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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. 

A karácsony különleges időszak szeretettel, boldogsággal és meg-
hittséggel. Ilyenkor jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, 
a békességre, a szeretetre, és erre a néhány napra félre tudjuk 
tenni a hétköznapok terheit, rohanását. Ismét magunk mögött 
hagyunk egy újabb, a járvány árnyékában töltött évet, amely 
mindannyiunk életét megnehezítette.

Az év végéhez közeledve azonban megérint bennünket a ka-
rácsonyi ünnep titkokkal övezett varázsa. Karácsony nemcsak a 
kereszténység, hanem a család, a békesség, és az életbe vetett hit 
ünnepe is. Az ünnepi asztal körül, a gyertya lángjánál vissza-
gondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, nehézségeire, ku-
darcaira és sikereire. A karácsony azt üzeni, hogy az igazi öröm 
csak akkor, és úgy születik meg szívünkben, ha másokat, az em-
bertársainkat is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei 
valamennyiünk arcát megvilágítják. Gondoljunk arra, hogy van-
nak tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, vannak segítségre szo-
ruló, magányos és beteg emberek. Gyújtsunk gyertyát, emlékez-
zünk azokra, akik már nincsenek velünk, és azokra is, akiket 
szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik. Nagyon fon-
tos, hogy vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha 
egészség van, akkor minden van és az ember csodákra képes. 

Érdemes megemlítenünk azt is, hogy mit tehetünk közsé-
günk karácsonyfája alá.

Hiszen a maga módján Kulcs Község Önkormányzata is 
csodát tett ebben az évben településünk fejlesztése terén. Ha 
visszatekintünk az elmúlt évre, hosszú lenne felsorolni, mi 
minden változott községünkben, köszönhetően a képviselő-
testület és a hivatal dolgozói által végzett kitartó munkának! 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki munkájával idén 
is hozzájárult településünk fejlődéséhez! Köszönöm a kulcsi-
ak türelmét és kitartását!

Kívánok Wass Albert szavaival is Kulcs minden lakójának 
áldott, békés, szeretettel teli karácsonyt és egészségben, sikerek-
ben gazdag boldog Új Évet.

„Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék 
tavában megfürödni s mesék tavában mélyen, mélyen ezt 
a világot elfeledni.” 

2021. december
Jobb Gyula

polgármester

A karácsony a hit ünnepe
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A Magyar Vöröskereszt 
Kulcsi Alapszervezete az 
elmúlt időszakban a már 
hosszú évek óta megszokott 
decemberi hajtásban éli 
az évvégi mindennapokat. 
Kaiserné Gödöny Erzsébetet a 
helyi vezetőt kérdeztük a civil 
szervezet munkájáról.

– A vidéki alapszervezetekhez képest már 
az is mutatja a Vöröskereszt településün-
kön betöltött jelentős szerepét, hogy a 
hivatalos aktív és tagdíjat fizető tagok szá-
ma Kulcson meghaladja az ötvenöt főt. Ez 
szerintem nagyon szép és rendkívül büsz-
ke vagyok rá, egyúttal köszönöm minden 
közreműködő aktivita egész éves munká-
ját. Tevékenységünk igen sokrétű, köztük 
az egyik legjelentősebb a véradásszerve-
zés, amelyet hazánkban a Vöröskereszt 
szervez. Szinte unásig ismételt tény, de 
egy véradással három emberélet ment-
hető meg és járvány idején még inkább 
fontos a vérkészlet folyamatos pótlása. 

Ebben az évben összesen 60-an adtak 
vért Kulcson, Csikai Zsuzsi aktivistánk 
rendkívül ügyes promóciós munkájának 
segítségével. Mi kulcsiak tehát a véradás-
ban is kivesszük a részünket. Kulcson 
egy évben háromszor van véradás a fa-
luházban, a legutóbbit november 11-én 
tartottuk. Ezúttal négy évfordulós véradót 
is volt szerencsém köszönteni: Csavajda 
Annamária huszonötször, Fekete Ágota 
harmincszor, Fekete Ferenc és Kucsera 
Gábor pedig negyvenszer segített már a 
vérével embertársainkon. 

Fontos feladatunk az ismeretterjesztés 
is, például az elsősegélynyújtás alapfogása-
inak bemutatása. A kulcsi vöröskereszte-
sek gyakorta ilyen témájú versenyek ered-
ményes szereplői, de ebben a hónapban 
a helyi iskola diákjainak tartottunk úgy-
nevezett hősképző bemutatót a pályaori-
entációs napon.

A karitatív tevékenységre is nagyon 
nagy hangsúlyt fektet a Vöröskereszt. 
Kulcson két futó projektünk van jelen-
leg, az egyik az élelmiszer adományozás, 

a másik pedig a menstruációs szegénység 
ellen irányul a kulcsi iskolában. A kará-
csonyi élelmiszeradomány osztás telepü-
lésünkön több mint harminc helyi ház-
tartásban teszi majd szebbé az ünnepet. 
Ehhez a település aktivistáinak munká-
ja is kellett, akik az országos Élelmiszer 
Bankkal közös kampányban gyűjtöttek 
a kulcsi rászorulóknak is adományo-
kat öt napon keresztül a dunaújváro-
si élelmiszeráruházakban. E tekintetben 
is köszönöm a közreműködő aktivisták 
kitartó munkáját. Nagyon örülök, hogy 
olyan településen élek, ahol ennyi ember 
van, aki szívesen végez saját önös érde-
kein túl is karitatív munkát. Számomra a 
mérlegelés nélkül mindig segítőkész kul-
csiak teszik igazán széppé a pirosbetűs 
ünnepeket és a hétköznapokat is. 

Nagy örömmel és szívesen fogad-
juk hasonló gondolkodású emberek je-
lentkezését tagként a Vöröskereszt Helyi 
Alapszervezetébe. Boldog és békés ünne-
peket kívánok mindenkinek – mondta el 
Kaiserné Gödöny Erzsébet.

A mérlegelés nélkül  
mindig segítőkész kulcsiak
A Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének összegző beszámolója és évzáró gondolatai  

Fekete Ferenc negyvenszeres véradóFekete Ágota harmincszoros véradó Kucsera Gábor negyvenszeres véradó
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2021. november 24-én 
16 órakor vette 
kezdetét Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
soron következő 
nyílt testületi ülése a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. 

Az ülésen jelen voltak: Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, dr. 
Neumann Helga jegyző, vala-
mint Deák Ibolya, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch János 
és Tóthné Vass Anita önkor-
mányzati képviselők és a la-
kosság részéről is megjelent 
három érdeklődő. 

A szokásoknak megfelelően 
Jobb Gyula polgármester kö-

szöntötte a nyílt testületi ülés 
résztvevőit, majd megállapí-
totta, hogy a képviselő-testü-
let létszáma hét fő, így a tes-
tület határozatképes. Ezt köve-
tően felkérte a testület tagja-
it, hogy az aktuális napirendi 
pontokról hozzák meg a dön-
téseiket. A novemberi ülésen 
többek között döntés szüle-

tett a Kulcs Községi Könyvtár 
nyitvatartásának változásáról, 
de szavaztak a Kossuth Lajos 
utca 75. szám 3475. helyrajzi 
számú ingatlan vagyonkezelé-
si szerződés módosításáról is. 
Határozott a településvezetés a 
Száz Holdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde kérelméről, továbbá a 
Kulcs 0362/52. helyrajzi számú 

ingatlanra beadott vételi aján-
latról is. A képviselő-testület 
tagjai elfogadták a polgármes-
ter beszámolóját a Képviselő-
testület által átruházott hatás-
körébe tartozó szociális pénz-
beli és természetbeni ellátások 
megállapításáról, és döntöttek 
a 0423/10. helyrajzi számú in-
gatlan belterületbe vonási ké-
relméről. 

