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Kedves olvasóink!
Mint már tapasztalhatták a Kulcsi Krónika minden hónap elő hétvégéjén jelenik meg 

és minden hónap utolsó péntekén van lapzárta. Az újságot online is elolvashatja a www.kulcs.org oldalon.
A teljesebb körű tájékoztatás érdekében több újítást is megvalósítottunk. 

Így a könnyebb eligazodás érdekében használhatja a weboldalainkon az ikonnal jelölt keresőt, 
a testületi-üléseket felvételről is megnézheti a település You Tube csatornáján, 

amely a www.kulcs.eu oldalról is elérhető. 
Minden hónapban a lakosságot érintő szavazásokat hozunk létre, 

amely segítségével ön is könnyen elmondhatja a véleményét, akár egy kattintással is, 
mint ahogy tették ezt a legjobb pedagógus szavazásra leadott voksokkal is. 

Köszönjük, hogy olvasnak minket. 

A közelmúltban ismét együtt kelt útra Közép-Európa zarándokközössége. Térségünkben augusztus 15-én 
szombaton reggel Dunaújvárosból és Adonyból indult zarándoklat, amelyek közös találkozási pontja Kulcson,  
az Arany János utcai keresztnél volt.

1 Úton zarándoklat 
A világ testi és lelki egészségéért keltek útra 

Írásunkat a 10. oldalon olvashatják.
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Jogos az igényünk, 
hogy jó utakon  
közlekedhessünk 

Jobb Gyula polgármester el-
mondta, hogy Kulcs telepü-
lésen két párhuzamos projekt 
is zajlik a témában. Augusztus 
10-től megkezdődtek a tele-
pülésen a csatornázás utáni 
végleges útburkolat helyreállí-
tási munkálatok. A kivitelező 
cég, az M-E Konzorcium 2020 
projektvezetője Bíró Kornél 
tájékoztatása alapján a Sőtér 
sétányban, Deák Ferenc ut-
cában és a Bem utcában is 
elvégzik az útjavítást. A mun-
ka befejezését, bár augusztus 
31-re ígérték, a helyreállítás a 
Deák Ferenc utcában megtor-
pant. A leállással kapcsolatos 
hivatalos értesítést nem kapott 
a település, a miért tisztázása 
érdekében felvették a kapcso-
latot a kivitelezővel. A csator-
názás utáni helyreállítás mel-
lett a Magyar Falu Program 
segítségével a Kossuth Lajos 
utcában is munkálatok kez-
dődtek. Az elmúlt hetekben 
átadták a munkaterület a ki-
vitelezőnek, aki megkezdte a 
munkát az iskola felőli oldalon 
a szegély építés előkészítésével. 
Tehát a kivitelezés a vasbolt-
tól az óvoda irányába halad.  
A közvetlenül érintett lakó-
kat a vállalkozó kiértesítette, 
de a szegély építés félpályás 
útlezárással fog járni, ezért az 
arra közlekedőket is érinti, te-
kintve, hogy több fontos intéz-
mény is található az említett 
útszakaszon. 

Jobb Gyula polgármester 
szerint az említett útburkolat-
nak helyreállítását már nagyon 

várta a lakosság. A kulcsiakkal 
folytatott beszélgetései során 
minden alkalommal megfogal-
mazódott a kérdés, hogy mikor 
lesz útfelújítás az említett telepü-
lés részeken és a közösségi mé-
diában is naponta tűnt fel újabb 
és újabb poszt azzal kapcsolat-
ban, hogy a helyreállítás előtti 
átmeneti állapot milyen nehéz-
ségeket okoz az ott lakók számá-
ra. Azonban szakemberek már 
többször hangsúlyozták, hogy ez 
az átmeneti időszak egy olyan 
szükséges rossz, amikor a vég-
leges útburkolati helyreállítások 
előtt az elvégzett munkájukat el-
lenőrzik a jövőbeni csatorna há-
lózati hibák miatti útfelbontások 
megelőzése érdekében is. 

– Megértem és egyetértek a 
lakossággal, amikor az útjaink 
lehető legjobb minőségét sze-
retnék, így vagyok ezzel jóma-
gam is. Többször ellenőrzöm 
személyesen és folyamatosan 
egyeztetek a munkálatokkal 
kapcsolatban. Tisztelettel ké-
rem lakótársaim és a közle-
kedők megértését és türel-
mét, hiszen a fejlődés mindig 
előbb kellemetlenségekkel jár- 
mondta el Jobb Gyula polgár-
mester. 

Újra kopogtat a vírus

Elővigyázatosságból már nem 
tartottuk meg az augusztus 20-i 
ünnepséget sem. Arról kér-
deztük a polgármestert, hogy 
mi várható az őszre tervezett 
események vonatkozásában?

– Mindannyiunk érdekében 
egyeztetve a képviselő testület 
illetékes bizottságának veze-
tőjével Tóthné Vass Anitával 
és a testület tagjainak támo-

gatásával azt a döntést hoz-
tam, hogy a korona vírus jár-
vány terjedésének megelőzé-
sé érdekében több közösségi 
rendezvény elmarad. Jelen ál-
lapot szerint biztosan nem lesz 
2020-ban Szüreti Felvonulás és 
Bál, Idősek Világnapi rendez-
vény és a Sportnap is elma-
rad településünkön, azonban 
a nem pontos időpontokhoz 
kapcsolódó rendezvényeink-
ről egyelőre nem mondunk 
le, inkább eltoljuk és bizako-
dunk, de felmerült az esetle-
ges online megvalósítás lehető-
sége is. Mindenesetre a lakos-
ságot időben fogjuk értesíteni. 
De azt már most biztosan tu-
dom, hogy a pandémia ellenére 
sem fogunk az idős lakótársa-
inkról megfeledkezni, bár kö-
zös rendezvényünk nem lesz- 
fejtette ki Jobb Gyula. 

Panaszáradat  
a szippantásról 

A szennyvíz elszállítással kap-
csolatban nagyon sok panaszt 
olvasni a közösségi médiában.

Sajnos egy állandóan visz-
szatérő, borzasztó problémáról 
van szó. Tény, hogy a dunaújvá-
rosi szennyvíztelep állandó be-
fogadási problémákkal küzd. A 
szippantással foglalkozó Hazai 
Kommunális Kft-től folyama-
tosan kérek beszámolót, ezért 
tudom, hogy intézkedéseket 
tett a késedelmek ledolgozá-
sa érdekében, mert hétvégén 
is mennek az autóik és este is 
dolgoznak. Arról is van tudo-
másom, hogy komoly kintlévő-
ségeik vannak a lakossági meg-
rendelőknél, ez nehéz helyzet-
be hozhat minden vállalkozást. 

Fontosnak tartom tisztázni azt 
is, hogy a jelenleg regnáló tes-
tület egyhangú döntése értel-
mében választottuk ezt a céget 
a feladatra, nyílt közbeszerzé-
si eljárás keretében, úgy hogy 
nem jelentkezett senki más a 
feladatra. Átérzem a lakosság 
kétségbeesését, de együttér-
zéssel önmagában nem jutunk 
előrébb. Több eredményt lehet 
elérni ha a minden fél számára 
elfogadhatót próbáljuk megke-
resni. Összességében azt gon-
dolom, hogy a hosszútávú 
megnyugtató megoldást a csa-
torna működése jelenti majd 
a településünknek. Ezért min-
dent megteszek, hogy a csator-
na hálózatunkat minél hama-
rabb hadba foghassuk – fejtet-
te ki a polgármester. 

Csatorna, de mikor  
használhatjuk végre?

A szerződés szerint 2020. ok-
tóber 17-én be kell fejezni a 
kivitelezést. Ez jelenleg ér-
vényben lévő szerződés, válto-
zás bejelentést sem időpontot 
érintően, sem pedig műszaki 
tartalmat tekintve nem kap-
tunk. Két hetente van úgyne-
vezett kooperációs értekezlet, 
ahol a csatornahálózat minden 
érintettje jelen van, ez épp a 
mai napon volt és a befejezés 
dátumára megerősítést kap-
tam, tehát ezt az időpontot 
tartani tudják a kivitelezők. A 
próbaüzem után reményeim 
szerint a szennyvíz elszállítás-
sal kapcsolatos terhek enyhül-
nek majd a lakosságnál és a 
közszolgáltatónál is – fejezte 
be Jobb Gyula Kulcs település 
polgármestere.  

Jogos az igény, de nem egyedi: 
jó utakat szeretnénk
Kulcskérdések az útfelújításokról és az elmaradt rendezvényekről a polgármesterrel  
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Hallgattassék meg 
a másik fél is  
A folyékony hulladék elszállítással kapcsolatos feladatokról kérdeztük a Hazai Kommunális Kft.-t

A szennyvíz 
elszállítással 
kapcsolatos panaszok 
nagy visszhangot 
kaptak a közösségi 
médiában. 

