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XIII. évfolyam, 4. szám 2020. április

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.

Ma is megtettem! Te is? Hogy mit, azt ki-ki tudja és akarja, ahogy 
a közmondásban is mondjuk „ amit ma megtehetsz ne halaszd 
holnapra”! Ma ebben a járvány veszélyes világban különösen fon-
tosnak érzem ezt a népi bölcsességet. Mit tettem, mit tehetek én, a 
„kisember” azért, hogy ne terjedjen a vírusos megbetegedés, ne le-
gyen fájó, családi tragédia. Gondolkodtam és a MÉDIA által is  – 
Naponta többször – megfogalma-
zott intelmeket érzem betartandó 
és a legfontosabb dolgoknak. Ma 
2020. 03. 23-án, egész napi télies 
havazás során, csak arra gondo-
lok, hogyan tudjuk ezt a helyze-
tet „TÚLÉLNI”. Elsősorban csak 
úgy, hogy a legminimálisabbra 
csökkentjük személyes kapcsola-
tunkat családdal, barátokkal, is-
merősökkel. Csak közvetett úton 
/ 1-2 m távolság/ érintkezünk. 
Betartjuk a mindannyiunkra 
fontos viselkedési szabályokat, vi-
gyázunk egymásra.. Ez reményt 
adhat a járvány lecsengését követő egészséges életre. Nagyon 
fontos viszont, hogy az ember soha ne adja fel, most a veszélyes 
kritikus időszakban pláne. Bízzon minden honfitársam, hogy 
ezt is túl fogjuk élni:Ha okosan gondolkodunk és cselekszünk. 
Ez egy rendkívül veszélyes időszak,melyből volt már hasonló a 
történelem során,de mi- most élő emberek-, csak a mait látjuk, 

tudjuk és érezzük. Nézem az ablakon keresztül a hófehér, hóval 
borított fákat és tájat. Ez nekem rendkívüli. Márc. 23-án egész 
napos havazás, 5-8 cm-es hó mindenütt,”Ez nem semmi”. Mégis 
lesz kikelet, jön a tavasz, a rügyek bimbózását kifakadását, az 
élet újraindulását nem lehet megállítani, visszafojtani. Bennem 
ez él /átvitt értelemben/ a mai járványos helyzetben is. Tenni kell 

a dolgunkat és én is azt teszem. 
Úgy mint máskor, „NORMÁLIS 
IDŐBEN „ teszem a dolgom. Erre 
gondolok és buzdítani szeretném 
minden honfitársamat: TEGYEN 
ÚGY, MINT EDDIG / vagy job-
ban/. Legyen példa elődeink, 
őseink tettei és cselekedetei. Ők 
mindig megtalálták a kellő te-
vékenység módját,a magyar nép 
mindig talpra tudott állni. A két-
ezer esztendő bizonyította, hogy 
a legnehezebb helyzetből is volt 
kiút. Őseik boldogulni tudtak, 
ahogy nekünk is kell. Legyünk 

felelős gondolkodású „ magyar hazafiak”/a szó igaz értelmében/. 
Legyünk bizakodóak és adjunk reményt magunknak, egymás-
nak! Mindig segítsük egymást, senkit ne hagyjunk magára! A 
LEGFONTOSABB? HA TUDJUK azt is „SEGÍTS MAGADON, 
AZ ISTEN IS MEGSEGÍT” Jó szívvel ajánlom az olvasóknak: 
MOLNÁR LAJOS ! 2020. 03. 23. KULCS

Olvasói levél Lajos bácsitól

Amit ma megtehetsz, 
ne halaszd holnapra!
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Munkában az E.ON

Az E.ON tájékoztatója alapján 
a Szolgáltatásaik kiváló minő-
sége és a biztonságos ellátás 
érdekében folyamatos korsze-
rűsítést hajtanak végre a tele-
pülésünk hálózatán. A terv-

szerű fejlesztések elvégzéséhez 
elengedhetetlen a szolgáltatás 
időszakos szüneteltetése, ké-
pünkön a Kossuth Lajos utcá-
ban dolgoznak éppen a szol-
gáltató munkatársai.

Az egyirányú közlekedést a 
Dózsa György és Árpád ut-
cákban április 21-én visszaállí-
tották. A táblák már egy ideje 
készen vártak a rendeltetésük 

beteljesítésére. Információink 
alapján az iskolánál egyelőre 
nem állítják vissza az egyirá-
nyú közlekedést, mert a forga-
lom nem indokolja.

Visszaállt a régi rend

Értesüléseink alapján a 
Segíteni jó Kulcs, egy 
civilekből álló csoport, 
és a katolikus egyház 
névtelen adományozója 
segített gazdagabbá 
tenni rászoruló kulcsi 
családok ünnepét. 

Az említett csoport olyan lel-
kes önkéntesek összefogása, 
akik csendben teszik a dol-
gukat. Már két éve ott segí-
tenek, ahol tudnak. Húsvéti 
akciójuk kapcsán élelmiszer 
csomagokat juttattak el, 
olyan családokhoz, akikről 
saját információik alapján 
biztosan tudták, hogy hiányt 
szenvednek. A kulcsi nemes 
lelkű társulás adományai-
nak köszönhetően a húsvéti 
ünnepet tizenegy családnak 
tudták szebbé varázsolni 
é le lmiszercsomagjaikkal . 
Kifejezetten név nélkül jóté-
konykodnak, ezért azt sem 

vállalták, hogy fénykép ké-
szüljön róluk. Több mint 130 
tagból álló közösségükben 
mindenki annyit ad az aktuá-
lis jótékony cél megvalósítá-
sához amennyit a lehetőségei 
megengednek. Munkájukat 
szervezetten végzik, nagy 
hangsúlyt fektetve arra, hogy 
segítségük hatékonyan érjen 
célba. A húsvéti ajándékcso-

mag elsősorban élelmiszert 
tartalmazott, amelyeket a 
közösségi posztok tanulsága 
szerint nagy hálával és bol-
dogsággal fogadtak a meg-
ajándékozott családok. 

A katolikus egyházhoz a 
plébánosatya közvetítésével 
egy névtelenséget kérő magán-
személy ötvenezer forint ado-
mányt juttatott el, kifejezetten 

a kulcsi rászorulók megsegíté-
sének céljával. A hitéleti veze-
tő a település polgármesteréhez 
fordult, aki a szociális bizott-
ságot bízta meg azzal, hogy a 
segítség célba érjen.

Az ötletek példaértékűek és 
bizonyára boldogság az aján-
dékozónak és a megajándéko-
zottnak is egyaránt, amiért ér-
demes jót cselekedni.

Segíteni jó, húsvétkor is
Adományokkal tették szebbé tucatnyi család ünnepét Kulcson 

Az élelmiszer csomagokat nagy hálával és boldogsággal fogadtak a megajándékozott családok
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Polgármesteri beszámoló
A település vezetés intézkedései a veszélyhelyzettel összefüggésben 

Jobb Gyula telepelülésünk polgármestere 
az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a 
veszélyhelyzet kezelésével összefüggő aktuális 
önkormányzati intézkedésekről. 

Szájmaszk 

A kulcsi önkéntesek által varrt szájmaszkokat a Faluház segít-
ségével folyamatosan eljuttatjuk minden kulcsi háztartásba. A 
maszkokat a hetven év felettiek és a mozgásukban korlátozottak  
részére házhoz szállítottuk, a hetven éven aluliak számára pedig 
továbbra is elérhetőek a Faluházban. A Faluházban történő átvé-
tel érdekében kérjük, egyeztessenek Dienes Annamáriával a 06 
(70) 639-0168-as számon. 

Óvoda 

Jelenleg az óvodai gyermekfelügyelet szünetel, az óvónénik 
home-office-os munkában, interneten tartják a kapcsolatot a 
gyerekekkel, küldik részükre a megtanulandó mondókákat, ver-
sikéket, feladatokat. A dadusok az önkormányzatnak segítenek, 
a rászoruló lakosaink részére viszik ki a maszkokat, végzik a 
bevásárlást, gyógyszerbeszerzést és kiszállítást. 

Útjavítás és csatorna 

A megkezdett útjavítási munkák, ha lassacskán is, de folytatód-
nak. A csatorna kivitelezési munkálatok befejezését követően 
tervezzük az utak javítását, helyreállítását, ehhez mindenkitől 
türelmet kérünk még. 

