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In memoriam Tatai Imre
(1935 – 2019)
Tanítani annyi, mint emberekkel foglalkozni,
átadni mindazt a tudást,
amit az előző nemzedékek felhalmoztak.
/Barát Tamás/

Tatai Imre 1935. július 18-án Barcson született. 1954-ben a
Pécsi Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát. Tanítói gyakorló
éveit Sombereken töltötte, majd Erdőfűn tanított hosszú évekig. Itt
alapított családot, egy leánya született, aki szintén pedagógus. Az
erdőfűi iskola megszűnése után Kölkedre költözött és itt tanított
tovább.
1984 – 1989 között a Kölkedi Iskola igazgatója volt.
Pedagógiai munkáját 1975-ben az Oktatásügy kiváló dolgozója
kitüntetéssel ismerték el. 1986-ban megkapta a Haza Szolgálatáért
érdemrend ezüst fokozatát. A pedagógus pályán 42 évet töltött, majd
nyugdíjba vonult. Nyugdíjasként is visszajárt tanítani, valamint több
éven keresztül katolikus hittant oktatott a helybeli gyerekeknek.
Nagyon szeretett tanítani, foglalkozni a gyerekekkel. 2007-ben
megkapta az aranydiplomáját.
Felesége halála után, egyre romló egészségi állapota miatt
Idősek Otthonába került. Utolsó éveiben visszatért Erdőfűre, a Hotel
Béda Idősotthonban élt a 2019. október 25-én bekövetkezett haláláig.

vendégül láttak minket saját készítésű süteménnyel, teával, üdítővel
és egy kis csoki mikulással. Nagyon köszönjük nekik! A tartalmas,
kedves
mikulás
műsorunk
összeállítója
Pataki
Tímea
óvodapedagógus volt.
Karácsonyi versekkel, énekekkel is készültünk, melyet először a
Nyugdíjas Klubban adtunk elő december 16-án. Nyílt napunkat
december 19-én tartottuk, melyre szeretettel vártuk a szülőket egy kis
barkácsolásra. Idén karácsonyi díszgömböt és rénszarvast
készítettünk. Ezt követően előadtuk karácsonyi műsorunkat, majd
megérkezett a Jézuska. Ezen a napon volt az Adventi vásárunk is a
hagyományoknak megfelelően az Önkormányzat előtt 3 órától,
melyen főként a szülők által készített kis ajándékok voltak
megvásárolhatók. Fél 5-kor kezdődött óvodásaink adventi köszöntője,
melyre szeretettel vártuk a falu lakóit. A meghitt, szeretetteljes adventi
köszöntőt összeállította Pataki Tímea óvodapedagógus. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani Kovács Anitának a gyönyörű
mézeskalács házikóért amivel meglepte az óvodásainkat.
A sok színes programunkhoz, eszköz és játékvásárlásainkhoz, több
helyről is kaptunk segítséget. Az óvoda gyermekei és dolgozói
nevében hálás köszönetemet szeretném kifejezni Csomor Tibor
Polgármesternek, a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a
Kölkedért Közalapítványnak, akik anyagi támogatást nyújtottak az
óvodánknak. Hálás szívvel mondunk köszönetet a szervezési
feladatokban nyújtott önzetlen segítségért a Kölkedi Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Tuttiné Merkler Gabriellának, Mádlity
Mónikának, Applné Ignácz Melindának és ifj. Hegedűs Sándornak.
A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda óvodásai és dolgozói nevében meghitt,
békés, áldott ünnepeket, és sikerekben, egészségben gazdag boldog
újévet kívánok:
Deákné Sebestyén Orsolya, Óvodavezető

