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COVID – 19 járvány

Továbbra is, Tisztelettel Kérünk Minden Kölkedi Lakost, hogy 
oltassa be magát a COVID-19 járvány ellen! És, nem csak az 
miatt, mert nagy valószínűséggel az oltottságukat igazolni nem 
tudó állampolgárok számtalan esetben hátrányos helyzettel 
fognak szembesülni, de az egészségük, és a környezetükben, 
baráti társaságukban élők egészségének védelme érdekében is 
szükség van az oltottságra, védettségre! Ma már szinte bármely 
fajta oltás - így keleti, nyugati, kínai, amerikai  - rövid időn belül 
elérhető! Ne gondolja Senki azt, hogy ha a szomszédja védett, 
akkor  már Ő is védett! Minél többen leszünk védettek, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy majd sokkal szélesebb körben 
találkozhatunk ismét egymással! Ne kelljen újra átélni azt a 
fokozódó bizonytalanságot, amit átéltünk a COVID járvány első 
hullámától a harmadikig! 
OLTASSUK BE MAGUNKAT!

Kölked Község Önkormányzata

Lesznek-e közös rendezvényeink 2021-ben?

Jelen ismereteink alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy 
nagyobb lélegzetű közösségi rendezvény tartására a 2021. évben 
nem lesz lehetőségünk! Így például a Falunap, vagy csak külön a 
halászléfőző fesztivál, vagy a már szokásos Augusztus 20.-i, közös 
főzéssel egybekötött rendezvényünk is el fog maradni! Még abban 
az esetben is, ha netán a védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
számára egy-egy ilyen rendezvény megtartását kormányzati 
intézkedésekkel engedélyeznék! Nem tartom kivitelezhetőnek sem 
egy Falunap, sem más, nagyobb lélekszámú rendezvény 
megtartását csak „védett” személyek részére, mert annak 
betarthatóságát szavatolni szinte képtelenség, és zenés-táncos 
rendezvényt sem lehet egyenlőre tartani! Egy-egy rendezvény során 
baráti társaságokat, családokat, csoportos érdeklődőket 
szétválasztani védettség, vagy nem védettség alapján nem tartom 
kivitelezhetőnek! Amiben viszont bízom, hogy kisebb közösségek 
számára viszont lehetővé teszik az összejöveteleket, még ha 
szigorú feltételek mellett is! 
Így elképzelhetőnek tartom, hogy a már hagyományos, ebben az 
évben ötödik alkalommal megrendezendő horgászversenyünket 
meg tudjuk tartani, vagy éppenséggel, profi szervezettség mellet, a 
minden kétséget kizárható, igazoltan védettek számára akár egy-
egy zenés-táncos rendezvény megtartását is. Így például: Kölkedi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által tervezett bál, Óvoda 
jótékonysági bál, stb. De, hasonló feltételek mellett szóba jöhet a 
„Nosztalgia mozi” újraindulása, az emlékműveinknél tartandó 
megemlékezéseink megtartása, vagy éppenséggel a nyugdíjas klub 
védett tagjainak részvétele mellett a számukra szokásos, és már 
nagyon várt összejövetelek.

Beadott pályázataink

Az utóbbi időszakban új, az EU által finanszírozott pályázatok még 
nem jelentek meg. Így, főként a Magyar Falu Program-ban 
meghirdetett pályázatokra tudtunk benyújtani idén is pályázatokat. A 
pályázatainkat már az előző két évben is benyújtottuk. A jelentősebb 
értékű pályázataink eddig még nem jártak sikerrel. Így idén is 
benyújtottuk azokat. 
Részleteiben: 

● Tanyagondnoki busz cseréjére
● Katolikus temető kerítés felújítására – új kerítés építésével
● Meglévő játszótereink felújítására
● Alkotmány, Móricz, Hunyadi utcák 3 m széles aszfaltozási 

munkáira

● Orvosi rendelő bővítésére és felújítására
● Kultúrház felújításra, akadálymentesítésre, fűtés korszerűsítésre
● Új traktor és különböző fűnyíró adapterek beszerzésére
● Amennyiben lesz rá igény, úgy kutyák, macskák 

ivartalanítására, kutyák chippelésére és veszettség elleni 
oltására is nyújtunk be pályázatot

Más pályázati kiírás keretében is nyújtottunk be pályázatot 
útfelújításra. Az elmúlt hat évben így már összességében tíz 
útfelújítási pályázatot adtunk be, és eddig egyszer nyertünk 15 millió 
forintot! Sajnos, nem mindig a legrosszabb utakra hirdetnek nyertes 
pályázatot, de egyszer talán csak lesz már nagyobb szerencsénk is út 
ügyben!