Idősellátás 

Az idősellátás folyamatos, a hetven év feletti lakosainknak 
és az egészségükben, mozgásukban korlátozottak részére 
továbbra is gondoskodunk a szükséges élelmiszer és gyógy-
szer bevásárlásáról, és kiszállításáról. Kérjük, hogy aki ezt a 
szolgáltatást igénybe szeretné venni, az jelentkezzen a már 
ismert elérhetőségeken: 06 (70) 639-0162 vagy ovodakulcs@
gmail.com!

Közétkeztetés 

A közétkeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt is zavartalanul folyik. 
A gyermekétkeztetést szolgáltató vállalkozás a korona-vírus jár-
vány alatt a gyermekétkeztetéssel egy időben felnőttek részére is 
biztosítja a napi egyszeri meleg ételt igény esetén. Aki élne ezzel 
a lehetőséggel, azt kérem, hogy óvodánknál jelentkezzen telefo-
non, 06 (70) 639-0162 vagy e-mailben: ovodakulcs@gmail.com, 
ahol rendelését leadhatja. 

Közfoglalkoztatottak és a hivatal 

Közfoglalkoztatottjaink maximális létszámmal dolgoznak, zajlik 
a zöldterületek gondozása. A Polgármesteri Hivatal a háttérben 
folyamatosan üzemel. Bár az ügyfeleket személyesen csak szerdai 
napon fogadjuk, de a hivatali ügyintézés folyamatos, az írásban, 
emailben, hivatali- és ügyfélkapun érkezett ügyeket továbbra is 
intézzük. A Magyar Falu Programban és a TOP program kereté-
ben meghirdetett pályázatok előkészítése folyamatosan történik. 
Benyújtottunk pályázatot a Polgármesteri Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítésére, és a napokban nyújtjuk be az Orvosi 
eszközeink fejlesztésére, az Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
anyagtámogatására, a Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkozta-
tására, illetve az Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/
felújításra kiírt programokra az elkészült pályázatainkat. 

Már elnyert pályázatok 

A napokban elkezdődik a korábban elnyert pályázatok megva-
lósítása is: a sportpályán a felnőtt- és gyermek játszótér megépí-
tése, és az Egészségház, valamint a biomassza erőmű kivitelezési 
munkálatai is elindulnak. 

Köszönet és együttműködés 

Köszönettel tartozom minden Kulcsi lakosnak az elmúlt hetek-
ben tanúsított fegyelmezettségéért és türelméért. Egyúttal meg-
ragadom az alkalmat, hogy megkérjem Önöket továbbra is az 
alapszabályok betartására: csak a legszükségesebb alkalmakkor 
hagyjuk el otthonainkat, és ha el kell mennünk otthonról, akkor 
a közterületen, boltokban használjunk szájmaszkot és kesztyűt. 
Példátlanul nehéz idők ezek, de hiszem, hogy egymásra figyelve, 
közösen sikerül vennünk ezt az akadályt is. Vigyázzunk egymás-
ra és ha tehetjük maradjunk otthon!

Jobb Gyula 
polgármester

A Csönki lejáró kitisztításánál még van feladat,  
szívesen vennék a lakosság segítségét 
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Segítség kell a diákjainknak
Nincs elég mobileszköze a kulcsi családoknak a digitális oktatáshoz  

A Fekete István 
Általános Iskola  
és AMI igazgatóját 
Schinogl Ferencet 
kerestük fel, hogy 
beszámoljon az online 
oktatásban, az elmúlt 
hónap távlatában 
szerzett  
tapasztalatairól.

– Az eddigi ismereteim 
alapján, talán a legkisebb ne-
bulóinknak van nehezebb dol-
guk, hiszen nekik még több se-
gítségre van szükségük a szá-
mítógép használatban. Ahol a 
szülők dolgoznak és több is-
koláskorú gyermek is van a 
családban, ott még nehezebb 
a helyzet. Hiszen nem min-
den családban áll rendelkezés-
re megfelelő mennyiségű tech-
nikai eszköz a digitális oktatás-
ban való részvételhez. Sajnos 
más jól felszerelt oktatási in-
tézményekhez képest, iskolánk 
szűkében van a rászoruló di-
ákok részére biztosítható esz-
közökben.

– A zeneoktatással kapcso-
latban elmondhatom, hogy a 
rendelkezésre álló, mobilizál-
ható hangszereinket kiadtuk a 
diákok részére az otthoni gya-
korláshoz. 

Mi a helyzet a beiratkozás-
sal?

– A fennálló járványügyi 
állapot teljesen új helyzet elé 
állított bennünket, a szülőket 
és a diákokat is. Előttünk ál-
ló feladat a beiratkozás. Kérek 
mindenkit, hogy lehetőség sze-
rint ne személyesen intézzék 
az ezzel kapcsolatos ügyinté-
zést, csak ha elengedhetetlen, 
akkor jöjjenek be az iskolá-
ba. Inkább az online platfor-
mokat használják! Tekintettel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletre, az általános isko-
lai beiratkozás folyamata a 
2020/2021. tanítási évre vo-
natkozóan az emberi erőfor-
rások miniszterének határoza-
ta alapján történik.

– Amennyiben a szülő/
gondviselő a gyermekét a 
lakóhely szerinti körzetes ál-
talános iskolába szeretné be-
íratni, akkor az intézmény fe-
lé csak a szándék megerő-
sítése szükséges, ebben 
az esetben a beiratkozás 
automatikusan megtör-
ténik.

– Ha másik intéz-
ményt választanak, ak-
kor kell csak benyújtani 
jelentkezési kérelmet a ki-
választott iskolába.

A beíratás a KRÉTA rend-
szer e-Ügyintézési felületén ke-
resztül is lehetséges, mely a

„https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap” elérhető-
ségen található meg. – tudtuk 
meg a kulcsi intézmény veze-
tőjétől.

Segítségül lapunk hasábjain 
közzétesszük a leendő tanulók 
beíratásához szükséges hivata-
los információkat. 

A beiratkozás két szakasz-
ban történik.

Az első szakaszban a nem 
állami fenntartású illetve a 
körzettel nem rendelkező 
intézményekbe lehet jelent-
kezni 2020. április 6-tól áp-
rilis 24-ig.

A második szakaszban 
2020. április 28-tól 2020. május 
15-ig azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a be-
iratkozással kapcsolatos ügyin-
tézésüket, akik gyermeküket:

• olyan körzettel ren del kező 
általános iskolába kívánják be-
íratni, amely nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tar-

tózkodási helye szerinti kör-
zetes általános iskola, VAGY

• A GYERMEK LAKÓ
HELYE/ÉLET VITELSZERŰ 
TARTÓZ KODÁSI HELYE 
SZE RINTI KÖRZETES ÁL-
TA LÁNOS IS KOLÁBA KÍ-
VÁN JÁK BEÍRATNI.

Minden olyan tanuló 2020. 
április 28-án automatikusan 
felvételre kerül a lakóhelye, tar-
tózkodási helye szerinti körze-
tes általános iskolába, aki nem 
nyert felvételt az első szakasz-
ban, illetve nem adta be a je-
lentkezését más általános is-
kolába. 

Ebben a szakaszban szük-
séges megerősíteni azon gyer-
mekek jelentkezését, akiket a 
szülők/törvényes képviselők a 
lakóhely szerinti körzetes ál-
talános iskolába szeretnének 
beíratni. Tájékoztatásul jelez-
zük, hogy a gyermek automa-
tikus felvétele a lakóhelye alap-
ján körzetes általános iskolá-
ban létesül [az emberi erőfor-

rások minisztere 7/2020. (III. 
25.) EMMI határozata 2. d) 
pontja szerint].

Amennyiben a szülő/
gondviselő a lakóhelyétől 
eltérő tartózkodási helye 

szerinti körzetes általános 
iskolába kívánja beíratni a 

gyermekét, kérem, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot az érin-
tett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcso-
lódóan az alábbi dokumentu-
mokra van szükség, melyeknek 
bemutatása a

jelenlegi helyzetre tekintet-
tel elegendő, ha csak a 2020/21-
es tanév első napján történik 
meg.