Iskolai Hírek
Pécs, 2019. december 7.: Regionális musical énekverseny
A pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban megrendezett regionális
musical énekversenyen iskolánk két tanulója vett részt. Duett
kategóriában bronz minősítést szerzett Schultz Lillyana 2. osztályos
és Csonka Mirella 6. osztályos tanulónk. Szóló kategóriában ezüst
minősítést és sok dicsérő, biztató szót kapott Csonka Mirella 6.
osztályos tanuló. Felkészítő tanáruk és a verseny alatt
zongorakísérőjük Izsák Adrienn tanárnő volt.
Óvodai Hírek
Advent az óvodában
Ez az időszak az egyik legszebb, mind az óvodában, mind otthon. Mi
pedagógusok igyekszünk a gyerekeknek minél emlékezetesebbé
tenni. Az óvoda dolgozói közösen a gyerekekkel feldíszítik az óvodát,
majd mindkét csoportban meggyújtjuk az Adventi gyertyát hétről
hétre. Közben beszélgetünk az Adventi időszak jelentőségéről. Első
programunk: Találkozás a Mikulással. Mint tavaly, idén is a Bédai
Idősek Otthonába találkozhattunk vele. Kis műsorral készültünk,
melyet a Mikulás és az otthon lakói nagy figyelemmel és szeretettel
hallgattak. Majd a gyerekek örömére a Mikulás mindenkinek egy-egy
kis mikulással és szaloncukorral kedveskedett, melyet az óvoda
dolgozói készítettek el. A műsor után az otthon lakói, illetve dolgozói

Kölked Község Önkormányzat
Kölked Község Önkormányzata Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kíván minden kedves kölkedi
és erdőfűi Lakosnak, társadalmi- és közösségi szervezetek tagjainak,
intézményei dolgozóinak, és az adót fizető vállalkozások vezetőinek.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Minden Kedves Kölkedi Lakosnak:
Békés, meghitt Karácsonyt, és egészségben, eredményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánok a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a
magam nevében!
Balog Sándor – RNÖ elnöke

Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő - testülete
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván!
Tutti Tibor – NNÖ elnöke

Kölkedért Közalapítvány
Minden kedves Kölkedi Lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és Boldog Új Évet Kíván!
Pataki Ferencné – kuratóriumi elnök
Nyugdíjas Klub 2019 évi hírei

