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Az Önkormányzat „tartalék” tűzifájáról
A három héttel ez előtti rendkívül hideg időjárás több családot,
háztartást is meglepetés szerűen ért. Különböző okokból
kifolyólag igen-igen határesetet eredményezett ez az idő. A
szerencse csak az volt, hogy mindez néhány napig tartott.
Többeknek, szinte semmilyen tüzelő anyaguk nem állt
rendelkezésre. Több személy kereste meg az Önkormányzatot,
hogy nyújtson rendkívüli segítséget azzal, hogy az úgynevezett
„Sütő-féle” udvarban lévő fából adjunk tüzelőt. Nem
szívtelenségből nem adtunk, hanem az miatt, mert ha egy
személynek adtunk volna, milyen indok alapján nem adunk a
többi sok-sok hasonló helyzetűnek. Szét fogjuk azt a fát is
osztani, de nem egyszerű kérés alapján. Egyéb iránt a falu több
pontján, az áramszolgáltató által levágott veszélyes faágakat amelyek ottmaradtak a levágás helyén -, legalább tíz olyan
személynek felajánlottuk, aki segítségért fordult a rendkívüli
hidegben. Mindennek ellenére csak töredékét vitték el, senki
nem tülekedett érte.
Az állam által „garantált” és már „megszokott” szociális tűzifa
mennyisége mindig is bizonytalan tényező! Erre egy-egy téli
időszak átvészelését alapozni senkinek nem szabad! Legjobb
példája ennek az, hogy a legutóbb kiosztható szociális tűzifa
mennyisége kétszerese volt a megelőző évinek, de nem biztos,
hogy ez ebben az évben is így lesz! Így, tisztelettel kérünk
mindenkit, hogy a minimálisan szükséges téli tüzelőjéről már év
közben gondoskodni szíveskedjen, hogy ne legyen ilyen
veszélyes helyzetben senki!
A hó eltúrásáról
A közelmúltban, kettő nap alatt lehullott, jelentős mennyiségű hó
mindenkit váratlanul ért. Már elszoktunk tőle, pedig évtizedekkel
ezelőtt a mostani mennyiség nem is számított rendkívülinek!
Amióta autónk van, természetes, hogy használni is kívánjuk,
nem csak nézegetni! Sajnos, azzal is szembesülnünk kell, hogy
esetenként, valamilyen oknál fogva még sem tudjuk használni.
Például azért nem, mert nincs letúrva az utcán a hó és nem
tudunk kijönni az utcából! Ez nagy baj, mert pontosan akkor a
legfontosabb egy jármű, amikor nem tudjuk használni. Az is egy
ilyen probléma lehet, amikor szerelőnél van néhány napra, vagy,
netán attól hosszabb időre. Akkor sem tudjuk használni! Na, de
komolyra fordítva a szót:
Most előfordult és egészen biztosan más hasonló esetben is elő
fog fordulni az, hogy nem tudja mindenki használni a járművét,
mert előtte valamilyen oknál fogva nem lesz eltúrva a hó. Amit a
„mi hótúrónkról”, Hegedűs Sándor-ról tudni kell, hogy elsődleges
feladata az országos közutak hótól való megtisztítása. Aki nem
tudná, szerződése van a hóeltakarításra az államilag erre a
célra (is) kijelölt céggel, közismert nevén a KPM-el. Amíg ezeket
a feladatait el nem végezte, sajnos a falu utcái (kivéve a főutca)
másodlagosak! Nem hinném, hogy fel kívánná bontani a
szerződését az miatt, hogy a faluban „túrhasson” előbb. Így, hát
marad az a lehetőségünk, hogy várunk türelemmel arra, hogy a
falu utcái is le legyenek túrva. Azok közül is előbb a járatosabb
utak és utána a kevésbé jártak. Ha valaki úgy gondolná, hogy
az Önkormányzat traktorjával is lehetne „túrni”, akkor erre két
olyan okot tudok a mostani hóesés kapcsán mondani, amely
miatt ez nem jöhetett létre:

1. Az önkormányzat traktorja „játékszer”, komoly beavatkozásra
alkalmatlan. 2. Akivel ezt a munkát lehetett volna csinálni, akire rá
lehetett volna bízni az Önkormányzat kis traktorját a hótúrási
munkákra, az pont ifj. Hegedűs Sándor a falu tanyagondnoka, aki
az apja vállalkozásának nagyteljesítményű, arra alkalmas
traktorjával TÚRTA A HAVAT A FALUBAN! AZ APJÁVAL EGYÜTT!
Tudjuk, bosszantó a hó, meg sok minden más is, de egy kis
türelmet és megértést kérnénk azoktól, akik úgy gondolják, hogy
másodrangú polgárai a falunak! Nincs senki hátrébb rangsorolva!
Ha bárkinek van alternatív javaslata a jövőbeni „hótúrásra”,
szívesen várjuk azt!
És a segítségüket és türelmüket is várjuk minden területen, mert
az Önkormányzat egyedül nem fog tudni minden problémát
orvosolni!
A felújított „KÖZSÉGHÁZA” és a „KÖZÖSSÉGEK HÁZA”
ünnepélyes átadása
A március 17-én megtartott ünnepélyes átadónkra, a rossz idő
ellenére a személyre szóló- és a kiplakátolt meghívónkra szép
számmal jöttek el érdeklődők. Ünnepélyes köszöntőt a
polgármesteren kívül Dr. Hargitai János, térségünk országgyűlési
képviselője mondott és a jelképes szalag átvágást is Ő tette
meg. Köreinkben köszönthettük horvátországi magyar barátainkat
is, Sipos Sándort, a darázsi járás elöljáró helyettesét és lányát,
Sipos
Krisztinát,
a
Horvátországi
Magyarok
Ifjúsági
Közösségének elnökét, valamint Závoczky Szabolcsot, a DunaDráva Nemzetei Park Igazgatóság igazgatóját. Mindenki
megtekinthette belülről is a felújított épületeket. Szívesen láttuk a
falu lakosságát, vendégeinket az ünnepséget követő
állófogadásunkon. A volt tejcsarnok és lakóház épületében
kialakított „KÖZÖSSÉGEK HÁZA” a jövőben Kölked nemzetiségi
önkormányzatai és társadalmi szervezetei részére nyújt kulturált
elhelyezést. Négy iroda helyiség, kettő vizesblokk és közlekedők
lettek kialakítva. Az épületbe a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kölkedért
Közalapítvány, a Botond Horgász Egyesület, a Polgárőrség, a
Kölkedi Lövész Sport Klub és a tanyagondnok fog beköltözni.
Munkaidőben a felújított épületeket továbbra is, bárki
megtekintheti. A következő, hasonló léptékű munka a régi
óvodában lévő védőnői épületrész és nyugdíjas klub felújítása
lesz, amelynek kivitelezése áprilisban kezdődik.
Civil szervezeteink pályázatai
A Kölkedi Lövész Sport Klub és a Kölkedi Sport Egyesület
március 14-én, külön-külön nyújtott be pályázatot a sportpálya
meglévő
épületéhez
csatlakoztatott,
esővédő
előtető
hozzáépítésére. Az épület keleti és déli homlokzatához készülne
a tető. A két egyesület külön-külön szakaszolt részre pályázott,
együttesen 4.425.000,- forint támogatásra.
Ezen kívül a Kölkedi Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez nyújtott be pályázatot még a tavalyi évben egy
eredményjelző berendezésre, a múlt héten pedig egy
defibrillátorra.

Horgászat tiltása a „Majális park”-ban lévő kis tóra

Tájékoztató Felhívás és Kérés!

