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Falunap 2018.
Hagyományos Falunapi rendezvényünk alapvetően a már
hosszú évek óta kialakult menetrend szerint zajlott le. Délben, az
Általános Iskolában egy közös ebéden vettünk részt, ahova
összességében mintegy 90 főt hívott meg Önkormányzatunk.
Több személyt is meghívtunk, akik különböző területeken sokat
segítettek abban, hogy falunk eredményes legyen tervezett
fejlesztéseink megítélésében. Már szokássá vált az is, hogy a
település, közösségünk életét és boldogulását meghatározó
társadalmi szervezetink vezetőit, képviselőit, - Kölkedért
Közalapítvány, Botond Horgász Egyesület, Erdőfűért Egyesület,
Polgárőrség, Kölked Csillagai tánccsoport, Nyugdíjas Klub,
Kölkedi Lövész Sport Klub -, az egészségügyben dolgozó
munkatársakat, óvoda és iskola pedagógusokat, a Kölkedi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kölkedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és közfoglakoztatott dolgozóink képviselőit, az
Önkormányzati Hivatal dolgozóit, az Önkormányzatunk
Képviselő – testületének tagjait és bizottsági tagjait szoktuk
ilyenkor megvendégelni. Meghívást szoktak kapni azon
vállalkozások vezetői is, akik jelentős iparűzési adó
befizetéseikkel nagyban hozzájárulnak a falu anyagi
biztonságához. Ők, valamilyen oknál fogva nem szoktak részt
venni ezeken a meghívásokon. Nem hinném, hogy haragból,
hisz senkivel nincs Önkormányzatunknak kellemetlen élménye
és tisztázatlan esete.
Ebben az évben is sok tombola felajánlást kaptunk. Köszönjük
Nekik
és név szerint is tájékoztatjuk Önöket ezekről a
támogatóinkról: Blinker Horgászbolt, Füredi Zoltán, Békefi Attila,
Késics Anikó, Ez Egy Bót –Elekes Krisztina, Deák Antal, Deák
Annamária, Balázs Zoltán, C-C Computer Kft., Kiss Balázs,
Koleszár László, Mecsek Füszért Zrt., Kölkedi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Schäffer Józsefné, Boros János,
Gulyás Antal, Kölked Község Önkormányzata. A fődíjat – amely
egy 50 ezer forint értékű EURONICS vásárlási utalvány volt ebben az évben is Gerber Csaba ajánlotta fel!
Falunapi programunkat, rendezvényeinket anyagilag is sokan
támogatták, név szerint: Béregi István, Pfeiffer Jánosné, Vörös
Csaba, Gemenc Zrt., Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mohácsi Takarék
Bank, Kovácska Kft., Kridon Kft., Gráf Ferenc, Gráf Krisztián, GMatech Kft., MHK Szolgáltató Bt., Muskát Zoltán, László Ferenc
és természetesen Kölked Község Önkormányzata. Nekik is
Köszönjük, mert az Ő hozzájárulásaikkal tudjuk színvonalasabbá
tenni ezt a napot!
Délutáni programunk a templomkertben lévő emlékműnél
kezdődött, ahol már szintén hagyományosan, negyedik éve
közösen emlékezünk meg őseinkről. Azokról, akik a múlt több
évszázada során felépítették szülőfalunkat és hagytak ránk
megőrzendő értékeket! Az ovisok részéről Schmelcz Rubina
adott elő egy gyönyörű szavalatot, az iskolásokat Schäffer Andi
és Mihálovics Barbara képviselte. A polgármesteri emlékező
gondolatokat követően pedig Pettendiné, Juci néni szavalata,
polgármesteri koszorúzás, képviselők virágainak elhelyezése és
az emlékezőkkel közös főhajtás zárta a megemlékezésünket.
A további falunapi program a meghirdetett műsorokkal
folytatódott. Meg kellett állapítanunk – most már sok éves
tapasztalattal a hátunk mögött -, hogy a 16 óra előtti műsorokra
nagyon kicsi az érdeklődés, így sajnos az első kettő műsorról le
is kellett mondanunk! Sajnáljuk, de valószínűleg nem tudjuk

befolyásolni a nagyobb érdeklődés megjelenését!