- Október elején a könyvtár vezetőjének szervezésében a
klubhelyiségünkben a gyógyító füveink címmel vetítéssel egybekötött
beszélgetés alakult ki az előadó szakemberrel.
- Október 9-én hivatalosak voltunk Hotel Bédára, az Idősek Hónapja
megünneplése alkalmából. Énekeltünk, verseket mondtunk. Finom
süteményekkel és kávéval vendégeltek meg bennünket. Nagyon
megható és szívélyes volt az együtt ünneplés.
- Október 19-én majdnem teljes létszámmal elmentünk a MohácsKölked Református Társegyházközség meghívására a kölkedi templom
megújulására tartott hálaadó Istentiszteletre, majd az ezt követő
megvendégelésre. Nagyon nívós és színvonalas volt a megrendezés.
Köszönjük.
- Október 22-én került megtartásra az Idősek Hónapja megünneplése.
Csomor Tibor Polgármester Úr köszöntötte a község megjelent idős
tagjait, az óvodások pedig nagyon szép műsort adtak. Ezután a kerek
évfordulósok köszöntésére került sor. Az asszonyok egy cserép virágot,
a férfiak egy üveg bort vehettek át a Polgármester Úrtól, aki ezután
mindenkit meghívott egy kis megvendégelésre, majd táncmulatsággal
fejeződött be ez a szép délután.
- November 23-án tartottuk meg megalakulásunk 20. évfordulóját.
Nagyon szép és ünnepi volt minden. Mindenkit meghívtunk, és
tiszteletüket is tették azok, akik bármilyen formában segítették
munkánkat. Külön kell megemlítenünk községünk Önkormányzatát, a
Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokat, akiknek hathatós
segítsége nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalon megrendezni
ünnepségünket, köszönettel tartozunk érte. Az óvodások és a
versmondók szereplése után meglepetés vendégünk Menyhárt Éva
énekes teljesen díjmentesen zenész partnerével együtt egy gyönyörű,
megható és vidám ének-összeállítást adott elő, nagyon nagy sikerük
volt, csak hálások lehetünk nekik ezért. Óvári Lajosné elnök beszéde
után a Polgármester Úr, és többen a vendégek közül hozzászóltak, és
sok ajándékot adtak át a klubtagoknak. Említésre méltó, hogy ezen
ünnepségre meghívtuk a klub alapító tagjait, két fő kivételével mindenki
el tudott jönni és nagyon jól érezték magukat. Katzenberger Istvánné
felidézte a régi szép időket, és verset is mondott. Köszönetül egy – egy
cserép gyönyörű virágot adtunk át nekik, valamint a többi jelenleg is
még klubtagnak. Ezután a klub vezetősége mindenkit meghívott egy
estebédre, majd egy nagyon vidám, jókedvű táncmulatsággal zártuk a
napot.
- December 9. – az utolsó névnapok megtartása. Különös és megható
volt, mivel egybeesett az év lezárásával, a Karácsony közeledtével, a
várakozás időszakával. Nagyon köszönjük, hogy a Polgármester Úr is
részt vett ezen ünnepségünkön, és nagy sajnálatunkra Tutti Tibor elnök
Úr halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de nagyon
köszönjük segítségét, amivel hozzájárult a kis ünnepségünk
megrendezéséhez.
- December 16-án tartottuk meg a mi kis karácsonyunkat. Karácsonyfát
állítottunk, gyertyát gyújtottunk. Meghívtuk kis ünnepségünkre Wébel
Zsolt tiszteletes urat és Pfeiffer Jánosné Máriát, gondnokot, hogy még
szebbé, meghittebbé tegyük az Adventet. A tiszteletes úr nagyon
szívhez szóló áhítattal beszélt a Karácsony jelentőségéről, a kis Jézus
megszületéséről, és mi nagyon köszönjük, hogy ennek részesei
lehettünk. Az Óvodások szintén nagyon szép műsort adtak, mi pedig
azzal viszonoztuk, hogy megvendégeltük őket. Köszönettel tartozunk
Csomor Tibor Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy anyagi segítségük révén meg tudtuk ajándékozni a klub tagjait
egy – egy kis csomaggal, s ez annál is inkább megható, mert van talán,
akinek ez az egyetlen karácsonyi ajándéka.
- December 19-én az óvodások karácsonyi ünnepére voltunk
hivatalosak, amelyen nagy szeretettel részt is vettünk. Együtt örültünk
a Jézuska ajándékának a gyerekek boldogságának, hisz ők azok, akik
még szívből tudnak örülni a Karácsonynak. Klubunk is
megajándékozott minden óvodást egy kis ajándékkal, melynek szívből
örültek.
- December 20-án a iskolában volt karácsonyi ünnepség, melyre
szintén hivatalosak voltunk, és szeretettel részt is vettünk.