A hatályos halászati törvény értelmében a „Majális park”-ban
(az iskolával szembeni park) lévő kis tóban a jövőben
„HORGÁSZNI TILOS”! A horgászat hatályos törvényen felüli
tiltását az is indokolja és megerősíti, hogy a 2017. évben
gátlástalanul megnövekedtek a felnőttek általi horgászatok is! A
felnőttek között akadtak olyan Kölkeden és más településen
élők is, akik „piaci alapon” lerabolták a kis tó halait.
Horgászbolti értékesítésre vitték a csalihalakat! Sajnos a
kölkedi gyerekek és a felnőttek közül néhányan kritikán aluli,
szemetes környezetet hagytak maguk mögött!
Mivel horgászat szempontjából a törvényeknek megfelelni a
tóval nem tudunk, a horgászat következtében kialakult
gusztustalan környezet kezelhetetlen és a tó funkciója dísztó –
és nem horgásztó -, ezért a jövőben „MINDENKI SZÁMÁRA,
MINDENFÉLE HORGÁSZAT TILOS”!!!
Mindenki megértését köszönjük!
Csomor Tibor - polgármester

Kölked Község polgármestereként értesültem arról, hogy az
Általános Iskola Szülői Közösségének elnöke Csötönyi Zsoltné
lett.
Erről a tényről szeretném tájékoztatni a falu lakosságát,
vállalkozásokat! A Szülői Közösség több alkalommal szokott
különböző rendezvényeket megszervezni! Ezek között vannak
olyan
jótékonysági
kezdeményezések,
megmozdulások,
amelyek során a Szülői Közösség leginkább tárgyi, kivételes
esetekben pénzbeli támogatásokat is szokott kérni.
A Csötönyi Zsoltné vezette Szülői Közösség ebben a
megbízatásában hivatalos személyként jár el, ezért kérjük, hogy
fogadják bizalommal az Ő munkájukat, mert azt egy közösség,
az iskolás gyerekek érdekében teszik. Régebben is úgy történt,
hogy a Szülői Közösség folyamodott támogatásokért,
felajánlásokért. A cél ugyan az maradt, továbbra is fogadják a
Szülői Közösséget és az új vezetőjüket, Csötönyi Zsoltnét is soksok szeretettel!
Bízom abban, hogy a megfogalmazott ajánlásommal az Iskola
Vezetése is támogatólag egyetért!
Csomor Tibor polgármester
A kölkedi fehér Gólya Óvoda hírei

Felhívás – támogatás a kölkedi templom új toronyórájára!
A Mohács-Kölkedi Református Társegyházközség pályázaton
elnyert támogatásból fel fogja újítani a kölkedi református
templomot. A torony új lemezburkolást, a tető új cserépfedést
fog kapni, a tető faszerkezet szükség szerinti cseréjével,
megerősítésével, javításával. Kívülről le is lesz festve a
homlokzat és a kerítés is megújul.
Sajnos a működőképes toronyórát nem lehetett beépíteni a
pályázatba. Viszont jó lenne, ha a felújítással együtt egy új
óraszerkezet, új számlappal is elkészülhetne. A Református
Társegyházközség
anyagi
lehetősége
az
új
óra
megfinanszírozását nem teszi lehetővé. Az új óra elhelyezését
Kölked Község Önkormányzata is fogja anyagilag támogatni.
Mind a Mohács-Kölkedi Református Társegyházközség, mind
pedig Kölked Község Önkormányzata kéri a falu lakosságát,
hogy anyagi lehetőségeik függvényében, adományaikkal
támogassák az új óra megvalósulását.
Adományaikat elismervény ellenében leadhatják a kölkedi
presbitériumnál, vagy az Önkormányzatnál!
Köszönettel:
Kölkedi
Önkormányzata

