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Az iskolai könyvtár is eredményesen pályázott

Vincze Józsefné – Edit néni – könyvtárosunk sikeres pályázatot 
készített el melynek eredményeként a könyvtár igen hasznos 
technikai berendezésekhez jutott. Egy-egy db projektorral és 
nyomtatóval, kettő-kettő tablettel és telefonnal, három laptoppal 
gyarapodott könyvtárunk. Vincze Józsefné által vezetett kölkedi 
könyvtár színvonalas működését  az is bizonyítja, hogy már eddig 
is jelentős számú új könyvvel gyarapodott a könyvtári állomány 
és berendezési tárgyainak cseréjét is segíti a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár. Többek között éppen a napokban kerül cserére 
a régi polcrendszer új, egységesen szép és praktikus könyvtári 
polcokra, egyéb bútorokra, közel 1 millió forint értékben. 
Természetesen nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, 
hogy a Mohácsi Kistérség szakmai referense Bencsik Edit is 
figyelemmel kíséri a Kölkedi Községi- és Iskolai Könyvtár 
ténykedését, eredményeit, amelyek szerencsére – köszönhetően 
a könyvtár vezetőnk odaadó munkájának – hasznosan 
eredményesek számunkra.
Köszönjük Mindkettőjük törődését és eredményes munkáját!

Elkészült a Védőnői- és Nyugdíjas Klub épületének felújítása

A Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében elkészült és 
november 17-én, ünnepélyes keretek között átadásra is került a 
már régóta aktuális  Védőnői- és Nyugdíjas Klub felújított épülete. 
A homlokzat-, padló-, födém hőszigetelésén kívül új, három réteg 
üvegezésű homlokzati nyílászárók is elhelyezésre kerültek. Belső 
átalakítások készültek új tégla, Ytong és gipszkarton 
válaszfalakkal, új ajtókkal, teljes kerámia és laminált 
padlóburkolat cserével, új vizesblokkokkal, csempe 
falburkolatokkal, új elektromos hálózattal, gázkonvektorok helyett 
kondenzációs gázkazán fűtéssel, radiátor hőleadókkal, új 
víznyomó- és szennyvíz lefolyó rendszerrel, gépészeti 
berendezésekkel. Komplett festés-mázolási munkák is 
elkészültek. A tető is felújításra került, a homlokzat pedig a régi 
idők hangulatát próbálja meg visszaidézni falunk régi épületeire 
jellemző homlokzat kialakításával. Az épület akadálymentesítése 
is elkészült. A védőnői részben akadálymentes vizesblokk, a 
nyugdíjas klub részén egy „konyha fal” is készült, minden 
berendezési tárgyával együtt. Mind a védőnő, mind pedig a 
nyugdíjasok jelentős mennyiségű és praktikus egyéb berendezési 
tárgyakkal gazdagodtak. A védőnői rész hangulatát három 
impozáns gyerekposzter is emeli, míg a nyugdíjas klub kettő nagy 
helyiségében társalgó, étkező, „konyha fal”, olvasó sarok, internet 
sarok is kialakításra került, minden fontos berendezési tárgyával 
együtt. A nyugdíjas klub akár ötven fő egyidejű és kényelmes 
étkeztetésére is alkalmas.
A 190 m2 hasznos alapterületű épület felújításának összköltsége 
hozzávetőlegesen 28 millió forint, amelyből mintegy 3 millió forint 
az újonnan beszerzett eszközök és berendezési tárgyak értéke.
Az ünnepélyes átadásra szép számmal jelentek meg meghívott 
vendégeink és az érdeklődők. Avató beszédet Csomor Tibor 
polgármesteren kívül a meghívásunkat elfogadó országgyűlési 
képviselőnk, Dr. Hargitai János és a Baranya Megyei 
Önkormányzat elnöke Madaras Zoltán Urak, valamint a nyugdíjas 
klub elnöke, Óvári Lajosné mondtak. Az esemény kulturális 
műsorát a Kölked Csillagi tánccsoport, a Kölkedi Általános Iskola 
diákcsoportjának ének-, tánc-, hangszer előadása, Klier Ágnes 
tangóharmonika előadása és Pettendi Miklósné Juci néni 

