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XIII. évfolyam, 3. szám 2020. március

Kedves Olvasóink!
Ha ön nem kapott Kulcsi Krónikát a településen működő boltokban, trafikokban,  

a postán és a Polgármesteri Hivatal aulájában is megtalálhatja, vagy a www.kulcs.org oldalon elolvashatja.
Észrevételeit, ötleteit a kulcsikronika@gmail.com e-mail címen jelezze.

Összefogással, intézkedésekkel, 
küzdelem a vírus ellen

A kézmosás fontosságát a társadalom már kora gyermekkorban beépíti az általános 
higiéniába. Éppen ezért olyan fontos, hogy naponta többször, alaposan mossunk kezet, 
hogy az összes vírust elpusztítsuk a kezünkről. A kezeinkkel érintkezünk ugyanis a legtöbb 
felülettel, ahol a vírus megtapadhat, illetve ezekkel nyúlunk az arcunkhoz, szánkhoz, 
orrunkhoz, szemeinkhez is, ahol pedig a vírus bekerülhet a szervezetbe. E havi számunkban 
megpróbáltunk minden fontos információt összegyűjteni ebben a témában.
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Vírus fertőzés idején nem ta-
nácsos lakóhelyünket elhagy-
ni, sem közösségbe menni. A 
képen látható hölgyek a Vidám 
Emberek Közösségének tagjai, 
akik a kép tanulsága szerint 
semmilyen körülmények kö-
zött nem engedik a gazt el-
hatalmasodni az általuk gon-

dozott köztéri kertjükben. 
Mentségükre szolgáljon, hogy 
a veszélyhelyzeti időszak előtt 
tették ezt és nagyon szép lett 
a végeredmény. Egybehangzó 
állításuk szerint most már nem 
mennek nyilvános helyre és kö-
zösségbe sem, sőt ezt tanácsol-
ják minden kulcsinak.

Gaz veszélyhelyzetben sem mardhat

Virágosítás 
és kertgondozás A Kulcsi Polgármesteri Hivatal az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet miatt 2020. március 16. napjától visz-
szavonásig az alábbi intézkedéseket vezeti be:

Az ügyfélfogadás rendje 

A Polgármesteri Hivatal az ügyfeleket elsősorban telefonon, 
internetes elérhetőségein és postai úton fogadja. 

Kivétel: anyakönyvi ügyintézés, mely ügyekben az alábbi 
telefonszámon lehet időpontot egyeztetni: 
+36 (70) 639-0152

Elérhetőségeink: 

Polgármester jobbgyula@gmail.com +36 (70) 639-0157

Jegyző jegyzo@kulcs.eu +36 (70) 639-0139

Titkárság titkarsag@kulcs.eu +36 (70) 639-0147

Adóügy kphado@gmail.com +36 (70) 639-0164

Igazgatás, 
anyakönyv

igazgatas@kulcs.eu
ugyfelszolgalat@kulcs.eu

+36 (70) 639-0135
+36 (70) 639-0166

Pénzügy gazdalkodas@kulcs.eu +36 (70) 639-0152
+36 (70) 639-0148

Személyes ügyintézéssel csak szerdai napokon, 8–14 óra 
között várjuk kedves ügyfeleinket. 

A benyújtandó kérelmeket, iratokat a Polgármesteri Hivatal 
előterében kihelyezett urnába kérjük bedobni, melyet ügyin-
tézőink rendszeresen ürítenek. 

Dr. Neumann Helga s. k.
  jegyző

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alap-
ján fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás 
nyújtható! 

A gyermek- és felnőtt háziorvosi szolgálat változatlanul 
fogadja betegeit, de kérjük, hogy aki teheti, vegye igénybe 
az e-recept szolgáltatást! Telefonon vagy e-mailben keresse 
háziorvosát, kérje az e recept kiállítását! Az e-receptet az or-
szág bármely patikájában, gyógyszertárában most bárki kivált-
hatja, csak a beteg nevét és TAJ számát kell a gyógyszertárban 
bemondania. 

Köszönjük türelmüket és megértésüket. 

Dr. Neumann Helga  
jegyző

Tudnunk kell minden idős-
ről a védelme érdekében.  

A segítségre szoruló idősek 
bejelentése céljából köz-
zé tettük a bejelentéshez 
szükséges nyomtatványo-
kat. A nyomtatvány meg-
található önkormányza-

tunkban, honlapunkon, az 
Egészségházunkban, a Móró- 
és Rakovszki boltban, illetve 
letölthető és benyújtható az 
e-önkormányzati portálon 
keresztül is. Nagyon fon-
tos, hogy segíteni tudjunk, 
a kitöltött nyomtatványo-
kért házhoz megyünk!

Keresse  
a nyomtatványt  
és töltse ki! 
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Jobb Gyula Kulcs 
polgármestere  
a fennálló kritikus 
helyzetre való tekintettel 
szólította meg 
településünk lakóit.

Tisztelt Kulcsiak!
Településünkön megalakult a 
koronavírus-fertőzés megelőzé-
sére létrehozott bizottság.

Szoros együttműködésben 
dolgozunk a helyi egészségügyi 
és oktatási intézmények vezető-
ivel, hogy felmérjük a helyzetet, 
és hatékonyan tudjunk fellép-
ni a járvány ellen. Létrehoztunk 
egy online működő csoportot, 
melyen keresztül, a testület tag-
jai, a jegyző és jómagam, órá-
ról-órára, a mindig aktuális or-
szágos és helyi adatok alapján 
dolgozzuk ki a szükséges lépé-
seket, teendőket. Megtörtént 
a 70. életévüket betöltött szép 
korú kulcsiak listázása, kiküld-
tük nekik a leveleket. Nagyon 

sok visszajelzés már beérkezett, 
nagyjából 300 főről van szó, a 
rászorulók ellátását megoldjuk. 
Itt jegyezném meg, hogy több 
önkéntes kezdeményezés is el-
indult településünkön, az idős 
polgáraink, és a rászoruló csalá-
dok megsegítésére. Van aki a be-
vásárlásban, a gyógyszerek ki-
váltásában, vagy éppen az ebéd 
haza szállításában segít, és van-
nak akik több ezer szájmaszk 
megvarrásával segítik telepü-
lésünk lakóit. A Polgármesteri 
Hivatal munkatársai otthonról 

dolgoznak, de ügyelet van, és 
az ügyintézés zavartalanul fo-
lyik. Aki teheti használja a te-
lefonos, vagy online elérhető-
ségeink valamelyikét a hiva-
talos ügyek intézéséhez. Most 
látszik milyen erős az összefo-
gás településünkön, ha baj van. 
Természetesen én is szeretném 
megkérni valamennyi kulcsi la-
kost, a magam és a Képviselő-
testület nevében, hogy aki csak 
teheti maradjon otthon, ezzel is 
elősegítve a vírus terjedésének 
megakadályozását.

Végül néhány fontos kérdésre 
is választ kaptunk, amik szintén 
nagymértékben érintik települé-
sünk lakóit.

– Szeretnék megnyugtat-
ni mindenkit, hogy a kivitele-
zőkkel és a vállalkozókkal tör-
tént egyeztetés után kijelenthe-
tem, hogy a csatorna beruházás 
munkálatai, és az utak helyreállí-
tása, valamint a kamerarendszer 
kiépítése, függetlenül a jelenlegi 
helyzettől folytatódni fog, mind-
addig amíg lehetséges – tudtuk 
meg a polgármestertől.

Dolgozik a válságstáb

Maradjunk otthon!
Vigyázzunk egymásra és a rászoruló kulcsiakra 

Jelen tudásunk szerint 
a koronavírus egy légúti 
vírus, amely elsősorban 
emberről emberre, 
cseppfertőzéssel terjed. 

Bár a legutóbbi vizsgálatok 
kimutatták a vírust fertőzött 
személy vizeletében, illetve 
székletében (nagyon kevés 
vizsgálat alapján), egyelőre 
nincs közvetlen bizonyíték 
széklet-szájon át történő ter-
jedésre. Ezen eredmények is 
megerősítik, hogy a helyes 
személyes higiénés gyakor-
latnak valóban fontos szerepe 

van a megelőzésben, de nem 
jelentik azt, hogy a vizeinket 
veszélyeztetné. 

A hazai ivóvízbázisok védet-
tek a szennyvíz eredetű szeny-
nyezésekkel szemben, és az 
ivóvízszolgáltatók rendszeres 
vizsgálatokkal győződnek meg 
arról, hogy a szolgáltatott ivó-
víz mentes a fekális szennye-
zéstől. A koronavírus az ivó-
víz fertőtlenítésére jellemző-
en használt szabad aktív klór 
koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) 
pillanatszerűen inaktiválódik. 

A települési szennyvíz a la-
kosságra nem jelent veszélyt, 

hiszen abban a nagymértékű 
hígulás miatt csak jelentékte-
len mennyiségben fordulhat-
na elő, a vírus még abban az 
esetben is, ha a koronavírus 
már fertőzéseket, megbetege-
déseket okozna a közösségben. 
A szakirodalmi adatok szerint 
a koronavírusok szennyvízben 
néhány napig lehetnek életké-
pesek, azonban szennyvízzel - 
annak zárt rendszerben törté-
nő elvezetése és tisztítása – mi-
att a lakosság  jellemzően nem 
érintkezik.

A kibocsátott tisztított 
szennyvíz a befogadóban to-

vább hígulna, így nem érhet-
né el a fertőzést okozó koncent-
rációt. Az évnek ebben a sza-
kában a felszíni vizekkel való 
érintkezés sem jellemző. 

