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Kölked honlapján (kolked.hu)
●
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Nem rendszeresen minden háztartásban (papír alapon)

Az Általános Iskola Épületének energetikai felújítása
169.405.040,- Ft támogatásban részesült!
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a TOP-3.2.1-16-BA1-201700002
azonosítószámon
nyilvántartott,
Kölked
Község
Önkormányzata által benyújtott pályázatot a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága vezetője 169.405.040,- Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte! A jó hírhez hozzá tartozik az is, hogy a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által kiírt megyei pályázatot
előzetesen a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottsága értékelte és támogatólag terjesztette fel
az Államtitkárság felé.
A beruházás az iskola komplett épület egységét érinti, így az iskolán
kívül az óvodát, könyvtárat, éttermet, konyhát és a tornacsarnokot
is. A tervezett energetikai beavatkozások: komplett homlokzat-,
tető-, tornacsarnok- és árkád hőszigetelés, homlokzati nyílászárók
és üvegezett portál szerkezetek teljes cseréje új, szabvány előírás
szerinti
hőszigetelő
üvegezésű
nyílászárókra,
lapostetők
vízszigetelése, homlokzati, palával borított ún. kötényfalak (attika
falak) pala borításának cseréje eloxált (színezett) fémlemez
burkolatra. Ezen felül az épület villamos energia ellátásának
biztosítására a lapostetőre telepített napelem park készül, valamint
fűtés korszerűsítés is kivitelezésre kerül. Tovább tervezett még
akadálymentesítés és természetesen az egyéb járulékos kivitelezési
munkák, festés-mázolás, bádogos munkák, kőműves javítások, stb.
Mindamellett, hogy a beruházás elkészültével azonnal csökkenni
fog az épület rezsiköltsége és az folyamatos megtakarítást
eredményez
az
Önkormányzat
számára,
külsejében,
megjelenésében is újszerűvé teszi épületünket, amely így még
inkább színfoltja lesz a falunak!
Ennek a pályázatnak a végeredménye is egy hosszantartó folyamat
és nem csak a véletlen eredménye, melyért igen-igen meg kellett
dolgoznunk!

több vízkezelési, vízhasználati és természetvédelmi szempontot is
tartalmaztak. Az anyag elkészültét követően megkerestük a DunaDráva Nemzeti Park és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
szakembereit, hogy véleményt kérjünk kezdeményezésünk
támogathatóságára. Mindkét hatóság az anyagot igen tartalmasnak
és jó irányú törekvésnek ítélte. Ennek eredményeként 2017-ben a
Duna-Dráva Nemzeti Park, a horvátországi Darázsi-járás és Kölked
Község Önkormányzatának képviselete összeült egy projekt
felkaroló egyeztetésre. Megállapodtunk abban, hogy egy akkor
éppen aktuális Brüsszeli EU-s pályázatra a Duna-Dráva Nemzeti
Park
Igazgatóság,
a
Darázsi-járás
és Kölked Község
Önkormányzata támogatásával pályázatot nyújt be a Kölked
közigazgatási területén- és a Darázsi-járás területén lévő holtágak
revitalizációjával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány és
előtervek elkészítésére. A közös pályázatunk nyert! Ezzel
párhuzamosan 2018 januárjában a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság vezetőivel és szakembereivel is egyeztettünk. A Vízügyi
Igazgatóság nagy lehetőséget lát a projektben, így felkarolta annak
előkészítését. 2018 június 14-én a horvátországi Kiskőszegen
(Batina) már a horvátországi partnerrel közös előkészítő tárgyaláson
vettünk részt, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság a Darázsi-járás és a Horvát Vizek Igazgatóságával
közösen. A résztvevők mindannyian a projekt megvalósítása és
megvalósíthatósága mellett érveltek és a tényleges szakmai munka
megkezdésében állapodtak meg. A szakmai munkát mind magyar,
mind pedig horvát oldalon a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vállalta fel. Amennyiben a projekt előkészítését követően majd a
Brüsszelben kiírásra kerülő pályázatunk eredményes lesz, úgy
milliárdos nagyságrendű beavatkozások fognak történni a közös
magyar-horvát pályázat keretében. A revitalizáció fő céljai:
természetvédelmi
beavatkozások
–
élőhely
rekonstrukció,
vízminőség javítás, víztározás - a víz gazdasági célú hasznosítása,
horgász-, vízi-, zöld és falusi turizmus fejlesztése, a magyar és
horvát holtágak összekötése csatorna rendszerrel.