Ezért megkerestük a má-
sik felet, hogy feltegyük 
a felmerült kérdéseket és 
választ kapjunk a közszol-
gáltatást végző cég ügyve-
zető igazgatójától, Bársony 
Gabriellától. 

– A szennyvíz elszállítással 
kapcsolatos panaszokkal volt 
tele az elmúlt időszakban a 
közösségi média. Szeretne re-
agálni?

– Természetesen, szeret-
nénk tájékoztatást nyújtani a 
lakosság részére. De a közös-
ségi média az nem hivata-
los felület, ott továbbra sem 
fogunk posztot megjelen-
tetni. Ügyfélszolgálatunkon 
azonban folyamatosan vár-
juk személyesen vagy tele-
fonon a tisztelt ügyfeleink 
észrevételeit, megkeresése-
it, amelyre igyekszünk vá-
laszt adni, a felmerülő prob-
lémákat pedig gyorsan meg-
oldani. 

– Hogy kerültek kapcso-
latba az önkormányzattal? 
Miért pont önök végezhetik 
a folyékony hulladék elszállí-
tást, vagy ahogy a népnyelv 
hívja a szippantást?

– Cégünk a Hazai Kom-
munális Kft. a Liquid Porter 
Kft-t váltva, nyílt közbeszer-
zési eljárás keretében kapott 
megbízatást a kulcsi önkor-
mányzattól a településen ke-
letkező folyékony hulladék 
elszállítására. 

– A folyékony hulladék el-
szállítása a kezdetektől prob-
lémákba ütközött, mi ennek 
az oka?

– A Dunaújvárosi 
Szenny víztisztító Kft. tájé-
koztatása alapján, igazoltan 
a 2013. évben csak 9.287 
köbméter szennyvizet szál-
lított be az előző vállalko-
zó, ezzel szemben a Liquid 
Porter Kft. azzal szembesült, 
hogy már az első hónapban a 
várt megrendeléstől jelentő-
sen eltérő mértékben, 2.027 
köbméter szennyvíz elszál-
lításáról kellett gondoskod-
nia. Ez az emelkedő ten-
dencia a mai napig folyta-
tódik, jelenleg átlagosan na-
pi 160 köbméter szállítással 
kell számolni. 2020. évben 
csak az augusztusi hónap-
ban 3.188 köbméter szállí-
tás valósult meg, és a 2019. 
éves adatszolgáltatásban az 
éves elszállított mennyiség 
40.464 köbméter volt. 

– Egyértelműen látható nö-
vekvő tendenciáról beszél, te-
hát számítani lehet rá, fel le-
het rá készülni. Önök mit tet-
tek ennek érdekében?

– A cég már öt szenny-
víz beszállító autóval látja el 
a közszolgáltatást. Autóink 
között van egy öt köbméte-
res, egy tíz köbméteres, két ti-
zenöt köbméteres és egy har-
minc köbméteres kapacitású 
is. A lakossági igények kielé-
gítése érdekében a cég jelen-
tős túlórát számol el a jármű-
vezetői és kollégái részére és 
Kulcson a cég ügyfélszolgála-
ti irodát is működtet, az iro-
dában négy kulcsi alkalma-
zott várja ügyfeleit. 

– Mi az oka, hogy sokan 
arról panaszkodnak, hogy 
nem csupán egy-két órát 
késnek az autók a megren-
deléshez képest, hanem több 
napot, de olvastam már két 
hétről is?

– Sajnos a Dunaújvárosi 
befogadó telepen csak egy 
ürítő csonkon lehet ürítenie 
a dunaújvárosi, a kulcsi, és a 
környező településeken köz-
szolgáltatást végző jármű-
veknek, amelyek feltorlódá-
sa így az ürítésre várakozva 
másfél-két órás sorban állást 
is eredményezhet járműven-
ként. A munkát tovább ne-
hezítik a csatorna beruházás 
miatt megváltozott közleke-
dési feltételek mind Kulcson, 
mind Dunaújvárosban. 

Az is elkerülhetetlen, hogy 
a járművek közül néhány 
meghibásodjon, vagy mű-
szaki vizsgára kell felkészül-
nie, vagy hirtelen, előre nem 
látható esemény (pl. útbesza-
kadás miatti baleset) miatt a 
kapacitás csökken, ilyen eset-
ben a járműveket nem lehet 
egyszerű jármű bérléssel ki-
váltani, mert az autók speci-
ális közlekedési és beszállítá-
si engedéllyel rendelkeznek. 
Engedéllyel nem rendelkező 
jármű pedig nem végezheti 
a közszolgáltatást. 

Végül, szeretnénk arról is 
tájékoztatni a tisztelt lakossá-
got, hogy a lakossági kintlé-
vőségeink összege 1.463 ezer 
forint.  Ezen kintlévőség csak 
a szennyvízszállításból adó-
dik, ez nem tartalmazza a 
kivetett alapdíjból származó 
követeléseinket. Sajnos a hát-
ralék munkánk végzését, fej-

lesztéseinket nagyban hátrá-
nyosan befolyásolja. 

Pedig vállalkozásunk a 
munkahely teremtésben is 
igyekszik a helyi lakossá-
got támogatni, hiszen csak 
irodánkban négy kulcsi al-
kalmazottunk dolgozik. Sőt, 
a cég telephelye és minden 
járműve Kulcsra van beje-
lentve, így a gépjárműadót 
is ide fizetjük, 2020. évben 
mintegy 880 e forintot, emel-
lé jön még az iparűzési adó 
milliós tételt meghaladó ösz-
szege is. De nemcsak adó-
bevétellel, hanem egyéb tá-
mogatással is igyekszünk a 
lakosságot segíteni: az min-
den évben hat-hat hónapos 
térítésmentes szennyvízszál-
lítást nyújtunk két rászoruló 
család részére, akik szemé-
lyére az önkormányzat tesz 
javaslatot. Eddig nyolc család 
részesült ilyen kedvezmény-
ben. Emellett részt veszünk 
minden önkormányzati ren-
dezvény, ünnepség szervezé-
sében úgy, hogy a gyermekek 
részére színvonalas ajándé-
kokat, játékokat vásárlunk. 

– Hová fordulhat az, aki nem 
csak panaszkodni akar, hanem 
érdemben szeretne megoldást 
kapni a problémájára?

– A Hazai Kommunális Kft. 
ügyfélszolgálati irodája Kulcson 
a Rózsahegyi u. 10. szám alatt 
található. Ügyfélszolgálati idő 
hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken van 8 óra és 16 
óra között, míg szerdán 8  óra 
és 18 óra között fordulhatnak 
hozzánk. Telefonos elérhetősé-
günk: +36 (70) 600-0620, e-mail 
címünk: hazaikommunaliskft@
gmail.com. 
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Véget ért a vakáció, 
elrepült a nyár. 
Szeptember 1-én 
településünk 
iskolájában is 
becsengettek. Ennek 
apropóján kerestük 
fel Schinogl Ferencet 
a kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és AMI 
igazgatóját. 

Kérdeztük a nyári táborokról, 
az ingyenes tankönyv osztás-
ról, a tanévnyitóról, de arról 
is, hogy mire számítanak a je-
lenleg naponta növekvő koro-
na vírusos esetszámok miatt. 

– A Napközis Erzsébet-
táborok hétről hétre színes 
programokkal várták a gyer-
mekeket az ország szinte min-
den táján, így volt ez nálunk 
Kulcson is. Idén a koronaví-

rus-járvány miatt talán még 
nagyobb szerepet kapott az 
Erzsébet Alapítvány koordi-
nálta lehetőség, hiszen sok 
szülőnek nehézséget okozott a 
nyári gyermekfelügyelet meg-
oldása a kijárási korlátozások 
idején megfogyatkozott sza-
badságok miatt. A gyerekek 
idén a lakóhelyükön tölthet-
tek el élményprogramokkal 
és kirándulásokkal tarkított öt 
napot a táborban, napi négy 
étkezéssel, és ez csupán napi 
száz forintjába került a szü-
lőknek. Összesen kilenc cso-
portot táboroztattunk, az első 
három tábor dupla csoporttal 
működött. Kollégáimmal nem 
csak felügyeltünk a gyerekek-
re, de mindenki saját terüle-
te szerint állította össze a he-
ti tematikát is. Igénybe vet-
tük a település kínálta lehe-

tőségeket, mint például az új 
játszóteret, sportpályát, falu-
házat, péntekenként kirándul-
ni vittük a diákokat. – számolt 
be az igazgató. 

