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XV. évfolyam, 2. szám 2022. február

Kedves Kulcsiak!
A település lakóit és ingatlantulajdonosait érintő, foglalkoztató kérdéseiket több hivatalos fórumon 

– az évente meghirdetett közmeghallgatáson, levélben vagy személyesen – is lehetőségük van feltenni 
a polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek. Mivel a közmeghallgatáson senki nem jelent meg 

ezért arra kérem önöket, hogy kérdéseiket az alábbi hivatalos fórumon juttassák el a település vezetőinek: 
polgarmesterkulcs@gmail.com. 

Ha valóban a kérdéseire keresi a választ és a megoldást, kérem hogy ezeken a elérhetőségeken vegyük fel  
a kapcsolatot. Mert a hivatalos ügyintézésre csak így van lehetőség. 

Általános kérdésekben kizárólag a következő kommunikációs eszközök segítségével tudnak kedves lakótársaim 
hivatalosan tájékozódni: Kulcsi Krónika, facebook.com/kulcskozseg, www.kulcs.eu, www.kulcs.org. 

Jobb Gyula polgármester

Milcsevics Tibor: A magányos hidroglóbusz
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Kulcson új ellátási 
formaként kerül 
bevezetésre az idősek 
nappali ellátása.  
Ezzel az ellátási 
formával egy űrt 
kíván betölteni a 
helyi önkormányzat. 
Adorjánné Bozsódi Irén 
intézményvezető írása.

Idős ellátás keretében eddig 
és ezután is a saját otthonuk-
ban élő olyan idős embere-

ket látták el a házi segítség-
nyújtásban dolgozó kollégák, 
akik már nem tudnak eljárni 
otthonról.

Ezzel szemben a nappali el-
látás azoknak az elsősorban 
idős embereknek szól, akik-
nek az egészségi állapota le-
hetővé teszi, hogy eljárjanak 
otthonról.

A nappali ellátást március-
tól tervezzük bevezetni. Ennek 
az ellátási formának az igény-
bevétele nem jár semmi olyan 

kötelezettséggel, amit nem sze-
retnének a tagok. Az önök ér-
dekében és önökért jön létre.  
A célja elsősorban az, hogy 
ne magányosodjanak el, le-
gyen társaságuk, mozdulja-
nak ki otthonról, találkozza-
nak rég nem látott ismerőseik-
kel. Kollégáimmal: Pákozdiné 
Király Csillával és Németh 
Eszterrel mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy önök 
jól érezzék magukat. A prog-
ramokat az önök igénye, ér-

deklődési köre alapján állítjuk 
össze. Tervezünk a többi kö-
zött kirándulásokat, színház-
látogatást, fürdőzést, társas-
játékokat, kézműves foglal-
kozásokat és bográcsozást is. 
Akinek „csak” társaságra van 
szüksége és „csak”beszélgetni 
szeretne, arra is adott a felté-
tel. Lehetőség van még tisztál-
kodásra, a ruházat mosására 
is. Igény esetén ügyintézésben 
is segítünk. Szeretettel várjuk 
Önöket!

A helyi közösségekkel 
összefogva 2021-ben 
összesen 30 közösségi 
tér, bölcsőde, óvoda és 
iskola újult meg, aminek 
a megvalósításához 
a Hankook 18 millió 
forinttal járult hozzá.

Kilencedik alkalommal hir-
dette meg tavaly a Hankook 
Tire Dolgozói Önkéntes 
Programját, a KÖSZ, 
Hankook!-ot (Közösségi 
Összefogás a Szebbért), 
amelyre tizedik alkalommal 
kerül sor az idén. A vállalat 
2013-ban azzal a céllal indí-
totta el a programot, hogy 
vidéki települések köztereit, 
közintézményeit az ott élők-
kel közösen megszépítse és 
fejlessze. 2021-ben a Hankook 
önkéntesei összesen 30 kör-
nyezetszépítő projektben vet-

tek részt, három megye kilenc 
különböző településén. 

A Hankook kezdeményezé-
sének köszönhetően közösségi 
összefogásban újabb közintéz-
mények újulhattak meg a gyár 
szomszédságában lévő telepü-
léseken. A vállalat felhívására 
ezúttal is a cég munkatársainak 
javaslatai alapján választották 
ki a nyertes projekteket, melyek 
megvalósítását a Hankook 18 
millió forinttal támogatta. 95 
Hankook dolgozó és 117 kül-
ső segítő vett részt a környezet-
szépítő akciókban, munkájuk 
eredményeként Bács-Kiskun, 
Fejér és Pest megye kilenc te-
lepülésén összesen 30 projek-
tet adtak át. A szerencsés te-
lepüléseken (Dunaújváros, 
Százhalombatta, Sárbogárd, 
Szabadszállás, Perkáta, Nagy-
karácsony, Solt, Nagy venyim 
és Kulcs) közösségi terek, böl-

csődék, óvodák és iskolák újul-
hattak meg. Kulcson az óvo-
da egyik csoportszobájában a 
laminált padlót cserélték ki és 
minden csoport új szőnyeget 
kapott. 

A Hankook 2013-ban in-
dította el Dolgozói Önkéntes 
Programját azzal a céllal, hogy 
a gyár közelében lévő települé-
sek környezetét szépítse, vala-
mint az ott élők közösségépíté-
sét segítse. A programban azóta 
összesen 915 Hankook önkén-
tes több mint 24 ezer munka-
órában segített a környékbeli 
szervezeteknek, így az elmúlt 
kilenc évben összesen 266 pro-
jekt valósult meg. Az önkénte-
sek az elmúlt években közös-
ségi tereket, bölcsődéket, óvo-
dákat és iskolákat szépítettek 
meg, a nyílászárók cseréjétől a 
vizesblokkok felújításán át a tel-
jes festésig, továbbá játszótere-

ket építettek, sportpályák öltö-
zőjét modernizálták, valamint 
közterületeket is parkosítottak.

„Évek óta koordinálom 
Dolgozói Önkéntes Prog ra-
munkat, és mindig örömmel tölt 
el kollegáink lelkesedése, amit a 
megpályázott projektek száma is 
jól mutat. Munkatársainknak 
hála az elmúlt 9 évben több 
száz közösségi tér újult meg a 
környező településeken. A kez-
deményezés tizedik alkalommal 
indul útjára, szeretnénk a jubi-
leumi évet emlékezetessé tenni.  
Addig is köszönöm minden ön-
kéntes kollégánknak, minden 
lelkes résztvevőnek, hogy szív-
ügyüknek tekintették projektje-
iket, és környezetszépítő mun-
kájukkal értékteremtő progra-
munk legfontosabb részeivé vál-
tak” – nyilatkozta Vercz Vivien, 
a KÖSZ, Hankook! programko-
ordinátora.

Köszönet a Hankook 
önkénteseinek a segítségért
Kilencedik alkalommal hirdették meg a programot 

Az önök érdekében önökért  
A Kulcsi Szociális Intézmény időseknek szánt nappali ellátása 
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Aki a település északi 
bejárójánál közlekedik 
mindennap szemlézheti 
hogyan halad a munka a 
sportpálya mellett. 

Mint már olvashattak róla 
lapunkban is, közlekedésfej-
lesztési feladatok támogatása 
– című kormányzati támo-
gatás keretében buszforduló  
megépítése van folyamatban. 
Az új buszforduló kialakí-
tását az teszi szükségessé, 
hogy a jelenlegi buszvégállo-
más a település belső részén 
található, ezáltal nem érinti 
a buszjárat a település vala-
mennyi pontját, illetve távol 
esik a 6-os számú főút mel-
letti, Kulcs település helykö-
zi megállójától. Itt jelentős  

utasforgalom bonyolódik, de 
nincs közvetlen buszmegálló 
csomóponti kapcsolata a he-
lyi járatokkal. A projekt meg-
valósításával lehetővé válik a 

helyi adottságokhoz és igé-
nyekhez illeszkedő települési 
infrastruktúra szolgáltatás-
kínálat bővítése. Jelenleg a 
kivitelező a fejlesztési felada-

tokat készíti elő. Várhatóan 
a teljes megvalósulásra 
2022. június végéig kell vár-
nunk. Az elnyert támogatás: 
44.800.000 forint.

Épül az új buszforduló
Már javában zajlanak a munkálatok a Sport Büfénél a sportpálya mellett 

 Készül az új buszforduló is. Nagy segítség lesz azon kedves lakótársainknak,  
akik a 6-os útról indulnak munkába, vagy iskolába

A közelmúltban egy 
budapesti benzinkúton 
rosszul lett, majd életét 
vesztette egy 7 éves 
kisfiú. A tragédia oka az 
előzőleg elfogyasztott 
szülinapi tortában lévő 
mogyoró okozta allergia, 
amely következtében 
a gyermek anafilaxiás 
sokkot kapott.

Futótűzként terjedt a hír a 
kisgyermek rettenetes tragé-
diájáról, ami felfoghatatlan. 
A történtek az egész országot 
megrendítették. Az allegriás 
reakciókra szúrás, vagy étel-

allergia esetén életmentő se-
gítség az EpinPen injekció, 
amelyet akár laikus is tud al-
kalmazni. Ezért országszerte 
megmozdultak a tenni akarok. 

