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EMLÉKMŰ AVATÁS és KOSZORÚZÁS!
Ezúton, külön is tájékoztatjuk a falu Minden lakóját arról, hogy a
Falunapi Rendezvény nyitó eseményeként a kultúrház előtt lévő
parkban átalakított és felújított emlékművünket fogjuk felavatni,
amelyre várjuk a falu lakosságát! Az emlékművel falunk ősi
múltjára és a valamikor itt lakó Minden kölkedire szeretnénk
emlékezni!
FALUNAPI PROGRAMOK
15:45
16:15
16:30
16:45
17:15
18:00
19:00
19:15
20:00
21:00
22:15
22:30

Koszorúzás a „Hősök emlékműnél”
Polgármesteri köszöntő – Halászléfőző hely kiosztása
Kölked Csillagai Tánccsoport
Kun Viktória és Bojtor Fanni Zumba bemutatója
Kölkedi Pislicári Asszonykórus
Mohácsi Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Halászléfőző verseny eredményhirdetés
Tombola sorsolás
Poklade zenekar
Sztárvendég: Tesók együttes
Tüzijáték
Utcabál Sugár Band zenekar

ALTERNATÍV PROGRAMOK
9:00 – 12:00 Gólyák nyomában Béda – Karapancsa kenutúra
(előzetes jelentkezés alapján a 0630/846-60-20-as
telefonszámon)
8:00 – 16:00 Fehér Gólya Múzeum ingyenes látogathatósága
14:00 – 19:00 Játékok ingyenes használata a Körparkban
(ugrálóvár, Gokartok, trambulin)
13:00 – 17:00 Szabadtűzön főzés a Kultúrház udvarában
15:00 – 17:00 Horváth Erzsébet csillámtetoválást készít a
gyerekek részére
15:00 18:00 Vincze Józsefné és Bende Gáborné kézműves
foglalkozása és jótékonysági vásár a Körparkban
17:30 – 18:00 Fagylaltozás a gyermekeknek (Kérjük a
kipostázott utalványokat hozzák magukkal!)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Köszönet nyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazon lakosainknak, akik a házuk
előtti közterületeken virágokkal és egyéb növényekkel teszik
hangulatosabbá a falunkat, és azoknak is, akik a
környezetükben szeretettel ápolják az önkormányzat által
kiültetett növényeket, karbantartják a gyepet.
Már előzetesen is köszönjük a falunapi támogatóink felajánlásait.
III. Községi Horgászverseny Hírei
Ebben az évben már a hagyományosnak mondható Községi
Horgászversenyünk harmadik megmérettetésén vagyunk túl,
amelynek helyszíne is a hagyományos Gödör Horgász-tó és
Szabadidő park volt. Fő szervezője a BOTOND HE és Kölked
Község Önkormányzata. A verseny szinte minden tekintetben
felülmúlta az eddigi statisztikai adatokat. Az első évben 18, a

