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Hírmondó

Megjelenik Kölkeden és Erdőfűn:
●
Kölked honlapján (kolked.hu)
●
Az önkormányzat szokásos hirdetőhelyein (papír alapon)
●
Nem rendszeresen minden háztartásban (papír alapon)

Köszönetnyilvánítás
Gráf Ferencnek és Gráf Krisztiánnak köszönöm az újabb felajánlásban
elvégzett, a falut szolgáló társadalmi felajánlásaikat, fűnyírás, kaszálás,
gépi tereprendezés és építőanyag tároló hely biztosítását.
id. Hegedűs Sándornak fűkaszálási segítségét
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Országgyűlési választások – 2022

ebben a helyzetben a halaknak sem tett volna jót egy ilyen
nagyszabású rendezvény.
Az óvodában és az iskolában lezajlottak a ballagások.
Egy év kihagyás után ismét megrendezésre került a Falunapunk!
Többen hiányolták a „menő sztárvendéget”, de el kell mondanunk,
hogy egy falunap megrendezéséhez nem csak egy „sztárvendég”
extra finanszírozása, hanem több színvonalas produkció
megszervezése szükséges. A szokásos, id. Hegedűs Sándor által
alapított vándorkupás halászléfőző verseny tizennyolc nevezővel
zajlott le. A helyezettek: III. Késics Mladen Bojan, II. GojkovicsKosztics Zsófia, I. COOP bolt – Kovácska Edit. Gratulálunk a
nyerteseknek!

2022. április 3.-án lezajlottak az országgyűlési választások. Kölked
választásra jogosult lakóinak 56,96% érezte úgy, hogy részt kíván
venni a választásokon. Településünkön egyéni jelöltként Dr. Hargitai
János a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta a szavazatok 73,73%-át. Listás
szavazatok tekintetében a FIDESZ-KDNP kapta a szavazatok 75,23%át. Utólagosan is gratulálunk Dr. Hargitai János képviselő úrnak és a
FIDESZ-KDNP-nek a győzelméhez.

Közeljövő rendezvényei

Mi is történt az utolsó Kölkedi Hírmondó megjelenése óta?
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Amint az bizonyára sokaknak feltűnt, már jó rég óta nem jelent meg a
Kölkedi Hírmondó újabb száma – ebben az évben ez az első szám -,
ezért vázlatokban tájékoztatjuk a falu lakosságát a legfőbb
történésekről:
●
már több éve, mindig nagyobb rendszerességgel tört el az elavult
ivóvíz vezetékünk, ezzel sok bosszúságot okozva Mindenkinek
●
viszonylag nyugodt hangvételben lezajlottak az országgyűlési
választások
●
ebben az évben is több pályázatot benyújtottunk, amelyekből már
vannak eredményes támogatások
●
jelen pillanatban sajnos kevés új pályázati lehetőség van kiírva,
így újabb pályázatokat most benyújtani nem tudunk, de az
előkészítő munkák azért folynak, hogy ha újra lehet pályázni,
akkor annak lehetőségét meg is tudjuk ragadni
●
várhatóan jelentős többletköltségekkel kell számolnunk a falu
költségvetésében az új állami szabályozások és egyéb gazdasági
események hatására
●
a falu élete némileg normalizálódott a COVID után

Rendezvényeink voltak
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A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendezte
második svábbálját.
Ebben az évben március 15.-e tiszteletére megtartottuk szokásos
megemlékezésünket a református templomkertben lévő
emlékműnél.
A sportpályán megrendezésre került a hagyományos május elsejei
közös főzőcskézés, ebéd és beszélgetés.
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszervezte és
lebonyolította a Gyereknapot, és a Roma napot is, melyeknek
visszhangja jó volt.
A Nyugdíjas Klub ismét teljes „kapacitással” tartotta meg a
rendezvényeit.
A folyamatában VI. Települési Horgászversenyünket ebben az
évben nem tudtuk megtartani, mivel a verseny színhelyünkön, a
„Gödör-Horgásztóban” rendkívül alacsony volt a vízállás, és

A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében közös
kirándulás Baja város egyes látványosságainak megtekintésére.
Augusztus 20.-án a sportpályán ismét megrendezzük a szokásos,
főzőcskézős, beszélgetős összejövetelünket.
Az óvoda ismét tervezi a szüreti felvonulását.
A Roma Önkormányzat fontolgatja a három évvel ezelőtti „Roma
lakodalmas” felvonulás megismétlését.