A halászléfőző verseny idén is jól sikerült, a II. Mohácsi Dunamenti halfesztivál sem volt kihatással, hiszen idén is 17 bogrács
és szakácsa mérette meg magát. Harmadik helyezett
Katzenberger Krisztián (tavalyi nyertes), második Késics János
bográcsának tartalma, és az első helyezett 2018-ban Bogdán
Jánosné Lidi-néni halászléje lett. A versenyzők egy-egy
különböző méretű bogrács tárgyjutalommal lettek gazdagabbak,
az első helyezett pedig átvehette még a 2003-ban, Hegedűs
Sándor által alapított vándorserleget is egy évre, a jövő évi
verseny eredményhirdetéséig.
Este az időjárás kicsit megtréfált bennünket, de az „előrehozott”
tűzijátékot követően a Mohácsi Poklade zenekar tisztességes és
jó hangulatú ráadással alapozta meg a záró bált.
Idei Falunapi rendezvényünknek volt egy új- és üde színfoltja. Az
esti műsor premier-gála bemutatója és első hivatalos fellépése
volt az idén szerveződött Kölkedi „Pislicári Asszonykórus”
jókedvre derítő, kiváló koreográfiájú zenés paródiája. Köszönet
az ötletgazda Csötönyi Zsoltnénak és Mádlity Mónikának és az
asszonykórus tagjainak a színvonalas felkészülésért. Kell egy kis
lazítás, nincs visszaút, amit megkezdtetek, folytatnotok kell:
Schäffer József, Csötönyi Zsoltné, Freyné Nagy Szilvia, Kun
Csabáné, Gamos Zsuzsanna, Gamosné Gergye Beatrix,
Petrovics Györgyné, Mihálovics Györgyné, Katzenberger
Lászlóné, Kun Krisztina, Balogh Éva. Örülünk annak, hogy
rajtuk kívül is, már visszatérő fellépőként, más kölkediek is teljes
odaadással emelték a rendezvény színvonalát, így: Tutti Zsófia
népdalaival, a „Kölked Csillagai” tánccsoportunk élőzenével kísért
roma táncaikkal és „Boy Misi” a páratlan hangulatú báli zenéjével!
Köszönöm a rendezésben részt vett Hivatali dolgozók szervező
és bonyolító munkáját! Elsősorban Mádlity Mónikának, Tuttiné
Merkler Gabriellának és lányainak és azok barátnőinek, Csiszár
Biankának, Kun Csabának, Applné Ignácz Melindának, ifj.
Hegedűs Sándornak! Kun Csabáné Csillának a már
hagyományos és igen színvonalas konferanszié szerepét! Az
iskolai
ebédlőben
és
konyhán
dolgozó
közhasznú
munkatársainknak, Mihálovicsné Balog Jolánnak, Mihálovicsné
Balog Marikának, Schäffer Katalinnak a csodálatos előkészítő
munkát és a kiszolgálást! És minden további közhasznú
dolgozónknak, akik különböző területeken segítették a nap
programjait és hogy vendégeink minél jobban érezhessék
magukat! Valamint Koleszár Jánosné Katának az éjszakai
térvilágításhoz biztosított áramforrást! Gerber Csabának az
asztalok fuvarozását! És mindenki másnak is, akit esetleg a név
szerint felsorolásból kihagytam volna, de szívét-lelkét beletette
segítő munkájába!
Sokadszorra ismételt felhívás!
Minden lakónkat Tisztelettel Kérjük, hogy a helyi szabályozás
szerint, vasárnap délután sem saját portájukon, sem más
területeken ne nyírják a füvet és ne kaszáljanak motoros
kaszával, és fát sem vágjanak motorfűrésszel! Ennyi tiszteletet és
nyugodt pihenési lehetőséget megérdemelnek a mindenkori
közelben lakók!
Azt is kérni szeretnénk, hogy évente legalább 2 – 3 alkalommal
mindenki kaszálja le a lakóháza előtti közterületi gyepes részt,
árkot, mert ez az ott lakók feladata és nem az Önkormányzaté!
A kerti hulladék égetésének szabályait is kérjük betartani!
Együttműködésüket Köszönjük!

