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

és minden hónap utolsó péntekén van lapzárta. Az újságot online is elolvashatja a www.kulcs.org oldalon. 
A hirdetések árairól a www.kulcs.org-on tájékozódhatnak.

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 YouTube 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. 

Írásunkat a 4. oldalon olvashatják.

1956-os megemlékezés 
Fo

tó
: L
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A Büszkeségponton, a temetővel szemben az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójára létesült 
emlékműnél minden év októberében az óvodások fejezik ki tiszteletüket elsőként. Most is saját 
és a bölcsődések nemzeti színű zászlóival érkeztek a kulcsi gyerekek – a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
Tigris csoportjának tagjai, hogy emlékezzenek. Mert ahogy a kulcsi Büszkeségpont központi emlékművén 
olvasható: „Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak…„
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Október 31-én 
8 óra és 14 óra 
között a település 
önkormányzata az 
E-Elektra Zrt.-vel 
közösen műszaki és 
fémhulladék-gyűjtést 
szervezett. Az akció 
kezdeményezője 
Tóthné Vass Anita 
képviselő asszony  
és a Faluház volt. 

A hulladékot a hivatali épületek 
mögötti téren elhelyezett konté-
nerekben gyűjtötték. Számtalan 
feleslegessé vált porszívó, mo-
sógép, hűtő, hajszárító, számító-
gép, bojler, kerti grill, kazán vagy 
hintaágyváz került a környezet-
védelem jegyében így a megfele-
lő hulladékok közé. Két konté-
ner elektromos és egy konténer 
fém hulladék gyűlt össze. A sze-
lektív gyűjtés szabályainak be-
tartására a Kulcs Biztonságáért 
Polgárőr Egyesület tagjai vi-
gyáztak, de a szervezők segítsé-
gére volt öt önkéntes középisko-
lás fiatal is a Rudasból.

Azoknak a kulcsiaknak is 
ajánlottak megoldást akiknek 

a szállítás problémát okozott 
volna, Pulai Tibor falugond-
nok és két önkéntes segítő-
je házhoz mentek és a cipe-
kedést is bevállalták a jó ügy 
érdekében.

Információink alapján bár 
a rendezvény ötletét a dunaúj-
városi hasonló adta, de a kul-
csi szervezők is messzemenő-
kig egyetértenek abban, hogy: 
„A Földet az unokáinktól kap-
tuk kölcsön.” Kulcson tehát 
különös hangsúlyt fektetnek 
a környezetvédelemre ezt mi 

sem támasztja jobban alá mint, 
hogy van külön környezetvé-
delemért felelős önkormány-
zati vezető, és évente rend-
szeresen szervez a települé-
sünk központi szemétgyűjtést 
is. Ezt a hónap végén megren-
dezett akciójukat is több kí-
sérő programmal tették még 
vonzóbbá a lakosság számára 
a szervezők. A tudatos vásár-
lás jegyében volt kézműves-vá-
sár, de helyben sütött finom-
ság is a rendelkezésére állt a 
megéhező környezetvédők-

nek. A kürtös kalácsos mel-
lett viszont minden kis és na-
gyobb fiúnak lehetősége volt 
a Dunanett Nonprofit Kft. jó-
voltából egy igazi kukásautóra 
felmászni és beleülni. 

Tavasszal várhatóan megis-
métlik majd a nagy sikerű ak-
ciót, amelyet az E-Elektra Zrt 
biztosan támogat majd, hiszen 
információink szerint megelé-
gedésükre nagyon precízen 
összegyűjtött, nagy mennyi-
ségű hulladékos konténerek 
érkeztek tőlünk.

Kulcsiak a környezetvédelemért
Elektromos hulladékgyűjtés volt 

Munkában a segítő önkéntesek

Pályázat az illegális 
hulladéklerakók felszámolásához 

Kulcs település jegyzője dr. Neumann Helga tájékoztatót 
tett közzé. 

Mint írja: „Önkormányzatunk indulni szeretne a telepü-
lési önkormányzatok számára kiírt, illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatási pályázatán.”

Segítséget is kért a lakosságtól a jegyző. Az illegálisan ki-
tett hulladékokról kért bejelentést pontos hellyel, címmel, 
fényképpel ellátva az ügyfelszolgalatra. A bejáráson szerzett 
és a lakosságtól kapott adatok alapján a pályázat javában 
készül. Reméljük, hogy ez a benyújtandó pályázatunk is si-
keres lesz, és a támogatásból sikerül majd a Kulcson elha-
gyott, illegálisan elhelyezett hulladékot elszállítani.

Október 4-én a Kulcsi 
Sport pályán mérkőzött meg 
a cecei és a hazai felnőtt 
futball csapat, amely során a 
kulcsiak fölényes győzelmet 
arattak 5:1 arányban. 

A hónap következő tét 
meccsére október 11-én ke-
rült sor. Beloianniszba utaz-
tak az egyesület játékosai, 
ahol szintén bravúros ered-
ménnyel jöttek le a pályáról 
a kulcsi focisták, mert 6:1 
arányban jobbak voltunk a 

vendéglátó csapatnál.  18-
án ismét hazai pályán néz-
hettük a focit. A csapatunk 
a nagyvenyimiek ellen ját-
szott, azonban a vendégek 
két gólos előnnyel jobbnak 
bizonyultak nálunk, mi egy 
gólt sem tudtunk az ellenfél 
kapujába juttatni. A végered-
mény 0:2 lett. A hónap zárá-
sa sem kényeztette a szurko-
lókat, mert Rácalmáson ven-
dégeskedve a szomszéd csa-
pat nyert 5:1 arányban.    

Mélységet és magasságot is átéltünk
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Néhány nap eltéréssel 
két pályázatunk sikeréről 
is örömhírt kaptunk.

Négyéves folyamat és kitar-
tó munka gyümölcse érett be 
Kulcson, amikor az önkormány-
zat kormányzati támogatási ké-
relmére az iskola bővítésével 
kapcsolatban pozitív döntés ér-
kezett. A Magyar Közlönyben 
az olvasható, hogy a Kormány 
egyetért az iskola fejlesztésére 
irányuló beruházás koncepció-
jával, és az előkészítési fázisaira 
összesen 25 millió forint for-
rást biztosít azzal a feltétellel, 
hogy azokat legkésőbb 2021. 
augusztus 31. napjáig meg kell 
valósítani.

Először Jobb Gyula polgár-
mestert kérdeztük a jó hírről.

 – Nagy öröm ez a kulcsiak-
nak, és régóta várt jó hír ez szá-
momra is, hiszen személyes ve-
zetői célom volt a település ér-
dekét képviselve a támogatás el-
nyerése annak érdekében, hogy 
a kulcsi diákok méltó körülmé-
nyek között tanulhassanak az is-
kolában nap mint nap, ezért min-
den lehetséges követ megmoz-
gattam képviselőtársaim segít-
ségével. A Kulcsi Fekete István 
Általános Iskola és AMI bővíté-
séhez szükséges állami támoga-
tási kérelem benyújtásához még 
az előző önkormányzati ciklus-
ban végeztük el a település ve-
zetésével a felmérést, előkészí-
tést, és készíttettük el a szüksé-
ges tervdokumentációt is az ön-
kormányzat saját költségén. Az 
elkészült anyaggal kormányzati 
támogatási kérelmet nyújtottunk 
be az általános iskola felújítására  
700 millió és 1 milliárd forint kö-
zötti összegre. A kitartó munka 
és lobbizás meghozta a várva 
várt eredményt, most megkez-
dődhetnek az iskola bővítés elő-

készítő munkái – mondta el a 
polgármester. Majd így folytatta: 
– Október 23-án az ünnep tisz-
teletére Orbán Viktor miniszter-
elnök úr jóváhagyólag aláírta a 
településünk jövőjét meghatáro-
zó dokumentumot. Tavaly ősszel 
dr. Galambos Dénes miniszterel-
nöki biztos is a saját, és a térség 
vezetése támogatásáról is bizto-
sított bennünket, ezért az isko-
la bővítésére tett erőfeszítéseink 
tekintetében mindvégig bíztam a 
pozitív elbírálásban – fejtette ki 
a véleményét Jobb Gyula.

Három nappal az iskola bő-
vítéséről kapott jó hír után, is-
mét óriási kulcsi diadalról ér-
tesülhettünk. Újabb nagy volu-
menű pályázatunk kormányza-
ti támogatásáról olvashattunk a 
Közlönyben.

