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

XIII. évfolyam, 5. szám 2020. június

Kedves Olvasónk!
Bizonyára észrevette, hogy most egy héttel később kapta a Krónikát. 

A következőkben minden hónap utolsó péntekjén lesz lapzára és minden hónap első hétvégéjén jelenik meg az újság. 
Ha nem kap Kulcsi Krónikát online is elolvashatja az újságot a www.kulcs.org oldalon, 

ahol bővített tartalmat és képgalériákat is nézegethet.

Semmi nem lesz már a régi

Tagadhatatlanul megváltozott körülöttünk a világ. Az elmúlt hónapok során történt események gyökerestül felforgatták 
az életünket. Világjárvány, karantén, időjárási és természeti katasztrófák, gazdasági összeomlás, csak néhány dolog, 
melyekkel nap, mint nap szembesültünk. Mindnyájan érezzük, hogy rossz irányba mentünk. Bolygónk benyújtotta a 
számlát. Hogyan is gondolhattuk, hogy ezt a végtelenségig lehet csinálni. Megfeledkeztünk arról, hogy a természettel 
szimbiózisban élünk, ha valamit elpusztítunk a felelőtlenségünk miatt, elkezd borulni a dominó, egyik a másik után. 
A kérdés, csak az, lesz-e lehetőségünk jóvá tenni, helyreállítani az általunk okozott károkat? Vagy a Föld végképp 
benyújtotta a számlát? Akaratunkon kívül behúzták azt a bizonyos féket. Lelassult az életünk, megtanuljuk megbecsülni 
az élet, olyan „apró”, már- már elfeledett értékeit, amik most nagyon hiányoznak. Észre sem vettük, mert természetes 
volt, csak most mikor eltűntek, érezzük a hiányukat. Úgy érzem, hogy semmi nem lesz már a régi, de talán nem is baj. 
Talán okulunk a hibáinkból. és újra kezdhetjük, ha nem is tiszta lappal, de tiszta fejjel. Évek óta nem lehetett ennyi 
pipacsot látni, talán ez a kis pihenő jót tett a környezetnek. 
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Az óvodai 
buszmegállónál lévő 
szobor park fenntartási 
munkái folyamatosan 
haladtak a járvány 
helyzet idején is,  
hála a Vidám Emberek 
elnevezésű közösség 
elkötelezett  
taglainak.

Nem csak locsolták a szobor-
parkot övező kertben a nö-
vényeket, de a gyomok sem 
szaporodhattak kedvükre 
korona-vírus ide, vagy oda, 
mert a maszkos hölgy ko-
szorú kapái állták útjukat. A 
gazirtó csapat már megjele-
nésükben is igazán figyelem-
re méltó volt, mert csinos 
maszkokban dolgoztak, amit 
Pálfiné Molnár Ibolya készí-
tett számukra. Bevallom még 
én is kértem a járvány ügyi 
védőeszközből egy vagány 
fekete-fehér csíkosat. Kicsit 
később, de nagy lelkesedéssel 

készült a Kossuth szobornál, 
a hivatali épületek szomszéd-
ságában a virágosítás. Az ön-
kormányzati képviselők egy 
csoportja, úgy döntött, hogy 
a pandémia idején a tiszte-
letdíjukról nem lemondanak, 
hanem a közösség számára 
hasznos ügy megvalósításá-
hoz ajánlják fel. 

A Nagy Anita képviselő-
től kapott információk alap-
ján várhatóan két havi képvi-
selői apanázsokból létrehozott 
pénzügyi forrásból évelő nö-
vények díszítik ezentúl majd a 
parkot. Így hortenzia, levendu-
la, parkrózsa és ahogy a köz-
nyelv emlegeti kanna virág is 
került a beültetett növények 
közé. Gazirtás helyett a kép-
viselői kertbe geotextilt hasz-
náltak, amelyet a végén ruszti-
kus kőszórással takartak el. A 
képviselői csoport közösségi 
média posztban mondott kö-
szönetet minden segítő közre-
működőnek.

Parkokat szépítettek
Munkába lendültek mindannyiunk gyönyörködtetésére a köz kertészei 

A gazirtó csapat munkája és maszkjaik miatt, a megjelenése is figyelemre méltó
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Az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
című felhívásra még az elő-
ző önkormányzati ciklusban, 
2016-ban benyújtott, TOP-
4.1.1-15-FE1-2016-00038 azo-
nosítószámú nyertes pályázat-
nak köszönhetően Kulcs tele-
pülés 100 millió forint összegű 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el, melynek kereté-
ben többek között lehetőség 
nyílik a Kulcsi Egészségház – 
kizárólag a támogatás terhére 
történő – bővítésére, fejleszté-
sére. Ebből az összegből rövi-
desen, egy új szárnnyal bővül 
majd az Egészségház. Így a 
jelenlegi elvárásoknak megfe-

lelő színvonalú környezet fog-
ja várni a háziorvosi ellátásban 
résztvevőket.

Az összeg tárgyi eszközök-
re fordítható részéből, a ren-
delő számára fontos, nélkü-
lözhetetlen informatikai esz-
közök beszerzésére került 

sor, melyek többek közt meg-
könnyítik a jelenlegi helyzet-
ben a betegek részére az E re-
ceptek kiállítását. Jobb Gyula 
Kulcs település polgármeste-
re a közelmúltban személye-
sen adta át a község házior-
vosának dr. Fenyvesi Bélának 

az új számítógépet, monitoro-
kat, nyomtatót, és egyéb számí-
tógép perifériás eszközöket. A 
háziorvos örömét és köszöne-
tét fejezte ki a polgármester-
nek. Külön örömmel fogadta a 
multifunkciós nyomtatót, mely 
nagy segítségükre lesz az E re-
ceptek felírásában.

Mivel az azóta már meg-
szűnt Kistérségi Egészségügyi 
Központ helyzete már akkor 
bizonytalan volt. A korábbi ön-
kormányzat előre gondolkodá-
sa és hosszú távú tervei lehető-
vé tették, hogy Kulcs település 
lakói nem maradnak, minden 
igényt kielégítő orvosi alapel-
látás nélkül.

Új eszközökkel bővült
Nyertes pályázatnak köszönhetően fejlesztik az Egészségházat  

Ennek ellenére, vagy inkább 
pont ezért preventív fertőtlení-
tést végeztek immár másodszor 
a kulcsi köztereken, közösségi 
helyeken, padokon, kapaszko-
dókon és korlátokon. Ez érintet-
te többek között a buszmegálló-
kat, az egészségház környékét, 
a védőnői és szociális célokra 
használt épület közvetlen kör-
nyezetét is. A fertőtlenítő per-

metezés alapanyagát a hivatal 
rendelte meg, az intézkedés 
irányítását Fekete György alpol-
gármester vállalta el, a megszer-
vezését a kulcsi vezetők Nagy 
Anita önkormányzati képviselő-
re bízták, de tevékeny részt vál-
lalt a megelőző intézkedésben 
Halász Tibor a Kulcs Községi 
Ön kormányzat Képviselő-
testületének külsős tagja is.

Fő a biztonság
Megelőző fertőtlenítést végeztek 

Felhívás eboltásra

Értesítem a község lakosságát, hogy a hatályos jogszabályok 
értelmében évente egyszer minden 3 hónapos kort betöltött 
ebet – közérdekből – kötelező veszettség elleni védőoltás-
ban részesíteni, ez az állattulajdonos kötelezettsége. Idén is, 
mint minden évben lehetőség van kedvezményes áron, az 
ún. összevezetéses védőoltást szervezett formában a körzeti 
állatorvossal beadatni.

Az oltás helye: Polgármesteri Hivatal előtt.
Az oltás ideje: 2020. június 17. (szerda) 15–17 óra között.
Pótlás: 2020 június 25. (csütörtök) 8–9 között.
Az oltás térítési díja: 4900 Ft/eb + féregtelenítő 200 Ft/10kg.

Egyedi sorszámú oltási könyvét feltétlenül hozza ma-
gával, ennek hiányában a pótlás díja 500 Ft. 2010-től az 
egyedi sorszámú oltási könyv megléte kötelező!

Figyelem! Csak mikrochippel ellátott kutyát lehet beoltani! 
Amennyiben az Ön kutyája még nem kapott ilyet, kérem 
keresse fel mihamarabb állatorvosát! Mikrochip beültetés a 
helyszínen 5000 Ft/eb.

Az oltási kötelezettség elmulasztása hatósági eljárást és 
büntetés kiszabását vonja maga után!

Dr. Neumann Helga 
jegyző
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Kulcs polgármesterével, 
Jobb Gyulával 
beszélgettünk a 
településen jelenleg 
futó projektekről,  
a már elnyert és a 
még folyamatban 
lévő pályázatokról, 
kivitelezési 
munkálatokról.