A közeljövőben fognak kiírni pályázatot külterületi utak építésére. 
Ebben is pályázni fogunk! A katolikus temetőhöz vezető utat 
szeretnénk megépíteni, 3 méter szélességben, 430 m hosszban. A 
térségben – és szerintem országosan is – nem sok az olyan temető, 
ahova már kisebb esőt követően is csak sáros lábbal lehet eljutni! 
Minden esetre az út tervezési munkáit már készítik, és a tervezési 
munkát meg is finanszírozzuk, még akkor is, ha nem nyerünk. Terv 
nélkül ugyanis nem lehet pályázatot benyújtani! És, ha meg lesz a 
tervünk, azzal más években is tudunk már pályázni! 
De ez így van a többi pályázat esetében is! Csak, míg az útépítés 
tervét útépítő mérnökkel kell megcsináltatnunk és fizetnünk kell érte, 
addig az épületeink építésével, átalakításával, felújításával 
kapcsolatos pályázataink tervdokumentációit magam is el tudom – 
tudtam készíteni, minden egyéb járulékos műszaki anyagokkal, 
megvalósíthatósági tanulmányokkal együtt!  
Nincs még információnk arról, hogy a főutca árokrendezésére, 
burkolására, új hidak építésére beadott pályázatunk eredményes-e 
lett. Bízunk a legjobbakban, hogy nyerni fogunk!

◄A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott 
be útikereszt felújítására és építésére. A katolikus temetőben lévő 
keresztet tervezték volna felújítani, és egy új keresztet állítani a 
Várdombhoz vezető út csatlakozásába. A pályázatuk most nem volt 
sikeres, de majd tesznek próbát a jövőben is!

„Kispálya” építése az iskolának, a falunak

Mint az köztudott, a falunak sosem volt egy normális, úgynevezett 
„kispályája”, kézilabda pályája! Az országban nem sok olyan iskola 
lehet, ahol nincsen szabad téri sportpálya. Sajnos, az elmúlt hat év 
során, az önkormányzatok számára ilyennek a megépítésére nem volt 
pályázat kiírva. 2019-ben ugyan a  Mohácsi Tankerülettel közösen 
elvileg pályázhattunk volna ilyenre, és ennek céljából meg is kerestem 
a Tankerület igazgató asszonyát, de nem fértünk bele az akkori 
pályázat anyagi lehetőségébe.
Mivel a 21. században egy ilyen létesítmény már nem luxuskörülmény, 
ezért közvetlenül fogom megkeresni az érintett Minisztériumokat – 
EMMI, Belügyminisztérium -, hogy biztosítsanak a számunkra 
elérhető- és eredményes pályázati lehetőséget arra, hogy Kölkeden is 
legyen végre szabad téri sportpálya! 
Esélye? Ha nem próbáljuk meg, akkor biztosan nulla! Ha 
megpróbáljuk, majd meglátjuk! 

Egyesületi pályázati hírek

● A Kölkedért Közalapítvány pályázatot nyújtott be helyi értéktár 
kialakítására, valamint a honlapunk megújítására. 

● A Kölkedi Sport Egyesület szintén pályázott. Egy fűnyíró traktort 
és labdafogó hálókat pályáztunk meg a Magyar Falu Programban

● A Kölkedi Botond Horgász Egyesület is a Magyar Falu 
Programban pályázott, Ők egy személygépkocsi kategóriájú 
autóra pályáztak.



         

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Mádlity Mónika, Felelős kiadó: Csomor Tibor

Az egyesületi pályázatok eredményességét még nem ismerjük.

Jó hír: nyert a helyi piac pályázatunk!

Az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton 67 millió forintot nyertünk 
helyi piac kialakítására a Széchenyi utca 5. számú ingatlanunkra, a 
volt Tatai István féle lakóépület ingatlanon. A meglévő épületrész 
teljes felújítása mellett a leomlott rész beépítésével 5 db 
üzlethelyiség kerül kialakításra. Az udvarban 4 db külső, asztali 
árusító hely készül, és az udvari kis épületben egy, a  vásárlók 
részére fenntartott WC, mosdó vizesblokk fog megvalósulni. A 
létesítmény újabb színfoltja lesz falunknak. A tervezés során úgy lett 
a funkcionális tartalom építészetileg megalkotva, hogy néhány 
tízezer forint költségráfordítással, mindenféle építészeti átalakítás 
nélkül, szálláshelynek is alkalmas a tervezett létesítmény 
komplexuma. Az Önkormányzatnak 10% önrésszel kell hozzájárulni 
a pályázati forráshoz.