A szennyvíztelepek dolgozói 
csak abban az esetben lennének 
kockázatnak kitéve, ha a szenny-
vízbe nagyon nagy mennyiségű 
vírus kerülhetne, és nem tarta-
nák be a munkahelyi előíráso-
kat (pl.: nem viselnék az egyé-
ni védőeszközöket), a biológiai 
kockázatok kivédésére szolgáló 
egyéni védőeszközök a korona-
vírus ellen is megfelelő védelmet 
nyújtanak. 

A hazai ivóvízbázisok védettek 
Terjedhet-e a vírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?  
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Szegedi Solange a Kulcsi Polgármesteri Hivatal dísztermében állam-
polgársági esküt tett február 26-án Palóczi Tímea anyakönyveztető, 
Jobb Gyula polgármester és a családja jelenlétében. Solange már jó 
ideje kulcsi, nagy örömünkre szolgál, hogy ezentúl honfitársunkként 
is tekinthetünk rá. 

Március 15-én Csernák 
Attila szervezésében 
kulcsi családok, baráti 
társaságok, mintegy 
huszonöten indultak 
el az egészségügyi 
központ vonalától 
szemétszedő akciójukra. 

Kevesebb mint négy óra alatt 
több mint félszáz zsákkal gyűj-
töttek össze a településünket 
elcsúfító hulladékból a Csönki 
lejáró, Vöröspart utca és a 

Keszonok útvonalon. A meg-
fáradt csapat Fekete György 
alpolgármester és Nagy Anita 
önkormányzati képviselő ál-
tal készített teából és zsíros 
kenyérből tölthette fel leapadt 
energiatartalékait.

– A szemét elszállítását az 
önkormányzat vállalta át, mert 
támogatják és nagy szeretettel 
várják további csapatok akció-
it, köszönik az eddigiek mun-
káját – fűzte hozzá a hírhez az 
alpolgármester.

Szemétszedők 
akcióban 

Állampolgársági 
eskü 

A Hazai Kommunális 
Kft. közleményt adott 
ki a kulcsi lakosság 
megnyugtatása 
céljából. Mint írják 
a  koronavírus-
helyzet miatt kialakult 
változások ellenére 
továbbra is normál 
munkarendben végzik 
a közszolgáltatást.

A közleményben az olvasha-
tó, hogy az utóbbi napokban 
hirtelen alaptalanul meg-
növekedett a céghez érke-
zett megrendelések száma, 

amely túlterhelte a normál 
munkarendüket. A cég a 
napi munkavégzést minden 
járművével folyamatosan 
végzi, emiatt nem szüksé-
ges idő előtt megrendelni a 
szállítást.

Arra kérik a lakosságot, 
hogy csak indokolt esetekben 
rendeljenek szennyvíz szállí-
tást. Ne okozzunk torlódást 
és ne vegyék el a lehetősé-
get azoktól, akiknek tényleg 
szükségük van a szolgáltatás-
ra. Végezetül megköszönte a 
szolgáltató a kulcsi lakosság 
segítségét.

Nem lesz gond 
Megnövekedett a szennyvíz elszállítás 

Mint tudják a koronavírus fer-
tőzés elleni védekezésért felelős 
operatív törzs javaslatát figye-
lembe véve, a Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete azt a felelős döntést hoz-
ta, hogy az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszte-
letére március 15-én, a Faluház 
előtti térre szervezett megem-

lékezés elmaradt. Ennek elle-
nére mégsem maradtunk ün-
neplés nélkül, hiszen a kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde, Tigris csoportjának 
ovisai március 13-án pénteken, 
énekelve érkeztek a Kossuth 
szoborhoz, ahol a maguk által 
készített kokárdákat a szobor 
köré tűzték.

Március 15. 
Nemzeti ünnepünk szívünkben él  
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
februári ülését 26-
án tartották, a hónap 
utolsó szerdáján 
délután 16 órai 
kezdettel.

A díszteremben megtartott 
nyílt testületi ülésen jelen vol-
tak Jobb Gyula polgármester, 
dr. Neumann Helga jegyző, és 
Deák Ibolya, Fekete György, 
Oberrecht Tamás, Posch 
János, Tóthné Vass Anita kép-
viselők. Nagy Anita képviselő 
igazoltan volt távol a februári 
ülésről. A lakosság részéről ki-
lenc fő jelent meg. 

Jobb Gyula polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozat-
képes és felkérte a testületet 
a napirendi pontokról szóló 
döntés meghozatalára, me-
lyet a tagok tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül megsza-
vaztak.

Így a februári ülés napiren-
di pontjai a következők voltak.
1. Kulcs Községi Önkor-

mány zat 2020. évi költség-
vetési rendelete

2. Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képvise lő-testü-
letének Gazdasági, Pénz-
ügyi, Össze férhetetlenségi, 
Vagyon nyilatkozati, Mél-
tat  lansági, Fegyelmi, Tele-
pülés fejlesztési és Szociális 
Bizottságának beszámoló-
ja önkormányzati képvise-
lők vagyonnyilatkozatának 
megtételéről

3. A polgármester beszámo-
lója Kulcs Községi Ön-
kormányzat Képviselő-
testületének a szociális el-
látásokról szóló, 4/2015. 

(II. 27.) Önkormányzati 
rendelete 4. § (3) bekez-
dése alapján a polgármes-
ter részére átruházott ha-
táskörben nyújtott szociális 
pénzbeni és természetbeni 
ellátások megállapításáról 

4. Kulcs Községi Önkor-
mányzat SZMSZ módosí-
tása

5. Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde ható-
sági ellenőrzését követő 
rendelkezések, így a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról szó-
ló, 4/2015. (II. 27.)  önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásáról  szóló  önkormány-
zati rendelet megalkotása 

6. Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde In-
tézményi Tanfelügyeleti el-
lenőrzéséről szóló tájé-
koztatás és az Intézményi 
Intézkedési Terv bemutatása

7. Központi Orvosi Ügyelet 
ellátásának biztosítására 
létrejött szerződés módo-
sítása

8. „Szilárd biomassza ala-
pú fűtőmű és kapcsoló-
dó hőrendszer létesítése 
Kulcson” tárgyú beruhá-
zás vonatkozásában mű-
szaki ellenőr kiválasztása

9. „Távhőellátás” tár-
gyú (EKR azonosító: 
EKR001626012019) Kbt. 
115. § szerinti, nyílt eljá-
rásban indított közbeszer-
zési eljárás lezárása.

10. Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület 2019. 
évi működéséről szóló be-
számolója

11. Kulcs, Nádas u. 2339/2. 
hrsz. alatti ingatlan felaján-
lása térítésmentesen

12. Kulcs, Árpád utca 1. (3522. 
hrsz.) alatti ingatlan meg-
vásárlására tett ajánlat

13. Térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése

14. Beszámoló a 2019. évi kép-
viselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról

15. Kulcs, Evező utca 3. (Kulcs, 
2309/28. hrsz.) alatti in-
gatlan megvásárlására tett 
ajánlat

16. Együttműködési megál-
lapodás kötése a Duna-
újvárosi SZC Ru das Köz-
gazdasági Szakgimná zi u-
ma és Kollégiuma intéz-
ménnyel

17. WIFI 4 EU pályázat kivi-
telezőjének kiválasztása 

18. Egyebek, melyekben töb-
bek között a faluház hasz-
nálati szabályairól, forga-
lomlassító eszköz elhelye-
zéséről, a Família utca la-
kóinak kéréséről esett szó.

A részletes jegyzőkönyvet te-
lepülésünk weboldalán olvas-
hatják el: https://www.kulcs.
eu/kepviselo-testuleti-ulesek/ 

Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testü le-
té nek soron következő nyílt 
testületi ülését a fennálló ve-
szélyhelyzetre való tekintettel 
a testület egyeztetése alapján 
határozatlan időre elhalaszt-
ják. De folyamatosan egyez-
tetnek a település vezetői az 
aktuális feladatokkal kapcso-
latban, a lakosság folyamatos 
tájékoztatása mellett.

Testületi ülés januárban
Döntés született a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről 

Dolgozik a testület
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Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  
a közoktatási intézmények vezetőivel együtt  
2020. március 14-én rendkívüli értekezletet tartott 
a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet és 
az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatok 
meghatározása érdekében. 

Kulcs község polgármestere – mivel intézmény bezárására nem 
kapott felhatalmazást, de a veszélyhelyzetet komolyan véve és 
felelősen döntve – az alábbi intézkedéseket tette: 

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 

– A polgármester felkéri a tisztelt szülőket, hogy 2020. már-
cius 16. napjától a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsődébe csak azokat a gyermekeket vigyék, akik egész-
ségesek, és akiknek személyi felügyelete otthon nem meg-
oldható.

–  A gyermekeknek nem kötelező az intézményt látogatni, ezért 
kérjük, hogy aki nem igényli az intézményben a gyermek 
felügyelet, az az intézményvezetőnél található adatlapon írás-
ban ezt jelezze, és a további intézkedésig a gyermeket ott-
honában felügyelje. 

–  Azoknak a gyermekeknek, akiknek otthoni felügyelete nem 
megoldható, a gyermekfelügyeletet az intézményben biz-
tosítjuk. A közintézménybe idegen embernek belépni tilos, 
így a szülőknek, családtagoknak is, ezért a gyermekeket az 
óvoda kapujában a dadák, óvónők veszik át, és gondoskod-
nak a kiadásukról is.

