kocsival megállni, és on-
nan lehet a tanintézményhez kí-
sérni gyalogosan a gyerekeket. 

– Az iskola területe már el 
van kerítve az ingatlanon belül 
is, hogy a gyerekek ne tudjanak 
elbarangolni. Ez önkormány-
zati forrásból történt, hiszen 
hangsúlyozom, hogy a mi gyer-
mekeinkről van szó. De mobil 
kerítést használtunk, amely ké-
sőbb is felhasználható lesz, ami-
kor itt már nem lesz rá szükség. 

– Az iskolai résztől elkülö-
nül az étkezésre szolgáló épü-
let. Mert az végleges lesz, az 
önkormányzat később haszno-
sítani fogja. Egyszerre egy osz-
tály fog beférni az ebédlőbe. 
Azonban a konyharész, ebédlő 
kívülről is megközelíthető, így 
a rendezvények, civil szerveze-
tek is használhatják. A fűtés az 
épületben megoldott és kiépí-
tett. Működnek hasonló rend-
szerű iskolák az országban, ott 
sincs probléma. Az ebédlőbe 
menet nyilván fel kell öltözni-
ük a gyerekeknek. 

– 1500 négyzetméternyi 
terület van az átmeneti épü-
letegyüttessel együtt bekerít-
ve. Az épületben kézmosók, 
öt-öt illemhely, külön moz-
gássérült toalett, három osz-
tályterem, tanári szoba van. 
Minden teremhez külön vész-
kijárat tartozik. Belülről nem 
is észrevehető, hogy konténer-
ben vagyunk. 

– Sok szülő felajánlotta a 
segítségét – ezt természete-
sen tisztelettel köszönjük –, 
de a költözést a tankerület ál-
tal megbízott profikkal, inkább 
hétvégén fogjuk elvégezni. 

2022. október 31-én a 
kulcsi katolikus temp-
lom melletti emlékmű-
nél hagyományos ünnepi 
tiszteletadásra gyűltek 
össze a település lakói. 
Oberrecht Tamás ön-
kormányzati képviselő 
szervezi évről évre ezt, 
a halottak napjához kö-
zel eső alkalmat, amikor 
településszinten emlé-
keznek a háborúkban el-
esett helyi hősökre. 

Hétfő délután a Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-
testülete, az intézményve-
zetők és civilek részvételével 
tartottak ünnepi megemlé-
kezést. Elsőként a szervező 
Oberrecht Tamás köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd a 
résztvevők közösen elénekel-
ték a Himnuszt. Ezt követő-
en Horváth Nóra és Csuhainé 
Erzsébet egy-egy szavalatát 
hallgathatták meg az ünnepség 
résztvevői. Majd Deák Ibolya 
önkormányzati képviselő tar-
tott ünnepi beszédet. Aki, mint 

elmondta: A magyar hősök 
emlékének megörökítése az 
utókornak olyan kötelessége, 
amely önbecsülésünk, nem-
zeti azonosságtudatunk meg-
tartásának alapvető feltétele. 
Hősi halottaink és hazatért 
hőseink tisztelete megkövete-
li, hogy mi is becsülettel helyt 
álljunk. Helyt álljunk a csalá-
dunkért, a közösségünkért, a 
hazánkért. Nem fegyverrel a 
kézben, lövészárkokban, grá-
nátok robbanása mellett kell 
harcolnunk, a haza ma ekko-
ra áldozatot szerencsére nem 

követel meg tőlünk. A ma élő 
generációk többsége számá-
ra szerencsére már messze 
került minden háborús bor-
zalom élménye. De emlékez-
nünk nemcsak az utókor pa-
rancsa, hanem kötelességünk 
is a jövővel szemben. Hiszen 
tudjuk:”csak az hal meg iga-
zán, akit elfelejtenek!”

A beszédet követően, a 
hitélet képviselői emlékeztek 
a halottakra, Fodor István 
református lelkész, Szeleczky 
Csaba római katolikus plébá-
nos és Péczi Adrienn kántor 
közreműködésével. 

Az ünnepség végén koszo-
rúzással, főhajtással tiszteleg-
tek a hősöknek. Az önkor-
mányzat részéről Jobb Gyula 
polgármester és Deák Ibolya 
képviselő, a Fekete István 
Általános Iskola képviseleté-
ben Schinogl Ferenc intéz-
ményvezető, a Kulcsi Baráti 
Kör nevű civil szervezet részé-
ről Oberrecht Tamás és Lontai 
Sarolta helyezték el koszorúi-
kat az emlékműnél. Az meg-
emlékezés zárásaként a részt-
vevők közösen elénekelték a 
Szózatot. 

Életüket áldozták fel  
a hazájukért
Településszinten emlékeztek a háborúkban elesett kulcsi hősökre 

 Az önkormányzat részéről Deák Ibolya és Jobb Gyula koszorúzott

 Fodor István lelkipásztor és Szeleczky Csaba plébános
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A halloween megünnep-
lésének híre a település 
közösségimédia felüle-
tein nem váltott ki egy-
értelmű örömöt, mégis 
mintegy kétszázan vet-
tek részt az idei jelmezes 
töklámpás felvonuláson.   

Október 31-hez közeledve egy-
re több helyen tartanak ren-
dezvényt halloween alkalmá-
ból. Kulcson is harmadszor-
ra hívják a gyerekeket ijesztő 
jelmezekben parádézni a helyi 
közművelődési szakemberek. 
Az ünnep ellenzői azt hangoz-
tatják, hogy a halloween nem 
magyar ünnep, hanem ameri-
kai. Pedig nem helytállóak ezek 
a „rémhírek” a tökös ünneplés-
sel kapcsolatban. 