– Az elmúlt két és fél hó-
nap  a járványügyi helyzet el-
lenére sem telt eseménytelenül 
Kulcson. Jelenleg több pro-
jektünk is folyamatban van. 
Elsőként említeném az elké-
szült új felnőtt fitnesz parkot 
és gyermek játszóterünket, 
mely a műfüves pálya szom-
szédságában került megépítés-
re, nagyjából 20 millió forint 
pályázati pénzből. Egyébként 
a pályázat készítése és beadása 
még az előző ciklus település 
vezetésének keze-munkáját 
dicséri, ám csak az idei év 
elején érkezett meg az elnyert 
összeg. Itt a felnőttek részére 
kültéri kondi gépek, a gyerme-
kek részére, pedig a kor elvárá-
sainak megfelelő színvonalú, 
biztonságos, és modern játé-
kok lettek telepítve. A végső si-
mításokat társadalmi összefo-
gással, lelkes önkéntesek segít-
ségével végeztük el. Gondolok 
itt a parkoló kialakítására, egy 
24 négyzetméteres szaletli épí-
tésére, füvesítésre és terepren-
dezési munkálatokra. Ezúton 
is szeretném megköszönni 
valamennyi segítő áldozatos 
munkáját. A játszótér tökéle-
tes időzítéssel kerül átadásra, 
hiszen a családok rögtön bir-
tokba is vehetik a kormány 
szigorítást enyhítő intézkedé-
seinek köszönhetően.

– Szintén az előző önkor-
mányzati ciklus idején pályáz-

tunk és nyertünk forrást, a te-
lepülés biztonságát szolgáló tér-
figyelő kamerarendszer és wi-fi 
pontok kiépítésére. A tervezés 
és a kivitelező kiválasztása után, 
jelenleg a kivitelezési munkála-
tok folynak. Önkormányzatunk 
önerőből 13 oszlopot állíttatott 
fel az Eon-nal, ezekre kerülnek 
a kamerák és a wifi hálózat, de 
lámpatestek is kerültek az oszlo-
pokra. A központi egység a hi-
vatalban kerül telepítésre.

– Van egy elnyert pályáza-
tunk, Biomassza Erőmű meg-
építésére is. Ennek segítségé-

vel valamennyi önkormányza-
ti intézményünk fűtését meg-
oldhatjuk szolgáltató nélkül, 
sőt a kapacitását tekintve ké-
sőbb még a nyomvonal men-
tén élő lakossági fogyasztók 
rákötésére is lenne lehető-
ség. Nem beszélve a környe-
zetvédelmi hatásairól sem, hi-
szen az erőmű segítségével a 
zöld hulladék megsemmisíté-
sének problémája is megoldó-
dik majd. Jelenleg ott tartunk, 
hogy a statikai és nyomvonal-
tervezetnek kell elkészülnie. 
Egyeztetések folynak, hogy a 

szűkös keretből a műszaki tar-
talom alapján a kivitelezés mi-
nél előbb megkezdődhessen.

– A Kossuth Lajos utca teljes 
rendbetételére közel 30 millió 
forintos forrást nyert el a tele-
pülés. – 2019. szeptember 2-án 
a Magyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett, önkormány-
zati tulajdonú utak felújítása cí-
mű kiírásra nyújtottuk be pá-
lyázatunkat még az előző cik-
lusban. A finanszírozást Kulcs 
egyik főutcája, a Kossuth Lajos 
utca burkolatának felújítására 
nyertük el, ami így az Árpád 

Beértek a pályázatok
Rohamtempóban fejlődik a település 
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utcától a régi orvosi rendelő 
épületéig fog elkészülni. 

Mivel szintén az előző cik-
lusban benyújtott Gazdasági és 
lakossági szempontból is von-
zó településkép kialakítása című 
kiírásban is nyertesek vagyunk, 
ezért a két pályázat együttes 
megvalósításával és a folyamat-
ban lévő csatornázási munkála-
tokkal teljessé válik a Rákóczi 
utca–Kossuth Lajos utca teljes 
rendbetétele. A forrás tehát már 
meg van, azonban közbeszerzést 
a kivitelezési munkák elvégzésé-
re még nem írtuk ki. Az útjavítást 
csak a csatornaberuházás befe-
jeztével, a teherpróbák és üzem-
be helyezés után tudjuk megkez-
deni, hiszen felmerülő problé-
mák esetén a burkolatot esetleg 
még bontani kell. További utcák 
burkolatának felújításának for-
rására is pályáztunk a Magyar 
Falu program keretében 30 mil-
lió forintra. Ebből a pénzből a 
Deák Ferenc, a Bem utca és a 
Sőtér sétány útjai épülnének újjá.

– Jó hírem van a horgászat 
és a Duna szerelmeseinek is, 
a közelmúltban a vízügyi ha-
tósággal és a horgász szövet-
ségekkel egyeztetve helyreállí-
tottuk a Kulcsi kőgát és öböl 
eredeti állapotát. Melyet az 
50-es évek közepén, máig vi-
tatott módon megnyitottak, így 
az öböl iszappal és hordalék-
kal telt meg. A gát védelmében 
lévő nyolc hektáros tavat az év-
tizedekkel ezelőtti nyitás jelen-
tősen eliszaposította, ezzel az 
intézkedéssel most a Duna hor-
daléka nem tudja tovább káro-
sítani. A teljes rehabilitálás kot-
rással érhető majd el, ezt egy 
éven belülre lehet prognoszti-
zálni. A művelethez pályázati 
forrásra és a horgászegyesüle-
tek segítségére is számítunk. A 
tervek megvalósulását követő-
en, a halaknak ívóhely, kitű-
nő horgászhely, csónakázó tó 
és kikötő, valamint tiszta vi-
zű strand várja majd a fürdeni 
és napozni vágyókat és a vízi 
sportok szerelmeseit.

Többen érdeklődtek, 
hogy mikor lesz 
legközelebb nyilvános 
képviselő-testületi 
ülés. Jobb Gyula 
a következőkben 
fogalmazta meg a 
válaszát.

A katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése rendelke-
zik arról, hogy veszélyhelyzet-
ben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- 
és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.

Mindezek alapján sem a 
képviselő-testület, sem a bi-
zottságok ülésének az Mötv. 
szerinti összehívására nincs 
lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a pol-
gármester gyakorolja, a kép-
viselő-testületnek veszélyhely-
zetben nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód 
van, főleg a kialakult járvány-
ügyi helyzetben, hogy a pol-
gármester e-mailben vagy más 
módon a döntést megelőző-

en kikérje a képviselő-testület 
tagjainak véleményét, a döntés 
felelőssége azonban a polgár-
mestert terheli.

Kulcson is folyamatos a pol-
gármester és a képviselő-tes-
tület között a kapcsolattartás, 
de nyilvános képviselő-testü-
leti ülést összehívni nem le-
het addig, míg a Kormány a 

veszélyhelyzet visszavonásáról 
nem rendelkezik.

A képviselő-testület hatás-
körében eljáró polgármester 
által meghozott döntések to-
vábbra is Kulcs község hon-
lapján (www.kulcs.eu) a meg-
szokott helyen elérhetőek. 
Megértésüket és türelmüket 
köszönjük.

Mikor lesz újra ülés?
Veszélyhelyzetben valamennyi hatáskört a polgármester gyakorolja 

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)	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	

Ablak a nagyvilágra Csengével
Kulturális örökségeink kö-
zött nézelődhet az, aki elláto-
gat https://hungaricana.hu/
hu/ weboldalra. Szintén az 
európai múzeumok által lét-
rehozott gyűjtemények kö-
zött lehet böngészni a https://
www.europeana.eu/hu web-
oldalon. Digitális múzeum 
tárlat nyílt a Google segítsé-
gével. Szinte valamennyi mú-
zeum látogatható a https://
artsandculture.google.com/

explore című weboldalon. 
Ezen a honlapon a világ 
számos helyén megtalálható 
múzeum tárlatát bejárhatjuk 
és ehhez ki sem kell moz-
dulnunk otthonról. Valamely 
tárlathoz aláfestő zenét is 
komponáltak, így adnak még 
egy plusz hangulatot, amely 
segíti a kikapcsolódást és 
lehetőséget ad megcsodálni 
a művészet különlegessége-
it. A tárlatokat 3 D-s felvé-

tel segítségével tekinthetjük 
meg. Igazán lebilincselő él-
ményt nyújtanak a kiállítá-
sok, helyet kapott közöttük 
a Guggenheim Múzeum 
tárlata, a firenzei Uffizi 
Galéria a berlini Pergamon 
Múzeum kiállítótere is, sőt 
még a Los Angeles- i J Paul 
Getty Múzeum kiállító ter-
meit is megtekinthetjük, kü-
lönösen ajánlom a művészet 
kedvelőinek.
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Minden kulcsi számára 
alapvetés, hogy a 
Faluház legfontosabb 
feladatai közé tartozik 
a település lakossága 
részére a művelődési, 
szórakozási 
lehetőségek, 
ismeretszerzési igények 
biztosítása. 

Fontos feladata a közössé-
gi élet központjaként a helyi 
nevelési-oktatási feladatok 
segítése, művészeti csoportok 
bemutatása, kultúraközvetí-
tő tevékenysége, klubok mű-
ködésének segítése, és nem 
utolsó sorban a szolgáltatások 
biztosítása. 