A 2018. évi szociális célú tüzelő támogatásról

Mint ahogy már ez elmúlt években, így idén is jelentős 
mennyiségű, szociálisan szétosztható tűzifát nyert el 
Önkormányzatunk pályázaton. Az idei mennyiség 175 erdei 
köbméter, jó minőségű fekete dió. Talán jó jel, hogy évről-évre 
kevesebb azon háztartások száma, akik jogosulttá válhatnak 
erre  a támogatásra. Azért lehet jó jel, mert ez akár azt is 
jelentheti, hogy a közmunkából származó jövedelemmel 
szemben többeknek sikerült jobb megélhetést biztosító 
munkahelyet találniuk, vagy tényleg érezhetően emelkedett a 
fizetésük a munkahelyükön. Mégis, inkább úgy gondoljuk, hogy a 
többség azért nem vált jogosulttá, mert a különböző jogcímeken 
kismértékben emelkedő, a törvény szerint számításba vehető 
jövedelmük átlépte a jogosultsági küszöb értéket. A 
jogosultsági feltételeket továbbra sem a község képviselői 
határozzák meg. Viszont egy dologban szinte minden képviselő 
azonos tartalmú állásponton volt, mely szerint minden évben – 
így ebben az évben is – vannak olyan „ügyeskedők”, akiknek a 
„törvényesen hiteles” jövedelme ugyan lehetővé teszi a szociális 
rászorultság alapján a szociális tűzifa támogatást, viszont 
életvitele ezt egyáltalán nem támasztja alá. Ha – és amennyiben 
– ránk lett volna bízva a jogosultság szabályozása, talán 
tisztességesebben is szét tudtuk volna osztani a tűzifát, amely 
ebben az évben – köszönhetően a törvények szerinti kevesebb 
rászorultnak – igen jelentős mennyiségűnek mondható az elmúlt 
évekhez képest. Négy és öt erdei köbméter tűzifát kap egy-egy 
rászoruló család, háztartás. Az „ügyeskedők” kellő 
mértéktartásával és azokkal, akik „frissiben” túl adnak a szociális 
tűzifán, egészen biztosan lehetett volna jobban rászorulókon is  
segíteni. Például olyanokon, akik néhány száz, vagy ezer forint 
többlet jövedelem miatt esnek ki a lehetőségből mert nem 
trükköztek és a valóságban is csak a szobájuk  egy kicsivel több 
melegére vágynak.

Téli rezsicsökkentés – 12.000,- forint

Sajnálom, ha többen úgy gondolják, hogy a Magyarország 
Kormánya által 2018. év tavaszán megígért 12.000,- 
forint/háztartás Téli rezsicsökkentés pénze az Önkormányzatnál 
van. Tájékoztatok Mindenkit, hogy ez nincs így! Kölkeden 160 
háztartás jogosult még erre a 12.000,- forintra! A pénz viszont 
nincs nálunk! Az már biztos, hogy nem pénzben fogják megkapni 
ezt a támogatást, hanem Mindenki abban, amit megjelölt a 
beadványában. Például: fában, szénben, vagy más 
fűtőanyagban. Hogy ki és mikor juthat hozzá a tüzelőjéhez attól 
is függ, hogy az erre megállapított – és Kölkedet megillető – 
pénz mikor érkezik meg az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat 
csak ez után tehet lépéseket a beszerzésre! A Kormány döntése 
értelmében a tüzelő hazaszállításának költségét a jogosultaknak 
kell vállalniuk! Kérjük, legyenek kellő türelemmel, mert a 
tüzelőhöz jutás ténylegesen gyorsabban fog menni – de csak azt 
követően, hogy az Önkormányzathoz megérkezik az 
összességében 1.920.000,- forint - mint a Kormány döntése a 
12.000,- forintos támogatások mikéntjéről. Tájékoztatásul 
közlöm, hogy Kölkeden a 160 jogosult háztartásból 156-an fát 
igényeltek. Ismerve a jelenlegi fa árakat -  kőris fa esetén, mivel 
a nekünk szükséges mennyiségben ebből van készlet -, 
háztartásonként cca. 0,5 erdei köbméter fa jut háztartásonként.
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szavalata nyújtotta. Rendezvényünk záró eseményét, az 
ünnepélyes szalag átvágást a köszöntő beszédeket mondók 
közösen tették meg, majd ezt követően minden érdeklődő 
megtekintette az épület belső hangulatát, amelyet csak még 
inkább emelt az ünnepi alkalomra megterített állófogadás. 
Ezúton mondok köszönetet a kivitelezők színvonalas 
munkájáért, hivatalunk azon dolgozóinak és 
közmunkásainknak, akik segítettek a rendezvényünk sikeres 
lebonyolításában.
Ebben az évben ez már a harmadik olyan felújított épületünk, 
amely  színvonalát tekintve büszkeséggel tölthet el Minden 
Kölkedi Polgárt!
Tudjuk, még rengeteg megoldatlan feladat áll előttünk, de 
bízom abban, hogy mind a jelenlegi, mind pedig a falu jövőbeni 
vezetői is hasonló, támogató elszántsággal és eredménnyel 
tudnak dolgozni majd a fejlődésünkért! 
Zárszóként Minden Idős Lakosunkat arra buzdítom, hogy 
bátran csatlakozzon a Nyugdíjas Klub-hoz és erősítse a 
közösség jövőjét! 