Ugyanis szakértők azt írják, 
hogy ősi kelta hagyományokból 
kialakult autentikus ír ünnep-
ről van szó október 31. éjsza-
káján (a Mindenszentek kato-
likus ünnep előtti estén), ame-
lyet elsősorban az angolszász 

országokban tartanak. Az ün-
nep 1840 körül került Észak-
Amerikába, amikor sok elszegé-
nyedett ír földműves vándorolt 
ki Írországból, akik magukkal 
vitték az ősi kelta eredetű nép-
szokásaikat és hitvilágukat is. A 
történelem során több hasonló 
római kori ünnep is elvegyült a 
kelta halálkultusz samhain ne-
vű ünnepével, ezért mai álla-

potában ez az autentikusnak 
ismert pogány ünnep az óko-
ri mediterráneumból származó 
elemeket is tartalmaz, amelyek 
kiegészültek az ír nép szokása-
ival és az észak-amerikai, nyu-
gat-európai vidám ünnepi és 
gasztronómiai bolondozással, 
töklámpás faragással, jelmezes 
kéregetéssel, beöltözős partik-
kal, almahalászattal is.

A tökfaragás sok kulcsi csa-
ládban is szokássá vált az el-
múlt években. Ezért a szomszé-
dok jóindulatából (Rácalmási 
Tökfesztivál rendezőitől- ame-
lyet ezúttal is hálásan köszö-
nünk) számos faragni való 
tök várta az alkotni vágyókat 
a könyvtárban. 

Mivel idén a faluház kony-
haként teljesít szolgálatot az 
iskola felújítása miatt, ezért 
a szervezők szabadtéri prog-
ramról gondoskodtak az ér-
deklődőknek. Október 29-én, 
szombaton mintegy 200 jelme-
zes gyülekezett a faluház előtt. 
Majd közösen indult el a gyer-
mekekből és felnőttekből álló 
csoport a Rákóczi utcai játszó-
térre. Közben két megállónál 
is megpihenhettek, közülük az 
R-Café személyzete nagyszerű 
rémpizzákkal készült a felvo-
nulók legnagyobb örömére. 
A hangulat nagyszerű volt, a 
gyerekeknek pedig rémséges, 
de mindenképp játékos, szí-
nes, izgalmas és felejthetetlen 
élmény. 

Rémséges felvonulás  
és halloween buli a játszótéren
Az idén mintegy kétszázan vettek részt az október végi rendezvényen  

 
Fekete György, alias Freddy Krueger  Horváth Donát és Horváth Bence

 A jelmezesek közösen indultak a faluháztól a Rákóczi utcai játszótérre



72 0 2 2 .  n o v e m b e r

Kulcs Községi Önkormányzat  
a rendelkezésre álló szociális tűzifa  
129 erdei köbméter mértékéig  
a szociálisan jogosult kérelmező-
ket vissza nem térítendő termé-
szetbeni támogatásként 1 erdei 
köbméter szociális tűzifa segély-
ben részesíti. A támogatásért el-
lenszolgáltatást nem kér.

Kulcs Önkormányzat Kép vi selő-testü leté-
nek 190/2022. (IX. 28.) Önkor mányzati ren-
delete alapján rendelkezik a szociális tűzifa 
igénylésének feltételeiről és módjáról. Az 
igénylés az önkormányzati rendelet 1. mel-
lékletét képező „Kérelem Szociális Tűzifa 
igényléséhez” formanyomtatvány kitöltésé-
vel és a szükséges feltételeket igazoló doku-
mentumok benyújtásával lehetséges.

A szociális tűzifa 2022. november 16. 
napjától igényelhető.

A formanyomtatvány megtalálható a 
Kulcsi Polgár mes teri Hivatal aulájában, il-
letve Kulcs hivatalos honlapján (www.kulcs.

eu). A kérelem benyújtása személyesen ügy-
félfogadási napon hétfő, péntek 8–12, illetve 
szerda 8–12, 13–17 óráig Szlobodáné Tóth 
Gabriella és Szabó Renáta igazgatási előadók-
nál. További tájékoztatás kérhető a 06 (70) 
639-0135-ös vagy a 06 (70) 593-9325-ös te-
lefonszámon munkanapokon hivatali időben 
8–14 óra között. Az igénylési kérelem leadá-
sa, benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb 
2023. január 31. napjáig lehetséges.

Jogosult az a kérelmező, akinek az egy 
főre jutó havi jövedelme:

Egyedül élő, illetve gyermekét egye-
dül nevelő esetében, a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj 28.500 Ft összegének a 500%-át 
azaz a 142.500 Ft összeget nem haladja meg.

Kettő vagy több együtt élő személy, gyer-
mekét családban nevelő esetében, a min-
denkori öregségi nyugdíj 28.500 Ft össze-
gének a 400%-át, azaz 114.000 Ft összeget 
nem haladja meg.

A szociális tűzifa korlátozott mennyi-
ségben 129 erdei köbméter mennyiségig áll 
rendelkezésre. Az igény benyújtásánál, el-

bírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra, 
amelyet táblázatban a kérelmező aláírásával 
egyidőben rögzítünk. Amennyiben az utol-
só 129. sorszám is kiadásra kerül, további 
igényt nem tudunk befogadni.

A tűzifa elszállításáról a Kérelmezőnek 
magának kell gondoskodnia.

Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kugli-
zásra, 1 méteres rönkben vehető át.

Az átvétel sorszámozott átvételi elismer-
vény aláírásával történik. Az átvételkor szük-
séges a határozat bemutatása. Az átvétel sze-
mélyesen vagy két példányos meghatalma-
zással történhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, 
Rákóczi utca 151. szám (Kulcsi Szociális 
Intézmény) alatti zárt terület. Egyeztetés 
Pulai Tibor település gondokkal munkana-
pokon 8–14 óra között a 06 (70) 639-0161-
es telefonszámon. A szociális tűzifa átvétele 
határidőhöz kötött legkésőbb 2023. február 
15. napjáig átvehető.
Kulcs, 2022. október 19.