Kölkedi Református Templom toronyóra felújítása

12.000,- forint fűtéstámogatás

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 800 ezer forinttal
támogatja a Református templom 4 db toronyórájának cseréjét,
amely összességében több mint 2 millió forintba fog kerülni! A
toronyóra cseréjét a pályázatban nem tudta érvényesíteni a
Mohács-Kölked Református Társegyházközség, így azt önerőbőlés támogatásokból szeretnék megvalósítani. A Társegyházközség
továbbra is várja a falu lakosságának anyagi támogatásait is! A
támogatások befizethetőek átutalással a Társegyházközség
50400072-11000437 számlájára, vagy készpénzben Pfeiffer
Jánosné presbiternél.
A Mohács-Kölked Református Társegyházközség ezúton is köszöni
az eddig befizetett felajánlásokat!

Kedves Kölkedi lakosok!

Bédai holtágak revitalizációja
Kölked Község Önkormányzata és a közigazgatási területünkkel
határos, horvátországi Darázsi-járás közös kezdeményezésével,
2016 kora tavaszán elindított egy, a Kölked közigazgatási területén
lévő és a horvátországi Darázsi-járás területén fennmaradt régi
Duna-holtágak revitalizációjával kapcsolatos folyamatot. A
kezdeményezés lényege, hogy a rohamosan elöregedő – pusztuló –
holtágak élettartamát meghosszabbítsuk, a természetes vizeinkben
rejlő, még igencsak kiaknázatlan lehetőségeket kibővítsük,
kihasználjuk. 2016-ban Csomor Tibor polgármester összeállított egy
28 oldalas írásos dokumentációt néhány térkép melléklettel,
melyben megfogalmazásra kerültek olyan elképzelések, melyek

Mindenféle hírek, híresztelések ellenére higgyék el, Kölked Község
Önkormányzata nem kapott háztartásonként 12.000,- forint
fűtéstámogatásra kiosztható állami támogatást azon háztartások
után, ahol nincs bevezetve a gáz! Sőt arról sem tudunk, hogy az
Önkormányzatnak kellene összegyűjtenie a nem gázzal fűtők
címjegyzékét!
Amiről viszont tudunk, az pedig nem más, mint, hogy Kölked Község
Önkormányzata a falu teljes egészére összesen 533.400,- forint
„pót”, vagy más néven kiegészítő fűtéstámogatást kapott. Ebből a
keretből már meg is vettük azt a 28 m3 tűzifát, amit majd szét kell
osztanunk! De továbbra is csak azok között tudjuk majd ezt
megtenni, akik a szigorú – nem a kölkedi Önkormányzat által kitalált
– központi előírásoknak, feltételeknek megfelelnek! Vagyis, ez a fa
sem más, mint az ún. „szociális tűzifa”! Hogy, a nem gázzal fűtő
háztartások nem juthattak hozzá a 12.000,- forint/háztartás
támogatáshoz, nem az Önkormányzat hibája! Ezt mi befolyásolni
nem tudjuk, még akkor sem, ha az interneten mást lehet olvasni!
Megértésüket Köszönjük!

A Kölkedi Általános Iskola tanulmányi ösztöndíjasai
A Kölkedért Közalapítvány ebben az évben is meghirdette a Kölkedi
Általános Iskolában tanulók részére a már hagyományosnak számító
ösztöndíj programot. A program Kovács Károly, volt kölkedi lakos