– Nálunk is megtörtént 
az ingyenes tankönyvek ki-
osztása, természetesen gon-
dosan ügyelve az óvintézke-
dések betartására. Egyszerre 
csak egy személy tartózkod-
hatott a helyiségben a köny-
veket átadó kollégákon kívül, 
minimalizált létszám a folyo-
són is. A szülők nagyon fegyel-
mezetten teljesítették a kérése-
inket, köszönjük az együttmű-
ködésüket. Az iskolakezdéssel 
kapcsolatban elmondhatom, 
hogy hagyományos oktatás-
sal kezdjük a tanévet, külö-
nösen az első osztályos tanu-
lók számára fontos, hogy át-
léphessék a tanterem küszö-

bét. De a felsőbb osztályokban 
kezdő tanulóink is igénylik a 
közösségi együttlétet, a peda-
gógusokkal és osztálytársaik-
kal a napi személyes kontak-
tust. Minden szempontból fel-
készültünk a diákok fogadásá-
ra, nagy hangsúlyt fektetünk 
az intézmény tisztántartásá-
ra, rendszeres fertőtlenítésre.  
11 osztályban, 222 diák-
kal kezdjük a tanévet, ma-
gas osztálylétszámokkal, pél-
dául 29 negyedikes és 28 el-
ső osztályos tanulónk van. 
Minden nap értekezletet tar-
tunk a kollégáimmal, figyeljük 
a híreket, utasításokat és vál-
tozásokat. Helyi szabályzatot 
alkottunk az EMMI ajánlása 
alapján, de például a 1,5 mé-
teres védőtávolság megtartásá-
ra, nincs lehetőségünk a már 
korábban is említett és ismert 
krónikus helyhiány miatt. Az 
iskolába a tanulókon és az is-
kolában dolgozó kollégáimon 
kívül napi szinten senki sem 
léphet be. A tantermeken túl a 
szünetekben pedig, mind a pe-
dagógusok, mind pedig a tanu-
lók számára kérjük a maszk vi-
seletét. Most a hivatalos ügyek 
intézésével kapcsolatban csak 
előzetes bejelentkezés után jö-
hetnek be személyesen a szü-
lők, érdeklődők – tájékoztatott 
Schinogl Ferenc.

– Az idei tanévben a pedagó-
gusokat illetően csak néhány fős 
személyi változás történt, amely 
a körülményeket figyelembe vé-
ve ideálisnak mondható. Biztos, 
ami biztos felkészültünk a di-
gitális oktatás lehetőségére is 
a szülőkkel együttműködve, 
hogy kicsit egységesebbek le-
gyenek a használt programok, 
és online felületek – mondta el 
végezetül a kulcsi intézmény ve-
zetője.

Becsengettek az iskolába
Mire számíthatnak a nebulók és a pedagógusok az új tanévben 

Schinogl Ferenc iskolaigazgató hagyományos oktatási renddel várja a diákokat
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Most kicsit másképp kezdődik 
az ovi és a bölcsi 
Rendhagyó intézkedések a COVID miatt, új folyósói felület, aszfalt játékok  

Augusztus 27-én a 
Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde 
nevetőtestületi 
értekezletet tartott. 

Két témával foglalkoztak 
a kisgyermeknevelők és az 
óvónénik, a beszoktatással és 
a COVID-dal. Rendné Pocsai 
Izabellát, a kulcsi intézmény 
vezetőjét kérdeztük az aktuális 
témákkal kapcsolatban a köze-
ledő nevelési év kapcsán. 

– A koronavírus miatt spe-
ciális, új helyzetben várjuk a 
gyerekeket a jövő héten. Az 
EMMI (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) útmutatásait 
megkaptuk, ez alapján konk-
rét intézkedéseinkkel megpró-
báljuk a lehetőségeinkhez mér-
ten a fertőzés veszélyt minima-
lizálni. Ezzel kapcsolatban az 
óvodai csoportok zárt közössé-
gi média oldalain az óvónénik 
már közzé is tették tájékozta-
tónkat a szülőknek, amelyben 
elsőkézből informáltuk és az 
együttműködésüket kértük. 
Mert az óvodás és bölcsődés 
korú gyerekek esetében nem 
lehet sem a másfél méteres vé-
delmi távolság betartását, sem 
pedig a maszkviselést bevezet-
ni, így a megelőző intézkedé-
sek közül a szülői kapcsolatok 
csökkentésével tudunk csak 
védekezni. Azt kértük a szü-
lőktől, hogy csak egy felnőtt kí-
sérje be az intézménybe a gyer-
meket, aki maszkban lépjen az 
épületbe és nagyon minimális 
időt tartózkodjon bent, a biz-
tonság érdekében kézfertőtle-
nítőt helyezünk ki a folyosó-
ra- mondta el Rendné Pocsai 
Izabella. Azt is hangsúlyozta, 

hogy az intézményi kötelezett-
ségeknek, mint a rendszeres ta-
karítás, vagy a fokozott fertőt-
lenítés alapvető napi rutinként 
működnek továbbra is.

Az intézményvezető azt is 
elmondta, hogy a koronaví-
rus miatt az éves programja-
ik a munka tervükben mind-
mind csak kérdőjellel szere-
pelnek. 

– Annyit látok biztosan, 
hogy az elkövetkező időszak-
ban minden kicsit másképp 
lesz, valószínűleg a farsang is 
és a karácsonyi ünnepségünk 
is „zártkapus” lesz, ha nyit-
va tudunk egyáltalán marad-
ni. A másik szülőkapcsolatot 
igénylő és évelején fontos és 
aktuális feladat a beszoktatás. 
Mivel rengeteg a gyerek ezért 
most párhuzamosan két cso-
portban lesznek a kicsik. A 
Nyuszi tiszta kiscsoport lesz, 
míg a Fülesben vegyes csoport-
ban kezdődik majd az ovi. Ez 
egyszerre jó és áldásos hely-

zet, de ugyanakkor kihívás és 
új feladat is, hiszen nem volt 
még ilyen.  

Jelenleg még az utolsó simí-
tások folynak az oviban: deko-
rálás, takarítás, az udvaron fű-
nyírás. Az elmúlt évekhez ké-
pest változás, hogy idén az 
óvónénik gyerekjátékokat fes-
tettek a beton felületekre. Egy 
régi terv megvalósítására volt a 

kijárási korlátozások után elég 
idő és Kosztolányi József jóvol-
tából lehetőség is. Az Arany 
János utcai vállalkozó hívott 
fel azzal, hogy kipróbálná a be-
tonfestékeket, amelyből nyolc-
tíz színt és a fixáló anyagot ado-
mányként juttatta el hozzánk. A 
kollégák az intézmény teljes bel-
ső beton felületét jobbnál jobb 
játékokkal rajzolták tele, én 
pedig fixáltam. Augusztusban 
már lehetőségük volt a gyere-
keknek kipróbálni az aszfalt já-
tékokat. Szintén változás, hogy 
megújult a falfelület is az in-
tézmény folyosóján a Hankook-

os pályázatból elnyert 610 ezer 
forint forrásnak köszönhetően. 
A legjobbkor érkezett a gyako-
ribb fertőtlenítést megkövetelő 
időszak előtt, mert az új felület 
amellett, hogy otthonosabb bel-
ső teret biztosít könnyebben is 
tisztítható.  A tender beadásá-
hoz rögös út vezetett, mert el-
sősorban alapítványokat célzott 
támogatni a kiírás, csak hosz-

szas egyeztetés után fogadták 
be tőlünk is intézményként a 
támogatási igényt. A pályáza-
tot Rulek Tamással készítettük 
el, a kivitelezésben rajta kívül 
Eisenberger Balázs volt a segít-
ségünkre, az ő vezetésével több 
mint tíz elkötelezett és segítő-
kész szülő munkájával került fel 
az új falfelület, a fuvarozásban 
Kiss Tibor közreműködését és 
az önkormányzat pénzügyi se-
gítségét is szeretném megkö-
szönöm ezúttal is – tájékozta-
tott a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde intézmény-
vezetője. 

A próbaüzemben jól vizsgáztak az ovi udvarba elkészített aszfalt játékok
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2020. augusztus 24-én 
tartotta a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében 
a soron következő nyílt 
testületi ülését.

A település szervezeti és mű-
ködési szabályozásában au-
gusztus hónapra nem tervez-
tek testületi ülést, azonban a 
feladatok és a település életé-
ben jelen lévő döntésre váró 
projektek ezt nem engedték 
– mondta el Jobb Gyula pol-
gármester a testületi ülésén el-
hangzott köszöntőjében. 