Dr. Mészáros Lajost (a kór-
ház főigazgatója és fideszes 
országgyűlési képviselőjelölt) 
apaként is megindították és 
cselekvésre késztették az ese-
mények. Hiszen orvosként 
tisztában van vele, ha idejé-
ben érkezik a segítség, akkor 
elkerülhető a legszörnyűbb be-
következése.

Magánemberként tett fel-
ajánlást a közösségi médi-
ában, amelyhez már sokan 

csatlakoztak. Azért, hogy ha-
sonló ne fordulhasson elő dr. 
Mészáros Lajos elhatározta, 
hogy Dunaújváros és a válasz-
tókerület összes közép- és ál-
talános iskolájának részére sa-
ját maga biztosít EpinPen in-
jekciót, amely beadásával elejét 
lehet venni a súlyos, akár ha-
lálos következménynek. Mint 
elmondta, gyermekeink élete 
mindennél fontosabb, most 
együtt tehetünk azért, hogy 
egy újabb tragédia megelőz-
hető legyen. Egyben csatlako-
zásra hívta a hasonlóan gon-
dolkodókat. Dr. Mészáros 
Lajos kezdeményezése szin-

te azonnal követőkre ta-
lált. Dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke öt életmentő szérum-
mal járult hozzá a térségben 
élő gyerekek biztonságához, 
amelyet hamarosan követ-
tek a térség polgármestere-
inek és alpolgármestereinek 
felajánlásai. Településünkön 
is csatlakoztak a felhíváshoz. 
Magánemberként Jobb Gyula 
polgármester vállalta, az isko-
lánkba és az óvodánkba biz-
tosítja az injekciót, míg Fekete 
György alpolgármester a  böl-
csődénkbe teszi majd elérhe-
tővé az életmentő segítséget. 

Megelőzni az allergiás reakciók 
okozta  tragédiákat
Követték a jó példát, hogy gyermekeinknek legyen segítség  
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2021. decemberi 
testületi ülésen  
28 napirendi pontról 
döntöttek a település 
vezetői. 2021. 
december 15-én  
15 órai kezdettel 
tartotta meg a Kulcs 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
a tavalyi év utolsó 
nyílt testületi ülését a 
Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. 

Az ülésen jelen voltak: Jobb 
Gyula polgármester, Fekete 
György alpolgármester, dr. 
Neumann Helga jegyző, 
Deák Ibolya, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch 
János és Tóthné Vass Anita 
önkormányzati képviselők. A 
lakosság részéről senki sem 
jelent meg. Jobb Gyula pol-
gármester köszöntötte a nyílt 
testületi ülés résztvevőit, 
majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület létszáma 7 
fő, így a testület határozatké-
pes. Ezt követően felkérte a 
testület tagjait az aktuális na-
pirendi pontokról szóló dön-
tések meg hozatalára. 

A testületi ülésen mások 
mellett szavazott a képviselő-
testület a szociális ellátások-

ról, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjó-
léti ellátásokról, azok igénybe-
vételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 12/2021. 
(V. 14.) önkormányzati rende-
let módosításáról, de döntöt-
tek közlekedési tábla kihelye-
zési kérelemről is. Határoztak 
a Kulcs zártkerti területi ingat-
lanok vízbekötéséről, továbbá 
a Hargita utcai földcsuszamlás 
helyreállítása tárgyú vis mai-
or támogatás önerejének biz-
tosításáról is. 

A képviselő-testület tagjai 
DRV Zrt. által megküldött, a 
DRV-V-416. kóddal megje-
lölt víziközmű rendszer 2021-
2035. évekre vonatkozó gör-
dülő fejlesztési terv felújítás-
pótlási tervrész  ügyében is 
határozatot hoztak. A fenti-
ek mellett döntöttek a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00019 – 
„Kulcs felszíni csapadékvíz 
elvezetése” című projektje ke-
retében az építésre vonatko-
zó közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítása, a műszaki ellenőri 
feladatok ellátása, valamint 
az engedélyezési és kivite-
li tervdokumentáció és ter-
vezői költségvetés elkészítése 
témakörben is.

Az idei első, januári nyílt 
testületi ülését 2022. január 

26-án 16 órai kezdettel tar-
totta meg a Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében. 

Az ülésen jelen voltak: 
Jobb Gyula polgármester, 
Fekete György alpolgármes-
ter, dr. Neumann Helga jegy-
ző, Deák Ibolya, Nagy Anita, 
Oberrecht Tamás, Posch 
János és Tóthné Vass Anita 
önkormányzati képviselők. 
A lakosság részéről 2 fő je-
lent meg. Jobb Gyula polgár-
mester köszöntötte a nyílt tes-
tületi ülés résztvevőit, majd 
megállapította, hogy a kép-
viselő-testület lét száma 7 fő, 
így a testület határozatképes. 
Ezt követően felkérte a testü-
let tagjait az aktuális napiren-
di pon tokról szóló döntések 
meg hozatalára. 

A januári testületi ülé-
sen településünk veze-
tői összesen 18 napiren-
di pontban hoztak határo-
zatot. Többek között dön-
töttek a Kulcsi Hajóállomás 
és Vendégház és környeze-
te aktív víziturisztikai köz-
ponttá fejlesztése és fel-
újítása tárgyú beruházás 
ügyében a pótmunkák el-
fogadásáról, valamint a 
Csatornahálózat kiépítése 
és rákötése a Kulcs Községi 
Önkormányzat intézményei-
ben témakörben. Határoztak 
a Kulcsi Sportegyesület tá-
mogatási kérelméről és a 
Kulcs 0423/10. hrsz. ingat-
lan belterületbevonási kérel-
méről is. 

 Deák Ibolya képviselő, 
a gazdasági bizottság elnö-
ke a települési költségvetés-
be befolyt források jelen-
tős nagyságára célozva  így 
fogalmazott:Történelmi pilla-

nathoz ért Kulcs. Kiemelték 
azt is, hogy a bel-, és kül-
területi utak rendbetéte-
lét, felújítását kiemelt fon-
tosságú feladatként kezelik. 
Folyamatosan dolgoznak a 
célok megvalósításához szük-
séges források előteremté-
sén. Mint elmondták ez nem 
megy egyik napról a másik-
ra, hiszen egy elnyert pályá-
zat beadásától a megvalósulá-
sig, akár egy év is eltelhet. A 
közbeszerzés kiírása, a terve-
zés, a kivitelező kiválasztása 
és a munka elvégzése, mind 
időigényes feladatok.

Mint azt tisztelt olvasóink 
lapunk hasábjain is olvashat-
ták, az elmúlt két hónapban 
is azon dolgoztak, Jobb Gyula 
polgármester és a képviselő-
testület tagjai, hogy a már el-
készült és a folyamatban lévő 
fejlesztések és fejlesztési tervek 
révén, Kulcs település lakóinak 
és az ingatlantulajdonosoknak 
felmerülő igényeit a rendelke-
zésre álló lehetőségek szerint 
kielégítsék, és egy élhető, a 
mai kor szellemének minden 
szempontból megfelelő telepü-
lés legyen az otthonunk. Előző 
számunkban részletesen is tájé-
koztattuk önöket az elmúlt év-
ben elnyert pályázati források-
ról és kormányzati támogatá-
sokról, amelyek nélkül mindez 
elképzelhetetlen lenne. 

Lapunk hasábjain a hely-
szűke miatt valamennyi napi-
rendi pontban született dön-
tésről nem tudunk beszámol-
ni önöknek, azonban a tes-
tületi ülések jegyzőkönyvei 
teljes terjedelmükben meg-
találhatóak településünk 
weboldalán a www.kulcs.
eu-n, illetve megtekinthetik 
az ott készült felvételeket is 
YouTube csatornánkon.

„Történelmi pillanathoz ért Kulcs”
Testületi ülések: decemberben és januárban 

Aktuális információ  
a csatornával kapcsolatban

„A Deák Ferenc utcai házi átemelők átvétele foly-
tatódik. 2022. január 31-én a DRV Kft. egyik mű-
vezetője megerősítette, hogy az akadályozó tényező 
megszűnt.  Tehát a kulcsi Deák Ferenc utcában 
ráköthetnek a szennyvízhálózatra a házi átemelővel 
rendelkezők!”
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Településünk 
fejlesztési céljainak 
megvalósításához 
pályázni Kulcson 
létszükséglet. Ahogy 
lapunk hasábjain 
is olvashattak róla, 
a startégiánkba és 
terveinkbe illeszkedő 
minden kiíráson indulunk. 

Jobb Gyula polgármester most 
ismét újabb sikerről számol be 
a lakosságnak.

