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XIII. évfolyam, 11. szám 2020. december

Írásunkat az 5. oldalon olvashatják.

Közösségi megmozdulás, 
kaláka munka volt
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Téli felkészülés
Újra kikerültek az útszóró sót tartalmazó hordók 

A falugondnokot,  
Pulai Tibort kérdeztük  
a téli felkészülés 
kapcsán felmerülő 
feladatokról. 

– Sokan nincsenek tisztában 
miért is vannak mindenhol kék 
hordók az útszélén?

– Összesen tizennyolc kék 
hordó került ki az útszélére fa-
luszerte. Egyszerű útszóró só 
van benne a lakosságnak, min-
denki bátran használhat belő-
le. Az a célunk a kék hordók-
kal, hogy ha beköszönt a té-
li rossz idővel együtt a fagyos, 
jeges, csúszós út, minden kul-
csinak legyen lehetősége elér-
ni az úticélját, csúszás mente-
síteni a nehezen járható, vagy 
háza előtt lévő út és járda sza-
kaszokat is. Arra kérem a la-
kosságot, hogy ha elfogyott a 
hordóból a só kérem jelezzék 
felénk. Ezen kívül rendelkezé-
sünkre áll még további 24 ton-
na kohósalak, ami jelentősen 
környezet barátabb, azonban 

nem végez csúszásmentesítést. 
Ha valakinek külön igénye len-
ne kohósalakra, mert szeretné 
a téli közlekedését megkönnyí-
teni, saját területét salakkal 
megdolgozni – ilyen módon 
is a lakosság rendelkezésére áll 
a salak. Ha jelentkezik elérhe-

tőségünkön, tudunk egyeztet-
ni az elszállításról, mert rako-
dó kapacitás nem áll rendel-
kezésünkre. 

– A hó eltolása sarkalatos 
pont Kulcson is. Van saját esz
köze erre az önkormányzat
nak?

– Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő régi kínai Foton típu-
sú traktorunkat is felkészítettük 
a téli bevetésre. Műszaki vizsgát 
és hóekét kapott. Így most már 
a település utcái az adott viszo-
nyokhoz képest a traktor által 
megközelíthetőek lesznek, a hó 
eltakarításában, pedig kulcssze-
repet játszhat. Az új piros trak-
tor ilyen szempontból még nem 
hadra fogható, bár úgy tudom, 
hogy tervezi a település veze-
tés a hótoló és sószóró kiegé-
szítők megvásárlását, informá-
cióim szerint ez jelenleg folya-
matban van. Az önkormány-
zat szerződött az Apróvadas 
Vadász Társasággal, akik vál-
lalták hótolást és a síkosság-
mentesítést. 

– Miben tud a téli utakon 
segíteni a lakosság?

– Ha a saját feladataikat be-
tartják és a valódi csúszós uta-
kon csak akkor közlekednek, 
ha lehet, vagy ha halasztha-
tatlanul fontos már sokat se-
gítettek. 

Foton típusú traktorunkat felkészítettük a téli bevetésre

A karitatív 
önszerveződés már 
többször bebizonyította, 
hogy összefogással 
milyen sokat lehet 
segíteni.

Most a szokásos élelmiszer ado-
mányok mellett rászoruló gye-
rekeknek fogják szebbé tenni a 
karácsonyt egészen különleges 
módon, de betartva minden 
járványügyi előírást is. A kulcsi 
civil szerveződés már november 
végén elérkezettnek látta az időt 

az ünnepekre való felkészülés-
hez. Ebben az évben élelmiszert, 
élelmiszervásárláshoz pénzado-
mányt és ajándékot gyűjtöttek. 
A szervezet közösségi média 
csoportján és személyes kap-
csolatokon keresztül irányította 
a karitatív munkát a két ötlet-
gazda és szervező Márkovicsné 
Gizus és Hódosi Ági. Az élelmi-
szer gyűjtésben ismét Rakovszky 
Elektráék üzlete volt a bázis. 

A gyerekeknek szánt megle-
petések, személyre szóló aján-
dékként jutnak el a tulajdono-

sukhoz, amelyet a faluház előt-
ti betlehembe tesznek majd le, 
hogy a segítségre szoruló gye-
rekek majd ott találhassák meg 
az ajándékaikat. Minden gyer-
mektől megkérdezték mit sze-
retne ajándékba és az igények-
re kerestek vállalkozó szellemű 
segíteni vágyókat, akik felvállal-
ták egy-egy csomag elkészítését. 
Lapzártánkig összesen 22 gyer-
mek ajándékcsomagjának elké-
szítésével lehetett hozzájárulni a 
nagyszerű „Szeretet karácsonya” 
elnevezésű akciójukhoz. Sokféle 

kérés szerepelt a listában, a baba, 
póni és foci, tablet, de akadtak 
többen is, akinek a vágyai kö-
zött finomabb tisztálkodási sze-
rek szerepeltek. A szervezők sze-
rint alig néhány óra alatt min-
den kérésnek akadt gazdája, aki 
vállalta a csomagok elkészítését. 
A nagyszerű megmozdulás a 
sok segíteni akaró jószándék is-
mét szebbé varázsolja jó néhány 
kulcsi karácsonyát és biztos va-
gyok benne, hogy nem csak azo-
két, akik az adományokat kap-
ják, hanem azokét is, akik adták.  

A szeretet karácsonya
Segíteni jó Kulcs karácsonyi akciója a rászoruló gyerekeknek 
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Veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat 
képviselő-testületének  
a feladatát és hatáskörét 
a polgármester 
gyakorolja. 

A katasztrófavédelemről szóló 
2011-es törvény egyértelműen 
fogalmazza meg, hogy milyen 
sajátos irányítási szabályok 
érvényesek veszélyhelyzet ese-
tén. A tavaszi gyakorlat a vírus 
második hulláma miatt ismét 
bevezetésre került Kulcson. Bár 
a polgármester hozza a dönté-
seket, de továbbra is a testület 
egyetértésével dolgozik.

Így tehát november 5-én 
is számos kérdésben a pol-
gármester határozott. Első-
ként a Kulcs Községi Önkor-
mányzatának a környezetvé-
delemről és a köztisztaságról 
szóló önkormányzati rendele-
tet módosította a polgármes-
ter, majd a helyi adókról szóló 
önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatában eszközölt 

változást a jogszabályváltozás 
miatt. A harmadik napirend-
ben „Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2018–2023” doku-
mentumának I. áttekintésé-
ről, felülvizsgálatáról dön-
tött, elfogadta a Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő tes-
tülete által 2020. I-II-III. ne-
gyedévbe hozott képviselő-
testületi határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót. 
Jóváhagyta a 2021. évi bel-
ső ellenőrzési tervét, amely-
ben helyt kap a Kulcs Községi 
Önkormányzat pénzügyi-
számviteli szabályszerűségi 
vizsgálata, a Pénzgazdálkodási 
jogkörök (kötelezettség-vál-
lalás, pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítés-igazolás, érvényesí-
tés, utalványozás) rendjének, 
gyakorlásának ellenőrzése és 
a Könyvtár működésének el-
lenőrzése is. Döntött a polgár-
mester az önkormányzati ve-
zetők, tehát a polgármester és 
az alpolgármester jutalmazá-
sáról is. A települési önkor-

mányzatok számára az illegá-
lis hulladéklerakók felszámo-
lásának támogatása pályázati 
felhívás” tárgyú előterjesztés 
alapján a vezetői döntés ér-
telmében támogatási kérel-
met nyújt be az önkormány-
zat a Belügyminisztérium fe-
lé és döntés született a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda 
és Bölcsőde tetőhéjazatának 
korszerűsítési munkálatai – 
pályázati előkészítő munká-
inak döntést igénylő kérdé-
seiben is.

November 18-án ismét a 
polgármester döntött a falut 
érintő kérdésekben. Így az il-
legális hulladéklerakók felszá-
molásának támogatása” pályá-
zati felhívás módosításában, a 
Kulcs Községi Önkormányzat 
Stratégiai Ellenőrzési Tervével 
kapcsolatban. Visszavonta a 
Kulcs Község polgármes te-
ré nek és alpolgármesterének 
jutal mazásáról a határozatát 
és a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde kérelmé-

ben foglaltakról is döntött né-
mi kiegészítéssel. Ennek alap-
ján engedélyezi, hogy a Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde intézményébe és a 
Kulcsi Fekete István Általános 
Iskola és AMI intézményébe be-
íratott gyermekek részére 1-1 db 
Mikulás-csomagot szerezzenek 
be maximum 1.000 Ft/csomag 
összegben és engedélyezi, hogy 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde 250.000 Ft, 
azaz Kettőszázötvenezer Ft ér-
tékben az eszközminimum-
jegyzékben feltüntetett játék-
szereket, eszközöket szerezzen 
be. Fontos napirend volt az is, 
hogy a településünk polgármes-
tere tájékoztatta Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testületét a szociális ellátá-
sokról szóló, 4/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati rendelete 4. § 
(3) bekezdése alapján az álta-
la 2020. szeptember és október 
hóban nyújtott szociális pénz-
beli és természetbeni ellátások 
megállapításáról.