Az ülésen jelen volt Jobb 
Gyula polgármester, Dr. 
Neumann Helga jegyző és 
Deák Ibolya, Fekete György, 
Oberrecht Tamás és Posch 
János képviselők. A képvise-
lő-testület az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 

1. Az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetési rendele-
tének módosítása

2. A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jo-
gosultak részére történő 
igénylésének és kifizetésé-
nek módja 2020. augusztus 
hónapban

3. Közép-Duna Vidéke Hull-
a dékgazdálkodási Ön kor-
mányzati Társulás javasla-
ta Társulási Meg állapodás 
módosítására

4. Új bölcsődei férőhelyek 
kialakítása Kulcson című 
támogatási kérelemmel 
kapcsolatos, „Új bölcső-
de építése Kulcson építé-
si engedélyezési tervdoku-
mentáció készítése” tárgy-
ban szolgáltatás megrende-
lés jóváhagyása

5. TOP-1.4.1-19. Új bölcső-
dei férőhelyek kialakítása 
Kulcson című támogatá-
si kérelem – „Megalapozó 
dokumentum elkészíté-
se, összeállítása” tárgyban 
szolgáltatás megrendelés 
jóváhagyása

6. TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-
00001 számú, Új bölcső-
dei férőhelyek kialakítá-
sa Kulcson című támoga-
tási kérelem – „Komplett 
kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése” tárgyban szol-
gáltatás megrendelése

7. A polgármester beszámo-
lója a Képviselő-testület ál-
tal átruházott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli 

és természetbeni ellátások 
megállapításáról

8. A települési önkormány-
zatok szociális célú tüze-
lőanyag vásárláshoz kap-
csolódó támogatás igény-
lése

9. Vörösmarty Mihály Könyv-
tár beszámolója a Könyv-
tárellátási Szol gáltató Rend-
szerben végzett tevékeny-
ségről Kulcs Könyvtári, 
Információs és Közösségi 
Helyen 2019. évben

10. Magyar Falu Program kere-
tében az „Óvodaépület fel-
újítása” és „Óvodai sport-
terem, tornaszoba fejlesz-
tése” pályázati felhívások 
tárgyalása

11. Magyar Falu Program ke-
retében a „Faluházak felújí-
tása” pályázati felhívás tár-
gyalása

12. Magyar Falu Program kere-
tében a „Temető fejlesztése” 
pályázati felhívás tárgyalása

13. Magyar Falu Program kere-
tében a „Elhagyott ingatla-
nok közcélra történő meg-
vásárlása” pályázati felhívás 
tárgyalása

14. Magyar Falu Program ke-
retében „Önkormányzati 
kerékpárút építése” és 
„Szolgálati lakás” pályáza-
ti felhívások tárgyalása

15. Háziorvosi szolgálat részé-
re gépjármű beszerzése

16. Háziorvosi szolgálat saját 
gépkocsi használatról szó-
ló határozat visszavonása

17. Vöröskereszt Kulcsi Alap-
szervezete kérelme iroda 
helyiség biztosítása iránt

18. Egyebekben szó volt az 
ívóvíz rendszer kiépíté-
séről három területen, a 
Nap-Háza Hold-Udvara 
vételi-bérleti szerződés-
sel kapcsolatok kérdése-
iről, a településrendezési 
terv felülvizsgálatának ha-
tósági egyeztető tárgyalá-
sa után egyeztetési szakasz 
lezárásról döntés született. 
Tárgyalta a testület a dísz-
polgári cím adományozás 
előterjesztésének menetét, 
de szó esett arról is, hogy 
a Hegyalja utca és Bem ut-
ca sarkán parkolóhely kije-
lölése szükséges

A testületi ülések jegyző-
könyvei teljes részletességgel 
elolvashatóak a https://www.
kulcs.eu/kepviselo-testuleti-
ulesek/ oldalon, vagy a felvé-
tel megtekinthető a You Tube 
Kulcs Községi Önkormányzat 
csatornáján is.

Augusztusi testületi ülés
Sok feladat van és kellenek a döntések, nincs pihenő  

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	

A képviselők elérhetőségei
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Radírozzuk ki a 
különbséget, legyen 
minden iskolatáska 
megtöltve-hirdették 
a faluszerte az 
akciót. A Segíteni 
jó Kulcs elnevezésű 
civilszerveződés a 
kulcsi faluházzal együtt 
tanszergyűjtési akciót 
szervezett. 

Most a tanévkezdéshez szüksé-
ges iskolai felszereléseket, mint 
például hátizsákokat, tornazsá-
kokat, iskolatáskákat, tolltartó-
kat, íróeszközöket, számológé-
pet, és más egyéb a tanulást se-
gítő eszközöket és a tanuláshoz 

kapcsolódó könyveket kértek 
adományba. Kulcson évről – 
évre egyre több gyermek él, ők 
jellemzően a városból költöznek 
ki családjukkal a településre. Az 
önkormányzat ezeket a meg-
változott igényeket többek közt 
külső források bevonásával is 
megpróbálja lekövetni, új böl-
csődé épül, az óvodai ellátást is 
javítják majd és az iskola bővíté-
sén is dolgoznak. De mindezek 
mellett a civil szervezetek mun-
kájára is nagy szükség van.

A Segíteni jó Kulcs csoport 
tanszergyűjtő akciójának felhí-
vásában kifejezetten hangsú-
lyozták, hogy tiszta és jó álla-
potú, nem szakadt és eltört esz-

közökre számítanak az adomá-
nyozóktól. Most ruhaneműket 
nem kérték ajándékba, hiszen a 
Márkovicsné Gizus és Hódosi 
Ági neve által fémjelzett karita-
tív csapat tagjai mind magán-
személyek, így nem rendelkez-
nek raktározási lehetőséggel, 
minden adomány közvetlenül 
a kisgazdájához érkezik, szin-
te azonnal.

A segítséget az iskolakezdés-
hez szeretettel várják még szept-
ember második hetéig, akár köz-
vetlen megkereséssel privátban 
Márkovicsné Gizus közösségi ol-
dalán és azok jelentkezését is vár-
ják, akiknek segítégre van szük-
ségük az iskolakezdéshez.

– Természetesen mindenkit 
biztosítunk arról, hogy adatait 
bizalmasan kezeljük. Nem mér-
legelünk, hogy ki miért kér segít-
séget. Minden hozzánk forduló-
nak, vagy aki látókörünkbe ke-
rül és szívesen fogadja a segítő 
szándékot erőnkhöz és lehetősé-
geinkhez mérten támogatást fo-
gunk nyújtani. Azt sem firtatjuk, 
hogy ki mit és mennyit adomá-
nyoz, mert mindennek tudunk 
örülni. Hiszen saját tapasztalat-
ból tudjuk, hogy gyakorta lelki 
szükséglet az „adni vágy” és a se-
gítő, az adományozással önma-
gát is gyógyítja – hangsúlyozta 
a Segíteni jó Kulcs elkötelezett 
szervezője. 

Tanszergyűjtő akció 
Minden iskolatáska legyen megtöltve  

Településünk 
vezetésének hosszú 
távú, összehangolt 
pályázat készítő 
munkájának 
újabb gyümölcsét 
szüretelhetjük, ezúttal 
az ovisok javára. 

– Örömmel tájékoztatom a 
tisztelt lakosságot, hogy ön-
kormányzatunk újabb sike-
res pályázatot nyújtott be. 
Így a Magyar Falu Program 
«Óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejlesztése» 
című felhívására benyújtott 
tenderen 4.967.224 forint tá-
mogatást nyertünk el, amely-
ből a Százholdas Pagony 
Óvodánk többek közt egy ha-
jóformájú alacsony játszóvárat 
kap a gyermekek örömére, és a 
meglévő homokozók árnyéko-
ló szerkezetét fogjuk felújítani 

– tájékoztatott dr. Neumann 
Helga jegyző.

Rendné Pocsai Izabella az 
intézmény vezetője is nagy 
örömmel fogadta a sikeres pá-
lyázat hírét. – A játszótér felújí-
tása már kifejezetten szükséges 
volt. Hiszen a homokozó fe-
nyőfából készült váza már sok 
évvel ezelőtt készült, az elkö-
vetkező nevelési évre minden-
képpen fel kellett volna újítani. 
A munkálatok megszervezését 
is elkezdtük, már árajánlatot is 
kértünk, sőt a pandémia előtti 
időszakra tervezett ovi bál jóté-
kony céljának is ezt tűztük ki. 
Így nagyon jókor jött a sikeres 
pályázat híre, hiszen ennek kö-
szönhetően nem kell javítani, 
hanem a pályázati forrásból új 
elemként egy új homokozóval 
és egy új játszóelemmel is bő-
vül majd az óvodai játszótér- 
mondta el a vezető.  

Nyertes pályázat
A Százholdas Pagonyban megújul a játszótér  

Mondák és legendák Kulcson
Szeptemberben várjuk a településhez 
(épületekhez, helyszínekhez) köthető 

történeteket, meséket írásban, videóban.
A település látnivalóit megtalálhatja  

a www.kulcs.org oldalon 
Legyél kreatív!

faluhazk@gmail.com

Felhívás
Régi képeket keresünk a hajóállomásról 

A hajóállomás 
felújításához keresünk 
régiségeket

A hajóállomás felújításhoz 
keresünk régi kulcsi, dunai 
képeket, vízzel kapcsolatos 
tárgyakat, eszközöket, képke-
reteket. Főleg felajánlásokra 

számítunk. Minden képet sze-
retettel várunk, akár online, 
akár papír alapon, amelyet 
természetesen visszaadunk a 
másolás után.