• A gyermek személyazo-
nosságát igazoló hatósági iga-
zolvány

Schinogl Ferenc igazgató minden értéket fontosnak tart 

FELHÍVÁS!
Segítsen Ön is! 

Amennyiben használaton 
kívüli, de működőképes 
tablettel, vagy laptoppal 

rendelkezik, amit szívesen 
bocsátana tanulóink 

rendelkezésére, kérjük  
vegye fel a kapcsolatot  

az iskolával!
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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

A képviselői fogadóórák a járványhelyzetre való 
tekintettel határozatlan időre elmaradnak, de 
minden képviselő online és telefonon is áll az 
állampolgárok rendelkezésére.

Jobb Gyula polgármester 
 +36 (70) 6390157 • jobbgyula@gmail.com 
Deák Ibolya Rózsa 
 +36 (20) 2214838 • deakibolya64@gmail.com 
Fekete György 
 +36 (30) 5845317 • gyorgy.fekete.88@gmail.com 
Nagy Anita 
 +36 (30) 5250064 • n.anitakulcs@gmail.com 
Oberrecht Tamás 
 +36 (30) 3776818 • oberrechtt@gmail.com 
Posch János 
 +36 (20) 3605125 • poschjanos48@gmail.com 
Tóthné Vass Anita 
 +36 (70) 3681599 • tothneanita1201@gmail.com 

• A gyermek nevére kiállí-
tott TAJ kártya

• A gyermek nevére kiállí-
tott lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány

• Nyilatkozat az életvitelsze-
rű ott lakásról

• Nyilatkozat a közös szü-
lői felügyeleti jog gyakorlásá-
ra vonatkozóan

Az online felületen a gyer-
mekek körzetes iskolába 
való beíratási szándékának 
megerősítése úgy történik, 
hogy a gyermek azonosí-
tásához szükséges adatok 
megadása után megjelölik az 
intézményt.

Online jelentkezés esetén a 
felületre fel lehet tölteni a do-
kumentumok másolatát, sze-
mélyes megjelenés esetén pe-
dig kérjük bemutatni, illetve 
átadni az intézményi ügyin-
tézőnek. A 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozat alapján az 
online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 
2020/2021. tanév első napján 
kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakás-
ra és a közös szülői felügye-
leti jog gyakorlására vonat-
kozó nyilatkozatokat elekt-
ronikus beiratkozás esetén a 
KRÉTA e-Ügyintézés felüle-
tén – az adatok megadását kö-
vetően – az „Előnézet” ikon-
ra kattintva tudja letölteni és 
aláírást követően fel tudja töl-
teni a rendszerbe. Személyes 
megjelenéssel történő beirat-
kozás esetén a formanyomtat-
ványokat az intézmény bizto-
sítja.

FELHÍVJUK  
A FIGYELMET, 

HOGY ISKOLÁNKBAN  
A MÁSODIK 

SZAKASZBAN 
VAN LEHETŐSÉG 
A BEIRATKOZÁS 
ÜGYINTÉZÉSÉRE.

Amennyiben az elektroni-
kus úton történő beiratkozás 
nem megoldható, lehetőséget 
biztosítunk a személyes ügy-
intézésre. A jelentkezések sze-
mélyes benyújtására naponta 
9-15 óráig tartunk nyitva, de 
időpontot előre telefonon kell 
egyeztetni. A személyes meg-
jelenéssel történő beiratkozás 
esetén a járványügyi helyzettel 
összefüggésben bevezetett fo-
kozott óvintézkedésekkel kell 
számolni.

A második szakaszban törté-
nő beiratkozás során csak egy 
általános iskolába kérhető a 
gyerme felvétele.

A gyermek felvételéről szóló 
értesítést követő két héten be-
lül a szülő / törvényes képvise-
lő nyilatkozatot tesz arról, hogy 
gyermeke számára a hit- és er-
kölcstan tantárgyat vagy etika 
tantárgyat választja, a hit- és 
erkölcstan tantárgy választása 
esetén melyik egyház hit- és 
erkölcstan oktatását kéri meg-
szervezni.

A szakértői bizottságok által 
kijelölt általános iskola felveszi 
a sajátos nevelési igényű gyer-
meket 2020. április 28-ig. A je-
lentkezésre a KRÉTA rendszer-
ben is lehetőség van, azonban 
a kijelölésről szóló dokumen-
tumot a szülőnek / törvényes 
képviselőnek vagy személye-
sen kell eljuttatnia az iskolá-
ba, vagy a másolatát megküldi 
postán, és az eredeti példányt 
majd tanévkezdéskor bemutat-
ja az intézményben.

Azoknak a szülőknek/
gondviselőknek, akiknek tan-
köteles gyermekük van és 
Kulcson állandó lakcímmel, 
vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkeznek, postai 
úton megküldtük a beiratko-
zásról szóló tájékoztatót, vala-
mint a jelentkezéshez szüksé-
ges nyomtatványokat. A kitöl-
tött lapokat az iskola postalá-
dájába lehet elhelyezni.
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Talán nem túlzok ha azt 
állítom, hogy a húsvét 
külsőségei a kislányok 
számára okozzák a 
legnagyobb izgalmakat. 

Most mikor az életünk minden 
területébe bele szólnak a korona-
vírussal kapcsolatos változások 
igazi szülői bravúr életben tarta-
ni a hagyományokat, úgy hogy a 
gyerekek számára mégis igazán 
izgalmas, és ünnepi legyen.

A kulcsi Komáromi család 
összességében jól éli meg a ka-
rantén létet Erika szerint, aki két 
kislányával a hat éves Jankával és 
a bölcsis Dorinával van most ott-
hon, miközben napközis tanár-

ként dolgozik az iskolában most 
pedig rajzot és technikát is tanít.    

– Az iskolai munkára éj-
szaka készülök, mert napköz-
ben a lányok teljes figyelmet 
igényelnek, tapasztalatom sze-
rint ők még nem tolerálják a 
home office-t. Ennek ellenére 
sok jó részét is látom a kény-
szerszabadságunknak, mert a 
gyermekeim olyan oldalát is 
megismerhetem most, amit a 
sokszor rohanó hétköznapok-
ban nem. Janka már nagycso-
portos ovis, aki az iskolába ké-

szül. Dorina pedig bölcsis, aki 
nagyon hiányolja a többi Zsebi 
babát. Reggel azzal ébrednek a 
lányok, hogy milyen feladatot 
kaptak az online csoportba a 
nevelőktől. A feladatokat olyan 
szorgalommal végezzük, hogy 
gyakran alapanyag hiányba ke-
rülünk, ezért néhány régebbi 
alkotásunkat hasznosítjuk újra 
vagy kreatív megoldásokat kell 
keresnünk a helyettesítésekhez. 
A meséket este hallgatjuk meg 
esti meseként. A legtöbb időt 
nálunk az alkotás és a művész 
közös fotójának elkészítése ve-
szi igénybe, abból is az a rész, 
míg annyira nyugton marad-
nak, hogy lehet egyet kattintani. 

A húsvéti készülődés ná-
lunk tojásfestéssel kezdődött, 
több technikával is díszítettünk 
tojást. Sütöttünk közösen kalá-
csot, mindjárt kettőt is mert az 
első azonnal elfogyott. Főztünk 
saját füstölésű sonkát és készí-
tettünk kis nyuszikat apa be-
vonásával OBI-s ötlet alapján, 
mert élőket nem lehetett kapni 
sehol. Nagyon jól tudjuk érez-
ni magunk itthon közösen, de 
azért már nem bánnánk, ha a 
bezártságnak vége lenne –mon-
da el Komáromi Erika. 

Húsvét 
karanténban
Saját készítésű nyuszival várták az ünnepet 

Mióta az új korona 
vírus-járvány átrendezte 
a mindennapjainkat, 
egyre többet lehet 
hallani, és sajnos 
tapasztalni is a 
gazdasági életre 
ható negatív 
következményeiről. 

Bizonyára olvasóink is szem-
besültek vele, hogy nap, mint 
nap szűkebb környezetük-
ben, hány és hány cég tevé-
kenysége szűnik meg egyik 
pillanatról a másikra. A virág 
kiskereskedelemmel foglal-

kozók közül is a legtöbben 
a bezárás mellett döntöttek, 
de Kulcson bőséges a kíná-
lat. A szokásoshoz képest e 
tekintetben nem, vagy alig 
lehet változást észrevenni. 
Pedig a járvány átírta a napi 
rutinjainkat, és a gazdasá-
gi szereplőket is letérítette a 
megszokott útról. A település 
virágboltjának tulajdonosa 
az általános  trenddel szembe 
megy, és nem zárta be kapu-
it. Kérdésünkre Felsőné Kata 
úgy fogalmazott, hogy amíg 
tud nyitva tart és kiszolgálja 
a kulcsiak igényeit.

