Másfél millió jött össze!

Hét kulcsi alkotó

Legyünk bizalmatlanok

„Hős lányaink” aranyai

December 9-ikén rendezték a
Jövő Kulcsa Egyesület, az általános iskola és civil szervezetek
jótékonysági bálját. 4-5. oldal

A kulcsi festőkör amatőr művészei mutatkoztak 7 szín – 7
lélek címmel megnyílt közös
kiállításukon
7. oldal

A Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezetének
meghívására
Kovács Péter tartott előadást az
időseknek.
10. oldal

Általános iskolánk aerobikos
lányai arany, ezüst és bronz minősítések sorát hozták haza Szigetszentmiklósról. 11. oldal

2017. december, 10. évfolyam 12. szám

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kíván
Kulcs Községi Önkormányzata!
Dr. Gouth Gy. Endre mellszobra a
negyedik a parkban

A negyedik
orvosszobor

Közös ünnepvárásra hívta a Faluház a kulcsiakat december 16-án, szombaton

(2-3. oldal)

Dr. Gouth György Endre
szobrát avatták a Fejér Megyei
Állatorvosi Kar hagyományos
év végi találkozóján december
6-án, az Kulcsi Hatok emlékparkjában december 5-én. A fehérvárvári állatkórház egykori
sebészprpfesszor vezetőjének
mellszobrát Bíró Lajos szobrászművész alkotta, L. Simon
László, országgyűlési képviselő, a park mentora méltatta és
leplezte le. A professzor életművét dr. Sótonyi Péter professzor, az Állatorvostudományi Egyetem rektora méltatta.
A Fejér Megyei Állatorvosi
Emléknap a polgármesteri hivatalban folytatódott. Beszámolónk a 8-9. oldalon)
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Kulcsiak közös ünnepvárása

Betlehemes játékkal, minikoncerttel és kézműves kincsek karácsonyi vásárával
Bensőséges családi ünnepvárást álmodtak meg a
Faluház szervezői Advent
harmadik vasárnapját megelőző szombatra. Álmuk
teljesült.

A közös ünnepvárást faluhelyen megszervezni és vonzóvá
is tenni nem éppen egyszerű
feladat, Hegedűs Andreának,
a Faluház szeptemberben kinevezett művelődésszervezőjének mégis ez volt álma. Egy
bensőséges, meleg, baráti-családi nap a szépen feldíszített,
ünnepi fényárban úszó Faluház
-hivatal előtti téren.
A délelőtt a gyerekeké volt,
a kézműves foglalkozásokon
elkészíthették a még hiányzó

Csodásan feldíszített, fényben úszó kert fogadta a Faluház és polgármesteri hivatal előtti térre érkezőket

A tér sarkában az elmaradhatatlan betlehemi istálló, a sátor alatt az ünnepi kézműves asztali és fadíszek

ajándéktárgyakat, karácsonyfa
díszeket, miközben karácsonyi
dalokat hallgatva, dúdolva hangolódhattak az ünnepre.
Délután kettőkor, a téren
felállított, a hideggel szemben
némi védelmet nyújtó rendezvénysátorban kezdődött a
kézműves kincsek vására, s akkortól lehetett a mustrára kitett
borokat, pálinkákat is kóstolgatni. Fél háromtól, már bent,
a Faluház melegében Csepregi
Márton és a gyerekek betlehemezése szórakoztatta a közönséget, majd a Fekete István
Általános Iskola színvonalas
karácsonyi műsorában gyönyörködhettek az addigra szép
számban egybegyűltek.
>>

Az árusok igazán kitettek magukért, volt miből válogatni az ünnepi ajándékozáshoz, s a közben elfogyasztott forró italok, meg a társaság jókedvet is fakasztott
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Kis faluházi vendéglátásra is futotta: palacsinta, házi lekvárral. Jobbra a Szabó család: István, Istvánné és Andrea, akik kézműves csokoládét és szappant (is) kínáltak

Keserűné Greschner Ágnes
és Rózsa Márta hegedűjátéka
zárta a faluházi blokkot, ahonnan a közönség egy része a
római katolikus templomba indult, az adventi misére. A gyerekek zöme pedig a bejáratnál
állt sorba, ahol Soproni Kata
sütötte és házi lekvárral kínálta a palacsintákat. A sátorban
pedig régi ismerősökkel is találkozhattak a betérők, hiszen
a Faluházban havi rendszerességgel megtartott bolhapiacosok is ott voltak kézműves
termékeikkel, többek között
a szervező Pádár Edit, illetve

az állandó résztvevő perkátai
Szilvássyné Puskás Mária és a
dunaújvárosi Pappné G. Ilona,
előbbi gyertyákkal és fadíszekkel, utóbbi gyöngy ékszerekkel
és függőkkel. Azért a hazai
kézművesek is erős bázist alkottak, a Szabó család kézműves csokoládés pultja például,
bár a sátor bejárattól távolabbi
rövid oldalát uralta, megkerülhetetlen volt, mivel – ők árulták
a forró csokit.
De nem csak ettől a bensőt-külsőt egyformán melengető finomságtól volt lélekemelő
a szombat délután. (M. I.)