A polgármester döntött
Testületi ülés a szó hagyományos értelmében novemberben nem volt 

Az elektronikai 
hulladékgyűjtés 
sikeréről már 
előző számunkban 
olvashattak.

A nagyszerű kezdemé-
nyezés a Kulcs Községi 
Önkormányzat képviselőtes-
tületének jóváhagyásával a 
környezetvédelmi bizottság 
ötlete alapján Tóthné Vass 

Anita szervezésében Halász 
Tibor és Dienes Annamária 
közreműködésével indult 
útjára.

Köszönet illet mindenkit, 
aki a hulladékgyűjtésben reszt 
vett. Sokat dolgoztak az akció 
sikerén a környezetvédelmi bi-
zottság részéről Tóthné Vass 
Anita, Halász Tibor, az ön-
kormányzat munkatársa Pulai 
Tibor és két önkéntes segítő-

je: Török Krisztián és Werli 
Zoltán, a kulcsi faluház részé-
ről Dienes Annamária, Erdélyi 
Péterné Rebus és Lakatosné 
Irénke, Malics Nadin, 
Káveczki Zsófia. A gyűjtés 
alatt a kézművesvásárnak is 
helyet, illetve lehetőséget biz-
tosítottak, a konténerek pako-
lásánál résztvevő önkéntesek 
Tóth Zoltán, Tóth Patrik, Tóth 
Bálint, Gusztos Dániel, továb-

bá  köszönet a helyszín bizto-
sításáért a Kulcs Biztonságáért 
Polgár Egyesület tagjainak, a 
Dunanett Zrt-nek a kukásau-
tóért és a sofőrnek a kedves-
ségért. Utoljára, de nem utol-
sósorban köszönet minden 
kulcsinak, akik felismerték az 
akció környezetvédelmi érté-
két és éltek a lehetőséggel, így 
az elektromos hulladékaikkal 
megtöltötték a konténereket.

Köszönet az önzetlen munkáért
Önkéntesek hada vett részt az elektromos hulladékgyűjtésben 
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A kulcsi általános iskola 
épületének bővítésről 
és a hajóállomás 
turisztikai fejlesztésének 
támogatásáról érkezett 
jó hírek után most 
újabb, több mint 
négyszázmillió forintot 
kap a kormányzattól 
Kulcs település.

A négyszázmillió forintot is 
meghaladja az a forrás, amely-
ről november közepén értesül-
hettünk. Ezúttal a település öt 
témában valósíthatja meg fej-
lesztési elképzeléseit. Jobb Gyula 
polgármestert kértük meg, 
hogy részletesen tájékoztassa 
olvasóinkat.

– Rendkívüli örömhírt 
kaptunk, amikor a Magyar 
Közlönyben olvashattuk a nov-
ember 11-i, 1746/2020. szá-
mú Kormányhatározatot, ami-
ben az áll, hogy a szűkebb ré-
gióban Adony, Rácalmás és 
Nagyvenyim települések mel-
lett Kulcs is támogatást kap. 

Esetünkben öt pályázatunk is 
forrást nyert – mondta el a pol-
gármester, majd így folytatta.

– A részleteket tekintve a 
közlekedésfejlesztési feladata-
ink támogatására 220 millió fo-
rint fog érkezni, amely támoga-
tást útfejlesztésre, járdaépítésre 
és parkolóépítésre használhat-
juk fel. Tehát az útjavítási mun-
kák mellett a Rákóczi Ferenc 
utca és a református templom 
közötti szakaszon járda és víz-
elvezető rendszer épül majd, va-
lamint az óvoda előtti parkolót is 
tovább bővítjük a közeljövőben. 
A közműfejlesztési feladatokra is 
kaptunk kormányzati segítséget,  
60 millió forintot, amelyből 
egyes, még víziközmű nélkü-
li belterületek közműfejleszté-
sét tervezzük elkészíteni, neve-
zetesen az Adonyi út és a Virág 
hegyi településrész bizonyos te-
rületeit érinti majd. A közterü-
let-fejlesztési feladatainkat is tá-
mogatandónak ítélte a kormány. 
Az erre a célra elnyert 49 mil-
lió forintból két további ját-

szótér fog megvalósulni a kul-
csi gyerekeknek: a spanyol la-
kóparknál, s kap majd újabb 
gyermekjátszóelemet a Bem ut-
cában épülő felnőttfitneszpark és 
egy extrém pálya kialakítását is 
tervezzük. Hiszen a kamaszok 
szabadidejének hasznos eltölté-
séhez is szeretnénk lehetőséget 
biztosítani majd – részletezte 
Jobb Gyula.

– A szociális feladataink meg-
valósításában is előre tudunk 
lépni, mert az ezzel a céllal be-
nyújtott tenderünket is támo-
gatandónak ítélték kormányza-
ti szinten, és a rendelkezésünk-
re bocsátott 40 millió forint se-
gítségével az úgynevezett Nap 
Háza és Hold Udvara elneve-
zésű ingatlan még nem önkor-
mányzati tulajdonban lévő ré-
szének megvásárlásával és fel-
szerelésével az idősek nappali 
ellátását biztosító intézményt 
alakíthatunk ki. Ugyanakkor 
szintén egy régen és sokszor 
felmerülő lakossági igényre ref-
lektálva szeretnénk megterem-

teni a 6-os főúton bonyolódó 
távolsági és a helyközi közle-
kedés összhangját is. Ezért el-
képzeléseink alapján a 6-os főút 
közvetlen közelében, a sportpá-
lya mellé szeretnénk egy busz-
megállót építeni. Erre a közle-
kedésfejlesztési feladatra most  
44 millió 800 ezer forint segítsé-
get ítéltek a településnek – mond-
ta el a Jobb Gyula polgármester.

– Valamennyi támogatási cé-
lunkat a lakosság széles körű vé-
leménye és kívánsága alapján ál-
lítottuk össze hosszas, tervszerű 
munkával. Most több mint 413 
millió forint pályázati támoga-
tást nyertünk el, amely Kulcs 
életében óriási jelentőséggel bír. 
Külön öröm számomra a ré-
gió több településének a jelen-
tős sikere is. Jómagam és min-
den kulcsi nevében most is sze-
retném köszönetemet kifejezni 
Magyarország Kormányának, 
dr. Galambos Dénesnek és  
dr. Dorkota Lajosnak a segítsé-
gért  – emelte ki végül Jobb Gyula 
polgármester.

Közel félmilliárd forint forrás
„Külön öröm a szomszéd települések sikere is” 

Dr. Fenyvesi Bélát 
a kulcsiak felnőtt 
háziorvosát kérdeztük 
meg a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatos 
tennivalókról.

– Most is azt tanácsolom, 
hogy aki teheti maradjon ott-
hon, és tényleg csak az menjen 
el otthonról, akinek feltétlen mu-
száj és akkor is maszkban tegye.

A településünkön egyéb-
ként, viszonylag sok a fertő-
zött.  Emiatt szeretném ki-

hangsúlyozni, úgy mint a ta-
vaszi első hullámnál: az idő-
sek lehetőség szerint egyáltalán 
ne járjanak közösségbe, a szük-
ségleteiket rendeljék meg, vagy 
kérjenek segítséget.

Hozzám a rendelőbe sem 
kell bejönni receptért, telefonon 
keresztül és e-recepttel minden 
megoldható. Különböző kezelé-
seket és nem létfontosságú vizs-
gálatokat inkább halasszuk el.  
A szakorvosi javaslatokat meg-
tudom hosszabbítani, vagy se-
gítek benne.

Szakorvosi receptek esetében 
is van lehetőség telefonos felíra-
tásra de ebben is szívesen segí-
tek, állok rendelkezésükre.

Ha lázas tünetei vannak te-
lefonáljon, egyeztetünk, ha nem 
gyógyul akkor hívjon ismét és 
megtesszük a szükséges lépése-
ket. 