Virág lesz!
Szép kínálattal várják a vásárlókat 

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 
ország bármely patikájában, gyógyszertárában most bárki 
kiválthatja, csak a beteg nevét és TAJ számát kell a gyógy-
szertárban bemondania. 

A fogászati ellátás a veszélyhelyzet ideje alatt he-
lyettesítéssel működik Rácalmáson dr. Jáky Ágota 
közreműködésével.

Köszönjük türelmüket és megértésüket. 
Dr. Neumann Helga jegyző
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Minden gyermek aki 
2020. augusztus  
31-ig betölti a 
harmadik életévét ez 
év szeptember 1-től 
legalább napi négyórás 
óvodai nevelésre 
kötelezett.  
A törvényi rendelkezés 
egyértelmű célja a 
gyermekek közösségbe 
integrálása. 

A közelmúltban volt az óvo-
dai és bölcsődei beiratkozá-
sok határideje. Az oktatási 
hivatal azt javasolta az érin-
tetteknek, hogy idén ne sze-
mélyesen, hanem a járvány 
terjedésének kockázatát elke-
rülve elsősorban elektronikus 
úton, vagy telefonon egyez-
tessenek az intézményekkel. 
Ezért Kulcson is a hivatalos 
iránymutatás szerint jártak 
el. A kulcsi gyerekek szülei-
nek, ha a Százholdas Pagony 
Óvodába és Bölcsődébe szán-
dékoztak beíratni csemeté-
jüket, amely egyébként is a 
kötelező óvodai felvételt biz-
tosítja számukra, akkor nem 
volt szükséges semmilyen 
külön intézkedést tenniük az 
ovi felé. Ebben az esetben a 
beiratkozáshoz elengedhetet-
len iratok bemutatására majd 
csak a gyermek első nevelési 
napján kerül sor. A óvoda 
a körzetükbe nem tartozó 
gyermekek felvételéről írás-
ban értesíti majd a szülőket 
és az érintett kötelező felvé-
telt biztosító óvoda vezetőjét. 
Az intézmény bölcsődés cso-
portjának esetében a  felvé-
tel az üres férőhelyek alapján 
történt. 

Kulcson, Rendné Pocsai 
Izabella intézményvezetőt a 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetőjét 
kérdeztük a pagony életéről.

– A veszélyhelyzet miatt 
a beiratkozásoknak idén kü-

lönleges rendje van. A koráb-
bi években megkaptuk az ön-
kormányzattól az összes érin-
tett gyermek adatait, és mi ke-
restük meg a családokat, hogy 
felmérjük az igényeket, így állt 
aztán össze az intézményünk-
be felvett gyermekek létszáma. 
Jelen helyzetben szintén meg-
kaptuk a fenntartótól a névsort, 
akiket átvezettünk az állomá-
nyunkba és vártuk azon szü-
lők jelentkezését, akik másho-
vá kívánják beíratni gyermekü-
ket. Azonban mindeddig csak 

egyetlen szülő jelezte felénk, 
hogy nem hozzánk fog jár-
ni kulcsi lakóhelyű gyermeke. 
Az adatok alapján 31 új óvo-
dásunk lesz, így a törvényileg 
meghatározott maximális lét-
számmal fogunk működni, 26-

28 fős csoportokban. Az új ovi-
sok két csoportba lesznek oszt-
va a Nyuszi és a Füles csoport-
ba. Füri Anikó és a kisbabája 
mellől visszatérő Pukli Szilvia, 
Farkasné Ica és Eisenberger 
Eszter óvónénik várják majd 
az óvodában őket. A bölcső-
dei egységünk az előjegyzések 
alapján, a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is „teltházas” lesz. 
A bölcsis Zsebibaba csoportba 
várhatóan 14 kisgyermek fog 
járni- mondta el tapasztalata-
it a beiratkozásokról a vezető.

Március 25-től zárva tart 
az intézmény, bár fel vagyunk 
készülve, hogy igény esetén 
ügyeletet biztosítsunk, de ed-
dig ezt nem kérték a szülők. 
Kollégáimmal online tartjuk 
a gyermekekkel a kapcsola-

tot, de részt veszünk az idős 
gondozásban is, és a napok-
ban megkezdjük a nyárra ter-
vezett felújításokat, hiszen re-
méljük, hogy hamarosan újra 
gyermekzsivajtól lesz hangos 
az épület.

Jó hír ebből a szempontból, 
hogy ha  hamarosan dolgozni 
kezdhetünk, abban az eset-
ben nem fogunk nyári szüne-
tet tartani, így augusztusban 
is lesz ovi és bölcsi Kulcson 
– tájékoztatott a kulcsi óvo-
da vezetője.

Milyen az élet karantén idején 
a Százholdas Pagonyban?
Beiratkozásokról és a rendhagyó tapasztalatokról kérdeztük az intézményvezetőt  

Elnéptelenedett játszótér a Százholdas Pagonyban
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő- 
testülete rendelet tervezetet kíván a lakosság 
elé tárni, hogy elmondhassa véleményét és akár 
javaslatot is tehessen a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeivel kapcsolatban. Itt a lehetőség, 
hogy kulcsiként a szavazáson kért x-en túl 
beleszólhassunk lakóhelyünk rendelkezéseibe, 
szabályaiba. Kérjük adjon hangot a meglátásainak, 
alkossuk meg így együtt a saját szabályainkat.

A település vezetése 2020. május 8-ig várja minden kulcsi javas-
latait, melyeket írásos formában küldhetnek el a település pol-
gármesteri hivatalába, vagy gyorgy.fekete.88@gmail.com e-mail 
címre. Az újság véges lehetőségei miatt lapunk hasábjain a ta-
pasztalataink szerint nagyobb visszhangot keltő témákat részle-
tezzük, azonban a rendelet tervezet a hivatalos kommunikációs 
eszközök mindegyikéről teljes terjedelmében elérhető lesz.  Jelen 
anyag most még csak egy általános leírás, nem tartalmazza sem 
a képviselőtestület, sem pedig az eddig beérkezett lakossági vé-
leményeket, az anyagot Kulcsra kell majd szabni.

TEMETŐ HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ 
MAGATARTÁSOK

8. § 
(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást kö-

vet el, aki
a) Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a te-

metőkről és a temetkezésről szóló 3/2013. (II. 28.) Ön kor-
mányzati rendeletének 11. § (1) bekezdése a)-j) pontjában 
foglaltakat megsérti,

b) a köztemetőben a gyertyagyújtás során tűzveszélyt okoz,
c)  a köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-mo-

torkerékpárral és kerékpárral behajt, és ott közlekedik.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt tiltás nem vonatkozik a 

mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat vég-
zőkre.

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL 
KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ 
MAGATARTÁSOK

9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a te-
lepülési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 

15/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendeletében foglalt 
rendelkezéseket megsért:

b)  az a személy vagy szervezet, amely a község közigazgatá-
si területén a szolgáltatáson kívül települési szilárd hulla-
dékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít,

c)  az ingatlantulajdonos, aki
ca) aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
cb) a keletkezett hulladékot nem a szolgáltató szállítóesz-

közéhez rendszeresített, erre e célra biztosított matri-
cával ellátott gyűjtőedényzetben,

cc) nem a szolgáltató szállítási szabályzatában meghatáro-
zott szállítás napján a szállítójármű elhaladásának idő-
pontjáig helyezi el a közterületen,

d) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanás-
veszélyes anyagot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet 
vagy egyéb, a begyűjtést végző vagy más személyek életét, 
testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el,

e)  aki a gyűjtőedény tisztán tartásáról, karbantartásáról nem 
gondoskodik,

f)  aki a saját tulajdonú ingatlanán települési szilárd hulladé-
kot halmoz fel,

g)  aki az elszállítást követően, az elszállítást követő napig 
nem gondoskodik a gyűjtőedényzet közterületről saját 
ingatlanra történő beviteléről.

