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Kérjük, hogy az Ön által támogatni kívánt célt
(kultúra, oktatás, sport, önkéntes tûzoltók,
civil szervezetek stb.) szíveskedjen megjelölni
a felajánláskor, illetve csekken történõ befizetéskor a
közlemény rovatban!

Megjelenik 450 példányban KÖLKEDEN és ERDÕFÛN

Kölked Község Önkormányzata
Képvisel -testülete
valamint jómagam nevében
Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Évet Kívánok
Kölked Község és Erd f
minden lakosának!
Csomor Tibor polgármester

Köszönjük

Csoknya Sándornak az Önkormányzatnak és az óvodának
ajándékozott fenyõfákat.

Tájékoztatás

A szociális tûzifa igénylés meghirdetése igazából nem nevezhetõ
sikeresnek. Bár az Önkormányzat hatályos rendeletének megfelelõen
 a szokásos helyeken való kifüggesztéssel  lett meghirdetve az
igénylés lehetõsége, ennek ellenére több család errõl nem értesült,
így igénylésüket sem tudták benyújtani. A jövõben minden háztartást
értesíteni fogunk hasonló lehetõség esetén és kérem mindazon
polgárok megértését, akik most nem részesülhettek ebbõl a
támogatásból.

Felhívás!

Tisztelt Kutyatartók! A közelmúltban közterületen, felügyelet
nélküli kutyák kisgyermekeket támadtak meg. Szerencsére sérülés
nem történt. Kérünk minden kutyatartót, hogy biztonságos, zárt
körülmények között tartsák állataikat. Senki ne reménykedjen abban
 ha személyi sérülés is be fog következni, bárkivel szemben ,
hogy nem lesz hatósági nyomozás és meg lehet úszni. Higgyék el,
nagy a valószínûsége annak, hogy ilyen esetben megtalálják a kutya
tulajdonosát. Az Önkormányzat már a közeljövõben lépéseket fog
tenni a szabadon mászkáló kutyák befogására és ártalmatlanítására.
Mindannyiunk érdekében köszönöm együttmûködésüket.
Felhívjuk minden, üresen álló lakóingatlannal rendelkezõ
tulajdonos figyelmét, hogy a háztartási hulladékot elszállító cég felé
még ez évben  Önkormányzati igazolással  jelezzék ingatlanuk
használaton kívüliségét a szemétszállítási díj megfizetésének
elengedése miatt. Akik ez évben kértek már ilyen mentességet,
azoknak is meg kell újítani, minden évben! Amennyiben ezt nem
teszik meg, úgy a szolgáltató ki fogja bocsájtani a számlát és
feltételezhetõen ezeket utólag már nem fogja visszavonni. Adott
éven belüli mentesség az ingatlan használaton kívüliségéig érvényes.
Ha nem veszik igénybe a szolgáltatást, Önöknek akkor is fizetniük
kell!

Figyelem!

Elõzetes figyelem felhívás! Több kormánydöntés alapján,
feltételezhetõen jelentõs mértékben, az Önkormányzat beleszólási
lehetõségétõl függetlenül meg fog változni az egyes szociális
ellátások és járandóságok köre, igénylésének és folyósításának
feltételei. Kérjük, Önök is figyeljék a híradásokat! Amint
Önkormányzatunk is rendelkezik konkrét információkkal, törvényi
kötelezettségekkel, a lakosságot idõben tájékoztatni fogjuk.
Csomor Tibor polgármester