A Faluház Kulcs Községi 
Önkormányzatának közmű-
velődési intézete, így a falunk 
életében egyre nagyobb szere-
pet játszó helyi ünnepek, jeles 
napok megszervezése is a fa-
luházhoz kötődik. A járvány-
helyzet miatti zárt ajtók ezért 
is érintettek érzékenyen min-
den kulcsit. 

Egyetlen esemény volt a 
kötelező maszkosztáson kívül 
az intézmény szervezésében: 
a közösségek hete, amelyhez 
felkérés révén csatlakozott sok 
más résztvevő mellett a kulcsi 
faluház is. A valós környezet-
be, négy dimenziósnak terve-
zett kezdeményezés a kialakult 
helyzet miatt került át a cyber 
térbe. Ami mit sem változta-
tott a célokon, amely nem keve-
sebb mint a résztvevő közösség 
összekovácsolása és rávilágítás 
a helyi értékekre. Mondván 
– most van idő az „egy kö-
zösségbe tartozunk” erejére 
építve megismerni egymást: 
együtt elkezdeni valami újat 
(mint például mozgás, szem-
léletváltás). Így tehát Dienes 

Annamária rendezvényszer-
vező és Csiby Csenge a kulcsi 
könyvtáros a faluházas közös-
ségi oldalon létre hozott egy 
eseményt a Kulcsi közösség 
és kihívás hete címmel, ahová 
minden nap új posztok kerül-
tek három témában. 

A kulcsi közösség a sport-
ban, konyhai okosságokban 
és öko tippek kapcsán kap-
csolódhatott össze. A hét fo-
lyamán Kárpáti-.Fehérvári 
Ágnes jóga oktató minden-
ki számára elvégezhető, át-
mozgató sportkihívást kez-
deményezett, bemutató vide-
ókkal a saját otthoni karan-
ténos jógaszőnyegen, nem 
ritkán helyes kutyusa társa-
ságában, a virágoskert mel-
lett. A Mindennapi kenye-
rünk – azaz szükség szülte én 
idő a konyhában kihívás Tóth 
Mariann kulcsi édesanya ne-
véhez fűződik, akivel a nagy-
mamájától örökölt recepte-
ket próbálhattuk ki. Öko tip-
peket kaptunk, akik Zöldülni 
vágytunk. Olyan a hétköznapi 
életbe is könnyen beleilleszt-

hető környezettudatos tippek 
és praktikák beavatottjai le-
hettünk minden nap, amely-
hez a kulcsi három gyermekes 
édesanya, Györkös-Menyhárt 
Mónika adta az anyagot. 

A záró akkord az Oszvald 
Árpád nevéhez fűződő kulcsi 
fotókból készült videó és a te-
lepülés történelméről, híressé-
geiről és érdekességeiről szóló 
kvíz volt.

Mára már teljes gőzzel mű-
ködik a faluház, edzésekkel, vá-
sárokkal, klub élettel a szoká-
sos módon. A pandémia utá-
ni első szabadtéri rendezvény 
június 4-én a Trianon emléké-
re szervezett rendezvény volt, 
majd várhatóan a játszótér 
átadási ünnepség lesz és az a 
ugusztus 20-i ünnepség, míg az 
idős találkozó és a nyári disz-
kók biztosan elmaradnak.

A hajóállomás is az előbb 
említetteken kívül magánren-
dezvények előtt nyitotta meg 
kapuit, a könyvtárban, pedig 
telefonos egyeztetés alapján le-
het kölcsönözni, de beülni nem 
lehet, így internetezni sem.

Anyák napja  
egy ötvenéves 

gyermek szemével

Rizmayer János jegyzete

Vegyes érzelmek küzdenek 
bennem egymással anyák 
napján. Tizenkét évesen ve-
szítettem el édesanyámat, 
aki egyedül nevelt, nehéz kö-
rülmények között, az édes-
apámat gyakorlatilag nem 
is ismertem. Anyámnak én 
voltam a szemefénye, na-
gyon szerettük egymást. 
Borzasztó érzés volt elveszí-
teni gyerek fejjel. Az igazság 
az, hogy nem emlékszem 
arra az érzésre, csak próbá-
lok visszagondolni. Pompás 
szerkezet a gyermeki agy, 
minden fájdalmas emléket 
kitörölt, vagy áthelyezett egy 
általam hozzá nem férhe-
tő fájlba. Talán jobb is így. 
Néha persze hiányoznak az 
emlékek azokból az idők-
ből, jó lenne nosztalgiázni 
kicsit, ötven év távlatából. 
Alig emlékszem az arcára, 
sohasem álmodtam vele, 
valahogy beletörődtem a 
hiányába. Lehet, hogy ter-
mészetessé vált, hogy ne-
kem nincs anyukám. Halála 
után a nagynénémhez és 
a férjéhez kerültem, gyer-
mekük nem lévén, szü-
lői szeretettel neveltek fel. 
Anyámként, apámként te-
kintettem rájuk. Azóta őket 
is eltemettem. Ahogy József 
Attila írta: „Nincsen apám, 
se anyám…”. De van saját 
családom és boldog vagyok 
velük. Most anyák napján 
a kisfiammal köszöntöttük 
fel anyucit, és bezsebeltük a 
boldog mosolyát, és öröm-
könnyeit a meghatódottság-
tól. Így anyák napja megint 
fontos nap lett az életemben, 
egy ünnep a szívemben.

Pandémia light idején
A zárt ajtók minden kulcsit érzékenyen érintettek  

Mára már teljes gőzzel működik a faluház,  
edzésekkel, vásárokkal, klub élettel 
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A rovattal az önkormányzat vezetésének a célja, 
hogy a lakosság első kézből kaphasson tájékoztatást 
a választott vezetők munkájáról személyesebb 
hangvételben – napló formájában. 

Fekete György alpolgármester 

A koronavírus okozta kijárási korlátozás a kép-
viselő testület munkáját is átformálta, kevesebb 
a személyes kontaktus, de minden héten online 
értekezünk az aktuális feladatokról, illetve a ha-
laszthatatlan ügyekben, kis csoportokban ugyan, 
de személyesen is át tudjuk beszélni a teendőket.

Az elmúlt hónapokban a legnagyobb hangsúly természetesen 
a vírus elleni védekezésen volt, illetve a kötelezően ellátandó és 
szociális feladatok megszervezésében, amelyben oroszlánrészt 
vállaltak dajkáink, a faluházban-, illetve a településüzemelteté-
sen dolgozók. Ezúton is nagyon köszönjük továbbá azon ma-
gánszemélyek jelentkezését, akik önkéntesként segítették a kör-
nyezetükben élőket, vagy más rászorulókat.

A Krónika előző számában megjelent „Közösségi együttélés 
szabályai” rendelet tervezet lakossági véleményezése megtörtént, 
köszönjük az értékes és építő jellegű javaslatokat. Jelenleg azon 
dolgozunk, hogy ezeket be tudjuk építeni a rendeletbe és vég-
legesíteni tudjuk a tervezetet.

Elkészült a településrendezési terv felülvizsgálata, amelynek 
lakossági véleményezésére tizenöt nap áll majd rendelkezésre 
(keressék az anyagokat online, illetve a hivatalban). Ehhez ké-
szítettünk egy háttéranyagot, amely a településfejlesztési kon-
cepciót alapozta meg.

Az elkövetkező időszak nagy vállalása az, hogy a település éle-
tét befolyásoló témákat, feladatokat úgynevezett miniprojektekké 
gyúrjuk össze, annak érdekében, hogy az egyes fejlesztések ter-
vezhetők legyenek, a párhuzamosan futó projektek erősítsék egy-

más hatását, legyenek számszerűsíthető elvárások és visszamér-
hető eredmények. Jelenleg ott tartunk, hogy összevetjük a kép-
viselő testület tagjainak javaslatait az egyes projektekre vonatko-
zóan, kijelöljük a projektvezetőket. El kell készítenünk a projekt 
alapító dokumentumokat, meg kell határozzuk a célokat, határ-
időket, fel kell állítanunk a projekt csapatokat, megtalálni azo-
kat a szereplőket, akik szívesen vennének részt a projektek ter-
vezésében és kivitelezésében. 

Természetesen az élet más fronton sem állt meg, futnak a már 
nyertes projektjeink, illetve az új játszótér és sportpark munká-
latainak befejezése is lakossági bevonással történik, mivel sze-
retnénk úgy átadni a területet, hogy az nem csak funkciójá-
ban legyen teljes, de esztétikailag is a lehető legkellemesebb 
élményt nyújtsa.