„Hírek a kutakról”

Amint arról többen értesültek – és érdeklődtek is a Hivatalban 
- , volt egy olyan kormányzati szándék, mely szerint fel kívánták 
mérni az összes ásott- és fúrt kút, vagy egyéb vízkivételi 
műtárgy meglétét. Mindezt „önbevallásos” módon. Az „akció” 
kezdeményezője a Nemzeti Agrár Kamara volt. Ami miatt – 
állítólag - fel kívánják mérni ezeket a vízkivételi helyeket, az 
pedig nem más, hogy  jelentősen csökkent a talajvíz háztartás 
szintje többek között az illegális, ellenőrizetlen vízkivételek 
miatt és ellenőrizetlenül szennyeződnek a talajvizek a régi 
kutak szennyvíz szikkasztóként való használatából kifolyólag. A 
fő indokok ezek voltak, a valóságos indokokat pedig nem 
tudjuk. Vagy mégis, mert az 500 m3/év vízkivételt eredményező 
kutak  után valamiféle adó kivetést lehet sejteni, és még a 
haszonszerzési célú vízkivételek is ide tartoznának? Csak 
ezek, vagy ha már fel lesz mérve „mindenki-mindenféle kútja-
baja”, később akár maga a kút is „adóalany” lenne? Ki tudja? 
Mindezeken felül, még a harminc évnél „fiatalabb” ásott- és fúrt 
kutakat utólagosan, „jó pénzért” legalizáltatni is kellett volna, 
tervekkel, engedélyekkel. És szándékban állt a régi ásott kutak 
szennyvíz szikkasztóként való használatának ellenőrzése is a 
talaj és a talajban lévő ivóvíz készlet védelme céljából. Az 
„önkéntes” bevallások eredeti határideje 2019. január 01. lett 
volna, akár 300.000,- forintos bírsággal is, amennyiben valaki 
nem tett volna eleget ennek a tervezetnek. Nos, most úgy néz 
ki, hogy az egész folyamat „kapott kettő év haladékot”, 
mert majd csak 2021. január 01.-től lép életbe ez – illetve 

majd az új - a szabályozás. Hogy egészen pontosan még 
milyen szankciók lehetnek ennek a kettő éves 
„kedvezménynek” a hozadékai, ma még nem ismert, ám de a 
Nemzeti Agrár Kamara már tett célzásokat a 2021-től 
bekövetkezni látszó szigorra, ugyan – egyenlőre - mindenféle 
részlet nélkül. Vélemény lehet, hogy a talajvíz szintjének 
süllyedése, a talajban lévő vízkészletek csökkenése, a víz 
minőségének romlásai csak jelentéktelen mértékben írható a 
lakossági ásott és fúrt kutakra. Lehetne jó tanácsot adni arra is, 
hogy mi az igazi kiváltó oka a vízháztartás drasztikus 
csökkenésének és hogy valójában a vízminőség romlásának 
nagy részét sem a lakosság okozza. Nem lehetséges ok inkább 
a klímaváltozás, vagy a folyók csatornásítása, a víztározók- és 
öntöző rendszerek hiánya, az ellenőrizetlen kémiai anyagok 
termőföldre való kijuttatása és még egy rakás olyan 
szabálytalan dolog, amihez a kis embernek aztán semmi 
köze!? De, talán nem is kell ezen most gondolkodnunk, hisz 
gondolkodni néha ártalmas dolog, és  kaptunk – legalábbis 
bízzunk benne – kettő év haladékot arra, hogy  ha a vizek 
területén valami rossz irányba fordulna, ez az idő bőven elég 
lesz számunkra, hogy gondolkodás nélkül betömedékeljük 
majd a feleslegessé vált fúrt- és ásott kútjainkat. Helyette majd 
felfogjuk a tetőről lefolyó esővizet! Amíg lehet!