SZMK hírek

A 2014-2015-ös tanévben a Szülõi Közösség a Mikulás disco
megrendezésével és lebonyolításával kezdte meg éves tevékenységét
a DÖK segítségével.
A Mikulás már a délelõtt folyamán meglátogatta iskolásainkat
és átadta az ajándékcsomagokat, így a délutáni zenés rendezvényen
a zene a tánc és a szórakozás vette át a fõ szerepet.
A hangulatfelelõsök Müller Máté (DJ FiBi) és DJ. Fodor voltak.
Köszönjük nekik a jó hangulatot.
A büfében sütemény, szendvicsek és zsíros kenyér, pattogatott
kukorica és ropi is várta a gyerekeket illetve málnaszörp gyümölcslé
és tea oltotta szomjat. Köszönet illeti Habling Imrénét a tea
elkészítéséért.
18 órakor kezdõdött a tombolasorsolás, ahol minden nyeremény
gazdára talált. A fõdíj egy ínycsiklandó csokitorta volt, melyet Késics
Anikó készített. Hálásan köszönjük felajánlását.
Ezenkívül köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult a rendezvényhez: süteménnyel, szendviccsel,
tombolatárggyal.
Kellényi Zoltán sok éve biztosítja számunkra ingyen a szódavizet.
Ezúton is köszönjük Neki!
A disco bevételébõl a Karácsonyi ünnepségre
ajándékcsomagokat készítünk az iskolás gyerekeknek, amit a
Karácsonyi mûsor után osztunk majd ki.
A következõ rendezvényünk a Farsangi Karnevál lesz, melyrõl
késõbb adunk pontos tájékoztatást.
Szeretném megköszönni az aktív Szülõi Közösség munkáját!
Tisztelettel: Kun Csabáné, SzMK elnök

Iskolai hírek

Novemberi kirándulás
November 21-én, egy csípõs, szeles péntek reggelen iskolánk
45 fõs csoportja indult kora reggel egy autóbuszos kirándulásra,
melynek költségeit intézményünk pályázati úton nyerte el.
Elsõ állomásunk Ópusztaszer volt, a Nemzeti Történeti
Emlékpark. A Feszty-körkép megtekintése után, kisebb csoportokban
jártuk be a park területét. Megnéztük az Árpád-emlékmûvet, a
Tiszai halászat, fafeldolgozás emlékhelyét a tóparton, az Õseink
nevet viselõ kun szoborpárt, a skanzent s a jurtákat.
Kora délután utaztunk tovább, következõ úti célunk, Szeged felé.
Ezúttal nem a nagyváros épületeit, múzeumait vettük célba, hanem
az 1989-ben létesített Vadasparkot. Bebarangoltuk az állatkert sok
hektáros területét. Megnéztük az egyes kontinensek jellemzõ
élõlényeit. Igazi különlegességeket is láttunk: szibériai tigrist,
sörényes hangyászt, szurikátákat, arapapagájokat, különleges
békákat.
Mivel egészen zárásig maradtunk, lehetõségünk volt olyan ritka
események megfigyelésére, mint oroszlánok etetése, fókaetetés ill.
fóka-bemutató.
Hogy éreztük magunkat? A gyerekek mondataival kifejezve:
Nagyon jó volt! Mikor megyünk újra?
Deméné Elekes Ágnes igazgatóhelyettes
Cipõsdoboz pályázat
Sikeresen lezajlott a Karácsonyi cipõsdoboz pályázat. Annak
ellenére, hogy az iskola facebook oldalán közzétett felhívás nem
hozott túl sok támogatót, 116 dobozt sikerült megtölteni
ajándékokkal. A mi dobozainkat egy másik intézmény rászoruló

gyerekei között fogják szétosztani. Karácsonyi mûsorunk után
iskolánk tanulói is kapnak egy-egy teli cipõsdobozt, melyet egy
másik pályázó iskola gyûjtött. Köszönet azoknak, akik nem csak
kapni, de adni is szeretnek.
Bende Gáborné DÖK vezetõ
Karácsonyi alkotóház
A hónap elején megtartottuk a hagyományos kreatív,
karácsonyváró délutánunkat. A szülõk közül is néhányan
gyermekükkel együtt alkothattak maradandót. Lehetõség volt
különbözõ technikák kipróbálására. Többféle alapanyag
felhasználásával készültek a díszek: tobozangyalkák, mécses tartók
üvegbõl, térbeli fenyõfa papírból, mézesbáb figurák papírból,
hóember filcbõl, karácsonyfadísz dekorgumiból stb. Kicsik és
nagyok is kipróbálhatták a mézeskalács sütését. Az alkotóházban
felhasznált anyagokat és eszközöket az iskola IPR pénzbõl
támogatta.
Vincze Józsefné alsós munkaközösség vezetõ
Könyvtár idei, IV. rendezvénye
2014. december 12-én a Csurgó zenekar látogatott el
könyvtárunkba. Az öttagú fiú együttes 1995-ben alakult Szekszárdon
és többnyire autentikus népzenét muzsikálnak. Karácsonyi dalaikkal
igazi élményt jelentett az interaktív elõadásuk, mind a gyerekek és
mind a felnõttek számára. A kicsik és nagyok lelkesen vettek részt a
zenés játékban. Köszönjük a péntek délutáni jó hangulatot!
A 2014-es év végéhez közeledve kívánok minden kedves
könyvtárlátogatónak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag újesztendõt!
Vincze Józsefné könyvtáros
Karácsonyi mûsorunkra mindenkit szeretettel várunk 2014.
december 19-én 10.30-kor pénteken az iskola felsõ aulájába!
Köszönjük Elekes Krisztinának az iskola részére felajánlott
karácsonyfát. Az Iskola és Óvoda dolgozói nevében Boldog, békés
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag újévet kívánunk!
Majoros Lajos igazgató