Jelentős összegű, több mint 
100 millió Ft pályázati támoga-
tást nyert el Önkormányzatunk 
a Hajóállomás és környéke fej-
lesztésére. A támogatásból a 
Hajóállomás és Vendégház fel-
újítása mellett a csónakházat 
szeretnénk megújítani, vala-
mint egy mai igényeknek meg-
felelő Pihenőpark kialakításával, 
akadálymentes sétánnyal, kilátó 
terasszal, parkolók kiépítésével 
várjuk majd a fürdő- vízi- és 
horgászturizmusra vágyó ven-

dégeket – olvashattuk a telepü-
lés közösségi oldalán is. (https://
www.kulcs.org/a-hajoallomas/)

 Jobb Gyula polgármester 
ezzel kapcsolatosan így nyilat-
kozott: – Azt tapasztalom, a la-
kosság mára már egyértelmű-
en egyetért azzal, hogy a pályá-
zati források nélkülözhetetlenek 
számunkra. Köszönöm ebbéli tá-
mogatásukat, a sikerek közösek. 
Szeretném tisztázni, pontosítani 
a folyamatot is. Tehát a most be-
ért sikeres pályázatok előkészíté-
se, a koncepció megalkotása és ki-

alakítása jóval megelőzte a pozi-
tív döntést. Sajnos több felvetés is 
érkezett lakossági oldalról, hogy 
miért nem más, egyesek számá-
ra fontosabb célokra pályázunk. 
Nem lehet a magunk által kita-
lált, fontosnak vélt forrásért pá-
lyázni, amit az aktuális problé-
mák szerint költhetünk, hanem 
csak egyes célokra, amelyekre a 
pályázat ki van írva, mint jelen 
esetben a turisztikai fejlesztések 
volt. Ha a kiírt célok szerepelnek 
a településünk terveiben, straté-
giájában, akkor pályázunk, figye-
lembe véve azt is, hogy számta-
lan pályázathoz, előkészítéshez az 
önkormányzatnak még saját for-
rásra is szüksége van.

A pályázati felhívásokon kí-
vül van a pályázatoknak egy 

különös csoportja, az úgyneve-
zett vis maior pályázatok, ame-
lyeket valamely veszélyhelyzet 
miatt, kiírás nélkül is benyújt-
hatnak az önkormányzatok a 
Belügyminisztérium felé. Ez tör-
tént konkrétan most a Hargita 
utcában kialakult partfal suva-
dás miatt.

A 2011-ben történt partfal-
csúszás a hajóállomás területét 
is érintette, amelynek partfal vé-
dekezési munkálatai a kormány 
segítségével akkor elkészültek. 
Ezt a segítséget kértük most a 
Hargita utcai csúszással össze-
függésben is. Már akkor a re-
habilitációra építve kapcsoltuk 
be a hajóállomást a település 
szintű fejlesztési terveinkbe és 
dolgoztuk ki az átfogó elképze-
léseinket. Ezekből most a kor-
mányzat támogatandónak ítél-
te a hajóállomás felújítását, és 
a turizmus fejlesztésére tett el-
képzeléseket, ezzel az elképze-
lés egy része megvalósul, de a 
kirakó többi darabja is készen 
áll, hogy támogatásban része-
süljön, majd a végén rajzoló-
dik ki az összefüggő, jól mű-
ködő egész – fejtette ki a pol-
gármester, majd folytatta.

– A sikeres pályázatokért sze-
retném köszönetemet kifejezni 
a magam és va lamennyi kulcsi 
lakos nevében a támogató és a 
településünkre irányuló figyel-
méért Orbán Viktor minisz-
terelnök úrnak, Magyarország 
Kormányának, dr. Galambos 
Dénes  minisz terelnöki biztos-
nak, dr. Dorkota Lajosnak a se-
gítségért, továbbá az iskolával 
kapcsolatos terveinkhez nyújtott 
segítségért Szilá gyiné Németh 
Saroltának a tankerület részéről 
– hiszen az említettek mindent 
megtesznek azért, hogy az álma-
ink valóra váljanak – mondta el 
Jobb Gyula polgármester.

Kezdődnek a fejlesztések
Három nap alatt több száz milliós fejlesztési forrást kapott Kulcs 

A pályázati sikerek kapcsán megkérdeztük dr. Galambos Dénest is, akinek, 

Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos-

ként, az egyik legfőbb feladata, hogy összehangolja a térséget érintő projektek elő-

készítését és végrehajtását. Ezért is tartotta fontosnak és támogatta településünknek 

a kulcsi hajóállomás fejlesztésére irányuló törekvéseit, hiszen ez kiemelten fontos 

mind a kulcsiak, mind a szűkebb értelemben vett régió turisztikai fejlesztésének 

szempontjából. A miniszterelnöki biztos elmondta, hogy településünkre érkezett 

források: az iskola bővítés, a Kossuth utca felújítása, de akár a buszmegállók 

megújítása is mind időszerűek és nagyon fontosak voltak. Annál is inkább, mert 

Kulcs lakossága jelentősen növekedett az elmúlt években, a családok támogatása 

pedig kiemelt kormányzati cél. A település vezetése élén Jobb Gyula polgármester 

folyamatos munkájával a céloknak megfelelő fejlesztési terveket, koncepciókat tárt 

a döntéshozók elé, amelyeket a kormányzat egyértelműen támogatandónak ítélt.
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Településünkön 
évről évre évtizedes 
hagyományt követve 
fáklyás felvonulással 
egybekötött ünnepség 
keretében zajlott a 
megemlékezés az 
1956-os Forradalom 
és Szabadságharc 
hőseiről. Most 
rendhagyó módon 
ünnepeltünk.

Idén a koronavírus járvány mi-
att hozott óvintézkedések átír-
ták a forgatókönyvet. Ugyanis 
az október 23-i ünnepi prog-
ramok szervezése kapcsán 
arra kérték az önkormányza-
tokat, hogy ezt tartsák irány-
adónak. A megemlékezéseken 
részveőket pedig arra intették, 
hogy kerüljék a sok embert 
megmozgató rendezvényeket. 
Mivel Kulcson minden évben 
rengeteg ember tette tiszteletét 

a Büszkeségpontnál véget érő 
fáklyás felvonuláson, ezért te-
lepülésünk vezetése, úgy dön-
tött, hogy idén kis létszámban, 
mindössze a képviselőtestület 
tagjai, a jegyző és az intézmény-
vezetők szűk körben emlékez-
nek meg az 1956-os áldoza-
tokról. Az óvintézkedéseknek 
megfelelően a megemlékezés 
résztvevői külön-külön érkez-
tek a helyszínre október 23-án 
10 órakor, és mindnyájan masz-

kot viseltek. Először Jobb Gyula 
Kulcs polgármestere köszöntöt-
te a megjelenteket, megköszön-
te valamennyiük munkáját és 
kiemelte, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is együtt tudnak 
helytállni és dolgozni és min-
dent megtesznek a településért 
és annak lakóiért.

– Megváltoztak a hétköz-
napjaink, megváltoztak a bejá-
ratott szokásaink, valamint a kö-
zösségi kapcsolatok bevált rutin-

jai. Alkalmazkodnunk kell az új 
helyzethez, mert csak így vigyáz-
hatunk magunkra és egymás-
ra. Ez az egymásra utaltság, ez 
a közös sors közelebb visz ben-
nünket egymáshoz, még akkor 
is, ha fizikailag most távolságot 
kell tartanunk. Nekünk most ezt 
a küzdelmet kell megvívnunk, 
miközben fejet hajtunk 56’ hő-
sei előtt – mondta településünk 
polgármestere. 

Ezt követően Kaczander 
Károly, mindenki Karcsi bá-
csija, Kulcs díszpolgára tartott 
beszédet, felidézve az 1956-os 
eseményeket, melyeknek ő ma-
ga személyesen is a részese volt. 

– Az 1956-os forradalom 
Magyarország népének a sztá-
linista diktatúra és terror elleni 
forradalma és a szovjet megszál-
lás ellen folytatott szabadsághar-
ca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A budapesti 
diákoknak az egyetemekről ki-
induló békés tüntetésével kez-
dődött 1956. október 23-án, és 
a fegyveres felkelők ellenállásá-
nak leverésével fejeződött be – 
mondta. Majd így folytatta:  

– A mi feladatunk és felelős-
ségünk, hogy megismertessük 
gyermekeinkkel, unokáinkkal, 
a mai generációval 56 valós tör-
ténetét és eszmeiségét, a ma-
gyaroknak mindig emlékezni-
ük kell erre a nemzeti ünnepre, 
és a szabadságharc eszméire.