tavalyi második alkalommal 25, és ebben az évben már 34
horgász mérte össze erejét! A 34 főből 5 versenyző volt ifjúsági,
vagy gyerek korú. Örülünk annak, hogy évről-évre többeket
megmozgat ez a kis közösségi rendezvény. Az idei létszámmal
már majdnem kinőttük a tó „befogadó” kapacitását, mert a
horgászható szakaszok teljesen benépesültek, amelynek egy-két
komikus helyzet lett az eredménye, a „szomszédos” horgászok
zsinórjainak összekuszálása a halak menekülő kirohanásai által.
A benépesült part jókedvű oltogatásai és az önetetők folyamatos
csobbanásai óvatosságra intették a halakat, de az első helyezett
így is 784 dkg halat fogott és volt néhány sikertelen „amúr kaland”
is. A rendezvény elfogadottságát erősíti még az a tény is, hogy
szép számban jelentek meg versenyzők családtagjai, barátok,
„szurkolók” és a horgászat fortélyait ellesni óhajtó érdeklődők. Az
időjárás a verseny alatt kitartott, csak az ebédet késleltette fél
órát. A verseny jóízű közös ebéddel és az eredmény hirdetéssel
zárult, amelyeken sok családtag és érdeklődő is a versenyzőkkel
közösen emelte a jó hangulatot.
Eredmények:
Felnőtt kategória
I. hely: Mihálovics János (Nagy Lajos u. 1.)
II. hely: Orsós Csaba
III. hely: ifj. Deák Antal
Ifi, gyerek kategória:
I. hely: Müller Milán
II. hely: Mihálovics Balázs
III. hely: Mihálovics János (Mátyás u.. 9.) és Orsós Csaba Rafael
Legnagyobb hal győztese:
Orsós Csaba, 320 dkg súlyban
A helyezettek kupát és értékes vásárlási utalványt, a felnőtt első
helyezett Belső-Béda I.-II.-III. szakaszára szóló területi engedélyt
is nyert. A felnőtt dobogósok eredményeinek elismeréséül, külön
meglepetésként id. Hegedűs Sándor minden dobogós számra 5-5
liter igen ízletes saját borát ajánlotta fel. És minden versenyző
egy emléklapot is kapott. Az elismerő jutalmakat és gratulációkat
Szűcs Lajos a BOTOND HE elnökétől és Csomor Tibor
polgármestertől vehették át a versenyzők.
Gratulálunk a győzteseknek!
Köszönjük:
a verseny jelentős anyagi támogatásait a Kölkedi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a BOTOND HE-nek, Kölked
Község Önkormányzatának.
A helyszín és a szokásosan jó körülmények biztosítását a
Kovácska Kft.-nek és Zoli bácsinak.
A szervező és lebonyolító munkában részt vett személyeknek,
így: Mádlity Mónikának a szervezői munkáját, id. Deák Antalnak a
főzést, Farkas Istvánnak az „alapanyag” beszerzést, ifj. Hegedűs
Sándornak az előkészítő tevékenységét, a Kovácska családnak a
besegítő munkáját, Késics János és Tóth Zsolt versenybizottsági
affinitását, Tutti Tibor „vízparti pincér” szerepét és a Duna-Dráva
Nemzeti Park horgász területi engedély felajánlását a Béda I.-II.III. horgászvízre.
A helyszínen tapasztaltakból úgy gondoljuk, hogy minden
résztvevő jól érezte magát, és bízunk abban, hogy ez a – most
már – hagyomány jövőre is folytatódni fog! Találkozzunk jövőre is!
Meg előtte még idén ősszel, a rablóhal fogó versenyen, ami
ebben az évben első – és remélhetőleg nem utolsó - alkalommal
lesz megszervezve!