Hírek a II. Települési Horgászversenyről
Július 14-én a Kölkedi Botond Horgász Egyesület és Kölked
Község Önkormányzata közös rendezésében zajlott le a II.
települési horgászversenyünk a „Gödör” szabadidőpark
horgásztaván. A Botond HE ebben az évben ünnepli 60 éves
fennállását, így még inkább ünnepi volt a rendezvény. A tavalyi
18 fős versenyzői létszám ebben az évben 26 főre emelkedett,
melyből négy fő volt gyermekkorú. A verseny 6:30 órakor
kezdődött és 13:30-ig tartott. A verseny után közös ebéden
vettünk részt. Késics János által főzött, igen tartalmas
babgulyás volt a menü és frissítő italból is akadt bőven. Az
ünnepi ebédet követően került sor az eredményhirdetésre,
amelyet Szűcs Lajos, a Botond HE elnöke és Csomor Tibor
polgármester bonyolított le. A nyertesek – amatőr kategóriában:
Imre Józsefné, gyerek III. helyezett: Czimmer Zoltán és
Czimmer Bálint holtversenyben, 170 dkg. hallal, II. helyezett:
Balog Dániel (Rózsa utca 11.), 190 dkg., I. helyezett: Balog
Bálint (Zrínyi utca), 220 dkg. Felnőtt kategóriában III. helyezett:
Mihálovics János (II. Lajos utca 1/b), 533 dkg, II. helyezett:
Tóth Zsolt, 536 dkg., I. helyezett: ifj. Hegedűs Sándor, 1024
dkg. eredménnyel. A legnagyobb halat Mihálovics János (II.
Lajos utca 1/b), 370 dkg. Fogta.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Csomor Tibor polgármester a sikeres és jó hangulatú
rendezvény zárásaként emlékplaketteket nyújtott át a Botond
HE vezetői részére a 60 éves jubileum alkalmából,
megköszönve áldozatos munkájukat, amit az egyesületért és
az egyesületi tagokért hosszú évek óta nyújtanak! Plakettet
kapott ifj. Hegedűs Sándor vezetőségi tag, Csomor József
pénztáros és az egyesület elnöke, Szűcs Lajos! Lajos bácsi
egyúttal a legfőbb szimbólumot a falu asztali zászlaját is
megkapta az Önkormányzatunktól! Talán nem véletlen, hogy a
múltra emlékezve Lajos bácsi is elérzékenyült, megköszönve
azt, hogy segítője és részese lehetett annak, hogy ez az
egyesület fennmaradhasson!
Majd jó érzékkel, id. Hegedűs Sándor az egyesület már elhunyt
vezetőire tett megemlékező szavakat, és indítványozására
közösen adóztunk emléküknek!
Ezúton is még egyszer Köszönjük Lajos Bácsi munkáját, és
kívánjuk, hogy még hosszú éveken át üldözze a szőrös hátú
pontyokat!
A rendezvény támogatói – amelyet szintén köszönünk -, a
versenyzők nevezési díján felül a Kovácska Kft., Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, jelentős anyagi támogatással a
Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Kölked Község
Önkormányzatai voltak!
Óvatosságra intés!
Régebben – de a közelmúltban is – többször előfordult, hogy
különböző statisztikai felmérésekre, közvélemény kutatásra
hivatkozva jelennek meg egyes személyeknél, háztartásoknál,
felmérő biztosok. Azért fő az óvatosság! Kérjük, hogy ha
beengedik Őket lakásukba, mindenképpen győződjenek meg
arról, hogy valóban azok-e, akiknek kiadják magukat.
Nyugodtan kérjék el megbízó levelüket vagy speciális
igazolványaikat
a
személyi
azonosítóval
együtt.
Elbizonytalanodott felmérők esetében inkább ne konzultáljanak
azokkal, és legfőképpen ne adjanak meg pénzügyi dolgokra
vonatkozó adatokat. Ha nagyon gyanús személyről,
személyekről van szó – ha többen jönnek, már gyanús lehet -,
adott esetben a személyekhez köthető autó rendszám felírása
is akár segítség lehet, ha „trükkös” emberekről van szó. A
bizalmat nem sugárzó személyek megjelenése, sportos, netán
„kigyúrt” fizikai állapota, egyedül van, vagy többen vannak,
mind-mind megfontolás tárgyát képező tényezők.
Legyenek óvatosak, de felhívásunk nem jelenti azt, hogy
mindenki rossz szándékú ember!
