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Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Kulcs település min-
den lakóját!

Ismét eltelt egy év és elérkezett a kereszténység talán legjelen-
tősebb ünnepe a karácsony. A család, a békesség, az öröm és a 
szeretet ünnepe.  

Ez a számvetés időszaka is és tagadhatatlan, hogy ismét ne-
héz év áll mögöttünk. Hiszen alig lábaltunk ki a korábbi évek 
koronavírus járvány okozta nehézségeiből, most a szomszédunk-
ban dúló háború árnyékolja be a mindennapjainkat. A háború 
és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult világméretű 
gazdasági és pénzügyi válság, az égbeszökő energiaárak és az ez-
zel járó megnövekedett rezsiköltségek teszik nehezebbé az életün-
ket. Hiszem, hogy nem a nehézségek határoznak meg minket, ha-
nem ahogy reagálunk rájuk. Ezért ne veszítsük el a hitünket és 
a reményt, hogy a karácsony valódi üzenetét a szeretet melegét, 
az összetartozást megélhessük. Nagy szükségünk van most erre, 
hogy át lendítsen bennünket a nehézségeken és a következő év-
ben újult erővel álljunk a kihívások elé. A felelős, takarékos gon-
dolkodás már középfokon is meg fog térülni. Településszinten pe-
dig  számos újdonság is készülőben van, gondoljunk itt a leendő 
szép iskolánkra, bölcsődénkre, a vízelvezetéssel megújult utcáinkra. 

Most a kereszténység legszentebb ünnepéhez közeledve fó-
kuszáljunk a szűkebb mikrokörnyezetünkre, a családra, a 
barátainkra és lakóközösségünkre. Legyünk hálásak mind-
azért, amink van, becsüljük meg egymást. Büszke vagyok kö-
zösségünkre, amely segít és gondoskodik a rászorulókról. Most 
se feledkezzünk meg azokról, akik egyedül, magányosan, vagy 
nehéz körülmények között élnek, lehetőségeinkhez mérten pró-
báljunk segíteni a rászorulókon, hogy valamennyien megélhessük 
a karácsony csodáját. Ünnepeljünk közösen december 17-én, 
a falukarácsonyunkon. Mindenkit várok személyesen is szere-
tettel, egy-egy személyes beszélgetésre, kellemes forraltborozás-
ra, hogy együtt várjuk az ünnepi varázslatot.

Magam, képviselőtársaim és a hivatal dolgozói nevében kívá-
nok önöknek jó egészséget, áldott, békés, meghitt karácsonyi ün-
nepeket és boldog új esztendőt!

Jobb Gyula
polgármester 

Ünnepi köszöntő

XV. évfolyam, 12. szám 2022. december
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Ahogy arról lapunk elő-
ző számában már be-
számoltunk önöknek, az 
idei évben megrendezett 
Gyermekeinkért elneve-
zésű szavazáson a köz-
életi személyek közül a 
legtöbb voksot  
dr. Mészáros Lajos, tér-
ségünk országgyűlési 
képviselője kapta. 

Az átadási ceremónián azon-
ban parlamenti kötelezettsége 
miatt nem tudott résztvenni. 
Jobb Gyula polgármester és 
Rizmayer János szervező a 

közelmúltban, egy Ercsiben 
megrendezett eseményen ta-
lálkoztak a képviselő úrral, 
itt ragadták meg az alkalmat, 
hogy személyesen is megkö-
szönjék a településért végzett 
munkáját és átadják neki az 
elismeréssel járó díjat.

Dr. Mészáros Lajos nagy örö-
mét fejezte ki az elismerés kap-
csán. Mint elmondta, a térség 
országgyűlési képviselőjeként 
továbbra is azon dolgozik, hogy 
a régió és ezen belül Kulcs köz-
ség lakói és a település fejlődése 
érdekében minden tőle telhető 
segítséget megadjon.  

Segíti településünk fejlődését
Dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője is átvette az elismerést  

Balról:  Jobb Gyula, dr. Mészáros Lajos és Rizmayer János

Az elmúlt hónapokban 
több komoly fejlesztés 
is megvalósult a Kulcsi 
Sport Egyesület kerete-
in belül, így a sportolási 
lehetőségek és a műkö-
dési feltételek is  
egyre jobbak települé-
sünk sportolói  
számára.

A sportpálya területén lévő 
öltöző- és raktárkonténe-
rek villamossági biztonsá-
gi felülvizsgálata alapján az 
elektromos hálózat teljeskörű 
korszerűsítése megtörtént, 
energiatakarékos Led fényfor-
rások kialakításával a takaré-
kosság jegyében. Megújult a 
külső világítás, de az öltözők 
klimatizálására is sor került. 
Felújították a vizesblokkot, 

egyben az új bojlerek beszere-
lése is megtörtént.

Szintén az öltöző konténe-
rek, illetve a játszótér terüle-
tén új kamerarendszer került 
telepítésre, amivel az esetleges 
rongálások, vandalizmus meg-

előzése érdekében, illetve adott 
esetben az esetleges károkozás 
körülményeinek felderítésére 
is lehetőség nyílik.

Új felszereléseket kapott 
szinte minden korosztályunk, 
valamint megérkezett a vár-

va-várt „csapatszállító” egy 
használt, de igen jó állapotú 
9 személyes Opel Vivaro kis-
busz, illetve úton van, és jö-
vő év elejére várható egy va-
donatúj, szintén 9 személyes 
Toyota kisbusz is.

Nagyszabású fejlesztések  
és eszközbeszerzések
Hírek a Kulcsi Sport Egyesület házatájáról 

 Korszerűsített öltözők és kisbusz várja a sportolókat
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Közös meghitt adventi 
készülődésre, és vidám 
ablakkeresésre hívták a 
kulcsi családokat dec-
ember elseje és szent-
este között Csepregi 
Márton szervezésében. 

Ebben az időszakban minden 
napra vállalta egy-egy család, 
a házuk utcára néző ablaká-
nak kivilágítását és ünnepi 
díszbe öltöztetését. Mindenki 
lehetősége, ízlése és kreativi-
tása szerint díszítette fel abla-
kát, az egyedüli megkötés az 
volt, hogy a dekorációnak az 
aznapi dátumot tartalmaznia 
kellett. 

A szervezők és a csatlakozó 
családok örömmel vettek részt 
a kezdeményezésben, hozzájá-
rulva ezzel az adventi hango-
lódáshoz.

December 1-jétől nyíltak 
az ablakok, ugyanis az élő 
adventi kalendárium ugyan-
úgy működik, mint a jól is-
mert, csokival töltött változat. 
Karácsonyhoz közeledve, egy-
re több ablak világított a tele-
pülésen. Szenteste pedig egy-
szerre ragyog majd minden ki-
világított szám!

Az aznap nyíló ablak(ok) 
„címét” az érdeklődők 
megtalálhatták egy tér-
képrészlet formájában az 
„Advent Kulcson – Ablak 
Kalendárium” facebook cso-
portban közzétéve. Akadtak, 
olyan ablakdíszítők, akik me-
leg teával, finom sütemény-
nyel, és néhány kedves szóval 
várták az arra sétálókat. Ha 
valaki nemtudta az aktuális 

napon felkeresni az új abla-
kot, megtehette később is, hi-
szen, mint egy rendes adventi 
naptárban, a már kinyílt ab-
lakok szentestéig nyitva ma-
radnak. 

Dr. Gary Chapman nevé-
hez fűződő öt szeretetnyelv 
közül az egyik a minőségi 
idő. A meghirdetett prog-
ram jó lehetőséget kínált ar-
ra, hogy a család, séta és „ab-

lakvadászat” közben minősé-
gi időt töltsön együtt, és ez 
értékesebb lehet sok-sok ka-
rácsonyi ajándéknál. A meg-
talált és lefényképezett abla-
kokat aztán meg lehet osztani 
a Facebookon (de úgy, hogy 
ne legyen egyértelmű kinek 
a háza rejti a számot), hogy 
az ismerőseink is lássák, ho-
gyan telt Kulcson az adven-
ti időszak.