Nagy Anita önkormányzati képviselő 

A képviselők egy csoportjával a Kossuth szob-
rot övező parkot örökbe fogadtuk, virágosítot-
tunk és a kertépítési munka után a gondozást 
is magunkra vállaltuk a tiszteletdíjainkból és 
helyi vállalkozók segítségével finanszírozva. 
Előttünk álló feladat, amely szintén a közvetlen 

környezetünk szebbé tételével van összefüggésben az illegális 
szemétlerakók felszámolása lesz. A megvalósítására a közeljö-
vőben készülünk, együttműködve az adonyi önkormányzattal 
és Ronyecz Péter polgármesterrel. Hiszen településeink határa-
in a szemétlerakás óriási probléma, mi több igazi szégyenfoltja 
Kulcsnak és Adonynak egyaránt a túraútvonal mezsgyéjén 
lerakott szemét. A kamerás megfigyelés és bírság eszközeit 
fogjuk összehangoltan használni adonyi partnereinkkel. Így 
nem lesz érdemes senkinek szemetet letenni Kulcson ezentúl. 
Fontos, hogy a zöld hulladék lerakása is illegális, tehát bün-
tetéssel fenyegetett. A bírság mértéke százötvenezer forintig 
terjedő lehet. 

Képviselői napló
Tájékoztató az önkormányzati munkáról első kézből  

Az országos Enni adok 
doboz megmozdulás 
helyi önkénteseinek 
kezdeményezésére alakult 
a Segíteni jő Kulcs csoport. 
Több segítő akciójukról is 
beszámoltunk már.

Most az empatikus falukbeliek leg-
főbb szószólója Markovicsné Gizus 
posztolt újabb jótevő szándékukról 
a közösségi médiában. Gyereknapi 
gyűjtést szerveztek, amelyhez minden 
jószándékú támogatást szívesen fogad-
tak. Akciójuk ezúttal a nehezebben élő 

kulcsi családok gyerekeit célozta, a kö-
zeli gyermeknap alkalmából szeretnék 
megvendégelni pizzával, fagyival, üdí-
tővel, sütivel a lurkókat, A rendezvény 
lebonyolítását és a helyszín biztosítá-
sát Nagy Anita önkormányzati képvi-
selő vállalta magára.

Segíteni jó gyereknapon is
A civil kezdeményezés újabb nagyszabású akciója 
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A Magyar Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete két akciót is 
szervezett  
a közelmúltban.

Május 7-én délután a település faluhá-
zában véradást szerveztek. Nagyon sike-
res volt a megmozdulás, hiszen kevesebb 
mint négy óra alatt negyvenegy véradó je-
lent meg a közösségi helyen. A rendkívüli 
helyzetre való tekintettel most az iratokat 
a Faluház előtt kérték el a megjelentek-
től, és a véradás helyszínén is ügyeltek 
a védőfelszerelésekre és a biztonsági tá-
volság betartására. – A szervezéskor arra 
törekedtünk, hogy mindenkihez eljus-
son a meghívónk, hiszen most egy rend-

kívüli helyzet van, amelyben a véradás 
még fontosabb – mondta el kérdésünkre 
Kaiserné Gödöny Erzsébet, a kulcsi szer-
vezet vezetője.

Nem sok idejük maradt a Vö rös kereszt 
kulcsi szervezetéhez tartozó aktivistáknak 
pihenni, mert a korona-vírus járvány miatt 
munka nélkül maradt rászorulókat kutat-
ták fel, hogy segítséget nyújtsanak számuk-
ra. Eredményes munkájuknak köszönhe-
tően várhatóan június elején kilenc kul-
csi fog a karitatív szervezettől fejenként 
körülbelül hatezer forint értékben ado-
mányt kapni. Az összeállított csomag a 
tartós élelmiszereken kívül alapvető tisz-
títószereket is tartalmaz majd, a szerve-
zet tájékoztatása szerint. 

Május elején indulhattak 
újra a magánorvosi 
ellátások, a háziorvosi, 
fogászati ellátások 
és a járóbeteg-
szakellátás, valamint 
az egynapos sebészeti 
beavatkozások is, most 
további egészségügyi 
szolgáltatások 
újraindítása előtt nyílt 
meg a lehetőség. 

Még több egészségügyi ellátás 
indult újra. Ismét elvégezhetők 
a tervezett és tervezhető műté-
ti beavatkozások, a nem nép-
egészségügyi szűrővizsgálatok 
(a foglalkozás-egészségügyi, 
alkalmassági vizsgálatok és 
az alkalomszerű szűrések is), 
valamint a krónikus és kúra-
szerű ellátások. Ahogy eddig 
is, minden ellátásra telefonon 
kell bejelentkezni, elkerülendő 
a zsúfoltságot az egészségügyi 
intézményekben.

Dr. Fenyvesi Bélát Kulcs te-
lepülés háziorvosát kérdeztük a 
járványügyi szigorítások enyhí-
tésével és a háziorvosi ellátással 
kapcsolatos tudnivalókról, eset-
leges változásokról: – Az e-re-
cepttel kapcsolatban kialakított 
gyakorlat nagyon jól működött, 
ezért továbbra is szorgalmazzuk, 
aki teheti recept igényét ne sze-
mélyesen intézze. Receptet kér-
het telefonon vagy a rendelő elé 
kihelyezett „Recept” feliratú pos-
taládába is bedobhatja, de a kulcs.
rendelo@gmail.com	email	 cím-
re is elküldheti ezentúl. Az el-
készült E-recept az igénylő tele-
fonhívást követő akár egy órán 
belül, a beteg TAJ számával és 
személyigazolványával bármely 
patikában kiváltható. Hívjanak 
bizalommal az alábbi elérhető-
ségeken: +36 (70) 639-0169 mo-
bil, 06 (25) 254-991 vezetékes

Dr. Földi Ágnest a Kulcsi 
gyermekorvost szintén megke-
restük: – Szép szlogen „az élet 

újraindul”, de valójában mi az 
egész járvány alatt folyamato-
san teljes rendelési időben dol-
goztunk. Az önök részéről sem 
volt sok változás, hiszen 2006 
óta kérem, hogy jelentkezzenek 
be. Nagyon jól ment ez az el-
múlt időszakban is. A különb-
ség csak annyi volt, hogy több 
mindent megbeszéltünk telefo-
non. Az egészségügyi vészhely-
zet alatt kicsit elvesztettük az idő-
érzékünket, volt aki 21 órakor 
kért fürdető kenőcsöt- mond-
ta el dr. Földi Ágnes. Kérem, 
hogy intézzük továbbra is tele-
fonos bejelentkezéssel a 06 (20) 
413-1556-os telefonoszámon 
rendelési időben a gyermekek-
kel kapcsolatos dolgokat. A ren-
delési idő a Rácalmás – Kulcs 
Gyermekkörzet Face book olda-
lon is megtalálható. Köszönjük 
együttműködésüket – tette hoz-
zá hozzá a doktornő. 

Dr. Szappanos Mária pá-
cienseit a veszélyhelyzet alatt 

helyettesitő szakember látta el 
Rácalmáson, de mára már gőz-
erővel működik a kulcsi egész-
ségházban is a fogorvosi ellá-
tás. Kérdésünkre a doktornő el-
mondta, hogy elsődlegesen a 
sürgős, fájdalommal járó esete-
ket látják el és az olyan pacien-
seket, akik kezelése a pandémia 
miatt elmaradt, vagy félbesza-
kadt. A betegektől azt kéri a 
doktornő, hogy telefonos be-
jelentkezés után, maszkban ér-
kezzenek a rendelőbe, ügyelje-
nek a védőtávolság betartásá-
ra. A kezelés szigorú protokoll 
szerint folyik, hiszen a fogor-
vosi az egyik legveszélyeztetet-
tebb szakma. Védőöltözetben 
történik az ellátás, rendsze-
res gyakori fertőtlenítések-
kel, amely jelentősen lassítja 
a munkát, de senki nem ma-
rad fogorvosi kezelés nélkül. 
Bejelentkezni a rendelési idő 
alatt a 06 (25) 254-022-es szá-
mon lehet.

A járvány idején is helytálltak
Sikeres véradást és adományozást is szerveztek 

Kerüljük a zsúfoltságot!
Ahogy eddig is, minden ellátásra telefonon kell bejelentkezni 

Csikai Zsuzsi és Malics Nadin  
a faluház előtt adminisztráltak
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A Magyarországi 
járványhelyzet 
javulását figyelembe 
véve az operatív törzs 
fokozatosan megkezdte 
a szigorítások 
feloldását. 

A járvány kirobbanásakor 
hozott szigorú intézkedések 
feloldásának köszönhetően 
kicsit fellélegezhetünk végre. 
És nem csak a prózai, de a szó 
szoros értelmében is. Hiszen 
május közepétől, – természe-
tesen az előírt óvintézkedések 
betartásával – de vidéken, így 
kulcson is, újra látogathatóak 
a szabad területen lévő ját-
szóterek, parkok és közösségi 
terek. Kimozdulhatunk végre 
a legkisebbekkel is, a kertek 
szigorú magányából, újra ta-
lálkozhatnak egymással a rég 
nem látott apró cimborák.