Újabb sikeres pályázataink
A közelmúltban kaptunk kettő értesítést újabb sikeres
pályázatainkról. Az egyik pályázatunkat a kultúrház
berendezési tárgyaira nyújtottuk be 750 ezer forint értékben,

250 ezer forint önerővel kiegészítve. Hangtechnikai- és audio
vizuális berendezést pályáztunk meg. A kiíró EMMI 403 ezer
forint
támogatást
ítélt
meg
számunkra,
melyhez
valószínűsíthetően hozzáadjuk a 250 ezer forint önrészünket, így
összességében 650 ezer forint értékben lesz lehetőségünk
erősítő berendezést és hangfalakat beszereznünk!
Szerencsénkre párhuzamosan volt beadva egy pályázatunk a
könyvtár elektrotechnikai berendezéseinek beszerzésére,
amelyben többek között – mert ez a pályázatunk is nyert -,
valószínűsíthetően a tervezett projektorunk is meg lesz, és még
más értékes tárgyakat is fogunk kapni, például számítástechnikai
eszközöket. A könyvtári pályázatunkat Vincze Józsefné Editke
könyvtárosunk állította össze! Gratulálunk a sikeres
pályázathoz és Köszönjük a munkáját!
És egy újabb, szerény beadott pályázatunkról is…..
A WALTER KŐFARAGÓ Kft.-vel közösen nyújtottunk be
pályázatot I. világháborús sírok felújítására! Sajnos a mi két
temetőnkben is találhatóak bizonyítottan I. világháborúban
elhunyt kölkedi lakosok sírjai, eléggé elhanyagolódott állapotban.
Az I. világháború száz éves múltjának tiszteletére kiírt pályázat
keretében négy sír kerülhet felújításra, összességében 400 ezer
forint értékben, amennyiben a pályázatunk nyer! Bízunk a
pályázat sikerében, mert szép gesztus lenne a falunk részéről az
őseinkre való megemlékezés ezen formája is!
Visszafogott műszaki tartalmú pályázatok megvalósulása?
Sajnálatos, de tény, hogy egy-egy pályázat előkészítése –
beadása – nyertessége esetén annak műszaki előkészítése –
támogatási szerződéskötések megkötése – a kivitelezési munkák
megpályáztatása – és a tényleges kivitelezés megkezdése között
minimum kettő év telik el! És, sajnos az ezen idő alatt
bekövetkező áremelkedéseket – anyagár emelkedések, munkadíj
költségek növekedése – nem lehet érvényesíteni! Ez miatt két
lehetősége van a nyertes pályázónak:
1. Ha az áremelkedések miatti többletköltséghez szükséges
önerőt nem tudja hozzátenni, akkor pályázatát
visszavonja és nem építi, nem valósítja meg azt, amiért
kő keményen megdolgozott, hogy pályázata sikeres
legyen.
2. A pályázat kiírói – finanszírozói annak érdekében, hogy az
eredeti költségekből ki lehessen jönni, javasolják a
műszaki tartalom csökkentését mennyiségben, vagy
minőségben!
Bizonyos esetekben nem is lehet csökkenteni a műszaki
tartalmon és minőségen, így marad a pályázat visszavonása,
vagy kellő bátorság esetében hitel felvétel az önerő pótlására!
A jelen és a jövő várható közmunka programjairól
Sajnos a tavalyi évhez viszonyítottan már több mint felével
kevesebb az Önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú
munkások száma! Minden újabb induló program esetében
további létszámcsökkentéseket kellett tudomásul vennünk!
Valószínűsíthetően ez a tendencia tovább fog folytatódni! A
különböző híradásokban elhangzó információk is erre engednek
következtetni! Nem az Önkormányzatunkon múlik, hogy hány főt
tudunk foglalkoztatni! Kölked esetében is a létszámot máshol
írják elő számunkra! Tudjuk azt, hogy az országos átlagnál
sokszorosan több a településünkön a munkanélküliség, de ettől
függetlenül nem tudunk több embert felvenni! Maximálisan
kihasználjuk azt a keretet, amit számunkra biztosítanak! Az
utóbbi négy évben mindig is így tettünk, sokáig ötven fő körüli
létszámmal, amely ma már csak 23 fő! Aki nem tudná,
alapesetben egy közhasznú munkás fizetése amit hazavihet, alig
több mint 52 ezer forint!
Legközelebbi események
Augusztus 20.
Ünnepi Piknik
Német Kulturális sportrendezvény
Lövész Klub
Helyszín: Kölkedi sportpálya
A Kölkedi Lövész Klub és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
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