Csillogó ünnepi fények adventkor
Az Ablak Kalendárium jó lehetőséget kínál a résztvevőknek, hogy minőségi időt tölthessenek együtt 

 A csatlakozó családok örömmel vettek részt a kezdeményezésben

 Adventkor mindig más ablak öltözik ünneplőbe Az „ablakdíszítők” között volt aki finomságokkal is készült
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Magánemberként az év vége, 
az ünnepek a meghitt békés 
szeretet teljes együttlétről, a 
családi körben eltöltött bol-
dog pillanatokról szólnak. 
Polgármesterként azonban a 
munkáról és a kötelességről 
sem feledkezhetek meg. Mint, 
mint évben az önkormányzati 
képviselőtestület tagjainak be 
kell számolnunk a mögöttünk 
álló év során végzett mun-
kánkról. Ennek teszek most 
eleget az alábbiakban. 

A korábbi évekhez hasonló-
an most is, az előző évek beszá-
molóinak, terveinek, vállalá-
sainak áttekintésével kezdem. 
Azt vallom, hogy siker esetén 
ez a munka egy egyértelmű-
en látható fejlődési folyamat. 
Ilyenkor azonban megállva, tá-
volabbról visszatekintve az elő-
ző évre, a jelen helyzetben ér-
tékeljük az elvégzett munkát, 
de az előre meghatározott kon-
cepció alapján tervezzük a jö-
vőt. Így természetesen a 2023-
as esztendő feladatait is össze-
állítottuk már beleillesztve eb-
be az említett folyamatba.

Az, hogy a világban zajló 
jelenkori történések miként 
befolyásolják mindennapjain-
kat, nem kell hangsúlyoznom 
önöknek, hiszen valamennyi-
en érezzük a hatásait. Ezeket 
nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, ugyanis rengeteg akadályt 
és egyben komoly kihívásokat 
jelentenek számunkra.

Az előző két évünkben a 
covid okozta nehézségek, ma 
a szomszédban dúló háború és 
ennek következményei, mint a 
szankciók a gazdasági és tár-
sadalmi válságok nehezítik a 
dolgunkat. 

Ezek kialakulása tőlünk 
ugyan független, de komoly 
nehézségekkel járnak és- itt 
főleg a rezsiárak elszabadu-
lására gondolok – adják fel a 
leckét. Takarékoskodunk, be-
vétel növelő intézkedéseket ho-
zunk. De már 3700-an élünk 

Kulcson és a jövőnket is biz-
tosítanunk kell, ehhez fejlesz-
tések szükségesek. Ezért je-
lenleg épül a bölcsőde, isko-
la, újulnak útjaink, bővül az 
egészségház. Mint ahogy ed-
dig is jómagam, a képviselő 
testület, a polgármesteri hiva-
tal, és az intézményeink dolgo-
zói, elszántak vagyunk, és ké-
pesek vagyunk arra, hogy eze-
ket a nehézségeket is legyőz-
zük. Mi továbbra is tesszük a 
dolgunkat szeretett falunkért 
Kulcsért! Mindannyian vállal-
tuk, hogy együtt dolgozunk, ez 
nem is lehetségesek másként. 
Még akkor sem ha néha olyan 
nehéz döntéseket kell hoz-
ni, ami rövidtávon fáj viszont 
hosszútávon mindenképpen a 

közösség érdekeit szolgálják.  
A legfontosabb dolgunk to-
vábbra is a források megte-
remtése, a pályázatok írása és 
benyújtása. Ehhez kapcsolódó-
an polgármesterként az opera-
tív feladatok mellett a lobbi-
zás és a kapcsolattartás a két 

legfontosabb része a munkám-
nak. Persze nagyon fontos a 
költségek folyamatos ellen-
őrzése szükség szerinti csök-
kentése, de fejlődni csak a 
lobbitevékenységgel kialakított 
lehetőségekkel, vagyis a pénz-
ügyi források Kulcsra irányítá-
sával lehet kizárólag. Hol tar-
tanak konkrétan a feladatok? 

2022-ben elkészült, 
befejezett fejlesztéseink:
–  Rákóczi Ferenc utca óvo-

dától a református templo-
mig a csapadékvízelvezetést 
föld alatti csőben megoldot-
tuk, és az eddigi árok he-
lyén a gyalogosok biztonsá-
gos közlekedése érdekében 
megépült a járda. Ezzel gya-

korlatilag a Nyár utcától a 
Muskátli utcáig, tehát a falu 
teljes hosszában járdán köz-
lekedhetnek a falunkbeliek.

–  Megépült az óvoda előtti 
parkoló, és a mellette lévő 
Szoborpark is. 

–  Az autó busszal közleke-
dők igényeinek eleget téve 
a buszvégállomást, a busz-
fordulót kivittük a sportpá-
lyáig, megkönnyítve ezzel a 
Tavasz utca, és az Adonyi 
út környékén élők utazását, 
nem beszélve a 6-os útról 
közlekedőkét,

–  A volt Nap-háza épületét 
ugyan még az előző év-
ben vásároltuk meg, de ott 
a szociális intézményrend-
szer működését idén tavasz-
szal indítottuk be.

–  Pályáztunk és nyertünk: or-
vosi eszközök, a közterüle-
tek fenntartásához komoly 
gépeket, az óvoda számára 
játszótéri elemeket, és a szo-
ciális intézménynek egy kis-
buszt.

–  A Hajóállomáson, az el-
nyert 100 millió Ft-ból 
és jelentős önerőből el-
készült az épület, a kerí-
tés felújítása.  A megújult 
úszómű és a stégek kikötői 
engedéllyel rendelkeznek. 
Egyben kiváló helyszínt 
biztosít önkormányza-
ti és egyéb rendezvények 
szervezésére,  továbbá az 
ésszerű és hatékony bér-
beadásból bevételünk is 
származik.

– Az ivóvíz hálózat kiépítése 
a település északi részén 
(Adonyi út, Kőbányai út, 
Cinke út, Csalogány út és 
Radicsai utca) befejező-

„Igyekszünk minden létező 
lehetőséget megragadni” 
Polgármesteri beszámoló 

200 millió forintos támogatói szerződést ír alá 
dr. Molnár Krisztián és Jobb Gyula
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dött, ennek műszaki átadá-
sa megtörtént, az ott lakók  
hamarosan megkezdhetik a 
rákötéseket

Folyamatban lévő 
beruházásaink:
–  Az eddig komoly problé-

mákat okozó vízelvezető 
rendszer fejlesztésére első 
ütemben elnyert forrásból 
elkezdtük a Deák Ferenc 
utcaegy részében, a Bartók 
Béla utca, és a Temető utca 
teljes szakaszában a kivite-
lezési munkálatokat.

–  A helyszínváltozás miatt 
elodázott bölcsőde építése 
is beindult végre. A min-
den évben komoly fejtö-
rést okozó helyhiány vár-
hatóan jövő nyárra meg-
oldódik!

–  A csúszó Duna-part mint 
mindig, most is komoly fel-
adatot rótt ránk, a Hargita 
utca felújítása a megcsú-
szott szakasz helyreállítá-
sa- vis maior keretből, és 
jelentős önerőből- folya-
matban van.

–  Az orvosi rendelő bőví-
tése, új közbeszerzési el-
járást lefolytatása után 
folytatatódik, a vállal-
kozó a munkát elkezd-
te. Várhatóan jövő nyáron 
végre a kibővített épületben 
zajlik majd a betegellátás, a 
védőnői szolgálattal kiegé-
szülve.

–  A vízelvezetés második üte-
mére is elnyertük a for-
rást, a közbeszerzési el-
járás kiírására ezután fog 
sor kerülni. Ez a projekt 
a teljes Deák Ferenc ut-
ca, és a Dózsa György ut-
ca csapadékvízelvezetését 
fogja megoldani.

– Az egyik legnagyobb és 
legfontosabb beruházás 
a Fekete István Általános 
Iskola bővítése. Ez ugyan 
nem az önkormányzat fel-
adat, hanem a tankerületi, 
de az együttműködés és a 

kapcsolódó beruházások 
sok feladattal és kiadással 
járnak.

–  Biztositanunk kellett az is-
kolások számára az építke-
zés alatt is zavartalan ok-
tatást, tantermeket, és az 
étkezést. A szociális intéz-
mény területén kialakítot-
tunk egy három tantermes 
ideiglenes konténer iskolát, 
az étkeztetéshez egy végle-
ges kis konyhát, vizesblok-
kot, és egy kb. 50 m² he-
lyiséget.