Rossz hír egy nyertes pályázatunkról!

Az öt évvel ezelőtt elindított, világörökségi várományos helyszín 
fejlesztésére elnyert pályázatot a konzorcium vezetője visszavonta! 
Így most nem valósulhat meg az a fejlesztés a Várdombbon, a 
valamikori római kori Limes erődje helyén, amiért rengeteget 
dolgoztam! De Dunaújváros, Komárom és Nyergesújfalu is ugyan így 
„járt”! Minden fejlesztési helyszínnek szüksége lett volna 
többletforrásra, mert a még 2017-ben becsült bekerülési – 
kivitelezési – költségek jelentősen megnövekedtek. Az utóbbi kettő 
évben irgalmatlanul elszabadultak az építőanyag árak! A hivatalosan 
– hangzatosan – köztudatba bocsájtott inflációs mérték nagyon 
sokszorosával! És, a bérek is jelentősen emelkedtek! Kölkednek 77 
millió forint többlettámogatásra lett volna szüksége. A 
Belügyminisztériumtól és a Miniszterelnökségtől is, levélben kértem 
ennek az összegnek megfelelő támogatást, de négy hónap elteltével, 
egyik minisztériumból sem kaptam semmilyen visszajelzést! Úgyis 
mondhatnám, hogy „válaszra sem méltattak”! Talán az miatt, mert 
a többi három település is kért többlettámogatást – jelentősebb 
mértékben mint Kölked? És, így már nem tartottak bennünket 
póttámogatásra érdemesnek? És a projektünk annyira nem volt 
fontos? Ez most már mindegy is, hiszen a projekt „vissza lett hívva”! 
Azaz, most nem lesz belőle semmi! De, nem tettem le arról, hogy ezt 
már a közeljövőben, valamilyen más forrásból majd megvalósítsuk. 
Ennek céljából már tettem „lobby” lépéseket! Egy ilyen fiaskó után 
ígérni már nem merek semmit, de egykönnyen nem is adom fel! 
Előbb-utóbb lesz erre megoldás! Azért a csalódottság mélyen 
bennem van – és egy jó ideig marad is -, mert én több éven át azt 
ígértem a falunak, hogy Kölked rá fog kerülni a világ térképére! 
Tévedtem! És, az őszinte véleményemet még csak el sem merem 
mondani! És, még az sem nyugtat meg, hogy rajtam, rajtunk nem 
múlott! 
Szerencse a szerencsétlenségünkben, hogy azokat a költségeinket, 
amiket a fejlesztés megvalósulásának reményében a falu saját 
pénzéből megfinanszírozva tettünk bele különböző célokra – útépítés 
önerő, területek megvásárlása, „ezer” féle hatósági díj, stb. - , 
elképzelhető, hogy a Pénzügyminisztérium az én felvetésem 
következményeként elismerte. És,  pótlólagosan megtérítette 
számunkra. Ez megközelítőleg 24 millió forint. Igaz, jobban örültem 
volna annak, ha a fejlesztés az eredeti elképzelés szerint 
megvalósul, de nem elvetendő az sem, hogy a falu pénze végül nem 
lett kidobott pénz!

Felmérések 

A közeljövőben, három témában fogjuk a lakosságot 
megkérdezni.
● A már említett „kutya” ivartalanítási pályázat miatt, mert ezt a 

pályázatot csak konkrét igényekkel tudjuk beadni.
● Szennyvízcsatorna, vagy házi szennyvíztisztító ügyében arról 

kérdezzük meg a lakosságot lakóingatlanonként, hogy szeretne-e 
szennyvíz csatorna, vagy házi szennyvíz tisztító lehetőséget, és, 
hogy egy ilyen beruházás esetén mekkora összeget tudna vállalni 
önerőként. Általában ez 10% önerő szokott lenni. Kölked 
szennyvízcsatornázása 700 millió forinttól számítható, ami így kettő- 
háromszáz ezer forint önköltséget jelentene lakóingatlanonként. A 
felmérés nem jelent semmilyen elkötelezettséget, már csak az miatt 
sem, mert szennyvízcsatornára vajmi kevés esély van. A házi 
szennyvíztisztító rendszer pályázatával pedig más problémák 
vannak. Például az, hogy egy kicsi, leburkolt udvarban, hova lehet 
elszikkasztani a tisztított szennyvizet?!