Mi a véleménye a közösségi együttélésről?
Itt a lehetőség, hogy ön is beleszóljon az önkormányzásba konkrét javaslataival  
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Mi a véleménye a közösségi együttélésről?
Itt a lehetőség, hogy ön is beleszóljon az önkormányzásba konkrét javaslataival  

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL 
KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ 
MAGATARTÁSOK

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendeletében fog-
laltakat megsérti,

b)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, vagy nem az arra jogosult szolgáltatóval vé-
gezteti el a szállítást,

c)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos elszállítást jogosulatlanul végzi vagy végez-
teti,

d)  szolgáltatóként a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz eredetét és elhelyezését nem tudja meg-
felelően igazolni, illetve a folyékony hulladék elhelye-
zését nem az arra kijelölt telephelyen végzi,

e)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet saját 
vagy szomszédos ingatlanra, ásott, fúrt kútba kilocsolja, 
kiszivattyúzza.

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, 
KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE 
VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az,

a)  aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. 
(VIII. 27.) önkormányzati rendeletének 3. § - 17 § -aiban 
foglalt rendelkezéseket megsérti,

b)  aki a közterület tisztítása, gondozása során összegyűjtött 
közterületi hulladékot nem a saját ingatlanán helyezi el,

c)  az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, keres-
kedelmi egység, vállalkozó, amely
ca) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szeny-

nyeződést nem szünteti meg, közterületen a szüksé-
ges takarítást nem végzi el, téli időszakban a síkosság-
mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,

cb) üzletének, telephelyének bejárata mellett nem helyez 
el szabványosított kézi hulladékgyűjtőt, és annak ürí-
téséről nem gondoskodik,

cc) a működés során keletkezett szemét rendszeres el-
szállításáról nem gondoskodik,

cd) az üzlet, telephely előtti és melletti járdát nem meg-
felelő rendszerességgel takarítja, a nyitva tartás ideje 
alatt nem tartja folyamatosan tisztán, zárás előtt nem 
takarítja össze,

d) a közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény 
szervezője, aki az esemény időtartama alatt a várható for-
galomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üze-
meltetéséről, valamint az esemény alatt és azt követően a 
területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, 
továbbá a terület visszaadását követően eredeti állapotá-
nak megfelelő helyreállításáról nem gondoskodik.

ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE 
VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az az állattartó,

a)  aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az állattartás helyi szabályiról szóló 13/2015. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,

b)  a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát ki 
közterületre, vagy nyilvános helyre, hogy nem tart ma-
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gánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfe-
lelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,

c)  lakóház közös használatú helyiségében vagy épület-
részén, udvarán a tulajdonában lévő vagy felügyelete 
alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távo-
lítja el,

d) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség 
szükség szerinti takarításáról, fertőtlenítéséről, az állat-
tartó épületekben és környezetében a rovarok és rágcsá-
lók rendszeres irtásáról,

e)  közterületen haszonállatot tart vagy legeltet, azt az in-
gatlanáról azt felügyelet nélkül kiengedi,

f)  közterületen ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,
g)  játszótérre állatot bevisz.

KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK 
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ 
MAGATARTÁSOK

13. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köz-
terület-használat helyi szabályozásáról szóló 10/2013.(VIII. 
1.) Önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti:

b) aki a R. 3. § (2) és 14. § (1) bekezdésében felsorolt tevé-
kenységhez nem kér közterületi engedélyt, és tevékeny-
ségét ezen engedély hiányában végzi

c) a község közterületén plakátot nem az erre kijelölt he-
lyen helyez el,

d) hangos reklámozási tevékenységet közterület-használati 
engedély nélkül, illetve az engedélyben meghatározott 
útvonaltól eltérően végez,

e)  22 óra és 6 óra között teher-, személy-és áruszállításra 
szolgáló, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet köz-
területen tárol,

f) a község területén lévő közparkokat, köztárgyak környe-
zetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányo-
kat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal 
gépkocsival, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral 
használja,

g)  közterületen olyan tárgyakat helyez el, amely mások 
testi épségét veszélyezteti, továbbá a gyalogos, jármű 
és gépjármű forgalmat akadályozza,

Mi a véleménye a közösségi együttélésről?
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h) aki a közterület engedélyezett használatát követően a 
terület eredeti állapotát nem állítja vissza,

i) aki az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve egyéb 
középületeket összefirkálja, azokra graffitiket fest

j)  közterületi névtálát, házszámtáblát, szöveges ismer-
tető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogo-
sulatlanul kihelyez vagy leszerel,

k) az önkormányzat hirdetőtábláira kitűzött, idejétmúlt, 
vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett 
rendezvény megvalósulását követő 5 napon belül nem 
távolítja el.

l)  építési, bontási, tatarozási munkák, közműépítéssel 
kapcsolatos tevékenység során, a por és egyéb szeny-
nyeződés közterületre kerülésének megakadályozásá-
ról nem gondoskodik,

m) az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét szük-
ség esetén a környező közterülettől nem zárja el,

n) munkálatok végzése során a közterületen keletkező 
építési törmeléket a befejezést követő 48 órán belül 
nem szállíttatja el, és a közterületet nem állíttatja 
helyre,

o) építési munkálatok, valamint egyéb, a közterületek 
igénybevételével járó tevékenység során a közterüle-
ten lévő fákat, közterületi műtárgyakat nem látja el 
védőburkolattal, illetve közterület megrongálása ese-
tén az eredeti állapotot nem állítja helyre,

p) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzeme-
lése során a közterületet érintő szennyeződést nem tá-
volítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem 
állítja helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intéz-
kedésével nem előzi vagy szünteti meg,

q)  közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén 
annak befejezése után a közterületet rendeltetésének 
megfelelő állapotába nem állítja helyre,

r)  közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot önt ki, válo-
gat vagy szétszór,

s) közterületi játszótéren, buszváróban dohányzik,
t)  közterületen, az általa felügyelt, vezetett állat részéről 

okozott szennyeződés eltakarításáról nem gondosko-
dik,

u)  mozgó járműből szemetet közterületre kiszór, vagy nem 
gondoskodik a szemét úttestre szóródásának megaka-
dályozásáról.

8. FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉVEL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ 
MAGATARTÁSOK

14. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, 
aki a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó

a) fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,

b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó köte-
lezettségét nem teljesíti,

c) fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékeny-
séget végez, amelynek következtében annak élettartama 
vagy értéke csökken.

9. AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉRE, VALAMINT A SZABADTÉRI 
TŰZGYÚJTÁS HELYI SZABÁLYAIRA 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
MEGSÉRTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
MAGATARTÁSOK

15. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki

a)  avart és kerti hulladékot az április 16-tól október 14-ig 
terjedő időszakban, illetve az október 15. és április 15. 
közötti időszakban ünnepnapon éget,

b) avart és kerti hulladékot Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köz-
tisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkormányzati ren-
deletének 18-19. §-ában foglalt előírásaitól eltérően éget,

c)  az avar és kerti hulladék égetésekor, valamint a főzés és 
sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtás során nem 
gondoskodik a tűzrendészeti szabályok betartásáról.

10. ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 
MEGSÉRTÉSE

16. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a)  a nappali – reggel 6 és este 22 óráig terjedő – időszak-

ban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint az április 
15. és szeptember 30. közötti időtartamban éjszakai idő-
szakban bármilyen időtartamban közterületen megtar-
tott rendezvényen engedély nélkül üzemeltet hangosí-
tó berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét.

b) lakó-és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 7.00 
óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, illetve kár-
elhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatás-
sal járó építkezési, felújítási, karbantartási, kertekben 
kertépítési és fenntartási munkákat, illetve tevékenysé-
get végez,

c)  lakó-és üdülőingatlanokban vasárnap 12 órától hétfő  
7 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, illetve kár-
elhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatás-
sal járó építkezési, felújítási, karbantartási, kertekben 
kertépítési és fenntartási munkákat, illetve tevékeny-
séget végez,

d)  este 22 órától reggel 7 óráig a szabadban, vagy nyitott 
ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, 
zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja.

e)  Nehézgépjármű motorját indokolatlanul járatja, gép-
jármű motorját túráztatja, feltúráztatott motorral já-
ratja. 