A kulcsi bolhapiacok visszatérő árusai és a főszervező: Pappné G.
Ilona, Szilvássyné Puskás Mária és Pádár Edit

Bátorító, szolid borés pálinkamustra

Ha már közeledik a karácsony, nem árt számba venni
a porták terményeit, terméseit:
mit alkottak a gazdák, hogyan
metszették, kapálták, óvták a
kártevőktől szőlőiket, s milyen
borokat alkottak termésükből,
milyen pálinkákat pároltak a
gyümölcsfák áldásából?
Idén is bor- és pálinkamustrát hirdetett az önkormányzat
és a Faluház, s a rendezvénysátor sarkában felállított asztalra ketten hozták el kóstolásra szánt italaikat. Bányai Ottó
egy idei Királyleánykával és
egy tavalyi Traminivel, valamint törkölypálinkával fogadta
s kínálta az arra járókat. Mint
megtudtuk, előbbi, a gyümölcsösebb és lédigebb nedű a

móri hegybíró szőlőjéből való,
mintegy másfél hektónyi várja
a pincében, míg a korából fakadóan is testesebb Traminiből
már csak vagy negyven liternyi
várja a karácsonyi koccintásokat. Bányai úr 1994-től kulcsi
lakos, a „szomszédos” Kolozsvárról költözött át, s nyugdíjba
menvén a vasműs Metab Kft.től most már ezer négyzetméteres kertjét művelheti, de,
mint fentebb írtuk, a borszőlő
nem ott terem.
A másik mustrát vállaló kulcsi gazda Korondi Csaba volt,
akit a később érkezők már nem
találtak ott, mert az ünnepi
szentmisén szolgált a római
katolikus templomban, így Bányai úrra bízta a saját, kulcsi

Bányai Ottó borosgazda (balra), Fejes Balázs alpolgármester és
mustráló, valamint ifjabb Jobb Gyula a kóstolni valókkal
szőlősbirtokán termett szőlő- a mustra nagy sikert aratott, s
ből készített Cserehegyi fehér jövőre már élesben megy a
elnevezésű borának, illetve verseny, a közösségi kóstolás
törkölypálinkájának kínálását.
pedig a III. Nagy Kulcsi HalIdén hivatalos zsűri még főző Versenyen folytatódott,
nem pontozta a termékeket, de lapzártánk után.
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Poharas zenei produkcióval nyitották az iskola szolfézscsoportjának tagjai az estet. A kikiáltó csapat taktikai megbeszélése rajt előtt – összedolgoztak

Másfél milliót kalapáltak össze

Az árverés, a becsületkassza és a támogatói befizetések egyenlege
Több mint egymillió, egészen pontosan: 1.148.500,forint gyűlt össze az
árverés és 301.000, forint
a támogatói befizetések
jóvoltából a december 9-i
jótékonysági esten.

A Jövő Kulcsa Egyesület és a
Fekete István Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összefogásával
rendezett jótékonysági esten
emellett született egy sajátságos rekord is. A felajánlott licittárgyak, amelyek között festménytől utazási utalványon,
autószerviz
kedvezményen,
fitnesz bérleten, kozmetikai
csomagon, könyveken, kony-

hai eszközökön át, házi pálinkáig és ringló szilva lekvárig
minden, és még annál több is
megtalálható volt, szóval ezek
nagy száma miatt, rövidebb
hosszabb
megszakításokkal
több mint hat órán át tartott az
árverés. A licitet végig egyedül
vezető Fejes Brigitta néhány
nappal az esemény után már
egészen hallható hangon mondott köszönetet nem csak a felajánlóknak és a vásárlóknak,
de a lebonyolításban segédkező kis krampuszoknak is, akik
fiatal koruk ellenére kiválóan
bírták a gyűrődést.
Ez pedig délután négy órakor kezdődött, amikor is a szép
számban érkező vendégek,

miközben elfoglalták helyeiket átvehették sorszámozott
licittábláikat is. Az eseményt
Jobb Gyula polgármester és
Móró Péter, A Jövő Kulcsa
Egyesület elnöke nyitotta meg
a Mikulás segítségével, akinek, jobb dolga nem lévén, idei
kemény munkájának levezetéseként vállalta, hogy lendít
egyet az esemény kezdésén. A
közvetlen hivataloskodás után
Denke Marianna és gyermekei
léptek a vendégek elé táncprodukciójukkal, Csuhai Erzsébet
verset szavalt, majd iskolánk
szolfézscsoportja rendkívül izgalmas poharas ritmusjátékot
adott elő Lak Gyöngyi tanárnő
vezetésével, aki egyik tanítvá-

nyával együtt négykezes zongorajátékkal is szórakoztatta a
báli közönséget.
Ezt követte az árverés első
köre, aminek zárultával szinte
semmit nem változott a licittárgyakból épített hegyvonulat mérete. A második licitkör
előtt sokan távoztak az udvaron
felállított sátorba, ahol kolbászokat, baconba göngyölt,
vagy csupasz virsliket sütöttek,
forró teát és bort mértek, mindent ár nélkül, csak az asztalra
kitett üvegperselyekkel utaltak a helyre és az időpontra.
A fogyasztók pedig értették a
célzást, szépen gyűltek a perselyekben a különböző címletű
bankók és érmék.
>>