Lapunk hasábjain helyszű-
ke miatt valamennyi napiren-
di pontban született döntésről 
nem tudunk beszámolni önök-
nek, azonban a testületi ülések 
jegyzőkönyvei teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak tele-
pülésünk weboldalán a www.
kulcs.eu-n, illetve megtekint-
hetik az ott készült felvételeket 
is YouTube csatornánkon.

Testületi ülés novemberben
Huszonnyolc napirendi pontról döntöttek a település vezetői 

A képviselő-testület ülésezett novemberben is

Lapunk hasábjain már 
többször olvashattak 
arról, hogy településünk 
2022. január elsejétől 
kiválik a szociális 
társulásból és önállóan 
végzi majd az idősek 
nappali ellátását, a 
házi segítségnyújtást, 
a szociális étkeztetést, 
valamint a család- 
és gyermekjóléti 
szolgáltatást is. 

Az új szociális intézmény a 
Nap háza és Hold udvara kö-
zösségi házban fog működ-
ni, az intézményvezető pedig 
Adorjánné Bózsodi Irén lesz. 

Az újság előző számában már 
olvashatták az intézményve-
zető asszony bemutatkozá-
sát. Most az újonnan kine-
vezett vezetőt arról kérdez-
tük, hogy kik vehetik majd 
igénybe a szociális intézmény 
szolgáltatásait?

– Tisztelt kulcsi lako-
sok! Köszöntöm Önöket is-
mét a Kulcsi Krónika hasáb-
jain keresztül. Mint ahogy ar-
ról már értesülhettek a Kulcs 
Községi Önkormányzat 2021-
ben olyan felelős döntést ho-
zott, miszerint maga szeret-
ne gondoskodni a települé-
sen élők színvonalas szociális 
alapellátásáról. Nagyon fontos 

hangsúlyozni, hogy szociális 
ellátást nemcsak a hátrányos 
helyzetű, vagy szegény embe-
rek, családok veszik, vagy ve-
hetik igénybe. Hanem a telepü-
lés valamennyi lakója, ameny-
nyiben tanácsra, útmutatásra, 
megerősítésre, de akár csak egy 
nyomtatványra, vagy annak ki-
töltéséhez szeretnének segítsé-
get kapni. Azt szoktam mon-
dani: „minden hozott problé-
mával foglalkozunk” és sem-
milyen formában nem teszünk 
különbséget kulcsi és kulcsi kö-
zött.

– A szeretet ünnepe körül 
sokan igyekeznek segíteni, tá-
mogatni a nélkülöző gyerme-

keket, családokat, azonban az 
évnek 365 napja van, és kérem, 
aki teheti a mindennapokban 
se feledkezzen meg róluk. Az 
ünnepek közeledtével ezzel a 
Márai Sándor idézettel kívá-
nok önöknek áldott, békés, bol-
dog, szeretetteljes karácsonyt, 
egy szebb, jobb új évet, és jó 
egészséget!

„Karácsonykor az ember 
mindig hisz egy kissé a csodá-
ban, nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az 
ünnep, mert nem lehet a cso-
da nélkül élni.” – mondta el a 
Krónika olvasóinak Adorjánné 
Bózsodi Irén.

Ki veheti igénybe a szociális 
intézmény szolgáltatásait?
Hasznos információk és ünnepi jó kívánság az intézményvezetőtől 
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Mit tegyünk télen, hogy 
állatainkról megfelelően 
gondoskodjunk?

Itt vannak a legfontosabb te-
endők. A tanácsokat az olvasó-
ink előtt is jól ismert Szepessy 
– Lócsy Angéla a Törpi Bölcsi 
alapítója és Czibere Cecília a 
Duna Dog Center tulajdonosa 
szedte csokorba. 

Az első és legfontosabb, 
hogy biztosítsunk az állatok-
nak száraz, meleg, szélvédett 
helyet, ahova behúzódhatnak, 

átmelegedhetnek és pihenhet-
nek. 

Éjjelente már gyakran fagy, 
ilyenkor egy gondos gazdi szá-
mára egyértelmű, hogy ked-
vencét beengedi a házba, vagy 
annak egy fűtött helyiségébe. 
Cicáknál erre megfelelő le-
het egy gazdi által is könnyen 
beszerelhető cicaajtó. Ha erre 
nincs lehetőség, helyezzünk ki 
nekik szigetelt házat, amit szal-
mával béleljünk. A szalma le-
gyen mindig száraz, ha vizes, 
vagy nyirkos, akkor cseréljük. 

A ház álljon lábakon, téglákon, 
vagy raklapon, ne közvetlenül 
a talajon, hogy ne nedvesed-
jen át. 

Egy kutya-, vagy cicaház 
szigetelése történhet utólag is. 
Erre a célra a legegyszerűbb 
megoldás, ha hungarocel-
lel béleljük ki, ami bármelyik 
barkácsáruházban beszerezhe-
tő.  Fontos, hogy a házikó mé-
rete megfelelő legyen, hogy ál-
latunk be tudja fűteni a saját 
testhőjével. A ház bejárata elé 
érdemes lehetőség szerint át-

látszó szélfogót tenni, hogy ne 
menjen be a hideg. 

Etetéskor magasabb energia 
tartalmú zsírosabb eledelt vá-
lasszunk, lehetőleg felmelegítve 
és a vizüket ne hagyjuk befagy-
ni! Sót, tilos az itatóba tenni, 
mert hányást okozhat,

Ruhában ne hagyjuk magára 
az udvaron kedvencünket, mert 
átnedvesedhet.

Ellenőrizzük rendszeresen a 
tappancsukat, hogy elkerüljük a 
fagyási sérülésüket. Célszerű a 
talpukon a szőrt röviden tar-

Állatvédő szöszik,  
akiket komolyan kell venni  
Kutya-, vagy cicahideg: hogyan gondoskodjunk kedvenceinkről télen? 

A tűzoltók tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az 
év utolsó hónapjában 
megnő a lakástüzek, 
melléképülettüzek 
száma.  Csak 
novemberben 18 ember 
vesztette életét az 
országban lakástűzben. 

Fejér megyében idén már 260 
otthonban csaptak fel a lán-
gok, szerencsére egyik lakás-
tűz sem követelt áldozatot, 
ám 17-en megsérültek, több-
ségük füstmérgezés miatt. 
A lakástüzeknél legtöbbször 
nem a tűz okoz sérülést, ha-
nem a felszabaduló füst ve-
zet füstmérgezéshez, rosszabb 
esetben halálhoz. Elég egy 

négyzetméteres, sőt akár né-
hány négyzetcentiméteres tűz 
is ahhoz, hogy annyi mérgező 
füst keletkezzen, ami tragé-
diához vezet. Sok használati 
tárgyunk, bútorunk tartal-
maz ugyanis műanyagokat, 
ezek égésekor mérgező gázok 
keletkeznek. 

A lakástüzek legtöbbször 
nyílt láng, például gyertya 
használatára, elektromos hi-
bára, főzés közbeni figyelmet-
lenségre vagy dohányzásra 
vezethetőek vissza. Gyakori, 
hogy a fűtési rendszer hi-
bája miatt gyulladt ki a la-
kás. Tulajdonképpen mind-
egy, hogy milyen technológi-
ával fűtünk, ezek hőtermelő, 
gyakran nyílt lánggal égő be-

rendezések, és a meghibáso-
dásukból, figyelmetlen hasz-
nálatukból tűz keletkezhet. 
Fontos ezeket karbantartani, a 
közelükből pedig minden ég-
hető anyagot elpakolni. A tü-
zelőt sose tároljuk a kályha, 
kazán közelében, hiszen bár-
mikor kipattanhat egy szikra, 
amely meggyújthatja a közel-
ben levő dolgokat, akár a be-
készített tűzifát is.