Jobb Gyula polgármester 

Igényelhető a szociális tűzifa
 2022. november 16. és 2023. január 31. között lehet kérvényezni 

Halottak napján, Minden - 
szentek ünnepén egy ki-
csit megáll az élet. 

Mindnyájan cipeljük a lel-
künkben, eltávozott szerette-
ink hiányát, az elmúlás fájdal-
mát, a gyász teljesen sosem 
begyógyuló sebeit. Mindenki 
másként éli meg ezeket az élet-
eseményeket: a teljes tagadás-
tól a csöndes beletörődésen át 
a lelki bezárkózásig terjedhet 
az emberi reakció. 

Az emberi lét súlyos kérdésé-
vel, a halál és az elmúlás gondo-
latával nem szívesen szembesü-

lünk a mindennapokban, ezért 
éri váratlanul, felkészületlenül 
az embereket egy közeli hozzá-
tartozó, családtag vagy barát el-
vesztése. A gyászt mindannyian 
másképpen dolgozzuk fel, min-
denkinek megvan az egyéni útja, 
és ezen belül sok minden meg-
engedett. Nemcsak a közmeg-
egyezésnek megfelelő sírás, de 
annak hiánya is. Van, aki ilyen-
kor szinte megbénul, nem érez 
semmit, másban viszont haragot 
ébreszt a halál. Ez mind hozzá-
tartozik a gyász hosszú, de mini-
mum egy-, másfél éves folyama-
tához. Beszéljünk a gyerekekkel 

is gyászról, tisztában kell lenni-
ük azzal, hogy az életben adód-
hatnak nehéz helyzetek, és ezek-
ben hogyan kell helyt állniuk. 
A tudatos gyászmunkát az előt-
tünk álló ünnepnapokon is el-
végezhetjük, amikor könnyebb 
ráhangolódnunk az emlékezés-
re. Fontos, hogy a családunkban 
élő gyerekek is megtanulják, ho-
gyan megy tovább az élet, ha el-
veszítünk valakit, hogyan emlé-
kezzünk rá. Ha elfojtást és há-
rítást tapasztalnak, attól a halál, 
az elmúlás félelmetessé, tabuvá 
válik számukra. De ha kifejez-
hető a fájdalom, a hiány, akkor 

az ad biztonságot, hogy ezek a 
megpróbáltatások is túlélhetők. 
Örökre eltávozott szeretteink a 
hátrahagyott értékes gondolata-
ik, jótanácsaik, mosolyuk, öle-
lésük, bátorításuk és tanítása-
ik által élnek tovább bennünk. 
Azonban nemcsak a szeretteink 
hagyhatnak itt bennünket, ha-
nem mi is azokat, akiket szere-
tünk. Éppen ezért adjunk ma-
gunkból annyi jót, amennyit 
csak tudunk, és ne holnap, ha-
nem ma, és minden nap, így má-
sokban tovább élünk majd mi 
is. A majd legyen most, a most 
pedig így váljon örökké!

Te gyújtasz ma gyertyát,  
kimész a temetőbe? 
Nemcsak a szeretteink hagyhatnak itt minket, hanem mi is azokat, akiket szeretünk 
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Ebben az évben immár 
tizenhetedik alkalommal 
került sor az Országos 
Könyvtári Napok esemé-
nyeinek megrendezésé-
re, azzal a céllal, hogy a 
szervezők különleges és 
rendhagyó tartalommal 
töltsék meg az október 
eleji napokat. 

Ilyenkor a könyvtárosok egy 
héten át kínálnak különféle 
programokat, de ez jó alkalom 
egyben arra is, hogy erősítse a 
könyvtárak, könyvtárosok és 

az olvasók szakmai és emberi 
kapcsolatait.

Településünkön október 
4-én 10 órától rendhagyó 
módon Kulcs település iko-
nikus és egyben történelmi 
jelentőséggel bíró helyszíne-
it járták be a helyi általános 
iskola kisdiákjai egy közös sé-
ta keretében. A könyvtárveze-
tő Létay Ildikó szervezésében 
és a Kulcsi Krónika szerkesz-
tőségének közreműködésével 
megvalósult eseményen az is-
kolások a Kossuth Lajos ut-
cai buszfordulónál lévő Hatok 
terén gyülekeztek, ahol Dr. 

Keleméri Gábor lebilincselő 
előadását hallgathatták meg 
a hat jelentős kulcsi kötődé-
sű, nagytekintélyű állatorvos 
professzorról. Hutyra Ferenc, 
az Állatorvosi Főiskola első 
rektora, Jármai Károly pa-
tológus, Kotlán Sándor pa-
razitológus, numizmata, 
Guoth György Endre sebész, 
Marcis Árpád kutató profesz-
szor és végül, de nem utol-
sósorban Szepeshelyi Andor 
szülész, szaporodásbiológus, 
valamennyien a gyönyö-
rű Duna-parti településün-

kön, Kulcs községben lel-
ték meg pihenésük, feltöltő-
désük helyszínét az 1920-as 
évektől kezdve. Mindannyian 
nagyon sokat tettek Kulcs 
település és lakóinak érde-
kében. Kezdeményezésükre 
utak,  templomok épültek, de 
ápolták a kikötőt,  és magas 
szintű társadalmi életet él-
tek,  továbbá sport- és bará-
ti köröket alapítottak. Az  itt 
folytatott rendszeres szak-
mai beszélgetéseik  és vitá-
ik nagyban meghatározták 
a magyar és a nemzetkö-

Izgalmas programok egy héten át
Országos Könyvtári Napok immár tizenhetedik alkalommal 

 A Hatok terén dr. Keleméri Gábor tartott előadást a neves ősökről

 Katolikus templomunk a Kossuth utcában

 Büszkeségpont a temetővel szemben
A református templom 
gyönyörű haranglába
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zi állatorvos-tudomány fejlő-
dését. Nyaralóik ma is állnak, 
nevüket  utcák viselik, tiszte-
legve tudós és emberi mivol-
tuk előtt.