Móró Péter egyesületi elnök Jobb Gyula polgármesterrel köszöntötte az idén is szép számban összegyűlt (nem csak kulcsi) vendégeket

2017. DECEMBER
Az első licitkört egy újabb
műsoros blokk követte, az
óvodapedagógusok fényjátéka
és az iskola aerobikosai szórakoztatták a teremben maradókat, majd következhetett a
második licitkör, de előtte még
érkezett néhány ajándéktárgy,
hogy ne végezzünk olyan hamar. A második szünetben,
valahol a Vidám Emberek Közösségének produkciója és
Borsos József felnőttmeséje
között már elhangzott a kérdés
is: Ma még azért bulizunk? S
hogy bulizhassunk is, a harmadik felvonásra taktikát váltottak
a licitet vezetők: megajánlott
árra a leghamarabb jelentkező
nyerhetett. Nagyon sokkal így
sem csökkent az idő a megelőző
két harmadhoz képest, s közben
A szervezők megköszönik (a teljesség igénye
nélkül) a rendezvény lebonyolításában nyújtott
segítséget a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület tagjainak, akik a
rendezvénysátor mellett
a járórőrözésben is helytálltak. A fellépőknek, a
Vidám Emberek közösségének, a Iskola Szülői
munkaközösségének,
a
süteményvásárra készített
finomságok háziasszonyainak, kiemelten is: Tóthné
Vass Anitánk; Márkovics
Jánosnak és Pulai Tibornak, a kitartó sátoros
munkáért, Varju Attilának a fuvarozásért, illetve
minden felajánlónak.
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Báli közönség, valahol a hosszú licitálás elején – több mint hat órás kemény menetelés volt. De megérte!

nem csak a fiatal
krampuszok serege fogyott el a
kikiáltó körül, de
a
táncparkettet
eséllyel koptatók
hada is erősen
megfogyatkozott.
Legalábbis úgy
tűnt, amikor Móró
Péter bejelentette,
hogy elfogytak a
licittárgyak, s már
akkor érzékeltette, hogy a bevétel
minden előzetes
várakozásukat felülmúlónak tűnik.
Nem csak annak tűnt, az is
lett: az árverésből
1.148.500,- forint
folyt be. Ezen kívül a büfében és
a büfé-sátorban

Fejes Brigitta és Móró Péter – gyorsilicitre váltottak

elhelyezett perselyekben, valamint az iskola javára befizetett
támogatói jegyekből további
301.000,- forint gyűlt össze.
Igen komoly összegből tudják tehát megvalósítani A Jövő
Kulcsa Egyesület idei és jövő
évi céljait, mindenek előtt a
hátrányos helyzetű, nehéz sorsú
családok és idősek karácsonyi
megajándékozását.
Mint Budai Árpád, a Fekete István Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, a rendezvény házigazdája, egyik fő kedvezményezettje elmondta, hogy
az összeg felosztását követően a
rájuk eső, mindenképpen jelentős összeget az oktatás színvonalát ténylegesen emelő infrastruktúra fejlesztésre kívánják
fordítani, ezért lehet, hogy nem
is azonnal, hanem az iskolai
felújítást követően.
(M. I.)

A rajzverseny legjobbjai lettek

A Vidám Emberek Közössége ezúttal táncos produkcióval szórakoztatott

A hagyományokhoz hűen a jótékonysági estet megelőzően
az iskolában rajzpályázatot is hirdettek a szervezők „Jótékonyság” mottóval. A beérkezett pályamunkákat a bálon kiállították, s a részvevők szavazhattak az általuk legjobbnak vélt alkotásokra. A szavazatok összesítése és a szakértő zsűri véleménye
alapján december 12-én hirdettek eredményt, amely szerint az
első korcsoportban (első – második osztály) Gábor Rebeka
munkája lett a legjobb, a második Radnó Rebeka, a harmadik
helyezett pedig megosztva Kökény Hanna és Galina Anna lett.
A második korcsoport ( 3 – 4. osztály) Gönczi Kincső, Bogó
Luca és Révész Péter sorrend alakult ki. Az ötödik, hatodik
és hetedik osztályok alkotta harmadik korcsoportban az első
helyezett Elség Esztert és a második Mudra Grétát Kőhalmi-Himfy Júlia és Bartkó Viktória követte az ugyancsak megosztott harmadik helyen.