– A vidéki játszóterek újra 
nyitásával kapcsolatban Müller 
Cecília országos tisztifőorvos el-
mondta, mindenképpen ellen-
őrizni kell az eszközök műszaki 
állapotát, felületének épségét, és 
a felületeket rendszeresen tisz-
títani kell. A talaj fertőtleníté-
sére nincs szükség, azonban a 
homokozóban lévő homokot 
nyitás előtt le kell cserélni, és 
ezt a szezon alatt többször meg 
kell ismételni. A nyitás ellenére 
ajánlott, hogy zsúfolt játszótér-
re a szülők ne vigyék a gyere-
keket, és a törlőkendő haszná-
lata is javasolt. Hazaérkezésnél 
kezet kell mosni, és a ruhacsere 
is ajánlott.

Vidéken ismét megnyithat-
ták kapuikat a szállodák, vala-
mint a vendéglátóhelyek bel-
ső részei, és egyes gyermektá-
borok is.

– A vendéglátóhelyek belső 
zárt részében (különösen étte-

remben, kávézóban, cukrász-
dában, büfében, presszóban) a 
tartózkodás a jövőben megen-
gedett; az ott dolgozók kötele-
sek maszkot viselni, erre kérik 
lehetőség szerint a vendégeket is, 
valamint a védőtávolság betar-
tására.   A szállodák és a pan-
ziók a megyékben fogadhatnak 
vendégeket, továbbá az esküvő-
ket és az ott alvást nem igénylő 
gyermektáborokat nyáron meg 
lehet tartani. 

Részletek:
https://www.webbeteg.hu/

cikkek/egeszsegugy/25198/
koronavirus-itt-vannak-a-
legfontosabb-uj-dontesek 

További jó hír a sport szerel-
meseinek, hogy a legújabb kor-
mányrendelet értelmében, szi-
gorú feltételek mellett ugyan, 
de újra látogathatóak a szabad-
téri sportrendezvények az or-
szág egész területén. Ez mind a 
sportolók, mind pedig a szur-
kolók számára örömteli hír, hi-
szen ismét nézők előtt rendez-
hetik meg a sporteseményeket.

„A járványhelyzetben ho-
zott korlátozások fokozatos 
feloldásának következő lépcső-
foka ez a mostani intézkedés, 
amely egyfelől lehetőséget nyújt 
a hazai sportélet újraindításá-
nak folytatására, másfelől biz-
tosítja a résztvevők – a spor-
tolók és a szurkolók – egész-
ségének fokozott védelmét” – 
fogalmazott az államtitkár. 
A rendelet érelmében sza-
badtérinek minősül minden 

olyan sportrendezvény, amely 
fallal körülhatárolt, fedetlen 
vagy részben fedett stadion-
ban, vagy uszodában zajlik. 
Amennyiben a nézőtéren ülőhe-
lyek is találhatók, a nézők - a 
páholyok kivételével – csak min-
den negyedik ülőhelyet foglal-
hatják el, vagyis két néző kö-
zött három ülőhelyet üresen kell 
hagyni. A közvetlenül egymás 
mögötti ülőhelyeken nem sza-
bad helyet foglalni, és az egymás 
mellett, illetve a különböző so-
rokban ülők között is lehetőség 
szerint legalább másfél méteres 
védőtávolságot kell biztosítani. 

A nézőtéren kialakított ülőhe-
lyeken kívül a szurkolók kötele-
sek a másfél méteres távolságot 
egymástól megtartani, különö-
sen a páholyokban, a szüne-
tek alatt a közösségi területe-
ken, valamint a helyszínen ta-
lálható vendéglátó üzletekben. 
A védelmi intézkedések be-
tartásához szükséges feltéte-
lek biztosítása a szervező fe-
lelőssége, akinek gondoskod-
nia kell azon látogatóknak a 

rendezvény helyszínéről törté-
nő eltávolításáról, aki a rende-
let szerinti védelmi intézkedé-
seket megszegik.” – tájékoztat-
ta Szabó Tünde sportért felelős 
államtitkár az MTI-t.

A fentiek tükrében, mind-
annyiunk legnagyobb örö-
mére elmondhatjuk, végre 
lazíthatunk és kicsit talán el 
is felejthetjük az elmúlt hó-
napok, a járvány fenyegetése 
miatt sokszor rémálomszerű 
pillanatait. És a jó idő bekö-
szöntével kicsit kikapcsolód-
hatunk úgy, mint „régen”.

Lazulnak a szigorítások
Hazánk sikeresen védekezett az új típusú koronavírus-járvány ellen 
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Településünk a 
csatornahálózatra való 
rákötésben érintett 
lakóinak kérdéseire 
kaphatunk választ 
a DRV Zrt. alábbi 
tájékoztatójából.

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 
számú, Észak- és Közép-Du-
nántúli Szennyvízelvezetési és 
-kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 
2) elnevezésű projekt kereté-
ben Kulcs település szenny-
vízelvezető hálózatának mű-
szaki átadás-átvétele és üzem-
be helyezése 2020. augusztus 
hónapban várható, melynek 
megtörténtéről az önkor-
mányzat ad majd tájékoztatást 
a lakosoknak. 

Jelen tájékoztatót a DRV 
Zrt. nyilvántartásában lé-
vő minden ivóvíz-szolgálta-
tással rendelkező felhaszná-
lónknak megküldjük, azon-
ban lehetnek közöttük olyan 
ingatlanok, amelyek esetében 
a szennyvízhálózat nem épült 
ki, ezért a DRV Zrt. a rákö-
tés lehetőségét csak a projekt 
keretében kiépült bekötések-
re hirdeti meg.

Az ingatlanok házi szenny-
vízhálózatát a projekt kereté-
ben megépített szennyvízbekö-
tő vezetékekkel csak a rend-
szer műszaki átadás-átvétele, 
illetve üzembe helyezése után 
lehet összeköt(tet)ni, az aláb-
bi eljárás szerint.

A szennyvízbekötések át-
vételének ügyintézése lakos-
sági felhasználók esetén:

A szennyvízbekötéseket a 
kedvezményes szakfelügyeleti 
díj (bruttó 1.270 Ft) befizetése 
után, a mellékelt Megrendelő 
ivóvíz-, csatornabekötés létesí-
tésére nyomtatvány, valamint a 
díjfizetést igazoló sárga csekk 

feladószelvényének vagy má-
solatának, illetve az átutalás 
visszaigazolásának az önkor-
mányzathoz történő beadásá-
val lehet kezdeményezni. A do-
kumentum beadásakor az ön-
kormányzat megadja a felhasz-
nálónak a rákötés időpontját, 
amely napon a DRV Zrt. a hely-
színen szakfelügyelet nyújtása 
mellett átveszi a rákötést. A ki-
töltött nyomtatványt és a befi-
zetési igazolást az önkormány-
zat továbbítja a szolgáltató felé.

A rákötés meghatározott 
átvételi napjára az ingatlantu-
lajdonosnak el kell készítenie 
vagy készíttetnie a megépült 
tisztítóakna és a házi szenny-
vízhálózat összekötését. Ez a 
vezeték-összekötés minden-
képp szükséges, függetlenül at-
tól, hogy ezáltal már szenny-
vízbevezetés is történik az új 
rendszerbe, vagy még továb-
bi kivitelezési munkák lesz-
nek szükségesek a szennyvíz 
új rendszer felé irányításában.

A kedvezményes szakfel-
ügyeleti díj befizetése a mel-
lékelt csekken, vagy a DRV 
Zrt. Budapest Banknál ve-
zetett 10102952-03524700-
02005008 számú számlaszá-
mára történő átutalással te-
hető meg, és mindkét esetben 
kérjük a 10 számjegyű partner-
azonosító feltüntetését a köz-
lemény rovatban. 

Lakossági felhasználók  
gravitációs házi bekötésének 
átvétele:
A felhasználó a fenti megren-
delő leadásával párhuzamosan 
megépítheti/megépíttetheti 
a házi szennyvízvezetéket a 
bekötővezetékig, azaz a meg-
épült tisztítóidomig, vagy an-
nak hiányában a tisztítóidom-
mal (vagy felhasználói ellenőr-

zőaknával) bezárólag. A házi 
szennyvízhálózat műszaki 
kialakítását a bekötés átvéte-
lekor a szolgáltató ellenőrizi. 
Ehhez a házi szennyvízvezeték 
és a szennyvízbekötő vezeték 
csővégeinek nyitott munka-
árokban történő szabadon 
hagyása szükséges. A házi 
szennyvízhálózat minimális 
földtakarása 30 cm legyen.

A házi szennyvízvezeték 
kiépítése vagy kiépíttetése az 
ingatlantulajdonos feladata. 
A há zi szennyvízhálózatnak 
vízzárónak kell lennie. A ve-
zeték 90 °-os vagy kisebb szö-
gű töréspontjaiba tisztítóido-
mot vagy fordítóaknát célsze-
rű elhelyezni a házi alapcsa-
torna tisztíthatósága érdekében. 
Függőleges iránytörés esetén  
2x45 °-os iránytörés megen-
gedett, a 90 °-os buktatást el 
kell kerülni. Amennyiben a házi 
vezetékhálózat nem KG-PVC-, 
KGEM-anyagból készül, a DRV 
Zrt. szakemberének jelenlété-
ben víztartási próbát szüksé-
ges elvégeztetni. (A víztartási 
próba feltételeinek előkészítése 
és a vezeték vízzel való feltöl-
tése a felhasználó vagy kivite-
lezőjének feladata.)