A lakástüzek 99 százalé-
ka emberi gondatlanság mi-
att történik, éppen ezért meg-
előzhetőek. Nagyon fontos, 
hogy a napi rutin és a meg-
szokások mellett figyeljünk 
otthonunk biztonságára, ne 
feledkezzünk meg az égő 
gyertyáról, figyeljünk a tűz-

helyen készülő ételre, az ad-
venti elektromos lámpafüzé-
reket éjszakára - és ha elme-
gyünk otthonról – kapcsoljuk 
ki. A tragédiák elkerülése ér-
dekében javasolt füstérzéke-
lőt vásárolni otthonra és job-
ban figyelni idős, egyedül élő 
rokonainkra, ismerőseinkre, 
szomszédainkra. Egy 2-3 ezer 
forintért beszerezhető füstér-
zékelő tűz esetén hangos sí-
polással időben jelez, a leg-
mélyebben alvó embert is fel-
ébreszti és életet ment.  

Az otthonunkban keletke-
zett tüzet csak akkor próbáljuk 
meg eloltani, ha azt testi épsé-
günk kockáztatása nélkül meg 
tudjuk tenni. Ha nagyobb a tűz, 
meneküljünk ki az épületből 

A tragédiával végződő 
lakástüzek is megelőzhetők
Tájékoztató a tragédiával végződő lakástüzek megelőzése érdekében a katasztrófavédelemtől



52 0 2 1 .  d e c e m b e r

tani, hogy a sár, vagy a hó ne 
ragadjon bele. 

A láncon, vagy kennelben 
tartott ebeknek biztosítsunk 
rendszeres sétát, hogy át tud-
ják mozgatni végtagjaikat, ízü-
leteiket. 

A fém nyakörvet cseréljük 
szövetre, vagy bőrre!

Ügyeljünk rá, hogy tölt-
sünk a kinti állatainkkal ele-
gendő és minőségi időt, mert 
ilyenkor hajlamos az ember jó-
val kevesebbet tartózkodni az 
udvaron. 

Természetesen ezen óvintéz-
kedések ellenére sem ajánlott a 
rövidszőrű, idős vagy beteg ál-
latokat kitenni az időjárás vi-
szontagságainak, mert egy hi-
degebb napon, nagyon hamar 
kihűlhetnek. Cicáknál ez külö-
nösen fontos, hiszen ők igen ap-
ró termetűek. 

Kérjük, fokozottan figyeljetek 
a kóbor állatokra! Helyezzétek 
őket biztonságba és értesítsetek 
haladéktalanul egy állatmentőt! 
Egy hontalan állat ideiglenes be-
fogadása ilyenkor az életet jelenti 

számára. Amennyiben rászoru-
ló vagy nem megfelelő körül-
mények közt élő állatról van tu-
domásod, kérlek, szintén jelezd 
környékbeli állatvédőnek, hogy 
segíthessen. 

Természetesen ilyenkor sem 
feledkezhetünk meg a mada-
rakról! Ahogy az első fagyok 
beköszöntenek, egészen márci-
usig etessük őket! Készíthetünk 
nekik odukat, vagy kihelyezhe-
tünk készen vett búvóhelyeket. 
Egy családi barkácsolás jó kis 
délutáni program lehet. 

Naponta tegyünk ki nekik 
vizet és száraz, szélvédett helyre 
eleséget. Fontos, hogy ha a ma-
darak az etetőhöz szoknak, ak-
kor legyen az etetés folyamatos. 
Soha ne adjunk nekik kenyérfé-
lét, mert ez gyomor és bélgyul-
ladáshoz vezet. Ha magunk ké-
szítjük az eleséget, csak sótlan 
és nem pirított magokat, nyers 
és aszalt gyümölcsöket és sót-
lan, nem füstölt szalonnát, vagy 
egyéb állati zsiradékot válasz-
szunk, amit vidám csiviteléssel 
meg fognak hálálni.

A megszokott módon 
az elmúlt időszakban 
is rendszeresen 
találkoztak a címben 
szereplő civil 
csoportosulás tagjai. 

Most két rendkívüli esemény is 
színesítette a közösség életét. 
A vidám nevű társaság min-
den évben megörvendezteti 
az oviba és bölcsibe érkező-
ket, és a tömegközlekedéssel 
utazó falunk béliek napjait a 
parkolóba és buszmegállókba 
kihelyezett karácsonyi deko-
rációkkal. Idén a Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde 
előtti parkoló felújítása mi-
att a dekorációs törekvések 
csak részben valósulhattak 
meg. De a buszmegállók így 
is ünnepi díszben pompáz-
nak köszönhetően a Vidám 

Emberek Közösségének, rá-
adásként az ünnepi rendezvé-
nyek helyszínéül szolgáló Nap 
Háza és Hold Udvara fenyőfái 
is feldíszítve várják az ünnep-
lő kulcsiakat.

A javarészt nyugdíjasok-
ból álló társaság tagjai min-
den évben születésnapi bu-

lival emlékeznek a megala-
kulásukra, idén már a hato-
dik alakalommal. A partin a 
tagokon kívül jelen voltak a 
civil szerveződés születésénél 
bábáskodó közéleti szereplők 
is, így dr. Menyhárt Ferenc, 
dr. Zsiros Mária és Jobb Gyula 
polgármester is.

Szülinapi parti és díszítés
Két rendkívüli esemény a Vidám Emberek Közösségének életében 

Kaiserné Gödöny Erzsike és Tímár Zsuzsi  
ezúttal fenyőfa stylist szerepben

és hívjuk a tűzoltókat a 112-es 
segélyhívó számon.

A 257 tűzzel érintett otthon 
közül sajnos egyikben sem volt 
füstérzékelő. Az országos ösz-
szesítésből kiderül, hogy azok-
ban a lakásokban ahol volt 
ilyen berendezés, nem sérült 
meg senki, és a tűz is sokkal 
kisebb volt. Az érzékelő a tűz 
keletkezésekor jelez, amikor 
még van idő cselekedni, a ki-
sebb tüzet eloltani, a tűzoltó-
kat hamarabb lehet értesíteni, 
akik így több értéket tudnak 
megmenteni.

A két megyei jogú vá-
rosban, Székesfehérváron és 
Du na  újvárosban, valamint 
Gárdonyban, Móron, Pol-
gárdiban és Sárkeresztúron 
kellett a legtöbbször beavat-
kozniuk a tűzoltóknak lakás-
tűznél. 22 lakástűz a kémény-
ben keletkezett, ami azt jelzi, 
hogy nem mindenki él az in-
gyenes kéményseprés lehető-
ségével.

Székesfehérvár,
2021. december 2.

Ha az alsó palackokat földdel töltjük meg, akkor  
szélbiztos búvóhelyet készíthetünk a kóbor állatoknak
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 A Krónikában új, 
környezetvédelmi 
sorozat indul most útjára 
Orosz Csilla vendég 
szerző tollából. 

Reméljük, hogy az olvasók min-
den hónapban találnak majd 
inspiráló, végiggondolásra érde-
mes témákat vagy éppen a saját 
életükbe is könnyen beépíthető, 
a fenntarthatóság céljait támo-
gató ötleteket.

Különleges, rejtőzködő, zöld-
ben pompázó falunak ismer-
tem meg Kulcsot, közel húsz 
évvel ezelőtt. A Duna-parton, 
a falu csendes utcáin, tanyá-
kat ölelő rétjein úgy éreztem, 
ideális távolságra vagyok a 
főváros zajától. A természet 
közelében az élet ritmusa is 
szelídebbre váltott, a kertben 
töltött idő, a vidéki lét elfog-
laltságai, helyi barátaimmal 
közös kalandjaink évről évre 

otthonosabbá tették számom-
ra ezt a falut. Gyerekként is 
kertes házban éltem, ezért az 
alapvető nosztalgia a kulcsi él-
ményekkel együtt megérlelte a 
döntést, nem csak vendégként 
akarok ide járni. Három éve 
jött  a lehetőség, amikor egy 
apró nyaraló és tágas kertjé-
nek tulajdonosa lettem, egyút-
tal felelős gazdája egy darabka 
földnek, az itt élő állatoknak, 
növényeknek.