6

KULCSI KRÓNIKA

2017. DECEMBER

Senki ne fagyoskodjon!

Vízmérők téli
fagytalanítása

ciális központ munkatársaitól
is. Senki ne fagyoskodjon, amikor rendelkezésre áll a tűzifa!
A településkép védelméről
szóló törvénnyel, valamint a
településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendelettel összhangban, a településképi rendelet
megalkotásáig
módosítania
kell, vagy meg kell alkotnia az
önkormányzatnak a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet. Az Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkárság rendeletmintája alapján
képviselő testületünk 12/2017.
(XI.30.)-es számon rendeletet
alkotott a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről.
A Rácalmás Római Katolikus Plébánia kétszázezer forint
összegre nyújtott be kérelmet
a kulcsi kápolna padfűtésének
támogatásra. Mint Oberrecht
Tamás képviselő elmondta, a
padokra elhelyezhető úgyneve-

Már javában benne járunk
a téli időszakban, de igazán
nagy hideggel még nem volt
dolgunk. Az előző tél rossz
tapasztalatai miatt azonban a
vízszolgáltató fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a
vízmerőórák és külső vízvételi
helyek fagymentesítésére.
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében a legfontosabb
teendő a hiányzó aknafedlapok
pótlása, vagy a sérültek cseréje. Ellenőrizzük a megfelelő
záródást, és, ha kell szigeteljük
a vaslapot, a fagy ugyanis leginkább a néhány milliméteres
vaslemezzel fedett aknában
lévő vízmérőket veszélyezteti.
Helyenként nem árt a vízmérőakna belső felületét, mennyezetét és oldalfalát is megfelelő
szigetelőanyaggal ellátni, az aljzat szabadon hagyása mellett,
szigetelő hatásukat nedvesség
hatására sem elvesztő anyaggal.
A télen nem lakott üdülőingatlanok esetében a fagy elleni
védekezés legbiztosabb módszere az épületek hálózatának
teljes víztelenítése, ilyenkor
célszerű a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is elzárni!

Februárig használható fel a korábbinál nagyobb mennyiségű tűzifa
A korábbi években megszokottnál több tűzifára
kapott önkormányzatunk
támogatást, jut mindenkinek, aki megfelel a támogatási feltételeknek és jelzi
igényét a hivatalban.

A novemberi képviselő-testületi ülésen – tizenkét másik
napirendi pont mellett – Jobb
Gyula polgármester a képviselő-testület által átruházott
hatáskörébe tartozó szociális
pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról szóló,
minden testületi ülésen kötelező beszámolója során jelentette
be, hogy ebben az évben önkormányzatunk a megszokottnál több tűzifára kapott támogatást, így több kérelmet tudnak
támogatni. A tűzifa mennyiség
felhasználására jövő februárig
van idő. Dr. Árva Helga jegyző
ezzel kapcsolatban kérte a képviselőket, ha olyan személy kerül a látóterükbe, aki rászorulna
tűzifára, de valamilyen okból
nem nyújt be kérelmet, akkor
tájékoztassák őt, illetve ezt jelezzék a hivatal felé. Ezt kéri az
intézményvezetőktől és a szo-

Mikulás a Faluházban
Zsúfolásig megtelt december
5-én Faluházunk nagyterme
kisebb-nagyobb gyermekekkel. Nem is csoda, hiszen
nem más, mint a Mikulás
érkezett, méghozzá az Aranyudvar
Mesezenekarral,

hogy együtt szórakoztassák a
rajongókat. A Nagyszakállú
zsákjában a sok csoki és szaloncukor mellett ott lapultak
a nyalóka orrú rénszarvasok
is, amiket a faluház szorgos
manói készítettek.

zett melegítőpárnákkal a hideg
leküzdése mellett az eddigi fűtésköltségeket is csökkenteni
akarják. A testület egyhangúlag támogatta a kérést.
Kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a Százholdas
Pagony Óvoda és Bölcsőde
az intézménybe járó gyerekek
Mikuláscsomagjainak beszerzési támogatására és eszközbeszerzésre. Az önkormányzat döntése értelmében, ez évi
költségvetésének dologi kiadások előirányzata terhére 844,forint/darab áron biztosította a
Mikulás-csomag megvásárlását, és a benyújtott eszközjegyzék szerint 250.000,- forint
értékben biztosítja eszközök
vásárlását.
A karácsonyi rendezvényekhez kért anyagi támogatást a
Faluház
amelynek egyhangúlag helyt adott a képviselő-testület, s a decemberi rendezvények (Mikulás ünnepség,
Kulcsiak Karácsonya) lebonyolítására 150.000,- forintot biztosított, ugyancsak a 2017. évi
költségvetése dologi kiadások
előirányzatából.
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A kiállítást Fejes Balázs alpolgármester nyitotta meg. Hegedűs Andrea művelődésszervező mint kiállító is érintett volt Gógné Garbacz Katalinnal, Verczné
Karcsai Ildikóval, Vinczepálné Török Katalinnal, Nógrádi Katalin mesterrel, Balogh Józsefnével, Véghné Papp Évával és Fodorné Nagy Viktóriával együtt