–  A polgármester felhívja az Intézményvezető figyelmét a fo-
kozott fertőtlenítés és takarítás folyamatos elvégzésére. 

Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI 

–  Az intézménnyel kapcsolatosan a szükséges tudnivalókról a 
fenntartó (KLIK) fog iránymutatást adni. 

Gyermekétkeztetés 

–  Mind a Kulcsi Fekete István Általános Iskolában, mind a 
Kulcsi Százholdas Pagony Óvodában továbbra is folyamato-
san elérhető a gyermekétkeztetés. 2020. március 16. napján 
az általános iskola gyermekei egyenként csomagolva kapják 
meg a részükre járó élelmet, az óvodában pedig a hétfői na-
pon továbbra is badellás étkeztetés lesz. Azok a szülők, akik 
a gyermekeket otthon tartják, ételhordozóban vihetik el az 
ételt, az óvodában és bölcsődében lévő gyermekek pedig a 
szokásos módon étkeznek. 

–  Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy mind az iskolai tanulók, mind 
az óvodába – bölcsődébe beíratott gyermekek tekintetében a 
szokott módon jelezzék, hogy igénybe kívánják-e venni a 
gyermekétkeztetést. Erre az alábbi lehetőségük van:

 a) e-mailben: ovodakulcs@gmail.com, fialtisk2@gmail.com
 b) telefonon: +36 (70) 639-0162, + 36 (70) 639-0241
 c) sms-ben is a fent látható telefonszámokon
 d) személyesen: az intézményekben található  

papír alapon

Védőnő, háziorvos, fogorvos 

–  A rendelések továbbra is működnek, de kérjük a tisztelt lakos-
ságot, hogy csak indokolt esetben keressék fel háziorvosukat. 
A védőnők távkonzultációban látják el feladataikat.

Tájékoztatás
Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

Schinogl Ferencet  
a Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola 
 és AMI igazgatóját 
kérdeztük  
a március 16-tól 
bevezetett digitális 
oktatásról.

– Hogyan működik ez 
Önöknél?

– A kormányhatározatnak 
megfelelően nálunk is beveze-
tésre került ez az oktatási forma, 
amely nemcsak a diákoknak, a 
szüleiknek, de nekünk pedagó-
gusoknak is egy új kihívást jelent.

Kollégáimmal hétfőn értekez-
letet tartottunk, azóta pedig in-
terneten keresztül műhelymun-
ka szerűen folyamatosan dolgo-
zunk azon, hogy a maximálisat 

hozzuk ki a jelenlegi helyzetből 
az oktatás terén.

Megkezdődött a rendelkezés-
re álló lehetőségek számbavétele, 
valamint a további opciók felmé-
rése, melyekkel még hatékonyab-
bá tehetjük ezt az oktatási formát.

Egy kérdőívet állítottunk ösz-
sze, amit a szülői munkaközös-
ségen keresztül továbbítottunk 
a diákok szüleinek. A beérkező 

válaszok, visszacsatolásként szol-
gálva segítik a további munkán-
kat. Megtudhatjuk belőle ki, mi-
lyen eszközökkel rendelkezik a 
digitális oktatáshoz. Mik a ta-
pasztalatok, problémák, vagy 
esetleg ötletek az elmúlt egy hét-
ről, amik segíthetik a közös mun-
kát, a tanulást, a tanítást.

– Aki nem rendelkezik a meg-
felelő eszközökkel?

A maximumra törekednek  
Tovább folyik az oktatás, működik az étkeztetés és a gyermekfelügyelet is  
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–  Kérjük, akinek módja van rá, szíveskedjen igénybe venni az 
online recept nyújtotta lehetőségeket.

–  Az a beteg, akinek koronavírusra gyanút adó tünetei van-
nak, NE keresse fel a háziorvost, hívja őt inkább telefonon 
a további teendők megbeszélése érdekében. 

Kulcsi Polgármesteri Hivatal 

–  A Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától csak 
telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot tart, kivéve az 
indokolt, vagy halaszthatatlan ügyeket, pl. haláleset ren-
dezése. A Polgármesteri Hivatal csökkentett létszámmal (a 
gyermekes köztisztviselőkre  való tekintettel) várja ügyfele-
it a már megszokott elérhetőségeken.

–  Hetente egy alkalommal, szerdánként fogadjuk személye-
sen is ügyfeleinket 8 és 14 óra között. 

 Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy bejelentésükkel szívesked-
jenek a postai vagy elektronikus utat választani. 

Faluház, könyvtár 

–  A polgármester a Faluházat és a  könyvtárat bezárta, ott sem 
közösségi, sem egyéni rendezvény nem tartható. Az intézmény 
vezetője telefonon, e-mailben fogadja a megkereséseket.

Képviselő-testület elérhetősége 

–  A képviselő-testület megszokott fogadóórái elmaradnak, 
de minden képviselő telefonon bármikor elérhető, velük 
időpont egyeztethető. 

Kulcs település polgármestereként felkérem a tisztelt lakosságot, 
hogy fokozott figyelemmel tekintsünk környezetünkre, az idő-
seket, mozgásukban korlátozottakat, segítségre szorulókat 
segítsük, és a szükséges segítség igénylése érdekében keressék 
önkormányzatunkat, hogy segíteni tudjunk. 

Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik az esetlegesen majd 
felmerülő igényekben tudnak segíteni, pl. rászorulók részére be-

vásárlás, gyógyszerkiváltás stb. Az önkéntes jelentkezők az aláb-
bi telefonszámon, illetve e-mail címen jelentkezhetnek: 

Nagy Anita képviselő: +36 (30) 525-0064, 
vagy n.anitakulcs@gmail.com 

***
Tisztelt Lakosok!
Kérjük, hogy magánrendezvényt csak saját felelősségükre szer-
vezzenek, és vegyék figyelembe a kormány és a koronavírus 
megelőzésére és kezelésére kialakított szervek iránymutatását. 
Információkat az alábbi helyen találnak:  

Információs vonalak: 06 (80) 277-455, 06 (80) 277-456
koronavirus@bm.gov.hu

Ezek az intézkedések elsősorban a járvány elterjedésének 
megelőzése érdekében születtek. Az intézkedéseket 2020. áp-
rilis 16-ig tartjuk fenn, vagy visszavonásig. 

Amennyiben a kormányzattól más iránymutatást ka-
punk, intézkedéseinket azonnal felülvizsgáljuk, és módosít-
juk, amennyiben az szükséges. 

Jobb Gyula s. k.
polgármester

– Előzetesen az osztályfőnö-
kök mérték fel a lehetőségeket, a 
részletekről a kérdőívből kapunk 

majd választ. Természetesen 
mindent megteszünk, megpró-
bálunk segíteni. Aki nem ren-
delkezik a digitális oktatáshoz 
szükséges feltételekkel, azok ré-
szére nyomtatott formában küld-
jük a feladatokat. Használjuk az 
okostelefon, illetve, a közössé-
gi média adta lehetőségeket, 
facebookon, messengeren, vagy 
e-mailen keresztül juttatjuk el a 
feladatokat a diákoknak. 

– Hogy zajlik a munka éles-
ben?

– A pedagógus kollégák ott-
honról online a KRÉTA rendsze-
ren keresztül, napi órarend sze-

rint küldik a tananyagot a gyere-
keknek. A kiadott házi feladato-
kat a szaktanárok által megadott 
határidőre kell elvégezniük a ta-
nulóknak. Ezekről egyébként 
rendszeresen értékelést is kap-
nak majd.

Tanárainkkal főként online 
tartjuk a kapcsolatot, de az is-
kola vezetése bent van az intéz-
ményben. Ha feltétlenül szük-
séges, akkor személyes feladat-
végzésre, ügyintézésre is van le-
hetőség.

A higiéniai kritériumoknak 
megfelelően iskolánkban a taka-
rítás és a fertőtlenítés folyamatos.

– Van-e gyermekfelügyelet?
– A hivatalos értesítésben 

foglaltaknak megfelelően, en-
nek a lehetősége is rendelkezés-
re áll, azon gyermekek számára, 
akiknek a szülei a veszélyelhárí-
tás kapcsán végzik munkájukat 
és gyermekük felügyeletét más 
módon nem tudják megoldani. 
Erre az esetre ügyeleti beosztást 
készítettünk.

– Étkeztetés?
– A gyermekétkeztetés fo-

lyamatos, a befizetett ebéde-
ket, iskolánk tálaló konyhájá-
ról vihetik haza a diákok, vagy 
szüleik.