A szennyvízcsatornába csa-
padékvizet vagy altalaj-szivá-
rogtatóval (dréncsövezés) ösz-
szegyűjtött vizet bevezetni ti-
los. A szennyvízcsatornába a 
szennyvizet zárt szennyvíztá-
rolón vagy szikkasztón keresz-
tül bevezetni tilos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a szolgáltató gravitációs rend-
szerű szennyvíztörzshálózat 
ese tében az ingatlan előtt hú-
zódó szennyvíztörzshálózat 
fedlapszintje feletti szifon-
szinttel rendelkező lefolyók-
ba jutó szennyvíz károkozás 
nélküli elvezetését biztosít-

ja. Ha a házi szennyvízháló-
zaton a szennyvíztörzshálózat 
fedlapszintje alatti szifon-
szinttel rendelkező lefolyó ta-
lálható, akkor a visszaáramlás 
megakadályozására vissza-
csapó szelepet kell a felhasz-
nálónak beépítenie/beépíttet-
nie, és azt működő állapotban 
tartani. Ilyen esetekben az eset-
leges szennyvízelöntésekből ere-
dő károkért a szolgáltató fele-
lősséget nem vállal.

A házi szennyvízvezeték 
és az utcai törzshálózattal 
együtt kiépült szennyvízbe-
kötő vezeték összekötése, az-
az a közcélú szennyvízelveze-
tő hálózatra történő rákötés 
csak az önkormányzat által 
egyeztetett napon készülhet 
el, a DRV Zrt. egyidejűleg 
biz tosított szakfelügyeleti el-
lenőrzésével. 

A szolgáltató a házi szenny-
vízvezeték és a szennyvízbe-
kötő vezeték összekötése idő-
pontjában, a tulajdonos jelen-
létében leolvassa a vízmérő ál-
lását, és ezt követően vehető 
igénybe a szolgáltatás. 

Lakossági felhasználók  
házi szennyvízátemelőjének 
átvétele:
A házi szennyvízátemelők 
átvételének ügyintézése meg-
egyezik a gravitációs szenny-
vízbekötés átvételével.

A házi szennyvízátemelők 
energiaellátását és a beépített 
elektromos védelmi beren-
dezés meglétét (érintésvédel-
mi kapcsoló, más néven FI-
relé) az ingatlantulajdonos-
nak szükséges biztosítania.  
A megépült házi szenny-
vízátemelő aknába a házi 
szennyvízhálózat bekötése az 
átemelőakna szakszerű meg-
fúrását követően kivitelezhető. 

DRV tájékoztató
Kulcsi ingatlanok szennyvízbekötéseinek üzemeltetésbe vételéről 
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A házi szennyvízátemelők 
üzembe helyezéséhez a belső 
házi szennyvízvezetéket és az 
elektromos hálózatot kiépítő 
kivitelezőtől kivitelezői nyilat-
kozat beadása is szükséges.

Nem lakossági felhasználók 
szennyvízbekötés- 
átvételének ügyintézése:
A nem lakossági felhaszná-
lók szennyvízrákötése a ki-
épített szennyvízbekötő ve-
zeték ellenére is tervköteles. 
A műszaki előírások alapján 
szaktervezői jogosultsággal 
rendelkező mérnökkel ter-
vet kell készíttetni a bekötés 
megvalósításához.

A víziközmű-hálózatba tör-
ténő bekötést igénybejelentés-
sel kell a szolgáltatónál kez-
deményezni, melyre válaszul 
a szolgáltató írásban tájékoz-
tatja a bejelentőt arról, hogy 
a szennyvízbekötés engedé-
lyezéséhez milyen további fel-

adatokat és fizetési kötelezett-
ségeket kell teljesítenie. 

A nem lakossági felhaszná-
lónak a szennyvízbekötő ve-
zetéket megépíteni és üzembe 
helyezni a szennyvízhálózat-
hoz tartozó létesítmények és 
berendezések építészeti és gé-
pészeti általános tervének be-
nyújtása és jóváhagyása után 
lehetséges. További informá-
ció a www.vizcenter.hu olda-
lon, a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt./Nyomtatványok/
Új szennyvízbekötés kiépíté-
se tájékoztató elnevezésű do-
kumentumban található.

Közszolgáltatási szerződés:
A szennyvízbekötés átvételét 
követően a szolgáltató a fel-
használókkal közszolgáltatási 
szerződést köt.

Díjfizetési kötelezettség:
Szennyvízelvezetéssel kapcso-
latos számlát a DRV Zrt. csak a 

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által hatá-
rozatban elfogadott díj meg-
léte esetén bocsát ki. A DRV 
Zrt. a szennyvízszolgáltatási 
díjak engedélyezési kérelmét 
a műszaki átadás-átvételi el-
járást és az üzembe helyezést 
követően terjesztheti fel a 
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak. 

Saját kút használata:
Amennyiben az ingatlan saját 
kúttal rendelkezik, és a ke-
letkezett szennyvizeket rész-
ben vagy egészben a szenny-
vízelvezető hálózatba kívánja 
vezetni, akkor a szolgáltató-
val egyeztetett megoldás-
sal, hiteles telki vízmérővel 
kell a vízmennyiségmérést 
biztosítani, mely a 
szennyvízdíjszámlázás alapját 
képezi. A telki vízmérő létesí-
tése tervköteles, valamint ezen 
vízmérő fenntartási, hitele-

sítési költsége a felhasználót 
terheli. További információ 
a www.vizcenter.hu olda-
lon, a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt./Nyomtatványok/
Új szennyvízbekötés kiépítése 
tájékoztató elnevezésű doku-
mentumban található.

Locsolási célú 
ivóvíz-felhasználás:
A szennyvízszolgáltatásba 
bekötött ingatlanok esetében 
a locsolásra felhasznált ivó-
víz mennyisége leszámítható 
a szennyvízszolgáltatási díj-
ból, amennyiben locsolómé-
rő kerül beépítésre, vagy lo-
csolómérő hiányában 10%-os 
locsolási mennyiségi korrek-
ció is igényelhető. Az elkü-
lönített locsolási célú mellék-
mérő létesítése tervköteles, 
melyről további információ 
a www.vizcenter.hu olda-
lon, a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt./Nyomtatványok/
Tájékoztató a locsolási ked-
vezmény igénybevételéről el-
nevezésű dokumentumban 
található.

Bízunk benne, hogy a fen-
ti tájékoztatásunk segítségük-
re lesz az ingatlanok szenny-
vízbekötésének zökkenőmen-
tes ügyintézéséhez. 

Tisztelettel:

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.

Természetesen a továbbiak-
ban is folyamatosan tájékoz-
tatjuk kedves olvasóinkat a 
csatornázással kapcsolatos 
valamennyi fontos tudniva-
lókról. Információink szerint 
Jobb Gyula polgármester kez-
deményezésére egy információs 
telefonvonal áll majd rendel-
kezésére a kulcsiaknak, ahol 
a vállalat szakembere minden 
felmerülő kérdésre válaszolni 
fog majd. 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Nagy örömömre szolgál kö-
szönteni a kedves Olvasókat 
újra az újság lapjain keresz-
tül. Sajnos, a járványhely-
zet miatt az Eucharisztikus 
Kongresszus az idén nem lesz 
megtartva, de ne féljenek! 
Ami késik az jön, méghozzá 
jövő évben, tehát 2021-ben 
szeptember 5-től 12-ig.

Régen hallottam egy idős 
embertől: „Hogy, ha katona 
lettél volna, és azt mondanák, 
hogy ugorj, akkor nem kérde-
zed, hogy miért, hanem hogy 
mennyit!” Valóban a katona-
ságnál szigorú szabályok van-
nak amiatt, hogy a belső rend 
és a haza védelme a lehető leg-
jobb legyen. Viszont nem csak 
a katonaságban, hanem az élet 
minden területén szükség van 
szabályra. A szabály rendet te-
remt, a rend pedig megtartja 
az embert. Nincs is rosszabb 
az anarchiánál, amikor min-
denki a saját feje után megy. 
Így van ez a kereszténységnél 
is. Minket is szabályok köt-
nek, tartanak meg. Nem azért, 
hogy megkeserítsék az ember 
életét, aki valamiért közeledni 
próbál, hanem hogy tisztán le-
hessen látni azt, amit be kell 
tartani, el kell fogadni. 