Hét kulcsi alkotó színes vallomásai

A festőkör tagjai a Faluházban mutatták be az elmúlt időszakban készült munkáikat
7 szín – 7 lélek címmel nyílt
kiállítás november 24-én a Faluházban. A kulcsi festőkör
amatőr művészei mutatkoztak
be festményeikkel. Hét színes
egyéniség, hét színvilág, hét
érzelem és hét lélek különböző
látásmóddal, hét eltérő valósággal látja és mutatja be a világot.
S aki mindezt összeköti, Nógrádi Katalin festőművésznő. A
telt házas kiállítást Fejes Balázs
alpolgármester nyitotta meg.
Csuhainé Erzsike egy verssel,
Ősi Viktor zongorajátékkal és
Borsos József mesével színesítette a megnyitót.
(H. A.)

Ruhaosztást tartott
a Vöröskereszt
Kulcsi Alapszervezete
november 21-én
a Faluházban.
A vöröskeresztesek
teljesen új készlettel
reggel nyolc órától
este kilencig
várták a keresgélőket.
A jelen lévő
önkéntesek nagy
megelégedéssel
tapasztalták,
hogy sok-sok
zsáknyi ruha
cserélt gazdát

Szennyvízszállítás
az ünnepek alatt
A
szennyvízszállítási
szolgáltatást ellátó Liquid-Porter Kft. tájékoztatása
szerint az ünnepi időszakban, illetve december 2728-án
ügyfélszolgálatuk
zárva lesz, 29-én pénteken
8-tól 12 óráig lesznek nyitva, majd legközelebb január 5-én, ugyancsak pénteken, 8-tól 12 óráig várják
az ügyfélszolgálaton megrendeléseiket. A telefonos
ügyintézés természetesen az
ünnepi időszakban is változatlan rendben működik.

8

KULCSI KRÓNIKA

		

2017. DECEMBER

A Kulcsi hatok Kossuth utcai emlékparkjában kezdődött a rendezvény, ahol Bíró Lajos szobrászművész (jobbra) alkotását leplezte le L. Simon
László országgyűlési képviselő (kis képünkön) és dr. Sótonyi Péter professzor (balról a második) és Sziebert Gergely megyénk főállatorvosa

Állatok gyógyítói találkoztak

Kulcsi hatok: kivételes dolog, hogy ilyen kis településen ekkora szellemi erő legyen jelen
Tizenhatodik alkalommal
rendezték meg, az utóbbi
időben már megszokott
kulcsi helyszínen a Fejér
Megyei Állatorvosi
Emléknapot.

Az pedig, hogy ezt az évet is
záró állatorvosi ünnepet éppen
Kulcson rendezik, a „Kulcsi
hatok”-ként is emlegetett, településünkön múlt században
nyaralót birtokló, s a helyi kulturális és közélet motorjaként
jelen lévő orvosprofesszorok
érdeme. Emlékük előtt szobor-

parkkal tiszteleg a település,
amelyben három éve avatták
első „lakójának”, dr. Hutÿra
Ferencnek, 2016-ban dr. Jármai
Károlynak, tavaly pedig dr.
Kotlán Sándornak a szobrát.
Idén, az ország minden részéről megjelent, a Fejér Megyei
Kormáyhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály, Kulcs önkormányzata, a Magyar Állatorvosi
Kamara Fejér Megyei Szervezete, valamint a Fejér Megyei
Állategészségügyért Közhasz-

nú Alapítvány meghívására
érkezett vendégek a Kossuth
Lajos utcai szoborparkban
Bíró Lajos szobrászművész
Guoth Gy. Endre, a székesfehérvári állatkórház egykori sebészprofesszor vezetőjét
ábrázoló mellszobrot avatta
fel L. Simon László országgyűlési képviselő és prof. dr.
Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora.
A szoborpark létrehozásában
Kulcs önkormányzatának rendkívül sok segítséget nyújtó L.