– Örömmel tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy Ma gyarország 
Kormánya jóvoltából, az 
Országos Bringapark Program 
pályázati felhívás keretében 
megérkezett az idei első pályá-
zati támogatásunk, amelynek a 
fiatalok fognak elsősorban örül-
ni. Nem csak szóban vagyunk 

család és gyermekbarátok, ha-
nem tettekben is ezt képviseljük. 
Vannak már játszóterek a gyere-
kek számára, most a játszótér-
ből már „kinőtt” nagyobbaknak 
kedvezünk majd a szabadidő ér-
telmes eltöltéséhez újabb sport-
pályával. Önkormányzatunk 
17.331.336 forintot nyert el úgy-

nevezett pumptrack, magyarul 
pumpapálya építésére a Kulcsi 
Sportpálya területén. A pálya 
olyan változó méretű hullám-
elemekből és kanyarokból ál-
ló körpálya, mely egyaránt al-
kalmas kerékpározásra, gör-
deszkázásra, rollerezésre, gör-
korcsolyázásra, illetve bármely 

saját erővel hajtott, kerekeken 
gördülő sporteszköz használa-
tára. A pálya aszfalt burkolattal 
van ellátva. A pályázathoz ön-
erő is szükséges, ezt Képviselő-
testületünk az éves költségvetés-
ben biztosítja. 

A pumpapálya 2022. dec-
ember 31. napjáig fog megva-
lósulni.

 Jelenleg ezen pályázat mel-
lett további három TOP Plusz 
pályázatunk, hét Magyar Falu 
Programos pályázatunk, egy 
Belügyminisztériumi pályáza-
tunk és az Országos Futópálya 
Program pályázatunk van be-
nyújtva. Minden, a település fej-
lődését elősegítő pályázati fel-
híváson indulunk, a többi nem 
rajtunk múlik. Bízunk a kedve-
ző döntésekben – számolt be a 
polgármester. 

Az első idei pályázati támogatás
Pumptrack, avagy magyarul pumpapálya épülhet a kulcsi fiataloknak 

 A pálya különleges hullámelemekből és kanyarokkal készül, 
ezért szórakoztató sportélmény nyújt majd

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
• határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
• Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
• Kulcs Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: 
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása az idős, beteg ember 
saját otthonában az 1993. évi III. törvény 
A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról, valamint a végrehajtási 
rendeletei alapján (személyi gondozás, 
szociális segítés).

Illetmények és juttatások: 
Az illetmény megállapítása és a juttatások  
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII törvény alapján.

Egyéb juttatás: 
• Munkaruha juttatás

Pályázati feltételek: 
• középfokú szakképesítés az 1/2000. 
SzCsM rendeletben foglaltak szerint  
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség 
• egészségügyi alkalmasság 
• szakmai alkalmasság 
• 1-3 év szakmai gyakorlat (szociális vagy 
egészségügyi terület) 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres 
felvétel esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák: 
Kiváló szintű empátiás készség, 
segítőkészség, emberszeretet, 
terhelhetőség, rugalmasság, jó 
szervezőkészség, jó konfliktuskezelési 
készség, együttműködési készség és 
legyen „csapatjátékos”.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, végzettséget igazoló 
okirat(ok) másolata, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, 
eredeti sikeres felvétel esetén). 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 
A munkakör betölthető legkorábban: 
elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. február 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2022. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt 
személyesen az intézmény székhelyén, 
vagy a 25/627-117 vagy a 70/801-0149 
telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 
• Személyesen:  
2457 Kulcs, Rákóczi u. 151. 
• Postai úton, a pályázatnak  
a Kulcsi Szociális Intézmény címére 
történő megküldésével  
(2457 Kulcs, Rákóczi u. 151.). 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
• Kulcs Község honlapja:  
www.kulcs.eu

A Kulcsi Szociális Intézmény 2458 Kulcs, Rákóczi u. 151. pályázatot hirdet 

gondozói (házi szociális) munkakör betöltésére.
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Hamarosan mindenki kézhez 
kapja az április 3-i  
országgyűlési választásról szóló 
értesítőt, és kezdődik  
a kampány. Összeállításunkban 
a főbb tudnivalókat foglaltuk 
össze.

Az országgyűlési képviselők válasz-
tása egyfordulós, a választópolgárok 
két szavazattal rendelkeznek: egyrészt 
voksolhatnak arra, kit szeretnének az 
egyéni választókerületükben (ebből 106 
van) képviselőnek, másrészt a másik 
íven arról dönthetnek, hogy az országos 
pártlistáról melyik pártot támogatják. 
Az országos listán 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el. 

A Nemzeti Választási Iroda adatai 
alapján 8 217 876 választásra jogosult 
állampolgár szerepel a névjegyzékben. 
Közülük 74 578 fő szerepel nemzetiségi 
névjegyzékben. Azok, akik kérték – il-
letve kérik – a helyi választási irodától, 
hogy nemzetiségi választóként vehesse-
nek részt a választáson, nem pártlistá-
ra, hanem nemzetiségük listájára vok-
solhatnak. 

Fejér megyében összesen 341 414 
választásra jogosult állampolgár szere-
pel a névjegyzékben, öt választókerület-
re osztva. Dunaújváros, valamint nyolc 
környező település, Rácalmás, Kulcs, 

Adony, Iváncsa, Ercsi, Pusztaszabolcs, 
Nagyvenyim és Perkáta alkotja a mi vá-
lasztókerületünket, a Fejér megye 04-es 
számú országos egyéni választókerüle-
tet, ahol 66 309 polgár szavazhat. 

Választópolgároknak  

Az NVI információi alapján február 
11-ig küldik ki a választási értesítőket 
mindazoknak, akik jogosultak lesznek 
a szavazásra. Aki nem kapja meg az 
értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási 
irodában) kérheti. Az értesítőben az 
szerepel, hogy mikor és hol, mely szava-
zókörben adható le a voks. Alapesetben 
mindannyiunkat a lakóhelyünk szerinti 
névjegyzék alapján sorolnak be a szava-
zókörökbe. Van arra lehetőség, hogy át-
jelentkezzünk egy másik szavazókörbe 
(mert azon a napon éppen nem a lak-
címünkön tartózkodunk). Ezen kérel-
meket január 27-től március 25-ig lehet 
leadni a helyi választási irodához. Az 
átjelentkezők a választott településen 
is az eredeti lakcímük szerinti egyéni 
képviselőjelöltekre szavazhatnak. 

A külképviseleti névjegyzékbe véte-
li kérelmeket ugyancsak január 27-től 
március 25-ig lehet benyújtani. Az a több 
mint 420 ezer magyar állampolgár, aki 
nem rendelkezik magyarországi lakcím-
mel, és a 2018-as országgyűlési választás 

előtt vagy az után regisztrált, továbbra 
is szerepel a levélben szavazók névjegy-
zékében, vagyis nem kell újra kérnie a 
regisztrációt. Az a külhoni magyar ál-
lampolgár, aki még nem regisztrált, vá-
lasztási regisztrációs kérelmét március 
9-ig juttathatja el a Nemzeti Választási 
Irodába (NVI). 

Kampányidőszak  

A választási kampányidőszak február 
12-én kezdődik, és egészen a választás 
napjáig, április 3-ig tart. Február 12-től 
vehetik fel az ajánlóíveket azok, akik 
indulni kívánnak a választáson. Ezekre 
gyűjthetik a választópolgárok támoga-
tói aláírását február 25-ig. Egy polgár 
több jelöltet is ajánlhat. Ha megvan a 
szükséges minimum ötszáz érvényes 
ajánlás, akkor hivatalosan is nyilvántar-
tásba veszik az egyéni választókerületi 
jelöltet. A választási bizottság a beje-
lentett jelöltek sorrendjének sorsolását 
február 25-én végzi el. Országos párt-
listát az a párt állíthat, amelyik legalább 
tizennégy megyében és a fővárosban, 
legalább 71 egyéni választókerületben 
önálló jelöltet állított. Éppen ezért az 
országos listák sorrendjéről február 26-
án szavaznak. 

Az új Országgyűlésnek legkésőbb 
május 3-ig kell megalakulnia.

Kezdődik a választási kampány  
Tudnivalók az áprilisi országgyűlési képviselői választásokhoz 
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Szerencsére ma már 
nem csak a megszállott 
környezetvédők járnak 
textiltáskával vásárolni. 

Mert a csomagolásmentes 
vásárláshoz kapcsolódó kör-
nyezettudatos szemlélet egy-
fajta trend, napjainkban egy-
re szélesebb réteg hétköznapi 
rutinjának a része. Bizonyára 
köszönhető ez a divatnak is, 
amely ebben az esetben a jó 
ügy mellé állva támogatja a 
pozitív hatásokat. 

Az élelmiszer-kereskede-
lem fontos jogszabályokban 
megkövetelt alapvetése a mai 
napig, hogy csomagolás nél-
kül nem hagyhatja el élelmi-
szer az üzletet, s ennek fon-
tosságára a pandémia még in-
kább ráerősített – szögezte le a 
téma hallatán Dóka Marianna 
is, a dunaújvárosi kereskedel-
mi iskola egyik volt gyakorla-
ti oktatója, amikor szóba hoz-
tam a témát. 