Fekete György 
alpolgármester

+36 (30) 584-5317
gyorgy.fekete.88@gmail.com
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Augusztus 4-én  
a Kulcs és Rácalmás 
között közlekedők 
különös helyen 
láthatták viszont 
a Volánbusz Zrt. 
helyijáratos csuklós 
buszát.

A busz elhagyatottan, teljesen 
összetörve nyitott ajtókkal 
a Kulcs és Rácalmás közöt-
ti külterületi útszakaszon az 
árokban várta a jobb sorsát. 
A jármű Rácalmás felé, de a 
menetiránnyal szemben letört 
faágakkal körülvéve pihen az 
oldalára borulva.

A helyszínen csak annyit 
tudtunk meg, hogy az autóbusz 
a szemrevételezés alapján to-
tálkáros, milliós tételű károkat 
szenvedett. Ekkor még csak fel-
tételezni lehetett, hogy valószí-
nűleg eltulajdonították a külső, 
kulcsi telephelyen pihenő au-
tóbuszt, mert biztosan nem já-
ratban történt a baleset.

Az előző éjszakai eső után 
a talaj szerkezete laza volt, ez 
kifejezetten nehezítette a men-
tési munkálatokat. A busz ki-
emelése a déli órákig tartott. 
Ezért a Kulcs és Rácalmás kö-
zötti útszakaszt rendőri bizto-
sítás mellett lezárták, minden-
kinek kerülnie kellett.

A helyszínen találkoztunk a 
polgármesterrel, Jobb Gyulával 
is, aki a tőle már megszokott 
módon minden települést érin-
tő eseménynél ott van, most is 
saját szemével szeretett volna 
meggyőződni a történtekről. 
Arra volt kíváncsi elsősorban, 
hogy milyen kár érte a tele-
pülést. Mint elmondta, erköl-
csi biztosan, ezért is nagyon re-
méli, hogy nem kulcsi az elkö-
vető. Hiszen a buszos ámokfu-
tás beláthatatlan, akár tragikus 
következményekkel is járhatott 
volna, ha az érintett útszaka-
szon van szemben közlekedő- 
mondta el a helyszínen Jobb 
Gyula.

A Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság később kiadott 
hivatalos tájékoztatója szerint 
megállapítást nyert, hogy a 
meglovasított járművet koráb-
ban a Kulcs–Dunaújváros jára-
ton közlekedő sofőr Kulcson le-
parkolta, annak indítókulcsát a 
járműben hagyta, a busz ajtajait 
pedig kívülről bezárta. Az el-
követő a busszal elindulva el-
sőként Kulcson egy villanyosz-
lopnak hajtott, majd a telepü-
lést elhagyva az árokba borult.

A Dunaújvárosi Rendőr-
kapitányság nyomozói a be-
jelentést követően haladékta-
lanul széleskörű adatgyűjtés-
be kezdtek, melynek eredmé-
nyeként azonosították és még 
aznap kora délután elfogták a 
bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítha-
tó 19 éves kulcsi lakost, akit 
a rendőrkapitányságra elő-
állítottak. A férfi elszámol-
tatása folyamatban van, írta 
a  police.hu. 

Tényleg ilyenek 
vagyunk, vagy 

ez csak egy kis 
hanyagság?

Többször kellett volna segít-
séget kérnem olyan házkörü-
li, kisebb feladatokra mun-
kákra, amit már nehezemre 
esik elvégezni, vagy már 
nem bírok. Megállapodtam, 
egy-két (összesen négy) 
kulcsi lakosú „segítővel” 
mindegyikről tudtam, hogy 
ilyen alkalmi munkát szo-
kott vállalni, amit általában 
tisztességesen el is végeztek. 
Kérésemre mindig megkap-
tam az udvarias ígéreteket: 
„megyek megcsinálom”.  A 
megbeszélt idő előtt semmi 
előrejelzés nem történt, pél-
dául nem tudok jönni, vagy 
közbe jött valami… Az vi-
szont igen, hogy az adott 
időpontra senki nem jött. 
Miért? Azóta sem tudom.

Több esetben találkoztunk 
azóta, de reakció, indok, hogy 
ezért, vagy azért nem tudtam 
jönni nem történt. Érthető len-
ne, ha kapnék valami vissza-
jelzést. Én legalább elnézést 
kérnék, a tisztesség valahogy 
szerintem „az én eszemmel” 
ezt kívánna. Emberek, miért 
lettünk ilyenek? Jól van ez így, 
vagy nem tanultunk meg vi-
selkedni? Nem értem. 

Talán még nem késő, 
próbáljunk okulni, tanulni 
az ilyen esetekből. Legyünk 
egymásnak igazi segítői, plá-
ne ha még fizetnek is érte. Jó 
közmondásunk van erre: az 
ígéret szép szó, ha megtart-
ják úgy jó. Fogadjátok tőlem 
jó indulatú megjegyzésként.

Molnár Lajos,  
öreg Rolling

Meglovasítottak  
egy csuklós buszt
Szerencsére emberéletet követelő tragédia nem történt 

A buszban jelentős kár keletkezett, de tragédia szerencsére nem történt



92 0 2 0 .  s z e p t e m b e r

Nagyapám, dr. Jármai Károly 
1915 januárjában vonult be 
huszártisztként a háborúba az 
Ausztriához tartozó Galíciába, 
az orosz frontra, itthon hagyva 
másfél éves kislányát (a későb-
bi Édesanyámat) és családját. 
Bevonulásáig már végzett állat-
orvosként kutatómunkát vég-
zett az Állatorvosi Főiskolán. 
Nem a fronton harcoló alaku-
latban szolgált, hanem a had-
sereget kiszolgáló lóállomány 
egészségügyi állapotáért fele-
lős lókórház, majd a később 
felállított tábori diagnosztikai 
laboratórium vezetőjeként 
tevékenykedett. Ez sem volt 
veszélytelen szolgálat, mert 
az oroszok időnként áttörték 
a frontvonalat, és akkor meg 
kellett védeni a háttér bázist. 
Néhány száz kilométerre az 
állomáshelyétől, sógora, a fő-
iskolás önkéntesként bevonult 
Kallós József hősi halált halt az 
oroszok elleni harcban.

Jármai – túlélvén a háború 
viszontagságait és az akkor-
ra már egész Európában tom-
boló un. spanyol nátha jár-
ványt – 1918-ban tért vissza a 
Főiskolára kinevezett egyetemi 
tanárként.

Az oktatómunka mellett 
több évtizedes kutatómunkát 
folytatott az egyes állatfajok-
ban előforduló vírusos beteg-
ségek terén, anélkül, hogy ak-
kor még ismerték volna a ví-
rusok fogalmát és természetét. 
A háború végén kitört influen-
za járványt – amely több ha-
lálos áldozatot követelt, mint 
maga a háború – azért nevez-
ték náthának, mert az áldoza-
tok légúti tünetekben hunytak 
el és az orvostudomány akkor 
még nem ismerte a vírusok izo-
lálási lehetőségét, tulajdonsága-
it, és az ellenük való védeke-

zést. Jármai Károly ezeknek az 
akkor még ismeretlen kóroko-
zóknak a fertőzőképességét és 
egyéb tulajdonságait vizsgálta 
állatokon számos kísérletsoro-
zatban, amelynek eredményei-
ről összefoglaló cikkekben szá-
molt be, így nemzetközi hírnév-
re tett szert.

Az I. világháború harci 
cselekményeire, egyes orszá-
gok bevetették a mérgesgázt, 
amely a kezdet kezdetén ké-
születlenül érte a harcoló ala-
kulatokat és rettenetes pusztí-
tást végzett. A szemben álló 
felek a mérgesgáz ellen kifej-

lesztették a gázálarcot, amely-
lyel ellátták a fronton harcoló 
katonákat. Ez életmentő felsze-
relés volt gáztámadás esetén, és 
aki nem csatolta fel idejében az 
a biztos halállal nézett szem-
be. Magam részéről – valószí-
nűleg a Nagyapámtól megma-
radt felszerelés részeként – ifjú 
koromban kíváncsiságból fel-
próbáltam egy ilyen gázálarcot, 
amelynek súlya 1-2 kg között 
mozgott, homloktól állig szo-
rosan beborította az arcot, és 
eléggé nehezen lehetett benne 
lélegzeni a beépített szűrő mi-
att. A kényelmetlenség ellenére 

gáztámadás idején ez jelentette 
az életben maradást…

Napjainkban, a koronavírus 
járvány elleni védekezésben so-
kan panaszkodnak azért, hogy 
könnyű anyagból készült tex-
til szájmaszkot kell viselniök!  
Pedig amíg nincsen hatékony 
vakcina a betegség elleni véde-
kezésben – mint ahogy már ha-
tékony vakcina van a kanyaró, 
influenza, HPV stb. ellen –, ad-
dig az egyéb intézkedések mel-
lett ennek a viselése is életeket 
menthet! Ha nem is közvetle-
nül csak azt védi, aki viseli, de 
közvetve csökkenti az általunk 
esetleg nem tudatosan történő 
fertőzést más társainkra nézve! 
A felelőtlen és mások egészségé-
vel mit sem törődő embertársa-
inktól szívesen megkérdezném: 
mit szólnának hozzá, ha gáz-
maszkot kellene viselniök?