Schinogl Ferenc 
iskolaigazgató

Jobb Gyula polgármester 
	 +36	(70)	639-0157	•	jobbgyula@gmail.com 
Deák Ibolya Rózsa 
	 +36	(20)	221-4838	•	deakibolya64@gmail.com 
Fekete György 
	 +36	(30)	584-5317	•	gyorgy.fekete.88@gmail.com 
Nagy Anita 
	 +36	(30)	525-0064	•	n.anitakulcs@gmail.com 
Oberrecht Tamás 
	 +36	(30)	377-6818	•	oberrechtt@gmail.com 
Posch János 
	 +36	(20)	360-5125	•	poschjanos48@gmail.com 
Tóthné Vass Anita 
	 +36	(70)	368-1599	•	tothneanita1201@gmail.com	
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Milyen típusú vírusok  
a koronavírusok?  
Honnan származnak?
A koronavírusok alapvetően állatok 
körében fordulnak elő, ugyanakkor 
egyes koronavírus törzsekről ismert, 
hogy képesek az emberben is fertőzést 
okozni. A koronavírusok mind állat-
ról emberre, mind emberről emberre 
terjedhetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az embe-
ri megbetegedést okozó koronavírusok-
nak. A 2012-ben az Arab-félszigetről ki-
induló, a közel-keleti légzőszervi szind-
róma járványát okozó koronavírus 
(MERS-CoV) elsődleges forrása a te-
ve volt, míg a 2002-ben Kínából kiin-
duló, a súlyos akut légzőszervi szind-
róma járványát okozó koronavírus 
(SARS-CoV) a denevérről cibetmacs-
kák közvetítésével terjedt át emberre.  
A koronavírusok okozta emberi megbe-
tegedések súlyossága esetenként eltérő: a 
klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthá-
tól a súlyosabb légúti megbetegedésekig 
terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy 
mérsékelten súlyos felső légúti tünete-
ket okoznak az emberben. Ugyanakkor 
a MERS és a SARS járványok során sú-
lyos, életveszélyes légúti megbetegedések 
is előfordultak.

Milyen vírus  
az új koronavírus?
A 2019-es év végén egy olyan új korona-
vírus törzs került azonosításra Kínában, 
amelyet korábban még nem észleltek 
emberi megbetegedések okozójaként. A 
jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges 
forrása szintén egy állatfaj lehet, de a 
pontos forrás egyelőre még nem ismert. 
Az új koronavírus genetikailag hasonló a 
SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés 
ismeret áll rendelkezésére a vírus jellem-
zőiről, tulajdonságairól.

Mi a COVID-19?
Az új koronavírus által okozott beteg-
ség neve a COVID-19, amely a kínai 
Vuhanban a 2019 decemberében kitört 
járvány előtt ismeretlen volt.

Melyek a tünetei és mennyire  
súlyosak az új koronavírus által 
okozott fertőzések?
A betegség leggyakoribb tünetei a láz, 
a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes 
betegeknél jelentkezhet fájdalom, orr-
dugulás, orrfolyás, torokfájás vagy has-
menés. Ezek a tünetek általában enyhék 
és fokozatosan jelentkeznek. Vannak 
olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki 
semmilyen tünet és nem érzik magukat 
betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) 
bármely speciális kezelés nélkül felépül-
nek a betegségből. Minden 6. fertőzött-
ből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos be-
tegség és légzési nehézség. Azoknál való-
színűbb ezeknek a kialakulása, akiknek 
már olyan meglévő egészségügyi problé-
máik vannak, mint a magas vérnyomás, 
szívproblémák, vagy cukorbetegség, va-
lamint az idősebbeknél. A WHO adatai 
szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a 
volt halálos kimenetelű.

Hogyan terjed a betegség? 
A betegség az orrból vagy szájból szár-
mazó apró cseppeken keresztül képes 
emberről emberre terjedni. Ezek a csep-
pek egy megfertőzött ember köhögésével 
vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba 
és a beteg körüli tárgyakra, felületekre. 
Az emberek általában úgy fertőződnek 
meg, hogy belélegzik azokat a cseppe-
ket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy 
kilélegzik. Úgy is megfertőződhet vala-
ki, hogy a cseppekkel szennyezett tár-
gyakhoz vagy felületekhez ér, majd a 
szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. 
Mindezért fontos több, mint 2 méter 
távolságra maradni a megbetegedett 
személyektől. 

El lehet kapni a betegséget olyan 
személytől, akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött sze-
mélyek által kiköhögött, kilélegzett csep-
peken keresztül történik. Annak a koc-
kázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a 
betegséget, akinek egyáltalán nincsenek 
tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, 
sok betegnél csupán enyhe tünetek je-

lentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy 
olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, 
akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik 
és nem érzi betegnek magát. 

Elkaphatom a COVID-19-et  
fertőzött széklet útján?
A jelenlegi ismeretek szerint ennek a 
kockázata alacsony. A kezdeti vizsgála-
tok azt mutatják, hogy egyes esetekben 
a vírus jelen lehet a betegek székletében 
és vizeletében, de az ezen az úton való 
terjedés nem jellemző. Mivel azonban a 
széklet útján történő megfertőződés is 
kockázatot jelenthet, továbbra is kiemel-
ten fontos a higiénés szabályok betartá-
sa, úgymint rendszeres kézmosás a mos-
dó használat után és táplálkozás előtt. 

Hogyan védekezhetünk  
a fertőzés ellen?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kö-
vesse a COVID-19 járványra vonatkozó 
legfrissebb, hiteles információkat. Ezek 
elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ honlapján, 
illetve a helyi népegészségügyi hatósá-
goktól. A járvány továbbra is leginkább 
a Kínában élőket érinti, más államokban 
elszórtan fordul elő a betegség. A legtöbb 
ember, aki megfertőződik enyhe beteg-
ségen esik át és rövid idő alatt felépül. 
Vigyázzon a saját és mások egészségére 
úgy, hogy betartja a következőket:
1. Rendszeresen és alaposan mossa 

meg kezét őket vízzel és szappan-
nal vagy tisztítsa meg alkoholos kéz-
fertőtlenítővel. Miért? A kézmosás 
vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltá-
volítja az esetleg a kezünkön lévő ví-
rusokat. 

2. Tartsa magát legalább 2 méter távol-
ságra mindenkitől, aki köhög vagy 
tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy 
tüsszentéskor apró folyadékcseppek 
kerülnek a környezetbe, amelyek tar-
talmazhatják a vírust. Ha túl közel va-
gyunk, akkor belélegezhetjük a csep-
peket és ezáltal a vírust is.

3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája 
érintését. Miért? A kezünk számos 

Hasznos információk 
Kérdések és válaszok az új koronavírusról 
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felülettel, tárggyal érintkezik, mely-
nek során szennyeződhet az ott lévő 
vírusokkal. Az így szennyezett kéz-
zel a szem, a száj vagy az orr érin-
tése esetén a vírus a szervezetünkbe 
kerülhet, azaz megfertőződhetünk.

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és 
környezete betartsa a megfelelő hi-
giénés előírásokat. Ez azt jelenti, 
hogy takarja el a száját és orrát a be-
hajlított könyökével vagy egy zseb-
kendővel, amikor köhög vagy tüsz-
szent, ez után pedig azonnal dobja 
ki a használt zsebkendőt. Miért? A 
vírus cseppfertőzéssel terjed. A kö-
högési, tüsszögési etikett betartásával 
megvédjük a körülöttünk lévőket a 
különböző vírusoktól, így az új ko-
ronavírustól is.

5. Ha betegnek érzi magát, lázas, kö-
hög és nehezen lélegzik, akkor mi-
előbb keresse meg, hívja fel telefo-
non orvosát. Mondja el neki a tü-
neteket és azt, hogy az elmúlt idő-
szakban koronavírus által fertőzött 
területen tartózkodott. Kövesse az 
orvos útmutatásait. Miért? A tele-
fonálás lehetővé teszi, hogy az orvo-
sa a kijelölt egészségügyi intézmény-
be utalja. Ez Önt is megvédi és segít 
megelőzni a vírusok és egyéb fertő-
zések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új 
koronavírus által okozott fertőzést?
Az új koronavírus okozta megbetegedé-
seknek jelenleg nincs speciális, célzott 
kezelési módja, gyógyszere. Az érintett 
betegeknél a tüneteknek megfelelő, a be-
teg szervezetét, immunrendszerét, lég-
zését támogató kezelést alkalmaznak (pl. 
oxigénterápia, folyadékkezelés, víruselle-
nes szerek, szükség esetén légzéstámoga-
tás). A koronavírusok ellen jelenleg nincs 
védőoltás.

Mit tegyenek azok, akik nemrégiben 
(az elmúlt 14 nap folyamán)  
olyan helyre látogattak, ahol terjed  
az új koronavírus? 
Legfontosabb, hogy kövessék a fenti út-
mutatót (Hogyan védekezhetünk a fer-
tőzés ellen?) valamint győződjenek meg 
arról, hogy valóban járvánnyal érintett 
területen jártak-e. Ezek listája szintén 
megtalálható az nnk.gov.hu honlapon.

Akár enyhe tünetek esetén is, de kü-
lönösen, ha belázasodik, köhög és lég-
zési nehézségei vannak, a lehető legha-
marabb keresse fel orvosát. Telefonáljon 
és mondja el a háziorvosának, ha nem-
rég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor 
a háziorvosa fel tud készülni, hogy meg-
felelő védőeszközök alkalmazásával vizs-
gálja meg Önt, és a kijelölt egészségügyi 
intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elke-
rülni a fertőzés és más vírusok tovább-
terjedését is.

Mennyi az esély, hogy elkapom  
az új koronavírust?
Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és 
hogy hova utazott a közelmúltban. A koc-
kázat magasabb olyan helyeken, ahol kö-
zösségi terjedés fennáll. Az összes fertőzés 
95%-a Kínában történik és ezek legtöbbje 
Hubei tartományban. A világ más részein 
élő emberek esetében a megfertőződés 
kockázata jelenleg alacsony. Ugyanakkor 
fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhe-
lyünket érintő helyzettel, illetve az ottani 
készültségi intézkedésekkel. 

Hatékony védekezést jelenthet  
a koronavírussal szemben a maszk 
viselése?
Egy egészséges embernek nem javasolt 
orvosi maszkot viselnie. Csak akkor 
használjon maszkot, ha légzőszervi tüne-
tei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A 
maszkok viselése nagyon fontos az egész-
ségügyi dolgozók számára. A WHO azt 
tanácsolja, hogy észszerűen használjuk 
az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az 
értékes készletek felesleges pazarlását.