De természetesen nem csak 
külső szabályozás van, hisz az 
egy Istenbe vetett hit elsősor-
ban nem a külső tényezőktől 
függ, hisz ahogy az Isten is 
megmondta: „Az én lelke-
met oltom belétek és gondos-
kodom róla, hogy parancsa-
im szerint éljetek és szemetek 
előtt tartsátok törvényeimet és 
hozzájuk igazodjatok.” Szóval 
fontos a 10 parancsolat, plusz 
amit az egyház előír, de van en-
nél fontosabb törvény is, amit 
minden kereszténynek követ-

nie kell! Ha meg akarjuk tud-
ni, hogy mi ez,

akkor Jézust kell kérdez-
nünk! Mielőtt azt gondolnánk, 
hogy nem válaszol: „Új paran-
csot adok nektek: Szeressétek 
egymást! Amint én szerette-
lek benneteket, úgy szeressé-
tek ti is egymást.” Ez a leg-
fontosabb dolog, mely minden 

embert mozgatnia kell. A ke-
resztény embert pedig külö-
nösen. A szeretet társulván az 
ún. isteni erények másik két 
tagjával, a hittel és szeretet-
tel, gyökeresen meg kell ha-
tározzák a keresztény embert.

Ezekből olyan értékrend-
nek kell fakadnia, mely a ke-
resztény élet tökéletesedésé-
hez kell, hogy vezessen. Így 
kialakul a belső, és egyben 
külső (ön)szabályozás is, mint 
az igazság megtartása, jóság, 

megbocsátás, önzetlenség, 
őszinteség, segítőkészség. És 
hasonló dolgok, melyek az ön-
magamon való túllépést, a má-
sokra való figyelmet segítik, 
mert „Senki sem szeret job-
ban, mint az, aki életét adja 
barátaiért.” Persze nem feltét-
len fizikális halált kell érteni. 
Hanem amikor ÖN-magamon 

túl tudok lépni, és a másikért 
ÖN-zetlenül tudok bármit is 
tenni. Ezt hívja a Katolikus 
Egyház az irgalmasság testi 
és lelki cselekedeteinek. Így 
igazából elmondható, hogy 
az Egyház külső törvénye 
nem más, mint az Isten által 
szívünkbe írt törvény papírra 
vetése. Ami igazából minden 
ember szívében benne van leg-
alább vágyként. Csak a keresz-
tények ezeket a normákat ki 
is mondják, és megpróbának 

ezek szerint élni. Hisz ki ne 
akarna igazságban élni, féle-
lem nélkül nyitva hagyni az 
autót, házat. – Ne lopj! Nem 
félni attól, hogy más elcsábítja 
a páromat. – Felebarátod há-
zastársát ne kívánd! És hosz-
szan folytathatnánk tovább a 
sort.

Persze, ha ilyen könnyű 
lenne, akkor az lenne a földi 
mennyország. A vágy mellett 
megmaradnak a külső és belső 
problémák, vívódások stb. De 
itt jön képbe egy másik fon-
tos egyházi előírás, az imád-
ság. Amikor az Isten elé tárok 
minden dolgot. Mindent, ami 
zavar, vagy örömet okoz. Nem 
rejtve szívembe, hisz úgy is lát-
ja. Nem mellesleg attól sem 
kell félni, hogy elkotyogja. Így 
az ember megkönnyebbülhet. 
Erőt merítve ebből a keresz-
tény életre. Az imádság nem 
pusztán szabadon választha-
tó kötelező valami. Egy olyan 
beszélgetés, ami egy abszolút 
elfogadó baráti/atyai személy 
felé irányul, amire minden 
ember vágyik. Aminek külö-
nös csodás formája egy má-
sik katolikus előírás, a szent-
misére járás. Amiről a követ-
kező cikkben bővebben ol-
vashatunk. Mindezekre Jézus 
adja a példát nekünk, aki a Jó 
Pásztor: „Én vagyok a jó pász-
tor. A jó pásztor életét adja 
juhaiért.”

Ha felkeltette a kedves 
Olvasó érdeklődését a cikk, 
akkor 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
Fotó: katolikus.hu

Hittanóra a Mária úttól
A legfontosabb törvény, amit minden kereszténynek be kell tartani 
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Kulcs Községi Önkormányzat tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy Kulcs Község 
Településfejlesztési Koncepciójának 
és Településrendezési Eszközeinek /
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv/ Véleményezési anyaga 
elkészült.

Az elkészült véleményezési anyagot a honlapon https://
www.kulcs.eu/lakossagi-vele menyezes/ áttanulmányozhat-
ják, valamint a Polgármesteri Hivatalban – félfogadási idő-
ben – megtekinthetik.

 A partnerségi egyeztetés Lakossági fórumának lefolyta-
tása kizárólag elektronikus úton történik.*

 A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen 
Felhívástól számítva 15 napig az alábbi elektronikus elérhe-
tőségre küldve tehetik meg:

Jobb	Gyula	polgármester	részére,	a	jegyzo@kulcs.eu	ema-
il címre.

 Segítő közreműködésüket megköszönve:
 

Jobb Gyula polgármester
 

Kulcs, 2020. május 28.
 
 

*A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, telepü-
lésrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, va-
lamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkal-
mazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

 
(A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § sza-
kasza szerinti, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének Kulcs Község Partnerségi Egyeztetési 
Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 28.) önkormányzati ren-
delete alapján jelenik meg.)

Véleményezze!
Elkészült a településfejlesztési koncepció 

A védőnői munka 
május 3-ig csak 
nagyon szigorú 
szabályok szerint, 
szinte kizárólag 
csak telefonos és 
online tanácsadással 
működött a 
járványhelyzet miatt 
Kulcson.

A helyi szolgálat két munka-
társa, Danka Edit és Radnó-
Kovács Zita sem látogathat-
ták a családokat a szokásos 
módon. A legtöbb esetben 
telefonon, vagy videóhívással 
végezték a különleges hely-
zetben a családlátogatásokat 
és a várandós gondozást is. 
Bár Kulcson gondoskodott az 
önkormányzat – önkéntesek 

összefogásával – a lakosság 
maszkkal való ellátásáról, de 
a kulcsi gyermekeknek ezek 
a maszkok használhatatlanul 
nagynak bizonyultak. Ezért 
a helyi védőnők a problé-
ma megoldását saját kezükbe 
vették. 

Az önkormányzat finan-
szírozásában alapanyagot vá-
sároltak és ők maguk készítet-
ték el gondozottjaik számára 
a védőfelszerelést. Már a tex-
til választása is fontos üzene-
tet hordoz a kicsiknek, mert 
a kézmosás fontosságára hív-
ja fel a figyelmet a tenyérle-
nyomatos minta.

A kulcsiak örömmel fogad-
ták a kezdeményezést. Több 
mint hatvan maszkot osztot-
tak ki az aprónépnek.

Maszkot kaptak
A védőnők sem tétlenkedtek a karantén alatt 

Szenior tudósítónk 
riport alanyt keres.

Hogy van ÖN, vagy TE, 
kedves kulcsi lakótárs? 
Kérdezem naponta, és tő-
lem is elvárják erre a vá-
laszt. Én ezt szeretném 
– sőt akarom feltenni – 
önnek kedves olvasó. Mit 
érez ma/időpont nélkül/ a 
járvány idején? Hogyan él, 
mit csinál, mit tesz, hogy 
van, hogyan védekezik? 
Osszuk meg egymással ér-
zéseinket, gondolatainkat, 
de legfőképp cselekedete-
inket. Tanuljunk egymás-
tól! Én jól vagyok, élek. 
Mindenkinek hasonlókat 
kívánok. Nagyon fontos, 
hogy hogyan tovább? Ezért 
kérdezem önt. Pár évvel ez-

előtt készített pólón megje-
lent: „Jó itt lenni!” Így van 
ez ma is? Talán másként 
alakult? Most hogyan él ön, 
mit tesz, vagy mit tenne 
másként? Mondja el írja le 
tegye szóvá, ha gondja vagy 
baja van! Tehet valamit a 
kulcsi közösség? (Itt olyan 
emberek élnek, akik mindig 
készek a segítségre.) Tegye 
szóvá! Fogjunk össze! (A 
bajt csak így ússzuk meg!) 
Szólaljon meg, nagyon kí-
váncsi vagyok. 

Szívesen felkeresem, vagy 
lajkam@tolna.net-re	

írt véleményét várom.
Telefonszámom:
06 (30) 210-7244

Molnár Lajos

Mondja el Lajos bácsinak!
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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 
 Nagy Eszter 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

Éppen 100 éve történt, 
hogy a trianoni 
békeszerződés során 
Magyarországot 
megcsonkították, 
területének több, 
mint kétharmadát, 
lakosságának pedig 
több, mint felét, 
akaratuk ellenére szláv 
és román uralom alá 
helyezték. 

Június 4-én 16:30 órától a 
Büszkeség pont mellett lévő 
emlékműnél emlékezünk 
a trianoni békediktátum 
100. évfordulója alkalmá-
ból. Farkas Lajos az Intercisa 

Múzeum igazgatója tart majd 
– a tőle már megszokott mó-
don – lebilincselő beszédet. Az 
ünnepségen aktívan közremű-
ködik településünk két lakó-
ja, Csuhai Erzsike és Molnár 
Lajos.