– Tudom, hogy lehetett vol-
na szebb, összeszedettebb, vagy 
jobban koreografált beszédet 
mondani, de ez a szívemből 
jött – zárta megható szavaival 
beszédét Karcsi bácsi.

Ezt követően az ünnep 
résztvevői az emlékmű tövé-
ben meggyújtották a megem-
lékezés gyertyáit, majd közö-
sen elénekelték a Himnuszt.

1956-os megemlékezés 
Rendhagyó módon ünnepeltünk Kulcson 

Kaczander Károly és Jobb Gyula polgármester

Lerótták tiszteletüket a képviselő testület tagjai
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Kulcs Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2020. október 2. 
napján 10 órakor a  
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartotta  
rendkívüli nyílt testületi 
ülést.

Jelen voltak Jobb Gyula pol-
gármester, dr. Neumann Helga 
jegyző, Deák Ibolya, Fekete 
György, Nagy Anita, Oberrecht 
Tamás, Posch János és Tóthné 
Vass Anita képviselők. Kulcs 
Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete  megtárgyalta 
és elfogadta az előterjesztés-
ben meghatározott napirendi 
pontokat, amelyek ezúttal a 
következők voltak: Kulcs Köz-
ség Településfejlesztési Kon-

cepciója és Település rendezési 
Eszközei teljes körű felülvizs-
gálata véleményezési szakaszá-
nak lezárása.

Október 14-én ismét testü-
leti ülést tartott a faluvezetés. 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének soron 
következő nyílt testületi ülésé-
re 16 órakor a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében került 
sor. Jelen voltak Jobb Gyula 
polgármester, dr. Neumann 
Helga jegyző, Deák Ibolya, 
Fekete György, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch János 
és Tóthné Vass Anita kép-
viselők. Kulcs Község Önkor-
mányzata képviselő-testüle-
te  megtárgyalta és elfogadta 
az előterjesztésben meghatá-
rozott napirendi pontokat az 
alábbiak szerint.

1. A szociális tűzifa támoga-
tás helyi szabályairól szóló 
rendelet-tervezet

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

3. 2020. I. félévi beszámoló
4. A polgármester beszámo-

lója a Képviselő-testület ál-
tal átruházott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli 
és természetbeni ellátások 
megállapításáról

5. A Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
Óvodavezetői beszámolója

6. A Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
és a Loyark Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. közt fenn-
álló, bölcsődei orvosi szer-
ződés felülvizsgálata

7. Felvételi körzetek megálla-
pítása

8. Együttműködési megálla-
podás kötése a Budapest 
IX. kerületi Weöres Sán-
dor Általános Iskola és 
Gimnázium tagintézmény-
nyel

9. DRV Zrt. által benyújtott, 
DRV_V_416 kódszámú ví-
ziközmű-rendszerre vonat-
kozó 2021-2035 évi gördü-
lő fejlesztési terv

10. Szünidei gyermekétkezte-
tés

11. „Önkormányzati tulajdonú 
utak felújítása” tárgyú pá-
lyázattal kapcsolatos pót-
munkák – Kossuth L. u. 
burkolatszélesítése

12. „Önkormányzati tulajdo-
nú utak felújítása” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos 
pótmunkák – Árpád utca 
– Óvoda utca – Kossuth 
Lajos utcai buszforduló 
burkolatfelújítása

13. Egyebek

Majd Jobb Gyula polgár-
mester a nyílt ülés napirendi 
pontjait lezárta és javaslatot tett 
a zárt testületi ülésre, amelyet 
a testület elfogadott.

A testületi ülések részle-
tes jegyzőkönyvét, az ülések-
ről készült felvételt megtekint-
hetik: 

www.kulcs.eu//
kepviselo-testuleti-ulesek/ 

Testületi ülések októberben
Település fejlesztési koncepció, szociális tűzifa, óvodai beszámoló  

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, tisztelt ügyfeleinket, hogy 
a  COVID-19  vírus  terjedésének megfékezése érdekében 
a Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 14. napjától 
visszavonásig az alábbi ügyfél fogadási rend lép életbe:

Személyes ügyfélfogadás: 
szerdánként  8-12  és 13-17 óra között.

Az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal épületének elő-
terében történik, ahol kérjük a maszk és az előtérben elhe-
lyezett kézfertőtlenítő használatát. Az ügyfélfogadás során a 
helyiségben kérjük a 1,5 méter távolság betartását.

Szennyvíz–csatornázással kapcsolatos ügyintézés szintén 
csak szerdai napon történik.

A hét többi napján az ügyintézés telefonon, internetes 
elérhetőségen (e-mail, Hivatali Kapu) és postai úton történik.

Kivétel: Anyakönyvi ügyintézés, mely ügyekben az alábbi 
telefonszámon lehet időpontot egyeztetni: 06 (70) 639-0152.

Megértésüket köszönjük!

Kulcs, 2020. szeptember 14.
Jobb Gyula

polgármester

Csökkentett ügyfélfogadási rend

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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Örömmel számolunk 
be arról, hogy 
novemberben elkészül 
Kulcs új térfigyelő 
kamerarendszere.

Ez a sokak által várt és tá-
mogatott projekt  összesen  
27 db nagyfelbontású kamerá-
val, kiegészítve speciális rend-
számfelismeréssel és körözött 
jármű azonosítással biztosítja 
majd településünk közbizton-
ságát. Jobb Gyula polgármes-
tertől kértünk tájékoztatást a 
biztonságérzetünket nagyban 
befolyásoló térfigyelő rend-
szerrel kapcsolatban.

– Több éves tervezés, szak-
mai egyeztetések és sok órá-
nyi előkészületi munka ér 
most révbe, aminek eredmé-
nyeképpen november végéig 
megvalósul egy minőségben 
és szolgáltatásokban is újsze-
rű közterületi videómegfigyelő 
rendszer. A pontos részleteket 
illetően a kivitelezést végző 
szakemberektől tájékozódtam 
– tájékoztatott a polgármes-
ter. Majd folytatta:

A már két éve indult és azóta 
folyamatosan fejlesztett szak-
mai koncepció kidolgozásában 
részt vett Önkormányzatunk, a 
helyi Rendőrség és Polgárőrség, 
valamint több, már hasonló re-
ferenciával és tapasztalattal ren-
delkező szakember is. A kifor-
rott elképzelés és kész tervek 
megvalósítására most nyílt le-
hetőség, Önkormányzatunk 
idén tudott elegendő forrást 
és infrastruktúrát biztosítani 
ehhez a közbiztonságot aktí-
van is támogató projekthez.

A munka első fázisában – 
idén tavasszal – a kiválasztott 
helyszíneken településünk sa-
ját tulajdonú oszlopokat állí-
tott és arra kiépítette mind a 
közvilágítást, mind az áramvé-
telezési lehetőséget a kamerák 
számára. 14 darab ilyen osz-
lop került ki közterületeink-
re, mely helyszíneket a körze-
ti megbízott rendőrrel jelöltük 
ki figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és költ-
séghatékonyságot. 