–  Emellett a faluházban is fo-
lyik az oktatás, megnehezít-
ve a kis közösségek lehető-
ségeit a sport és kulturális 
tevékenységek céljából.

–  Az iskola építése a 2024 tan-
év kezdésére elkészül!

– A polgármesteri hivatal 
energetikai ellátásának 
korszerűsitését, és felújítá-
sát célzó támogatásra is si-
kerrel pályáztunk. A köz-
beszerzési eljárás folya-
matban van, a kivitelezés 
várhatóan jövőre fog meg-
valósulni.

Terveink a jövőt illetően:
– Pályázatot nyújtottunk be 

a külterületi utak állapo-
tának javítására. Ez vár-
hatóan kilenc utcát fog 
érinteni.

– A turizmusfejlesztés, és 
egyáltalán a rendezvény 
helyszínként szolgáló 
Hajóállomás, és a szociális 

intézmény udvarán terve-
zünk munkákat.

– Kulcs és Rácalmás között 
kerékpárutat terveztünk 
meg Rácalmással közösen. 
A pályázatot beadtuk és a 
közelmúltban megkaptuk 
rá a támogatást is.

– Továbbra is kiemelt fon-
tosságú, hogy a települé-
sünk fontosnak lakosságá-
nak növekedésével járó igé-
nyeket kielégítsük és infra-
strukturálisan lekövessük.

–  Tervezzük a közvilágítás és 
az ivóvíz hálózat teljes ki-
építését, minél több út szi-
lárd burkolattal történő el-
látását.

–  A jelenleg kialakult intéz-
ményrendszeri problémák 
egyértelműen rávilágítot-
tak, hogy a mai kor igé-
nyeinek megfelelő, a kö-
zösséget minden értelem-
ben kiszolgáló művelődési 
házat is építenünk kell.

– A sport és a szabadidő 
hasznos eltöltésére szolgá-
ló sportpálya, és a Császár 
tanya fejlesztését is tervez-
zük.

–  Ahhoz,  hogy Kulcs szebb, 
igényesebb és élhetőbb le-
gyen a közterületek fenn-
tartása is fontos feladat.

Ahogy azt a bevezetőben 
már említettem, ehhez na-
gyon sok pénz szükséges! 
Igyekszünk minden létező le-

hetőséget megragadni. Az ön-
erők biztosításához Fejér me-
gyei önkormányzattól támo-
gatást kértünk, és kaptunk. A 
bölcsődéhez 34 millió, az or-
vosi rendelőhöz pedig 15 mil-
lió forintot.

Végül, de nem utolsósor-
ban, az egyik legfontosabb 
eredménynek azt tartom, hogy 
bekerültünk a Dunaújváros és 
Iváncsa által határolt kiemelt 
gazdasági övezetbe, ahonnan 
idén tervezett és előre meg-
határozott célokra két részlet-
ben kaptunk összesen 335 mil-
lió forintot. A kiemelt gazda-
sági övezetből érkező támo-
gatás előreláthatóan több évre 
lehetőséget fog biztosítani szá-
munkra, hogy tovább tervez-
hessünk és fejleszthessünk 
Kulcson. Amint az új iváncsai 
beruházás elkészül és a termel-
ni kezd, a támogatás mértéke 
akár az 500 millió forintot is 
elérheti!

Köszönöm a kitartó és ál-
dozatos munkát képviselő-
ársaimnak, a hivatalban és 
az intézményekben dol-
gozó munkatársaimnak! 
Kö szön jük a Fejér megyei ön-
kormányzatnak, és a magyar 
államnak a lehetőséget és a 
forrásokat.

Kulcs, 2022. november 30.

Jobb Gyula
polgármester

 A Hajóállomás is megújult ebben az évben
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Már megszokhattuk, 
hogy szinte folyamatosak 
a fejlesztések Kulcson. 
Nem telik el hónap úgy, 
hogy ne számolhatnánk 
be újabb és újabb a falu 
fejlődése szempontjából 
fontos elnyert pályázati 
forrásokról, vagy éppen 
az élhetőbb település ér-
dekében végzett kivi-
telezési munkálatokról.
Összegzésképpen képes 
riport formájában mutat-
juk be önöknek a jelenleg 
folyamatban lévő projek-
teket.

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztés első üteme során a Deák Ferenc utca első szakasza 
elkészült, a Bartók Béla és a Temető utcában ütemterv szerint zajlik a kivitelezés

Folyamatosan dolgozik a kivitelező
Közeleg az év vége, de a fejlesztések nem állnak meg 

 Az új bölcsőde építése látványosan halad Az iskola bővítés külső munkálatai véghajrában

Kulcs településen a közét-
keztetési feladatok ellátására 
Kulcs Községi Önkormányzat 
a HPM Plus Kft.-vel (2030 
Érd, Kaktusz u. 32/B) kötött 
vállalkozási szerződést.

Az alapanyagárak, az ener-
giaköltségek és az üzemanyag 
költségek növekedése miatt a 
HPM Plus Kft. ismételt ár-
változási kérelmet nyújtott 

be, melyet Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadott. 

Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
az intézményi étkezési térí-
tési díjak napi összegét 2023. 
január 1. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg:
Bölcsőde: 468,5 Ft + áfa
Óvoda napközi: 594,5 Ft + áfa

Iskola napközi: 724,5 Ft + áfa
Iskola ebéd: 512 Ft + áfa

Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a szociális intézményi térítési 
díjat 2023. január 1. napjától 
az alábbiak szerint állapítja 
meg:

a)  az étkeztetés intézmé-
nyi térítési díja: 

 791 Ft + áfa / ellátási 
nap

b)  az étkeztetés intézmé-
nyi térítési díja kiszál-
lítással: 

 791 Ft + áfa / ellátási 
nap

  Kulcs, 2022. december 2.

  Jobb Gyula
polgármester

Tájékoztató az intézményi étkezési térítési díjak változásáról
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Elérkezett az advent, s 
vele a karácsonyi rá-
hangolódás időszaka. 
Ünneplőbe öltözik a 
szívünk és a lelkünk is. 
Számos civil kezdemé-
nyezés adott teret a kul-
csiaknak, hogy megta-
pasztalhassák az adni jó 
érzését. 

Ahogy közeledik az ünnep 
mindenki igyekszik örömet 
szerezni, átélni az érzést, hogy 
adni jó. A meleg szobában, csa-
ládunk körében ülve az ünne-
pekre készülve, kicsit még az 
átlagosnál is jobbak, szolidári-
sabbak, nyitottabbak vagyunk 
és észrevesszük a nélkülözőt, 
belegondolunk a gyereksor-
sokba. Talán ez az oka, hogy 
Kulcson idén a szokásosnál is 
több jótékony kezdeményezés 
járult hozzá ahhoz, hogy gye-
reknevetés töltse be egész tele-
pülésünket karácsonykor.

Elsőként a Segíteni jó Kulcs- 
elnevezésű csapat, mára már 
minden szegmenset lefedő ado-
mányozási kampányáról szá-
molunk be. Márkovicsné Gizus 
a civil kezdeményezés ötletgaz-
dája és koordinátora, őt kérdez-
tük az évvégi akciójukról.

Látványosan nagy lendüle-
tet kap a csapat egy különösen 
szívmelengető hozzászólás vagy 
elismerő cikk után. Idén ősz-
szel a Gyermekeinkért Díj sza-
vazataival én magam és a kö-
zösség is település szintű elis-
merésben és jutalomban része-
sültünk. Ez méltó visszajelzés a 
lakosság egészét illetően – hi-
szen nagyon sokan szavaztak – 
munkánk létjogosultságáról, a 
hálás szemekről nem is beszél-

ve, akiknek sikerült segítenünk, 
vagy örömet szereznünk.

Idén nem csak tartós élelmi-
szert gyűjtünk, hanem friss dol-
gokat is viszünk a látómezőnk-
be került kulcsiaknak. Lehet ku-
pont vásárolni a Kalózban, a 
Rakovszky boltban és a Sport 
büfében. Egy kupon 500 fo-
rintért kapható. A kupono-
kért a közösségi média felüle-
teken tudnak vásárolni. Tartós 
élelmiszert is gyűjtünk, ame-

lyet a könyvtárban adhatnak 
le Létay Ildikó könyvtárosnál. 
Természetesen ebben az évben 
sem marad el a betlehemes ak-
ciónk, amely arról szól, hogy a 
rászoruló gyermekek kívánsá-
gait összegyűjtjük és minden se-
gíteni vágyó kiválaszthat egyet, 
amellyel ő járul hozzá a gyer-
mekek boldogabb karácsonyá-
hoz. Idén több mint 40 gyer-
mek kért tőlünk ajándékot. Ezt 
december 18-án 15 és 16 óra 

között tesszük a betlehembe, a 
gyerekek 16 és 18 óra között 
jöhetnek érte. 