 Dr. Keleméri Gábor

A témához javasolt háttér iro-
dalom, amely a kulcsi könyv-
tárban megtalálható:
•	 Kassai	Tibor:	Kotlán	

Sándor élete és munkássá-
ga. SÍK Kiadó, 2007.

•	 Keleméri	Gábor,	
Karasszon Dénes: Dr. 
Jármai Károly élete és 
munkássága. 226 pp. 
Alpha-Vet Állatgyógyászati 
Kft. Székesfehérvár, 2011.

•	 A	Kulcsi	Hatok	
emlékkönyve. 
Dokumentumgyűjtemény. 
Szerk.: Hollós László. 
265 pp. Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. 
Székesfehérvár, 2015.

•	 Keleméri	Gábor:	A	
Kulcsi Szoborpark tör-
ténete. 22 pp. Alpha-
Vet Állatgyógyászati Kft. 
Székesfehérvár, 2019.

Gondolatok járvány idején
Voltak idők, amikor csak a gázálarc jelentette az életben maradást 

Gázzmaszkos német katonák, I. világháború (archív)

Történelmi háttér

A háború lezárásaként sor került a Trianoni békeszerződés-
re, aminek következtében Jármai Károly, és a „Kulcsi Hatok” 
többi felvidéki származású tudósa: Hutyra Ferenc, Kotlán 
Sándor és Szepeshelyi Andor elveszítették szülőhazájukat.

Jármai Károly nem késlekedett sokat, 1920-ban vett egy 
öreg parasztházat nyaralónak az akkori Kulcspusztán, amely 
még ma is szolgálja a leszármazottak üdülését, pihenését. 
Itt Jármai megalapította civil sportegyletét a KUPAC-ot, és 
szintén polgári összefogással hajóállomást, vasútállomást, 
templomot, stb. építtettek Kulcson. Ezekre az eseményekre 
emlékezve tartjuk meg évente a Kulcs-Lórév KUPAC vízi 
emléktúrát és a Jármai Károly Csepel Sziget-kerülő túrát 
egyre növekedő számú résztvevővel.
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A közelmúltban 
ismét együtt kelt 
útra Közép-Európa 
zarándokközössége. 
Térségünkben 
augusztus 15-én 
szombaton reggel 
Dunaújvárosból és 
Adonyból indult 
zarándoklat, amelyek 
közös találkozási 
pontja Kulcson, az 
Arany János utcai 
keresztnél volt.

A Mária út Egyesület immár 
hetedik éve szervezi országo-
san az 1Úton zarándoklatot. 
Jelentősége nem kevesebb 
mint a szomszédos telepü-
lések közötti zarándokla-
tokkal, találkozási lehetősé-
get biztosítani az egymástól 
karnyújtásnyira élő közös-
ségek számára. Minden év-
ben van egy közös céljuk, 
amiért a zarándoklat ország 

szerte felajánlásra kerül. Az 
elmúlt évek során többek 
közt a születendő gyereke-
kért, az édesanyákért, az 
apákért zarándokoltak. Idén 

először az Eucharisztikus 
Világkongresszus sikeréért 
lett meghirdetve, majd, mivel 
a kongresszust elhalasztották 
jövő szeptemberre, a felaján-

lás a Világ testi-lelki egész-
ségéért megnevezést kapta. 
A zarándoklat fővédnökei 
Erdő Péter Bíboros és Novák 
Katalin államtitkár, aki min-
den évben levélben biztatja a 
zarándokokat. 

A helyi rendezők a 
Mezőföldi Keresztény, Kul-
tu rális és Hagyományőrző 
Egyesület (MEKK) képvise-
letében, egyben az egyesü-
let elnökeként Sibáné Pintér 
Brigitta és dr. Menyhártné 
Zsiros Mária, akik szemmel 
láthatóan nagyon sikeresen 
dolgoznak azon, hogy évről-
évre, egyre többen és többen 
keljenek útra.  

Idén a Dunaújvárosból 
induló csoportot a Nagyve-
nyim ről, Dunaúj városból és 
Rácal másról érkező zarán-
dokokkal kiegészülve Móró 
Piroska vezette, az adonyi 
Czigler tótól induló me-
netet az adonyi, iváncsai, 
perkátai, kulcsi és Ercsiből ér-
kezett résztvevőkkel, pedig 

1 Úton zarándoklat 
A világ testi és lelki egészségéért keltek útra 

A kulcsi résztvevők a Czigler tónál gyülekeztek

Mintegy hét kilóméteres távolságot tettek meg az Adonyból induló zarándokoka
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Kosztolányi György 
és tanítványai  

kiállítása, 
a nagy sikerű kulcsi képzőművész és 

tanítványai kiállítását tervezzük  
a Faluházba, amelyet mindenképpen 

szeretnénk megtartani  
és egy ünnepélyes megnyitóval 

megünnepelni a művészetet,
 de mivel minden kulcsi megjelenésére 

számítunk, ezért megvárjuk 
a pandémia enyhülését, 

a pontos megnyitó esemény időpontját 
akkorra tűzzük majd ki.

Radnóné Erzsike kormányoz-
ta. A két irányból érkező me-
net szokás szerint Kulcson, az 
Arany János utcai keresztnél 
találkozott.

A Czigler tónál mi is ott 
voltunk az induláskor. Itt ta-
lálkoztunk a Magyar család 
majd három generációjá-
val, akik az 1 Úton résztve-
vőinek elindulásához ideális 
hangulatot teremtettek étel-
lel-itallal, az Árpád házi ke-
reszténység fontos szereplőit 
megjelenítő Bakos Réka ké-
szítette díszlettel, és Magyar 
Marcinak köszönhetően ze-
neszóval is. Nem volt vélet-
len a találkozás, hiszen náluk 
a Mária út egy újabb megál-
lója létesül hamarosan a csa-
lád jóvoltából, zarándokszál-
lással, de zarándokkápolna is 
épülni fog. Az 1 úton me-
netét a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület két lova-
sa, Rásó Virág és Posch Flóra 
vezette fel. 

A kulcsi keresztnél meg-
emlékeztek Toldi Hajniról, 
a perkátai hitoktatóról, aki 
idén tavasszal hunyt el, ő ed-
dig minden évben szervező-
je és résztvevője volt a zarán-
doklatnak. Majd dr. Székely 
János, szimathelyi püspök er-
re a napra írt imájának közös 
elmondása után Oberrecht 
Tamás önkormányzati kép-
viselő köszöntötte a Kulcs 
Községi Önkormányzat ré-
széről a zarándokokat, csak 
úgy, mint a távolból, levelének 
felolvasásával Novák Katalin 
államtitkár asszony is.

Ezt követően a fáradt ván-
dorokat a Nap háza Hold 
Udvara Rendezvényházban 
várták, ahol frissítőt kaptak 
testileg és lelkileg is. A kö-
zösségi beszélgetés a világ tes-
ti lelki egészsége kapcsán ar-
ról a pár mögöttünk hagyott 
hónapról szólt, amit a vírus 
elvett az életünkből. 

– Nagyon nagy terveink 
voltak az idei évre. Az Eucha-

risztikus kongresszus nyitó 
szentmiséjére szerettünk vol-
na zarándoklatot szervezni. A 
zarándoklat Máriagyűdről in-
dult volna, és a megyehatáron 
kapcsolódott volna be a mi 
térségünk, Alsószentivánnál. 
Sajnos, ebből, ahogy a kong-
resszusból sem, ez évben sem-
mi sem lett, de jövőre min-
denképpen megszervezzük, 
ha a körülmények megen-
gedik. Ezt az 1Úton elneve-
zésű zarándoklatot mi ötö-
dik alkalommal indítottuk 
el. Minden évben egyre töb-
ben kapcsolódnak be: bővült 
a résztvevő települések köre 
is, Ercsivel, ahonnan 16 fő 
jött el hozzánk. Nőtt a részt-
vevők létszám is, sok adonyi, 
rácalmási, és dunaújvárosi új 
arcot látok. Nagyon hiányzott 
már mindannyiunknak a sze-
mélyes találkozás, hiszen ví-
rus még a szentmisétől is el-
zárt bennünket. Sokan féltek, 
csüggedtek, kimerültek ezek-
ben a hónapokban, így na-
gyon jó volt újra összejönni. 
A Maslow-i szükséglet pira-
mis elején nem véletlenül áll 
a társas kapcsolatok, a valaho-
vá tartozás, a biztonságérzet 
igénye. Az embereknek kell 
a közösség, kell a másik fi-
zikai jelenléte, amit nagyon 
is beigazolt ez a pár hónap 
karantén. Nekem, személy 
szerint nagyon jóérzés volt, 
hogy a szervezés során, bár-
kihez fordultam, mindenki-
től segítséget kaptam: Ignácz 
Ildikó, Rédl Laci, Terekiné 
Rendes Éva, Molnár Dodi, 
Némethné Pötyike, Gödöny 
Erzsike, Berzai Márti, Kovács 
Péter, és természetesen az 
Egyesületünk tagjai. Nem tu-
dok elég sok szép szót mon-
dani, amivel kifejezhetném a 
köszönetemet nekik, és min-
denkinek, akik a mai napot 
felajánlották a világ egészsé-
géért elindított zarándoklatra 
– mondta el dr. Menyhártné 
Zsiros Mária.