Kamerás megfigyeléssel te-
hát az alábbi pontokon talál-
kozhatunk: 
• Ipartelep bekötő és 6-os út 

kereszteződése
• Adonyi út 6-os úti bejárat-

hoz közel eső része
• Rákóczi út Sportpálya be-

járata
• Rákóczi út buszforduló 

(busz végállomás)
• Rákóczi út és Arany János 

u. kereszteződés
• Rákóczi út és Óvoda par-

koló (gyalogátkelő és par-
koló)

• Rákóczi út és Kossuth Lajos 
u. találkozása (kanyar)

• Kossuth Lajos u. és Sőtér 
sétány kereszteződés

• Kossuth Lajos u. és Rác-
almási út találkozása (Rác-
almás felöli bejárat)

• Sőtér sétány, Deák Ferenc 
és Göböljárási utak csomó-
pontja

• Família út a 6-os és M6-os 
körforgalmi bejárathoz kö-
zel eső része

• Sütő András u. és Virág-
hegyi út kereszteződés

• Faluház és önkormányzat 
előtti tér, Posta bejárat

• Önkormányzat mögötti 
udvar, parkoló és játszótér

 
Ezeken a helyszíneken a biz-

tonsági koncepciónak megfe-
lelően egy, illetve két kame-
rás megfigyelő pontokat léte-
sítettünk, melyek közül a tele-
pülés be- és kijárati pontjain 
rendszámfelismerést és körö-
zött jármű ellenőrzést is vég-
zünk. Minden kamerapont fel 
van készítve a nappali mel-
lett éjszakai megfigyelésre 
is, így az oszlopokra a köz-
világítás mellett infravö-

Biztonságosabb  
település leszünk 
Rendszám és körözött jármű felismerés is lehetséges lesz a térfigyelő kamerarendszerrel  
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Kulcson a csatorna 
kivitelezési munkálatok 
befejeztével és 
az útburkolatok 
helyreállítása után, több 
helyen megváltozott 
a forgalmi rend, illetve 
sebességkorlátozó 
táblák kerültek 
kihelyezésre. 

Ezeket sokan figyelmen kívül 
hagyják, emiatt fontos néhány 
alapvető közlekedési szabály-
ra felhívni a kulcsi lakosok 
és közlekedők figyelmét. 
Továbbá az ősz beköszöntével 
és a tél közeledtével kapcsolat-
ban is akad jónéhány dolog, 
amire nem csak közlekedési, 
de közbiztonsági szempont-
ból is figyelnünk kell. A fent 
említett kérdések kapcsán 
beszélgettünk Boda Tamás 
főtörzsőrmester, kulcsi 
körzeti megbízottal.

– A kulcsi közösségi 
médiában lehetett ol-
vasni a közelmúltban, 
hogy gyanús autók, gya-
nús személyekkel járják 
a falut. Becsengetnek a 
házakhoz, ha nincs otthon 
senki esetleg be is ugranak a 
kerítésen. Mi a teendő ilyen ese-
tekben?

– Ha ilyesmivel találkoznak 
jegyezzék fel a gépkocsi rend-
számát, típusát, színét, készít-
senek fotót a telefonjaikkal. 
Ha bűncselekmény gyanúja áll 
fenn, hívjanak engem, vagy a 
polgárőrséget, megtesszük a 
szükséges lépéseket. Az elér-
hetőségeinket megtalálhatják a 
Kulcsi Krónikában, és a telepü-
lésünk weboldalán is. Nagyon 
fontos, hogy figyeljünk egy-
másra, szomszédjainkra, illet-
ve az idős rászoruló lakosok-
ra, járjunk nyitott szemmel, és 

ha bármi gyanúsat észlelnek, 
azonnal jelezzék a fent emlí-
tett szerveknek. 

– Beszéljünk a közlekedésről, 
sokan panaszkodnak települé-
sünkön a gyorshajtókra.

– Igen ez egy sajnálatos 
probléma, hiszen a sebesség-
korlátozások be nem tartása 
nem csak a büntetések elke-
rülése végett fontos. Jó lenne, 
ha a közlekedés valameny-
nyi szereplőjében tudatosul-
na, hogy ez az egyik legfon-
tosabb tényezője a biztonsá-
gos közlekedésnek. Az okta-
tási és nevelési intézmények 
környékén például a reggeli 
és délutáni órákban sok gyer-
mek és szülő van az utakon. 

Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk 
egymásra. Nem csak a KRESZ 
szabályai, de az alapvető, euró-
pai közlekedési kultúra is ter-
mészetes kellene, hogy legyen a 
közlekedésben résztvevők szá-
mára. Egyébként a közeljövő-
ben várhatóan gyakoribb lesz 
a sebességmérés a településen.

– Mit tanácsol a kulcsi  gép-
járművezetőknek?

– Általában a közlekedés-
ben az őszi-téli időszak tu-
datos felkészülést igényel. 
Megváltoznak az út- és látá-

si viszonyok, amelyekhez gya-
logosoknak és autósoknak – 
minden közlekedőnek – egy-
aránt alkalmazkodnia kell. 
Esőben jobban csúsznak a ke-
rekek, megnő a féktávolság, a 
nagyobb vízfelületen a vízen 
csúszás veszélye fenyeget. 

–  A gépjárművek téli felké-
szítése is nagyon fontos, ren-
geteg kellemetlenségtől kímél-
hetjük meg magunkat, ha er-
re odafigyelünk. Ellenőrizzük 
a hűtőfolyadékot és a fékek ál-
lapotát. A gyártók szerint, ha 
a napi átlaghőmérséklet hét 
celsius fok alá süllyed, ak-
kor már jobban teljesítenek a 
téligumik, ilyenkor cseréltessük 
le a nyáriakat. Rövidebb fékút-
ra, csúszós úton jobb kapasz-
kodó képességre és tapadásra 
számíthatunk a téli gumikkal. 
Ellenőrizzük, az ablaktörlőket 

és azt, hogy funkcionál-e az 
összes világítás az irányjel-
zőktől egészen a fényszó-
rókig, mert látni és látsza-
ni kell. Természetesen az 
is rendkívül fontos, hogy 

az autó felkészítése mellett 
a sofőr is felkészüljön a té-

li vezetésre. A vezetés alap-
vetően rutinra épül, a sofőrök 
megszokásból teszik a dolgukat 
a volán mögött, akár az útvo-
nal-használatot figyeljük, akár a 
vezetői szokásokat. Ez viszont 
lehet negatív dolog is, főképp 
a nyárból a télbe való átme-
netkor. Az első ködös napok, 
nyálkás utak, esetleg fagy ko-
moly biztonsági kockázatot rej-
tenek a vezetők számára. Észre 
kell vennie a sofőrnek a meg-
változott körülményeket, mert 
a rossz útviszonyok hosszabb 
fékutat, alacsonyabb kanyarse-
bességeket engednek meg, eh-
hez alkalmazkodni kell veze-
tés során.

rös reflektorokat is szereltet-
tünk. Kamerapontjaink kü-
lön akkumulátoros megtáp-
lálással is rendelkeznek, így 
áramszünet esetén is képesek 
még meghatározott ideig üze-
melni. Ezek segítségével mind 
nappal, mind éjszaka jó minő-
ségű képet tudunk a közterüle-
teinkről rögzíteni, felhasználva 
azokat a Rendőri munka támo-
gatására, amikor erre szükség 
van. Amennyiben nem törté-
nik olyan esemény, ami szük-
ségessé tenné a felvételek fel-
használását, úgy azok automa-
tikusan törlődnek – részletezte 
Jobb Gyula. Majd folytatásban 
elmodta: – Az új közterüle-
ti kamerarendszer használata, 
a felvételek kimentése és azok 
adatkezelése a hatályos adatvé-
delmi és információbiztonsági 
előírásoknak (hazai NAIH, il-
letve EU-s GDPR) felel meg, 
és azokhoz csak az arra jogo-
sult személy, csak a szükséges 
esetekben férhetnek hozzá, és 
használhatja fel a szigorú sza-
bályokat betartva.

A kamerarendszert a Ren-
dőrség fogja üzemeltetni, az 
adatkezelési feladatokat a 
Körzeti Megbízott látja majd 
el. Ő és a Rendőrség mun-
katársai lesznek jogosultak a 
felvételek visszanézésére, ke-
zelésére a hatályos jogszabá-
lyok szerint.

A kamerarendszer főbb 
elemeit (jeltovábbító hálózat, 
képfeldolgozó szerver, rögzítő 
szoftverek) úgy terveztük és 
választottuk meg, hogy azok 
később – új pályázati források 
megjelenése esetén – könnyen 
bővíthetőek legyenek.

Hisszük, hogy az új rendszer 
használatával, annak folyama-
tos karbantartásával és idősza-
kos fejlesztésével nagymérték-
ben hozzá tudunk járulni Kulcs 
település és annak egyre bővü-
lő lakosságának nyugodt éle-
téhez, értékeinek védelméhez- 
mondta el Jobb Gyula polgár-
mester.