A következő állomás a 
község általános iskolájá-
nak szomszédságában ál-
ló, katolikus templom volt, 
amelynek építését Csöngedy 
Gyula adonyi esperes kez-
deményezte és öt évig tar-
tott, azonban nem valósul-
hatott volna meg a helybéli-
ek áldozatos munkája, az itt 
lakók és üdülőtulajdonosok 
jelentős anyagi támogatása 
nélkül. A kápolna területe a 
rácalmási Gubicza család tu-
lajdonában volt, ezt 1933-ban 
vásárolta meg az egyházköz-
ség. 1935. elején dr. Jármai 
Károly a kápolnaépítés leglel-
kesebb és legaktívabb híve fo-
lyamodott a püspökhöz. A ki-
vitelezést Domonyik Mihály 
vezette, neki Rosta István és 
idősebb Hunkár István kőmű-
vesek voltak a segítői. Az épí-
tőanyagokat főleg Adonyból 
hozatták. Az adonyi vasútál 
volt ugyanis egy építőanyag-
kereskedő lerakata. A lófo-
gattal rendelkező kulcsi gaz-
dák innen fuvarozták szeké-
ren a téglát és egyéb építő-
anyagokat. A kápolnát 1935. 
augusztus 15-én szentelték 
fel. Innen az immár 70 éves 
református templomhoz sé-
táltak. Az 1950-es évek-
ben Nagy Sándor darálóját 
4  000 Ft-ért vásárolták meg, 
majd további 11  000 Ft-ból 
felújítva jött létre a jelenlegi 
templom elődje. A homlok-
zaton ezt olvashatták a hívek: 
Kegyelem nektek és békesség. 
1951-ben Bereczky Albert 
református püspök szentel-
te fel a templomot, amelyet 
2021-ben a gyülekezet tagja-
inak is köszönhetően újítot-
tak fel szinte teljesen. Többek 
között egy új, gyönyörű ha-
ranglábat is kapott. A célál-
lomás a Büszkeség pont volt, 

az 1956-os megemlékezések 
helyszínéül szolgáló emlék-
mű központ installációjá-
nak alkotója Páhi Péter kul-
csi képzőművész, aki, mint 
elmondta: 

– Emlékem nem lehet a for-
radalomról, nagyapám viszont 
aki hét évet töltött orosz ha-
difogságban napirenden tar-
totta a családban a történése-
ket. Együtt kiabáltunk a Duna 
parton a vörös zászlós teher-

hajóknak, a Pasli Dámojt, tő-
le hallottam azt is, hogy az 
56-os események Kulcsra is 
begyűrűztek. Elmondása sze-
rint falunkba is betévedt egy 
orosz tank „erőt demonstrál-
ni”, amely keltében – fordula-
tában legázolta szomszédunk 
a kocsmárosné kerítését. Ez a 
kép ihlette az általam elkép-
zelt Központi Emlékművet. A 
tank nyoma, ami minden elé 
kerülőt homogén sárrá vál-

toztat, összezúzva a lobogót, 
kerítést, bármit. Tekinthetjük 
akár a festő ecsetének is, ami 
elfedi az összes színt. A szé-
pen gondozott kertben átha-
sít a két lebetonozott lánctalp 
nyom, ami vegyes színárnyala-
tú mozaik darabokkal burkol-
va ad a lepusztított felületnek 
dekoratív hatást.

A teret övező tizenkét da-
rabból álló kopjafa stáció 
Molnár János (Janó) helyi fa-
faragó művész kezemunkáját 
dicséri. A 12 emlékfa 12 na-
pot idéz fel időrendi sorrend-
ben.  A forradalom ragyogó 
12 napjának a szimbolikus je-
lentései: lelkesedés, elszántság, 
elkeseredettség, harc, mozgó-
sítás, barátság, szabadság, jö-
vő-remény, konszolidáció-
munka, gyász, a gyanú, két-
ségek jelképei rajzolódnak ki. 
Minden emlékfa talapzatánál 
„egy kopjafa lábazati elem-
mel” indít, melyekben a nép-
művészeti szimbólumtárból 
helyezett el egy-egy motívu-
mot a művész. Bástya, föld, 
víz, levegő, tűz, tulipán szim-
bólumok, amikkel erősíteni kí-
vánta a forradalmi napok han-
gulatát, valamint a népi vidéki 
emberek és a városi polgárok 
közötti szoros szabadságharcos 
kapcsolatot, egységességet fe-
jezi ki. Az emlékfák központi 
elemei, más-más figurális áb-
rázolással, modernebb, stilizált 
formában, domború faragással 
vagy negatív famegmunkálás-
sal keltek életre.

Azt hiszem a fentiek jól 
mutatják, hogy Kulcs telepü-
lés számos érdekes, egyedül-
álló és említésre méltó neve-
zetes hellyel rendelkezik, ami-
ket feltétlenül látniuk kell az itt 
élőknek és persze az ideláto-
gatóknak. A helyszínek végig 
járása, kis történelmi kitekin-
téssel remek családi program 
lehet azok számára is, akik a 
nemrégiben költöztek ide és 
szeretnék közelebbről megis-
merni lakóhelyüket.