- Az év első programja a két 80. évét betöltött klubtag megünneplése.
Az ünnepeltek egy egy tortát hoztak, a klub tagjai pedig ajándékokkal
kedveskedtek nekik!
- Február a farsang jegyében telt el. Az eddigi hagyományokat mint
például a színes farsangi holmik felhúzása, tombola, zene kiegészítettük fánk sütéssel, melyek Habling Imréné és Czimmer
Zoltánné vállalt fel, amit mindenki jó ízűen elfogyasztott.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérte, hogy írásban közöljük velük, hogy erre az évre
milyen programokat szeretnénk betervezni, s ha lehetőségük lesz rá,
akkor ezek megvalósításában segítségünkre kívánnak lenni.
- Március hónapban megtartottuk a hagyományos Nőnapot. A
műsorra az óvodások kedveskedtek, az ünnepi köszöntőket, pedig
Csomor Tibor polgármester Úr és a Klub férfi tagjai mondták el, majd
minden hölgynek egy - egy szép virágot adtak, melynek szívből
örültünk és köszönjük!
- Megünnepeltük március 15.-ét, és a Polgármester Úr ünnepi
beszéde után mi is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját.
- Március 22-én a könyvtár vezetője meghívta a Klub tagjait, melyen
a Digitális Jólét Program Pont eszközeivel szolgáltatásaival és
lehetőségeivel ismertetett meg bennünket, majd az újonnan felújított
könyvtárat tekintettük meg. Érdekes program volt.
- Március 25-én megtartottuk a első negyedévben esedékes
névnapokat. Nagy örömünkre Tutti Tibor elnök Úr az ebédhez
biztosította a halat és a tésztát, az ünnepeltek pedig süteményt
hoztak. Nagyon köszönjük az Elnök Úr segítségét.
- Április hónapban az Óvodában
húsvéti ünnepségre voltunk
hivatalosak, melyen
örömmel
részt
vettünk, s
mi is
megörvendeztettük őket egy kis nyuszis ajándékkal.
- A Klubban is megtartottuk a húsvéti locsolást. A férfiak mindenkit
meglocsoltak, hogy frissek maradjunk, mi pedig piros tojással,
csokival és egyéb finomsággal honoráltuk kedvességüket.
- Május hónapban ünnepeltük az Anyák Napját. Az iskola tanulói
műsort adtak, mely nagyon szép és megható volt, mi pedig
megvendégeltük őket egy kis süteménnyel és üdítővel.
- Nagyon szomorú eseményt kellett még megélnünk ebben a
hónapban, ugyanis meghalt egy régi nagyon kedves klubtagunk Deé
Ernő, akinek május 10-én volt a temetése. Soha nem fogjuk
elfelejteni segítő készségét a főzésnél, és a jobbnál – jobb vicceket,
mellyel szórakoztatott bennünket.
Kedves Ernő: Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a
szeretet.
Nyugodjál békében.
- Május 13-án megvendégeltük Hotel Béda lakóit. Finom
süteményekkel és üdítővel vártuk őket. Nagyon jól éreztük magunkat,
és mindannyian örültünk, hogy évente ismétlődik egymás
megvendégelése, s így a barátság fenntartása.
- Júniusban ünnepeltük meg a II. negyed évi névnapokat, s mindjárt
említést teszek a szeptemberi III. negyed évi névnapokról is. Ezek
mindig nagy örömmel szolgálnak, mind az ünnepelteknek, mind az
ünneplőknek. Itt kell ismételten megköszönnünk a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és Vezetőségének az anyagi
segítséget, mellyel széppé és örömtelivé tudtuk tenni ezeket a
napokat az ünnepeltek részére.
- A Klub tagjai közül elég sokan részt vettünk az óvodások évzáró
ünnepélyén, nagyon szépek és okosak, ügyesek voltak a gyerekek.
- Július elején különbusszal országjáráson voltunk. Mórahalom
fürdőhely volt a célpont. Az időjárás is kedvezett nekünk, és nagyon
jól éreztük magunkat. Köszönettel tartozunk a Német Nemzetiségi Kívánunk mindenkinek, községünk vezetőinek, pártfogóinknak és az
Önkormányzatnak, hogy segítségünkre voltak az anyagiak egy egész község lakosságának áldott, békés Karácsonyi ünnepeket, és
egy boldogabb, egészségben megélt Újesztendőt!
részének biztosításában.
- Július 6-án tartottuk meg a Júniálist, mely egy teljesen új
Óvári Lajosné - Nyugdíjas Klub Elnöke
programunk volt. Ehhez komoly anyagi segítséget nyújtott a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége, melyet szívből köszönünk.
Megvendégeltük mindazokat, akik eddig is komoly támogatásban
részesítettek bennünket, s ha kellett, mindig segítségünkre voltak.
Mindenkinek köszönjük.
- Augusztus végén a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, tartott előadást
klubunkban
a
Rendőrkapitányság.
Mindenki
számára
megszívlelendőek voltak az elhangzottak.

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
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