Vigyázzunk egymásra!
Fontos tudnivalók közlekedési és közbiztonsági szempontból 

Fontos elérhetőségek, 
ha baj van:

Boda Tamás főtörzsőrmester, 
kulcsi körzeti megbízott

06 (70) 944-3149

Kulcs Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület 06 (70) 433-1676

Polgárőr Egyesület Kulcs
06 (30) 621-5342



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

Történeti távlatokat vizsgálva 
azt láthatjuk, hogy már a ke-
reszténységet megelőző euró-
pai kultúrák számára is a tél 
közeledtével egyre rövidülő 
nappalok, és az ezzel együtt 
növekvő sötétség az isme-
retlen, a más-világ, a túlvi-
lág felé fordította az emberek 
figyelmét. 

A három egymást követő 
ünnepi nap között számotte-

vő a különbség, de a közbe-
széd gyakran mégis összemos-
sa ezeket.

A sötétségtől és a haláltól 
való félelem érzése ellen a tök-
lámpások és az ehhez hozzá 
tartozó ijesztgetések szokása 
a halloween. Hazánkban né-
hány éve jelent meg, és gyö-
keret verve újabb hagyomány-
nyá alakult, amit mindenszen-
tek előestéjén (október 31-én) 

tartanak. Sokan a harsány vi-
gasságokkal járó napot csak 
súlyos kereskedelmi bevé-
telt generáló marketingfogás-
nak érzik, ezért ellenszenvvel 
fordulnak felé. A külsőségeit 
azonban a gyerekek nagyon 
szeretik, bár tagadhatatlan, 
hogy hatalmas a kontraszt a 
következő napok emlékezéssel 
és elcsendesedéssel teli idősza-
kához képest. 

November 1-je minden-
szentek ünnepe. Az egyház 
vallja, hogy azok, akik Isten 
létéről tanúskodva éltek, föl-
di életük után eljutottak a tel-
jes beteljesedés állapotára, el-
jutottak Isten színelátására, 
arra a lelki békére, amelyben 
– az emberi elme számára fel-
foghatatlan módon – örök-
ké megmaradnak. Őket hív-
ja az egyház szenteknek. 

Mikor égnek a gyertyák 
Halloween, mindenszentek és halottak napja 

2018 tavaszán 
a Dunamelléki 
Református 
Egyházkerület 
pályázatát megnyerte 
gyülekezetünk,  
így a parókia  
és a templom ügyében 
is megkezdhettük a 
munkát. 

A parókia megvétele a ter-
veztetés és pályáztatás után a 
nyáron a felújítási munkák is 
megkezdődtek, és be is feje-
ződnek hamarosan, így a falu 
lelkésze is könnyen elérhe-
tő, méltó helyen fog lakni, a 
templom közelében.

A kis templom felújítására 
benyújtott pályázatunk kap-
csán felmerült az új templom 
építése, ezt megterveztettük, 
engedélyeztettük, pályáztattuk 
is, de felsőbb egyházi vezetők 
tanácsára el kellett engedni 
az ötletet, ugyanis a vasárna-
pi templomlátogatók létszáma 
nem teszi ezt a tervet időszerű-

vé. Sajnos azt látjuk, hogy egy 
túl nagy templom igen megne-
hezíti egy kicsiny közösség éle-
tét. Ez nem kérdés, nehéz dön-
tés volt, de le kellett monda-
nunk róla, hogy új templomot 
építsünk. Azonban az eredeti 
tervünk – a tető felújítás gon-
dolata – megmaradt, és továb-
bi tárgyalások után most meg 
is valósul. A kulcsi református 
templom sok-sok éve, 1951 óta 
már nem darálóként, hanem is-
tentiszteleti helyként szolgálja 
a falut, megérdemli a törő-
dést. Ennek a felújító munká-

nak az eredményeit láthatjuk 
ez év októberétől megvalósul-
ni. A felújítás során a tetőszer-
kezet teljes cseréje, új harang-
torony, belül új aljzat, és új fű-
tésrendszer is kiépítésre kerül. 
A templom belső kialakítása is 
újszerű lesz, ugyanis felül lát-
szó gerendák, és új szószék is 
lesz, és nem kell majd lépcsőz-
nie azoknak, akiknek nehezeb-
ben hajlik a térde, sőt, kerekesz-
székkel is könnyen lehet majd 
templomba jönni!

1934-ben, a „makádiak” ér-
kezésével, a gyülekezet egyik 

első építése a harangláb volt 
– akkor még egy másik tel-
ken. A „harangláb-szerű” új 
torony alakja erre emlékeztet-
het minket.

A megvalósulásban az ele-
jétől Istenre hagyatkozva, ne-
ki engedelmeskedve fogadtuk 
el a lehetőségeket, és a nehéz-
ségeket is, most pedig újra az 
Úr kezében vagyunk, amikor 
a munkák befejezésére gondo-
lunk, hiszen a szárazabb időjá-
rás nagyban segítene a munká-
soknak. Aki tud, kérem, hogy 
foglalja imáiba a munkásokat, 
és a templomunk befejezésé-
nek ügyét!

A munkák befejeztéig a va-
sárnapi istentiszteletek szüne-
telnek, de remélhetőleg ez év 
karácsonyán már együtt ünne-
pelhetünk a templomban!

Ha az Úr nem építi a há-
zat, hiába fáradoznak az építők. 
Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök. 
(Zsoltárok 127,1)

Fodor István

Elkezdődött a munka
A református templom (nem kápolna) felújítása 

A felújított templom látványterve
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Az ő emléknapjuk november 
1-je. Mindenszentek ünnepe 
az egyház legősibb ünnepe. 
Mindenszentek napján rend-
be teszik és virággal díszítik 
a sírokat, amelyeken gyertyát 
gyújtanak a halottak üdvéért. 
A gyertya fénye az örök vilá-
gosságot jelképezi.

A földi élet utáni életről 
tanúskodik a másnapi meg-
emlékezés, november 2-án a 
halottak napja, amellyel az 
egyház szintén abban erő-
sít meg, hogy az élet nem 
ér véget a földi élettel, ér-
demes jót tenni, amelyre so-
sincs késő. 

Október 31. és november 1. 
világszerte ünnepnap, és szin-
te mindenhol másképp emlé-
keznek meg. Mexikóban egy 
örömünnep, ezen a napon 
az egész család együtt vigad, 
élők és holtak egyaránt. A japá-
nok úgy tartják, hogy az obon 
napjain az elhunytak hazatér-
nek családjukhoz, és a máso-
dik ünnepen a folyóra helye-
zett lámpásokkal kísérik vissza 
a holtakat a túlvilágra. Ezen a 
napon szintén gyertyákat, mé-
cseseket gyújtunk elhunyt sze-
retteink emlékére.

(Forrás: Bozai Márton
és Szemere János)

Kulcs Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális 
tűzifa 81 erdei köbméter mértékéig a szociálisan jogosult ké-
relmezőket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 
1 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti. A támo-
gatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Kulcs Önkormányzat Kép viselő-testületének 11/2020. (X. 
15.) Önkor mányzati rendelete alapján rendelkezik a szoci-
ális tűzifa igénylésének feltételeiről és módjáról. Az igény-
lés a önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező „Kérelem 
Szociális Tűzifa igényléséhez” formanyomtatvány kitöltésével 
és a szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtá-
sával lehetséges.

A szociális tűzifa
2020. november 16. napjától igényelhető.

A formanyomtatvány megtalálható a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal aulájában, illetve Kulcs hivatalos honlapján (www.
kulcs.eu). A kérelem benyújtása személyesen jelenleg ügyfél-
fogadási napon szerdánként 8–12 és 13–17 óráig Szlobodáné 
Tóth Gabriella igazgatási előadónál. Telefonon további tájé-
koztatás kérhető a 06 (70) 639-0135-ös telefonszámon munka-
napokon hivatali időben 8–14 óra között. Az igénylési kérelem 
leadása, benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb 2021. január 
31. napjáig lehetséges.

Jogosult az a kérelmező akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
•  Egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében, a 

mindenkori öregségi nyugdíj 28.500 Ft összegének a 400%-
át azaz a 114.000 Ft összeget nem haladja meg.

•  Kettő vagy több együtt élő személy, gyermekét családban 
nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500 Ft 
összegének a 325%-át,  azaz 92.625 Ft összeget nem ha-
ladja meg.

A szociális tűzifa korlátozott mennyiségben 81 erdei köb-
méter mennyiségig áll rendelkezésre. Az igény benyújtásánál, 
elbírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra, amelyet táblázat-
ban a kérelmező aláírásával egyidőben rögzítünk. Amennyiben 
az utolsó 81. sorszám is kiadásra kerül, további igényt nem 
tudunk befogadni.