A védekezés leghatékonyabb módszere 
a rendszeres kézmosás, a szánk eltakarása 
a könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel 
köhögéskor, illetve a legalább 2 méteres 
távolság tartása olyan személyektől, akik 
köhögnek vagy tüsszentenek.

Milyen sokáig marad  
a vírus életben a tárgyak felületén?
Nem tudni biztosan milyen sokáig marad 
életben a vírus a különböző felületeken, 
de úgy tűnik, hogy hasonlóan viselke-
dik más koronavírusokhoz. A kutatások 
szerint a koronavírusok (és az előzetes 
információk szerint az új koronavírus is) 
pár órától akár több napig terjedően is 
életben maradhat a felületeken. Ez nagy-

mértékben függ a külső környezeti ténye-
zőktől is (pl. felület típusa, hőmérséklet, 
páratartalom).

Ha úgy gondolja, hogy egy adott felü-
let fertőzött, akkor egyszerű fertőtlenítővel 
tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és 
így megvédje magát és másokat. Mosson 
kezet vízzel és szappannal vagy végezzen 
kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlení-
tő szerrel. Kerülje a szemének, illetve a 
szájának és az orrának az érintését.

Biztonságos csomagot fogadni olyan 
területről, ahol jelentettek  
COVID-19 fertőzést?
Annak a valószínűsége, hogy egy fertő-
zött személy beszennyezzen kereskedelmi 
árut alacsony, és annak a kockázata is ala-
csony, hogy egy mozgatott, utaztatott és 
különböző kondícióknak és hőmérsékle-
teknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. 
A csomagok esetén is vegye figyelembe 
az előző pontban leírtakat és szappannal 
mosson kezet. 

Mi az, amivel nem tudom megelőzni  
a fertőzést? 
A COVID-19 ellen nem hatásos sem a 
dohányzás, sem a hagyományos gyógy-
növények, sem egyidejűleg több maszk 
viselése, sem az öngyógyítás pl. antibioti-
kumokkal. Ezek bizonyos esetekben kife-
jezetten károsak lehetnek. 

Mit tesz a Nemzeti  
Népegészségügyi Központ?
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
honlapján tájékoztatókat, ajánlásokat, 
utazási tanácsokat tesz közzé a lakosság 
számára. Felkészült a diagnosztikai képes-
ség és kapacitás biztosítására a referencia 
laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt 
történik az új koronavírus diagnoszti-
kus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ folyamatosan 
kapcsolatot tart a Belügyminisztériummal, 
a Honvédséggel, az Országos Katasztró-
favédelmi Hatósággal, az Országos 
Mentő  szolgálattal és az Állami Egészs-
égügyi Ellátó Központtal, továbbá a nem-
zetközi szakmai szervezetekkel.

Forrás: 
WHO Q&A on coronaviruses 

(COVID-19)
 www.who.int/news-room/

q-a-detail/q-a-coronaviruses



10 K U L C S  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z AT  K I A D V Á N YA

A „hetyke” hozzáállás, 
vagy a „vakmerőség” 
fenyeget-e jobban?

Talán mi még soha nem éltünk 
meg hasonlót, hogy ilyen nagy 
szükség legyen az összefogott 
és közös cselekvésre. A történe-
lemben egyedi eseményről van 
szó, hisz most szinte az egész 

világ küzd. Azonban mint 
tudjuk a történelem folyamán 
Európát is többször sújtotta 
járvány. Ilyen értelemben, sze-
mélyes emberi szinten, és loká-
lisan hasonló a tapasztalatunk a 
középkor emberével. 1527-ben 
Wittenbergben a bubópestis 
pusztított, és Luther Márton is 
úgy ír Johann Heß barátjának, 

hogy leírja mit tesz. Először 
Isten segítségét kéri, azután 
tisztítja a levegőt, és gyógyszert 
vesz be; nem megy olyan he-
lyekre, ahol megfertőződhet és 
így hanyagsága nyomán általa 
más is megbetegedhet; és ezek 
után jegyzi meg, hogy ha Isten 
elhozta az óráját akkor úgysem 
állhat ellene senki. Ha valaki 
segítségre szorul, ott nem hezi-
tál segíteni. És végül így foglalja 
össze: „Ezek alapján láthatod, 
hogy hitem Istenfélő, tehát se 
nem hetyke, sem nem vakme-
rő.” (angolból fordítva) Ha ezt 

olvassuk, bár 500 éve íródott, 
mégis tudunk meríteni belőle. 
megvizsgálhatjuk magunkat, 
hogy a „hetyke” hozzáállás, 
vagy a „vakmerőség” fenyeget-e 
jobban. Ezeknél azonban még 
fontosabbnak tartom, hogy 
Luther imával kezdte a napot – 
ahogy ma is a hívő ember – és 
a sok jó előírás betartása után 
is újból kimondta, hogy Isten 
kezében van az élete. Ugyanis 
egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen lelkiállapotban töltöm 
a napom, mi jár a fejemben? 
A saját felelősségem miatt 

Igazi béke
A kialakult helyzet a lelkész szemével 

Jelen helyzetben 
fontos kérdést vet 
fel, hogy elkaphatják, 
vagy átadhatják-e házi 
kedvenceink, házi 
állataink a vírust? 

Jelenleg a szakértők úgy 
tartják, hogy ennek esélye 
elenyésző. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) sze-
rint semmilyen bizonyí-
ték nincs arra nézve, hogy 
kutyáink és macskáink 
meg fertőződhetnek  az új 
koronavírussal. 

Az állatorvosok azt tanácsol-
ják, hogy a házi kedvencek vo-
natkozásában is fokozottan fi-
gyeljünk a higiéniára, példá-
ul kutya sétáltatás után töröl-
jük át alaposan a tappancsokat, 
mi pedig simogatás után min-
dig mossunk kezet. Továbbá az 
alábbi óvintézkedéseket érde-
mes megtennünk, hogy négy-
lábú barátaink akkor se kerül-
jenek bajba, ha mi megfertő-
ződünk:

Egyeztessünk le minimum 
két, egymástól független segí-
tővel, akik vállalják, hogy átme-

netileg gondoskodnak az álla-
tunkról, ha mi esetleg kórház-
ba kerülnénk. Gondoskodjunk 
előre minimum két hétre ele-
gendő táplálékról, az oltási 
könyvet, és az esetleges gyógy-
szereket, orvosi feljegyzéseket, 
kezelési protokollt pedig készít-
sük össze, és tegyük jól látha-
tó, könnyen megtalálható hely-
re a lakásban. Egyetlen ország-
ban sem zárattak még be állat-
orvosi rendelőket, ám a gazdik 
és az ott dolgozók védelme ér-
dekében bizonyos szabályok be-
tartását kérik a gazdiktól.

Ha lázasak vagyunk  
vagy légzőszervi 

panaszaink vannak, 
 ne látogassuk  

a rendelőt, 

kedvencünk odajuttatására 
más, egészséges személyt kér-
jünk meg.

Szinte valamennyi rendelő-
ben lehet időpontot kérni, arra, 
hogy a lehető legkevesebb em-
berrel érintkezzünk, ez a leg-
jobb megoldás.

Egyedül menjünk be 
az állattal a váróba  

és a kezelőbe!

A váróba csak akkor menjünk 
be, amikor sorra kerülünk, 
egyébként várakozzunk a be-
járat előtt.

Készpénz helyett inkább 
bankkártyával fizessünk.

Kulcson forduljanak  
bizalommal 

a Kulcs-Vet Kft.-hez, 
a +36 (30) 217-7342-es 

telefonszámon.

Állatorvosi szemmel  
Mi a helyzet a házi kedvencekkel, háziállatokkal? 
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Péczi Eszter 
tősgyökeres 
kulcsi lakos, aki a 
koronavírus-járvány 
miatt felfüggesztett 
egyetemi tanulmányok 
okán került 
kényszerpihenőre. 

Az egyik közösségi oldalon 
tette közzé felhívását, misze-
rint szívesen segít a bevásár-
lásban, vagy a gyógyszerek 
kiváltásában, olyan idős em-
bereknek, akik segítő család-
tag, vagy rokonok hiányában, 
az otthon vállalt önkéntes 
karantén idején támogatásra 
szorulnak.

– Honnan jött az ötlet?
– Nekem is idős nagyszüle-

im vannak, nyilván másoknak 
is. Tisztelem, becsülöm őket 
és aggódom értük. Így termé-
szetes volt, hogy szívesen se-
gítek, minden rászorulónak. 
Mivel az egyetemet nem lá-
togathatom és a kollégiumot 
is el kellett hagynom, van elég 
szabadidőm. Szerettem volna 
hasznossá tenni magam, mi-

vel saját gépjárművel is rendel-
kezem, minden feltétel adott 
volt.

– Nem fél a fertőzéstől?
– Gumikesztyűt és száj-

maszkot viselek az utcán, az 
autóban, és az üzletekben is. 
Egyébként semmilyen szemé-
lyes kontaktussal nem jár a te-
vékenység.

Telefonon hívnak, lediktál-
ják mire van szükségük. Ha 
van megszokott árucikk, vagy 
bolt amihez ragaszkodnak, ter-
mészetesen onnan, és azt szer-
zem be. A vásárlás végeztével 
felhívom az illetőt és megmon-

dom mennyibe került. Ő kiké-
szíti a pénzt egy borítékban, 
én pedig beakasztom a szaty-
rot a megbeszélt helyre, majd 
távozáskor dudálok egyet, je-
lezve, hogy meghoztam a kért 
termékeket.