Mindezeken túl a faluka-
rácsonyon is aktívan részt ve-
szünk. Süteményt fogunk árul-
ni és közös ebédre invitáljuk a 
kulcsiakat, töltött káposztát fo-
gunk főzni, amelyért nem ké-
rünk pénzt, de szívesen fogad-
juk az adományokat- számolt be 
a Segíteni jó csoport akcióiról 
Márkovicsné Gizus.

A Vöröskereszt a legrégeb-
bi magyar jótékonysági szer-
vezet, de a több mint félszáz 
tagot számláló helyi alapszer-
vezetnek is több évtizedes ta-
pasztalata van a jótékonyko-
dásban. 

Már több éve az Élelmiszer-
bankkal közös akciónkban 
gyűjtünk élelmiszereket az 
ünnepi időszak előtt aktivis-
táink segítségével nagyáruhá-
zakban. Idén november 18-án 

kulcsi tagjaink is jelen voltak 
a Penny Markettel közös ak-
ciónkban. Többségéből ennek 
köszönhetően, valamint egyé-
ni támogatóink segítségével 
mintegy húsz rászorulónak 
adhattunk át november végén 
élelmiszercsomagot – mondta 
el Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
szervezet helyi vezetője. 

Wégner-Cseke Edinát ed-
dig szinte csak a forró latin 
ritmusokkal kapcsolatban is-
merhettük. Azonban a táncos 
és tanítványai ezúttal Samba 
szaloncukor elnevezéssel jóté-
kony akciót hirdetettek dec-
ember 12-re. Edina azt kérte 
mindenkitől, hogy az óradíjat 
ezúttal szaloncukorban hoz-
zák el a foglalkozásra, ame-
lyet a védőnőknek átadva jut-
tatnak majd el a rászoruló gye-
rekeknek. 

A Kulcsi Szociális Intéz-
mény a rászorulók számára kü-
lön úgynevezett szociális kam-
rát alakított ki, ahova folya-
matosan várják az élelmiszer-
adományokat. Ebből azonnal 
tudnak segíteni a nehézhely-
zetbe került falunkbelieknek. 
Az intézmény ellátottjai részére 
tartósélelmiszerekből álló cso-
magokat állított össze a Jövő 
Kulcsa Egyesület. A tíz család-
nak készült adománycsoma-
got az egyesület elnöke Fejes 
Beáta adta át az intézmény-
vezetőnek. Ugyancsak a tele-
pülés családjainak boldogabb 
karácsonyát kívánta támogat-
ni a Felelős Szülők Csoportja, 
akiknek nevében Jobb Gyula 
és Rizmayer János vitt élel-
miszerekből és édességből 
álló adományt a helyi intéz-
ménynek.

Gyereknevetés tölti be  
az egész falut karácsonykor
Ahogy közeledik az ünnep mindenki igyekszik örömet szerezni, átélni az érzést, hogy adni jó 

 Számos jótékony kezdeményezés adott teret,  
az adni jó érzés megtapasztalásához



8 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

Kicsit megváltozott a 
megszokotthoz képest 
november 26-án, szom-
bat este a kulcsi  
hajóállomás terasza.  
A rendezvény mára már 
szokásosnak mondha-
tó, a körülmények ez-
úttal kissé átformálód-
tak. Évadot zárt a kulcsi 
Jazz P’Art rendezvény-
sorozata a Balázs Elemér 
Group csaknem egy-
órás koncertjével – írta a 
Dunaújvárosi Hírlap. 

A helyszín egész évben festői 
hátteret biztosít az események-
nek a dunai látképpel. Az este 
hat órai kezdési időpont ezt 
már eleve elvette volna a kon-
certlátogatótól, hiszen novem-
ber végén ilyenkor már besö-
tétedik, de a terasz tartószer-
kezetének elemei ezúttal egy 
alkalmi sátor tartóoszlopaivá 

avanzsáltak, hogy a külső, öt 
foknyi hőmérséklettől izolálják 
az érkezőket és az előadókat 
egyaránt. Mindemellett a kö-
zelgő ünnep hangulatát is be-
csempészték a szervezők, a be-
lógó karácsonyi hópehely-de-
koráció, a lekapcsolt világítás, 
a forró tea, a forralt bor illata 
más frekvenciára hangolja az 
embert, még ha kabátban zsí-
ros kenyeret majszolva élvezi 
is az előadók remek játékát a 
BEG feliratú LED-sor előtt. 

Az eredetileg héttagú formá-
ció Kulcsra „csak” négy taggal 
érkezett, de senki ne gondolja, 
hogy amolyan „leugrunk vidék-
re haknizni” jellegű hozzáállás-
ról lenne szó! Nem gondolnám, 
hogy a Royal Albert Hallban más 
minőséget hozott volna a zene-
kar, mint kissé elgémberedett uj-
jakkal a kulcsi Duna-parton a sá-
torban. Ezt vélhetően a közönség 
jó része előre is tudhatta, hiszen 

annak ellenére, hogy szombatra 
a térségben kialakult a klasszikus 
programtorlódás, ami megosz-
totta a publikumot, mégis szép 
számmal ültek-álltak a hallgató-
ság soraiban, és ki is tartottak 
a végéig. Nincs is csodálkozni 
való ezen, hiszen Balázs Elemér 
dobosként és zeneszerzőként is 
meghatározó alakja a magyar 
jazzéletnek, Pat Metheny sze-
rint az egyik legjobb dobos a 
szakmában.

A helyi zenekedvelő civilek 
felfedezték, a kulcsi hajóállo-
más milyen ideális helyszín len-
ne kulturális rendezvények bázi-
saként. Tavasszal hamar létre is 
hívták a Jazz P’Art Egyesületet, 
hogy pályázni tudjanak. Ebben 
az évben már túl vannak egy mű-
vészeti táboron és számos han-
gulatos jazzkoncerten. Az évad 
zárásaként november 26-án a 
Balázs Elemér Group érkezik a 
fűtött sátorba.

Lukács Anna, az estek szer-
vezője elárulta, az alapötlet 
édesapjától, Lukács Jánostól és 
Kőhalmi-Himfy Balázstól szár-
mazik. Ők kezdtek el ötletelni, 
hogy milyen jó lenne, ha a fa-
luban is lennének jazzkoncer-
tek, amihez már jó lenne egy 
borkóstoló is, no meg vacsora, 
hogy az igazi gourmandoknak 
is kedvezzenek. Sokaknak tet-
szett az ötlet, hamar megvol-
tak tízen, megalapíthatták a ci-
vil szervezetet.

A gondolatokat a tettek is 
követték, Anna összeállított 
egy listát azokról a zeneka-
rokról, amelyek beleférnek egy 
kezdő civil szervezet költség-
vetésébe, és melyek jöhetnek 
szóba ötéves távlatban gon-
dolkodva. Hogy honnan vol-
tak kapcsolatai? Messzire nyú-
lik a történet. Kulcson járt is-
kolába, ahol fuvolázni és zon-
gorázni tanult, és még az is 

Szezonzáró jazz koncert 
Forralt bor, zsíros kenyér és a Balázs Elemér Group 

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 

és www.kulcs.eu, www.kulcs.org. 
Jobb Gyula polgármester
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szóba került, hogy zenei pályán 
folytatja. Egy darabig mégis a 
jogi pálya térítette el, de aztán 
a muzsika világa visszacsábí-
totta, ám most már másként. 
Budapesten az egyetemen be-
szippantotta a koncertek han-
gulata, átigazolt esztétika-művé-
szet szakra, de a Zeneakadémián 
is hallgatott kurzusokat, foglal-
kozott a metafizika és a zene 
kapcsolatával. Budapesten elin-
dított egy zeneesztétikai szalont, 
ami nagy sikert aratott a Covid-
járvány előtt. Közelebbi kapcso-
latba került a zenészekkel, ki-
alakult egy kapcsolati tőkéje, 
amit jól tudott kamatoztatni a 
Jazz P’Art rendezvények szer-
vezésénél.