A világjárvány alatt leköltöz-
tem, a kulcsi kert így nemcsak 
menedéket, de egy új életformát 
is adott. Ma már nemcsak az ott-
honom legjobb része, de a mun-
kahelyem is a tájra nyíló nappa-
li, és nagyon szerencsésnek ér-
zem magam, hogy a szakmám 
miatt ezt a váltást megtehettem. 
Évtizedek óta szerkesztőként 
dolgozom,  tévéműsorokban, 
weboldalakon, sok stílusban és 
fórumon kipróbálhattam ma-

Zöldkérdés   
Próbáljuk ki együtt kis lépésekben a környezettudatosabb életet 

A településünk hivatalos 
közösségimédia-
felületén új játszó-
terekről adott hírt az 
önkormányzat nevében 
dr. Neumann Helga 
jegyző.

Mint írja, örömmel tájékoztatja 
a kulcsiakat, hogy végre elké-
szültek, és a kivitelező átadta, 
a megrendelő önkormányzat 
pedig átvette a játszótereket. 
Az új parkok kapuit az önkor-
mányzat munkatársai már meg 
is nyitották a lakosság előtt, és 
szeretettel várják a gyermeke-
ket szüleikkel együtt.

A frissen elkészült játszóte-
rek egyike a sportpálya mellet-
ti területen, a Rákóczi utcában 
található. Ez egy görkorcsolya- 
és teqballpálya, amit főként na-
gyobb gyerekeknek szántak. A 
másik, hagyományosabb park 
pedig a Deák Ferenc utca 96. 
szám alatt található.

A jegyző több, a játszóte-
rek használatával kapcsolatos 
dekrétumot és kérést is meg-

fogalmazott a lakosság felé. Így 
a többi között azt is, hogy az 
újonnan átadott tereken tör-
tént balesetekért felelősséget 
nem vállal az önkormányzat. 
Így az ott történt esetleges sé-
rülés, baleset minden felelős-
sége a felhasználó személyt, il-
letve annak kiskorú volta mi-
att a szülőt, gondviselőt terheli.

A jegyző asszony azt is kiemel-
te, hogy a dohányzás, valamint 
az alkohol fogyasztása a játszó-
tér területén tilos, és alkohol vagy 
más bódítószer hatása alatt a pá-

lyát használni tilos. Ugyanakkor a 
játszótereken lévő elemekben di-
rekt módon okozott kár anyagi 
vonzatát a károkozónak köteles-
sége megtéríteni, és az esetlegesen 
elhagyott tárgyakért, eszközökért 
felelősséget nem tud vállalni a te-
lepülés. Szintén hangsúlyozta azt 
is, hogy a pályák területére álla-
tot bevinni tilos.

Kiemelte, hogy a játszóte-
rek térfigyelő kamerával van-
nak ellátva az esetleges károko-
zások megelőzése, a keletkezett 
károk felderítése céljából.

Dr. Neumann Helga arról is 
tájékoztatott, hogy szintén el-
készült településünk Rácalmás 
felé eső részén, a Kulcsod ut-
cában is a játszótér. Nagy je-
lentősége van, hogy erre a te-
lepülésrészre is kerülhetett ilyen 
közösségi tér. Hiszen rengeteg 
ide építkező, vagy erre a terü-
letrészre beköltöző család gye-
rekkel él Kulcson. E közösségi 
parkot az utolsó simítások el-
végzése után nyitják majd meg a 
kulcsi gyerekek számára. Addig 
is kérjük a lakosság türelmét.

Gyerekbarát falu vagyunk 
Nem csak szóban, hanem tettekbe is: új játszóterek a gyerekeknek 

A Kulcsod utcai játszótér két szép kiülőt is kapott
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gam. Két éven át, idén januárig 
egy kereskedelmi tévé környe-
zetvédelmi műsorának voltam a 

főszerkesztője, ami számomra is 
nagy kihívás volt, mert egy hatal-
mas témát kellett alaposan meg-
ismernem, ráadásul azokban az 
években amikor a környezetvé-
delem ügye és kihívásai egyre 
bőségesebb teret kaptak a hí-
rekben és az életünkben. Azt ta-
pasztalom, ma már egyre többen 
látják, észreveszik maguk körül, 
hogy a klímaváltozás mivel jár. 
Egy falusi kertben is megtapasz-
talható, hogy a tartós szárazság, 
aztán az özönvízszerű esők, az 
újonnan megjelenő kártevők 
miként hatnak növényeinkre, 
a termésre. De a kulcsi partfal-
csúszás is jól példázta, hogy a 

természet erői milyen hatalmas 
károkat okoznak. Szerencsére 
ebben a faluban is egyre több 
háztetőn van napelem, sokan 
szigetelik a házak, nyaralók fa-
lait, mert a tulajdonosok meg-
értették, hogy a megújuló ener-
gia használata, a pazarlás meg-
előzése, környezetkímélő befek-
tetés és hosszú távon anyagilag is 
sokkal jobban megéri, mint a ré-
gi, környezetet szennyező mód-
szerek. Számos kertben van már 
komposztáló, szelektíven gyűjt-
hetjük a szemetet. Ugyanakkor 
hatalmas munka vár még ránk 
Kulcsiakra, de az egész emberi-
ségre is. A fenntarthatóság most 

az egyik legfontosabb ügy, ami-
ért nemcsak a világ vezetőinek, a 
multiknak, a tudósoknak, de ne-
künk, egy kisebb közösség tag-
jaként is felelősséget kell vállal-
nunk. A fenntarthatóság azt je-
lenti, hogy tartósan követhető 
fejlődésre, életformára kell tö-
rekednünk, olyan módon, hogy 
közben nem éljük föl a jövő nem-
zedékeinek tartalékait és lehető-
ségeit. Kezdhetjük azzal is, hogy 
tájékozódunk és nyitottan állunk 
a témához, kis lépésekben pró-
báljuk ki a zöldebb, környezet-
tudatosabb életet. Minden apró 
lépés számít és hosszútávon ösz-
szeadódik, hasznunkra lesz.

Orosz Csilla új környezet-
védelmi sorozatunk szerzője

Még 2020 decemberé-
ben nyert el településünk 
egy jelentős értékű 
pályázati forrást. 

A közelmúltban a közlekedés-
fejlesztési támogatás újabb ki-
emelten fontos projektelemé-
nek kivitelezése kezdődött meg 
a Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde parkolójában. Az el-
avult és szűkös parkoló bővíté-
se és felújítása után az átadás ez 
év decemberében lesz.

Ahogy arról már több-
ször hírt adtunk a nagyszabá-
sú támogatási célok gyakorlati 
megvalósítása az Arany János, 
Erősítő, Faiskola, Göböljárás 
és a Muskátli utcákban, va-
lamint a Sötér sétányon és a 
Tamási Áron utcában kezdő-
dött meg. Az említett telepü-
lésrészeken először elkészült 
a tervdokumentáció, majd – 
mivel ezeknek az utcáknak a 
burkolatfelújítása nem enge-
délyköteles – az illetékes ön-
kormányzati szakemberek 
megindították a közbeszerzé-

si eljárást és elkészült a kivi-
telezés. Technikailag a megfe-
lelő fogadó felület előkészítése 
és kiegyenlítése után egy réteg 
aszfaltburkolat került fel, a ka-
pubejárók nem változtak. Végül 
ünnepélyes keretek között meg-
történt az útátadás is.

Jobb Gyula polgármester 
több korábbi nyilatkozatában 
is hangsúlyozta, hogy az em-
lített utak felújítása a képviselő-
testület teljes egyetértésével, és 
a meglévő nyomvonalak men-
tén történt. 