Lesz-e a falunk a világörökség része?
Polgármesterként, meghívott előadóként több konferencián és
egyéb fórumokon, és Kölked lakossága felé is volt szerencsém
büszkélkedve beszélni arról, hogy a közigazgatási területünkön
valaha volt Altinum, római kori erőd helyszínén lesz egy
pályázaton elnyert fejlesztésünk, amely a világörökség része
lehet. Mert így volt, mert számtalanszor bíztattak bennünket
arról, mert négy országon át más településeket is érint
(Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Németország), hogy sínen
van a világörökségi nevezés az ICOMOS-nál (ők terjesztették fel
a Világörökségi Bizottság felé elfogadásra), mert a mi
önkormányzatunk is rengeteget dolgozott azért, hogy megfeleljen
ezeknek a kritériumoknak,
mert örültünk annak, hogy
bizonyítottan a világörökség részei leszünk, és részesei is
maradunk! Hogy többek lehetünk a nagy átlagtól, hogy
felfigyelhetnek ránk és ezzel a fejlesztéssel is kapunk egy
kicsivel több lehetőséget arra, hogy a falunk büszkén és
előremutatóan fennmaradhasson, és tovább fejlődhessen!
Sajnos, egy ideig még várnunk kell a „biztosítékra”, mert történt
valami, ami átmenetileg – és reméljük nem végleg - ezt az
álmunkat meghiúsítja. És, mivel büszkén reklámoztam azt, hogy
a falu Magyarország kormánya és Szlovákia, Ausztria,
Németország közös világörökségi nevezésével, a Világörökségi
Bizottság döntését követően rá fog kerülni az UNESCO
világörökségi térképére remények most szertefoszlani látszanak,
ezért a tisztesség azt is megkívánja, hogy ennek okairól is
beszámoljunk!
Az érthetőség és a pontosság kedvéért az alábbi cikket osztjuk
meg Önökkel (forrás: INDEX, 2019.07.09. 10:19 óra)
„Múlt pénteken, majd ezen a héten hétfőn csaknem harminc
új helyszínnel bővült az UNESCO világörökségének listája,
miután az erről döntő bizottság Bakuban ülésezett, de a
listán a korábbi várakozások ellenére nem szerepelt új
magyar helyszínként az egykori Római Birodalom védelmét
szolgáló dunai limes maradványa, amelynek egyes elemei
Németország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország területén
találhatók. (megjegyzés:ebbe tartozik bele a Kölked-Altinum volt
római kori erőd helyszíne is) Bár a bizottság ülése július 10-éig
tart (megjegyzés: természetesen azóta az ülésnek vége, a
nevezés most elbukott), a 444 vette észre, hogy a limes
(megjegyzés: Duna menti római hadiút) nem fog felkerülni a
listára, mégpedig kizárólag a magyar fél, pontosabban a
magyar kormány egy korábbi intézkedése miatt.
Ennek az az oka, hogy 2019 májusában, kevesebb mint két
hónappal a bakui ülés előtt a magyar kormány egy
határozattal váratlanul kivette a Hajógyári-szigetet (Budapest,
Budai oldal, más néven Óbudai-sziget, Árpád hídtól északra) a
világörökségi
várományos
helyszín
nevezési
dokumentációjából. A határozathoz nem tartozott indoklás,
és a portál információi szerint a tizennyolc éve a szakmai
előkészítő munkán dolgozó történészekkel sem egyeztettek
a döntésről. A Római Birodalom határát kijelölő,
őrtornyokkal, erődökkel és katonai táborokból álló védelmi
rendszer magyar szakaszához a Hajógyári-sziget is
hozzátartozott, ahol Pannonia helytartójának erődített
palotája állt.
A Római Birodalom határai nevű pályázatból indoklás nélkül
vette ki a kormány.
A limes több szakasza szerepel már az UNESCO
világörökségi listáján, a dunai szakaszt Németországgal,
Ausztriával és Szlovákiával együtt jelöltük. A jelölési
dokumentációt 2018 elején nyújtotta be együtt a négy állam.
A jelöléseket ezután véleményezte a Műemlékek és
Helyszínek Nemzetközi Bizottsága (megj.: a kölkedi
helyszínen, nálunk is jártak és maximálisan meg voltak elégedve
az előkészítő munkákkal, azzal, hogy az önkormányzat minden
jogi akadályt elhárított a megvalósulás érdekében), azaz az
ICOMOS, majd az ő véleményük alapján dönt a cím
odaítéléséről a Világörökségi Bizottság. Csakhogy az
ICOMOS még akkor készítette él a szakvéleményét, amikor a
tervezetben a Hajógyári-sziget is szerepelt, így ez a
dokumentum már érvényét vesztette, ezért a bizottság nem
is dönthet a jelölésről, foglalja össze a történteket a 444.
Ahogy azt a portál kiszúrta az ülés közvetítésében, Visy Zsolt