Könyvtári sarok
A könyvbarátok Kulcson a Kossuth Lajos utca 62/1. szám 
alatt található épületben találják a település könyvtárát. 
Hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 és pénteken 7.30–
13.00 között látogatható. A könyvtáros Létay Ildikó, aki  
a 06 (70) 639-0168-as telefonszámon elérhető.

Jelenlegi kölcsönözhető,  
valamint helyben olvasható újságok:
Dunaújvárosi Hírlap • Lego explorer – gyereknek • Vidék 
íze – gasztronómia • BBC Kertvilág • Praktika magazin  
• A Mi erdőnk (segít felfedezni a természetet, elsajátítani 
az erdő örök törvényeit).

2023 januártól a Csodaceruza – gyermekirodalmi folyó-
irat, a Lyukasóra – Magyar Írók Egyesületének lapja, a 
Természetgyógyász magazin, valamint a Turista magazin 
is elérhető lesz. 

Ha szeretne könyvet kölcsönözni, és épp nincs meg a 
helyi könyvtárban, akkor  a  Székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Könyvtárból tudjuk lekérni.

Szabadidős tevékenységek Kulcson:
•  Szamba Edinával • 06 (30) 156-4331
  hétfőn 17:30–18:30
• Spinning Zolival • 06 (30) 207-4542
 hétfőn 19.00–20.00
•  Senior torna Katival • 06 (30) 389-6067
 kedden 16:30–18:00
•  Kick-box Zsuzsival • 06 (30) 225-4751
 kedden 18:30–20.00
•  Spinning
 szerdán 18:30-19:30
•  Kick-box Zsuzsival • 06 (30) 225-4751
 csütörtökön 18:30–20.00
•  Spinning Zolival • 06 (30) 207-4542
 pénteken 18:30–19:30 
 Az árakról személyes a helyszínen  

vagy telefonon lehet érdeklődni.
• Jóga és a Ringató Veréb Judittal • 06 (20) 331-5500
 szerdán 17:30-18:45 az óvoda tornatermében
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Immár harmadik alka-
lommal került megren-
dezésre az a díjátadó 
ünnepség Kulcson, ahol 
elismerték a gyermeke-
kért végzett kimagasló 
munkát. 

A Gyermekeinkért elnevezésű 
szavazás eredményhirdetésére 
és az ünnepi ceremóniára ok-
tóber 24-én 16 órai kezdéssel 
a kulcsi Polgármesteri Hivatal 
dísztermében került sor. Idén 
közel 900 szavazat érkezett és 
csaknem 80 fő fáradozását, 
munkáját köszönték meg ily 
módon szavazataikkal a kulcsi 
közösség tagjai.

2020-ban a Kulcsi Krónika 
szerkesztőinek fejéből pattant 
ki az ötlet, hogy a közösség 
együtt fejezze ki a szeretetét 
a pedagógusok iránt. Akkor 
ugyanis a koronavírus-járvány 
első hulláma miatt életbelépő 
korlátozások nem tették lehe-
tővé a pedagógusnap megün-
neplését. Ezért ősszel a lezá-
rások feloldása után, ily mó-
don fejezhették ki köszöne-
tüket Kulcs lakói a tanárok, 

óvodai és bölcsődei dolgozók, 
illetve olyan kulcsi civilek, ci-
vil szervezetek, egészségügyi 
és hivatali dolgozók irányába, 
akik szerintük a legtöbbet tesz-
nek a településen élő gyerme-
kekért. 

Minden évben, így idén is 
nagy érdeklődés övezi a sza-
vazást. Most is öt kategóriá-
ban voksolhattak a kulcsiak: 
az óvoda és bölcsőde, valamint 
az iskola dolgozóira, továbbá 
olyan civilekre, civil szerveze-
tekre, hivatalos és közéleti sze-

mélyekre, akiknek közvetlenül 
nem feladatuk, de mégis sokat 
tesznek a településen élő gyer-
mekekért. A szokásos módon 
idén is bárki javaslatot tehetett 
a szakmai díj odaítélésére akár 
online, akár a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatára leadott 
szavazatával. 

Az október 24-én 16 órai 
kezdettel, a kulcsi polgár-
mesteri hivatal dísztermé-
ben megrendezett esemény-
re mindenkit meghívtak a 
szervezők, aki szavazatot ka-

pott, hogy tolmácsolják ne-
kik a rájuk szavazók nagy-
rabecsülését, és megköszön-
jék a gyermekeikért végzett 
munkájukat. A díjátadó ce-
remónia résztvevőit elsőként 
Király-Dienes Annamária, a 
faluház vezetője köszöntötte, 
majd a szót Jobb Gyula pol-
gármester vette át, aki a kö-
vetkezőket mondta: 

– Nagy örömömre szolgál, 
hogy ismét ilyen szép szám-
mal eljöttek. A rendezvény 
alapító szándékát magam 

Idén is elismerték a gyermekekért 
végzett kimagasló munkát
Gyermekeink, unokáink a legfontosabbak, hiszen ők a jelenünk és ők a jövőnk is 

 A Kulcsi Szociális Intézmény közössége is 
 elismerésben részesült

 Különdíjban részesült Ébl Andrea mellett Hegedűs Klaudia is, 
aki képünkön látható

 A legtöbb szavazatot kaptak: Füri Anikó, Jobb Gyula, Koppány Emese, Márkovicsné Gizus
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is rendkívül fontosnak tar-
tom, hogy rendszeresen elis-
merjük gyermekeinkért vég-
zett munkájukat és kifejezzük 
megbecsülésünket, köszöne-
tünket. Mert gyermekeink, 
unokáink a legfontosabbak, 
hiszen ők a jelenünk és ők a 
jövőnk is. Polgármesterként 
és nagyapaként is szeret-
ném megköszönni a jelen-
lévők áldozatos munkáját – 
mondta el Jobb Gyula, Kulcs 
polgármestere, majd átadta a 
szót az egyik ötletgazdának, 
Rizmayer Jánosnak. 