 Azonban 2018 óta hazánk-
ban több mint húsz olyan üzlet 
nyílt, amely leendő vevői felé 
közvetített legfőbb megkülön-
böztető üzenete a csomagolás-
mentesség, amellyel a tudatos 
vásárlóknak kínál lehetőséget 
egy lassúbb, stresszmentesebb, 
túlfogyasztás nélküli, egészsé-
gesebb és környezetbarátabb 
életre. Egy olyan világban, ahol 
soha nem termeltünk még eny-
nyi hulladékot, soha nem éget-
tünk el ennyi szénhidrogént, a 
biológiai sokszínűség pedig ro-
mokban hever – van tenniva-
lónk. Lehet az első lépés, hogy 
a „nejlonzacskó száját maszk-
ban megtalálni idegtépő bol-
ti mutatvány” helyett, csinos 

textilzsákocskákban szállítjuk 
haza a bevásárolt holmit. 

 Nem is gondolnánk, de szak-
mai fórumok szerint a bevásárlá-
saink során egy év alatt fejenként 
akár közel 130 kilogramm cso-
magolóanyagot is hazaviszünk a 
boltokból a megvett termékek-
kel. Ez alapján Magyarország az 

EU középmezőnyében foglal he-
lyet, a legkevesebb, mindössze 64 
kilogramm csomagolást vásárló 
bolgárok és a 231 kilogramm 
csomagolási szemetet termelő 
luxemburgi lakosok között. 

Ennek a hulladéknak közel 
a felét ugyan újrahasznosítják, 
azonban ehhez először össze 
kell gyűjteni a keletkezett hul-
ladékot a háztartásoktól, és az 
újrafeldolgozást megelőző válo-
gatás, tisztítás is igen energiaigé-
nyes folyamat. A nem haszno-
sítható anyagok a természettől 
egyre nagyobb területeket el-
hódító hulladéklerakókba ke-
rülnek, vagy gondatlanul eldo-
bálva a folyókat, tengereket, er-
dőket szennyezik. 

 Az úgynevezett hulladékpi-
ramis szerint a leghatékonyabb 
megoldás a hulladékok kelet-

kezésének megelőzése. A ko-
rábban megvásárolt befőttes-
üvegek, zacskók, tasakok ala-
pos mosás és megfelelő tárolás 
esetén újra felhasználhatóak, és 
éppen ezt használják ki a cso-
magolásmentes üzletek. 

  Ezekben a higiénés szabá-
lyok betartása mellett ömleszt-

ve tárolják az árukat, és azokból 
mi mérhetjük a szükséges ada-
gokat a magunkkal hozott táro-
lókba. Dobozainkat, üvegeinket 
először üresen mérik le, majd 
megtöltve, így a piacról már 
ismert módon sokféle árut tu-
dunk megvásárolni. Ezzel nem-
csak a saját tárolóinkkal kivál-
tott hulladékot spóroljuk meg, 
de visszaszoríthatjuk az úgyne-
vezett „impulzív vásárlás” jelen-
ségét is, azaz amikor csak azért 
veszünk meg valamit a boltban, 
mert színes és vonzó csomagolá-
sa miatt a szemünk megkívánja. 
A különleges szállítási és táro-
lási feltételekből adódóan ezek 
a boltok általában előnyben ré-
szesítik a közeli forrásokat, így 
azokban vásárolva még a he-
lyi termelőket is támogathat-
juk. Hosszú távon pedig fejen-

ként 130 kilogramm hulladékot 
és az azzal járó összes energiát, 
vizet, szállítást és bosszankodást 
is megspórolhatjuk. 

  Városunkban is van már 
ilyen üzlet. 

– Még nem általánosan el-
fogadott a csomagolásmen-
tes vásárlás. Gyakran tapaszta-
lom, hogy szinte automatizmus, 
hogy nyúlnak a zacskó után. A 
mi vásárlóink általában már ott-
hon megtervezik, mit szeretné-
nek venni, és a heti menühöz 
előre szerzik be a hozzávalókat. 
Minőségi élelmiszereket áru-
lunk, színezék és aroma nélkül, 
és határozottan nem drágán – 
mondta el a csomagolásmentes 
üzlet tulajdonosa. 

 Búzás Dóri kézműves textil-
márkája nem ismeretlen a kul-
csi kisgyermekes szülők előtt. Az 
óvodai vízhatlan lepedőn és zsá-
kokon túl például textilzacskó-
kat is készít. 

– Mi már évek óta textil-
termékeket használunk a bolti 
csomagolás helyett, ahol lehet. 
Bevásárláshoz, tároláshoz és 
uzsonna vagy a nasi logisztikájá-
hoz is. Én azt tapasztalom, hogy 
bármelyik hipermarketben  elfo-
gadják, és nem járunk rosszab-
bul, mert függönyből készítem 
egy egész kicsi textillel a zsáko-
kat. Ez kicsit drágább, mint az 
áruházak saját márkásai, de tar-
tósabb. A  hulladék legnagyobb 
dömpingje nálunk az ünnep len-
ne, mert három gyerkőcöm van, 
Eszter, Balázs és Réka, de hoz-
zánk az ajándék is textilzsákban 
érkezik, amit minden évben el-
rakok – mondta el a környezet-
tudatos anyuka. 

Írásunk a Dunaújvárosi 
Hírlap cikke alapján készült. 

Ha csomagolásmentesen vásárol: 
tudatos és divatos
Helyi megszólalók egy globális ügy, a környezetvédelem kapcsán 

 Búzás Dóri: évek óta sajátot használunk a bolti csomagolás helyett  
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Ahogy korábbi 
számainkban megígértük 
kedves olvasóinknak, 
folytatjuk Töpi bácsi 
kulcsi történetét. E havi 
számunkban most is a 
háború idején Kulcson 
élők életébe nyerhetünk 
betekintést.

– A délutánoké a horgászás volt, 
leginkább a szigeten az úgyne-
vezett „gödröt” kerestük fel, ahol 
csukázni lehetett. Ide azonban 
már az idősebbek is eljártak, 
komoly horgászfelszerelések-
kel. Én is kaptam egy orsóval 

felszerelt bambusz botot, vala-
mint kis csalihal fogásra alkal-
mas hálót és kishal tartó edényt. 
Felszerelésemet apámtól kapott 
sebész zsinórral egészítettem ki, 
ami sokszor összecsomózódott a 
bedobáskor, vagy éppen a ho-
rogra akadt halak kiemelésekor, 
mely után kibogozás követke-
zett, nem mindig sikerrel. Volt, 
amikor hét csukát fogtam egy 
délután, amit megsütöttünk. 
Anyám nem szeretett halat pu-
colni, ez az én feladatom volt, 
a csukát nehezen lehetett a pik-
kelyektől megtisztítani. A nagy 
Dunán ritkán kerestem alkalmas 

horgász helyeket, oda külön en-
gedélyt is kellett volna váltani, 
a parton snecit szerettem fogni, 
ennek tisztítása könnyebb volt 
és a halőr sem büntetett érte. 
Rossz időben unokatestvéremnél, 
Drahos Pistáéknál gyülekeztünk, 
kinek öccse Sanyika, ágyban 
fekvő beteg volt. Társasjátékot 
játszottunk, sokszor a napokig 
eltartó Kapitalit. 

Apám egy alkalommal, lá-
togatásakor egy tangóharmo-
nikával ajándékozott meg, me-
lyen kalimpálni kezdtem, nem 
sok sikerrel. Igaz nagyon nehéz 
volt a vállamon. Egy dalt meg-

tanultam játszani: ..kis csóna-
kom a Dunán lengedez…Ekkor 
már nagyon sok volt a háborús 
hír, a közeledő front hallatára 
a kulcsi nyaralók is kiürültek, 
igaz a nyárnak is vége lett, rö-
vidültek a nappalok, de anyám-
mal én továbbra is Kulcson ma-
radtam, mivel apám azt mond-
ta, hogy értünk jön autóval és 
valahová el fog menekíteni ben-
nünket. A korai estéken többször 
jártunk kártyázni a Nagyiékhoz, 
de hamarosan ők is elköltöztek 
Pápára, unokatestvérem Zoltán 
feleségének a szüleihez. Pintérék 
még lent maradtak, akikkel én 

Lebilincselő időutazás 
településünk történelmébe 
Töpi bácsi története: „A must finom volt, a hordók a pincében megteletek” 

A szerelmesek egymást, és kap-
csolatukat ünneplik Valentin 
napon. De Isten hogy nézi 
mindezt? Ahogy megszoktuk 
tőle: - Haragszik. – Valóban? 

Nézzük meg röviden, mint 
mond Isten igéje a szerelem-
ről. Ugyanis az, hogy a Biblia 
mit üzen, az talán egy telje-
sen más kép, mint amit bib-
liaismeret nélkül feltételezünk 
Őróla: 1, Ő találta ki az intimi-
tást, és az ehhez társuló gyö-
nyört is 2, Szövetségben azaz 
biztonságban és 3, gyümölcs-
termő célra tervezte. Javaslom, 
hogy a bibliai hivatkozásokat 
az abibliamindenkie.hu-n nyo-
mozza le minden kedves olvasó!