A tűzifa elszállításáról a kérelmezőnek magának kell gon-
doskodnia.

Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kuglizásra, 1 méteres 
rönkben vehető át.

Az átvétel sorszámozott átvételi elismervény aláírásával tör-
ténik. Az átvételkor szükséges a határozat bemutatása. Az át-
vétel személyesen vagy két példányos meghatalmazással tör-
ténhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Óvoda utca 1. szám mö-
götti zárt terület. Egyeztetés Pulai Tibor település gondok-
kal munkanapokon 8–14 óra között a 06 (70) 639-0161-es 
telefonszámon.

A szociális tűzifa átvétele határidőhöz kötött legkésőbb 
2021. február 15. napjáig átvehető.

Kulcs, 2020. október 21.
    Jobb Gyula
 polgármester 

Tájékoztató

 November 13-15.: 
Országos Rajzfilmünnep 
online 

 November 29., vasárnap 
8–12 óra között 
Adventi bolhapiac

 December 13., vasárnap 
14–18  óra között 
Kézműves vásár, 
Faluház  

(A szervezők a lemondás jo-
gát fenntartják, amennyiben 
a koronavírus miatt ez indo-
kolttá válik)

Programajánló
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Mint, ahogy arról sokan 
értesülhettek a kulcsi 
közösségi médiából 
is, a közelmúltban 
kukáskocsi alatt szakadt 
be az út a Hargitai 
és a Horgász utcák 
kereszteződésében.

Nem kis problémával kellet 
szembenéznie a település ön-
kormányzatának a mentési 
munkák során. A kezdetekben 
a hulladékszállító segítségére 
érkező hét tonnás katonai da-
rusautó nem fért be az utcába. 
Pulai Tibor településgondnokra 
és munkatársaira hárult a fel-
adat, hogy az útszakaszt járható-
vá tegyék a magas felépítményű 
gépjárműnek. Ezért a menetcél 
felé vezető utat megtisztították, a 
fák belogó részeit eltávolították. 
Két napon át vágták és darálták 
négy-öt méteres magasságig a 
belogó fákat mintegy egy ki-
lométeres szakaszon, majd egy 
teherautónyi murvát is a hely-
színre kellett szállítani és elte-
ríteni, hogy a daruskocsi meg-
kezdhesse a szerencsétlenül járt 
kukásautó kiemelését. 

– Senkinek sem szeretnék 
belegázolni az érzéseibe, mégis 
azt mondom át kellene gondol-
ni, hogy az ember hol szeretne 
életvitelszerűen lakni. Az ingat-
lan tulajdonosoknak nem csak 
jogaikkal, de kötelességeikkel is 
tisztában kell lenniük, gondolok 
itt például a kertből a közterü-
letre kilogó fákra és növényzet-
re, amelyek rendben tartása nem 
az önkormányzat feladatköre – 
mondta el az eset kapcsán Pulai 
Tibor.

Jobb Gyula polgármestert 
részletesen tájékoztatott a kiala-
kult helyzetről. Mint elmondta a 
baj Kulcsnak a Rácalmás felé eső 
déli részén jelentkezett. 

– Bár sokan egyből ördö-
göt kiáltottak Kulcson a csa-
torna kivitelezési munkák utá-
ni úthelyreállítások kivitelezői-
re. Szeretném leszögezni, hogy 
az említett szakaszon ilyen mun-
ka nem folyt. Az említett utcák 
útjainak állapota nem a csator-
názással van összefüggésben, ha-
nem több más jellegű probléma 
negatív hatásának eredménye. 

Számos szempontból is gon-
dot jelent, hogy egyre többen köl-
töznek, olyan külterületi utcák-
ba, ahol az életvitelszerű lakhatás 
feltételei, körülményei nem ösz-

szeegyeztethetőek az infrastruk-
túrával. Hiszen az ilyen utcák út-
jainak állapota nem képes ellen-
állni például a szippantókocsi, 
vagy a kukásautó napi-heti szintű 
terhelésének. Nem beszélve ar-
ról, hogy sok helyen a kerítések 
is a telekhatáron kívülre kerültek, 
így értékes helyet vesznek el az 
amúgy sem túl széles utcákból, 
de sokan nem törődnek az utcá-
ra kilógó faágakkal, növényekkel, 

amelyek lehetetlenné tették a ka-
tasztrófavédelem bejutását. Csak 
gondoljunk bele, ha netán tűz üt-
ne ki egy ilyen utcában egy ingat-
lanon, a tűzoltóautó és a mentők 
sem tudnának időben a helyszín-
re érkezni, akár tragédia is tör-
ténhetett volna. 

Jelenleg a területen egyértel-
műen tapasztalható a vizesedés. 
Ez a terület partfalcsúszás tekin-
tetében eddig nem volt érintett.

Látható jelek a kerítések, 
támfalak, villanyoszlopok dő-
lése, amelyek a településrész 
lassú mozgását engedik fel-
tételezni. A helyszínen szer-
zett információk birtokában 
a település vezetése bejelen-
tést tett a Katasztrófavédelem 
felé. A szakemberekkel októ-
ber 30-án, pénteken délelőtt 
a helyszínen bejárást tartot-
tunk a magam és a jegyző asz-
szony részvételével, amelynek 
során jegyzőkönyv is készült. 
A szakemberek tovább értesí-
tették a Belügyminisztérium és 
a Bányakapitányság illetékese-
it, akik majd szintén a helyszí-
nen fogják értékelni a kialakult 
helyzetet.

Jelenlegazt tapasztaltuk, 
hogy konkrétan a Hargita ut-
ca közepe járhatatlan. Bár a te-
rület besorolása üdülő övezet, 
ebben az utcában több mint 
tíz családban harminc ember 
lakik életvitelszerűen. Kétség 
sem fér hozzá, hogy meg kell 
védenünk az itt élő lakótársa-
inkat. De az önkormányzat út-
ját sem hagyhatjuk ebek har-
mincadjára, mert a Hargita kö-
ti össze Rácalmást Kulccsal. 
Ugyanis az alatta található 

Újabb partfalmozgás
Nem az elakadt kukáskocsi volt a legnagyobb baj a Hargita utcában  

Egyértelműen tapasztalható a vizesedés

A partfalmozgás látható jelei
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Előzmények
2010 és 2014 között 
négy területet érintett  
a partfalcsúszás.  
A Vöröspart elnevezésű 
legészakibb megcsúszott 
területrészen nem 
történt beavatkozás, 
a Hullám-Deák utca 
térségében egy ütemben 
végeztek a szakemberek 
munkálatokat az 
úgynevezett háttérvizek 
kivezetésével.  
A Hajóállomás  
és a strand térségében 
minden beavatkozás 
maximálisan megvalósult,  
így a háttérvizet 
kivezették, horganyzás 
készült és cölöpök, 
támfalak épültek  
a további csúszások 
megakadályozása 
érdekében.

Hajós utca már a Duna meder 
vonalán halad és egy esetleges 
nagy árvíz okozta katasztrófa 
helyzetben szükség van a hasz-
nálatára.

Ezért elsődleges intézkedés-
ként a Hargita utcában bekö-
vetezett partfalmozgás mi-
att megváltoztattuk a Hargita 
utca forgalmi rendjét. A 
Katasztrófavédelemmel egyez-
tetve önkormányzatunk úgy 
döntött, hogy a Sőtér sétány 
felől a Hargita és Horgász ut-
ca kereszteződéstől Rácalmás 
felé behajtani tilos tábla, és a 
Duzloki utca felől a Hattyú 
köztől pedig zsákutca táb-
la lesz elhelyezve várhatóan a 
helyreállító beavatkozás végé-
ig. Még október 30-án benyúj-
tottuk vis maior kérelmünket 
is a Belügyminisztérium felé. 
Az előzetes költségek alapján 
a mintegy 160 méter helyre-
állításának becsült értéke a 
300 millió forintot meghalad-
ja, ilyen mértékű önerő biztosí-
tásával önkormányzatunk nem 
rendelkezik.  
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Főként a szárazabb 
időben érinti jelentősen 
településünk lakóit 
kollektívan ezen 
probléma, ami 
sokunk számára mind 
egészségünk, mind 
pedig a termésünk 
kárára mehet ha 
nem vagyunk kellően 
óvatosak. 