Simon László avatóbeszédében
elmondta többek között: – A
szoborparkot azért hoztuk létre,
mert a magyar tudománytörténet hat jelentős alakja ehhez a
településhez kötődik. Itt lakott,
itt volt nyaralója, kivételes dolog, hogy ilyen kis településen
ilyen szellemi erő tudott koncentrálódni.
A professzor életművét méltató dr. Sótonyi Péter ezúttal
sem felejtette el megköszönni
a helyet L. Simon Lászlónak és
Kulcs önkormányzatának. >>

A Fekete István Általános Iskola diákjai műsort adtak, az Állatorvostudományi Egyetem rektora pedig megköszönte a helyet. Örömmel jönnek
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Dr. Halász György a dr. Lancz Endre állatorvosi életműdíj kitüntetettje

Az Állategészségügyért díjat dr.
Juhász Attila vehette át

Fejér megyében az év állatorvosa
2017-ben dr. Jámbor Márk lett

Jobb Gyula polgármester köszöntötte az emléknap résztvevőit

– Köszönjük a lehetőséget
L Simon Lászlónak és a polgármester úrnak, hogy minden
évben eljöhetünk ide, és ahogy
hallottuk, ezt még kétszer megtehetjük. Én nem hiszem, hogy
az országban van még egy ehhez fogható szoborpark, ahol a
szakma legnagyobbjainak állítanak emléket.
A most leleplezett, újabb
szobor Guoth Gy. Endrének
állít emléket, aki 137 évvel ezelőtt, 1885-ben (december 11én)született és közel negyven
éve, 1978-ba, 93 éves korában
halt meg. 1913-ben szerzett
doktori diplomát, és 1915-ben
kötelezze el magát a telivérek
szolgálatának. A magyar lótenyésztésnek, lovas életnek,

a lósebészetnek egy kivételes
alakja volt.
A hazai állatorvos-társadalom felelősségéről szólva az
Állatorvostudományi Egyetem
rektora elmondta, az élelmiszer-biztonság szempontjából
meghatározó, hogy kiváló állatorvosok vannak Magyarországon, ezt bizonyítja, hogy
Európában 98 állatorvosképző
intézmény van, ebből minket
hetedikként akkreditáltak a kétlépcsős rendszerben.
A képviselői és rektori beszédek után a Fekete István
Általános Iskola tanulói adtak
rövid fuvolakoncertet, majd leleplezték a szobrot, s a vendégek átvonultak a polgármesteri
hivatal tanácstermébe. Itt Szie-

bert Gergely, Fejér Megyei
Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és földhivatali
főosztályvezetője, Fejér megye főállatorvosa köszöntőjében elmondta: kilencedik éve
rendezik Kulcson a megyei emléknapot, a nagy elődök emléke
előtt is tisztelegve, szinte már
hazajárnak ide.
Jobb Gyula polgármester rövid köszöntőjében ígéretet tett
arra, hogy 2019-ben, amikor a
hatodik szobrot is felavatják,
azt már a hatokhoz méltó, a
szoborpark körül kialakított hatok terén tehetik majd meg.
A emléknap hagyományainak megfelelőn idén is díjakat
adtak át az aktív vagy nyugállományú orvosoknak, az állat-

egészségügy egyéb területein
dolgozóknak.
Fejér megyében az év állatorvosa díjat idén dr. Jámbor
Márk, székesfehérvári állatorvos vehette át. Az Állategészségügyért díjat dr. Juhász Attilának ítélték oda, a dr. Lancz
Endre életműdíj kitüntetettje
pedig dr. Halász György lett.
Két kötetet is bemutattak a
kulcsi találkozón, a Magyar
állatorvos írók antológiájában
huszonegy állatorvos munkája
található, az Így és ilyen korban
éltem én című kötet pedig dr.
Mészáros Lajos memoárkötete.
A hagyományokhoz hűen a
találkozó záróakkordjaként a
vendégek megkoszorúzták a
Hatok emléktábláját.
M. I.

Az emléknap résztvevőinek egy csoportja és a Faluház falán öt évvel ezelőtt avatott emléktábla, amelyet az emléknap résztvevői minden évben megkoszorúznak
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Legyünk bátran gyanakvók!

Bűnmegelőzési előadások időseknek a Kulcs Biztonsága Polgárőr Egyesület szervezésében
Miért pont az idősek a bűnözők első számú célpontjai, mit kell tennünk, ha
nem akarunk áldozatokká
válni? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a
választ egy novemberben
indult előadás-sorozat,
A Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezetének meghívására Kovács Péter a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület Elnöke
tartott előadást az időseknek.
Az előadás-sorozat első része
az idősek védelméről szólt,
mottója: Legyünk gyanakvók!
Átfogó képet kaptunk arról,
hogy miért az idősek a bűnözők
legkönnyebb célpontjai, és bemutatta az idősekre leselkedő
veszélyeztető tényezőket.
Elnök úr különböző témájú szórólapokat osztott ki,
illetve egy lakásbiztonsági

Szó volt egy központi jelzőrendszer kiépítéséről, és a résztvevők kaptak egy lakásbiztonsági tesztet is

tesztet, amit otthon a jelen lévők kitöltenek, majd visszajuttatják hozzá. A kiértékelés
után a következő alkalommal
megbeszéljük, hol van szükség segítségre, javítani valóra.
Felvetődött az idősek védelme