Hangsúlyozom, hogy a covid 
teszt nem gyógyít, ha gyanús tü-
netei vannak, és megteheti min-
denképp maradjon otthon, ha 
már a munkahelyén tesztelték 
és pozitív  lett nem kell mennie 

sehová az ÁNTSZ majd küldi a 
határozatot önnek és a közvet-
len kontaktjainak is. Pozitív teszt 
esetén nincs különösebb tenni-
való, esetleges szövődmény ese-
tén, ami a leggyakrabban a tü-
dőgyulladás a szokásos kezelés a 
mérvadó. A mostani időszakban 
kiemelten fontos az immunrend-
szerünk megerősítése, az egész-
séges táplálkozás, sok zöldség és 
gyümölcs fogyasztása, továbbá a 
C és D vitaminok szedése erősen 
ajánlott – mondta el dr. Fenyvesi 
Béla kulcsi háziorvos

Háziorvosi tanácsok
Mit tegyünk járvány idején 
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Faültetés volt Kulcson
Közösségi megmozdulás, kaláka munka volt  

A szakértők szerint 
az erdős területek 
folyamatos csökkenése 
egyenesen vezet a 
klímakatasztrófához. 
A távolban elpusztult 
erdőket mi nem 
tudjuk újratelepíteni, 
de a közvetlen 
környezetünkben mi 
is gyarapíthatjuk a fák 
számát.

– Az országos kampány-
hoz csatlakozva létrehoztunk 
a közösségi médiában egy ol-
dalt a „Fogadj örökbe egy fát 
Kulcs” névvel. Rövid idő alatt 
több mint száz falunkbélitől 
kaptunk pozitív visszajelzést. 
Ehhez kapcsolódott Fekete 
György alpolgármester, aki fel-
ajánlotta segítségét a forrás elő-
teremtéséhez. Nagy örömünk-

re a forrás is megérkezett, eh-
hez Oberrecht Tamás, Deák 
Ibolya és a KUBAK civilszer-
vezet is segítségünkre volt, hi-
szen velük valósult meg a si-
keres pályázat. A magánem-
berek kezdeményezése mellé 
sokan csatlakoztak a polgár-
mester Jobb Gyula – aki ma-
ga is részt vett az ültetésben 
– és Posch János képviselő 
is. A szervezés apró részlete-
iben, pedig Pécziné Magyar 
Alexa volt nagy segítségemre. 
Az ültetésénél meleg tea érke-
zett Nagy Anita képviselőasz-
szony jóvoltából és szakmai se-
gítséget nyújtott Szép Zoltán. 
Óriási közösségi megmozdu-
lás, igazi kaláka munka való-
sult meg ismét. Hiszen szombat 
délelőtt 15 darab datolya szil-
vafát ültettünk el az új játszó-
térrel szemben lévő területre. 

Természetesen figyelembe kel-
lett venni a falu területfejlesz-
tési szándékait, hogy az elülte-
tett fák minél tovább a tágabb 
értelemben vett otthonunk dí-
szei lehessenek. A fafajta kivá-
lasztást is körültekintően kel-

lett végezni, mert szempont 
volt, hogy viszonylag igényte-
len legyen. Ennek a gyümölcs-
fának Európában még nincs is-
mert kártevője, ez is mellette 
szólt, és szempont volt az is, 
hogy ne nőjön túl magasra, 
mert felette villamos vezeték 
húzódik. Az ültetés helyének 
megválasztásakor több terület 
is versenybe szállt, így például 
a Família út is, azonban az el-
ső ültetést kicsit közelebb sze-
rettük volna a falu szívéhez. A 
most elültetett fákhoz ültetőket 
és örökbefogadókat is keres-
tünk gondolva a fizikai mun-
kát már kevésbé bíró idősebb 
korosztályra is. Minden fácska 
táblán viseli majd az örökbe-
fogadója nevét és most miku-
lás sapka díszítést is kaptak a 
hangulat kedvéért – mondta el 
Markovicsné Gizus.

Fekete Ágota és Gajdó Lászó

Angéla jóvoltából  
az árok is megtisztult 
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A címben feltett kérdésre 
keressük a választ. 
Októberi interjúnk után 
most ismét Bíró Kornélt 
a csatorna kivitelezés 
projekt vezetőjét kerestük 
meg, hogy elsőkézből 
a szakembertől 
informálódjunk a 
szennyvízhálózat 
kivitelezésének jelenlegi 
állapotáról. 

Sajnos még mindig csak azt ír-
hatom, hogy a lakosság növekvő 
türelmetlenséggel várja, hogy a 
szennyvíz elszállítással összefüg-
gésben igénybe vehesse végre 
a régen várt csatornarendszert. 
Elsőként Bíró Kornélhoz fordul-
tunk kérdéseinkkel.

– Októberben azt nyilatkozta, 
hogy a szennyvízhálózat kivitele
zése során, a fővállalkozó a felme

rült akadályozó, kivitelezést gát
ló körülmények miatt követelést 
nyújtott be az NFP Nonprofit Kft. 
(Nemzeti Fejlesztési Program
iroda Nonprofit Kft.) felé. Ezért 
a megrendelő felfüggesztette a 
projekt határidejét. Történt eb
ben változás?

– Tulajdonképpen előrelépés 
nem történt, az Irányító Hatóság 
által bekért hiánypótlásokat telje-
sítettünk, de még nincs meg az 
új határidő.

– Szintén öntől tudom, hogy 
a csatornahálózat kivitelezése 
a célegyenesbe fordult. Hiszen 
a részegységek megépültek. 
Kulcson a teljes hálózat elkészült 
már, Rácalmáson elkészült a te
lepülési végátemelő és szintén be
fejeződött a KulcsDunaújváros 
és a RácalmásDunaújváros re
gionális nyomóvezeték. Arról is 
tájékoztatta októberben az olva

sókat, hogy a „Hankook” körfor
galomban felépült a két telepü
lésről érkező szennyvizek befoga
dó műtárgya és a dunaújvárosi 
Magyar úton megépült a DN 400 
KG PVC szennyvíz gyűjtőcsator
na az úgynevezett Százlábú híd 
alatti AD jelű szennyvízáteme
lőig. A tájékoztatása alapján a 
műszaki átadásátvételi eljárást 
megelőző bejárás, 2020. október 
09én elkezdődött. Lezárult már 
az bejárás? Milyen eredménye
ket hozott? 

– Az előzőekben megtör-
tént a műszaki átadást megelő-
ző bejárás. Ennek során a fel-
tárt hibákat kijavítottuk, pél-
dául kátyúzás, aknák kikenése, 
fedlapok irányba fordítása. Egy 
átemelő a nagy esőzések hatásá-
ra, megsüllyedt, melyet javítot-
tunk. Hátravan még a teljes há-
lózat mosatása.

– Előző interjúnk során arról 
informálta olvasóinkat, hogy a 
szennyvízátemelő elektromos el
látása még hiányzik, amelyet az 
E.ON Zrt. szakemberei október 
végéig ígértek biztosítani. Ebben 
történt előrelépés?

– A „Hankook” körforgalom-
ban kiépített átadási pont energia 
ellátása még továbbra sem tör-
tént meg.

– Ha az E. ON Zrt. befejezi a 
munkálatokat mikor lesz használ
ható a csatornahálózat? 

– Amint az E. ON Zrt. elvég-
zi a bekötéseket, a Konzorcium 
készre jelenti a Mérnökszervezet 
felé. A Mérnök kitűzi a műszaki 
átadás időpontját és onnantól 28 
napon belül le kell zárni a műsza-
ki átadás-átvételi eljárást. Jelenleg 
pontos időpontot az elektromos 
hálózatok átadásának lezárásáig 
nem tudok mondani.

Kulcskérdés
A projektvezetőt kérdeztük: Mikor használhatjuk a csatornahálózatot? 

Ha vendég érkezik, az em
ber készül testben, lélekben. 
Kitakarítunk, ha valami nem vol
na rendes azt rendbe rakjuk. Így 
maga a ház, és annak felkészített
sége jól kifejezi, hogy az emberben 
belül milyen minőségű tisztelet és 
váradalom volt a vendég iránt. 
A külsőségek jeleníthetik meg 
ami belül volt: tisztelet, szeretet 
az iránt, aki jön. Az Adventben 
az Úr érkezésére készülünk, a 
karácsonyra. Az érkező vendég 
által válik fontossá az esemény, az 
esemény által válik az előkészület 
igazán alapossá. Karácsonyunk 
szíve, lényege, hogy ki is az, aki 
jön. A vendég érkezését így írja 
le Zakariás főpap, amikor a gyer

mekére – a kis Keresztelő Jánosra 
 néz, eszébe jut az érkező Messiás 
is: „meglátogat minket a felkelő 
nap a magasságból, hogy világít
son azoknak, akik sötétségben és a 
halál árnyékában lakoznak, hogy 
lábunkat a békesség útjára igazít
sa.” (Lukács 1,7879) Mindezt pe
dig egy énekben mondja el az apa 
a gyermeke fölött, aki ugyancsak 
Jézusra fog mutatni, hisz János 
neki fogja a helyet készíteni a 
szívekben. Jézus eljövetelét a fel
kelő nap eljöveteléhez hasonlítja 
Zakariás. Ezzel szépen fejezi ki, 
hogy Isten jelenlétéről beszél em
beri testben. És arról, hogy az 
emberek lábát a békesség útjára 
igazítja. Nagy ígéretek.