– Minden évben gon-
dot fordítunk arra, hogy a 
kategóriagyőztesek elismeré-
seként átadott díjak elkészíté-
sét helyi kézművesekre, illetve 
képzőművészekre bízzuk, hogy 
igazán egyedi és művészi érték-
kel bíró tárgyakkal köszönthes-
sük a nyerteseket. Idén a díjakat 
Páhi Péter országosan elismert, 
helyi képzőművész készítette – 
mondta el Rizmayer János. 

Ezt követően szólították 
a szavazatban részesülteket, 
akiknek oklevéllel, virággal, 
illetve egy üveg borral ked-

veskedtek a szervezők. Az 
oklevelek kiosztásában Buzás 
Réka segédkezett. Az óvo-
da és bölcsőde kategóriában 
Füri Anikó óvó néni kapta a 
legtöbb szavazatot, az iskola 
munkatársai között Koppány 
Emese tanárnőre érkezett a 
kategóriában a legtöbb voks. 
A civilek közül Márkovicsné 
Gizus, a hivatalos személyek 
csoportban Jobb Gyula pol-
gármester, amíg a közéleti 
személyek közül dr. Mészáros 
Lajos országgyűlési képvise-
lő tette a legtöbbet a kulcsi 

gyerekekért a voksok alapján.  
Mácsfalvyné Jenna felaján-
lásának jóvoltából a legtöbb 
szavazatot kapott bölcsődei 
dolgozó, Hegedűs Klaudia, 
valamint a legtöbb szavaza-
tot kapott alsó tagozatos ta-
nár, Ébl Andrea különdíjban 
részesült. Végül a szervezők 
ajándékcsomaggal fejezték 
ki hálájukat a szavazatot ka-
pott csoportoknak, az iskola, 
az óvoda és bölcsőde, a helyi 
szociális intézmény, valamint 
a Segíteni jó elnevezésű civil 
csoportnak is. 

 2022. évi Gyermekeinkért Díj gálaműsorán megjelent díjazottak

 Rendné Pocsai Izabella az óvoda közösségének elismerését veszi át  Molnár Anikó örömmel vette át a munkáját jutalmazó díjat 
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A január 1-jei állapotnak 
megfelelően azon adóala-
nyok/tulajdonosok/haszonél-
vezőknek számára, akiknek a 
telkükkel kapcsolatosan bár-
milyen adóztatást érintő válto-
zás történt, arról január 15-ig 
adatbejelentést kell teljesíte-
niük az önkormányzati adó-
hatóság felé. Azért is fontos 
az adatbejelentés határidőben 
megtenniük, mert ennek meg-

felelően változhat az Önök 
adófizetése.

Az adatbejelentés adatai 
alapján az önkormányzati 
adóhatóság határozatban ál-
lapítja meg az adót, tehát az 
adózónak nem kell kiszámíta-
ni az adót.

 Adóköteles Kulcs Községi 
Önkormányzat illetékessé-
gi területén lévő belterüle-
ti telek, illetve termőföld 

esetében a művelés alól ki-
vett terület, amely már nem 
áll tényleges mezőgazdasági 
művelés alatt.

 Az adatbejelentési nyomtat-
vány benyújtásának kötelezett-
sége azokat terheli, akik/ame-
lyek a telekadó alanyának mi-
nősülnek és a tulajdonukban 
álló, illetve a vagyoni értékű 
jogukkal terhelt telek fekvé-
se Kulcs Község közigazgatá-

si területén található. A telek-
adó alanya, aki a naptári év el-
ső napján az adóköteles telek 
tulajdonosa vagy a vagyoni ér-
tékű jog jogosítottja.

 A telekadó-kötelezettség 
kapcsán az ingatlan tulajdo-
nosának azt a személyt vagy 
szervezetet kell tekinteni, aki/
amely az ingatlan-nyilvántar-
tásban tulajdonosként szere-
pel.

Telekadó adatbejelentéssel 
kapcsolatos teendők
Változások esetén az adatbejelentést 2023. január 15-ig kell megtenni az adóhatóság felé 

Mint minden évben, 
idén október 23-án is 
fáklyás felvonulással 
vette kezdetét az ünnepi 
megemlékezés települé-
sünkön az 1956-os for-
radalom és szabadság-
harc hőseire.

Bár ez egy hivatalos ünnep, 
és a tiszteletadásról, emléke-

zésről szól, de talán pontosan 
ezért kifejezetten a kulcsi csa-
ládokat invitálják minden év-
ben a szervezők. Mert a prog-
ram kiváló minden generáció 
számára, hiszen a látvány és 
a hangulat utánozhatatlan. 
Ebben az évben is igazi kö-
zösségi élmény volt, amelyet 
áthatott a hazaszeretet és az 
összetartozás érzése. 

Ezúttal is a faluháztól indult 
a menet. Itt mindenki kapott 
fáklyát és a kulcsiak kezükben 
a lánggal, hatalmas tűzcsóva-
ként indulnak el. A hömpöly-
gő tömeg a kulcsi iskola előtt 
a Bem utcára kanyarodva érke-
zett a Büszkeségpontra. Ez volt 
a helyszíne a témában készült 
– helyi művészek közreműkö-
désével állított emlékműnél – 

az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére szerve-
zett ünnepi tiszteletadásnak. 