érdekében egy központi jelzőrendszer kialakítása is.
Az előadáson jelen volt Fejes
Balázs alpolgármester úr, aki elmondta, hogy az önkormányzat
és a KBPE közösen fog pályázni tavasszal egy ilyen rendszer

kiépítésére. A bemutatott riasztórendszer teljes mértékben elnyerte a jelenlévők tetszését
Nagyon sok kérdés hangzott
el, amelyekre azonnal részletes
választ is kaptunk.
Kép és szöveg: Radnóné Erzsi

HTTPS://KBPE.CO

Üzemképtelenné vált személygépkocsi akadályozta a forgalmat a Kossuth
Lajos utcában, az állampolgári bejelentést követően polgárőreink segítségével és a környéken lakók összefogásával, együttes erővel sikerült trailerre
tenni és elvontatni a mozdíthatatlan személygépkocsit. Ez hivatalosan nem
tartozik ugyan a polgárőrök tevékenységi körébe, de mivel egyetlen autómentőt sem értek el, a köz- és közlekedési rend megtartása miatt jártak el így

Jobban fogyott a narancs

Eseménydúsan telnek a közelmúltban bejegyzett Kulcs
Biztonságáért polgárőr egyesület napjai. Decemberben többször is szükség volt a segítségükre.
Hetedikén a körzeti megbízott Fridrich Tamás rendőr
törzsőrmesterrel közlekedésbiztonsági akcióban vettek
részt. Az igazoltatás alá vont
gépjárművek vezetői közül

azokat, akiknél mindent rendben talált Fridrich Tamás, a
narancsos-szaloncukros, akiknél viszont hiányosságokat
tapasztalt, a citromos-figyelmeztetéses Mikulás csomaggal
jutalmazták, amelyeket a Jövő
Kulcsa Egyesület felajánlásából állítottak össze.
Kedvezően alakult az este,
mert a citromok jóval lassabban
fogytak, mint a narancsok.
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Öt település,
ha összefog

Egy kis ízelítő az aerobik talajközeli gyakorlataiból a jótékonysági bálon. Már versenyen is jól megy

„Hős lányaink” aranyai

Aerobikosaink taroltak a szigethalmi korosztályos megméretésen
Szigethalmon rendezték
meg november 18-án az V.
Aerobik versenyt. Versenyzőink, csapataink (TÁRI
SE) minden korosztályban
kiválóan teljesítettek

Az első osztályosok Tokai
Zoé, Kucsera Janka, Iványi Zoé,
Csepregi Luca, Polányi Zsófia
alkotta Hallowen elnevezésű
csapata bronz minősítést ért
el. Az első és második osztályosokból álló Szellemlányok
csapata ezüst minősítést kapott,
tagjai Radnó Rebeka és Wiederwald Aliz voltak. Az ugyancsak
első és második osztályosokból
verbuválódott Kis denevérek
(Gábor Rebeka, Galina Anna,

Fekli Flóra, Lemler Virág) csapata bronz minősítést szerzett.
Ehhez a korosztályhoz tartozik
a Kovács Janka, Kökény Hanna
páros is, akik ezüst minősítést
szereztek.
A harmadik osztályosok Hős
lányok elnevezésű csapata , Hegedűs Mira, Czere Laura arany
minősítésükhöz egy nagy kupát is kaptak! Ugyancsak arany
minősítést ért el a 3 – 4. osztályosok csapata, amelynek tagja
volt: Bogó Luca, Czere Laura,
Földi Tímea, Gönczi Kincső,
Hegedűs Mira, Szabó Veronika.
Gönczi Kincső és Bogó Luca
ebből a csapatból Rózsaszín
Párducok néven, a 4. osztályosok között is arany minősítést

szerzett. A Márton Annamária,
Mudra Gréta, Mudra Nóra, Ősi
Réka, Polányi Eszter, Radnó
Rita alkotta Palacsinták csapata
az 5 – 6.osztályosok között szerzett ezüst minősítést. A Girls
Harmony az 5 – 7. osztályosok
között lett arany minősítésű,
tagjai: Mendi Virág, Illés Dorottya és Szenczi Lilla.
Egyéni versenyzőink közül
a negyedikes Szabó Veronika
és az ötödikes Polányi Eszter
arany, a szintén ötödikes Márton
Annamária, Ősi Réka, Mudra
Nóra és Mudra Gréta ezüst minősítést ért el.
Versenyzőink felkészítő tanárai Rábavölgyi Zoltánné és Ármos Anita tanárnő voltak.