Nem csak idősek szorul-
nak segítségre, egy sokgyer-
mekes kulcsi családnak pél-
dául, egy dunaújvárosi iskola 
tálalókonyhájáról hozom el a 
nebulók ebédjét.

– Vannak további segítők a 
felhívása kapcsán?

– Hál’istennek Kulcson az 
emberek nagy része megoldja 

ezt a közvetlen családon belül. 
Itt nem ritka, hogy több gene-
ráció is együtt él, így a gyer-
mekek és az unokák leveszik 
ezeket a terheket a nagyszü-
lők válláról. Örömmel jegy-
zem meg azonban, hogy a 
felhívásom után, többen is 
jelezték, hogy szívesen segí-
tenek, ha nem győzöm. És a 
képviselő-testület tagjai is a 
kezdeményezés mellé álltak. 
Nyugodtan állíthatom, hogy 
nálunk a településen egyet-
len rászoruló sem fog magá-
ra maradni, ilyen vészterhes 
időszakban.

Senki nem marad magára
Kulcsi önkéntes, segít ahol tud 

távozik majd a baj, vagy Isten 
akaratából? Ha csak én dolgo-
zok azon, hogy elmenjen a csa-
pás, akkor igen nagy félelem, és 
aggodalom lehet úrrá rajtam, 
és haragossá, vagy akár gyűlöl-
ködővé is válhatok. Ha pedig 
megteszem mindazt, amit Isten 
bízott rám, és eközben hittel 
cselekszem, akkor van jó he-
lyen a szívem. Tudatosítottam 
Isten jelenlétét, így tudom a 
nyomást könnyen viselni, és a 
felelősségem jól ellátni. Ettől 
igazi a békém, mert nem csak 
nyugtatgatom magam, hanem 

folytonosan a béke állapotában 
tudom tenni a dolgom.

A középkor óta már itt az in-
ternet, elektromosság ott sok-
sok okosságot olvas az ember, 
vagy épp a tévé van naphosszat 
bekapcsolva. Talán már több 
okosságra nincs szükségünk, 
és a tv világába se menekül-
jünk örökké! Ezért én minden-
kit arra buzdítok, hogy öntsük 
ki Istennek a szívünk, és pana-
szunk, hogy levehesse a terhet a 
lelkünkről! Ugyanis amikor ta-
lálkozunk a törékeny voltunk-
kal, akkor a legjobb helyen az 

Erős Isten közelében vagyunk. 
Ahogy beszélgetek az embe-
rekkel, már zsong a fejük a sok 
információtól, és mégis olvas-
sák… lehet, hogy nem infor-
mációra van szükséged, hanem 
békességre? Lehet, hogy vala-
mi olyan kellene, amit nem le-
het az interneten megtalálni? 
Lehet, hogy egészen máshogy 
kéne azt megragadni egy másik 
eszközzel? A hiteddel, szíved-
del, lelkeddel? Mert Ő minden-
kit vár, és – hadd mondjam így 
– akkor vár legjobban, amikor 
megrázkódik az életünk.

Mit szól egy szülő, ha ve-
szélyben forog a gyermeke éle-
te, de nem tudja, hogy érje el? 
Ha megtudja, hogy szüksége 
lehet rá? Vágyik… nem csak 
vágyik, hanem tudja, hogy ott 
a helye a gyermeke mellett… 
ezért várja a hívást. Majd csak 
hív ha kellek…  Miért nem hív? 
Így várja a mi mennyei Apánk 
a hívást. Nem véletlen, hogy 
épp ezért így buzdít minket:

Hívj segítségül engem a nyo-
morúság idején! Én megszaba-
dítlak, és te dicsőítesz engem. 
(50. Zsoltár 15.vers)

Péczi Eszter nem fél a fertőzéstől
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Ebben a vészterhes időben azt 
gondolná az ember, hogy jó, ha 
eltérünk a megszokottól. 

Ha már a helyzet az, akkor nekünk is an-
nak kell lenni. A vírus okozta helyzet miatt 
a fejetlenség, és a hirtelen dolgok helyett 
jobb, ha az ember a megszokott dolgokhoz 
fordul, így őrizve meg nyugalmát. Ennek 
okán a Mária Út ismét jelentkezik hittan-
órájával. Eddig átvettük röviden a kereszt-
séget és a hét szentséget. Sorrendben a 
következő témánk elüthet – gondolhatjuk 
– de talán annyira még sem. A mostani té-
mánk maga az egyház, és annak felépítése, 
hierarchiája.

„Ó, az egyházból nem kell!” – mondják 
sokan; meg „A magam módján hívő vagyok, 
de a papokból nem kell!” Sok ember szá-
jából elhangzik ez a két mondat. Nem, ez 
nem ítélkezés, pusztán tény. De miért is le-
het az, hogy aki hiszi az Istent az nem kér 
az egyházból? Ahogy, már az első cikkben 
is szerepelt, sok téves hiedelem van az egy-
házzal kapcsolatban, és most azért vagyunk 
itt, hogy ezekre fényt derítsünk.

Ezek után az első és legfontosabb kér-
dés az az, hogy: Mi az egyház? Hogy ha 
két szóval szeretném jellemezni, akkor ezek 
lennének azok: transzcendens és organikus. 
Transzcendens, mert ahogy a szó jelenté-
se is mutatja (természetfölötti), nem embe-
ri alkotás. Az egyházat nem az apostolok, 
nem a pápa, és nem is a papok hozták lét-
re, hanem a hitünk központjában lévő tet-
te meg, Jézus Krisztus. Mondhatnánk azt, 
hogy 3 ütemben, mint egy építkezésnél. Az 
első ütem akkor volt, amikor tanítványo-
kat vett maga mellé; a második ütem az 
Utolsó vacsorán volt, amikor megalapítot-
ta az Eucharisztia szentségét; és a harma-
dik ütem Pünkösdkor volt, amikor elküld-
te a Szentlelket az apostoloknak.

Ezután említhetjük meg az organikus jel-
lemzőt. Olyan szép Jézus búcsúbeszéde – mi-
előtt a Mennybe ment – az apostolok köré-
ben: „De nem értük könyörgök csupán, ha-
nem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 
énbennem”. Tehát az egyház nem az épüle-
tekből, templomokból, egyházi hozzájárulá-
sokból (elterjedt nevén: egyházadó) áll, ha-

nem az emberekből, akik benne hisznek. 
Ezt mutatja az is, hogy Japánban a XVII. 
sz. közepétől egészen a XIX. sz. közepéig 
nem volt templom, és hasonló anyagi dol-
gok, mégis valamilyen formában fennma-
radt a kereszténység.   Továbbá a világban 
jelenleg is zajló keresztényüldözések ellené-
re is él az egyház, mert a szerető Isten nem 
hagyja el az Övéit, ahogy Jézus is mondja: 
„én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig”.

Egyetlen dolog élteti az egyházat, és ez az 
Eucharisztia. Viszont ezt, az Oltáriszentséget 

az Isten számunkra a papok által adja. Az 
Isten különös módon, és koncentráltan mu-
tatja ki felénk a szeretetét a papok által, le-
gyen az az Eucharisztia, vagy a többi szent-
ség. Az egyház nem a papokból áll, viszont 
általuk, mint megbízott pásztorok, vagy a 
korábbi példához nyúlva, mint alvállalkozók 
által irányítja a népét. Nálunk, mint ahogy 
a szentségeknél is, itt is van fokozatosság: 
diakónus (oltárszolga), pap, püspök. A pá-
pát ide külön nem említjük, hisz ő is „csak” 
egy püspök, Róma püspöke, aki „emellett” 
az Anyaszentegyház földi vezetője is.

Japán esetére visszakanyarodva tudjuk, 
hogy akkor papok sem voltak. Ők vagy elme-
nekültek, vagy kivégezték őket. Mégis fenn-
maradt a hit. Ezért fontos, hogy az egyház 
nem csak a papokból áll, hanem a hívőkből 
is. Akiknek igen fontos a feladatuk. Nekik 
is bele kell kapcsolódni az egyház életébe, 
és azt elő kell segíteniük. Legyen az a má-

sik ember megsegítése, a pap munkájának 
megkönnyítése, vagy akár a különféle ada-
kozás. Viszont a legfontosabb feladata egy 
embernek, hogy az utókornak átadja a hi-
tet valamilyen formában. A pap nem tud 
mindenhol ott lenni, főleg manapság, ami-
kor ilyen kevesen vannak, viszont egy csa-
ládtag a saját családjában ott tud lenni, és 
át tudja adni a hitet.

Ez is a problémája talán a paphiánynak. 
Egyre kevesebb szülő gondolja úgy, hogy át 
kell adnia a hitet gyermekének. Mondván, 
hogy „Majd maga eldönti!” Viszont, ha nem 

tanul meg a gyermek valamit időben, akkor 
később sem tud róla dönteni, mert nem is-
meri. Így a fiúk/férfiak, akik papok lehet-
nek, nem választják a papságot. Nem azért, 
mert papi nőtlenség (cölibátus) van, hanem 
azért, mert a kellő hite sincs meg ahhoz, 
hogy el tudjon köteleződni. Legyünk mi is 
apostolok kedves Olvasó! Azért, hogy mi-
nél korábban meg tudja ismerni a gyer-
mek azt a Jézust, aki Önmagát adta oda 
értünk a kereszten, és mindezt szeretetből 
tette. Hogy bármilyen bűnösök vagyunk, 
és elfordulunk Tőle, Ő mindig kész meg-
bocsátani nekünk.