És ezt kétezer éve végzi is Jézus 
emberek életében Szentlelke által.

A lábigazításról az jutott 
eszembe, amikor a gyermek az első 
lépéseket teszi, és mellette guggol
nak a szülei, és azt lesik, hogy fog 
neki menni a nagy feladat, néha 
meg is igazítják a lábát, ha rosz
szul lépne. Ilyen gyermek az egész 
emberiség Isten előtt. És ha körül
nézek, akkor úgy érzem, hogy épp 
erre lenne volna szükség, Isten fé
nyében épp hogy elindulni a bé
kesség útján … nem magunkra 
erőltetni valami vallásos művi vi
selkedést, hanem csak a folyamat 
elkezdését Istennel, lépéseket a bé
ke útján. Talán kevés vagy több 
idő jut a családdal, bizonytalan a 
munka, idegesít a maszk, békét
lenek leszünk, és tehernek fogjuk 
fel akár a feladataink, vagy akár 
már másik embert is… nem há
tat fordítani, hanem a másik felé 
elindulni kis lépésekkel is.

Ha pedig szűkösebb, vagy nem 
pont olyan az ünnepünk, mint 
megszoktuk, akkor vegyük észre: 
a kihívásos idők minket egy spi
rituális értelemben is színvonalas 
életre hívnak. Ha adunk a minő
ségre az étel, ajándék, ruhák és 
megannyi dolog tekintetében, ak
kor adjunk a lelki dolgok minősé
gére is: Ez a karácsonyunk legyen 
spirituálisan is minőségi. Hisz 
mindez javaktól független kincs. 
Javaslatom, hogy a család köré
ben szenteste olvassuk fel a tör
ténetet Máté evangéliumából, ha 
épp küzdünk a békességre vezető 
úttal, akkor olvassuk el magunk
nak az 1Korintus 13at, a szeretet
himnuszt. Adjunk arra, ami belül 
történik. Akinek az eljövetelét ün
nepeljük, az Szentlelke által már 
itt van, csak hittel el kell fogadjuk 
azt, amit adni akar számunkra. 
Hogy készen álljunk azon a na
pon amikor újra eljön.

Az Úr érkezése
Fodor István református lelkész írása 
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Novemberben tíz napra 
bezárt a polgármesteri 
hivatal, mert két, a 
hivatalban dolgozó 
munkatárs Covid tesztje 
is pozitív lett. 

Azonban december 1-én már 
helyreállt a hivatali rend és a 
dolgozók is meggyógyultak.  
Dr. Neumann Helga jegyző a 
következő bejegyzést hozta nyil-
vánosságra a község hivatalos 
közösségi média elérhetőségén: 
„A mai napon a Hivatalunkat 
érintő pozitív Covid tesztek 
miatt az alábbi intézkedéseket 
voltunk kénytelenek meghozni. 
Kérem szíves megértésüket és 
türelmüket mindannyiunk vé-
delme érdekében!”

A hirdetmény szerint a be-
zárást az intézmény dolgozó-
it érintő megbetegedések mi-
att hozták, amely 2020.novem-
ber 19-től 2020. november 29-
ig tartott. Ebben az időszakban a 
hivatali ügyintézésre csak e-mai-
len a kulcsjegyzoje@gmail.com 
és az ugyfelszolgalat@kulcs.eu, 
titkarsag@kulcs.eu címeken, il-
letve ügyfélkapun e-papír szol-
gáltatással volt lehetőség. 

2020. december 1-től az ügy-
intézés, ügyfélfogadási rend a 
COVID-19 vírus terjedésének 
megfékezése érdekében a nov-
ember 19-e előtti üzemmódban 
folytatódik tovább.  Azaz van le-
hetőség a személyes ügyfélfoga-
dásra a polgármesteri hivatal-
ban, de kizárólag csak előzetes 
telefonos időpontegyeztetés után 
lehetséges, elsősorban anya-
könyvi eseményekkel kapcso-
latos ügyekben (például: halál-
eset, születés, házasságkötéssel 
kapcsolatos ügyintézés, halaszt-
hatatlan névváltoztatási admi-
nisztráció és apai elismerő nyi-
latkozattal kapcsolatban), lakcí-
met érintő vagy a szociális tűzifa 
igénylése esetén. Az anyaköny-
vi eljárásokkal kapcsolatban 
Palóczi Tímea anyakönyvvezetőt 
kereshetik, elérhetősége 25/440-
400/9, 70/639-0152 telefonszá-
mok és emailen gazdalkodas@
kulcs.eu.

A hivatal tájékoztatása alap-
ján, ha ön mégis úgy ítéli meg, 
hogy az egyéb ügyét a polgár-
mesteri hivatalban csak szemé-
lyesen lehet intézni, úgy lehe-
tőség van arra, hogy telefonon 
vagy emailen felvegye a kapcso-

latot az ügyintézővel, aki segít 
majd és javaslatot tesz az ügy-
kezelés módjára.

De fokozottan hangsúlyoz-
zák, hogy a polgármesteri hi-
vatalba belépni – a járványve-
szélyre való tekintettel – csak 
szájmaszk használatával lehet. 
A hivatal dolgozói védelmé-
ben dr. Neumann Helga jegy-
ző azt kéri, hogy mindenki tart-
sa be valamennyiünk egészsé-
gének megóvása érdekében a 
fenti rendelkezéseket.

Arról is tájékoztatja a la-
kosságot a jegyző, hogy az ál-
lamigazgatási hatósági és ön-
kormányzati ügyek esetében 
az ügyintézés nem szünetel, 
az ügyek intézése folyamato-
san biztosított. A postán érke-
ző küldemények, levelek eseté-
ben három napos fertőtlenítést 
vezettek be és csak ezután kerül-
nek bontásra és az ügyintézők-
höz feldolgozásra a kérelmek. 
Ezért azt kéri, hogy az így ér-
kező kérelmek esetében a há-
rom napos fertőtlenítési időtar-
talommal számoljon mindenki, 
de ennek ellenére természete-
sen az ügyintézés a törvényes 
határidő betartásával történik.

Az önkormányzati fenn-
tartású óvoda életébe is bele-
szólt a járvány. Rendné Pocsai 
Izabella intézményvezető a 
közösségi médián keresztül 
november 18-án arról tájékoz-
tatta az óvodába és bölcsödébe 
járó gyermekek szüleit, hogy 
mint fogalmazott az ovi egyik 
dolgozójának a Tigris csoport-
ban a Covid tesztje pozitív lett. 
Az illetékes népegészségügyi 
hatósággal egyeztettek, ezért 
a hivatalos protokoll alap-
ján, amint elkészült a hivata-
los ANTSZ határozat, be kel-
lett zárni a Tigris csoportot. A 
csoportban dolgozók és az oda 
járó gyermekek kontakt sze-
mélyeknek minősültek, ezért 
őket otthon kellett tartani. A 
szülők nem számítottak kon-
taktnak, rájuk nem vonatko-
zott a karantén.

Amint a médiából is tájé-
kozódhattak róla a közneve-
lési intézmények dolgozóinak 
megszervezték a hetente törté-
nő szűrését és mindenki örö-
mére az óvoda minden dolgo-
zója negatív lett az eddig elvég-
zett mind a két Covid teszte-
lés során. 

Bezárásra kényszerült a hivatal
A kulcsi intézmények működéséről novemberben 

Kulcsi Krónika nyomtatott újság
  1/16 méret 1/8 méret 1/4 1/2 1/1  

Címoldal  10 000 Ft        
Bruttó Ft/hóHátsó oldal 6 000 Ft 8 000 Ft 12 000 Ft 18 000 Ft 25 000 Ft

Belső oldal  4 000 Ft 7 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft
3 havi megjelenés esetén 10% kedvezmény, 6 havi megjelenés esetén 15% kedvezmény, 

1 éves megjelenés esetén 20% kedvezmény

https://www.kulcs.org/
Címlapi hír (max. 3000 karakter és 5 db kép) 10 000 Ft/hó (bruttó)
Apróhirdetés 4 000 Ft/hó (bruttó)

Amennyiben legalább 1/4 méretű Krónikai megjelenéssel kombinálva jelenik meg  
a .org-on, úgy 50% kedvezményt adunk az .org-os árból.

Médiaajánlat – Kulcsi Krónika és www.kulcs.org
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Jobb Gyula 
polgármester 
kezdeményezésére 
hoztunk létre 
ezt a rovatot 
„Közrendetlenség” 
címmel. Mindnyájunk 
közös érdeke, hogy a 
feldolgozott esetek ne 
csúfítsak el Kulcsot. 
A bemutatott rossz 
példákat elrettentés 
céljával hozzuk 
nyilvánosságra.