Az ötlet valószínűleg tet-
szett Jobb Gyula polgármes-
ternek is, az egyesület rendel-
kezésére bocsátotta a festői 
szépségű hajóállomást a ren-
dezvények helyszíneként. Ez 
óriási segítség volt számukra, 
hiszen így már minden szüksé-
ges feltétel adott volt, már csak 
az anyagi fedezetet kellett elő-
teremteniük hozzá. Ebben vi-
szont a Magyar Falu Program 

pályázata, az NKA támogatása 
segített egy másik négymilliós 
pályázat mellett. Komoly segít-
séget kaptak Fekete Györgytől, 
aki ugyan nem tagja a szerve-
zetnek, de segített a pályáza-

tok megírásában. Elsőként egy 
művészeti tábort valósítottak 
meg, kifejezetten a kulcsi gyer-
mekek számára. A jazzkoncer-
tek sorát a Nagy Emma Quintet 
nyitotta, majd érkezett a Duna-
partra a Nagy-Babos Rebeka 
Quartet, a Balázs József Trió 
és a Szőke Nikoletta Quartet. 
Ennyit fedeztett a pályázati 

forrás. Maguk is meglepőd-
tek, mekkora érdeklődés övez-
te a kezdeti lépéseket, a Balázs 
József Trió koncertjére száz-
negyvenen gyűltek össze, hogy 
jól érezzék magukat. Ebben so-

kat segített, hogy nem csak ze-
nét kínáltak, hanem borkósto-
ló is várta őket, a különféle pá-
linkák és sajtok mellett. Mivel 
híre ment a helynek, a Haraszti 
Ádám Projekt már maga je-
lentkezett, hogy szívesen lép-
ne fel náluk. Hasonlóképpen 
érkezik most a Balázs Elemér 
Group (Balázs Elemér: dob, 

Szakonyi Milán: ének, Balázs 
József: zongora, Komjáti Áron: 
gitár, Lakatos Pecek Krisztián: 
bőgő, Czibere József: ütőhang-
szerek, Horváth Cintia: ének) 
is – akik egyébként a Rolling 
Stones állandó szaxofonosával, 
Tim Ries-szel turnéztak –, ők 
is úgy látják, a kulcsi sorozat 
megfelelő befogadó közeg szá-
mukra a turnéjukban.

Lukács Anna elmondta, a 
november 26-i szezonzáró után 
jövőre mindenképpen terveznek 
folytatást, már kinézték a pályá-
zatokat, amiken szeretnének el-
indulni, és szeretne szponzori 
kapcsolatot is kialakítani a kör-
nyékbeli vállalatokkal, vállalko-
zásokkal. Úgy látja, bőven van 
a helyben potenciál, szeretnék 
tovább építeni. Felvették már a 
kapcsolatot a zenekarokkal is, a 
céljuk az, hogy áprilistól októ-
berig minden hónapban legyen 
egy szombati napon koncert, és 
szeretnék jövőre is megtartani 
az ötnapos művészeti tábort. 
Stílusban is elképzelhető egyfajta 
nyitás, de mindenképpen magas 
színvonalkulturális élményt sze-
retnének nyújtani.

 Évadot zárt a kulcsi Jazz P' Art sorozata

A Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-
testülete, 2022. novem-
ber 30-án szerdán 16 órai 
kezdettel 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 
önkormányzati képviselők. 

A lakosság részéről nem volt 
résztvevő.

Miután Jobb Gyula polgár-
mester köszöntötte a testületi 
ülés résztvevőit, megállapította 
a testület határozatképességét, 
majd felkérte a testület tagjait, 
hogy hozzák meg döntéseiket az 
aktuális napirendi pontokban. A 
képviselő-testület tagjai módo-
sították a helyi adókról szóló 
7/2018. (VIII.30.) önkormány-
zati rendelet.  Döntés született 
a HPM Plus Kft. közétkeztetési 
díj emelésére irányuló kérelmé-
ről, továbbá a Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde, valamint a 

Fekete István Általános Iskola 
kérelméről is. Határoztak Kulcs 
Község polgármesterének és al-
polgármesterének jutalmazásá-
ról és döntöttek Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának, va-
lamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról. 
Határozatott hoztak a konté-
ner iskola, konténer konyha, a 
vizesblokk, a közmű bekötések 
és a térkövezési munkák kivi-
telezéséről. Megtárgyalták töb-
bek közt a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatalban az igazgatási szünet 
elrendelését, és elfogadták a 
2023. évi belső ellenőrzési ter-

vet is, a továbbiakban határoza-
tot hoztak a Temető üzemelte-
tési szerződés, és a temető-sza-
bályzat kapcsán, és döntöttek a 
2022. évi költségvetési rendelet 
módosításáról.

Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi döntésről 
nem tudunk beszámolni ked-
ves olvasóinknak, de a testüle-
ti üléseken készült jegyzőköny-
veket elolvashatják teljes terje-
delmében településünk honlap-
ján a www.kulcs.eu-n, illetve az 
üléseken készült videofelvétele-
ket megtekinthetik YouTube 
csatornánkon. 

Testületi ülés novemberben
25 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület 
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Ahogy arról lapunk előző  
számából már értesülhettek róla,  
a Kulcs Községi Önkormányzat  
a rendelkezésre álló szociális  
tűzifa, 129 erdei köbméter mérté-
kéig a szociálisan jogosult kérel-
mezőket vissza nem térítendő  
természetbeni támogatásként  
1 erdei köbméter szociális  
tűzifa segélyben részesíti.  
A támogatásért ellenszolgáltatást 
nem kér.

Kulcs Önkormányzat Képviselő-testü-
leté nek 190/2022. (IX. 28.) Önkor-
mányzati rendelete alapján rendelkezik 
a szociális tűzifa igénylésének feltétele-
iről és módjáról. Az igénylés az önkor-

mányzati rendelet 1. mellékletét képező 
„Kérelem Szociális Tűzifa igényléséhez” 
formanyomtatvány kitöltésével és a 
szükséges feltételeket igazoló dokumen-
tumok benyújtásával lehetséges.

A szociális tűzifa november 16. nap-
jától igényelhető, azóta közel ötvenen 
jelentkeztek a támogatásra. Jó hír a 
kérelmezőknek, hogy sok településsel 
ellentétben, Kulcsra már  50 m3 meg-
érkezett, sőt 11 igénylő már át is ve-
hette azt. 

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Rá-
kóczi utca 151. szám (Kulcsi Szociális 
Intézmény) alatti zárt terület. Egyeztetés 
Pulai Tibor település gondokkal munka-
napokon 8:00-14:00 között a 06 (70) 639-
0161-es telefonszámon.

A rezsiköltségek jelen-
tős emelkedése az ön-
kormányzatok költség-
vetésére is nagy terhet 
jelent, éppúgy, mint a 
családok, a háztartások 
esetében. Kulcson 
Jobb Gyula polgármes-
ter lapunk kérdésé-
re hangsúlyozta, hogy 
az energiafelhasználás 
csökkentésének lehe-
tőségét minden intéz-
ményben megvizsgálták. 

Első körben a téli időszakra 
kerestek Kulcson megoldá-
sokat, és inkább a beruhá-
zást nem igénylő, vagy csak 
minimális költséggel járó, 
rövid távú beavatkozásokat 
priorizálják majd a témában 
összeállított cselekvési ter-
vükben. Mert minden, folya-

matban lévő kulcsi ingatlan-
fejlesztési projektet megújuló 
energiaforrás felhasználásával 
terveztek meg. 

Elsőként optimalizálták 
az intézmények nyitvatartá-
si idejét, köztük a könyvtá-
rét is, ahol a védőnők ren-
deléséhez kell igazodni, mi-
vel azzal egy épületben van. 
A kormány által elrendelt 
energiamegtakarítási intéz-
kedésként Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-
testülete már az októbe-
ri ülésén elfogadta a pol-
gármesteri hivatal munka-
rendjének és ügyfélfogadá-
si rendjének a módosítását. 
Ez alapján a 40 órás munka-
hét megtartásával, a pénte-
ki napon home office mun-
karend bevezetésével otthoni 
munkavégzés történik, majd 

december 27-től január 8-ig 
igazgatási szünet bevezetésé-
vel csökkentjük minimumra 
az üzemeltetési költségeket. 
A településvezető beszámolt 
arról is, hogy az önkormány-
zati épületekben a munkana-
pokon betartják a 18 fokos 
hőmérséklethatárt és hétvé-
gén is lejjebb veszik a hőfok-
szabályzót. 