A nagy jelentőségű belterü-
leti útfejlesztés során összesen 
8288 négyzetméter útburkolat 
felújítását tervezték és valósít-
ják meg a támogatás felhaszná-
lásával. Jelenleg már a máso-
dik rész kivitelezése folyik. Ez 
az engedélyköteles projektrész, 

ami azt jelenti, hogy ebben az 
esetben a tervek elkészítése után 
a hatósági engedélyeket is meg 
kellett várni. Ebben a szakasz-
ban a Rákóczi utca járdájának 
és a Hatok terének kiépítése  
– amit a kulcsi lakosság jelen-

leg is tapasztalhat – továbbá az 
óvodai parkoló felújítása és bő-
vítése történik. 

– November 13-án öröm-
mel tájékoztathattuk a lakótár-
sainkat a település hivatalos kö-
zösségi oldalán, hogy az óvoda 
előtti parkoló, és az állatorvosi 
szoborpark felújítási munkáit a 
megbízott vállalkozó elkezdte. 
Tudom, hogy ezzel együtt jár 
és várható a forgalmi akadály 
kialakulása. De türelemre kér-
tünk minden szülőt és a tele-
pülés ezen részen közlekedőt. 
Az építkezés végéig azt javasol-
tuk a lakosságnak, hogy parko-
lásra használják az egyirányú 
körforgó belső út részét, illet-
ve a Rákóczi utca jobb oldalát. 
Mindenképpen azt kérem, hogy 
az autóbusz forgalmát ne aka-
dályozzák, illetve a buszmegál-
ló környékét járművek parkolá-
sára ne használják. A tervezett, 
és az ovis szülők által már na-
gyon várt parkoló átadásának 
időpontja december közepe lesz 
– tette hozzá Jobb Gyula Kulcs 
település polgármestere.

A parkoló átadása december közepén várható 

Komfortosabb és szebb
A nagyszabású pályázati támogatás újabb projektelemének kivitelezéséhez értünk 
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A Magyar  
Vöröskereszt az 
ország 500 iskolájában 
több 10 ezer csomag 
intimbetéttel segít 
a menstruációs 
szegénységben 
érintetteken. 

A karitatív szervezet mun-
katársai úgynevezett Red-
Cross Box-okat helyeztek ki 
a programban részt vevő is-
kolákban. Ezekből a piros 
ládákból az intézmény bár-
mely tanulója kérhet egész-
ségügyi betétet szükség ese-
tén a kulcsi iskola mellett, 
térségünkben az Arany, a 
Móra vagy a Pentele is-
kolákban és vidéken a 
nagyvenyimi tanintézmé-
nyekben is.

A menstruációs szegénység 
okozta problémák hazánkban 
és a nagyvilágban is jelentő-
sek. Magyarországon is gya-
kori eset, hogy menstruáció 
idején a tanulók azért hiá-
nyoznak a tanítási órákról, 
mert sajnos nem engedhetik 
meg maguknak az alapvető 
női intimhigiénés termékek 
megvásárlását. A hiányzások 
kialakulásához hozzájárulhat 
a felvilágosítás és az eduká-
ció hiánya, így a Lányból nő-
vé programban arre is kiemelt 
hangsúlyt fektetett a szerve-
zet egy oktatófilm elkészíté-
sével. Emellett, idén már 500 
iskolában vált elérhetővé a 
#RedCrossBox, amelynek se-
gítségével több 10 ezer cso-
mag prémium kategóriás in-
timbetétet juttat el a Magyar 
Vöröskereszt az érintettekhez 
az egész országban, a Procter 

& Gamble támogatásának kö-
szönhetően.

A program pilot fázisában 
– főleg hátrányos helyzetű tér-
ségekben – figyeltek fel arra a 
problémára, hogy a tanköteles 
korú lányok hiányzása az okta-
tási intézményekből jelentősen 
megnő menstruáció idején. A 
#RedCrossBox-ok a program-
ban részt vevő iskolákban ke-
rültek kihelyezésre, a piros lá-
dákból pedig az iskola bármely 
tanulója – egyéni háttér vizsgá-

lata nélkül – kérhet egészség-
ügyi betétet szükség esetén. A 
betét mellé pedig igény szerint 
kaphat egy kiadványt is, amely-
ben sok hasznos információt 
talál a menstruáció, a tisztál-
kodás és a testi tünetek keze-
lésével kapcsolatosan.

A Lányból nővé program 
két fő célja, hogy egészség-
ügyi termékek biztosításával 
enyhítse a menstruációs sze-
génység által kialakult hely-
zetet, illetve, hogy egy okta-
tófilm levetítésével az isko-
lások többet tudjanak meg 
a menstruációról. A Magyar 
Vöröskereszt ezzel is szeret-
né elősegíteni, hogy a menst-
ruáció témája ne legyen töb-

bé tabu, és hogy a nővé válás 
folyamata szégyenérzet helyett 
büszkeséggel töltse el a fiata-
lokat, amely pszichés fejlődé-
sük szempontjából is nagyon 
fontos. Az elmúlt két év ta-
pasztalatai alapján nem csak 
a lányok, de a fiúk körében is 
fontos ennek az üzenetnek az 
erősítése, hogy minél kevesebb 
esetben fordulhasson elő bán-
tó, stigmatizáló viselkedés a ka-
maszok körében.

A program részeként az is-
kolákban is bemutatásra ke-
rül majd egy oktatófilm, ame-
lyet a Magyar Vöröskereszt 
készített a Miskolci Egyetem 
Egészségtudományi Karának 
közreműködésével. A film-
ben Perge Anna, az egyete-
men oktatója egy könnyen 

érthető prezentáció segítségé-
vel mesél a menstruációról a 
hatodik osztályos tanulóknak.

Arról hogy hazánkban 
pontosan hány embert érint a 
menstruációs szegénység még 
mindig nincs pontos adat. A 
Lányból nővé projekt 2019-es 
indulásakor anonim kérdőívet 
töltöttek ki a felmérésben részt 
vevő iskolás lányok, amelyben 
arra a kérdésre kereste a szer-
vezet a választ: előfordult-e, 
hogy egészségügyi eszköz hi-
ányában hiányzott az iskolai 
tanításról? A kérdőívek kiér-
tékelésekor mintegy 10 száza-
lékos érintettség volt látható 
a megkérdezett 4300 fő kö-
rében.

A 2021-22-es tanévben 
októbertől jövő év május 
végéig rendelkezésre állnak 
az intimhigiéniás termékek 
az oktatási intézményekben. 
Minden szükséget szenve-

dő fiatal lányt arról biztosít 
a Vöröskereszt, hogy fordul-
jon bizalommal az intézmény 
pedagógusaihoz, akik megfe-
lelő diszkrécióval tudják ke-
zelni a helyzetet. A támoga-
tó segítségével szervezetünk 
legfontosabb célja, hogy a fi-
atal lányok természetes mó-
don éljék meg a menstruá-
ciós időszakot, ne szenvedje-
nek hiányt és ne alakuljanak 
ki ebből fakadó traumák, stig-
mák. Legyenek büszkék arra 
az izgalmas folyamatra, ahogy 
lányból nővé válnak.

A Magyar Vöröskereszt 
helyi területi vezetője, Feth 
Katalin is ezt az utóbbi kije-
lentést hangsúlyozta lapunk ol-
vasóinak, amikor a helyi szin-
ten is elérhető kezdeményezés-
re hívta fel a figyelmet. Mint 
elmondta fontos, hogy a lá-
nyok szorongások nélkül, fel-
szabadultan élhessék meg nő-
iességüket. Ezért a térség öt 
iskolájában a tanári szobában 
egy-egy óriási piros dobozban 
több száz egészségügyi betétet 
helyeztek el, amelyből bárki 
kérhet, akinek szüksége van 
rá. A segítséget kérők többfé-
le csomag közül választhatnak 
és diszkréten, papírzacskóban 
kapnak megoldást az ilyen jel-
legű intim problémájukra. Feth 
Katalin vöröskeresztes vezető 
minden fiatal lányt arra bíz-
tat, hogy bátran használják ki 
a piros dobozok kínálta lehe-
tőséget és éljenek vele, azért is 
mert jövőév januárjában min-
den dobozt újra töltenek majd 
a Vöröskereszt aktivistái, így 
senkit nem hagynak egyedül 
továbbra sem ezzel a problé-
májával.