anyagi támogatásából lett finanszírozva. Az első helyezettek 20
ezer, a második helyezettek 15 ezer, a harmadik helyezettek 10
ezer forint pénzjutalomban részesültek. 1. és 2. osztály, I.
helyezettek megosztva: Pataki Nikolett, Gabler Rebeka. II.
helyezettek megosztva: Kovács Adrienn, Bogdán Jázmin. III.
helyezettek megosztva: Komli Edina, Balázs Lia. 3. és 4. osztály, I.
helyezettek megosztva: Csonka Mirella, Bognár Kevin, Tokai
Marcell. II. helyezett: Bakos Barbara
Felső tagozatosok (5.-8. osztály) I. helyezettek megosztva: Kovács
Nikolett, Orsós Fanni. II. helyezettek megosztva: Balog Dániel,
Orsós Máté. III. helyezettek megosztva: Károlyi Alex, Mihálovics
Barbara. IV. helyezett: Berger Kíra.
Gratulálunk a díjazottaknak a kiváló eredményeikhez! És azon
tanulóknak is gratulálunk, akik egyéb munkáikkal, tanulmányi
versenyeken való jó szereplésükkel érdemeltek ki további
tárgyjutalmakat!

Madaras Zoltán Úr, a Baranya Megyei Önkormányzat
közelmúltban megválasztott új elnöke volt a vendégem
Néhány hete egy rendezvényen találkoztam a Baranya Megyei
Önkormányzat közelmúltban megválasztott új elnökével, Madaras
Zoltán Úrral. Kihasználva az alkalmat, meghívtam Kölkedre azzal
a céllal, hogy helyben tudjak azokról az előttünk lévő, térségi-,
megyei-, de akár országos szinten is jelentősnek mondható
terveinkről beszélni, amelynek megvalósíthatóságában akár a
Baranya Megyei Önkormányzatnak is nagy szerepe lehet. Június
25.-én erre a találkozóra sor került, Kölkeden. Megköszöntem Neki
a Baranya Megyei Önkormányzat eddigi támogatásait, amelynek
eredményeként három TOP pályázatot is sikerült elnyernünk, majd
az előttünk álló és a Képviselő-testület által is megfogalmazott és
elfogadott nagy jelentőségű terveinkről tájékoztattam Elnök Urat,
melyek az alábbiak: a Kölked közigazgatási területén lévő Dunaholtágak revitalizációja a szomszédos horvátországi Darázsijárással közösen, Roma-skanzen megvalósítása a Dankó-telepen
és Erdőfű páratlan építészeti értékeinek megmentése és
funkcióval való megtöltése. Számomra az sejthető volt, hogy
Madaras Zoltán Elnök Úr el fog csodálkozni azon, hogy milyen
csodálatos természeti környezetben és még szinte teljesen
kiaknázatlan lehetőségek között él Kölked. Beszélgetésünk nagy
részét nem a hivatalban, hanem a fontosnak tartott helyszínek
bejárásával párhuzamosan folytattuk. Elnök Úr reakcióiból ítélve
úgy gondolom, hogy lesz, van még bőven továbbfejlődési
lehetőségünk, ha továbbra is kőkeményen megdolgozunk ezért! A
nagy volumenű terveinken túl természetesen szóba kerültek
kisebb, „napi” problémák is, de azért tolakodó nem voltam!

Néhány gondolat a falu még megoldatlan problémáiról
Három és fél év kemény munkájának eredménye, hogy a
mögöttünk lévő szűk kettő évben nyolc jelentősebb
pályázatot sikerült elnyernünk, 15 és 169 millió forint közötti
támogatásokkal, összességében 427 millió forint összegben!
Ehhez Önkormányzatunk vállalt még 46 millió forint önrészt!
Együttesen a tervezett felújításaink értékei közelítenek már a fél
milliárd forinthoz! Azt is tudjuk, hogy még nagyon sok feladat áll
előttünk, amelyet meg kellene oldanunk, de csináljuk tovább, és
remélhetőleg jutunk is előrébb! Pénzünk még nincs rá, de már
megfogalmazott funkciójú elképzelésünk van a Széchenyi utcai,
ún. volt „Tatai István féle épület” felújítására, a Balog Sándor Úr
által a falunak adományozott „Faluház” felújítására és
tartalommal való megtöltésére, a régi orvosi rendelő és
szolgálati lakás korszerűsítésére és új funkciójára, az Erdőfűn
lévő „Kiskastély” és lakóépületeink helyi védettséget
figyelembe vevő hasznosítására, további tereprendezésre,
infrastruktúra fejlesztésre, belterületi útjaink további
felújításaira,
a
„Falu-gödre”
illegális
szemétlerakó
felszámolására és terület rendezésére, a katolikus temetőhöz
vezető út megépítésére, vagy éppen mindkét temetőnkben
térkő járda kivitelezésére. És még sok minden egyéb kisebbnagyobb apróságra is! Előbb-utóbb lesz olyan pályázat kiírva,
amellyel ezeket a problémákat is lehet orvosolni! Várunk
türelmesen, PÁLYÁZUNK TOVÁBB, és akkor remélhetőleg
lesznek még újabb sikereink!