A történetet kicsit messzebb-
ről kell indítanom. A Fekete 
István Általános Iskola és 
AMI udvarán a szülők és egy 
Hankookos pályázat segítsé-
gével és a Jótékonysági bál 
bevételéből két jelentős vál-

tozásnak is örülhettek szept-
emberben a kulcsi nebulók. 
Az alsósoknak megvalósul-
hatott egy több funkciós ját-

szótéri elem kialakítása és a 
hátsó kerítés megerősítésé-
vel egyidőben a felsősöknek 
három szaletli, vagy ha úgy 

tettszik kiülő kültéri bútor is 
került az udvarra. A köszö-
netet érdemlő szülői névsor-
ral is adós vagyok még, tehát 
Alföldi Arnold (a pályázati 
témák összeállításában és a 
kivitelezésben is), Czimora 
Zoltán, Kedves Lóránt, 
Porubszky Ádám, Porubszky 
Richárd, Süle Károly, Szabó 
Norbert, Szabóné Révész 
Andrea, Táborszky Ibolya 
és mindenki, aki segített 
és szurkolt köszönet nekik, 
hogy gyerekeink iskolában 
töltött idejét szebbé segítették 
varázsolni.  

A közben nyilvánossá-
got kapott miniszterelnöki 
döntés az iskolabővítés tá-
mogatásáról ezekről a szü-
lői közösség összefogá-

Közrendetlenség Kulcson
Döbbenetes: felborították a gyerekek kiülőit az iskolában 

A felborított kiülők szomorú látványa fogadta reggel  
a diákokat

Már nyáron 
értesülhettünk  
a híradásokból, hogy 
győztek  
a természetvédők. 
A kilátásba helyezett 
szankciók miatt  
2021. január elsejétől 
nem lehet avart és kerti 
hulladékot égetni.

A természetvédők indokai ért-
hetőek, hiszen érvelésük alap-
ja, hogy rengeteg káros anyag 
szabadul fel az égetés során, 
és valljuk be, hogy azoknak 
a vitás kérdéseknek is elejét 
lehet így venni, amikor egye-
dül az égető állítja azt, hogy 
épp avart éget, de mindenki 
más tudja és szenvedi, hogy 

legjobb esetben is háztartási 
hulladékot tűzel.

A kulcsi önkormányzat-
nak nem egyszerű a feladata 
a január elejétől érvényben lé-
vő szabályzat kapcsán. Ezután 
nemcsak azzal kell számolnia, 
hogy a közterületfenntartás so-
rán mennyi zöldhulladék képző-
dik, hanem a lakosság által ter-
melt mennyiséget is figyelem-
be kell venni és a megoldásban 
is segítenie kell a polgároknak. 
Hiszen tavasszal a metszés, ősz-
szel az avar felhalmozódása je-
lentős problémát okoz ezentúl 
majd mindenhol. 

– Sok megkeresés érkezett a 
zöldhulladékok elszállításának 
lehetőségei kapcsán közvetle-
nül és közvetve is a kulcsi ön-

kormányzathoz. Követve a kö-
zösségi média csoportokban 
indított beszélgetéseket, az em-
lített igényekre reagálva, felvet-
tük a kapcsolatot a szolgáltatóval 
egy esetleges, december közepi 
plusz zöldhulladékszállítási al-
kalom megrendeléséről, amely-
re a szolgáltatói ajánlatot meg-
kaptuk. 

A költségek tervezéséhez, 
a plusz egy alkalom megren-
delése kapcsán több kérdést is 
megfogalmaztunk a szolgálta-
tó irányába. Többek között azt 
is, hogy a zöldhulladék gyanánt 
kihelyezhetők-e a növények fás 
szárú részei, úgymint felaprított 
ágak, gallyak, illetve, hogy a pet- 
és papír-hulladékok elszállítására 
kijelölt zsákokban is elszállítás-

ra kerülnek-e zöldhulladékok? 
Megkérdeztük azt is, hogy elvi-
szik-e azoktól is a zöldhulladé-
kot, akiknek nincs hulladékszál-
lítási szerződésük és az elszállított 
mennyiség vajon fél köbméter 
mennyiségben maximalizálód-
hat háztartásonként, vagy töb-
bet is elvisznek majd? 

Mindezen kérdéseinkre a kö-
vetkező válaszokat kaptuk: az öt 
centiméternél kisebb átmérőjű 
gallyakat, ágakat el tudják szál-
lítani, és elszállítják a nem zöld-
hulladékos vagy szelektíves zsá-
kokban kihelyezett zöldhulladé-
kot is. Azonban csak a hulladék-
szállítási szerződéssel rendelkező 
ingatlanok elől szállítják el a ki-
helyezett zöldhulladékot és ma-
ximum fél köbméter meny-

Januártól nem lehet égetni, de a testület keresi a megoldást
Zöldhulladék szállítás lesz december 23-án 
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Januártól nem lehet égetni, de a testület keresi a megoldást
Zöldhulladék szállítás lesz december 23-án 

nyiséget visznek el háztartá-
sonként- tájékoztatta lapunkat 
Fekete György alpolgármester. 

– Fentiek alapján 2020. 12. 23-
ára megrendeltük a szolgáltatótól 
a további egy zöldhulladék szállí-
tást. Kérjük, hogy december 22-
én estig helyezzék ki a zsákokat, 
amelyet az önkormányzat finan-
szíroz, de a zöldhulladékok ki-
helyezéséhez szükséges zsákok 
beszerzése az ingatlan tulajdo-
nosok feladata – mondta el a 
Krónikának az alpolgármester.

Fontos gyakorlati tanács, 
hogy azon szerződéses ügyfelek, 
akik nem vették még fel szelektí-
ves és zöldhulladékos zsákjaikat, 
illetve kifogytak a felhalmozott 
„zsákkészletből”, de ebben sze-
retnék kihelyezni a zöldhulla-

dékot és vásárolni szeretnének, 
a szolgáltató elérhetőségein ke-
resztül tudnak érdeklődni, te-
lefonon a 25/436-535 szám, és 
email: dunanett@dunanett.hu.

Megkérdeztük az alpolgár-
mestert arról is, hogy vajon mit 
tesz a kulcsi vezetés a környe-
zetvédelem érdekében. 

– Az önkormányzati mun-
kánk során még a „környezet-
védelmi, hulladékkezelési” mi-
ni projektünket jelenleg ter-
vezgetjük, de addig is amíg ké-
szül a projekt dokumentációja 
szerveztünk és szervezünk ak-
ciókat. Ilyen volt a tavaszi sze-
métszedés, amely magán kez-
deményezés  volt, de felkarol-
tuk. Szerveztünk elektronikai 
hulladékgyűjtést Tóthné Vass 

Anita képviselőtársam vezeté-
sével. Fásítással kapcsolatos pá-
lyázatok révén – amely során 
a KUBAK nevű civilszervezet 
nyert forrást – vásároltuk meg 
a Fogadj Örökbe egy Fát kez-
deményezés fáit. Továbbá  har-
minc dísz gyümölcsfát nyertünk 
a Településfásítási Programból. 
Már beadott pályázatunk van 
az illegális hulladéklerakók fel-
számolására, illetve egy má-
sik pályázatunk vár benyúj-
tásra a felszámolt illegális hul-
ladéklerakók megfigyelésére. 
Segítséget nyújtunk pályázatfi-
gyelésben civil szervezeteink-
nek környezetvédelmi témá-
ban is. Pályázatírói közremű-
ködésünkkel kétmillió forintot 
nyert a Horgász Egyesület fűnyí-

ró traktorra, amellyel a Duna-
partot és a Horgásztanyát tud-
ják karbantartani. KEHOP pá-
lyázatot nyert a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, ők 
biztosítják majd a szelektív 
edényzetet, ezeknek a kiosztását 
és tárolását a kulcsi önkormány-
zat fogja megszervezni. Fontos 
célkitűzésünk, hogy majd a hasz-
nált sütőolajat is betudjuk gyűj-
teni és elképzeléseink között sze-
repel az is, hogy majdan a zöld-
hulladékos zsákok helyi átvételi 
pontját tudjuk kialakítani – vá-
laszolt az alpolgármester. 

Lapzártakor kaptuk a hírt, 
hogy amíg veszélyhelyzet fenn-
áll az égetési tilalom nem lép 
életbe!

sával megvalósult nagysze-
rű dolgokról elvitte a figyel-
met. Mindenesetre a gyerekek 
nap mint nap élvezettel hasz-
nálják őket. Mígnem valaki, 
vagy valakik ezt számunkra 
érthetetlen okból megakadá-
lyozták. 

– December 2-án reggel 
szomorú üggyel kapcsolatban 
beszéltem az iskolánk igaz-
gatójával Schinogl Ferenccel. 
Éjszaka az iskola udvarán a 
lelakatolt kapun keresztül is-
meretlenek bementek, és fel-
borogatták a gyerekeknek ki-
helyezett új fa elemeket, a ki-
ülőket. Részemről döbbenetes 
és érthetetlen, hogy miért volt 
erre szükség – mondta el az 
eset kapcsán Jobb Gyula pol-
gármester.