Ünnepi beszédében Jobb 
Gyula polgármester kiemelte: 

– Az 56-os hősök magas-
ra tették a mércét. Példát mu-
tattak hazaszeretetből, elköte-
lezettségből. Ha tudni akar-
juk, mi is lenne az a szabad-
ság, amit követnünk kell, 

Hazaszeretet és összetartozás  
Fáklyás felvonulással emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire 

 Elsőként az óvoda Nyuszi csoportja emlékezett a hősökre

 Minden évben, így idén is sokan vettek részt     
a fáklyás felvonuláson
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 Több tulajdonos esetén 
a tulajdonosok tulajdoni há-
nyadaik arányában adóala-
nyok. Ezen esetekben ezek a 
személyek írásban megkötött 
és az adóhatósághoz benyúj-
tott megállapodásukban az 
adóalanyisággal kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel 
egy tulajdonost vagy a vagyo-
ni értékű jog jogosítottjai kö-
zül egy személyt (szervezetet) 
is felruházhatnak.

Ez a lehetőség azonban csak 
akkor áll fenn, ha a megállapo-
dásban valamennyi tulajdonos 
(vagyoni értékű jog jogosított-
ja) részt vesz.

 A gazdálkodónak (társa-
ság, egyéni cég és egyéni vál-
lalkozó stb.), elektronikus for-

mában kell az adatbejelentést 
megtennie, magánszemélyek-
nek ez csak lehetőség.

 Az elektronikus önkor-
mányzati portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap)  a telek-
adó adatbejelentés megtételére 
az „Adatbejelentés a telekadó-
ról” nyomtatvány szolgál.

Olyan magánszemélyek  
– akik nem választják az elekt-
ronikus kapcsolattartást – 
használhatják az önkormány-
zati adóhatóság honlapjáról 
https://www.kulcs.eu/ado-es-
behajtasi-ugyek/ a letölthe-
tő „Telekadó adatbejelentési" 
nyomtatványt is. Személyes 
megjelenés nélkül egyszerűbb, 
gyorsabb és biztonságosabb az 
adóügyek intézése. A gazdál-

kodó szervezeteknek és az 
egyéni vállalkozóknak egyéb-
ként is kötelező az elektro-
nikus út, a magánszemélyek 
pedig szabadon dönthetnek, 
hogy élnek-e a digitalizáció 
adta lehetőségekkel.

 Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy önmagában az ingatlan 
nyilvántartásban történő vál-
tozás átvezetés nem elegendő 
és nem helyettesíti az adatbe-
jelentést. Mivel az adónem ún. 
„kivetéses" jellegű vagyoni tí-
pusú helyi adó, így az adó ala-
nya az adatbejelentő lap be-
nyújtásával jelenti be, változ-
tatja, illetve szünteti meg az 
adókötelezettségét.

 Tájékoztatjuk Önöket ar-
ról is, hogy nem kell újabb 

adatbejelentést benyújtani 
mindaddig, ameddig az adó-
alany körülményeiben, az adó 
tárgyában nem következik be 
adókötelezettséget érintő vál-
tozás.   

 Részletes tájékoztatás az 
e-ügyintézésről (https://www.
kulcs.eu/elugy-tajekoztato/), 
valamint hatályos rendelete-
inkről (https://www.kulcs.eu/
rendeletek/) a honlapunkon ta-
lálhatnak az érdeklődők.

 Köszönjük, hogy adókö-
telezettségek betartásával és 
adófizetéseikkel hozzájárul-
nak Kulcs Község fejlődéséhez. 
Továbbra is jó egészséget kí-
vánunk minden kedves ügyfe-
lünknek, munkatársaiknak és 
családtagjainak egyaránt!

úgy az ő nyomukban kell ha-
ladnunk. Ők azok, akik minde-
nüket kockára tették, mindent 
feláldoztak a nemzet szabad-
ságáért, függetlenségéért. A 
mi felelősségünk abban rejlik, 
hogy függetlenségünket, ha-
zánk szabadságát mire hasz-
náljuk. 

A polgármester beszédét 
Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő felszólalása kö-
vette. 

– Nekünk, kulcsiaknak ab-
ban a megtiszteltetésben volt 
részünk, hogy Kaczander 
Károly személyében sok éven 
át együtt emlékezhettünk egy 
56-os forradalmárral, aki köz-
vetlenül osztotta meg velünk 
saját forradalmi élményeit, em-
lékeit. Elbeszélései nyomán a 
történelem sokkal közelebb ke-
rülhetett hozzánk, az őt hallga-
tó fiatalok jobban átérezhették 
az akkor zajlott események fel-
emelő hangulatát – emlékezett 
a képviselő. 

A beszédeket követően a 
Fekete István Általános Iskola 
ünnepi műsorát tekinthették 
meg az érdeklődők.

A Kulcs Községi 
Önkormányzat  
képviselő-testülete,  
2022.október 26-án 
szerdán 16 órai kez-
dettel a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében 
tartotta soron  
következő nyílt  
testületi ülését.

Az ülésen megjelentek: Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, dr. 
Neumann Helga jegyző, 
Deák Ibolya, Posch János, 
Obberrecht Tamás, Tóthné 
Vass Anita és Nagy Anita ön-
kormányzati képviselők. Az 
óvoda és bölcsőde intézmény-
vezetőin kívül a lakosság ré-
széről 1 fő jelent meg.

Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte a testületi ülés 
résztvevőit, majd megállapí-
totta a testület határozatké-

pességét, ezt követően felkér-
te a testület tagjait, hogy hoz-
zák meg döntéseiket az aktuális 
napirendi pontokban.