Ismét bolhapiac

Szeptember 13-án, vasárnap 8-12 óra között bolhapiac a 
szokott helyen, a Faluház előtt.
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A ma már több mint 
húsz éve működkötő 
Kulcsi Sport Egyesület 
alapításának 
legfontosabb célja az 
volt, hogy biztosítja a 
településünk gyermek 
és felnőtt lakosságának 
szervezett sportéletét. 

A sportolók és a támogatók lét-
száma folyamatosan növekszik, 
több tekintetben is eredmények 
vannak az egyesület háza tá-
ján, így lakosság és a sporto-
lók irányából is igény van az 
állandó fejlesztésre. Az egyesü-
let elnökével, Szabados Imrével 
beszélgettünk. 

Mintegy háromévvel ezelőtt 
szemléletváltás következett be 
az egyesület életében. Komplex 
sportkoncepciót alkotott meg a 
település vezetése, akik célként 
tűzték ki és nagyerőkkel meg-
kezdték a lakossági igényeket ki-
szolgáló sportélet megvalósítását, 
az ehhez szükséges infrastruk-
túra megtervezése, fejlesztése és 
megteremtése mellett. Ezzel össz-
hangban a sportegyesület életé-
ben is változás történt, lecseré-
lődött az elnökség, munkájukat 
– kockás füzet hasábjait lecserél-
ve – modern, leellenőrizhető di-
gitalizált formában végzik. Több 
nagy beruházás mint az öltözői 
konténer vásárlás, műfűves pálya 
kialakítása és legutóbb a játszó-
tér melletti fitnessz park átadása 
is megtörtént. De tervszerű ha-
ladás távlatainak még közel sin-
csenek a csúcsán. A kommuni-
kációra sem fektettek eddig kel-
lő hangsúlyt, amely több félreér-
tésre is okot adhatott. Pedig nagy 
büszkeség az egyesület számára, 
hogy 2019-ban már több mint 
száz igazolt gyermeksportoló töl-
tötte náluk hasznosan, egészsége-
sen a szabadidejét.

– Az egyesület keretein belül 
jelenleg három szakosztály mű-
ködik. A futball szakosztály, az 
íjászat, és a vízi-sport szakosztály. 
Tervben van egy újabb, a túra-
kerékpár szakosztály létrehozása, 
amely folyamatot leginkább az 
érdeklődök jelentős száma tud-
na meggyorsítani. Az elnökség 
tagjai nem látványos, de fontos 
magasszintű és önkéntes munkát 
végeznek, természeten díj nélkül 
és az egyesület is non-profit jel-
leggel működik. Magam elnök-
ként a civil életemben betöltött 
vállalat igazgatói munkámból 
adódó szervezési és irányítá-
si tapasztalatommal, kapcsolati 
tőkémmel, a koordinációval se-
gítem az egyesületet. Jobb Dávid 
egykori profi sportoló és vállal-
kozó az egyesület könyveléséért 
felelős, Révész Péter vállalkozó 
a sporttámogatásokkal kapcsola-
tos ügyviteli és adminisztrációs 
területért felelős, Ruffing Péter 
edző és testnevelőtanárként a 
tehetséggondozás területén erő-
sít minket, Mudra László vállal-
kozó és az íjász szakosztály ve-
zetője is egyben és Posch János 
a futball szakértőjeként, önkor-
mányzati képviselőként a telepü-
lés vezetésében képviseli az egye-
sület érdekeit. A vezetőség azon 
dolgozik, hogy minél több for-
rást tudjon az egyesület költség-
vetésébe bevonni a színvonalas 
és minőségi működés érdeké-
ben.  A pénzeszközök egy jelen-
tős része pályázatokból érkezik 
és egyre több a helyi vállalko-
zók, magánemberek támogatása 
is, amelyet ezúton is tisztelettel 
megköszönünk. A sikeres pályá-
zati munka eredménye, hogy a 
megelőző időszak 3 millió forin-
tos hozamait a 2019/2020 év-
ben több mint 10 millió forint-
tal növeltük. Pontosan az MLSZ 
TAO pályázatán 14.625.406 fo-

rint támogatásban részesültünk, 
amely már az egyesületi számlán 
van. A 2020/2021 évadra pedig 
11.336.342 forint dotációban ré-
szesült az egyesület, amely az ad-
minisztrációs feladatok elvégzé-
sét követően kerül a kulcsi egye-
sület számlájára. Ezek a támo-
gatásokat jogcímenként változó 
támogatási intenzitással állapí-
tották meg, amely összeségében 
a sportfejlesztési program meg-
valósításához egyesületünknek 
5.462.574 forint önrész biztosí-
tását írja elő. Nagyon fontos tény, 
amely sok félreértéshez vezetett, 
hogy az idei járványügyi helyzet 
miatt a sportfejlesztési program-
ban szereplő fejlesztések és be-
szerzések határideje 2021. júni-
us 30., mind a két évad vonat-
kozásában. Tehát jelenleg hama-
rosan két évadnyi támogatás áll 
majd rendelkezésünkre a célja-
ink megvalósításához – hangsú-
lyozta Szabados Imre.

A folytatásban a sportegyesü-
let elnöke azt is elmondta, hogy a 
pályázatban szereplő tárgyi esz-
köz beszerzései – a pályázatban 
előírtak alapján – elsősorban a 
gyermeksporthoz, vagyis az U19 
korosztály alatti és az utánpót-
lás neveléshez szükséges eszkö-
zöket építették be. 

– Tervezzük egy kilenc fős 
mikrobusz megvásárlását, amely 

a gyermeksportolóink utaztatá-
sán túl a felnőtt csapat utazásá-
hoz, vagy  önkormányzati ren-
dezvények során is használha-
tó lesz majd. Tervezzük Ócsai 
Norbert edző ötlete alapján egy 
teqball asztal beszerzését, sport 
felszerelések megvásárlását, az 
egyre megújuló területeinket 
védő biztonsági kamerarendszer 
kiépítését, edzőtáborok szerve-
zését és edzői bérekre is költ-
hetünk majd a forrásból.

Az elnök hangsúlyozta azt 
is, hogy Ócsai Norbert, Papp 
Sándor és Horváth László 
személyegarancia a színvona-
las szakmai munkára ezáltal a 
fejlődésreis. De a sikeres mű-
ködéshez a helyi vállalkozók 
és magánemberektámogatása 
is feltétlen szükséges, mind 
erkölcsi, mind anyagi érte-
lemben.

– Ezentúl is számítunk a 
kulcsi sportszeretők segítségé-
re, szívesen biztosítunk cseré-
be reklámfelületet az egyesület 
megjelenésein. A TAO pályáza-
tok is több mint 5 millió forint 
önrészt írnak elő ehhez szükség 
van és tisztelettel kérem is az ön-
kormányzat segítségét és a kul-
csi szülőknek, sportszeretőknek, 
patriótáknak a segítő adománya-
it is. Ha ön is kíváncsi a helyi 
sportélet részleteire első kézből, 
akkor az egyesület közgyűlése 
szeptember 23-án, 18 órakor az 
emeleti kisteremben lesz a falu-
házban, ahova szeretettel várunk 
mindenkit, de várjuk a sportol-
ni vágyó gyerekek jelentkezé-
sét az oviból, iskolából és na-
gyon szívesen fogadnánk elhi-
vatott edzői végzettségű kul-
csiak jelentkezését is a 06 (30) 
382-6919-es telefonszámon vagy 
a kulcsisport@gmail.com címen 
– összegzettvégül Szabados Imre 
egyesületi elnök. 

Közel 26 millióból fejleszthetnek 
Sikeres pályázati munkával és több mint 100 igazolt gyermeksportolóval dicsekedhetnek 

Szabados Imre, a Kulcsi 
Sport Egyesület elnöke
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Augusztus 15-én  
8 órától másnap 
8 óráig tartott  
a felnőttek idei  
24 órás 
horgászversenye.