● Az ivóvíz vezeték cseréjére szóló felmérést is elvégezzük. Bizony, 
ott is előfordulhat, hogy jelentős önrészt kellene hozzátenni. Mai 
ismereteink és az egyáltalán szóba jöhető ivóvíz vezeték kiváltás 

 

pályázata esetében a 30% önrész szintén több százezer forint  saját 
erőt igényelne!

A felmérést el fogjuk végezni, és annak ismeretében pályázunk „kutya” 
ivartalanítás ügyében, és a szinte reménytelen lehetőségek 
függvényében  szennyvíz- és ivóvíz kérdésben.

Kerti- és egyéb hulladék otthoni, udvari, kerti égetése

Az előző Hírmondóban is tájékoztattuk Önöket, hogy Kölkeden – 
járványhelyzettől függetlenül - már nem lehet legálisan égetni még 
kerti hulladékot sem! Az égetésre vonatkozó előző, helyi szabályozás 
2020. december 31. nappal hatályát vesztette! Új szabályozást nem 
alkottunk, így NEM LEHET ÉGETNI! Tudom, hogy sokan ezzel nem 
törődnek – sokan a régi szabályozásunk előírásaival sem törődtek -, 
és azt is tudom, hogy több lakót jogosan zavar az, hogy egyesek, a 
kerti hulladékon kívül egyéb mást is előszeretettel égetnek a 
szabadban, össze-vissza, bármely napon, és időpontban. Így: gumit, 
rongyot, műanyagot, stb. Az Önkormányzat kezéből kivettek minden 
„büntető eszközt”, ezért, ahogy tájékoztattam is már a falu lakosságát, 
ha illegális égetést tapasztalnak, akkor ne a polgármestert hívják 
panaszkodva, hanem közvetlenül a katasztrófavédelmet! 
Ismertebb nevén: TŰZOLTÓSÁGOT! Telefonszám, bejelentés: 112.

Játszóterek felújítása

Tisztelettel kérjük a gyerekes szülők türelmét a játszótereink nyitása 
tekintetében! Sajnos a 2013-ban, közel 30 millió forintból épített kettő 
játszóterünk fa játékainak több eleme idejekorán tönkrement és így a 
játékok egy része baleset veszélyessé vált! A játékok megerősítése, 
javítása folyamatban van. Egy-két héten belül mindkét játszótér újra 
használatba lesz adva!
Megértésüket Köszönjük!

Ravatalozó előtető faszerkezetek állagmegóvása

Tekintettel arra a tényre, hogy a ravatalozók faszerkezetei öregednek 
leginkább, így az előtető favázát igyekszünk megóvni. Az eddigi lazúr 
mázolás helyett a tartósabb minőségű mázoló anyaggal újítottuk fel a 
külső faszerkezeteket.

Gyerekíjászat

Takács András mohácsi lakos megkeresésének hatására az általános 
iskolába járó gyerekek számára íjászkodási lehetőséget ajánlott fel. 
Hetente, csütörtöki napokon, a sportpályán tarja a foglalkozásokat, 
melyre felnőttek is jelentkezhetnek. Amennyiben lesz tartós 
érdeklődés, úgy a Kölkedi Sport Egyesület részeként akár egy íjász 
szakosztály megalapítása is realitás lehet. Az íjászkodás tárgyi 
feltételeit az Önkormányzat a költségvetéséből 80 ezer forint 
támogatással biztosította.

Füves kispálya

A közeljövőben a Ciheriben egy füves kispályát fogunk kialakítani azon 
érdeklődők számára, akik szeretnék, hogy a falu több pontján is 
legyen lehetőség focizni. Bízunk abban, hogy majd kellő kihasználtság 
mellett, elsősorban a fiatalok tudnak majd örülni az újabb 
lehetőségnek!

Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat terve

Kölked Község Önkormányzata képviseletében együttműködési 
megállapodást kötöttem a Kölkedi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal arra, hogy a Dankó-telepen egy hagyományőrző 
jellegű tervet valósítsanak meg, szabadtéri összejövetelek megtartási 
lehetőségével és infrastruktúra fejlesztéssel együtt. A Roma 
Önkormányzat egyúttal a terület karbantartását is vállalta. A 
kezdeményezés jó, és szerintem fog is működni!

Május 28-án, pénteken, 17 órakor, az ovi udvarban, 
korlátozó intézkedések mellett az óvodások ballagása 
meg lesz tartva!
Az iskolások ballagása szintén megrendezésre kerül, az 
udvarban, június 12-én, 9 órakor.
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