Ha felkeltette a kedves Olvasó érdeklő-
dését a cikk, akkor keresse fel az iec2020.
hu oldalt, ahol az Eucharisztiáról és a 
Kongresszusról is olvashat, vagy a mariaut.
hu oldalt.

Isten áldjon mindenkit!
Győri Balázs István

Hittanóra a Mária úttól
Az egyház és annak felépítése, a téves hiedelmek tisztázása 
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Március 10-én, kedden megjelent közlemény szerint 
a kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ  
2020. május 31. napjáig nyújtja csak szolgáltatásait. 
Erről szerkesztőségünk hivatalos közleményt is 
kapott, melyt változatlanul hivatalos formájában 
közzé teszünk.

Tisztelt Lakosok!
Ami elkezdődik az néha véget is ér.
A kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ lakossági igényeket felis-
merő újszerű kezdeményezésként jött létre.

Feladatát 20 éven keresztül betöltötte, igyekezve színvonalas 
egészségügyi ellátást biztosítani a térség lakossága részére.

A társadalombiztosítási finanszírozás soha nem fedezte a 
járóbeteg szakellátás költségeit. A finanszírozási hiányt az egy-
napos sebészet nyeresége pótolta. Néhány éve azonban már a kór-
házak is felismerték az egynapos sebészetben rejlő lehetőségeket 
és a finanszírozó is felszabadította részükre ennek az ellátásnak 
a korlátait, ösztönözve őket erre.

Ezek az intézkedések csökkentették a kistérségi egészségügyi 
központok felé jelentkező igényeket.

Méretünkből adódóan nem tudjuk beszerezni a legkorszerűbb 
gépeket és eszközöket,  amelyek a kórházakban rendelkezésre állnak.

A járóbeteg szakellátás biztosítása pedig közösségi feladat.
Fentieket mérlegelve megállapítottam, hogy cégünk betöltötte 

küldetését, azonban a megváltozott lehetőségek mellett a továb-
biakban már nem tudja ellátni a feladatát.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a kulcsi Kistérségi 
Egészségügyi Központ 2020. május 31. napjáig nyújt szolgál-
tatást.

A Társadalombiztosítás által finanszírozott járóbeteg szakellátás 
feladatellátására az OEP fogja kijelölni az illetékes szolgáltatót.

Köszönöm Önöknek, hogy ennyi éven át bizalommal fordul-
tak hozzánk. 

Kulcs, 2020. 03. 10.
Dr. Hőnigh Magdolna

              tulajdonos

Majd március 16-án, szintén a közösségi médiában olvashattunk 
közleményt az intézményről.

Tisztelt betegeink!
A járványügyi vészhelyzet miatt intézményünkben miniszteri uta-
sításra a tervezett ellátásokat halasztani kell, így ellátására csak 
sürgős szükség miatt, életveszély vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében kerülhet sor, intézményünk nem rendelkezik 
sürgősségi osztállyal, ezért a mai nappal bezár.

Kulcs, 2020. március 16.
Flaskárné dr. Hőnigh Magdolna

ügyvezető

Bezárta kapuit a kistérségi 
A tulajdonos közleményei  

Tisztelt Kulcsi Lakótársak!
Először is szeretnénk megköszönni Kiss Csabának, dr Hönigh 
Magdolnának és a Napfény 2001. Nonprofit Kft. valamennyi 
dolgozójának áldozatos, odaadó munkáját amit értünk tettek 
az elmúlt 20 évben. 

Igen sok minden változik az idők folyamán, mások az igé-
nyek, mások 

a lehetőségek. Az elmúlt években többször tárgyaltunk az 
intézmény vezetőjével, hogy a folyamatosan csökkenő lehető-
ségeiket, hogyan tudnánk a kistérségi együttműködésben részt-
vevő településekkel közösen segíteni, hogy ez a szolgáltatás to-
vábbra is fenntartható legyen. Amiben tudtunk, például a la-
bor működésének finanszírozásában segítettünk. 

A kistérség számos települése az együttműködésből az 
utóbbi 5 évben kiszállt, egyedül maradtunk, a Kulcs Községi 
Önkormányzat ezt egyedüliként finanszírozni képtelen.

Amennyiben a működtető cég vezetője is egyetért, utol-
só lehetőségként tárgyalást kezdeményezünk a Dunaújvárosi 
Önkormányzattal, Kálló Gergely országgyűlési képviselővel, és 
a Szent Pantaleon Kórházzal a további működtetés megoldá-
sának reményében..

Terveink szerint a laboratóriumi szolgáltatást a megépülő 
új orvosi rendelőnkben folytatni fogjuk.

Tisztelettel:
Jobb Gyula polgármester 

és a képviselő-testület 

Közlemény
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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

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Sipos Anita 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 
 Mészáros Zita   06 (70) 639-0142

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Dienes Annamária 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

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  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 plébános 
 Bozai Márton 06 (20) 354-8122

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160 
 Lukács János   06 (30) 931-9564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 
 Kinter Gyula 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok

Lakossági apróhirdetés

Eladó a Göböljárás úton, négy helyrajzi számon lévő,  
össz. 6937 nm nagyságú belterületi építési telek. A gáz, vil-
lany az utcában, a víz az egyik telekre bevezetve. Érdeklődni 
lehet a 06 (20) 478-9816-os telefonszámon.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a koronavírus-járványra való 
tekintettel, annak érdekében, 
hogy minimálisra csökkent-
sük a kontaktusokat és mér-
sékeljük a fertőzésveszély 
kockázatát a dolgozóink és a 
Felhasználók védelmében, to-
vábbá hogy ebben a kritikus 
időszakban minden felhaszná-
lási helyen folyamatosan biz-
tosíthassuk a vezetékes ivóvi-
zet, az alábbi intézkedéseket 
vezetjük be:

– Mivel a vezetékes víz 
nélkülözhetetlen a járvánnyal 
kapcsolatos védekezésben, 
korlátozási moratóriumot hir-
detünk az ivóvíz-szolgáltatásra 
a járványveszély elmúlásáig.  A 
bejelentett halasztás azokra a 
lakossági és közületi ügyfelekre 
vonatkozik, akiknek/amelyek-
nek számlatartozása miatt az 
érintett időszakban korlátoz-
ni kellene az ivóvíz-felhasz-
nálását.

– Március 16-tól bezárjuk 
a Társaság ügyfélszolgálati iro-
dáját, ügyfélszolgálati fiókiro-
dáit és információs pontjait. 
Kérjük, további rendelkezé-
sig az ingyenesen hívható  06 
(80) 240-240-es telefonszá-
mon, az  ugyfelszolgalat@
drv.hu    e-mail-címen, vagy 
a  http://www.drv.hu  honla-
punkon elérhető online ügy-
félszolgálaton keresztül intéz-
zék ügyeiket. Utóbbi esetében 
mobiltelefonon is többféle ügy-
típus elintézhető munkatársi 

közreműködés nélkül, ami je-
len helyzetben meggyorsíthat-
ja ügyeik bejelentését, elinté-
zését. Amennyiben a telefonos 
kapcsolatfelvétel csak többszö-
ri próbálkozásra sikerül, kér-
jük szíves türelmüket és meg-
értésüket.

– Felfüggesztjük és későbbi 
időpontra halasztjuk a bekötési 
vízmérők cseréjét, a mellékmé-
rő-cseréket és a plombálásokat.

– Március 16-tól szüne-
teltetjük a személyes közmű-
egyeztetéseket, a kivizsgálási és 
a diagnosztikai tevékenységet.

– Felfüggesztjük és későbbi 
időpontra halasztjuk a beköté-
si vízmérők és mellékvízmérő-
leolvasásokat.

– Későbbre ütemezzük a 
vízhiánnyal járó karbantartá-
sokat (mechanikai hálózattisz-
títás, medence-, víztorony- és 
glóbuszmosatás).

A már leegyeztetett időpontok 
pótlásával kapcsolatosan ügy-
félszolgálatunk a későbbiek-
ben egyeztet a felhasználókkal.

  A DRV Zrt. folyamatosan 
nyomon követi a járványügyi 
helyzet alakulását, szükség ese-
tén további intézkedéseket tesz, 
melyekről ügyfeleit is azonnal 
tájékoztatja.

 Köszönjük megértésüket és 
segítő együttműködésüket.

Tisztelettel:
 Dunántúli  

Regionális Vízmű Zrt.

DRV Zrt. járványügyi tájékoztatója

Mindenhol biztosítani szeretnék  
a vezetékes ivóvizet
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Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap utolsó péntekjén. Lapzárta: a hónap utolsó előtti péntekjén. Rendezvény plakátot 
egy oldalban közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Fél oldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású ren-
dezvények esetében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, 
tartalmilag nem megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

A jelenlegi 
egészségügyi 
veszélyhelyzet miatt 
kerestük fel Kulcs 
település háziorvosát 
dr. Fenyvesi Bélát.

– Tudomásul kell vennünk, 
hogy mindent ami a médi-
ákon keresztül elhangzik a 
koronavírus-fertőzésről és 
annak megelőzéséről, veszé-
lyeiről nagyon komolyan kell 
vennünk. Csak így tudjuk le-
lassítani a járvány terjedését 
annyira, hogy az egészségügyi 
ellátó rendszerre ne rójon hir-
telen túlzott terhelést.

