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Az ifjúságért felelős képviselőként megbízást kaptam önöktől, ill. képviselő-testület felkérése alapján
gazdasági bizottsági tagként is dolgozom.
A képviselői munkán túl is találkozom pedagógusként a kulcsiakkal. Munkámból kifolyólag első kézből
kapok információt a legifjabb kulcsiakról és a kulcsi közösség hitem szerint legfontosabb
alapsejteseiről, összetartó erejéről- a kulcsi családokról is. Ennek szellemében dolgoztam az elmúlt
időszakban legjobb tudásom szerint. Mert meggyőződésem, hogy a felnövekvő generációkon
keresztül örökíthetjük át értékeinket, normáinkat.
Munkámban nagy hangsúlyt fektetek a kulcsi családok helyzetének javítására. Így a Kulcsi Bölcsőde és
Óvoda nyilvántartását a szülők munkarendjéhez igazítottuk. Szeptember 1. óta a bölcsőde, óvoda
meghosszabbított nyitva tartással fogadja a gyermekeket.
Védőnőkkel, baba-mama klubbal szakmai kapcsolatot építek. Ennek előmozdítása érdekében a
védőnők szervezésében előadást tartottam az óvoda vezetővel a kisgyermekes édesanyáknak a
bölcsődei és óvodai befogadásról.
Az óvoda tekintetében közreműködöm a játszótér rekonstrukciójában, fásításban, a minden évben
testületi döntést igénylő elhasználódott játékok pótlásban.
Az óvoda és bölcsőde fejlesztésével kapcsolatos felmérésben közreműködök, az épület fejlesztéséhez
kiírt pályázat előkészítési folyamatát teljes erőmmel támogatom.
Az iskola tekintetében támogattam a kazán kicserélését, az épület fejlesztés és az udvar, valamint a
pedagógiai eszközök állapotának és eszközeinek javítását.
Fontosnak tartom, hogy a már nem Kulcson tanuló fiatalok se szakadjanak el településünktől, az
érettségi előtti kötelező közösségi munka Kulcson történő megvalósítását támogattam. Az idén már 2
tanuló a Dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskolából és a Loránffy Zsuzsanna Szakközép
iskola diákja bölcsődei egységben végezte a közösségi munkát.
Az oktatási- nevelési intézményeink szakmai kapcsolatait személyes munkámmal támogatom és
előmozdítom, így napi szinten működő szakmai konzultációs munka van Dunaújvárosi bölcsődékkel,
illetve Rácalmáson és Pusztaszabolcson hasonlóan működő többcélú közös igazgatású intézményeivel.
Pusztaszabolcsról biztosítottam, hogy 1 kisgyermeknevelő képzésben résztvevő tanuló a szakmai
gyakorlatát a bölcsődénkben végezhesse el. Több alkalommal szakmai segítséget kértek, amiben
nagyon szívesen segítettem számukra.

A településünk stratégia programjában Kulcs belső összetartásának, kohéziójának javításával
foglalkozó projektjét vezetem. 10 alprojekt tartozik, az irányításom alá közel 50 projekttag
bevonásával dolgozunk a szerteágazó feladatokon. A közel 50 ember koordinálása nagy feladat elé
állított, eddig még ilyen tapasztalatom nem volt. A stratégia segítségével feltérképezhettem a működő
szervezeteket és feltárhattuk a hiányosságokat.
Részt vettem a Faluház munkájának megszervezésében, kialakításában, operatív munkájában is- a
szervezéstől a sátorállításon át, rendezvény felügyeletig. Hiszen a felpezsdült közösségi élet
eredményeként, jelentős számú rendezvényen mutattuk meg magunkat az elmúlt időszakban.
Néhány rendezvény: falukarácsony; Május 1; horgászverseny; szüreti felvonulás; október 23. fáklyás
felvonulás,
Az intézmények és civil szervezetek együttműködését mediálom, egyeztetem- jelentős eredménnyel
az elmúlt évekhez képest.
A közbiztonság javítása fontos feladat ezért a körzeti megbízottat támogattam és munkáját
folyamatosan segítem. A polgárőr egyesület munkáját személyes közreműködésemmel, többszöri
egyeztetéssel mediálom.
Kiemelt feladatnak tartom a környezetünk óvását, a családokat is segítő építését- a kulcsi valóságban
éppúgy mint a virtuális világban, a kommunikációban. Ezért tevőlegesen is közreműködtem- a
szemétszedő akcióban, képviselői tanulmányúton vettem rész a kertészettel kapcsolatban,
támogattam az útjavításokat, járdaépítést, valamint a kulcs.eu weboldal és a Kulcsi Krónika
megújítását.
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