Kölkedért közalapítvány hírei

A Kölkedért Közalapítvány megköszöni az adójuk 1%-át
felajánlók támogatását. 2012-ben 52.900 Ft-tal, 2013-ban 66.138
Ft-tal segítették az Alapítványt céljai elérésében.
A Kuratórium 2014. 11. 28-i ülésén az adók /2012. és 2013. évi/
1%-ából 100.000 Ft-ot határozott meg felosztásra.
A 2/2014. (11.28.) sz. KH értelmében a Kölkedért Közalapítvány
30000 Ft értékben digitális fényképezõgépet vásárol a helyi
Nyugdíjas Klubnak, 35.000-35.000 Ft-ot biztosít a Katolikus és a
Református temetõk ravatalozó drapériájának felújítására.
A közelgõ Karácsony szeretetet és békét sugárzó hangulatával
kívánunk kellemes ünnepeket és egészségben, eredményekben
gazdag új esztendõt Kölked és Erdõfû minden lakójának a
Kuratórium nevében szeretettel és tisztelettel:
Pataki Ferencné, a kuratórium elnöke

Nyugdíjas klub hírtei

 Szeptember 15-én tartottuk meg a III. negyedévi névnapokat.
A Máriákat köszöntöttük egy-egy szál virággal, majd elfogyasztottuk
az általuk készített finom süteményeket és jókedvûen töltöttük el
ezt a szép délutánt.
 Október 17-én a Mohácsi Rendõrkapitányság szervezésében
Csalóka nyugdíjas délután elnevezésû rendezvényen vettünk részt.
mely a mohácsi Kossuth Filmszínházban lett megtartva.
 Október 28-án klubtagjaink közül 9 fõ vett részt
színházlátogatásban. Pécsett néztük meg az Én és a kisöcsém címû
darabot és nagyon jól éreztük magunkat.
 November 14-én tartotta meg a kölkedi óvoda jótékonysági
bálját, melyre mi is meghívót kaptunk. Kilenc klubtagunk vett ezen
részt, és csak gratulálni tudunk a nagyon ötletes és rendkívül jól
elõadott mûsorhoz, melyet az óvónõk és a lelkes szülõk adtak elõ.
 November 15-én tartottuk meg a Nyugdíjas Klubunk
megalakulásának 15. évfordulóját. Ez alkalomból meghívtuk a
Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete részérõl Matis Géza elnök
urat, a mohácsi nyugdíjas klub vezetõjét, Héra Ferencnét, a kistérség
vezetõjét, Siklósi Sándornét és az énekkart. Csomor Tibor