A képviselő-testület tag-
jai többek közt egyhan-
gúlag elfogadták a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde 2021-2022 ne-
velési évről szóló beszámoló-
ját. Döntés született a „Bursa 
Hungarica” Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer elbírá-
lásának helyi szabályzatá-
ról, de határoztak a Kulcsi 
Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításá-
ról is. Megtárgyalták és el-
fogadták a központi alapel-
látási orvosi ügyelet meg-
szervezéséről szóló feladat 
átadási-átvállalási szerződés 
módosítást, továbbá a testü-
let tagjai határoztak a helyi 
adókról szóló rendelet módo-

sításáról is. Valamint döntöt-
tek az önkormányzatok rend-
kívüli támogatása keretében 
nyújtott rendkívüli szociális 
támogatásról és a költség-
vetési szervek belső kont-
rollrendszeréről és belső el-
lenőrzésről szóló 370/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet 
szerinti nyilatkozatok elfo-
gadásáról és a Kulcs Községi 
Önkormányzat intézményei-
re vonatkozó szabályzatok fe-
lülvizsgálatáról.

Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi döntés-
ről nem tudunk beszámol-
ni kedves olvasóinknak, de 
a testületi üléseken készült 
jegyzőkönyveket elolvashat-
ják teljes terjedelmében tele-
pülésünk honlapján a www.
kulcs.eu-n, illetve az ülése-
ken készült videofelvételeket 
megtekinthetik YouTube csa-
tornánkon. 

Testületi ülés októberben
Tizenhárom napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület 
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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

 Műszaki ügyintéző  
  Szívós Erika  06 (70) 636-5217

  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
 Vezető: Adorjánné Bózsodi Irén  06 (70)  801-0149
 Családsegítő: Szabó Beáta Anasztázia  06 (70) 801-0068

  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 

Fontos telefonszámok

Az Épszerk-Pannónia Invest 
Építőipari Kft tizenhét szem-
pontból biztosan kulcsi 
kötödésű. Egyrészről ked-
ves falunkbei Szelmann 
László a vállalat munkatársa, 
másrészről a cég tizenhat 
betonelemet ajándékozott 
településünknek, hogy azokat 
padként használjuk.

A felajánlást köszönet-
tel elfogadta a településveze-

tése és Nagy János, valamint 
a falukarbantartó csapat hat-
hatós segítségével több hely-
színre – például a sportályánál 
lévő buszmegálló, a műfűves 
pálya, vagy az óvodai 
buszmegálló –   elhelyezték az 
ülőlakalmatosságként használ-
ható betonelemeket.   

Köszönjük a felajánlást és a 
kihelyezésében végzett közre-
működést. 

 Tizenhat betonelemet kapott településünk ajándékba

 Köszönjük a felajánlást és a kihelyezéssel járó munkát is 

Köszönjük a padokat
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Építményadó adatbejelentéssel 
kapcsolatos teendők
2023. január 15-e a határidő 

Változások esetén az építményeket (lakásokat  
és egyéb nem lakás célú építményeket) érintő  
adatbejelentést január 15-ig kell megtenni  
az adóhatóság felé!

A január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/
tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építmé-
nyükkel – építmény szolgálhat lakásra vagy minden más nem 
lakás céljára is – kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő 
változás történt, arról január 15-ig adatbejelentést kell telje-
síteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Azért is fontos 
az adatbejelentés határidőben megtenniük, mert ennek meg-
felelően változhat az Önök adófizetése.

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adó-
hatóság határozatban állapítja meg az adót, tehát az adó-
zónak nem kell kiszámítani az adót.

 Adóköteles Kulcs Községi Önkormányzat illetékességi te-
rületén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás cél-
jára szolgáló épület, épületrész (építmény). Az adókötele-
zettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak 
rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.

 Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezett-
sége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó alanyának 
minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni ér-
tékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése 
Kulcs Község közigazgatási területén található. Az építmény-
adó alanya, aki a naptári év első napján az adóköteles épület 
tulajdonosa vagy a vagyoni értékű jog jogosítottja.

 Az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szerve-
zetet kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának át-
ruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz 
benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság szél-
jegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hánya-
daik arányában adóalanyok. Ezen esetekben ezek a szemé-
lyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott meg-
állapodásukban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 
kötelezettségekkel egy tulajdonost vagy a vagyoni értékű 

jog jogosítottjai közül egy személyt (szervezetet) is felru-
házhatnak.

Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a megál-
lapodásban valamennyi tulajdonos (vagyoni értékű jog jo-
gosítottja) részt vesz.

 A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vál-
lalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést 
megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség. 

Az elektronikus önkormányzati portálon (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) az építményadó adatbejelentés megtéte-
lére az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építmény-
adóról” nyomtatvány szolgál.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektro-
nikus kapcsolattartást – használhatják az önkormányzati adó-
hatóság honlapjáról https://www.kulcs.eu/ado-es-behajtasi-
ugyek/ a letölthető „Építményadó adatbejelentési" nyomtat-
ványt is. Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb 
és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szer-
vezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is köte-
lező az elektronikus út, a magánszemélyek pedig szabadon 
dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel.

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan 
nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő 
és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. 
„kivetéses" jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó ala-
nya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változ-
tatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

 Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adat-
bejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany kö-
rülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókö-
telezettséget érintő változás.   

 Részletes tájékoztatás az e-ügyintézésről (https://www.
kulcs.eu/elugy-tajekoztato/), valamint hatályos rendeleteink-
ről (https://www.kulcs.eu/rendeletek/) a honlapunkon talál-
hatnak az érdeklődők.

 Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és 
adófizetéseikkel hozzájárulnak Kulcs Község fejlődéséhez. 
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfe-
lünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt! 
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Minden ami kimaradt a lapszámból
és az összes anyag  

teljes terjedelmében elolvasható 
a Kulcsi Krónika 

online változatában.

 Az újságot online is elolvashatja:
www.kulcs.org