A kulcsi iskolában is elérhető  
a segítség  
Lányból nővé: a Magyar Vöröskereszt karitatív programja a menstruációs szegénység ellen 

Feth Katlin
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Felhőtlen móka és 
kacagás jellemezte a 
Fekete István Általános 
Iskola tornatermében 
november 12-én 
megrendezett Márton-
napi családi délután 
hangulatát. 

Az iskola halloweeni program-
ját vonták össze a népszoká-
sokhoz kapcsolatos ünnepség-
gel. Ezért a gyerekek ötletes 
zsűrizett jelmezben vettek részt 
a programokon. A játszóház-
ban a résztvevők Márton-napi 

népszokásokkal ismerkedhet-
tek meg. A Libavonat zenekar 
Szent Márton-napi interaktív 
gyerekműsora igazi parti han-
gulatot teremtett, aminek nem 
csak a gyerekek, de látható-
an a pedagógusok körében is 
óriási sikere volt. Öröm volt 
látni a sugárzó, boldog mosolyt 
a résztvevők arcán, ahogy fel-
szabadultan táncoltak és éne-

keltek a zenekar színvonalas 
műsorán. Az iskola zeneter-
mének akusztikája valóságos 
koncertélménnyé varázsolta a 
méltán népszerű együttes pro-
dukcióját. A bulizásban kime-
rült gyerekek a térítésmentesen 
rendelkezésre álló szörp, tea, 
gofri és pattogatott kukorica 
segítségével pótolhatták az el-
égetett kalóriákat.

A Libavonat zenekar 
koncertélményt varázsolt
Szent Márton-napi családi délutánt tartottak jelmezversennyel a suliban 

Papp Viktória, A legötletesebb jelmez 1. helyezet 
Papp Martin, A legfélelmetesebb jelmez 3. helyezet

A Libavonat zenekar fergeteges koncertet adott

Molnár-Kettler Veronika Margit a 3. b. osztályfőnöke is 
jelmezbe öltözött



112 0 2 1 .  d e c e m b e r

Már többször 
olvashattak lapunk 
hasábjain a Segíteni 
jó Kulcs elnevezésű 
civil kezdeményezés 
akcióiról, az idei 
karácsonyi az eddigi 
legnagyobb.  

A csoport céljairól kíváncsis-
kodók mindig ugyanazt a vá-
laszt kapják, amely egyszerűen 
nem más, mint a közösség-
építés karitatív tevékenységen 
keresztül. Az együtt megta-
pasztalt segíteni jó érzése pe-
dig hivatalos kötelékek nélkül 
is mély tartalmat és a szoros 
összetartozás élményét aján-
dékozza a résztvevők számára. 
A csoport egyik főszervező-
jét Márkovicsné Gizust kér-
deztem az ünnepi akcióikkal 
kapcsolatban. 

– A karácsonyi élelmiszerre 
való gyűjtő üvegek már novem-
ber közepe óta ki vannak helyez-
ve a Rakovszki ABC-be, a Sport 
büfébe és a Kalóz Pizzériába. 
Bárki, aki szeretne támogatni, 
segíteni az üvegekbe tud ado-
mányt tenni. Holl Tamásné Kata 
gyönyörű kuponokat készített 
számunkra, amelyek névértéke 
500 forint. Aki szeretné, a gyűj-
tőhelyeken névértékenként elhe-
lyezett adományai fejében, kap-
hat egy-egy kupont. 

A Kulcsi Csere-bere közös-
ségi média oldalon lehet meg-
hirdetni, úgy is csere-tárgyakat, 
hogy kupont kér cserébe a hir-
dető. Ez a fajta gyűjtés a ku-
ponokért szépen zajlik, de fel-
ajánlásotokat még szívesen fo-
gadunk. 

Ugyanakkor a nehezebben 
élő családok felkutatása is fo-

lyamatban van. Ebben kértem 
a védőnők és a Kulcsi Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat se-
gítségét is. 

Hamarosan közzé teszem 
majd az elmúlt év nagy sike-
rű akciójának a ,,Betlehemes 
cipősdoboz” gyűjtésünknek a 
kívánságlistáját, abból bárki 
tud vállalni majd. Ennek az a 
lényege, hogy a gyerekek hoz-
zánk eljutatott kívánságait le-
het teljesíteni. Az ajándékozó 
és a megajándékozott is ano-
nim marad. A számmal ellátott 
cipősdobozokat a Betlehemben 
helyezzük el, innen vihetik 
majd el a gyerekek. 

A korábbi években Denke 
Marianna, és még páran, kér-
tek címet, hogy a karácsonyra 

készített ételeiket megoszthas-
sák egyedül élő, idős embe-
rekkel, kis melegséget, szerete-
tet, és finomságot ajándékoz-
va nekik ezáltal. A lista már 
készen van, aki szeretne kará-
csonykor ételt vinni idősebb 
kulcsi lakótársainknak elkér-
heti a címeket. 

Szintén a közösség segíte-
ni vágyó tagja és ötletgazda 
Mátéfi Eszter kezdeményezé-
sére, főzni fogunk a Falu ka-
rácsony közösségi rendezvé-
nyén. Mivel Lukács Anita ve-
zetésével már korábban is na-
gyon finom töltött káposztát 
készítettünk, idén is erre vállal-
kozunk. Közel 100 adag külön-
leges finomságot fogunk majd 
elkészíteni és az ételt szét fog-

juk osztani. Az alapanyagokat 
munkahelyem beszállítóinak 
nagylelkű adományaként kap-
tuk. A főzésben és az ételosz-
tásban szeretnénk a segítsége-
teket kérni a régi csapat tag-
jai mellé, ők: Lukács Anita, 
Hódosi Ágnes, Madár Judit, 
Buzás Dóra, Horváth Mónika. 

A település lakosságának se-
gítségével közösen készülünk az 
idei karácsonyra is. Köszönöm, 
hogy a résztvevők ötleteivel és 
munkájával, ilyen gazdag prog-
ramot tudtunk összerakni, A 
támogatást, és a semmihez 
sem hasonlítható közösségi 
élményt megköszönve kívá-
nok szép karácsonyt minden-
kinek – mondta el a civil szer-
veződés vezetője.

Egy helyi civil szerveződés  
újra ünnepi akcióban 
Gazdag és sokrétű programok karácsonyi hangulatban   

Az elmúlt év nagysikerű „Betlehemes cipős doboz” akciója idén is folytatódik
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A kulcsi Fekete István 
Általános Iskolában 
november 5-én délelőtt 
tartottak szakképzési 
napot, amelyen az 
iskola minden tanulója 
részt vett.

A pályaorientációs napon a 
hetedik és nyolcadik osztá-
lyosok a dunaújvárosi ren-
dezvényére látogattak el a 
Szakképzési Centrum által 
biztosított autóbusszal. A 
kulcsi iskolában – elsőtől a 
hatodik évfolyamig – maradt 
gyermekek pedig helyben is-
merkedhettek a szakmákkal 
testközelből.

Igazán különleges vendégek 
érkeztek ezen a napon a tele-
pülés általános iskolájába. A 
Vöröskereszt, a Tűzoltóság, a 
Rendőrség, a Honvédség mel-
lett a Posta és a MÁV képviselői 
is bemutatták tevékenységüket 
és munkájukat a diákoknak. A 
gyerekek osztályonként eloszt-
va, vetésforgó szerűen ismer-
kedhettek a szakmákkal. 