 

Új kamerák a faluban

Ismét kezd kezelhetetlenné válni az a közterületi állapot, melynek 
következtében számtalan helyen megjelentek az illegális szemét 
lerakások. A Nemzeti Hulladék Kezelő tájékoztatása alapján 
falunkban 92 háztartás nem fizeti a hulladék elszállítását. Vajon 
ezek a háztartások mit tesznek a keletkező hulladékkal? 
Udvarban, kertben elégetik, vagy éppen valamely bokros részre, 
árokba kidobják. Gyakorta a szelektív tárolókba is mindenféle 
kommunális hulladékot bedobnak. Meg építési törmeléket is. 
Kényelmes, ingyenes megoldás. Viszont, a közeljövőben a 
Nemzeti Hulladék Kezelő megbízásából egy „behajtó” cég 
megkezdi a nem fizető háztartásoktól behajtani a hátralékokat. 
Fél füllel arról is hallani, hogy akiknél ez nem lehetséges, azoknál 
az ingatlanukra – lakóépületükre – jelzálogot fognak 
bejegyeztetni.  Mindettől függetlenül  az Önkormányzatnak is 
szükséges valamit tenni az illegális szemét lerakókkal szemben. 
Ezért vásároltunk 2 db jó minőségű, mobilizálható, 
akkumulátoros, kicsi tömegű, jól álcázható kamerát, amely a 
hatókörzetében minden mozgásra az Önkormányzat egyik 
számítógépére és telefonra is azonnal küldi és tárolja a képeket, 
filmeket. Éjjel-nappal jó minőségben! Hangsúlyozzuk, hogy eddig 
az Önkormányzat Senkit sem büntetett meg illegális 
cselekedetért, pedig voltak már ismertté vált cselekmények! De, 
mivel lassan kezelhetetlen a történet, a szükségből megtett 
intézkedések hatására a jövőben ne lepődjön meg az a személy, 
aki illegális, törtvénytelen cselekedete miatt esetleg anyagi 
elmarasztalásban részesül. Viszont, ha Valakinek van jobb 
megoldási javaslata, azt szívesen vesszük, mert nem a büntetés, 
hanem a rend fenntartása a célunk! 

Idősek Napja – Kerek Évfordulósok Köszöntése

Október 19-én tartottuk a minden évben szokásos, már 
hagyománnyá vált Idősek Napi Köszöntőt. Ezen az alkalmon 
külön szoktuk köszönteni a 60 éves korú és azt követő öt évente 
„kerek” évfordulósainkat. Sajnálatos módon – állítólag a 
számítógépes adatkigyűjtés hibájából kifolyólag – ketten egészen 
biztosan nem lettek megköszöntve. Így Hegedűs Sándor 60 éves, 
és G. János 65 éves lakosunk. Bízom abban, hogy az elkövetett 
hibánktól függetlenül Ők nem tekintik megbocsájthatatlannak ezt 
a tévedésünket. Így utólagosan, magam és Képviselő-testületünk 
nevében Nekik – és Mindazon meghívott kerek évfordulósainknak 
is, akik nem tudtak részt venni az ünnepségen – is Jó 
Egészséget és Még Sok-sok Kerek, Szép Évfordulót Kívánok!

Megszűnik a Takarék

Előzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
bankszektor átalakítási folyamatinak áldozatává fog válni a 
Mohácsi Takarék Bank Kölkedi Fiókja is! Előre láthatólag 2019. 
január 31. az utolsó nyitvatartási nap! Sajnos az Önkormányzat 
teljesen tehetetlen, nem tudjuk befolyásolni azt, hogy 
megmaradjon a kölkedi kirendeltség! Az Önkormányzatunkat is 
legalább olyan hátrányosan érinti a Takarék megszűnése, mint a 
lakosságot! Legjobb esetben – amelyre nagyon kicsi az esély, de 
igyekszünk mindent megtenni érte –  egy bank automata 
kihelyezése történhet. „Nesze neked vidék”, „nesztek-néktek kis 
falvak”! „Támogassuk a kistelepülések fennmaradását”! Így?

Csomor Tibor  - polgármester

Legközelebbi események
December 6.
Mikulás projekt nap
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
December 6.
Mikulás az oviban
Helyszín: Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
December
Karácsonyi alkotóház
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
December 14. 8ºº óra
Képviselő – testületi ülés, nyilvános
Helyszín: Önkormányzat Hivatala
December 14. 12ºº óra
Közös Községi Évzáró
Helyszín: Kölkedi Általános 
Iskola a Kölkedi Önkormányzat szervezésében
December 17.
Karácsonyi ünnep óvodások szereplésével

Helyszín: Népház
December 18.
Karácsony váró nyílt nap az oviban
Helyszín: Kölkedi Fehér Gólya 
Óvoda
December 20.
Adventi vásár, karácsonyi köszöntő a 
Mindenki karácsonyfájánál
Helyszín: Önkormányzat Hivatala 
előtt
December 21.
Karácsonyi ünnepség
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
December 22.
Nosztalgia Mozi, utána állófogadás a 
kisteremben
Helyszín: Népház a Kölkedi 
Önkormányzat szervezésében
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