Alap keresztény tanítás az, 
hogy Isten jól tervezte meg a te-
remtett világot, sőt, ő maga is gyö-

nyörködik ebben (1Móz 1). Tehát 
amikor Ádámot és Évát megte-
remti, akkor nehogy azt gondol-
juk, hogy az ő tisztaságuk prüdé-
riát jelentene. Hogy lehetne férj 
és feleség egymástól elzárkózó? 
A lényeg épp az, hogy minden 
szinten osztozzanak: gondolata-
ik osszák meg, terveik, fantáziá-
juk, anyagi javaik, gondjaik, érzé-
seik (!), és testüket is ugyanígy. A 
megosztás pedig csak akkor mű-
ködik, ha a másik nem fog „el-
venni és elvinni belőlem” és ha 
ő is mindent igazán odaad ne-
kem. Ezért szükségszerű a szövet-
ség hangsúlya mindabban, amit 
szerelemnek nevezünk. Nem vé-
letlen, hogy a házasság szövetsé-
gét nem érzésekre, hanem jogi 
alapokra kell építeni, és ezen belül 
fenntartani azt a minden szint-

re kiterjedő megosztást, aminek 
– valljuk be – nem mindig megy 
minden része.

Sorolhatnánk a ma is tapasz-
talható problémákat, LMBTQ 
aktivizmust, hűtlenséget, vagy 
épp azt, hogy egyesek már nem 
gondolják, hogy a házastársuk-
kal kell megbeszéljék azt, ami 
kettejük között gond – a bará-
toknak való panaszkodás is ide 
sorolandó… érzelmeink „nem 
megosztása” másfelől a másik ér-
zelmeinek teljes figyelmen kívül 
hagyása(!) egy olyan erős törés-
vonal, ami nyilvánvalóan rossz 
irányba vezet. (Természetesen a 
segítő foglalkozásúakkal, terape-
utával való megosztása nem je-
lent problémát.)

Tehát a teremtésből tudjuk, 
hogy a szerelem jó és gyönyör-

k ö d t e -
tő, abból 
a történet-
ből, és a ma-
gunkéból is jól tudjuk, hogy 
el tudjuk rontani. Jó példa er-
re a többnejűség a Bibliában, 
azonban azt mindig elfelejtik 
az emberek, hogy Isten soha 
nem kérte ezt a teremtési rend 
miatt, csak regulálta azt (2Móz 
21,10)! Nem is beszélve arról, 
hogy hányszor jelentett ez vak-
vágányt, (Pl.: Ábrahám és Hágár 
1Móz 16) és az Újszövetségben 
pedig már nem is lehet többne-
jű tisztségviselő a gyülekezetben 
(1Tim 3,2)!

A kizárólagos kötődés, sőt, 
a vágy, hogy megosszuk ma-
gunkat valakivel az teremtettsé-
günkből fakad, és az, hogy ezt 

Isten az érzelmek ellensége
Fodor István református lelkész írása Isten törvényéről, amire a mi szívünk is rezonál

Szívesen  
beszélgetne 
a témában?
Fodor István  

lelkész:   
06 (30) 223-3753
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Mamzli a kóbor cica 
igazi Kulcsi őslakó, az 
orvos szerint, akihez 
két évvel ezelőtt 
ivartalanítani vittük, már 
legalább tizenkét éves. 
Ennyi idő alatt évente 
kétszer is szülhetett, 
kényszerű fajfenntartó 
ösztönei legalább 
ötvenszeres anyává 
tették,  
Orosz Csilla írása.

Utolsó kölykeit fészerünk 
padlásán nevelgette, akiknek 
szerencsére találtunk gazdát. 
Ketten a fővárosba költöztek, 
a harmadik testvér az anyjával 
együtt nálam maradt. Mamzli 
korábbi kölykei közül, ha 
egyáltalán megélték a felnőtt-
kort, csak néhánynak jutott 
felelős gazda, igazi törődés. 
Többségük betegségben, 
balesetben vagy nagyobb 
ragadozók zsákmányaként 
végezte. Itt Kulcson is ren-
geteg a kóbor cica, nyár 
elején vagy szeptemberben 
faluszerte szaladgálnak vi-
dám kölykök, akikből fél év 
múlva szaporodásra kész fel-
nőtt lesz. Az ivartalanítás szá-
mos ok miatt az állatvédelem 
egyik legfontosabb feladata, 
nőstény és kandúr macskák 
esetében is. Utóbbiak, ha a 
gazda portáján nem is, de 
máshol biztosan összehozzák 
a nemkívánt szaporulatot, 
amivel aztán egy másik kert-
ben, egy másik szomszédnak 
okoznak problémákat. A pár-
zás során és a kandúr harcok 
hevében rengeteg betegséget is 
összeszednek az állatok, ezek 
kezelése sokkal nagyobb anya-

gi teher lehet, mint egy ivarta-
lanítás költsége. 

A túlszaporodó macska-
kolóniák ráadásul a közvet-
len környezetünkben is káro-
kat okoznak, mert nemcsak 
az egereket, de madarainkat 
is levadásszák. A kerti szár-
nyasok száma persze elsősor-
ban a környezeti viszonyok 
átalakulása és a klímavál-
tozás hatásai miatt csökken 
drámaian, de éppen ezért lesz 
egyre fontosabb, hogy kert-
jeink sokszínű állatvilágát, 
másszóval a biodiverzitást 
úgy is megőrizzük, hogy 
kordában tartjuk a ragado-
zók, vagyis a macskák sza-
porodását. 

Jó hír, hogy tavaly már álla-
mi forrás is segítette a problé-
ma megoldását, itt Kulcson is 
néhány tucat cica ivartalanítá-
sát tudták már fedezni pályá-
zaton elnyert pénzből. Ehhez 
a lehetőséghez eddig elsősor-
ban a gazdis állatok fértek hoz-
zá, a senki cicái, a gazdátlan 
kolóniák sorsa továbbra is a 
környezettudatos és állatbarát 
falusiak, telektulajdonosok és 
önkéntes állatvédők kezében 
van. Utóbbiak szerencsére na-

gyon sokat tesznek azért, hogy 
a felelős állattartás szellemé-
ben segítsenek az állatokon, ha 
kell ivartalanítási lehetőséggel 
is. Az egyik legnagyobb kö-
zösségi portál „Kulcsi gaz-
dik” csoportjának tagjaihoz 
bárki fordulhat, aki tanácsot 
vagy segítséget szeretne kérni.

Mamzli ma már békés nyug-
díjas éveit tölti, bölcs nyuga-
lommal szemlélte, amikor 
múlt ősszel megjelent egy va-
gány nőstény macska, két si-
heder kölykével, egyértelmű-
en ételt és befogadót keresve. 
Talán a szezon végéig nyara-
lók etették őket, gyönyörköd-
tek a kiscicák elragadó játéká-
ban, de sajnos nem vitték ma-
gukkal őket városi otthonuk-
ba. Gyuri szomszédommal, aki 
már Mamzli megmentésében 

is jeleskedett, közösen etet-
jük az új csapatot, télre bé-
lelt kerti búvóhely is épült 
nekik, hiszen a benti he-
lyek már régen megteltek. 
Februárban, ahogy hosz-

szabbodnak a nappalok és 
egyre melegszik az időjárás 

a nőstény cicák már elkezdik a 
tüzelést, itt az idő tehát orvos-
hoz vinni őket, aki egy bizo-
nyos határidőig, még vemhes 
macskákon is elvégzi a műté-
tet. A kandúrok egy nap alatt 
kiheverik az altatást és sok-
kal békésebben élik tovább 
az életüket, akárcsak a nős-
tények, akikre viszont a na-
gyobb műtéti heg miatt, pár 
napig még érdemes jobban fi-
gyelni. Számtalan Mamzlihoz 
hasonló sorsú cica él a környe-
zetünkben, ivartalanításukkal 
sokat tehetünk az állat és a kör-
nyezetvédelemért.

Egy kulcsi őslakos:  
Mamzli története
Zöldkérdés: a környezettudatosabb életről Kulcson 

szívesen bridggeztem, mert nem 
volt negyedik felnőtt a partiban. 
Látogattuk még Jankovichékat 
is, akiknek Merklin üzletük volt 
Budán.

Mindenki menekült valahová, 
leginkább Nyugatra a front, vagy-
is az oroszok elől, akikről egyre fé-
lelmetesebb hírek keringtek. A na-
pi hírekért jártunk a postásékhoz, 
ahol rádiót hallgattunk és né-
ha anyám telefonálni is tudott 
Komáromba, mert igencsak félt 
az ágyúzás hangjától, amit hal-
lani lehetett. Igaz, hogy a Duna 
túloldalán lőttek, de esténként a 
torkolattüzet is látni véltük, és a 
bombázástól égő Budapesti látó-
határt is a házunkból.

Közben megérett a szőlő, 
szüretelni is kellett, amit Varga 
András bácsi és családja végzett 
el. Ő volt a vincellér, aki a terü-
letet gondozta, rendben tartotta. 
A must finom volt, a hordók a 
pincében megteltek. (Folyt. köv.)

egy igazán biztonságos közegben 
akarjuk megtenni, az nem csak 
a „tinilányok vágyálma” hanem 
Isten törvénye, amire a mi szí-
vünk is rezonál. Igen, így kell…

Tehát ha a házaspárok örül-
nek egymásnak és megünnep-
lik a kapcsolatukat, hát azt kell 
mondjam ennek Isten is örül, és 
épp ezért ahol biztonságban zaj-
lik a szeretet, oda életet is ad. A 
gyermek természetes, hogy így 
kell érkezzen, ahol van megnyí-
lás – nem csak testi – és szövet-
ség, ott lehet növekedés.