A Vöröskereszt részéről a 
területi vezető Feth Katalin, 
továbbá a kulcsi alapszerve-
zet vezetője Kaiserné Gödöny 
Erzsébet tartottak elsősegély 
bemutatót a gyerekeknek. Egy 
élethű bábú segítségével avat-
ták be a nebulókat a szakma 
képviselői az elsősegélynyúj-
tás alapjaiba, és a defibrillátor 
használatába is, hiszen a tele-
pülés saját készülékkel rendel-

kezik. Természetesen a felme-
rülő kérdésekre is szívesen vá-
laszoltak. Ezt a tevékenységet 
egyébként a Vöröskereszt ber-
kein belül „hősképző”-nek hív-
ják, Tanuld meg használni az 
erőd – felhívással! 

A Vöröskereszt helyi veze-
tőjétől megtudtuk azt is, hogy 
minden évben képzést tartanak 
a helyi iskola tanári karának is. 
Fetht Katalin pedig azt hangsú-

lyozta, hogy nagyon fontos sze-
repe van annak, aki elsőként ér-
kezik egy bajbajutott, sérült em-
berhez, legyen az egy munka-
társ, egy laikus, vagy akár egy 
gyerek. A szakemberek ki-
hangsúlyozták, hogy az is na-
gyon fontos, hogy minél többen 
tisztában legyenek az alapvető 
elsősegély fogásaival és az új-
raélesztéssel, hiszen annál na-
gyobb esélye van egy sérültnek 
a túlélésre. 

Ezen a különleges pályaori-
entációs napon a rendőrök és 
a tűzoltók is jelen voltak egy-
egy autóval. A rendőrség ré-
széről Vancsura Szilvia rendőr 

főtörzsőrmester tartott bemu-
tatót a gyerekeknek. A tűzol-
tók egy eset kocsival érkeztek, 
részükről Rácz Gábor tűzoltó 
zászlós mutatta be a tűzoltóau-
tót és válaszolt a felmerülő kér-
désekre. Láthatóan mindenki-
nek nagyon tetszett a bemuta-
tó és remélhetően hősképző is 
nagy szolgálatot fog tenni az 
elkövetkezendőkben a kulcsi-
ak biztonsága érdekében

Egy napra hősképzővé  
alakult az iskola
Pályaorientációs napon vettek részt a kulcsi gyerekek a szakképzési centrumban és helyben is

Rácz Gábor zászlós bemutatja a tűzoltók munkáját

Az elsősegélynyújtás fogásait szemlélteti 
Kaiserné Erzsike az ambubabán 

Vancsura Szilvia főtörzsőrmester segítségével a rendőrök 
munkaeszközeit próbálhatták ki a gyerekek
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Településünk 
térségében a 
csatornahálózat 
kiépítésével a 
közelmúltban több ezer 
ember számára eljött 
az a várva várt időszak, 
amikor már nem kell a 
szippantós autót várni.

Az új szennyvízcsatorna-háló-
zat építése jelentős beruházás 
volt, a lakók nagyon várták a be-
fejezését Kulcson, Rácalmáson 
és Dunaújvárosban is. Sokan 
csak az építkezésekből adódó 
kényelmetlenségek miatt, de 
még többen azért, mert vég-
re megnyugtatóan megoldó-
dik számukra is a szennyvíz 
elszállítása. Ugyanakkor nincs 
mindenki tisztában vele, hogy 
ha már elérhető a csatorna, 
többé nem választás kérdése a 
rákötés a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi törvény 
értelmében.

Kulcson ezerháromszáz-
négy ingatlan érintett, ame-
lyeknek 2021. július 7-től van 
lehetőségük rákötni a rend-
szerre. A mai napig az ön-

kormányzat információi sze-
rint csak mintegy nyolcszáz 
ingatlan kötött csak rá a csa-
tornahálózatra. Az eddigiek-
hez képest változatlan feltéte-
lekkel december végéig van le-
hetőségük a csatorna hálózat-
hoz csatlakozni.

Azonban a törvény szerint, 
aki a rendelkezésére álló csa-
tornára nem köt rá, az talajter-
helési díj fizetésére válik köte-
lezetté, amelyet a helyi önkor-
mányzat részére önbevallással 
kell teljesíteni minden év már-
cius 31. napjáig.

A talajterhelési díj mértéke: 
1800 forint/köbméter, amelyet 
minden elfogyasztott köbmé-
ter vezetékes ivóvíz után kell 
kivetnie az adóhatóságnak. A 
talajterhelési díjat a csatorná-
ra rákötésig folyamatosan ki 
kell vetni.

A település önkormányza-
ta ezért minden lakos figyel-
mét felhívja, hogy 2021. dec-
ember 31. napjáig végezze el 
az ingatlana bekötését a köz-
műcsatornába, a talajterhelési 
díj kiszabásának megelőzése 
érdekében.

Nem friss, 
de ritka 
adónemről
Rendelkezésre áll a csatorna, de nem köt rá 

A törvényi rendelkezés
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében, 
amennyiben a közműves szennyvíz-elvezetés 
és tisztítás biztosításához szükséges közmű-
rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag 
elérhető módon kiépült, az ingatlan tulajdonosa 
köteles a közműrendszerbe az ingatlant bekötni. 
Aki nem köt rá, az talajterhelési díj fizetésére 
válik kötelezetté.

Bűncselekmény 
áldozata lett? 
Segítségre van 
szüksége? Forduljon 
bizalommal az 
ország minden 
pontján elérhető 
Áldozatsegítő 
Szolgálatokhoz!

Az Áldozatsegítő Szolgálat 
olyan személyek támoga-
tására jött létre, akik akár 
közvetlenül, akár közvetett 
módon, valamely bűncse-
lekmény, illetve tulajdon el-
leni szabálysértés áldozatai-
vá váltak. Az Áldozatsegítő 
Szolgálat célja, hogy az el-

szenvedett bűncselekmény-
nyel kapcsolatban felmerült 
érzelmi, lelki, anyagi és más 
problémák megoldásához 
segítséget nyújtson.

Áldozatsegítő Szol gá
latot minden megyei kor
mányhivatal működtet, e 
helyszíneken bárki segítséget 
kérhet. Ha nincs lehetősége 
személyesen felkeresni vala-
mely szolgálatot, az ingye
nes hívható Áldozatsegítő 
Vonalon tudnak segítenek 
önnek: 

+36 (80) 225225
Természetesen lehetőség 

van személyes ügyintézésé-
re is.

Áldozatsegítő 
Szolgálatok
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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

  Aljegyző  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Nagy Eszter 06 (70) 639-0149

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Mészáros-Godó Anita   06 (70) 639-0142 

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Timár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár, Faluház 
 Létay Ildikó 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 
 Tamaskovics Andrea  06 (70) 703 9863 
 Palkóné Lepsényi Éva  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 plébániai kormányzó 
 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 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok

Ha végig gondoljuk a 
kérdést rájövünk, hogy 
a válasz egyszerű, 
de megfogalmazni 
már nem az. Az én 
nézetemben – akár 
idegen, akár ismerős 
– akinek köszönünk 
az az „üdvözlés”, 
az a „jókívánság” 
megfogalmazásának 
egyik formája. Kitől 
tanulunk köszönni?

A gyerek a szülőtől, a fel-
nőttek általában egymástól. A 
kisgyerek mondja: Csókolom, 
Kezét csókolom, Pá, vagy 
manapság inkább már Szia! 
A kamasz már nehezebben 
fogalmazza meg a köszönés 
leghelyesebb formáját, lehajt-
ja a fejét elmegy mellettünk, 
szégyell bármit mondani. A 
Csókolom már ciki, a Jó na-
pot túl felnőttes, nem jön a 
szájára, túl komoly. Inkább 
nem mond semmit.