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselõtestületének
ingyenes híradója, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
Felelõs szerkesztõ: Varga Veronika Felelõs kiadó: Csomor Tibor

polgármester urat, Muskát Zoltán alpolgármester urat és a tisztelt
képviselõ urakat, valamint mindazon intézmények vezetõit, akikkel
kölcsönös a kapcsolatunk.
Nagy örömünkre minden meghívott megtisztelt bennünket
jelenlétével.
Köszönjük az óvodás gyermekeknek, az iskola tanulóinak a szép
mûsort és az óvónõknek, tanároknak a közremûködést. Köszönjük
Pettendi Miklósnénak a szép szavalatot. Nagy sikere volt a mohácsi
énekkarnak a vidám dalos szereplésével. Szücs Istvánné, Ilonka néni
pedig egy nagyon szép verset mondott, melynek szintén nagy sikere
volt.
Ezután Óvári Lajosné a klub elnöke vázolta az elmúlt 15 év
munkáját, eredményeit, megköszönte a klubtagok összefogását,
munkáját. Köszöntötte a meghívott két alapító tagot, Katzenberger
Istvánnét és Palásti Lajosnét, akik egészségi állapotuk miatt már
nem tudnak részt venni a klub munkájában. Reméli, hogy a klubtagok
lelkesedése és önzetlen munkája a jövõben is megmarad, hogy még
sokáig ilyen színvonalon tudjanak mûködni.
Matis Géza elnök úr is köszöntötte a klubtagokat, elismerte
munkájukat és a 15 évrõl szóló oklevelet és egy szép virágcsokrot
adott át. Ugyancsak köszöntött bennünket Siklósi Sándorné
térségvezetõ is, és egy fényképalbumot, valamint virágcsokrot adott
a klubtagjainknak.
Kedves vendégeinket megvendégeltük uzsonnával, majd finom
vacsorával, a süteményeket a klubtagok sütötték.
Köszönetet kell mondanunk a Polgármester úrnak és a Képviselõtestületnek, mivel ezen rendezvényünk megvalósításához 50 000
Ft-tal járultak hozzá. Köszönetet kell mondanunk Gerber Györgyné
és Gerber Csabának, mivel 10 000 Ft-ot adományoztak a rendezvény
megvalósításához. Köszönet jár Hegedûs Sándor képviselõ úrnak,
mert 10 liter bort és 1 liter pálinkát ajánlott fel az ünnepségünkre.
Külön meg kell köszönnünk Habling Imréné és segítõinek, mivel
az uzsonnát és a vacsorát teljesen díjmentesen készítették el nekünk.
A vacsora után bál következett, mindenki jókedvûen mulatott,
jól érezte magát, s még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek,
hogy megtisztelt bennünket és együtt ünnepelhettük meg a 15.
évfordulónkat.
 December 8-án tartottuk meg az év utolsó névnapjait.
Szeretettel köszöntöttük az Etelkákat, Évát, Jolánkát, Erzsikéket,
Katalint és átadtuk a szeretet virágait, majd az általuk sütött finom
süteménnyel kínáltak bennünket és nagyon jól éreztük magunkat.
 December 17-én elmentünk az óvodába és elvittük a klubtagok
által vásárolt karácsonyi ajándékot a kis óvodásoknak. Nagyon
örültek a szaloncukornak és narancsnak és a közös karácsonyi
éneklés után kívántunk mindenkinek nagyon boldog Karácsonyt és
sok ajándékot a karácsonyfa alá.
 December 18-án tartjuk a klub karácsonyi ünnepségét. A
hagyományokhoz híven karácsonyfát díszítünk és karácsonyi dalokat
énekelünk és szívünkben készültünk az Adventre, a Karácsonyra.
Minden klubtagnak egy-egy karácsonyi csomagot sikerült
készítenünk, melynek nagyon fognak örülni.
Köszönjük ezt a Polgármester úrnak és a Képviselõ-testületnek,
valamint a Mohácsi Takarék Bank Zrt. vezérigazgatójának, akik
minden évben anyagiakkal támogatnak bennünket, hogy örömet
tudjunk okozni tagjainknak.
 Az idei évben a Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma
vezetõsége meglepetésben részesítette klubunkat, mert egy digitális
fényképezõgépet ajándékozott karácsonyi ajándékként, melynek
nagyon örültünk, mert így minden jelentõs eseményt meg tudunk
örökíteni és nagyon szépen köszönjük a Kuratórium vezetõjének és
tagjainak.

A Nyugdíjas Klub minden tagja áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag újesztendõt kíván a
község vezetõinek, az intézményvezetõknek és a község
valamennyi lakójának.
Óvári Lajosné elnök
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