A súlyos esetek a tüdőt tá-
madják, ennek következtében 
a fertőzöttnek intenzív keze-
lésre, lélegeztetőgépre van 
szüksége a gyógyuláshoz. 
Gondoljunk, csak bele, mi 
történne, ha egy millió meg-
betegedés lenne, rövid idő 
alatt, lehetetlen lenne ennyi 
beteget ellátni. Mindenkinek 
be kell tartania, hogy senki 
ne menjen sehová. Ha még-
is muszáj, viseljünk szájmasz-
kot és gumikesztyűt. Ne men-
jünk tömegbe, és egymás-
hoz egy méternél közelebb. 
Étkezzünk kiegyensúlyozot-
tan. Krónikus megbetege-
dés esetén fogyasszunk C és 
D-vitaminokat. Mi dolgoz-
ni fogunk, ha ide telefonál, 
E-receptet készítünk, amely 
a telefonhívást követő egy 
órán belül, a beteg nevével, 
TAJ számával és személyiga-

zolványunkkal bármely pati-
kában kiváltható.

Ha valaki lázas és köhög, 
akkor hívja fel bármelyik te-
lefonszámunkat. Jelenleg tele-
fonos rendelés van, hiszen fon-
tos, hogy mi orvosok se fertő-
ződjünk meg.

Jelenleg a kórházakban is 
csak sürgősségi ellátás üzemel, 
bár a labor vizsgálat működik, 
de ezt sem ajánlom, ha nem fel-
tétlenül szükséges. A dagana-
tos, dializált betegek, valamint 
a kismamák ellátása folyama-
tosan zajlik, ha valaki más 
akut tüneteket észlel magán, 
kérem hívjon mentőt. Akinek 
a gyógyszerjavaslatai lejártak, 
most helyben, szakorvos nél-
kül is meg tudom hosszabbí-
tani.

Legyen türelmes minden-
ki, a jelenlegi helyzet sajnos 
nem két hét alatt fog megol-
dódni. Koronavírussal kapcso-
latban betegállományba véte-
li jogom nincs, azonban min-
denkinek próbálok segíteni. 
Tartsuk szem előtt, hogy sok-
kal nagyobb arányú a fertő-
zések száma, mint a hagyo-
mányos influenza esetében. 
Kulcson önkéntes és járvány-
ügyi karantén is van, még nem 
tudjuk fertőzöttek-e, de három 
embernél fenn áll a megbete-
gedés gyanúja. Nálam nincs 
lehetőség teszt elvégzésére, a 
gyanús mintákat Budapesten 
elemzik. Gépjárművezetői al-
kalmassági vizsgálatok határ-
ideje ki lett tolva, de ha valaki 
nagyon akarja elvégzem neki. 

Csak gyógyszereket tudok fel-
hőben felírni, segédeszközöket 
például cukorbetegeknek nem. 
Szükség esetén ebben is próbá-
lok segíteni.

Úgy látom, itt Kulcson fe-
gyelmezettek az emberek, a 
legtöbb idős lakót családi ka-
rantén alá vonták, de érdemes 
szem előtt tartani, hogy egy 
bandázós kamasz képes meg-
betegíteni idős nagyszüleit. A 
megbetegedések nagyjából 50 
éves kor alatt egy, 50 és 60 
között kettő, az összes többi, 
pedig 60 év feletti korosztály-
ból kerül ki. Jó egészséget kí-
vánok!

Hívjanak bizalommal  
az alábbi elérhetőségeken: 
+36 (70) 639-0169 mobil,  
06 (25) 254-991 vezetékes.

Senki, sehova! 
Háziorvosunk tanácsai 

Dr. Fenyvesi Béla háziorvos és asszisztense Bognárné Száraz Anita
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Kedves Lakótársaink!
A Kormány a 46/2020. (III. 
16.) Korm. rendeletében 
az élet- és vagyonbiztonsá-
got veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó hu-
mánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és 
életének megóvása érde-
kében úgy döntött, hogy 
a 70. életévüket betöltött 
személyeket arra kéri fel, 
hogy lakóhelyüket vagy 
tartózkodási helyüket ne 
hagyják el. A rendelet értel-
mében, ha a 70. életévét be-
töltött személy ezt vállalja, és 
erről az önkormányzatot tá-
jékoztatja, az ellátásáról való 
gondoskodás a települési 
önkormányzat polgármeste-
rének feladata lesz. E feladat 
azonban önkormányzatun-

kat nehéz helyzetbe hozza, 
hiszen nem rendelkezünk 
elegendő személyi forrással 
ahhoz, hogy a várható meg-
növekedett igényeket ki tud-
juk szolgálni, ezért kérjük, 
hogy aki ebben a munkában 
segíteni tud, az jelentkezzen 
az ismert elérhetőségeinken, 
vagy Nagy Anita képviselő-
nél a +36 (30) 525-0064-es 
telefonszámon, e-mailben 
a n.anitakulcs@gmail.com 
címen.

Megkérünk minden-
kit, hogy most fokozott fi-
gyelemmel legyen család-
tagjaira, embertársaira, 
szomszédaira, és ha szüksé-
ges, nyújtson segítséget akár 
bevásárlásban, akár gyógy-
szer kiváltásban, mert min-
den kis segítség óriási segít-
ség lehet. 

Köszönjük!

Önkéntes toborzó

Az elmúlt időszakban 
az új koronavírus 
megbetegedésekre 
való tekintettel az 
Észak-Olaszországból 
hazaérkező 
tanulócsoportok, 
turisták, munkavállalók, 
valamint egyéni 
utazások esetében 
az alábbi megelőző 
intézkedések 
megtételét javasoljuk.

Abban az esetben, ha Ön – ta-
nulócsoport tagjaként, mun-
kavállalóként, turistaként, stb. 
– Észak-Olaszország érintett 
tartományaiban (Lombardia, 
Veneto Emilia-Romagna, 
Piedmont)   tartózkodik/tar-
tózkodott, akkor hazajövete-
lét követően a fent említett 
terület elhagyásától számított 

14 napig kísérje fokozott fi-
gyelemmel    egészségi állapo-
tát. Amennyiben ez idő alatt 
belázasodna, légúti tünete je-
lentkezne (köhögés, légszomj) 
lépjen kapcsolatba, hívja fel a 
háziorvosát és a kapott inst-
rukciókat tartsa be. A házior-
vos, illetve a területileg illeté-
kes járási/kerületi népegész-
ségügyi osztály dönt a további 
teendőkről, az aktuális eljárás-
rend szerint.

Tünetmentes személy labo-
ratóriumi vizsgálatának elvég-
zése szükségtelen, szakmailag 
nem indokolt.

Az érintett területek aktu-
ális listájáról a zöld-számon: 
06 (80) 277-455 vagy 06 (80) 
277-456, illetve a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ 
hon lapján lehet tájékozódni: 
www.nnk.gov.hu.

Külföldről hazaérkezőkkel 
kapcsolatos tájékoztatás

A veszélyhelyzet miatt 
számtalan család 
kényszerpihenőre 
ítéltetett, összezárva  
a négy fal közé. 

Mi itt Kulcson jóval szeren-
csésebbek vagyunk mint a 
városiak, hiszen a gyerekek 
mozgásigénye szabadban, 
a kertben sokkal jobban 
kielégíthető. 

Mit tehetünk, hogy ne 
csak túléljük a koronavírusos 
helyzet miatti pihenőt, ha-
nem mint egy lehetőséget él-
jük meg családilag a minőségi 
együttlét jegyében. Erről kér-
deztük szakmai véleményét 
és tanácsait Rendné Pocsai 
Izabellának a Százholdas 

Pagony Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjének. 

– A legkisebbeknek a 
bölcsiseknek az a legfonto-
sabb, hogy ne álljanak rá az 
online világra, hallgassanak 
2-3 perces meséket akár na-
ponta kétszer is. A Boribon, 
vagy a Bogyó és Babóca nagy-
szerű történetek számukra. Jó 
elfoglaltság a rajzolás, bár ők 
még csak firkálnak inkább, a 
gyurmázás, a kis dalok éneklé-
se. Kéznél van a torna lehető-
sége, a tükör előtti grimaszo-
lás, táncolás, és a höcögtető 
játékok. Amikor csak lehet 
töltsük a szabad levegőn, a 
kertben az időt.

– A kiscsoportos ovisok-
nak, a bölcsis feladatok to-

vább fejlesztve, remek elfog-
laltságot nyújtanak.

A négy-öt éves korosztály 
számára a LEGO, formák, 
növények, emberek rajzolá-
sa, mellett a mesék olvasá-
sa itt is fontos szerepet tölt 

be. Bele vághatunk az isko-
lára való felkészülés feladat 
köreibe is. Gondolok itt pél-
dául a számtudat kialakítá-
sával kapcsolatos feladatok-
ra, éppen úgy, mint a közös 
főzőcskézés során a babsze-
mek megszámolása, vagy a 
liszt mérése.

– Éves munkaterv alapján 
dolgozunk, amitől a jelenlegi 
helyzet alatt sem szeretnénk 
eltérni. A kollégákkal minden 
csoportnak, feladatokat, ötle-
teket, meséket küldünk, majd 
online. Videókat fogunk ké-
szíteni, hogy mindenképp 
tudjuk tartani a kapcsolatot 
a gyerkőcökkel.- tudtuk meg 
az intézmény vezetőjétől Zizi 
nénitől.

Most kell igazán a mese
Ne csak a túlélés legyen a cél a gyerekekkel 