Eme cikknek nem véletlenül 
adtam ezt a címet. Vizsgáljuk 
is meg, hogy egészen pontosan 
honnan is származik a felme-
rülő nehézség „gyökere”!

Mint az a helyi (kis)terme-
lők számára biztosan köztu-
dott, Kulcs települését alap-
vetően löszös talaj alkotja. A 
lösz a szakértők szerint, dur-
va kőzetlisztből álló, meszes, 
rétegezetlen, meredek falakban 
megálló, állékony, fakó sárga 
üledék. Nedvesség és terhelés 
hatására roskadásra hajlamos, 

laza, törmelékes üledék. Ezáltal 
a fentebb említett laza szerke-
zete miatt könnyen képezhet 
szálló port is a levegőben. Mivel 
településünkön sokan használ-
nak autót a mindennapi köz-
lekedésük során, ezért ez fo-
kozhatja a löszös talaj porzását 
(kiváltképpen szárazabb idő-
szakban, nagyobb sebességgel 
történő haladás mellett). Így 
történik tehát az, hogy aho-
gyan ellőttem is por van (ami 
nyugszik az úttesten), úgy kép-
zek port magam után is por-
felhőt, ha túl gyorsan hajtunk. 
Erre vonatkozóan pedig van a 
KRESZ-ben is egy fogalom pár: 
abszolút és relatív gyorshajtás.

De mit is takarnak ezen ki-
fejezések egészen pontosan?

Némileg pontosítva azt, 
hogy a megengedett sebesség 
„betartása” is lehet gyorshajtás, 
így büntetendő. A KRESZ egyik 
fontos előírása, hogy a járművel 
a forgalmi, az időjárási és a látá-

si viszonyoknak, továbbá az út-
viszonyoknak megfelelően kell 
közlekedni. Figyelemmel kell 
lenni az út vonalvezetésére, az 
útburkolat minőségére és álla-
potára, ahogyan a jármű sajá-
tosságaira, az utasokra és a ra-
kományra is. Erre tekintettel a 
vezetőnek a járművét az álta-
la belátható távolságon belül 
és minden olyan akadály előtt 
meg kell tudni állítani, amely-
re az adott körülmények között 
számítania kell. Abszolút sebes-
ségtúllépésről beszélünk, ha a 
megengedett (tábla vagy jogsza-
bály alapján megállapítható) se-
bességet lépi túl a vezető, rela-
tív sebességtúllépés pedig akkor 
áll fenn, amennyiben a jármű-
vezető az aktuális közlekedési 
viszonyoknak nem megfelelő-
en választ sebességet. Ilyen, ha 
esős időben nem lassít, vagy az 
út ívéhez mérten hajt gyorsan. 

Gyorshajtáskor hajlamosak 
vagyunk azt szem előtt tartani, 

hogy pár perccel lerövidítsük 
a menetidőt. Élvezetesebbnek 
találjuk a vezetést, miközben 
sebességünk minden egyes 
km/h-val való növelése több-
letkockázat, emellett növeli a 
kibocsátott káros anyagot, zajt, 
a porzós talaj révén pedig nö-
veli a környezeti ártalmakat és 
rontja az ott lakók életminősé-
gét, egyúttal a megnövekedett 
üzemanyag-fogyasztás több-
letköltséget okoz. 

Mint tehát látjuk, nem csak 
hogy mások egészségét és ter-
mését ronthatjuk el, ha nem 
az útminőségének megfelelő-
en választunk sebességet, ha-
nem még akár a rend éber őrei 
is kiróhatnak ránk egy kisebb-
nagyobb bírságot, ezért érde-
mes körültekintően, és egymás 
(testi) egészségesére odafigyel-
ve közlekedni. 

Készítette: Papp Tamás
Felhasznált anyag: 

Vezess.hu

Por előttem, por utánam
A relatív gyorshajtás nem csak a közlekedőkre veszélyes 

Por előttem... ...por utánam. Fuldoklik a növény, az állat és az ember
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A borongós időjárás 
ellenére is sokan 
megjelentek szombat 
délután, a kulcsi 
katolikus templom 
melletti emlékműnél, 
hogy leróják tiszteletüket 
a világháborús hősök 
előtt.

Oberrecht Tamás önkormány-
zati képviselő szervezi évről 
évre a megemlékezést a hábo-
rúkban elesett hősi halottak 
tiszteletére. Szombat délután a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
képviselőtestülete, az intéz-
ményvezetők és civilek részvé-
telével tartottak ünnepi meg-
emlékezést a háborúk hősei-
nek tiszteletére.

Elsőként a szervező kö-
szöntötte az egybegyűlteket, 
majd közösen elénekelték a 
Himnuszt. Ezt követően Szűcs 
Vivien és Csuhainé Erzsike 
egy-egy szavalatát hallgathat-
ták meg az ünnepség résztve-
vői. Majd Fekete György al-
polgármester tartott ünnepi 
beszédet. Mint elmondta:

– Az emlékművön szerep-
lő neveket olvasva, a majd 80 
éve történtek nem is tűnnek, 

olyan távolinak. Sok kulcsi hős 
leszármazottjai máig a telepü-
lésen élnek. De mégis eltelt há-
rom emberöltő, már a mi szü-
leink, nagyszüleink is csak kis-
gyermekek voltak a második 
nagy világégés kirobbanása-
kor. A történtekről már csak 
az ő gyermekkori élményeik-
ből vannak ismereteink, illetve 
a történelemkönyvekből, de azt 
már hallomásból sem tudhat-
juk, hogy mit élhettek át azok 
a hősök, akik a csatamezőn, 
vagy hadifogságban vesztették 
életüket, azok a családok, akik 
kenyérkereső nélkül maradtak 
a harcok után. Így amikor a hő-
sökre emlékezünk, akik a saját 
hazájukért áldozták életüket, 
kötelességünk megemlékez-
ni a megözvegyült asszonyok-
ról, akik legfőbb támaszukat: 
a férjüket veszítették el a küz-
delmekben, s emiatt a gyer-
meknevelés, a családfenntar-
tás minden gondja-baja rájuk 
hárult. Nem volt idejük gyá-
szolni szomorkodni. Hatalmas 
akaraterővel tartották a lelket a 
csonka családjukban, nevelték 
fel a félárván maradt gyerme-
keiket. Méltán megérdemlik ők 
is az utókor részéről a megbe-

csülést, a tiszteletet! – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

A beszédet követően, az 
ünnepség végén koszorúzás-
sal fejezték ki a tiszteletüket 
a résztvevők a hősök elött. 
Az önkormányzat részéről 
Jobb Gyula polgármester és 
Posch János önkormányza-
ti képviselő, a Fekete István 
Általános Iskola és AMI ré-
széről Schinogl Ferenc is-
kolaigazgató, a KUBAK ré-

széről Oberrecht Tamás és 
Deák Ibolya önkormányza-
ti képviselők, a Kulcs Község 
Fejlesztéséért Alapítvány 
nevében Polányi Tamás 
és Kaczander Károly va-
lamint a Vidám Emberek 
Közösségének tagjai helyez-
ték el koszorúikat és virágai-
kat az emlékműnél. Az meg-
emlékezés zárásaként a részt-
vevők közösen elénekelték a 
Szózatot.

Kulcsi hősökre emlékeztünk
„Megérdemlik az utókor részéről a megbecsülést és a tiszteletet„ 

Posch János képviselő és Jobb Gyula polgármester
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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
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Jelentősen emelkedtek 
a járványügyi 
védelmi intézkedések 
megszegése 
miatt kiszabható 
helyszíni bírságok 
összeghatárai – mondta 
a koronavírus-járvány 
elleni védekezésért 
felelős operatív törzs 
ügyeleti központjának 
vezetőhelyettese 
az online 
sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes hang-
súlyozta, a házi karantén el-
rendelésére vonatkozó, az 
Országgyűlés által hétfőn mó-
dosított jogszabály szerdai ha-

tályba lépésével szigorodtak a 
karanténintézkedések megsze-
gése esetén alkalmazható szank-
ciók. Példaként említette: ab-
ban az esetben, ha a rendőrség 
ismételt vagy a figyelmeztetés 
ellenére történő maszkviselési 
kötelezettség figyelmen kívül 
hagyását észleli, a törvény lehe-
tőséget enged 150 ezer forintig 
terjedő helyszíni bírság kisza-
bására is.  Az alezredes felhívta 
a figyelmet, hogy a karanténra 
kötelezett a lakást csak orvo-
si utasításra betegség, illetve 
életveszély vagy súlyos kárral 
fenyegető veszélyhelyzet esetén 
hagyhatja el. Új, hogy a kötele-
zett az illetékes rendőrkapitány-
ságnak tett bejelentés és a rend-

őrség tudomásul vétele után 
hagyhatja el a karanténlakást. A 
szakember azt is hangsúlyozta: 
a rendőrök fokozottan ellen-
őrzik a maszkviselést az üzle-
tekben és bevásárlóközpontok-
ban. Emiatt kedden 56 esetben 
intézkedtek, 44 embert figyel-
meztettek, 7 helyszíni bírságot 
szabtak ki és öt szabálysértési 
feljelentést tettek. A szeptember 
21. óta történt 2050 intézkedés 
nagy része, 1730 figyelmeztetés-
sel zárult.