Bízzunk abban, hogy a 
Trianoni megemlékezések, 
emlékművek és országzászlók 
felállításai, erősítik bennünk a 
magyarság tudatot és népünk 
összetartó erejét, hiszen csakis 
magunkban bízhatunk, függet-
lenül attól, mennyi idősek va-
gyunk, vagy milyen a vallási 
és politikai hovatartozásunk. 
Isten áldja meg magyar hazán-
kat és magyar nemzetünket!

Trianon 100
Emlékezzünk együtt 

Gyerek foci toborzó

2007-ben és 2008-ban született futballozni vágyó gyerme-
kek jelentkezését várja a helyi egyesület. Jelentkezni Ócsai 
Norbert edzőnél lehet, a 06 (30) 633-6728-as telefonszámon, 
vagy a pályán és az edző közösségi média elérhetőségén.

Tisztelt Ügyfeleink!
2020. június 3. napjától újra 
várjuk kedves ügyfelein-
ket a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatalban. Természetesen a 
már megszokott módon, a hi-
vatali kapun vagy e-mail-ben 
is továbbra is várjuk megke-

reséseiket, de jövő héttől már 
az ügyfélfogadási időben is 
személyesen várjuk Önöket. 
Kérem, hogy az ügyintézés 
ideje alatt védőmaszkot szí-
veskedjenek viselni.

Dr. Neumann Helga 
 jegyző
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hónapot kivéve, minden hónap első péntekjén. Rendezvény plakátot egy oldalban közlünk az önkormányzati rendezvények esetében.  
Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények esetében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvé-
nyeiről 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.

Az iskolák június 2. 
és június 15. között 
továbbra is tantermen 
kívüli, digitális 
munkarend szerint 
működnek azzal, hogy 
a tantermen kívüli, 
digitális munkarend 
tapasztalatai 
alapján egyéni 
vagy kiscsoportos 
foglalkozás 
szervezhető a tanulók 
felzárkóztatása céljából  
– áll a rendeletben.

A jogszabály szerint június 2. 
és június 26. között minden 
általános és középfokú iskola 
megszervezi a tanulók felügye-
letét. A  felügyelet keretében 
napközi, szakkör, sportfoglal-
kozás, egyéni vagy csoportos 
felzárkóztató foglalkozás, fej-
lesztőfoglalkozás, egyéni vagy 
csoportos tehetségfejlesztő 
foglalkozás tartható.

Ha a tanuló a lakóhelyé-
től eltérő településen jár is-
kolába, és a saját intézményé-
ben nem tud tanulófelügye-
letben részt venni, felügye-
letének ellátását a lakóhelye 
szerinti településen működő 
iskola nem tagadhatja meg. 
A jogszabályban rendelkez-
nek a gyermekétkeztetésről 
is, amely szerint az iskolák-
ban június 26-áig az intéz-
ményi gyermekétkeztetést a 
tanítási év szabályai szerint 
kell biztosítani. A  felügyele-
tet igénybe nem vevő tanulók 
számára a szünidei gyermek-
étkeztetést a tanítási szünet-
re vonatkozó szabályok sze-
rint kell biztosítani.

Schinogl Ferencet a Kulcsi 
Fekete István Általános Iskola 
és AMI igazgatóját kérdeztük 
a június 2-án hatályba lépett 
kormányrendelettel kapcsola-
tosan, továbbá az elmúlt két 
hónap tapasztalatairól, a tan-

évzárásról, és a közelgő balla-
gásról. 

– Több pozitívum is el-
mondható az oktatás ezen 
formájáról, amelyeket a to-
vábbiakban talán érdemes le-
het bevonni a hagyományos 
munkarendbe is. Azonban az 
világosan látszik, hogy az isko-
la közösségformáló ereje pótol-
hatatlan, mind a diákok, mind 
pedig a pedagógusok számára 
– mondta el az igazgató. Majd 
kifejtette, az év végi bizonyít-
ványokba kerülő jegyek kap-
csán, hogy a tanév nagyobb 
része a szokott módon zajlott, 
így a tanulók majdnem elegen-
dő osztályzattal rendelkeztek 
a digitális oktatás bevezetése-
kor. Természetesen a pedagó-
gusok az elmúlt hónapokban 
is rendszeresen osztályozták a 
beadandó feladatokat. Most jú-
nius másodikától, a szaktaná-
rok azon tanulókat hívják be 
személyes konzultációra, akik-

nek a felzárkóztatáshoz erre fel-
tétlenül szükségük van, illetve 
akiknek a tanév végi osztály-
zata még nem eldöntött. Végül 
a kulcsi iskola igazgatója a bal-
lagásról kérdezve úgy tájékoz-
tatott, hogy ballagás ebben az 
évben, a szó hagyományos ér-
telmében nem lesz. A végzős 
diákokat idén csupán a hete-
dik osztályos diákok és taná-
raik fogják búcsúztatni, június 
12-én. Minden nyolcadikos ta-
nulót két hozzátartozó kísérhe-
ti el a búcsúztatóra

A kisebbekkel kapcsolat-
ban Rendné Pocsai Izabellát a 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetőjé-
től tudtuk meg, hogy már má-
jus utolsó hetétől teljes gőz-
zel dolgoznak. Mivel a kény-
szerpihenő alatt elvégezték a 
karbantartási munkákat ezért 
egész nyáron várják a gyere-
keket. Csupán augusztus vé-
gén kell gondoskodni a gyer-
mekek felügyeletéről, mert 
ebben az időszakban a szak-
emberek a következő évre ké-
szülnek, nevelési tevékenység 
nem lesz. A járványt megelő-
ző időszakhoz képest elővi-
gyázatosságból egyelőre nem 
lehet külsős élelmiszert, még 
sajnos szülinapi tortát sem az 
intézménybe vinni, az ottho-
ni játékok sem kerülhetnek a 
csoportba. A ballagások biz-
tosan meg lesznek tartva, a 
hogyan és a mikor még kér-
déses  – tette hozzá Rendné 
Pocsai Izabella.

„Ballag már a véndiák” 
Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet 

A kényszerszünet ideje alatt a dadusok
a korlátfestésben isjeleskedtek

Ügyelet idején ilyen üres volt
az óvoda folyosója
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Fotópályázat 
Még van lehetőség pályázni 

A Kulcsi Krónika 
szerkesztőségének 
szervezésében 
januárban hirdettünk 
fotó pályázatot kulcsiak 
számára, lehetővé 
téve, hogy fotóikon 
keresztül mutassák 
be otthonukat, 
településünket 
Kulcsot, valamint 
annak történelmével, 
értékeivel kapcsolatos 
gondolataikat, 
érzelmeiket. 

A korábbi beküldési határidőt 
az elmúlt hónapok járványügyi 
helyzete miatt meghosszabbí-
tottuk. Nevezni továbbra is az 
alábbi három kategóriában le-
het. Az évszakok bemutatásá-
val:	•	Természetfotó	•	„Ilyenek	
vagyunk mi” – események, 
épületek	a	településen	•	Ember	
ábrázolás, portré.

A pályázatra beküldött fotó-
kat szakmai zsűri bírálja el. A 
bemutatásra javasolt fotók meg-
tekinthetők lesznek az anyag-
ból összeállított kiállításon, a 
Krónika hasábjain és online fe-
lületein is, és az önkormányzat 
egyéb kommunikációs felülete-
in. A legjobban sikerült alkotá-
sok közül válogatott anyagból 
naptár és képeslapok készülnek 
majd. Technikai megkötések: A 
fotók felbontását, méretezését 

nem határozzák meg a szerve-
zők, ezzel hangsúlyozva, hogy ne 
a technika, hanem a kreativitás, 
az ötletesség legyen a mozgató-
rugó. Ugyanakkor fontos, hogy 
az elektronikus formában bekül-
dött fotók jó minőségűek, nyom-
tatásra alkalmasak legyenek. A 
beküldött pályamunkák mérete 
minimum 4 MB legyen. A fo-
tókat jpg formátumban kérjük 
beküldeni. Egy pályázó kategóri-
ánkként maximum 5 pályamun-
kával vehet részt. Beküldési ha-
táridő: 2020. július 1. A pályá-
zónak minden fotó mellé leírást 
kell mellékelni, amely tartalmaz-
za a készítés időpontját, helyszí-
nét, valamint a kép címét. A pá-
lyázatok a következő címre küld-
hetőek	 be:	 kulcsifotok2020@
gmail.com A szervező fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázatokat 
saját szempontjai alapján meg-
szűrje, és a pályázatban szereplő 
témától jelentősen eltérő, illetve 
oda nem illő pályázatokat külön 
értesítés nélkül kizárja. A pálya-
műveket a kiíró felhasználhatja a 
későbbi, a települést népszerűsí-
tő kommunikációjában. A díja-
zott alkotókat a szervező 2020. 
július 15-ig elektronikus levél-
ben értesíti az eredményekről. 
Sikeres alkotómunkát kívánunk! 

Egy kis ízelítőként addig is 
gyönyörködjenek, Kapéri Judit 
által beküldött színvonalas fo-
tókban.