Kölked Község Önkormányzata és a Kölkedi Botond HE
közös rendezésében meghirdeti az II. TELEPÜLÉSI, egyben
a Botond HE 70 éves jubileumi HORGÁSZ VERSENYÉT
Helyszín: Gödör Horgásztó
Időpont: 2018. július 14. 05:00 – 13:00 óráig
Nevezési díj: 2.000,- Ft, melyből 1.000,- Ft a helyszíni büfében
levásárolható.
Nevezés feltétele: Kölkedi állandó lakcímmel, vagy Botond HE
tagsággal rendelkezők vehetnek részt a versenyen.
Nevezési határidő: 2018. július 12.
Verseny kategóriák és díjazás:
Állami horgászjeggyel rendelkezők: I. - II. - III. díj
Amatőr – horgászjegy nélküli kategória: I. díj
Gyermek- ifjúsági együttes kategória: I. – II. – III. díj
Legnagyobb hal: I. díj
Versenyszabály: - hal összsúly számít a versenybe - legnagyobb
súlyú halra esélyes halak külön mérlegelése - megfogott hal
ideiglenes tartása csak karikás szákban - horgászeszközök száma
max. 2 db felszerelés, max. 3 - 3 db horoggal - műcsalival
horgászni, pergetni tilos - egyébként minden halfaj beleszámít a
versenybe.
Díjak: • első helyezettek kupa, érem
• további helyezettek érem
• ahol csak egy díj van, ott kupa
• továbbá minden díjazottnak értékes tárgynyeremény, az
összesített eredmény győztese 30.000,- Ft értékű tárgyjutalomban
részesül
Napirend: • érkezés, helysorsolás 05 : 00 – 06 : 00 óráig
• verseny 06 : 00 – 13 : 00 óráig
• közös ebéd 13 : 30 – 14 : 30 óráig
• eredmény hirdetés: 15 : 00 óra
Jelentkezés a 2.000,- Ft nevezési díjjal együtt Kölked Község
Önkormányzati Hivatalában munkaidőben, vagy a Botond HE heti
gyakoriságú keddi fogadó napján lehetséges.
Telefonon is lehet jelentkezni, de a nevezés a nevezési díj
megfizetését követően válik elfogadottnak.
Telefonos jelentkezés és információ: 20/ 960-5933 telefonszámon
lehetséges

Kölked Község Önkormányzata, Kölkedi Botond HE rendezők

Falunapi Halászléfőző Verseny Nevezés
A hagyományos Falunapi halászléfőző verseny 2018. július 21.-én
17ºº órától folytatódik!
Minden nevező 2 kg halat (pontyot) kap, de bármilyen összetételű
és mennyiségű hallal lehet versenyezni! A vándorserlegen felül az I.
– II. – III. helyezett tárgyjutalomban is részesül. Várjuk a
nevezéseket 2018. július 17. – ig.
Nevezni lehet Kölked Község Önkormányzatánál, ügyfélfogadási
napokon, vagy a 69/ 384-181 telefonszámon.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Tisztelettel: Kölked Község Önkormányzata

Legközelebbi események
Július 14.
II. Községi Horgászverseny
Helyszín: Később meghatározott helyen!
A Kölkedi Önkormányzat és a Botond Horgász Egyesület
szervezésében
Július 21.
Falunap
Emlékműnél koszorúzás, megemlékezés az ősi halászfalura
Helyszín: Körpark-Népház-Templomkert
A kölkedi Önkormányzat szervezésében

Tisztelettel: Csomor Tibor Polgármester

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Applné Ignácz Melinda, Felelős kiadó: Csomor Tibor