Kulcson a település vezetés 
közös álláspontja, hogy minden 
tekintetben figyelembe veszi az 
operatívtörzs ajánlásait. Hiszen 
az egységesen megfogalmazott 
megállapodás, hogy a legfonto-

sabb a kulcsiak egészsége.  Ezért 
a Polgármesteri Hivatalban a 
hivatali ügyintézés csökken-
tett ügyfélfogadási rendben áll 
a lakosság rendelkezésére, de 
a szokásos rendezvények szer-
vezésével kapcsolatban is ezt 
az elvet követik. Ezért maradt 
el az előzőekben meghirdetett 
Halloween Játszóház és a falu 
szintű, tömeges ’56-os megem-
lékezés és fáklyás felvonulás is. 
Bár az előkészítő és szervező-
munkák nem álltak le, de reá-
lisan számolni kell a hagyomá-
nyos rendezvények esetleges el-
maradásával is. 

Az aktuális intézkedések-
ről a www.kulcs.org-on olvas-
hatnak.

Maszkot fel!
Szigorodnak a járványügyi intézkedések 

Mint már írtunk róla a 
településünk óvodai 
játszóudvar fejlesztésre 
benyújtott pályázata 
sikeres lett. Ebből a 
pályázati forrásból  
az elmúlt napokban 
már a kivitelezés is 
megtörtént. 

A benyújtott tenderen 
4.967.224 forint támoga-
tást nyertünk el, amelyből a 
Százholdas Pagony Óvodánk 
többek közt egy hajóformájú 

alacsony játszóvárat kapott és 
a meglévő homokozók árnyé-
koló szerkezetét újították fel.

Rendné Pocsai Izabella az in-
tézmény vezetője nagy örömmel 
fogadta a sikeres pályázat hírét. 
Az akkor tett nyi latkozatában 
kihangsúlyozta, hogy a játszó-
tér felújítása már kifejezetten 
szükséges volt, hiszen például 
a homokozó árnyékolója sok 
évvel ezelőtt fenyőfából ké-
szült, amely azóta meglehető-
sen elöregedett. Ennek a cse-
réje időszerű volt.

– Október 29-én, csütörtök 
délelőtt a Banko Kft. kivitelezé-
sében elkészültek az ovi udva-
ron az új játékelemek. A má-
ra elöregedett homokozó már 
végre a múlté, helyette mo-
dern és biztonságos körül-
mények között homokozhat-
nak a gyerkőcök. A legkisebb 
ovisok pedig mindennap ka-
lózkodhatnak egy direkt ne-
kik szánt kisebb méretű ha-
jó formájú mászókán, amely 
rengeteg játékra ad alkal-
mat a gyerekeknek még vi-

rág telefon is található ben-
ne. Kimondottan nekik ké-
szült ez az elem, mert eddig 
ők nem mehettek fel a nagy 
mászókákra.  Nagyon boldog 
vagyok, köszönjük a játéko-
kat. Nálam már csak a gye-
rekek örülnek kicsit jobban. 
Az a tervünk, hogy a régi já-
tékok sérülésmentes faanya-
gát is hasznosítani fogjuk. 
Magas ágyásokat tervezünk 
majd tavaszra – mondta el 
kérdésünknek Rendné Pocsai 
Izabella, Zizi néni.

Pályázati forrásból újult meg
A Pagonyba behajóznak a kalózok  
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Nagy öröm az szerkesztőként, 
ha a Krónikában megjelenő 
írásoknak visszhangja van. Ha 
az olvasó még tollat is ragad 
egy-egy cikk után az különös 
megtiszteltetés számunkra. 
Köszönjük és továbbra is kér-
jük, várjuk ezeket önöktől. 

Szerkesztőségünk szenior 
tagja Molnár Lajos bácsi. Sokan 
személyesen is ismerhetik az 
„öreg Rollingot” – ahogy ma-
gát aposztrofálja és több írását ol-
vashatták lapunk hasábjain is. Az 
ő egyik jegyzetének hatására, – 

a Tényleg ilyenek vagyunk, vagy 
ez csak egy kis hanyagság? cí-
met viselte és a szeptemberi szá-
munkban jelent meg – ragadott 
tollat Nagy Zoltánné is a Rákóczi 
utcából. Mint írja örömmel ol-
vassa mindig Lajos bácsi gondo-
latait, de az említett írás fájó té-
mát dolgozott fel. Pontosan arról 
van szó, hogy szinte senki nincs 
a faluban, aki segítene a meg-
fáradt, nagyobb fizikai munká-
ra képtelen időseknek még fi-
zetség fejében sem. Pedig kér-
tek segítséget is már, de hiába. 

Levele zárásában így fogalmaz 
olvasónk: Lajos bácsinak igaza 
van. Hát ide jutottunk. Hol a se-
gítség, hol az ígéret?

Meghallottuk a kérést. Úgy 
gondoljuk, hogy ez egy sokak 
számára jelentős probléma. 
Nekünk a tájékoztatás a legfőbb 
feladatunk. A mi eszközeinkkel 
úgy lehet a legjobb megoldáso-
kat megtalálni, ha pontosan lát-
ják a döntéshozók az igényeket. 
Ha már konkrét javaslatokkal is 
előállunk, úgy még gyorsabban 
lehet eredményeket elérni. 

Ezért kérjük, hogy Lajos bá-
csi közreműködésével elkészített 
kérdőívünket minél többen tölt-
sék ki, vagy töltessék ki és jut-
tassák el elérhetőségeink egyiké-
re 2020. december 15-ig. Ezek 
a következőek: a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálata, vagy a 
postaládája, de elérhető lesz a fa-
lu hivatalos közösségi média ol-
dalán és a www.kulcs.org webol-
dalon is. A kérdőívek összesített 
eredményeit továbbítjuk majd és 
tájékoztatjuk a közvéleményt is 
az eredményekről.

Segítő kezek a megfáradt, idősödő kulcsiaknak 
Egy jegyzet utóélete

Neve:

Címe:

Telefonszáma:

Kivel él egy háztartásban?

Miben kérné a külső segítséget?

 kerti munkában  házkörüli rendrakásban

 fűnyírásban  háztartási munkában  ügyintézésben

 műszaki segítség (pl.: informatikai oktatás, szerelés,  
    televízió vagy telefon beállítás) 

    vagy:

    

 egy jó beszélgetésre, társaságra vágyik

Másban, amire mi nem gondoltunk:

Milyen rendszereséggel venne igénybe a „segítő kezet”?

 naponta  hetente  havonta

 évszakonként egy-két alkalommal

egyéb:

Hogyan tudná honorálni az elvégzett munkát?

 megegyezett díjat kifizetem

 cserébe felajánlom, hogy: 

Hogyan képzeli el a megbízható „segítő kezet”? 

Kitől fogadná el jó szívvel segítséget?

 ismerőstől  hivatali embertől  nő  férfi

 én mindenkitől igazolványt kérek

 majd a munka után alkotok véleményt

Ön szívesen lenne segítő kéz? 

Neve és elérhetősége:

Milyen munkában vállalna segítséget:

Milyen fizetségért dolgozna? 

 társadalmi munkában  megegyezett díjért 

vagy: 

Segítő kezek kérdőív 

„Üdvözöllek fiatal és szépkorú harcostársam! Töltsd ki a kérdőívet és meglátod a gondjaid enyhülnek majd idős barátom.„
Molnár Lajos (öreg Rolling)


