
Tisztelt Választópolgár! 

 

Ismét eltelt egy év és vele együtt már négy esztendő ebből a választási ciklusból, itt az ideje, hogy igen 

rövid áttekintést tegyünk mi is történt ebben az időszakban. 

Immár húsz éve folyamatosan részt veszek a Képviselő Testület munkájában. Ez rendszeres 

tájékozódást, felkészülést, számos előkészítő feladatot is jelent. 

A képviselői feladatmegosztásból fakadóan továbbra is a környezetvédelem és a turisztika-

idegenforgalom területekkel kapcsolatos teendőket látom el, képviselem a települést különböző 

fórumokon, összejöveteleken. 

A település nagy értéke, vonzereje a Duna. A szomszéd – folyó parti - településekkel ellentétben 

nekünk közvetlen a kapcsolatunk a folyóval, bármilyen alacsony vízállás mellet is elérhető a kulcsi 

partszakasz, vele együtt a Hajóállomás is.  

Régóta próbáljuk a Hajóállomás turisztikai kihasználását növelni, azonban az igen rövid nyári szezon, 

valamint a működtetéshez elengedhetetlen idegenforgalmi szakember. Dolgozunk azon, hogy 

országosan, minél szélesebb körben megismertessük ezt a szép helyet, de ennek az eredménye csak 

hosszabb idő múlva születhet meg. Ezért úgy döntött a testület, hogy addig is megpróbáljuk kiadni 

vállalkozónak működtetésre. A megállapodás tartalmazza, hogy a községi rendezvényeink, a közösség 

hozzáférése továbbra is biztosított legyen. 

Az ugyancsak régóta tervezett evezős megállóhely megépítése érdekében az első pályázati kiíráshoz 

nem csatlakozhattunk az akkor még zajló partfal-védelmi beruházás, valamint a terület (ingatlan 

nyilvántartási) rendezetlensége miatt. Azóta ezek az akadályok elhárultak, és amint újabb pályázati 

lehetőség adódik, tovább dolgozunk a megvalósítás érdekében. Addig is folyamatosan kell tudatosítani 

a lakosság körében ezt a páratlan lehetőséget, hogy minél többen látogassák a Duna partunkat, 

érezzenek rá a vízi sportok ízére, vagy „csak” egy kellemes sétát tegyenek, élvezzék a jó levegőt, a szép 

látványt. 

Tevékenységem másik fő területe a környezetvédelem. Régóta figyelemmel kísérem községünk 

környezeti állapotát, annak változásait. 

A hagyományos tavaszi szemétgyűjtésre – melyet döntően iskolás diákjaink végeznek – idén iskolai 

okok miatt - később került sor, ennek révén most is több tonna hulladéktól szabadultak meg 

közterületeink. Köszönet érte a résztvevőknek, kiemelten a tanuló ifjúságnak. 

Szinte minden település folyamatosan küszködik az illegálisan lerakott szeméttel, egyéb hulladékkal, 

sajnos Kulcson sincs ez másképp. A kialakuló depókat jelentős költséggel szállíttatja el az 

önkormányzat, de újra elkezdődik a szemét lerakása. A lakosság ezen része képtelen felfogni, érzékelni 

azt a kárt, melyet a természettel, a környezetünkkel szemben elkövet. Büntetés kiszabása csak a 

tettenérés esetén lehetne, de erre igen ritkán nyílik lehetőség. 

A már húsz éve húzódó környezetvédelmi beruházás a csatornahálózat kiépítése tavasszal végre 

megkezdődött. A beruházás kivitelezése, nem a község kezében van, de folyamatosan nyomon 

követjük a kivitelezési munkákat, ha kell, észrevételt teszünk. Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy a 

kivitelezők együttműködően végzik munkájukat.  A csővezetékek lefektetése, a bekötések kialakítása 

során fel kell vágni az útburkolatot szakaszonként, a napi munka végeztével a kivitelező betemeti és 

lezárja kőszórással az elkészült részt, ezzel is mérsékli az építéssel járó kellemetlenségeket. A 

legforgalmasabb utakon ideiglenes aszfalttal zárják a felszínt, véglegeset csak a beruházás teljes 

lezárása, a közmű átadásával kaphatnak. A beruházási ütem csak ezután éri el a nehezebb területeket, 



(meredek, szűk utcák), itt az eddigieknél is nagyobb türelemre, megértésre lesz szükség, melyet ezúton 

is megköszönünk. 

A Kossuth Lajos utcai járda megépítése semmiképp sem várhatott a közmű megépítése utáni időre a 

pénzügyi elszámolási kötelezettség záros határideje miatt. Sikerült elérni mindkét kivitelezővel, hogy 

úgy szervezzék munkájukat, amely révén nem akadályozzák egymást, nem okoznak kárt a már 

megépült szakaszokon.   

Több mint egy éve nyertük el a középületeink fűtését szolgáló, megújuló energiaforrással – faaprítékkal 

– működő távhőt szolgáltató erőmű megépítésére benyújtott pályázatot. A tervezés, az 

engedélyeztetési eljárások – számos hatóság, hivatali határidők – igen sok időt vettek el, de jelenleg 

már a közbeszerzési eljárás zajlik, ami után jövőre végre megkezdődhet a kivitelezés. 

Több befogadott pályázatunk elnyerése szolgálna forrásul településünk arculatának kialakítására, 

szépítésére, azonban az elbírálás nagyon sokat csúszik a beadáskor ígérthez képest, így ki kell várni a 

döntéseket. Amire van forrásunk, ott a kivitelezés már elkezdődött – a Faluház mögötti terület. 

Képviselői kezdeményezésére október végén - két délelőttöt rászánva - közösségi munkával 

megtisztítottuk a régi (katolikus) temető-részt, a közmunkásokkal közösen mintegy 15-20 fő 

részvételével. Ezzel méltó körülmények jöttek létre halottak napi kegyeleti emlékezésekhez. Köszönet 

mindenkinek a munkájáért. 

Minden évben elkészítjük, és jelenleg is dolgozunk képviselő társammal a 2018. évi Kulcs község 

környezeti állapotáról szóló helyzetértékelésen, mely a decemberi testületi ülésen kerül benyújtásra. 

 

Egyéb tevékenységeim keretén belül évek óta részt veszek a községi, állami ünnepek 

szervezésében, kulturális és egyéb rendezvények megvalósításában. 

Nyaranta kiemelt feladat az augusztus 20-i Szent István napi községi ünnepség méltó megrendezése, 

melyet a hagyományos Kupac-túrával közösen tartottunk a Kulcsi Baráti Körrel és a Jövő Kulcsa 

Egyesülettel. Köszönet a lelkes szervező csapatnak a sok munkájáért, a sikeres lebonyolításért. 

Évről-évre megemlékezünk minden ősszel Halottak Napja körül a település Hőseiről és Áldozatairól. Így 

volt ez idén is október 31-én, amikor kis ünnepség keretében leróttuk kegyeletünket, elhelyeztük az 

emlékezés virágait. 

Fiatal korom óta érdeklődöm településünk története iránt, fontosnak tartom a hagyományok ápolását, 

új hagyományok „teremtését”, a közösségi- szellem,- gondolkodás fenntartását, erősítését, és ennek 

érdekében igyekszem minél többet megtenni. 

Bővebb tájékoztatásra szívesen állok rendelkezésre személyes találkozás keretében is. 

 

Oberrecht Tamás 

 