Presbitérium,

Kölked

Község

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a kölkedi kismamákat, hogy a védőnői rendelő
felújítása április közepén megkezdődik! Hozzávetőlegesen
szeptember végéig a védőnői szolgálat a volt orvosi rendelőben
kap elhelyezést, így majd oda kell menni a kismamáknak!
Könyvtári hírek
Könyvtárunk 2018-ban a Mátyás Emlékév alkalmából több
programra hívja az érdeklődőket, főleg a gyerekeket. Elsőként
Mátyás király születésének 475. évfordulójára, február 23-ra
rajzversenyt hirdettünk pajzskészítés címmel. A pályázatra 41
alkotás készült, értékelésük még folyamatban van. 2018.
február 26-án Burján István a Janus Pannonius Néprajzi
Múzeum főmúzeulógusa egy interaktív előadás keretében egy
olyan Mátyás mondát ismertetett meg az alsós kisdiákokkal,
mely az előadó szülőhelyének és Kölked testvér településének,
Vörösmart nevének eredetéről szólt. A gyerekek sok új
ismerettel gazdagodtak. További programjainkról folyamatos
tájékoztatást adunk.
Vincze Józsefné – könyvtár vezető
Iskolai Szülői Közösség
2018.02.16.-án tartottuk meg az iskolai farsangi bálunkat.
Szeretném megköszönni a Tanárok és a Szülök segítségét.
Külön köszönet azoknak, akik a tombola tárgyakat ajánlották
fel, és Balogh Józsefnek (LOKINAK) a zenei szolgáltatásért.
Csötönyi Zsoltné - iskolai szülői közösség elnöke

Elkezdődött egy újév, a téli szünet után kipihenve, örömmel
érkeztek ovisaink.
A jótékonysági bálon gyűjtött pénzből a karácsonyfa alá került
mindkét csoportnak egy – egy akvárium, melyet január első
hetében be is üzemeltünk. Aranyhalacskák laknak benne, melyet
a gyerekek etetnek nap, mint nap.
A farsang időszaka vidáman, programokkal teli telt.
Alkotó kedvű ovisaink Timi óvó nénivel vendégségben jártak a
Hotel Béda Idősek Otthonában, ahol közösen készítettek
álarcokat, farsangi díszeket az otthon lakóival.
Szinte minden alkalmat megragadunk mind az óvoda, mind az
Idősek Otthona részéről a közös tevékenységekhez, mert örömet
okoz a gyermekeknek és gyermekzsivajt visz a Hotel Béda falai
közé.
Meglátogattak bennünket idén is a busók és a sokáclányok.
Szabó Zsuzsanna vezetésével bemutatták a Mohácsi busójárás
történetét, eszközeit. E program hagyománnyá vált már, nagyon
hálásak vagyunk Zsuzsiéknak, ezúton is köszönjük szépen a
tartalmas programot.
A szülői közösségünk kezdeményezésében és szervezésében
február 9.-én farsangi délutánt rendeztek a kultúrházban.
Tengeri Attila zenés műsorát, az óvoda dolgozóinak nyitó táncát,
a gyermekek felvonulását és az utána következő játékos, táncos
délutánt a tombola sorsolás zárta.
Szeretnék gratulálni a szülőknek ehhez az ötlethez, és a sikeres
megvalósításához. Azt gondolom igazán jól sikerült rendezvényt
tudhatnak maguk mögött, ahol a kicsik felszabadultan, jól érezték
magukat.
Hárich - Honvéd Anita - óvodavezető
Óvodai Szülői Közösség
Köszönet az óvodai farsangi bál szervezésében résztvevőknek
és a tombola tárgyakat felajánló támogatóknak.
Balogh Éva – óvodai szülői közösség elnöke
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Köszönetünket fejezzük ki a Polgármester Úrnak és a Képviselő
– testületnek, hogy minden igényt kielégítő irodahelyiséget
biztosítottak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára az új
KÖZÖSSÉGEK HÁZÁBAN.
Horváth Erzsébet RNÖ elnöke
Legközelebbi rendezvények
Március 25.: Kölked – Hidas focimeccs
Március 27.: Húsvéti nyílt nap az oviban
Helyszín: Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
Március 29-április 3-ig: Tavaszi szünet
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola és Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
Március 31. 20ºº órától: Húsvéti batyus bál
Helyszín: Népház a Kölkedi Önkormányzat szervezésében
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