A faluház jelenleg telje-
sen az iskola használatában 
van, tehát annak költségei is 
a fenntartó tankerületet ter-
heli. Ugyanez vonatkozik az 
alsósok konténeriskolájára is. 
A szintén a Nap házában ta-
lálható iskolai étkezőnek elő-
készített konténer azonban az 
önkormányzat finanszírozását 
terheli majd, mert az kulcsi tu-
lajdon. A szolgáltatóval 2024-
ig megkötött szerződés alapján 

a takarékossági intézkedések a 
közvilágítást nem érintik.

Jobb Gyula tájékoztatott egy 
nem tervezett intézkedésről 
is, az adóemelésről. A testület 
novemberi ülésén döntött eb-
ben az ügyben. Ugyanis a pol-
gármester szerint az egységes 
teherviselés érdekében min-
den településnek az aktuális 
gazdálkodásában fel kell mu-
tatni számottevő takarékos-
kodással összefüggő, vagy be-
vételt növelő intézkedést. A 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy kényszerítő körül-
mények indokolták a vezetés 
döntését. De azt is kiemelte, 
hogy a stabilitás visszaállá-
sa után, várhatóan 2023. év 
nyarán újra fogják tárgyalni 
az adókat és a polgármester 
kifejezett szándéka szerint 
konszolidálják majd azokat. 

Intézkedések a spórolás érdekében
Az önkormányzatnak is nagy teher a költségek emelkedése 

Már átvehető a szociális tűzifa
Csaknem a teljes mennyiség rendelkezésre áll Kulcson 

A formanyomtatvány megtalálható 
a Kulcsi Polgármesteri Hivatal au-
lájában, illetve Kulcs hivatalos hon-
lapján (www.kulcs.eu). A kérelem 
benyújtása személyesen ügyfélfoga-
dási napon (hétfőn és pénteken 8:00-
12:00, illetve szerdán 8:00-12:00, 
13:00-17:00 között) Szlobodáné Tóth 
Gabriella és Szabó Renáta igazgatá-
si előadóknál. További tájékoztatás 
kérhető a 06 (70) 639-0135-ös és a 
06 (70) 593-9325-ös telefonszámo-
kon munkanapokon, hivatali időben 
8:00-14:00 között. Az igénylési kére-
lem leadása, benyújtása határidőhöz 
kötött, legkésőbb 2023. január 31. 
napjáig lehetséges.
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Az évfordulók számon-
tartása fontos, az emlé-
kezést és az ünneplést 
egyszerre szolgálja. A 
közelmúltban egy, a ré-
gióban és az országha-
tárokon túl is híres kis-
közösség születésnapi 
ünnepségére kaptunk 
meghívót. Tagjai úgy 
vélik, hogy az összetar-
tozás és a szeretet min-
dennél fontosabb.

A kisközösségek szerepe a 
települések életében vitat-
hatatlanul nagy. Kulcson a 
Vidám Emberek Közössége 
pedig egyenesen a település 
motorjaként működik. 

Hét éve a nyugdíjasklub al-
ternatívájaként hét fővel ala-
kult meg a csapat, Menyhártné 
dr. Zsiros Mária biztatására 
Kaiserné Gödöny Erzsébet 
vezetésével. Azonban a 2022. 
november 17-én megrende-
zett ünnepségen már huszon-
ketten állták körül a születés-
napi tortát. 

A kisközösség tevékenysé-
gei szinte határtalanok. Ének- 

és táncprodukcióikkal színe-
sítenek majd’ minden kulcsi 
rendezvényt, ha sütésről vagy 
főzésről van szó szívesen áll-
nak csatasorba, akár füllesztő 
nyári melegben, akár csikorgó 
téli hidegben. A parkrende-
zésben vagy az ünnepi deko-
ráció fabrikálásában is példát 
mutatnak. Sőt, saját szervezé-
sű rendezvényükkel a Duna 
menti nyugdíjas-találkozóval 
nem csak a környéken viszik 
jó hírét a településnek, de még 
a határon túlról is érkeztek 
vendégek Kulcsra. 

A vidám évforduló jelen-
tőségét még inkább hang-

súlyozza az a tény, hogy a 
csapat minden tagja egy-
ben a Vöröskereszt Helyi 
Szervezetének a tagja is. Tehát 
ha szükség úgy kívánja, vér-
adást is szerveznek, adomá-
nyokat gyűjtenek, és rászoru-
lókat patronálnak. Így a vi-
dám évforduló mellett a hu-
manitárius szervezet helyi 
viszonylatban kiemelkedő 
alakjait is köszöntötték. 

Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
Vidám Emberek Közösségének 
és a Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezetének vezetője 
megnyitójában a következő-
ket mondta: 

– Hét év nagy idő, de rend-
kívül gyorsan elrepült. Olyan 
szerencsés vagyok, hogy a 
vidámság és a szolidaritás 
egyszerre van jelen nálunk. 
Végtelenül büszke vagyok a 
csapatunkra. Mert sok min-
dent megértünk, magasságo-
kat és mélységeket is együtt 
az elmúlt esztendők alatt. De 
az idő és a kitartás úgy össze-
kovácsolt minket, hogy mára 
már csak a szeretet érvénye-
sül – mondta el a csapat el-
ső embere. 

Majd Csuhai Gyuláné 
Erzsike következett, aki gyö-
nyörű verselésével tette ma-
gasztossá a rendezvény pro-
tokolláris részét. 

Ezt követően a helyi ve-
zető elmondta, hogy a szer-
vezet ötvenhét taggal dolgo-
zik Kulcson. Idén háromszor 
szerveztek véradást, amely-
nek során összesen nyolc-
vanöt fő segített a vérével a 
rászorulóknak. Majd Létay 
Ildikó titkár segítségével kö-
szöntötték a példamutató vér-
adókat. Jónás István harminc-
kétszeres, Farkas Mihály har-
mincháromszoros, Bostyai 
Gyula negyvenszeres, Galina 
Sándor negyvenhétszeres és 
Jobb Gyula harmincszoros 
véradót. Elismerésben ré-
szesült a sokszoros véradók 
mellett Csikai Zsuzsanna és 
Rizmayer János kiváló önkén-
tes munkájukért. 

Természetesen egy szüle-
tésnapi esemény sem múl-
hat el torta nélkül. Így volt 
ez csütörtökön délután is. A 
nagyszerű, finom ebéd és az 
ízletes édesség után a vidám 
csapat táncra is perdült. 

Együtt ünnepeltek a vidámság  
és a  szolidaritás jegyében
Hét éve a nyugdíjasklub alternatívájaként alakult meg, ma már országosan ismert a vidám csapat

 A hetedik születésnapot is nevükhöz méltóan, vidáman ünnepelte a csapat

  A Vöröskereszt csapata is részt vett  
és elismerést kapott az eseményen
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Bizonyára sokan érte-
sültek a híradásokból 
a nemrégiben, a közeli 
Daruszentmiklóson tör-
tént, csecsemőhalállal 
végződött tragédiáról. 

Megpróbáljuk több szempont-
ból is körbejárni a történte-
ket, választ keresve a miértre. 
A Kulcsi Szociális Intézmény 
munkatársával, Szabó Beáta 
gyermekvédelmi szakember-
rel beszélgettünk az ilyen jel-
legű szörnyű esetekről, a tra-
gédiához vezető okokról és a 
megelőzés lehetőségeiről.