Ha bármilyen információ-
val rendelkeznek az elkövető 
vagy elkövetők kilétével kap-
csolatban, kérjük jelezzék a 
település körzeti megbízott-
jának!

November utolsó 
vasárnapján  
a karácsonyi fényekkel, 
díszekkel és a 
betlehemmel feldíszített 
faluház előtti térre várták 
az érdeklődőket az 
adventi bolhapiacra. 

A kínálatban ismét volt kürtös 
kalács, a Siba Sajtporta finomsá-
gai, Felső Csaba féle füstölt hús-
áru és kint volt a Csurgó család 
is, akik különleges házi mézeket 
hoztak a piacra. A bolhapiac 
használt árkukat kínáló, kincse-
ket őrző árusai mellett, most a 
karácsonyi vásár hangulatához 
hűen számtalan kézműves is kí-
nálta portékáját. Adventi deko-
ráció, agyag dísztárgyak, mézes-
kalács és sok más különlegesség 

várta, hogy új otthonába kerül-
hessen. Bár ez a vasárnap dél-
előtti bolhapiac más volt, mint 
az előző években megrendezett 
eddigiek, mert a ráérős nézelő-
dés közben mindenki kötelező 
maszk viselésével vigyázott a 
maga és a mások egészségére. 
Szerencsére azonban ez szemer-
nyit sem rontott az ihletett vásári 
kavalkád hangulatán. 

– Már negyedik alkalommal 
tudtunk a használt kincseinkkel 
az adventi időszakban kedves-
kedni a kulcsi közösségnek és 
mivel ebben az évben elmarad 
a településen szokásos karácso-
nyi vásár, ezért most a kézműves 
alkotókkal közösen jöttünk ki a 
faluház környékére bemutatni 
a termékeinket. Szerencsére a 
reggeli szürkeség után délelőtt 

már ragyogó, szinte meleg nap-
sütéses időben volt részünk. 

Örülünk, hogy egyre többen 
kilátogatnak hozzánk a faluból 
és a környék településeiről, azt 
is nagy örömmel konstatálom, 
hogy sokan családi program-
nak tekintik a vasárnapi piaco-
zást és nem csak egyszerű áru-
forgalom folyik, hanem közössé-
gi élet is – mondta el lapunknak 
Pádár Edit a kulcsi bolhapiac öt-
letgazdája, szervezője.

– Köszönjük minden 
árusnak és a faluház részé-
ről Dienes Annamáriának az 
egész éves munkáját és a se-
gítséget, valamint az önkor-
mányzatnak, hogy teret enged 
a már hagyománynak számító 
Bolhapiacunknak – mondta el 
lapunknak Pádár Edit.

Adventi bolhapiac volt 
Kincsek, kézműves csodák és finomságok a vásári forgatagban 
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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

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen nagy 
örömmel tölt el bennünket, ha olvasóink levelet 
küldenek szerkesztőségünknek. 

A „visszhangokból” első kézből informálódhatunk például arról, 
hogy mely témák érdeklik leginkább olvasóinkat, amelyeket a 
szerkesztés során figyelembe veszünk. Most Bálint Györgyné, 
Gitta néni ragadott tollat és jutatott el Jobb Gyula polgármesteren 
keresztül egy igazán megindító kézzel írt – ezért nem biztosan, 
hogy mindent az író akarata szerint tudunk közölni- levelet. A 
levél egy kicsit visszarepít bennünket az időben és segítségével 
a jelenleg itt élő generáció is informálódhat a település eddig 
kevéssé ismert oldaláról is. Ezúton is köszönjük Gitta néni írását, 
és szeretnénk tisztelt olvasóinkat arra buzdítani, ha kérdéseik, ész-
revételeik vannak, vagy önöket, illetve lakótársaikat érintő fontos 
dolgokról szeretnének beszámolni, juttassák el hozzánk leveleiket, 
elérhetőségeink valamelyikén. Levelüket következő számunkban 
közöljük, esetleges kérdéseikre pedig megkeressük a válaszokat. 

„Érdeklődéssel vettem kezembe krónikánk nyolcadik havi szá
mát. Külön öröm látni a sok vidám, kedves arcot. Tudomásomra 
jutott ezzel, hogy kitüntetettekről van szó. Öntevékeny embe
rekről, akik sokat tettek községünk gyermekeiért. Ez a kis falu 
nagyon sokáig szinte alvó falu volt. Rendezvények szinte soha 
nem voltak, az egyetlen figyelemre méltó megmozdulás az éven
te megrendezett szüreti bál volt. Ezt fiataljaink rendezték, végig 
járták a falu utcáit zeneszóval, hozzá illő öltözettel. Ezt aztán 
színvonalas szüreti bál zárta. Egyéb társas összejövetel nem 
volt. Adottságok sem voltak hozzá. Volt egy omladozó faluház 
és mellette egy ugyanolyan önkéntes tűzoltószertár, benne száz
éves felszerelés. A gyerekek mégis szerették. Jártak versenyekre, 
mikor összejöttek boldogok voltak. A fiatalokat Czimmermann 
Marika néni fogta össze könyvekkel, lemez hallgatással. A fiú
kat, (a tűzoltó ezredet) Németh Laci bácsi és Varga Pista bácsi 
irányította. Boldogan mentek versenyezni, hírnevet szerezni a 
falunak. Nade jött a rendszerváltás és hirtelen minden megvál
tozott a falu életében. Egyre jobban nőtt a falu létszáma is. 

„Jelenleg csak emlékezhetünk…”
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A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete a már  
megszokott módon most is teszi 
a dolgát. Jöhet világ járvány  
vagy téli dermesztő hideg,  
az aktivisták töretlenül 
dolgoznak.

November 12-én véradást szerveztek a 
faluházban, ahol ismét sokan segítettek a 
vérre, illetve vérkészítményre szoruló em-
bertársainknak. Közben a régi posta épü-
letében (a védőnői helyiséggel szemben) is 
nyitva tartottak hetente egyszer és renge-
teg rászoruló kulcsinak segítettek ruhákkal 
számtalan adományozónak a segítségével 
és az önkéntesek munkájával. Sajnos a 
vírus terjedés megakadályozandó jelenleg 
az iroda nem tud nyitva tartani.

Mindezek közben a kulcsi önkénte-
sek is részt vettek a dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórháznál végzett portaszolgá-
latban, ahol a kórházba érkezők kikérde-
zését és testhűmérséklet mérését is vég-
zik. Majd három napon keresztül tartós 
élelmiszereket gyűjtöttek a dunaújvárosi 
Aldiban. Ugyanis a Magyar Vöröskereszt 

Dunaújvárosi Szervezete is pályázott a le-
hetőségre, hogy részt vehessen az élelmi-
szerbank akciójában. A kulcsiak a Barátság 
városrészi áruházban és a hétvégén a 
Piactéri Pennyban is lehetőséget kaptak, 
hogy gyűjtsenek a falunkbelieknek, ame-
lyeket karácsony előtt minden rászorulók-
nak el fognak juttatni. 

– Nagyon megható volt, amikor az áru-
házban egy adományozó odajött hozzánk 
és megköszönte a munkánkat. Az ilyen pil-
lanatokért érdemes csinálni – mondta el a 
Krónikának Kaiserné Gödöny Erzsébet a 
kulcsi szervezet vezetője, majd hozzátet-
te: Köszönöm minden munkatársamnak 
a kitartó, töretlen munkáját!

A legmunkásabb hónap 
Véradás, élelmiszergyűjtés és adományosztás 

Élelmiszergyűjésen az adományozókkal

Sok fiatal választotta lakóhelyéül a mi kis falunkat. Remélem 
nem bánták meg. Egymás után alakultak a civil szervezete
ink, pontos létszámot nem tudok, de sokan vannak. Aki akar
ta megtalálta azt a közeget, ahol jól érezte magát. Felébredt 
„Csipkerózsika” álmából a KUBAK, és újonnan elsőnek a nyug
díjas klub. Ezek a szervezetek sok rendezvényt tartottak, saját 
akaratuk és belátásuk szerint. De ezek mind zártkörűek voltak. 
És ekkor megalakult egy másik civil szervezet A Jövő Kulcsa 
Egyesület néven. Ők aztán testet, lelket beleadva rendeztek cso
dálatos ünnepeket, mint tessék csak visszaemlékezni:  családi 
napok,  május elsejék,  csillagfényes esték,  motoros találko
zó,  falukarácsony. Ezek a rendezvények színvonalas zenével 
és jófajta ételekkel vártak minden kulcsi polgárt. A fent emlí
tett civil szervezet bonyolította. Nemvolt kis munka, hajnaltól 
késő estig dolgoztak. De nem voltak egyedül, jó segítőtársak
ra akadtak a Vidám Emberek Közösségében, ők is tűzről pat
tant menyecskékként álltak helyt a sok készülődésben. S tették 
ezt mosolyogva, azon akarattal, hogy minden jó legyen. Akik 
ott voltak a rendezvényeken, azok tudják, hogy mindig jól si
kerültek ezek az összejövetelek, közelebb kerültek az emberek 
egymáshoz. Mivel a saját gondolataimat írom, ezért elmondha