Sőt, Isten maga is egy sze-
relmes férfihoz hasonlítja magát. 
Akihez népe hűtlen lett, ő vá-
gyik rá, de az érzelmeivel csak 
játszanak … (Jeremiás 2-3. feje-
zet; Ezékiel 16. fejezet) de vajon 
visszatalálnak-e hozzá? A saját 
életünk adja meg erre a választ.

Azért most én csábítom őt… 
és szívhez szólóan beszélek vele 
… Azon a napon férjednek fogsz 
hívni – így szól az Úr (Hóseás 
2,16-18)
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Hogyan legyünk jó 
szülők? Hol van az 
egészséges határ féltés és 
túlféltés között? Hogyan 
ismerjük fel, amikor 
valóban és komolyan 
beteg a gyerek? Ismerős 
kérdések, ugye? 

Szülőként az elsők között a ba-
bák mozgásfejlődése miatt ag-
gódunk. Szerencsére nekünk 
kulcsiaknk nem kell mesz-
sze mennünk, itt Kulcson is 
kaphatunk segítséget mások 
mellett Horváth Zsuzsi hordo-
zási tanácsadótól. Remek – a 
Dunaújvárosi Hírlapban megje-
lent – összefoglalója segítségével 
mindennek utánajárhatunk. 

Először is: minden babánál 
vannak egyéni eltérések – szö-
gezi le Horváth Zsuzsi. 

– Hordozási tanácsadóként 
sajnos egyre többször találko-
zom, olyan babákkal, akiknek 
valamilyen izomtónus-eloszlá-
si zavaruk van. Gyakran csak a 
hordozásnál derül ki a feszesség 
vagy lazaság. Jogosan merül fel, 
hogy mégis mi ez a probléma, és 
mit lehet vele kezdeni? Először 
is, azt javaslom, amit a Galaxis 
Útikalauz: ne ess pánikba! 

Megesik, hogy egy újszülött-
nél ellazult izomzat mellett egyes 
izomcsoportok feszes, azaz rövi-
dült helyzetben maradnak, majd 
fájdalmassá válnak. Emiatt a ba-
ba bizonyos mozgásokat kerül-
ni fog, vagy kevesebbet mozog, 
így aztán a mozgásfejlődésben le-
maradhat a kortársaihoz képest. 

Ha a baba mozgásfejlődése  
nem úgy alakulna 
Horváth Zsuzsi hordozási tanácsadó javaslatai 

A legfontosabb kérdés, hogy 
milyen jelekre érdemes odafi-
gyelni? Mert már néhány hetes 
csecsemő esetében is árulkodók 
lehetnek a ferde fejtartás, félolda-
las szopás (ha a baba csak az egyik 
mellből, fejét csak egyik irányba 
fordítva hajlandó szopizni), fejét 
alig fordítja el, helyette tekintetét 
jobbra-balra vezeti, egész testével 
fordul a nyak forgatása helyett. 

A későbbiekben sokatmondó, 
ha a karját vagy karjait szokat-
lan kicsavart pózban tartja, ha 
síráskor háton fekve fejét hát-
ra feszíti. Vagy ha forgás helyett 
erőlködve próbál felülni, ha ha-
son fekvéskor fájdalmasan sír, 
„repülőzik”, ha kinyújtott kar-
ral támaszkodik hason fekvés-
ben alkartámasz helyett. Fontos 
jelzés, ha nem kúszik vagy félol-
dalasan kúszik, ha a mászás ké-
sik, féloldalas, lábait nem, vagy 
nem ügyesen mozgatja, vagy 
éppen a mászásból nem tud 
leülni, vagy csak egyik oldalra 
ül ki. Az életkori sajátosságokra 
vonatkozó lista egyébként 
megtalálható a Gézengúz 
Alapítvány weboldalán. 

Ha valamilyen rendellenes-
séget tapasztal a szülő, akkor 
sokszor Facebook-csoportból, 
vagy ajánlások útján tájékozó-
dik. Ezzel az a gond, hogy ha 
valakinek bevált egy terápia, még 
nem biztos, hogy másnak is az 
lesz a megfelelő. Ha egy mód-
szer terapeutáját kéri fel a szü-
lő, hogy mérje fel a gyermekét, 
annak a szakembernek az adott 

terápiára fókuszálva kell megol-
dást nyújtania, nem feladata és 
nem is kompetens más terápiák-
ra rálátni. Akkor mégis, kihez és 
hova lehet fordulni? 

– Hordozási tanácsadóként 
azt javaslom, első körben a há-
zi gyermekorvosunkat keres-
sük fel, a 0–3 év közötti gyer-
meket habilitációs kezelésre és a 
DSGM-kezelésekre ő adhat be-
utalót. Második körben pedig 
forduljunk fejlődésneurológus 
szakemberhez. Sajnos, csecsemő 
és gyermek fejlődésneurológus 
Dunaújvárosban nincs, 
a háziorvosok általá-
ban Székesfehérvárra, vagy 
Gárdony ba irányítják a szülő-
ket. Teljes körű diagnosztikát 
kínál a Gézengúz Alapítvány is, 
a hozzánk legközelebbi telephe-
lyük a budafoki. Mind a Tóparti 
Ambulancia, mind a Gézengúz 
Alapítvány honlapja informatív 
mozgásfejlődés témakörben, de 
hiteles információt kaphatunk 
Ónodi Ágitól, a Hordozóház 
szakértőjétől is. 

Dunaújvárosban szomato -
pedagógus dolgozik a rendelőin-
tézetben, dr. Baráthné Peterovicz 
Ágnes, hozzá beutalóval lehet 
bekerülni. De fordulhatunk a 
Pedagógiai Szakszolgálathoz a 
0–3 éves korú gyermekek szű-
rése, korai fejlesztése miatt. 

– A Dévény Speciális 
Manuális technika-Gim naszt-
ika Módszer (DSGM) két rész-

területe, a gyógyítás és a fej-
lesztés egymásra épül, a terápia 
mindkét tevékenységre megad-
ja a gyakorlati útmutatást. A 
Dévény-módszert csak gyógy-
tornász sajátíthatja el. A DSGM 
a mozgásrehabilitáció eddigiek-
től eltérő, gyökeresen új megkö-
zelítése. Sem elméletben, sem 
gyakorlatban nem azonosítha-
tó, vagy hasonlítható össze más 
módszerekkel. A DSGM speci-
ális, manuális technikája a ké-
pessé tevés egyedüli eszköze és 
így minden habilitáció, rehabili-
táció alapja. A DSGM szerint a 
gyógyulás a szabályos, teljes kö-
rű mozgásrehabilitációt jelenti. 

– A TSMT rövidítés Tervezett 
Szenzomotoros Tréninget jelent. 
A Lakatos Katalin által kidolgo-
zott módszer konkrét feladatok 
elvégzésével fejleszt: felmérés-
sel kezdődik, s személyre szab-
va kapja meg a neki megfele-
lő gyakorlatsort. A TSMT egy 
komplex szemléletű szenzomo-
toros mozgásterápia, 3 hónapos 
kortól kisiskolás korig. Segít az 
optimális mozgásfejlődésben, 
egyensúlyi nehézségekben, moz-
gáskoordinációban, beszéd indí-
tásban, de figyelmi és viselkedés-
beli nehézségek esetén is hasznos 
lesz a tréning. 

Érdemes utánajárni, mert a 
szakemberek szerint a sikeres 
gyógyítás feltétele a minél ko-
rábban megkezdett kezelés. 
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 Önkormányzati beszámoló  
a 2021-es évről     
 Fekete György alpolgármester 

 A Kulcs Községi Önkormányzat 
képviselőtestületének valamennyi tagja elkészítette a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően  
a 2021. évi munkájáról a beszámolót. Lapunk 
hasábjain három részletben közöljük majd az 
önkormányzati vezetők munkájáról készült 
tájékoztatókat, amelyeket teljes terjedelmükben, 
változtatás nélkül olvashatnak.   

Tisztelt Kulcsiak!
A 2021-es esztendő volt a második teljes év, amit képviselői és 
alpolgármesteri feladatok ellátásával tölthettem. Nem sokban 
különbözik ez az év sem a korábbitól. Ugyanazzal a lendülettel 
folytatta a testület a munkát, mint 2020-ban. Általánosságban 
elmondható, hogy a testület jól funkcionál, a tagok folyama-
tosan kapcsolatban vannak. Nem mindenben értünk termé-
szetesen egyet, de a testület tagjai képesek egymás véleményét 
elfogadni és tiszteletben tartani, konstruktív vitát folytatni 
(ezek leginkább a bizottsági ülésekre koncentrálódnak, ami-
kor egy-egy témát alaposan körbejár a testület).

2021-ben is több nagy volumenű beruházás, fejlesztés va-
lósult meg vagy indult el településünkön, amely a testületre 
és a hivatalban dolgozó kollégákra is nagy nyomást helyezett.