Mi a véleménye a közösségi együttélésről?
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Az élelmiszerek érintettsége
Szigorú szabályok érvényesek  

A COVID-19 koronavírus 
elsődlegesen légúti 
vírus, amely a 
nemzetközi szervezetek 
tájékoztatója szerint 
elsősorban közvetlenül 
emberről emberre 
terjed cseppfertőzéssel. 

Bár a legfrissebb eredmények 
szerint a vírust kimutatták fer-
tőzött személyek vizeletében 
és székletében, nincs eviden-
cia sem a jelen járvány, sem a 
korábbi koronavírus járvány 
esetén élelmiszerekkel terjedő 
fertőzésre. 

Hasonlóan az influenza és 
más légúti kórokozók terjedé-
séhez, az új koronavírus egyik 
terjedési módja a cseppfertőzés, 
melynek során a fertőzött em-
ber köhögése vagy tüsszentése 
során a levegőbe kerülő, a kór-
okozót tartalmazó nyálcseppek, 
légúti partikulumok a közelben 
álló másik ember orrára vagy 
szájára kerülnek, illetve esetleg 
a tüdőbe belégzésre kerülnek. 

Egy másik lehetséges terje-
dési mód, ha egy ember a kór-
okozót tartalmazó nyálcsep-
pekkel, légúti partikulumokkal 
szennyezett felületek vagy tár-
gyak érintése után kezével a sa-
ját orrához, szájához vagy sze-
méhez nyúl.

A terjedési módot figyelembe 
véve, az eddig rendelkezésre ál-
ló információk alapján elmond-
ható, hogy a csomagolt élelmi-
szerek külső csomagolásán a ko-
ronavírus, az egyéb csomagolási 
felületre jellemző módon na-
gyon rövid ideig képes életben 
maradni, ezáltal fertőzni, tekin-
tettel arra, hogy a koronavírus 
felépítéséből adódóan érzékeny 
a beszáradásra, az UV fény ha-
tására, valamint a környezeti hő-
mérsékletre. Hosszabb ideig tör-

ténő életben maradásához min-
den esetben élő sejtre, szövetre 
van szükség.

Magyarországon kívülről 
történő csomagolt élelmiszer 
importálása esetén a gyártótól, 
forgalmazótól minden esetben 
elvárás, hogy az élelmiszerek 
felületén ne fordulhasson elő 
semmilyen olyan szennyező-
dés, vírust tartalmazó váladék 
mely a raktározás, rakodás, szál-
lítás, áruátvétel és csomagolt 
élelmiszer magyarországi for-
galmazása során veszélyeztet-
né a láncban résztvevő dolgo-
zókat és a vásárlókat. Tekintettel 
arra, hogy a fent említett, koro-
navírus felépítéséből adódó ér-
zékenység miatt a vírus, a cso-
magolt élelmiszerek felületére 
kerülve rövid időn belül elpusz-
tul, minimális annak valószínű-
sége, hogy a Magyarországra 
beszállított csomagolt élelmi-
szerek részt vennének a koro-
navírus közvetítésében. Igaz ez 
a fagyasztva, hűtve, valamint a 
környezeti hőmérsékleten tör-
ténő csomagolt élelmiszerek 
szállítására egyaránt. 

Gyanús szennyeződés esetén 
javasolt a csomagolt élelmiszer 
felületét, olyan vírusölő hatású 
szerrel letörölni, mely a cso-
magolóanyagot nem károsít-
ja. Munkavédelmi és járvány-
ügyi érdekből a szállításban 
és az áruátvételben résztvevő 
személynek egyszer-használa-
tos gumikesztyű biztosítása és 
használata szükséges.

Nem csomagolt élelmisze-
rek estében (zöldségek, gyü-
mölcsök) a felületükön történő 
koronavírus túlélési esély a cso-
magolt élelmiszerhez hasonló-
an nagyon alacsony. A szállí-
tás és lerakodás szabályait a 
fent leírtak szerint kell végez-
ni. Zöldségek-gyümölcsök fel-

használása és fogyasztása előtt 
minden esetben javasolt a fe-
lületük alapos folyóvizes lemo-
sása. Ez azért is hasznos, mert 
esetlegesen növényvédőszer-
maradványok és egyéb káros 
anyagok is lehetnek a zöldsé-
geken, gyümölcsökön melye-
ket így szintén eltávolíthatunk.

A hideg vizes lemosás a 
szennyeződések jelentős ré-
szét eltávolítják, de vannak 
olyan gyümölcsök és zöldsé-
gek, amelyek legalább két-há-
rom lemosást igényelnek egy-
más után. Ilyen a szőlő, alma, 
szilva, mangó, őszibarack, kör-
te, paradicsom, a zöld leveles 
zöldségek, mint a spenót, sós-
ka vagy a kelkáposzta. 

Leghatékonyabb megol-
dás persze a hámozás, de nem 
minden esetben használható. 
Például szőlőt vagy ribizlit ne-
héz lenne meghámozni. De pél-
dául a saláták és káposzták ese-
tében tanácsos a külső leveleket 
eltávolítani és csak azokat hasz-
nálni, amelyek már nem érint-
keztek a külvilággal. Fontos tud-
ni, hogy mosogatószerrel nem 
érdemes megtisztítani élelmi-
szert, például dinnyét. Ugyanis 
a gyümölcs pórusain át beszi-
várog a vegyi anyag és így még 
több vegyszer lesz benne, mint 
szeretnénk.

Az élelmiszerek esetében 
fontos kiemelni továbbá, hogy 
azok hőkezelése minden eset-
ben megöli az esetlegesen elő-
forduló vírusokat, így a főzés, 
sütés és a melegen fogyasztan-
dó ételek élelmiszer-biztonsá-
gi szempontból meghatározott 
+63oC feletti hőmérséklete élet-
képtelenné teszi a koronavírust, 
jellemzően 60 0C felett elpusz-
tulnak, így pár perces forralás-
sal, sütéssel bizonyosan elpusz-
títhatók.

Különleges élelmiszer-biz-
tonsági hatósági intézkedések 
nem indokoltak a jól működő 
minőségbiztosítási, élelmiszer-
biztonsági rendszer, az alapve-
tő higiénés rendszabályok be-
tartása garantálhatja azt, hogy 
a vírus zöldségek, gyümölcsök 
útján ne fertőzhessen, ez az út 
ne segítse elő terjedését.

Vendéglátóhelyekre vonatko-
zó alapvető szabályok
A vendéglátóhelyek esetében 
– az élelmiszer-biztonsági sza-
bályok maradéktalan betartása 
mellett – törekedni kell a dol-
gozók és a fogyasztó vendégek 
egészségének megőrzésére egy-
aránt. Fel kell készülnie min-
den vendéglátóhelynek arra, 
hogy elegendő számban és 
mennyiségben rendelkezésre 
álljon vírusölő hatású (virucid) 
kéz-fertőtlenítőszer, valamint 
szintén virucid hatású moso-
gatószer, felület-fertőtlenítő-
szer és takarítószer. Minden 
esetben a gyártó által magyar 
nyelven feltüntetett használati 
utasításban megadott mennyi-
séget kell felhasználni.

Javasolt a vendégek szociá-
lis helyiségébe szintén fertőtle-
nítőszeres folyékony szappant 
biztosítani, vagy a bejárat köze-
lében kéz-fertőtlenítőszer ada-
golót kihelyezni. 

A kiszolgáló pultokban a 
készpénzes fizetés során min-
den esetben kerülni kell a pénz 
és a csomagolatlan élelmiszer-
rel történő érintkezést, mely 
külön személyzet beállításával, 
fogóeszköz, papírszalvéta, vagy 
egyszer használatos kesztyű al-
kalmazásával oldható meg. A 
gyorséttermi „drive”-ok eseté-
ben is lehetőség szerint legyen 
különválasztva a fizetés és az 
étel kiadás. 
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A Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
környezetvédelemért 
felelős külsős tagját 
Halász Tibort szomorú 
eset ihlette meg. 

A Hullám utca alatti kulcsi 
Duna-parti szakaszon a köz-
elmúltban két fűzfa sajnálato-
san elpusztult, amelyet emberi 
kéz okozott. Sajnos a favágók 
emberi mivolta, legalábbis a 
gondolkodó és felelősségteljes 
minőségében erősen megkér-
dőjelezhető a cikk írója(és a 
szerkesztők) szerint ebben a 
történetben, de ennek eldön-
tését mi az olvasókra az illeté-
kesek pedig majd a hatóságok-
ra bízzák.