A felnőtt korban élők – 
jómagam is – már egészen 
másképp gondolkodnak és 
cselekednek. Jól esik egy-
másnak valami kelleme-
set kívánni. Ezért mondjuk, 
hogy: Jó reggelt, Jó estét, Jó 
napot vagy Jó éjszakát. Ma 
már újszerű formái is van-
nak a köszönésnek, példá-
ul sokszor mondjuk: Szia, 
Sziasztok, vagy éppen azt 
– amerikai módra – hogy 
Helló, de hallottam már azt 
is, hogy: Szióka. A hívő em-

ber inkább azt mondja: Isten 
hozta, vagy Isten áldja, vagy 
Minden jót, Legjobbakat, 
Viszontlátásra, vagy Jó na-
pot adjon az Isten! Ugye 
mindegyik kifejez valami 
kellemes, finom, jóleső üd-
vözlést?

Ami miatt a témát elővet-
tem az okból fakad, hogy szá-
momra módja is megjelent a 
köszönésnek. Egyre többen 
búcsúznak a honfitársaiktól, 
úgy, hogy azt mondják – jó 
szándékkal – Szép napot! Én 
nem értem, mi az, hogy szép 
napot? Szép lehet egy gyerek, 
egy nő, egy kép, egy kies táj, 
egy tárgy, de hogyan lehet 
szép a naptári nap? Nem ér-
tem én. Lehet – szerintem – 
sikeres, eredményes, boldog, 
kellemes, de mitől szép? Na 
ezt magyarázza el nekem va-
laki! Az „szép” jelző mögött 
az előzőekben leírt köszö-
nések valamelyik formájára 
gondolok, akkor mondják 
azt! Az érhető és magyaros, 
jó érzést vált ki az ember-
ből. Miért kell rébuszokban 
köszönni egymásnak?

No lehet, hogy ez csak az 
én véleményem, de bízom 
benne – olvasóim közül – 
sokan egyetértenek velem!

Fogadják meg tanácsom, 
köszönjünk egymásnak szé-
pen, magyarosan és ne di-
vatosan!

Isten áldja Önöket!
Molnár Lajos

(Öreg Rolling)

Köszönjünk 
egymásnak?! 
Hogyan?
Mi is a köszönés és mi a lényege? 
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Az Adonyi 
Plébániaközpont 
munkáját Győri Balázs 
István plébániai 
kormányzó mellett 
ezentúl majd 
egy kántor is segíti. 

A fiatalemberrel több fel-
adattal kapcsolatban is talál-
kozhatnak a hívők az adonyi 
központhoz tartozó települé-
seken. Mi a kulcsi világhá-
borús hősök tiszteletére szer-
vezett eseményen szólítottuk 
meg, ahol a Szózat dallamait 
énekelve szép baritonja félre-
érthetetlenül jelezte munkáját.

Hat település római katoli-
kus közösségét szolgálni min-
den bizonnyal nem kis feladat. 
Ezért örömhír, hogy az Adonyi 
Plébániaiközpont fiatal segít-
séget kapott Sudár Zoltán 
Simon személyében.

A 28 éves fiatalember, 
Komárom-Esztergom megyé-
ből, Dunaalmásról származik. 

– Már fiatalabb koromban 
is vonzott a templomi atmo-
szféra, az egyház, kiskorom-
ban is több időt töltöttem a 
templomban, mint otthon. 
Gyermekkoromtól oltárszol-
gálatban segédkeztem, majd 
idősebb koromban a kánto-
ri szolgálatba is bekapcso-
lódtam. 

Legutóbb Lábatlanon lát-
tam el kántori szolgálatot kö-
zel négy évig, ahol egy szerető 

közösség tagja lehettem. Sok-
sok emlékkel, és örömmel teli 
évek voltak ezek, mindig sze-
retettel emlékezem a plébánia 
közösségre, s azokra a közös-
ségekre, ahol gyakran kisegí-
tettem helyettes kántori szol-
gálattal.

– Ahogy mondani szoktam: 
onnan fájó szívvel távoztam, 
de örömteli szívvel, és lelke-
sedéssel érkeztem az adonyi 
központ közösségeibe, jelen-
leg az adonyi plébánián lakom. 

Mind kántori szolgálat-
ban, mind oltárszolgálatban, 
mind hitoktatóként találkoz-
hatnak velem a kedves test-
vérek az elkövetkező időkben. 
Sőt Adonyban a plébániai iro-
dán is segítek és Perkátán kó-
rust is vezetek. Mindezek mel-
lett hétközben zenét tanulok 
Székesfehérváron, szombaton 
pedig teológiát. 

Nagyon érdekes, hogy a 
pásztor és kántor szavakban 
a magánhangzók megegyez-

nek. Ehhez hasonlóan a gya-
korlatban is, bár két különbö-
ző hivatásról beszélünk és a 
templom két végében állunk, 
de együttműködve dogozunk 
az atyával. Bizakodom benne, 
hogy együtt, közösségben ha-
tékonyan fogjuk tudni mun-
kálni Isten országát.

A munkámban elsődleges 
a közösség és a hagyományok  
figyelembevétele. Igyekszem 
megtanulni a helyi szokáso-
kat és majdan hozzájárulni a 
továbbiak kialakításához. A 
misék előtti néhány perces 
énekpróbáknak is az a cél-
ja, hogy a résztvevők újabb 
dolgokat is tanulnának. Úgy 
vélem, hogy ezáltal a helyi 
vallásos közösségek egységét 
lehet erősíteni.

A kántori munka szépségét 
ezért az emberekben és magá-
ban a zenében látom. A leg-
csodálatosabb, hogy a zene a 
Jóisten felé felemeli és neme-
síti a lelket.

A zene a Jóisten felé emeli  
és nemesíti a lelket
Fiatal kántor lépett a római katolikus kulcsi hívők szolgálatába 

Sudár Zoltán Simon  
a plébániaközpont új kántora

KÖZMEGHALLGATÁS LESZ
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15-én (szerdán) 16 órakor közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

A közmeghallgatás témája: A képviselői tevékenységről szóló beszámoló

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Kulcs, 2021. november 29. Jobb Gyula sk. polgármester
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A Kulcsi Krónika szerkesztőségének szervezésében 
újra meghirdettük a Családi napon a fotó pályáza-
tot kulcsiak számára. Lehetővé téve, hogy fotókon 
keresztül mutassák be otthonukat, településünket, 
Kulcsot, valamint annak történelmével, értékeivel 
kapcsolatos gondolataikat, érzelmeiket. 

A beküldési határidő meghosszabbítva:
 2022. január 31. 

Nevezni továbbra is az alábbi három kategóriában lehet: 
• Természetfotó – Az évszakok bemutatásával
• „Kulcsi történelem”
• Mi kulcsiak – ember ábrázolás, portré.
A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el. A bemu-
tatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek az anyagból össze-
állított kiállításon, a Krónika hasábjain és online felületein is, és 
az önkormányzat egyéb kommunikációs felületein. A legjobban 
sikerült alkotások közül válogatott anyagból naptár és képesla-
pok készülnek majd. Technikai megkötések: A fotók felbontását, 
méretezését nem határozzák meg a szervezők, ezzel hangsú-
lyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség 
legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus 
formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalma-
sak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 4 MB 
legyen. A fotókat jpg formátumban kérjük beküldeni. Egy pályázó 
kategóriánkként maximum 5 pályamunkával vehet részt. 

A pályázatokat a következő címre várjuk:  
kulcsifotok2020@gmail.com

A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai 
alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen el-
térő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja.  
A pályaműveket a kiíró felhasználhatja a későbbi, a települést 
népszerűsítő kommunikációjában. 

Sikeres alkotómunkát kívánunk! 