Korábbi projektek eredményeként átadásra került a kame-
rarendszer, megújult az óvoda tető. Elindult a Hajóállomás 
felújítása, elkezdődhetett közútfejlesztési projektünk első üte-
meinek megvalósítása, átadásra került 3 új játszótér, sikerült 
megvásárolnunk a Nap házát, hogy beindíthassuk a Kulcsi 
Szociális Központot, megújul a Római katolikus temető, te-
rületet vásároltunk az Agrospeciál Kft.-től a leendő bölcső-
dének, a 6-os útig tartó járdának és új buszfordulónak, illetve 
2050-ig tartó használati megállapodást írtunk alá a Császár-
tanyára és környékére, jelképes összegért cserébe. Elindult a 
vízközmű beruházásunk, vis maior támogatást igényeltünk 
és kaptunk a Hargita utcára, újabb kamerákat tudtunk be-
szerezni az illegális hulladéklerakók megfigyelésére, melye-
ket ki is takaríttattunk (mintegy 260 m3 szemetet elvitetve). 
Aszfaltozásra további mintegy 60 millió Ft-ot nyertünk, ezzel 
megközelítőleg összesen 4000 méternyi megújult vagy új szi-
lárd burkolatú utunk lesz. Új óvodai játékokra, orvosi eszkö-
zökre, rendezvényekre is fordíthattunk pályázati forrást, ve-
hetünk a településkarbantartáson-, üzemeltetésen dolgozók-
nak 11 millió Ft értékben eszközöket, csapadékvízelvezetésre 
mintegy 135 millió Ft-ot költhetünk 2022-ben.

Még felsorolni sem könnyű, mennyi futó projektünk van, 
amiért nagy köszönet illeti a hivatal, az intézményeink és az 
önkormányzat dolgozóit. Elmondható tehát, hogy 2020-után 

(cca 600 millió Ft), 2021-ben is sikerült mintegy 500 millió 
Ft támogatást szerezni.

Ami az én személyes feladataimat illeti, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben foglalt képviselői kötele-
zettségeimnek maradéktalanul eleget tettem, azaz részt vettem 
az összes bizottsági-, nyílt és zárt képviselő testületi ülésen, 
polgármester úr távollétében két alkalommal vezethettem is 
azt, illetve kapcsolatot tartottam a választópolgárokkal saját 
fórumaimon és személyesen is.

Főbb feladataim a testületi munkában a pályázatfigyelés, 
a pályázati anyagok elő- és elkészítésében történő eseti rész-
vétel, amely feladatokat a hosszútávú fenntarthatóság, a pro-
jektek és beruházások egymásra épülése és szinergiája men-
tén, a lakossági és civil igények lehető legszélesebb körének 
bevonásával igyekeztem ellátni. Az ellátandó feladatokat igye-
keztem tematizálni és eszerint a tematika mentén összegezni 
az elvégzett munkát és eredményeket.

Összefogtam és véleményeztettem a képviselőtársakkal a 
2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési igénye-
ket (Polgármester úr bevonásával) és pontosítottam ezeket. 
Folyamatosan figyeltem a pályázati lehetőségeket, amelyeken 
az önkormányzat, a civil szervezetek vagy a kulcsi lakosok, 
vállalkozások indulhatnak. Ennek eredményekét sikerült pá-
lyáznunk a korábban említett felszámolt illegális hulladékle-
rakók megfigyelésére, immár második alkalommal. A helyi 
Leader híreket is követtem és képviseltem a települési fejlesz-
tési irányokat a HFS kidolgozása során, elkészítettem azokat 
az inputokat, amelyek a pályázatok bírálatánál a pontozás so-
rán előnyt jelenthetnek. A korábbi ígéretemnek megfelelően 
vállaltam azon helyi civil szervezetek részére a pályázatírást és 
megvalósításban való segítséget, akik ezt igényelték. A Kulcsi 
Horgász és Természetvédő Egyesület idén így megvásárolhat-
ta 2 millió Ft értékű fűnyíró traktorját, további majdnem 2 
millió Ft-ot fordíthatnak a működési kiadásaik fedezésére és 
a horgásztanya felújítására. A Kulcsi Baráti Körnek is segítet-
tem a forrásszerzésben, a Falusi Civil Alapból nyertek mint-
egy 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást rendezvény 
megvalósítására. Továbbá folyamatosan informáltam a helyi 
lakosságot és vállalkozásokat fórumainkon a megnyíló pályá-
zati felhívásokról.

Ami a környezetvédelmet illet, rész vettem a fásítási ak-
ciók megszervezésében és lebonyolításában, és a használt 
sütőolajgyűjtő pontok kihelyezésében. Tájékoztató szórólapot 
készítettünk Halász Tiborral és az érintett Duna-parti terüle-
ten szét is osztottuk azt. Megszerveztem és részt is vettem a 
szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásában és szolgáltató 

(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás a 11. oldalról.)

felé történő elszámolásában. Felkaroltunk helyi szemétszedő 
akciókat, ezek promotáltam és a 03.15-ei alkalom szervezésé-
ben és lebonyolításában is részt vettem. Dolgoztam a szenny-
vízelszállítás és monitoring rendszerünkkel kapcsolatos fel-
adatokon (2020: 189.000 m3 fogyasztás szemben 48.000 m3 
elszállított mennyiség!!!), amelynek eredményei a következő 
években várhatóak.

Nem tematikus, de önként elvállalt feladat volt az állattar-
tással kapcsolatos problémák kezelése. Az állattartási rende-
letünket megújítottuk, csatlakoztam a Kulcsi Gazdik önkén-
tes csoporthoz, hogy az önkormányzat és a csoport tagjai kö-
zött hidat képezzek, az igényeket és lehetőségeket közvetíteni 
tudjam. A témával kapcsolatban 1,4 millió forint támogatást 
kaptunk ivartalanításra, amely szintén egy olyan akció, amely 
hosszú távon fejtheti ki az eredményeit. Részt vettem a pro-
jekt előkészítésében és az igényfelmérésben, továbbá megol-
dást találtunk azon kutyák ivartalanítására, amelyek ivartala-
nítása jelen projekt keretében nem volt biztosított.

Az útfelújítások kapcsán (aszfaltos utak kátyúzása és sa-
lakos utak javítása) összefogtam az adatgyűjtést, amelyeket 
a képviselőtársakkal együtt végeztünk, és továbbítottam pol-
gármester úr felé.

A lakossági igényt felismerve sikerült egy olyan pénzintéze-
tet találnom, aki várhatóan 2022-ben ATM-et telepít Kulcsra. 
Elsőként ajánlatokat kértem be több ATM szolgáltatótól és 
pénzintézettől, majd egy helyzetelemzést készítettem a telepü-
lés gazdasági-, társadalmi és számos más, a témában érdekes 
mutatója alapján, amit egy biztonságtechnikai helyszínfelmérés 
követett. Ezt követően ítélték támogatandónak az ATM tele-
pítési igényünket. A folyamat jelenleg ott tart, hogy van egy 
egyoldalúan aláírt szerződésünk és várunk az aláírt szerződés 
visszaérkezésére, a pénzintézet kivitelezőjének jelentkezésére.

Több olyan személyes lakossági megkeresést terjesztettem 
elő a testület felé, amelyeket objektív szempontok szerint ma-
gam is támogattam és képviselni is tudtam.

Köszönöm a hivatal, a faluház és az önkormányzat dolgo-
zóinak is az egész éves feszített munkát, az aktív helyi civi-
lek és civilszervezetek önzetlen munkavégzését és az Önök 
megtisztelő bizalmát.

Továbbra is állok szíves rendelkezésükre, várom ötleteiket 
és megkereséseiket!

Kulcs, 2021.12. 15.
Fekete György

önkormányzati képviselő, alpolgármester

 Önkormányzati 
beszámoló  
a 2021-es évről 

  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

   Kulcsi Szociális Intézmény 06 (25) 627-117
  Védőnő 

 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  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 
 Műszaki ügyintéző  

 Bognár Krisztián  06 (70) 636-5217

Fontos telefonszámok
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Öntudatosak vagyunk, 
erősek vagyunk és 
kiállunk magunkért! 
Jelentős mondatok, 
amelyeket nőként nap, 
mint nap sulykolunk 
magunkba, azonban 
sajnos életünk nem 
minden területén 
cselekszünk ezen 
elveink szerint. 

Minden nap keményen dol-
gozunk, óvjuk családtagja-
inkat és ha kell, akár erőn-
kön felül is gondoskodunk 
szeretteinkről, azonban ezek 
mellett sokszor megfeledke-
zünk önmagunkról. A sok te-
endőnk és feladatunk mellett 
fontos, hogy önmagunkra is 
szánjunk időt, és ezt ne csak 
felszínes módon tegyük! Az 
„énidőként” emlegetett szép-
ségápolási rutinunk, esetleges 
edzéstervünk mellett foglal-
kozzunk mélyebbre hatóbban 
egészségünkkel is, figyeljük a 
testünk által küldött jeleket és 
tanuljuk meg, hogy havonta 
néhány perc akár az életün-
ket is megmentheti! Többek 
között erre is emlékeztet ben-
nünket a Rákellenes világnap. 