Elsőként azt emelem ki, 
hogy legtöbben még csak nem 

is gondolják, hogy a saját tel-
ken lévő fák kivágására is sza-
bályok vonatkoznak, rendele-
tek teszik egyértelművé, mi a 
teendő, ha fűrészt ragadnánk. 
Ezek a rendeletek nem egysé-
gesek, ezért fontos, hogy min-
dig tájékozódjunk a helyi ön-
kormányzatnál a lakóhelyün-
kön érvényes szabályozások-
ról. Le kell szögezni, hogy a 
rendeleteknek nem az a célja, 
hogy minél több bírságot, bün-
tetést lehessen kiszabni, hanem 
az, hogy a zöldfelületet, a kör-
nyezetet igyekezzenek megóv-
ni az ok nélküli pusztítástól. 

Általánosságban elmond-
ható, hogy a fakivágás tevé-
kenységet a fák védelméről szó-
ló 1970. június 21-én kelt 21. 
számú Kormányrendelet, vala-
mint helyi szinten önkormány-
zati rendeletek szabályozzák. A 

legtöbb helyen a fakivágás sa-
ját telken is engedélyköteles, 
tehát nem igaz az, hogy a sa-
ját kertünkben azt csinálunk, 
amit akarunk. Minden esetben 
ha fakivágáson gondolkodunk, 
legyen az külterület vagy bel-
terület forduljunk a település 
jegyzőjéhez.

Másod ízben nagyon fon-
tosnak tartom a történ-
tek kapcsán megosztani la-
kótársaimmal, hogy a csú-
szás veszélyes területen ti-
los kivágni fát. A területen 
élők életét, életkörülménye-
it veszélyeztetik a fakivá-
gók. Jelen esetben a terület 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatósághoz tartozik, így a 
cselekedet ebből a szemszög-
ből is illegális és büntetendő.

Harmad sorban, ha azt vizs-
gáljuk, hogy egy ekkora fa ön-

magában egy élőhely, tehát a 
„baltás” a fákon élő élőlények 
életkörülményeit, illetve élet-
feltételeit szüntette meg, ame-
lyek így zsugorodtak, elpusz-
tultak. Ezen kívül a fás terüle-
tek közvetetten (eróziós, def-
lációs hatások mérséklése) és 
közvetlenül is hatással vannak 
élő- és élettelen környezetük-
re. Ebben a helyzetben legin-
kább a talajtartó képessége a 
legfontosabb a partfal csúszás 
végett.

Befejezésképpen a történet-
hez azt fűzném hozzá, hogy ha 
szerencsénk van, a fűz képes 
megújulni de sajnos már soha 
nem lesz fa alakú, csak esetleg 
cserjeként  tud majd tündököl-
ni. Nem szabad soha elfelejte-
nünk, hogy „a Földet nem apá-
inktól örököltük, hanem uno-
káinktól kaptuk kölcsön”.

Duna-parti fűzfáink emlékére
A fakivágás a legtöbb helyen engedélyköteles, de csúszásveszélyes területen tilos  
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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.

A jelenlegi 
egészségügyi 
veszélyhelyzettel 
kapcsolatban kerestük 
meg Kulcs háziorvosát 
dr. Fenyvesi Bélát.

– Nincs változás, mindent ami 
a médiákon keresztül elhang-
zik a koronavírus-fertőzésről 
és annak megelőzéséről, veszé-
lyeiről nagyon komolyan kell 
vennünk és be kell tartanunk. 
Tisztában vagyok vele, hogy 
egyre nehezebb-saját csalá-
domban is tapaszta-
lom- de csak így le-
het megóvni az idő-
seket, hisz számukra 
a betegség rendkívül 
nagy kockázattal 
jár és nagyon rossz 
kilátásaik vannak a 
gyógyulást tekintve.

Ezért minden-
kinek be kell tarta-
nia, hogy senki ne 
menjen sehová. Ha 
mégis muszáj, vi-
seljünk szájmaszkot 
és gumikesztyűt. Ne 
menjünk tömegbe, 
és egymáshoz egy 
méternél közelebb. 
Étkezzünk kiegyen-
súlyozottan. Krónikus meg-
betegedés esetén fogyasszunk 
C és D-vitaminokat. Mi dol-
gozni fogunk, ha ide telefonál, 
E-receptet készítünk, amely a 
telefonhívást követő egy órán 
belül, a beteg nevével, TAJ 

számával és személyigazolvá-
nyunkkal bármely patikában 
kiváltható.

Ha valaki lázas és köhög, 
akkor hívja fel bármelyik te-
lefonszámunkat. Jelenleg tele-
fonos rendelést folytatunk, hi-
szen fontos, hogy mi orvosok 
se fertőződjünk meg.

A környékünkön és Kulcson 
nincs tudomásom koronavírus 
megbetegedésről, hárman vol-
tak karanténban azonban ered-
ményeik nem igazolták be a 
gyanút. Fontos, hogy szűrés-

re csak akkor van lehetőség, 
ha van megalapozott gyanú a 
betegségre- tájékoztatott a há-
ziorvos.

Elérhetőségek: 
+36 (70) 639-0169 mobil, 
06 (25) 254-991 vezetékes

Helyzetjelentés
Minden korlátozó szabályt be kell tartani 
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Sok szeretettel köszöntöm a 
kedves Olvasókat a Mária út 
nevében ismét. Hasábvadász 
hittanunk, mely a Mária út kez-
deményezése, következő témá-
ja előtt nézzük meg, hogy miről 
is beszéltünk eddig. Beszéltünk 
a keresztségről, a hét szent-
ségről és az Anyaszentegyház 
felépítéséről. Láttuk, hogy ho-
gyan épül fel az egyház, kik 
lehetnek a tagok és hogy ho-
gyan lehetünk tagok. Szélesebb 
körből közelítettük meg Isten 
egyházát, és most elérkeztünk 
mindennek a központjába. 
Nemcsak hittanóráink köz-
pontjához, hanem ténylegesen 
mindennek a központjához, a 
Szentháromsághoz. Vágjunk is 
bele.

Betéve kell tudja minden 
kis hittanosnak ezt a 2 mon-
datot: A Szentháromság az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek. 
Szentháromság Egy Isten. 
Ezzel igazából a lényeget el is 
mondtuk, és itt abba is hagy-
hatnánk, de hogy ne legyen hi-
ányérzetük, azért elmondanék 
erről még néhány gondolatot.

A legnagyobb fejtörést az 
okozza az ember életében, 
hogy hogy lehet 3 és mégis 
1. Ne aggódjanak, ha felme-
rül Önökben a kérdés. Emiatt 
ne érezzék magukat hitetlen-
nek vagy butának. Ez már a 
kezdet kezdetén fejtörést oko-
zott a nagy hittudósoknak is. 
A pápának pedig „fejfájást” is 
okozott a sok félremagyarázó, 
akik kisebbítették pl. Jézus sze-

mélyét. Ilyen volt pl. Áriusz. 
Ő szerint Jézus nem volt Isten, 
csak Isten legkiválóbb teremt-
ménye, akit Isten, az Atya meg-
istenített. Hasonló volt csupán, 
de nem volt egyenértékű. Végül 
325-ben az ún. Nikaiai zsina-
ton ezt tisztázták, és létrehoz-
ták a Szentháromságról szóló 
dogmát, majd ehhez hozzá-
tettek egy kicsit, hogy minél 
egyértelműbb legyen, amit a 
miséken is el szoktunk mon-
dani: Nicea-konstantinápolyi 
Hitvallásthitvallás, vagy is-

mertebb nevén „hosszú 
Hiszekegy”. Lényegében ez 
azt jelentette, hogy kimond-
ták hivatalosan is azt, amit az 
egyház nagyobb része is gon-
dolt. Az Atya, a Fiú (Jézus) és 
a Szentlélek együtt Isten és az 
„Isten”, mint jelző mindhár-
muknak kijár és megillett.