tom, hogy van, ami az igazságérzetemet felkavarta. Azt mond
ja a közmondás, ahol a fény, ott az árnyék. Ez pedig most kö
vetkezett el. A minden évben megtartott jótékonysági bál, ami 
mindig fergeteges sikert aratott. A bevételből soksok csomagot 
készítettek a rendezők, melyeket ők maguk adták át a rászoru
ló családoknak és az ott élő gyerekeknek. Nem akármilyen cso
magok voltak ezek. Finom ételeknek, tartós élelmiszereknek és 
színvonalas műszaki cikkeknek örülhettek a családok és persze 
a gyerekek. A jótékonysági bált mindig karácsony előtt rendez
ték meg, jutott a karácsonyfa alá sok minden, ami a gondos
kodás nélkül nem így lett volna. És itt az árnyék. Mintha elfe
lejtkeztek volna erről a szervezetről, nem hallani róluk sajnos. 
A 2020as évben a világjárvány sajnos megálljt parancsolt a 
tömeges összejöveteleknek. Jelenleg csak emlékezhetünk a sok
sok szép és boldog pillanatokra. Mert itt boldog volt, aki sok 
munkával megrendezte, boldog volt, aki adta, és főleg az, aki 
kapta. Reméljük, hogy a hosszas járvány elmúltával lesz még 
lehetőség hasonlóra.

Mindenkit kitüntetett szeretettel üdvözlök és további kitartást 
kívánok!

Bálint Györgyné”

Kaiserné Erzsike és Bartók István
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HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

LEVESEK
Sült zellerkrémleves dijoni magos mustárral  950 Ft
Húsleves, tészta, gyökérzöldségek  1 150 Ft
Gulyásleves Jankovich stílusban 1 350 Ft

PIZZÁK (32 CM) 
Pizzáinkat eredeti olasz liszttel készítjük, szívvel-lélekkel, a tésztát 
minimum 24 órán át pihentetve, kézzel nyújtva. Ezen eljárás miatt 
pizzáink formája változó lehet, de a minősége állandó.

Margherita  1 550 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, friss bazsalikom) 

4 sajtos   1 850 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, pecorino,  
gorgonzola, parmezán)

Sonkás 1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka) 

Jankovich  1 850 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, szalámi, kimchi, chili pehely)

Sonka-kukorica   1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka, kukorica)

Szalámis  1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, szalámi) 

Hawaii   1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka, ananász)

Magyaros 1 850 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, szalonna, szalámi,  
lilahagyma, erős paprika) 

Rendelhető extra feltétek:
Sonka: 400 Ft • Gomba: 250 Ft • Kimchi: 400 Ft  
Mozzarella: 300 Ft • Szalámi: 400 Ft • Gorgonzola: 400 Ft 

KOREAI ÉTELEK
Kimbap  1 800 Ft
(szárított algába tekert rizs és zöldségek,  
karikákra szeletelve, szójaszósszal)

Pajun 2 000 Ft
(enyhén fűszerezett koreai palacsinta zöldségekkel, szójaszósszal)

Heamul pajun 2 850 Ft
(fűszerezett koreai palacsinta zöldségekkel,  
tenger gyümölcseivel, szójaszósszal)

Bulgogi 4 200 Ft 
(pácolt marhahúscsíkok friss zöldségekkel sütve)

Kimchi chigae 2 750 Ft 
(csípős leves-egytál kimchivel, sertéshússal és tofuval)

Kóstoló menü (2 személyes) 10 500 Ft
Kimchi + 3 namul, Kimbap, Heamul pajun,  
Bulgogi, Kimchi Chigae

Rendelhető extrák:
Koreai salátavariáció: 1 000 Ft • Koreai rizs: 600 Ft 
Kimchi: 800 Ft

KÉZMŰVES HAMBURGEREK 
Burgereink minden elemét házilag, nagy odafigyeléssel készítjük, a 
friss bucit pékségünkben sütjük. Hamburgereink mellé különleges 
fűszerezésű házi steakburgonyát biztosítunk, melyet a lenti árak 
már tartalmaznak.

Burger  2 050 Ft  
(16 dkg marhahús, saláta, majonéz, savanyú uborka)

Cheeseburger 2 150 Ft
(16 dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka)

Bacon & Cheeseburger 2 250 Ft
(16 dkg marhahús, bacon, cheddar, saláta,  
majonéz, savanyú uborka)

Full house burger   2 650 Ft
(16 dkg marhahús, bacon, érlelt kecskesajt, saláta,  
majonéz, savanyú uborka)

Goat cheese burger  2 050 Ft
(10 dkg érlelt kecskesajt, saláta, majonéz, savanyú uborka)

Skinny Burger (hamburger zsemle nélkül) 2 250 Ft
(16 dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka)

Házi Coleslaw saláta 650 Ft

Rendelhető extra feltétek:
Házi mártogatósok:  250 Ft
(zöld majonéz • ketchup • barbecue): 

Pácolt jalapeño:  400 Ft
Extra cheddar sajt:  400 Ft  
Extra húspogácsa:  800 Ft 
Extra kecskesajt:  800 Ft

DESSZERTEK
Tiramisu  950 Ft
Mákos sütemény házi meggyszósszal 950 Ft

Rendelési feltételek:
•  A kiszállítás a hét minden napján  

11 és 19 óra között történik
•  Kiszállítás Rácalmás és Kulcs területére ingyenes
•  Dunaújváros +500 Ft/cím (3000 Ft feletti rendelés esetén 

ingyenes), Adony +1000 Ft /cím 
•  Fizetési módok: készpénz, bankkártya,  

SZÉP-kártya vendéglátás zseb

Rendelés leadása telefonon: 

+36 (25) 507-817
További információ: 

www.jankovichhotel.hu
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 KARÁCSONYI MENÜ RENDELÉS
Rendelje meg az ünnepi menüt szállodánk díjnyertes étterméből, és töltse a karácsonyt szeretteivel, ne a konyhában.  

A december 10-ig leadott rendelésekre 10% kedvezményt biztosítunk.

MENÜAJÁNLATUNK

VENDÉGVÁRÓ (Minimum rendelés 0,5 kg)
Sajtos pogácsa 2 900 Ft/1 kg
Tepertős pogácsa 2 900 Ft/1 kg

ELŐÉTELEK
Hideg kacsamáj zsírjában (ajándék csatos üvegben), brióssal    3 200 Ft
Füstölt pisztráng marinált almával, uborkával & citrusokkal     2 400 Ft
Liba terrine birsalmával 2 400 Ft

Filézett harcsa halászlé (0,5 l)        1 500 Ft

FŐÉTELEK
Egészben sült kacsa (~2 kg) lilakáposztával, burgonyarétessel  9 900 Ft
Kacsa tál 2 személy részére (2 db konfitált comb, 1 db mell, lilakáposzta, burgonyarétes) 6 900 Ft
Roston sült hízott kacsamáj (10 dkg) almakompóttal    4 200 Ft
Töltött káposzta (2 db töltött káposzta + 1 db húsgombóc, tejföl)     1 990 Ft
Vaddisznópörkölt házi burgonyanudlival & házi savanyúsággal     2 490 Ft

DESSZERTEK
Zserbó 4 200 Ft/1 kg
Beigli (diós, mákos)         2 300 Ft/0,5 kg
Díszcsomagolásban  +  1 000 Ft
Rétes (almás / túrós / meggyes)      1 400 Ft/1 rúd, ~6 szelet

Forralt bor 1 250 Ft/ 0,5 l
Ajándéküvegben + 1 000 Ft 

Menü 2 személy részére 11 900 Ft
Hideg kacsamáj zsírjában (ajándék csatos üvegben) brióssal  
Filézett harcsa halászlé (0,5 l)  
Kacsatál 2 személy részére (2 db konfitált comb, 1 db mell, lilakáposzta, burgonyarétes)  
Beigli (0,5 kg)  
Ajándék házi szaloncukor 

Rendelés leadása telefonon: 

+36 (25) 507-817
vagy e-mail-ben:

info@jankovichhotel.hu
November 16-tól elérhető napi menü és ételházhozszállítás. 

További információ: www.jankovichhotel.hu
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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 

  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

A Vidám Emberek 
közössége, 
elnevezésükhöz 
híven már évek óta 
igyekszik vidámságot 
csempészni a szürke 
hideg téli napokon is 
Kulcsra.