Pozitív elbírálásban részesült az EFOP-1.5.2-16
kódszámú felhívásra ez
év márciusában benyújtott
„Humán szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán
és Kisapostagon térségi
szemléletben” című projekt
támogatási kérelme. A sikeres pályázat révén az öt
önkormányzati tagból álló
konzorcium 247.636.098
forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A
konzorciumi projekt vezetője önkormányzatunk,
melyre eső támogatás közel
89 millió forint.
A projekt célja a települési
esélyegyenlőségi
programok
célcsoportjai
helyzetének javítása, az aktív részvétel előmozdítása,
a foglalkoztatáshoz való
hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi
vállalkozói szellem előmozdítása, és hozzájárulás
a közösségvezérelt helyi
fejlesztési stratégiák megvalósításához.
A projekt keretében településünkön többek között a
Faluház mögötti tér közösségi térré történő fejlesztése, rendezvényeszközök
(sátorok, padok, asztalok,
hőgombák) beszerzésre, és
két éven át több közösségi
program és képzés, megvalósítására lesz lehetőség
a meglévő támogatási és
ösztönző rendszerek mellett, új támogatási formák
is megvalósíthatók.

GYERE KÉZILABDÁZNI!
Amatőr kézilabda edzés vár minden lelkes mozgást szerető felnőttet.
Az edzéseket Ruffing Péter vezeti.
Időpont:
Helyszín:

minden hétfőn 18 órától
kulcsi iskola tornaterem

Amatőr Kézilabda Kulcs , 36-30-811-2400
Info:
Csatlakozz Hozzánk! Várnak a kulcsi kézilabdások!
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Polgármester
Jobb Gyula

70/639-0157

Alpolgármester
Fejes Balázs

70/639-0133

Jegyző
Dr. Árva Helga

70/639-0139

Adóügy
Bartók Mária

70/639-0164

Gazdálkodás
Bacsa Zsuzsanna
Jónás Teréz
Palóczi Tímea

70/639-0142
70/433-0314
70/639-0152

Igazgatás, népesség, gyámügy, anyakönyv
Mészáros-Godó Anita
Csicskovics Zsuzsanna

70/639-0135
70/639-0166

Pénztár
Kovács Angéla

70/639-0148

Munkaügy, titkárság
Nemesné Csepecz Katalin

70/639-0147

Könyvtár
Csiby Csenge

70/639-0152

Faluház
Hegedűs Andrea
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Van már fűtés a templomban
Talán kevesen tudják a kulcsiak közül, hogy jelentős társadalmi munkaórával, összefogás nyomán létesült római
katolikus templomunk nyolcvankét éve áll a hívők szolgálatában, s mivel az egyházközség
nem túl nagy létszámú, érdemi
felújításokkal – jelentősebb felajánlások híján – csak ritkán
kényeztetik el a hívőket. Most
azonban örömhírt közölhetünk:
a közelmúltban kiépítették az
épület padfűtésrendszerét.
A templomba járók komfortérzetét növelő beruházás megvalósításához az önkormányzat
kétszázezer forint támogatással
járult hozzá a képviselőtestület
egy korábbi döntése értelmében.

70/639-0168

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
Rendné Pocsai Izabella

70/639-0162

Bölcsőde szakmai vezető
Holl Tamásné

70/639-0241

Fekete István Ált. Isk. Igazgató
Budai Árpád

25/252-062

Családgondozó
Szloboda Andrea

70/636-6311

Házi gondozás
Sárközi Ferencné
Tamaskovics Andrea

70/328-2439
70/328-2429

Védőnő
Danka Edit

70/639-0143

Háziorvos
Dr. Fenyvesi Béla

70/639-0169

Gyermekorvos
Dr. Földi Ágnes

20/440-8088

Fogorvos
Dr. Szappanos Mária

25/254-022

Állatorvos
Dr. Beregszászi Anikó

20/377-7842

Körzeti megbízott
Fridrich Tamás

70/944-3149

Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület
Kovács Péter

70/433-1676

Adonyi Kormányablak
Ügyfélszolgálat

25/759-255

Református Lelkipásztor
Fodor István

30/223-3753

Katolikus Plébános
Bozai Márton

20/354-8122

Szennyvízszállítás
Liqiud Porter Kft.

70/600-0620

Hajóállomás
Soproni Katalin
Juhász László

70/639-0161
70/639-0160

Kedves Olvasó!
A Kulcsi Krónikával kapcsolatos észrevételeit, témajavaslatait, közlésre szánt
írásait elküldheti számunkra
a kronika.kulcs@gmail.com
e-mail címre, vagy a Faluház
postacímére, 2458 Kulcs,
Kossuth Lajos utca 85. Terjesztési panaszaikkal, témajavaslataikkal kereshetnek
minket a +3670 850 6407es telefonszámon is.

Kulcsi Krónika
Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Árva Helga jegyző
Szerkesztő: Munkácsi Imre
Szerkesztőségi telefon: +36708506407
e-mail cím: kronika.kulcs@gmail.com
Felelős kiadó: Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nyomdai előkészítés: Con-Build Consulting Kft., Kulcs
Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft., Székesfehérvár
Készült 1500 példányban
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