– Mondjon pár szót magáról! 
– Szabó Beáta Anasztázia 

vagyok, a Kulcsi Szociális 
Intézmény családsegítőjeként 
dolgozom, mellette a Pannon 
Oktatási Központban taní-
tok a leendő gyógypedagógi-
ai és pedagógiai asszisztensek-
nek pszichológiát, szociológiát 
és mentálhigiéniát. Sopronban 
a Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskolán diplomáztam szo-
ciálpedagógusként, majd a 
Semmelweis Egyetemen men-
tálhigiénikus és szervezet-
fejlesztő szakon végeztem. 
Kapcsolatügyeleti mediátor-
ként több éve dolgozom, ahol 
segítem azokat a családokat, 
ahol elakadt a kommunikáció, 
elmérgesedett, elhidegült a kap-
csolat. Mindig érdekelt a pszi-
chológia, az emberi viselkedés. 
Fontos számomra, hogy ebben 
a témában fejlődjek, képezzem 
magam. Fiatal bűnözőkkel is 
foglalkoztam, talán ennek kö-
szönhető, hogy a kriminálp-
szichológia különösen érdekel, 
ezért szívesen foglalkozom ez-
zel a témával. 

– Mi a véleménye a Daru-
szent miklóson történt, csecse-
mőhalállal végződő tragédiáról? 

– Szerintem a problémát 
elsősorban társadalmi szem-
pontból kell megvizsgálni. 
Amikor az emberek a médi-
ából értesülnek az ilyen ese-
tekről, először megdöbbennek, 
aztán különböző kérdések me-
rülnek fel bennük. Hogyan te-
het valaki ilyet? Mi történhe-
tett a családjában, milyen kör-
nyezetben él, milyen nehézsé-
gekbe ütközik, van-e munkája, 
milyen lehet a munkahelye, 

és lesz-e munkája ezek után? 
Hogyan fogja újra felépíte-
ni önmagát? Képes lesz se-
gítség nélkül újra összerakni 
az életét? Ott vannak a szom-
szédkapcsolatok is, ami szin-
tén releváns kérdéseket vet fel. 
Ha megfigyeljük, kikkel for-
dult elő hasonló eset a közel-
múltban, kiderül, hogy a leg-
többjüknek nem volt munka-
helye és szegénységben éltek, 
ez azonban nem feltétlenül ki-
tétele egy rossz döntésnek. Ne 
felejtsük el, hogy nem köthe-
tő társadalmi csoportokhoz 
egy krízishelyzetekben törté-
nő döntés, ahol beszűkült tu-
datállapotban tragédiához ve-

zető döntést is hozhat egy em-
ber, ha nem tud, vagy nincs 
lehetősége segítséget kérni. 
Gondoljunk bele, mennyi há-
zasság megy tönkre, mennyi 
elhanyagolt, elhidegült kap-
csolatot látunk magunk kö-
rül. Ma már beszélhetek meg-
élhetési vészhelyzetről is, hi-
szen egyre több olyan család-
dal találkozok, ahol éheznek 
a gyermekek, és az alapvető 
létfenntartás is gondot jelent. 

– Kik a leginkább érintettek? 
– Sajnos tapasztalom, hogy 

ma Magyarországon a szexu-
ális tudatlanság még mindig 
gyakori, és nemcsak a „lesza-
kadó” megyékben, hanem ál-
talában. Gyakran nehéz pél-
dául egy szülőt rávenni arra, 
hogy serdülő korú gyermekét 
szexuálisan felvilágosítsa, ez 
sok családban még mindig 
tabutémának számít. Vannak 
olyan fiatal nők, akik még a 
menstruációról sem tudnak 
alapvető dolgokat. Ha egy 
ilyen fiatal véletlenül teherbe 
esik, igyekszik eltitkolni, nem 
tudja, kihez merjen fordulni. 
Első terhesség esetén számos 

olyan esetről hallottam ma-
gam is, amikor valaki nem 
tudta, hogy terhes. Azonban 
azt nehezen tudom elképzel-
ni, hogy egy többgyermekes 
anya ne venné észre a terhes-
ségre utaló jeleket. Rendkívül 
fontosnak tartom a prevenci-
ót, ahol a felvilágosítás legyen 
egyértelmű és érthető a fiata-
lok számára. Ma már számos 
lehetőség van arra, hogy vé-
dekezzünk a nem kívánt ter-
hesség miatt. 

– Milyen okok húzódnak a 
háttérben? 

– Rengeteg ok állhat a hát-
térben. Valaki pánikba es-
het, mert túl fiatalnak, vagy 
akár túl idősnek érzi magát 
a gyermekvállaláshoz, esetleg 
az anyagi háttér bizonytalan, 
de számos egyéb kiváltó oka 
lehet egy ilyen cselekedetnek. 
A legfontosabb a családi hát-
tér. Ott, ahol a kapcsolatok 
elhidegültek, egymás mel-
lett, és nem egymással élnek 
az emberek, elsivárosodott az 
érzelmi életük, nincs kommu-
nikáció a kapcsolatukban. 
Hiányoznak a család alapvető 
védő funkciói. Ekkor beszé-
lünk diszfunkcionális család-
ról, ahol akár verbális, illet-
ve fizikális agresszió is meg-
jelenhet. Egy erőtlen, darab-
jaira hullott kapcsolat nem bír 
el egy születendő gyermeket. 
Sokszor, sok helyen hallhat-
juk, egy újszülött érkezése 
nem tart össze egy nem mű-
ködő kapcsolatot vagy csa-
ládot. Számtalan kiváltó ok 
lehet még, megemlíteném a 
szocializációs hiányosságokat 
is. Itt olyan családokról beszé-
lek, amelyek aluliskolázottak, 
szegényesen élnek, lakáskö-
rülményeik szerények, tájé-
kozottságuk pedig erősen 

Történhetett volna másképp
Egy tragédia kiváltó okai a kulcsi családsegítő szakember szemszögéből 

 Szabó Beáta Anasztázia, családsegítő szakember 
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hiányos. Azonban annyit ak-
kor is tudni kell még a legsze-
gényebb, leszakadó rétegnek 
is, hogy otthon szülés után 
mentőt kell hívni, hogy a ba-
bát ellássák és kórházba vi-
gyék. Azt gondolom, hogy az 
ilyen tragikus esetekben, ami-
kor a nem várt csecsemő vi-
lágra jön, és a nő ilyen szélső-
ségesen cselekszik, ott az anya 
hirtelen egyfajta beszűkült tu-
datállapotba kerül. Nem vé-
letlen, hogy amikor beviszi őt 
a rendőrség, elmeorvosi szak-
értők vizsgálják a személyisé-
gét – így kiderül, hogy beszá-
mítható volt-e, amikor elkö-
vette ezt a cselekedetet, vagy 
sem. Ennek tükrében válto-
zott a törvényi jogszabály is, 
az eddigi 10 évig terjedő sza-
badságvesztés most 2–8 évig 
terjedő büntetéssel fenyeget, 
tehát lejjebb vitték a bünte-
tési tételt. 

– Mit tehetnénk, hogy ne így 
legyen? 

– Én a kommunikáció hiá-
nyában látom az egyik fő prob-
lémát. A médiának a felvilágo-
sításban is fontos szerepe len-
ne: többször el kellene monda-
ni, bemutatni a lehetőségeket, 
hogyan kell megfelelően vé-
dekezni. Lehet, hogy vala-
ki azt sem tudja, hogyan kell 
betenni egy újszülöttet az in-
kubátorba, és előfordulhat, 
fél attól, hogy meglátják őt. 
Kétségbeejtő, hogy nem tud-
ják hova, kihez lehet fordulni. 
A kis falvakban nem minden-
hol van állandó védőnő és csa-
ládsegítő sem – mert esetleg 
több települést egyszerre lát el 
egy szakember. Egy nő, ha te-
le van félelemmel, nem tudja, 
kihez forduljon, nincs megfe-
lelő anyagi háttere, és főleg, 
ha nem számíthat a család-
jában senkire, kétségbe esik. 
Akár nagyon mély depresz-
szióba is süllyedhet. Ha se-
honnan nem várhat segítsé-
get, szörnyű gondolat, akár az 
öngyilkosság is eszébe juthat, 