Segítségükkel ünneplőbe 
öltözött minden buszmeg-
álló, az óvoda előtti virágtar-
tók, de karácsonyi díszben 
pompázik már egy hatalmas 
tuja is a gyerekek örömére. 
Idén a vírus járvány miat-
ti elővigyázatoságból a civil 
szervezet ugyan nem tar-

totta meg a szokásos szüle-
tésnapi rendezvényét, pedig 
kerek évfordulót köszönt-
hettek volna. Az öt éves 
társaságot ismerve azonban 
biztos vagyok benne, hogy 
jövőre kétszer akkora buli-
val ünnepelnek majd. 

Közben a faluház előtt a 
posta és hivatal által közrefo-
gott téren is felkapcsolódtak 
az ünnepi fények, a faházikó 
betlehem lett ismét, és a fa-
lura vigyázó manók is kiáll-
tak a parkolóhoz. Köszönjük 
a karácsonyra hangoló díszí-
tést minden lelkes közremű-
ködőnek.

Vidám, ünnepre 
hangolódás
Ünnepi díszben 
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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.

A három legnagyobb  
szakosztály vezetőjét  
és az egyesület elnökét kértük 
összegzésre az év utolsó 
hónapjában.

A Vizi túra szakosztály vezetőjét 
Lukács Jánost kérdeztük az elmúlt év 
eseményeiről. 

– Másfél éve vettem át a vezetést. Idén 
mindennek ellenére is sikeres évet zá-
runk. Remekül sikerült programjaink 
voltak. Az egyesület szakosztályai kö-
zül a második legnagyobbak vagyunk. 
Közel ötven embert mozgattunk meg 
rendezvényeinken. Hagyományosan a 
két legfőbb programunk a Jármai tú-
ra és az augusztus 20-án útnak indu-
ló KUPAC túra. Idén mind a kettő na-
gyon jól sikerült. Ebben az évben el-
eddig legtöbb hajóegységgel útnak in-
duló Jármai emléktúrának lehettünk a 
részesei. A 28 fő négy napos Csepel-
sziget kerülésre indult. Jó időnk volt, az 
alapos szervezésnek köszönhetően zök-
kenőmentes utunk volt, pedig hazafelé 
Adonytól már a viharos idő megpróbál-
tatásait is le kellett küzdenünk.

A KUPAC túrát idén egy remek pik-
nikkel tettük még emlékezetesebbé, bár 
a Kulcs- Adony útvonalon az evezés is 
csodás élményekkel gazdagított minden 
résztvevőt.

– Új vállalásunkat és nagyszerű élmé-
nyeinket Kőhalmi-Himfy Balázsnak kö-
szönhetjük. A június 4-i Trianoni meg-
emlékezés hatására célul tűztük ki, hogy 
vízitúra keretében meglátogatjuk a test-
vértelepüléseinket. Sajnos a Kulcsod 
-Kulcs -Kopács túra idén nem jött ösz-
sze, azonban részben sikerült megva-
lósítanunk, négyen egyes kajakkal el-
eveztünk Kulcsodra. Jövőre az egész tú-

ra megélése és megvalósítása a célunk, 
mert gyönyörű tájakon jártunk. Ennek 
a túrának a Trianon 100, tízezer csapás 
nevet adtuk. A sikeren felbuzdulva jö-
vőre mind a körülbelül 450 kilométer 
leevezése a cél. 

– Végezetül nagyon köszönjük min-
denkinek a támogatást, valamint min-
den egyesületi tagnak a közös élménye-
ket- mondta el Lukács János, vagy ahogy 
sokan ismerjük Süti.

Mudra László az íjjászok vezetője kér-
désünkre elmondta:

– A 2020-ban nem a legfényesebb évet 
zárta az egyesületünk. Néhány versenyen 
kívül, -melyeket komoly korlátozások 
mellett tudtunk megtartani-, megmé-
rettetések gyakorlatilag nem voltak. Az 
edzések még mennek, de a téliek már 
elmaradnak. Csak reménykedni tudunk 
abban, hogy ha az élet visszaáll a ré-
gi kerékvágásba, ugyanott tudjuk majd 
folytatni, ahol abbahagytuk.

Végül a futball szakosztály nevében Papp 
Sándor edző összegezte az elmúlt év ese-
ményeit:

– Nagyszerű hétvégi programon vettünk 
részt a gyerekekkel. Mert az U7 és U9 kor-
osztály mikulás napi edzésén a gyerekek az 
ajándékcsomagon kívül megkapták az egye-
sülettől az egységes sportruházatukat is. 

A látványos csapatsport támogatás a 
Társasági Adókedvezmény (TAO) segítsé-
gével valósulhatott meg a Kulcsii SE után-
pótlás nevelési programjában. De milyen 
volt a futball szakosztály szemszögéből a 
2020. év?

– Mivel tavasztól a vírus első hulláma 
miatti korlátozó intézkedések kiterjedtek a 
sportra is, emiatt edzéseket is csak nyártól 
tarthattunk. A felnőtt csapat teljesítménye 
nagyságrendekkel javult az elmúlt évekhez 
képest, köszönhető ez a kialakult és össze-
kovácsolódott remek közösségnek is. Előre  
tekintve azt hiszem, hogy a kulcsi foci akár 
felérhet a dobogóra is jövőre.

Pompás új melegítőben a különleges Mikulásnapi edzésen  
a kulcsi foci utánpótlás 

Sportélet Kulcson
Mi történt az egyesületben 2020-ban? 
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A koronavírus-járvány 
második hulláma 
miatt a vonatkozó 
Kormány rendelet 
szabályozása alapján, 
a könyvtár és a 
faluház november 
közepén bezárt.  

Megszűntek a házban szo-
kásos foglakozások, prog-
ramok és a könyvtár sem 
fogad olvasókat a vissza-
vonásig. A könyvtári tag-
ságok, olvasójegyek, illetve 
a kikölcsönzött könyvek 
és egyéb dokumentumok 
lejárati idejét a könyvtár 
automatikusan meghosz-
szabbítja.  A szolgáltatások 
felfüggesztésének idejére 
késedelmi díjat nem szá-
molnak majd fel.

A faluház azonban novem-
berben 13-án, 14-én és 15-
én Rajzfilmünnep elneve-
zéssel egy különleges prog-
ramot szervezett. A hónap 
középső hétvégéjén a Kulcsi 

Faluház is csatlakozott az 
Országos  Rajzfilmünnep 
rendez vény sorozathoz, ame-
lyet idén először online tar-
tottak meg az ismert járvány-
ügyi akadályok miatt.

A település saját YouTube 
csatornát kapott erre a célra 
az országos program szerve-
zőitől, így csatlakozhattunk 
sokan a rajzfilmek ünneplé-
séhez. Klasszikus és korabe-
li filmekkel szórakozhattak a 
műfaj kedvelői. Akik aktívan 
követték a faluház és könyv-
tár közösségi média oldalán 
az eseményeket, ajándékok-
kal gazdagodtak, a főszerve-
ző KEDD Animációs Stúdió 
jóvoltából. Nem kellett mást 
tenni az ajándékokért, mint 
figyelni az élő adást, és a 
közösségi média felületen 
az aktuális napi posztokhoz 
kommentálni, például, hogy 
ki volt a pillanatnyi kedvenc 
főhős és milyen kalandok 
történtek tetszettek a legjob-
ban. A program során nyer-
tes szülők, akiknek ezúton 
is gratulálunk és köszönjük 
az aktivitást: Tóth-Bajnok 
Réka, Méhes-Palkovics 
Krisztina, Bakné Gallai 
Renáta, Buzás Dóra, Tóth 
Szabina és Molnár Györgyi 
voltak. Nagyon bízom abban, 
hogy 2021-ben már offline, 
a hagyományos módon és 
valós programokkal ünne-
pelhetjük sok más mellett a 
rajzfilmeket is  – mondta el 
Dienes Annamária a faluház 
rendezvényszervezője.

Közösségi 
élmény online 
Rajzfilmünnep volt a faluház szervezésében

Bak Vilmos

Rendkívül nagy megelégedésünkre szolgál, hogy az idén 
meghirdetett fotópályázatunkat óriási érdeklődés övez-
te.  Számtalan fényképet küldtek szerkesztőségünknek, 
amelyek mind témájukban, mind pedig minőségükben 
kifogástalanok voltak. Sajnos a járványhelyzet felülírta 
elképzeléseinket, így a zsűrizés még nem történt meg, 
amit természetesen azonnal pótolni fogunk, ahogy le-
hetőség lesz rá. Azonban a képeket a képviselőtestület 
elé tártuk, és az ő véleményük alapján kiválogatott alko-
tásokból egy 2021-es naptárt állítottunk össze a kulcsi 
lakosok számára, ami nem csak otthonuk díszeként, de 
hasznos információk hordozójaként is funkcionál majd.

Naptár készül 