régészprofesszor, a limes világörökségi jelölésének miniszteri
biztosa a maga nevében bocsánatot is kért a bakui ülésen a
másik három jelölő tagállamtól és a Világörökségi Bizottságtól a
történtekért. A 444 azt írja, mindez nagyon kínos a magyar
kulturális diplomáciára nézve, már csak azért is, mert pont
Magyarország volt a közös jelölés koordinátora, a lépés pedig
alááshatja
a magyar kultúrdiplomácia
hitelességét a
Világörökségi
Bizottság
előtt.
A
magyar
kulturális
kormányzatban dolgozó forrás a portálnak azt nyilatkozta,
folyamatosan egyeztettek az elmúlt évtizedben minden
kormánnyal, most mégis megkerülték őket.
A hajógyári-szigetre vonatkozó döntés oka az lehetett, hogy a
kormány szeretné „korhűen” helyreállítani a szigeten lévő
helytartói palotát, és ezt a világörökségi cím akadályozná, mivel
a cím elnyerése után csak az UNESCO Világörökségi
Központjával és az ICOMOS-szal egyetértésben lehet átalakítani
az adott területet. Ez a terv ugyanakkor már évek óta ismert, az
nem világos tehát, miért csak most és ilyen hirtelen
intézkedtek.” Eddig a cikk.
Pontosabb információkét Dr. Visy Zsolt professzor Úr, a világörökségi
jelölés miniszteri biztosával szoros együttműködésben dolgozó
Wollák Katalinhoz, a Forster Gyula Örökségvédelmi és
Vagyonkezelési
Központ
Világörökségi
Főosztályának
főtanácsosához fordultam e cikk megjelenését követő napon. A
kölkedi projekt megvalósulása érdekében Vele is folyamatosan jó
volt a kapcsolatom. Érdeklődésemre elmondta, hogy eredetileg a
Bakuban lezajlott konferencián a Világörökségi Bizottság több évre
zárolta volna annak lehetőségét, hogy a négy ország közös
nevezése
ismét
beadásra
kerülhessen.
De,
különböző
egyeztetéseket követően – megjegyzésem: én nem tudom, hogy
mely ország képviseletének hatására - talán mégis van kis remény
arra, hogy az átdolgozásokat követően akár már 2020-ban ismét
benyújtható legyen ez a projekt. Tájékoztatott - többek között - erről
Wollák Katalin. Így legyen!
Ehhez kapcsolódó fontos információ a lakosságunk felé, hogy a már
elnyert pályázati támogatásunkat ez miatt nem veszítjük el, és amiért
annyit dolgoztunk, a Várdomb-on valaha volt római kori erőd, Altinum
helyszínére tervezett, összességében 100 milliós fejlesztés meg fog
valósulni!
Mi
lesz
a
közterületekkel…………………és
közfoglalkoztatottakkal?

a

Tisztelettel kérjük a Falunk Lakosságát, hogy a közterületeink
karbantartásaival kapcsolatosan legyenek kellő türelemmel és
megértéssel az önkormányzat és azon közfoglalkoztatottak irányába,
akiknek 54.127,- forintért kellene napi nyolc órát dolgozni (a termelői
szférában ez az összeg 99.085,- forint). Legfőképpen igaz ez a
fűnyírásban és fű kaszálásban dolgozó közfoglalkoztatottainkra.
Jelenleg
csak
kettő
fő
közfoglalkoztatott
dolgozik
az
Önkormányzatnál, akik benzines kaszával dolgozhatnak, mert ennek
a gépnek a használata is vizsgához kötött! Bárkit nem lehet erre a
munkára alkalmazni! Rajtuk kívül egy fűnyírósunk van. Traktorral
kaszáltatni pedig csak a tanyagondnokunkon keresztül tudunk, mivel
másnak jogosítványa és érzéke a traktorral való kaszáláshoz
nincsen! Mintegy 5,5-6 hektár területet fűnyírózunk, és a kaszálandó
területek nagysága ezt jóval meghaladó. Sajnos azonos minőségben
nem tudjuk folyamatosan karban tartani a falunk minden gyepes,
bozótos, fás területeit, így a frekventáltabb területek élvezik az
elsőbbséget. Még így is előfordul, hogy nincs minden rendben
egyszerre, egy időpontban. De azért más feladatokat is
megcsinálunk, amelyet sokszor nem is vesz észre Mindenki! Ez most
a jelen. De mivel nagyon arra felé hajlik a központi akarat, hogy
Mindenki a termelő szférában találja meg a boldogulását, így
valószínűsíthető, hogy a jövőben még kevesebb közfoglalkoztatottat
tudunk majd alkalmazni!
Még az sem lehetetlen, hogy egyáltalán nem lesz ilyen munkaerő!
De, akkor ki (kik) fogja megcsinálni ezeket a feladatokat? A
térségünkben nincs olyan falu, ahol erre megfelelő mértékű anyagi
forrás rendelkezésre állna! Igen nagy kérdőjel a jövő! De a lakosság
is sokat segíthetne. Például növények, virágok öntözésében, abban,
hogy nem dobáljuk el tömegesen a legkülönbözőbb szemeteket a
közterületeken, meg hát minden egyéb szépérzetet befolyásoló,
csak a szűk környezetében elvégzett közösségi segítséggel, .
Egyszer már megírtuk és a mondás igaz: „egyedül nem megy”!
Minden lakosunk együttműködő segítségére szükségünk van és
számítunk is rá! Kérjük, hogy Mindenki legyen ebben partner!
Csomor Tibor - Polgármester
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