vagy éppen az, hogy ettől a 
gyerektől neki meg kell szaba-
dulnia. És ilyenkor születhet 
olyan döntés, amikor a szőlő-
ben hagyja a babát – ez pont 
ebben az évben történt eset.   
Fontos hangsúlyozni, milyen 
káros a korai szexualitás, hi-
szen hiába elég érettek fizi-
kailag a szexuális élethez, ha 
pszichoszociálisan és pszicho-
szexuálisan még nem azok. A 
nem kívánt terhesség elkerülé-
séhez megfelelő test- és önis-
meret kell, és a fogamzásgát-
lás lehetőségeinek a megis-
mertetése is szükséges. Lehet, 
hogy megvédjük annak a ba-
bának az életét, akit beraknak 
az inkubátorba, de attól egy 
fiatal nő még nem fog meg-
tanulni megfelelően védekez-
ni, és így jogosan merülhet 
fel a kérdés, mi lesz a követ-
kező gyermekkel? Nem sza-
badna tabutémának lennie a 
szexualitásnak! Ha nem sze-
mélyesen, akkor könyvekkel, 
vagy a könyvtárban elérhető 
kiadványokkal akár kisisko-
lás kortól, a kornak megfele-
lő formában legyenek felvilá-
gosítva. Egy szégyenlős szülő 
bátran válasszon felvilágosító 
könyvet akár a könyvtárban, 
de kérheti szakember segítsé-
gét is. Minden társadalom is-
meri az örökbe adás lehető-
ségét. Ne bántsuk az újszü-
löttet. Sok szülőpár szívesen 
felnevelne egy kisbabát. Végső 
esetben fordulhatnak a gyám-
hivatalhoz is, ahol lemond-
hatnak a születendő gyer-
mek neveléséről. Az iskolai 
szociális munkásoknak lehe-
tőségük van felvilágosító órá-
kat tartani, és vannak krízis-
számok, amik a nap 24 órájá-
ban hívhatók. A szomszédok, 
de akár az utcán sétáló em-
berek segítségére is lehet szá-
mítani, ha kétségbeesünk, és 
sürgős segítségre van szüksé-
günk. Meggyőződésem, hogy 
mindenhol találunk segítő-
kész embereket. 

Könyvtári sarok
Kulcson a könyvbarátok az új helyen a Kossuth Lajos 
utca 62/1. szám alatt található épületben kereshetik fel 
a település könyvtárát. Az intézmény hétfőtől csütörtökig 
7.30–16.00 és péntek 7.30–13.00 óra 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).
Örömhír a könyvmolyoknak, hogy 50 új könyv érkezett 
a könyvtárba.
Ha szeretne könyvet kölcsönözni, és nem szerepel a helyi 
könyvtár kínálatában, akkor a Székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Könyvtárból lekérjük olvasóinknak.

Szabadidős tevékenységek Kulcson:
Polgármesteri hivatalban:
•  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 és csütörtökön 18:30–20.00
•  Spinning
 szerdán és pénteken 18:30-19:30
Óvoda tornatermében:
• Jóga és a Ringató Veréb Judittal • 06 (20) 331-5500
 szerdán 17:30-18:45
A szabadidős tevékenységek árairól személyesen a hely-
színen, vagy a fenti telefonszámokon érdeklődhetnek.
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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 
 Agárdy-Kovács Anita   06 (70) 639-0152
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135
 Szabó Renáta  06 (70) 593-9325

  Anyakönyv 
 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

Törvények keretei között a képviselő testület dönt a 
helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, 
megszüntetéséről, az alkalmazott adó mértékéről, vala-
mint kedvezményekről, mentességekről.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi 
adókról szóló 7/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján adóköteles az önkormányzat il-
letékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész, valamint az önkormányzat 
illetékességi területén lévő telek.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a további-
akban: Htv.) biztosított mentességi feltételeket és azok korláta-
it figyelembe véve, a Rendelet 2023. január 1. napjától hatályos 
rendelkezései, az alábbi módosításokat tartalmazza:

Megnevezés 2022.12.31. 
napjáig

2023.01.01. 
napjától

Üdülő, hétvégi ház 500 Ft/m2 600 Ft/m2

Kereskedelmi egység,  
belterületi egyéb nem lakás céljára 
szolgáló építmény

350 Ft/m2 420 Ft/m2

Garázs, gépjárműtároló 300 Ft/m2 360 Ft/m2

Külterületi egyéb nem lakás céljára 
szolgáló építmény 200 Ft/m2 300 Ft/m2

Belterületi telek 30 Ft/m2 40 Ft/m2

A módosulások miatt az adózóknak nem lesz többlet admi-
nisztrációja. Ugyanis, nem kell újabb adatbejelentést benyújta-
ni mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó 
tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő válto-
zás. Az elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendelet alap-
ján 2023. évtől az önkormányzati adóhatóság határozatban fog-
ja megállapítani a fizetendő építményadót és telekadót, tehát az 
adózónak nem magának kell ezt kiszámítania.

Az adóalany, aki 2022. év folyamán szerzett ingatlan (épít-
mény, telek), annak 2023. január 15. napjáig adatbejelentést kell 
teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé.Az adatbejelentési 
nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik az 
építmény-, telekadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban 
álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény fekvése 
Kulcs Község közigazgatási területén található. Az építmény-, 
telekadó alanya, aki a naptári év első napján az adóköteles in-
gatlan tulajdonosa vagy a vagyoni értékű jog jogosítottja.

Tájékoztató
A helyi adókat érintő változásokról 

 Az újságot online is elolvashatja:
www.kulcs.org
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Határozat 

Kulcs Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a szavazókö-
rökben a szavazóhelyiségek címét, valamint az egyes szavazókö-
rökben választópolgárok számát a következők szerint állapítom 
meg:

001. számú szavazókör 
Polgármesteri Hivatal — 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
907 választópolgár

002. számú szavazókör 
Faluház — 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.
937 választópolgár

003. számú szavazókör 
Kulcsi Orvosi Rendelő — 2458 Kulcs, Rákóczi utca 141.
905 választópolgár 

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzékét) jelen határo-
zat melléklete tartalmazza.

Elrendelem a határozat Kulcs Község honlapján (www.kulcs.
eu), valamint a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 
napra történő közzétételét.

A határozat ellen — a határomt közzétételének időtartama 
alatt — illetékrnentes fellebbezés nyújtható be Kulcs Község 
Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (2458 Kulcs, Kossuth Lajos 
utca 83.). A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, a 
határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt napokban 
kell számítani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi vá-
lasztási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki ezt három napon be-
lül elbírálja és a szavazóköri beosztását módosítja vagy a felleb-
bezést elutasítja. A területi választási iroda vezetőjének határo-
zata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás 

Kulcs Község Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. június 27. 
napján 20/120-2/2019. számú határozatával döntött a települé-

sen három szavazókör kialakításáról. A 003. számú szavazókör 
címeként, helyszíneként 2458 Kulcs Kossuth Lajos utca 75. szám 
alatti Kulcsi Fekete István Általános Iskola tornaterme lett hiva-
talosan kijelölve.

2022. július 4. napjától a fent nevezett helyszínen az iskola bő-
vítésének beruházása folyik, ezért Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 208/2022. (X.26.) számú határozata alap-
ján. 2022. november 1. napjától a 003. szavazókör a Kulcsi Fekete 
István Általános Iskola 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 75. hely-
színen megszűnik és új helyszín kerül kijelölésre. A 003. sza-
vazókör új helyszíneként a Kulcsi Orvosi Rendelő 2458 Kulcs, 
Rákóczi utca 141. szám alatti ingatlant jelölöm ki.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, vala-
mint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője 
határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy 
hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szerep-
lő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább 
egy szavazókör. A szavazókörök kialakítását érintő változásokat 
a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kísé-
ri, szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakí-
tásáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra 
közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szerep-
lő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a tele-
pülés szintú lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásá-
ra kijelölt szavazókört is.

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (Ve.) 10. S. (19 — (3) bekezdésén, a 77. S. (1) bekez-
désén, a 78. S. -án, a 80. S. -án, a 234. S. (1)-(2) bekezdésén, 
a 351. S. (1) bekezdésén, valamint az illetékekről szóló törvény 
33. S. (2) bekezdésének 1. pontján alapszik.

Kulcs, 2022. november I .
Dr. Neumann Helga

a Helyi Választási Iroda vezetője

Záradék: A határozat kifiggesztve Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblájára, valarnint megielenítve a www.kulcs.eu 
honlapon 

Az iskola felújítás miatt,
új helyszínen szavazhatunk
Változtak a szavazókörök Kulcson 
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Figyelem!
Tisztelt ügyfeleink, tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kulcs Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban 
2022. december 27. és 2023. január 8. közötti időszakra 

igazgatási szünetet rendelt el. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva tart.