Február 4-e, a nemzetkö-
zi Rákellenes világnap alkal-
mából az AVON szakértői, dr. 
Drajkó Veronika, Az Emlőrák 
Gyógyításáért Alapítvány el-
nöke közreműködésével ösz-
szegyűjtötték nekünk a nők 
körében egyik leggyakrabban 
előforduló daganatos megbe-
tegedésre, az emlőrákra uta-
ló lehetséges tüneteket, ame-
lyek rendszeres ellenőrzésével 
nagy eséllyel időben észlelhet-
jük a kialakult betegséget: 

Mellben vagy hónaljban ki-
tapintott csomó – A mellrák 
leggyakrabban észrevehető je-

le egy a mellben, a hónaljban 
vagy a kulcscsont alatti terüle-
ten kitapintható csomó, amely 
a legtöbb esetben nem jár fáj-
dalommal.

Valamelyik mell, vagy 
egy részének duzzanata - 
Mellünk a menstruációt 
megelőző napokban, vagy 
várandósság alatt is meg-
duzzadhat, tapintása fájdal-
mas lehet, azonban melleink 
alakjának/méretének szokat-
lan megváltozása, vagy a két 
mellünk között hirtelen ki-
alakuló asszimetria a mellrák 

jele lehet. A mellek méreté-
nek hirtelen csökkenésére is 
fontos odafigyelnünk.

A bőr textúrájának meg-
változása – Bőrünk szabad 
szemmel látható, vagy kita-
pintható megváltozása, irri-
tációja is jelezhet számunk-
ra. Gyakori a szakértők által 
narancshéj tünetnek nevezett 
elváltozás, amikor a mell bő-
rén a narancs héjára emlékez-
tető kis gödröcskék jelennek 

meg, a pórusok jól láthatóan 
kitágulnak.

Piros folt vagy kiütés a 
mell bőrén és/vagy a mellbim-
bó körül - Bőrünk textúrájá-
nak változása mellett a mellen 
megjelenő foltok, vagy a mell-
bimbó kivörösödése, megvas-
tagodása is utalhat emlődaga-
natra.

Mellbimbó fájdalma, meg-
változása – Mellrákra utalhat, 
ha saját magunkhoz képest 
megváltozik mellbimbónk. 
Ha szokatlan fájdalom lép fel, 
ha mellbimbónk befelé for-

dul, helyzete, alakja vagy szí-
ne megváltozik, mihamarabb 
forduljunk orvoshoz.

Mellbimbó váladékozása – 
Várandósság és szoptatás idő-
szakában normális a mellbim-
bók váladékozása, azonban 
ezek hiányában komoly prob-
lémát jelezhet. A mellbimbó 
pirosas, zöldes vagy szagos 
nedvedzése a mellrák mellett 
akár az agyalapi mirigy meg-
betegedésére is utalhat.

Fájdalom jelentkezése a 
mellben vagy a hónaljban – 
A mellrák láthatatlan és ki-
tapinthatatlan tünettel is je-
lentkezhet. Ha ciklusunkkal 
összeegyeztethetetlen, nem 
múló fájdalmat tapasztalunk 
mellünkben vagy hónaljunk-
ban érdemes orvoshoz fordul-
nunk.

„Az időben felismert mell-
rák nagy eséllyel gyógyítha-
tó, ezért is kulcsfontosságú, 
hogy a nők havonta egy-
szer végezzék el a mindössze  
5 percet igénybe vevő em-
lőönvizsgálatot. Habár az 
érintettek sok esetben ma-
guk észlelik először a mell-
rákra utaló jeleket, fontos 
megjegyeznem, hogy az ott-
honunkban elvégzett ön-
vizsgálat nem helyettesíti a 
mammográfiás vagy emlő-
ultrahangos vizsgálaton való 
rendszeres részvételt, hiszen 
vannak olyan esetek, amikor 
csak orvosi berendezésekkel 
vesszük észre a rosszindulatú 
daganatot” – nyilatkozta Dr. 
Drajkó Veronika, Az Emlőrák 
Gyógyításáért Alapítvány el-
nöke. „Amennyiben valaki 
bármely, mellrákra utaló tü-
netet észleli magán, haladék-
talanul keresse fel háziorvosát 
és kérjen beutalót szakorvo-
si vizsgálatra!” – tette hozzá 
a szakértő.

A mindennapi rohanásban 
fontos, hogy ne feledkezzünk 
meg önmagunkról. Ismerjük 
testünket és figyeljünk jelzé-
seire, a rendszeres szűrővizs-
gálatok mellett, végezzünk ha-
vonta egyszer emlőönvizsgá-
latot. Egészségünk a saját fe-
lelősségünk, amelyet óvnunk 
kell, hiszen szeretteinknek 
még sokáig szükségük lesz 
ránk!

Felelősek vagyunk egészségünkért
Hét tünet, ami mellrákra utalhat 
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Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Lassan két éve az 
életünk része a 
pandémia. Ennek során 
szerzett gyakorlati 
tapasztalatok 
megváltoztattak 
néhány dolgot az 
iskolai és óvodai 
járványkezelésben is. 
Most összeszedtük 
az aktuális, fontos 
információkat.

A koronavírussal kapcsolat-
ban hozott járványkezelési 
szabályok már sokszor változ-
tak.  Mivel 2021 decemberéig 
a 12 év alatti gyerekek nem 
kaphatták meg a koronavírus 
elleni oltást, ezért az általános 
iskolák alsó tagozatára más 
szabályok vonatkoztak az el-
múlt évben, mint a felsőbb 
évfolyamokra. 

Azonban változott az eljá-
rásrend, mert már az ötéves-
nél idősebb korosztályt is olt-
hatják Pfizer-vakcinával. Ezért 
2022. január 15-től a korábban 
csak a 7–12. évfolyamon alkal-
mazott iskolai járványkezelési 
protokoll már az 1–6. évfolya-
mon is használható. Tehát az 
általános iskolákba járó 5–11 
éves korosztály számára sem 
rendelhető már el teljes osz-
tályokra vonatkozó karantén. 

Ha egy diák igazoltan ko-
ronavírus-fertőzött, hét napra 
karanténba kerül. A többi, már 

oltott – és negatív gyorsteszttel 
bíró – gyermek számára azon-
ban nem rendelhető el tanítá-
si szünet vagy online oktatás, 
mert egy vagy több osztálytár-
suk megbetegedett. Azok az ol-
tatlan gyerekek, akik egy iga-
zoltan koronavírus-fertőzött 
gyermekkel kapcsolatba kerül-
tek, kontaktszemélynek minő-
sülnek. Esetükben 5 napig tart 
a karantén. 

Az igazoltan koronavírus-
fertőzött gyerekek a hétnapos 
karantént követően csak ak-
kor mehetnek vissza közös-
ségbe, ha három napja lázta-
lanok, és a légúti tüneteik is 
megszűntek. Ugyanakkor a 
karantén előbb is feloldható, 
amennyiben a gyermek három 
napja tünetmentes, és a tüne-

tek kezdetétől számított ötödik 
napon negatív gyorsteszttel bi-
zonyítja, hogy meggyógyult a 
fertőzésből. 

  A térség oktatási és neve-
lési intézményeibe járó gyere-
kek szüleitől változatos hírek 
érkeznek. Azonban az egy-
értelműen látható törekvés, 
hogy minden intézményveze-
tő igyekszik az  intézményi élet 
legbiztonságosabb megszerve-
zésére. 

Településünkön Schinogl 
Ferenc Tamás a Fekete István 
Általános Iskola intézmény-
vezetője határozatot adott ki, 
amelyben az összes osztály-
nak és csoportnak háromna-
pos rendkívüli szünetet rendelt 
el január 26-tól január 28-ig. 
Mint a településünk hivatalos 

közösségi média oldalán köz-
zétett indoklásban is olvasha-
tó, az iskolában a tanulói hi-
ányzások, valamint több peda-
gógus keresőképtelensége mi-
att az oktatás megszervezése 
nem lehetséges. 

A Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde január kö-
zepén szintén több tájékozta-
tást tett közzé a hivatalos fó-
rumokon.  A Nyuszi, a Tigris 
és végül a Füles csoportba já-
ró gyerekek is járványügyi zár-
lat alá kerültek. Mert a cso-
portban dolgozó munkatársak 
közül  Covid-19 megbetege-
dést mutattak ki pozitív ered-
ményt mutató léguti mintavé-
tel során.  

Az intézmény vezetője 
Rendné Pocsai Izabella min-
den szülőt arra kért, hogy a 
szülő ne vigye, vagy ahogy 
idejük engedi jöjjenek miha-
marabb a gyermekekért.

Az oltatlan gyermekek 
kontaknak számítanak, így ők 
az intézményt a csoportzárlat 
ideje alatt nem látogathatták. 
A Népegészségügyi Hivatal 
azt javasolta, hogy a testvé-
rek, akik más csoportba vagy 
intézménybe járnak szintén ne 
menjenek közösségbe, hanem 
megfigyelésen tartsák otthon a 
testvért is. A járványügyi ren-
delkezések alatt a Micimackó 
csoport és a bölcsőde végig 
működött. 

Oktatás és nevelés,  
ha támad az Omikron
Aktualitások az iskolai járványkezelésről Kulcson 

 Januárban az óvoda három csoportjában is  
járványügyi zárletra került sor
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