„Na jó, ez már nekem sok! 
Akkor sem hangzik egynek! 
– kiálthatunk fel. Nézzük 
is meg gyorsan, hogy mitől 
egyek. Hogyha innentől kezd-

ve a kedves Olvasó maradék-
talan magyarázatot vár, ak-
kor el kell, hogy keserítsem. 
Sajnos nem fog kapni. Nem 
azért, mert nem akarok, ha-
nem inkább azért, mert nem 
tudok. A Szentháromság misz-
tériumába (szent titka) nálam 
sokkal okosabb emberek bics-
kája is beletört. De azért nem 
adom fel, és megpróbálkozom.

Ez egy kicsit hasonló ah-
hoz, hogy léteznek különbö-
ző fajtájú, nemzetiségű em-
berek, mégsem mondjuk azt 

pl., hogy a német ember nem 
ember. Mitől ember az ember? 
Belső és külső tulajdonságai-
nak együttesét és lényegét te-
kintve mondjuk egy emberre, 
hogy ember. Így van ez Istennél 
is. Az Atya, a Fiú (Jézus) és a 
Szentlélek tulajdonsága az „is-
tenség”, mint minden ember-
nek az „emberség”. És ehhez 
az „istenség” tulajdonsághoz 
szervesen kapcsolódik a sze-
retet, mint belső és mint kül-
ső tulajdonság. A szeretet ál-

tal kapcsolódik egybe ez a há-
rom Személy és válnak egyé, 
még ha meg is különböztetjük 
őket szóban cselekedeteik alap-
ján. Így kell nekünk egyé válni 
az Istennel, ahogy Jézus mond-
ja: „Amint te, Atyám bennem 
vagy s én benned, úgy legye-
nek ők is eggyé bennünk”, a 
szeretet által: „Új parancsolatot 
adok nektek, hogy szeressétek 
egymást: ahogyan én szerette-
lek titeket, ti is úgy szeressé-
tek egymást!”

Ennek okán mondhat-
juk, hogy Atyaisten, Fiúisten 
és Szentlélek Úristen. Az 
Ószövetségben nem találunk 
nyílt jelet a Háromságra, mert 
ez Jézus és az Ő eljövetele által 
világosodik meg számunkra. 
Általa közvetve tudjuk, hogy a 
Három Személy egymás iránti 
tökéletes és túlcsorduló szere-
tet által lett a világ és ami ben-
ne van megteremtve. Ezért van 
elképzelésünk a szeretetről, és 
ezért vágyódik az ember a sze-
retetre. Mert az Isten képére 
lettünk teremtve, és az Ő tö-
kéletes képe a szeretet, ahogy 
olvashatjuk: „Aki nem szeret, 
nem ismeri az Istent, mert az 
Isten szeretet.”

Ha felkeltette a kedves 
Olvasó érdeklődését a cikk, ak-
kor keresse fel az iec2020.hu 
oldalt, ahol az Eucharisztiáról 
és a Kongresszusról is olvas-
hat, vagy a mariaut.hu oldalt.

Isten áldjon mindenkit!

Győri Balázs István

Hittanóra a Mária úttól
Mindennek a központja, a Szentháromság 

Forrás:pixabay
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Az egész világot bejáró 
új koronavírus járvány 
sötét fellegei borítják 
kicsiny falunk egét is. 
Azonban „a baj ban 
ismerszik meg az 
ember” mondás 
élő példája az a 
néhány önkéntes, 
civil összefogás 
és megmozdulás, 
amelyek mégis egy 
kis derűt hoznak a 
mindennapjainkba. 

Több önkéntes kezdeményezés 
is elindult az elmúlt időszakban. 
Mivel a jelen járványügyi hely-
zet miatt az egyik legfontosabb 
védőeszközt, a szájmaszkot, 
egy ideig gyakorlatilag lehetet-
len volt beszerezni, mert nem 
csak az ezzel foglakozó boltok 
polcairól, de a webáruházak 
kínálatából is pillanatok alatt 
eltűnt, csak néhány lelkiisme-
ret hiányában szenvedő, a gyors 
haszon reményében csillagá-
szati árakon kínáló árustól le-
hetett beszerezni. Ez motiválta 
többek között a két lelkes 
kulcsi önkéntest, Sárosiné 
Csizmadia Rozáliát és 
Vízi Ritát, akik felaján-
lották, hogy minden 
felnőtt kulcsi lakos 
számára elegendő 
szájmaszkot varr-
nak. Nem kis fába 
vágták a fejszéjüket, 
hiszen közel 3000 
darabról van szó. 
Egy Budakalászi vál-
lalkozótól kiszabva- 
díjtalanul végzi a sza-
bást- érkeztek hozzájuk 
a maszkok, amiket aztán 
ők megvarrtak. Az önkor-
mányzat nagy örömmel és há-
lával fogadta a felajánlást, és az 
anyagköltséget természetesen 

megtérítették, valamint a száj-
maszkok kiszállításáról is gon-
doskodtak az idősek számára. 

Egy másik varrás tudását a 
közjóra fordító kulcsi önkén-
tes Pádár Edit 
szintén 

 maszkokat varr. Először kizá-
rólag grátisz darabokat készített, 
de az igények olyan mértékben 
megnövekedtek, a megrendelők 

köre olyan jelentősen meg-
nőtt- például 

temet-

kezéssel foglalkozó vállalkozás, 
gyártó üzem-, hogy a rendelke-
zésére álló alapanyag értékében 
jutányos, önköltségi áron jut-
hatnak hozzá a szájmaszkok-
hoz Kulcs település lakói, illet-
ve bárki, akinek szüksége van rá. 
A megrendelések mellé, mindig 
tesz néhány ajándék maszkot is 
a csomagba és gyakran spontán 

„maszk osztást is végez”, ez-
zel is elősegítve, hogy min-

denkinek jusson ebből a 
fontos, a megelőzést és 

a fertőzés terjedését 
megakadályozó vé-
dőeszközből. 

Azt hiszem, bát-
ran kijelenthetjük, 
szerencse, hogy 
ilyen jó érzésű em-
berek élnek közöt-
tünk, akiknek a se-

gítségére az, ilyen 
szorult, vészterhes 

időkben is számítha-
tunk. Hálásak vagyunk 

mindazoknak akik, így, 
vagy úgy de kiveszik a részü-

ket a feladatokból, ha a szük-
ség, úgy hozza.

Szájmaszkot minden kulcsinak!
Kiveszik a részüket a feladatokból, ha a szükség úgy hozza  

Sárosiné Csizmadia Rozália és Vízi Rita által készített maszkokat osztanak a Faluházban

 
Mik lehetnek  

a lakossági maszkviselés 
előnyei?

A szövetmaszkoknak legfontosabb funkciójuk, hogy 
az enyhe tünetekkel rendelkező vagy teljesen tünetmentes 

emberek ne adják át a lappangó vírust a környezetüknek. Mivel a 
vírus hosszan lappanghat minden tünet megjelenése nélkül, így sokan 

mennek utcára és emberek közé úgy, hogy tudtuk nélkül szórják apró 
cseppek formájában a már ürülő vírust. Érdemes ezért mindenkinek, aki 

közterületen közlekedik és emberekkel nagy eséllyel találkozik, orrot és szájat 
fedő orvosi maszkot vagy szövetmaszkot hordania. A maszk nem szűri ki a 
jelenlegi járványt okozó új koronavírus méretű részecskéket, azonban tudják 
csökkenteni az esetlegesen be jutó víruspartikulumok számát azáltal, hogy 
a beszélgetés, köhögés, tüsszentéssel szóródó cseppek a maszk felszínére 
kerülnek, nem pedig az arcbőrre vagy közvetlenül a nyálkahártyákra. A vírus a 
különböző felszínek kézzel történő érintésével, majd a kézzel arc, száj, szem, orr 
érintésével is terjed. A maszkviselés önmagában csökkenti az arc szennyezett 
kézzel történő közvetlen érintésének lehetőségét. A maszk közterületeken 
történő viselése magunk és a körülöttünk levők viselkedését is po-

zitívan befolyásolhatja járványügyi szempontból. Figyelmezteti a 
körülöttünk lévőket a megfelelő távolság betartására, illetve 

arra, hogy ha bármilyen kontaktust kell felvennünk annak 
idejét a lehető legrövidebbre csökkentsük az érintkezés 

kerülésével és az ajánlott távolság (minimum 
2 méter) betartásával. (Forrás: mok.hu)