A Kulcsi Horgász és Ter-
mészetvédelmi Egyesület im-
már hatodik alkalommal ren-
dezte meg a felnőttek maratoni 
megmérettetését. Mint minden 
évben, idén is nagyon készült 
az egyesület a versenyre, hiszen 
ez a kulcsi Duna-part ünne-
pe is. A Horgászegyesületek 
Velence-tavi és a Duna men-
ti Szövetséggel együtt nagyon 
szépen rendbe tették, gyom-
talanították, kitakarították a 
partszakaszt.

Ahogy azt már megszokhat-
tuk, idén is jó hangulat fogad-
ta a kulcsi Duna-partra érkező-
ket, amely nem csoda hiszen a 
rekord számú huszonhat indu-
ló közül sokan már több éve 
törzsgárdás résztvevői a kul-
csi 24 órás horgászversenynek.  
De sok új versenyző is kipró-
bálta a szerencséjét és tudását 
idén. Több baráti társaság is 
indult, köztük egy hölgyver-
senyző is. Jellemzően napköz-
ben nemcsak a vetélkedő hor-
gászok, hanem a családjaik is a 

24 óra a Duna-parton 
Hat év óta először ünnepeltek női győztest a horgászok 

A friss dunai levegő jó étvágyat generál,  
ezért létszükséglet volt a finom marhapörkölt

Tévhit, hogy a horgászat magányos műfaj

Egyébként ilyenkor sokan né-
zelődni is eljönnek a vízpartra. 
A kulcsi egyesület elnökének, 
Mérei Lajosnak az előzetes jós-
lata szerint idén minden- a víz-

állás és az időjárás is- adott volt 
a jó fogásokhoz, általában ke-
szeg félék, majd éjjel a rabló ha-
lak, mint például a harcsa, süllő 
és balin kifogását helyezte kilá-
tásba a versengő horgásztársak-
nak. Ennek megfelelően az első 
fogás egy paduc volt. 

Idén nem sorsolással, ha-
nem érkezési sorrendben 
dőltek el a versenyhelyek 
az akkor apadni kezdődő 
Duna kissé iszapos partján. 
Minden horgászt zsíros kenyér 
reggelivel vártak, majd később 
marhapörkölt is készült a par-
ton vetélkedőknek. A vasárna-
pi versenyzárás után megtud-
hattuk, hogy tíz mérlegelhető 
eredmény született, zömében 
paducot és süllőt fogtak a ver-
senyzők. Érdekes esemény is 
történt a verseny során, ugyan-
is az egyetlen hölgyversenyző 
pusztakézzel fogott egy dunai- 
ingolát, amely szinte teljesen ki-
úszott a partra. A rendkívül rit-
ka és védett halfajtát megcso-
dálták, majd visszaengedték az 
élő helyére.

A verseny történetében elő-
ször ünnepeltek női győztest 
Kulcson, Várkonyiné Kovács 
Beáta hat kiló hatvan de-
kagrammos fogásával első, 
Kuzner Antal második lett, a 
harmadik helyezett Verebélyi 
Péter, majd Lelki György a ne-
gyedik lett a rangsorban.  

víz mellett töltötték a napot.  A 
kulcsi Papp család például két 
napig sátorozott a parton gye-
rekeik legnagyobb örömére. 
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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 káplán 
 Győri Balázs István  06 (30) 299-0428

 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

Nagy vihart kavart 
az elmúlt napokban 
a különböző kulcsi 
közösségi média 
csoportokban, az egyik 
új, még át sem adott 
buszmegállóra felírt 
Dórika felirat.

Sokan fejezték ki nemtetszésü-
ket, felháborodásukat az eset 
kapcsán – megjegyzem jogo-
san – így vagy úgy, kulturált 
és finoman fogalmazva, ke-
vésbé kulturált módon. Talán 
nem túlzás, ha azt mondom, 
településünk valamennyi la-
kója örömmel fogadta, a kor 
igényeinek megfelelő, szépen 
kivitelezett új buszmegállók 
megépülését. Természetesen 
mindannyiunk közös érdeke, 
hogy vigyázzunk rá, és soká-
ig gyönyörködhessünk benne. 
Jó érzés látni, hogy épül-szé-
pül Kulcs. Valamennyien biz-
tosak lehetünk benne, hogy 
a „hősszerelmest” – aki szíve 
választottjának nevét boldogan 
és büszkén az ablakra írta  –  
nem a rossz szándék, vagy a 
vandalizmus kétes öröme vezé-

relte, csupán az egész világ, de 
legalábbis Kulcs tudtára akarta 
adni a hőn áhított hölgy nevét.

Úgy gondolom szülőként 
a mi felelősségünk, hogy már 
egész korán bele plántáljuk 
gyermekeink néha bizony igen 
makacs buksijába, hogy a köz-
vagyonra éppúgy vigyázni kell, 
mintha a sajátunk lenne. Hiszen 
tulajdonképpen a sajátunk is, mi 
használjuk nap, mint nap. 

Büszkék lehetünk rá, ha az 
ide látogatókat is szép, gondo-
zott környezet fogadja. Nem 
mellékesen, sokkal jobb érzés 
egy kulturált, esztétikus busz-
megállóba behúzódni az eső 
elöl, mint egy agyon firkált, ki-
tört üvegűbe. Azonban bizto-
san emlékszünk még rá, hogy 
a szerelem egy megváltozott tu-
datállapot, amikor az ember se 
lát, se hall, csak kergeti a pil-
langókat a hasában. Próbáljuk 
meg ennek betudni ezt a kis 
„malőrt”. Hál’istennek a felirat 
hamar eltűnt. Reménykedjünk 
benne, hogy az illető jobb be-
látásra tért, vagy jobb belátásra 
bírta Dórika. Vigyázzunk közös 
értékeinkre!

A szóban forgó buszmegállóra szerencsére 
nagyon sokan vigyáznak 

Fiatalság 
bolondság 
Szerelmi vallomás rondította az új buszmegállót 
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Szeptember 12-13.

I. Kulcsi Pergető 
találkozó 

Kulcs, Duna folyam,  
hajóállomás 

Az önkormányzat 
szervezésében.

Amennyiben 
a MOHOSZ a 

vírushelyzet miatt 
megtiltja a verseny 

megszervezését,  
úgy elmarad

(de jelenleg még 
szervezés alatt áll  
és reméljük, nem 

marad el!) 

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat • Felelős szerkesztő: dr. Neumann Helga jegyző • Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com • Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354
Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, tartalmilag nem 
megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

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

Augusztus 19-én 
a Vidám Emberek 
Közössége a 
faluházba hívta egy 
rendkívüli előadásra az 
érdeklődőket. 

A rendezvényen megjelent 
Jobb Gyula polgármester is. 
Köszöntőjében üdvözölte az 
előadást és a résztvevőket. 
Ünnepi volt a téma, tényekről 
és véleményekről esett szó a 
Szent Koronával kapcsolatban 
a korona kutató mérnökcsa-

pat egyik tagjától elsőkézből. 
Dr. Fehér András személye-
sen látogatott el Kulcsra és le-
bilincselő beszámolót tartott 
a megjelent közönség számá-
ra a korona tanulmányozással 
eltöltött mintegy negyven év 
kutatási anyagából. „Életem 
legszebb témaköre, amit sem-
mi nem überel” – mondta 
a szakértő bevezetőjében. 
Rendkívül érdekes informá-
ciókkal gazdagodhattak a 
résztvevők, amelyek a mér-
nöki objektív valóság alapján 
megállapított tények, mint 
például, hogy  a Szent Korona 
készítői ismerhették a fény 
sebességét, a Föld tengelyé-
nek 23,5 fokos dőlésszögét, a 
Nap–Föld távolságot, a 25 920 
éves Nagy Napévet, melyet 
tizenkét részre osztva kapták 
az állat-öveket.

Tények és vélemények  
a Szent Koronáról
Ünnepi témájú előadás volt a Faluházban 

Augusztus elején  
a Vöröskereszt Kulcsi 
Alapszervezete ismét 
nagy sikerű véradást 
szerveztett  
a faluházban. 

A nyári véradás új ötlet volt 
a vöröskeresztes aktivisták-
tól, de jól sikerült a kísérlet. 
Bár tombolt a nyár és sokan 
szabadságukat töltik ilyenkor 
vagy éppen nyaralni utaznak, 
de ezek ellenére is augusztus 

6-án délután harmincnyolc 
hétköznapi hős adott vért 
Kulcson. Ez azért is kiemelt 
jelentőségű, mert a vér mással 
nem pótolható és a folyamatos, 
biztonságos vérellátás fenntar-
tása érdekében nagyon fontos 
az önzetlen véradók aktivitása.  
Egy véradó másik három em-
bernek nyújthat segítséget, így 
tehát az augusztusban szer-
vezett kulcsi véradással akár 
száztizennégy emberéletet is 
menthettek a hősök.

Nyáron sem pihentek 
az aktivisták
114 embernek segíthetnek az augusztusi kulcsi véradással 

Bár az augusztus 20-ai rendezvény elmaradt,  
de a Szent Korona előadás méltó volt az ünnephez
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