Folyamatban lévő, nyertes pályázatainkról
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Még 2021. év elején nyertünk el egy helyi piac kialakítására szóló
pályázatot, mintegy 67 millió forint értékben. Sajnos az elmúlt
másfél év alatt az építőipari anyag- és munkadíjak legalább 50%-al
megemelkedtek, így a pályázaton elnyert támogatási összegből
valószínűleg nem tudjuk megvalósítani amire pályáztunk.
Esélyünk arra, hogy többlettámogatást kapunk, minimális, így
valószínűsíthető, hogy az elnyert pályázatunkat visszaadjuk és az
nem fog megvalósulni.
2021. december hónap végén kaptunk értesítést arról, hogy a még a
tavalyi évben benyújtott Magyar Falu Program keretében a
katolikus
temető
kerítésének
cseréjére
nyertünk
el
hozzávetőlegesen 5 millió forintot. A régi kerítés már lebontásra
került, az új kerítés építése hamarosan megkezdődik.
Még szintén a 2021. évben nyújtottunk be pályázatot egy három
méter széles, aszfaltozott út építésére a katolikus temetőnkhöz. 40
millió forintot nyertünk az út megépítéséhez, amelyhez a falunak 2
millió forint önerőt kell hozzátenni. Az útépítés még az őszi esős
időszak beállta előtt el fog készülni.
15 millió forintot nyertünk el a Magyar Falu program 2022. évben
kiírt pályázatai közül közterületi eszköz beszerzésére, amelyből
egy 50 lóerős traktort, egy mulcsozó- és egy rézsűkasza adaptert
tudtunk beszerezni. A traktor beszerzésre került, és mindenféle
egyéb híresztelés ellenére széles körűen fogja tudni használni az
önkormányzatunk.
2021-ben nyertünk TOP pályázat keretében 98 millió forintot a II.
Lajos utca csapadékvíz elvezetés burkolt árok kivitelezésére a falu
keleti bejáratától az iskoláig, mindkét oldalon. Sajnos a tervek
engedélyezési folyamata józan ésszel fel nem fogható,
bürokratikus. Úgy is lehetne mondani, hogy roppant „precíz”, de
viszont rugalmatlan!

Sajnálatos, hogy az elért eredményeink, nyertes pályázataink több
esetben rosszindulatú kritika tárgyát képezik a lakosság egyes
személyei között! Úgy gondoljuk, hogy semmi olyat nem csinálunk
és nem csináltunk ami a falu kárára lett volna! Továbbra is arra
fogunk pályázni, amire lesz pályázati kiírás, és nem arra fogunk
várni, hogy az általunk is tudott- és ismert, fontosabb problémáink
megoldására mikor lesz valakinek, bárkinek pályázati kiírása, de
leginkább pénze! Szükségét érzem ismét leírni, hogy még hosszú
évekig csak hiú ábránd lesz a számunkra mind az ivóvíz vezetékünk
teljes rekonstrukciója, mind pedig az, hogy Kölkeden lesz szennyvíz
vezeték! Véleményem szerint csodának kellene történnie ahhoz,
hogy itt az elkövetkezendő minimum tíz évben víz- és szennyvíz
kérdésben érdemben lehessen beszélni bárkivel is!
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Állam mintegy 9,6 millió forint állami normatívát biztosított. Ezzel
szemben a falunak ez a kötelező feladat közel 14,5 millió forintba
került volna, ha év közben nem lett volna drasztikus áremelkedés az
élelmiszer alapanyagok területén, és most már majd az élelmiszert
előállítók rezsiköltségeiben is.
Az étkezési térítési díjakat
szeptembertől szükséges lesz emelnünk, ami további mintegy másfél
millió forint többletkiadást fog jelenteni a költségvetésünkben. Így
összességében kb. 6 millió forinttal kell a falunak hozzájárulni a
gyermekétkeztetéshez.
Az üzemanyag árak drasztikus emelkedése miatti többletkiadásunk
szintén meg fogja közelíteni az egymillió forintot.
Bevételi oldalon túl sok lehetőségünk nincs. Mozgásteret egyedül az
iparűzési adó jelenthet. A mi önkormányzatunknál jelenleg 1,4% az
iparűzési adó. Adót nem szívesen emel az ember, főként akkor nem,
amikor összességében és mindenkit, magánszemélyeket és
vállalkozásokat egyaránt érintő drágulás tapasztalható a gazdaság, a
mindennapi megélhetés területén. Az önkormányzat is a túlélésért
fog küzdeni! Nem lehetetlen, hogy szükségünk lesz az iparűzési adó
emelésére annak érdekében, hogy talpon maradjunk, hogy a
kötelező feladatainkat teljesíteni tudjuk!
Tájékoztatásul közlöm azt is, hogy a már négy éve megszokott
Magyar Falu Program pályázataira az elmúlt években évi 60-70
milliárd forintra lehetett pályázni. Ez az összeg a Magyarország
2023. évi költségvetéséről elfogadott törvény értelmében a 2023.
évben lecsökken 26-27 milliárd forintra, de a maradvány összeg is
jelentősen kevesebbet ér a drasztikus áremelkedések miatt. Talán
majd ebből a keretből is tudunk valami kis pályázatot elnyerni.
Előzetes információk alapján a közmunka programban résztvevők
számának jelentős csökkentésével is számolni kell 2022. szeptember
1.-től. Kölkeden még mindig jelentős a munkanélküliek száma.
Amennyiben jelentősen csökken nálunk is a közfoglalkoztatottak
száma, úgy eléggé problémás helyzetnek nézünk elébe, mert dolog
azért van bőven! Majd lesz valahogy, csak legyen hozzá pénzünk
is!

Ide illően ismét tájékoztatom a falu Lakosságát arról, hogy a főutca
leg kritikusabb ivóvíz gerinc vezetékének cseréjét és az arra való
lakossági bekötéseket 320 méter hosszban elvégeztettük, a falu saját
pénzéből 7 millió forintért! Nincs, és nem volt támogatási lehetőség ●
senkitől! Ennyit ér ma 7 millió forint! A faluban maradt még úgy
hét kilométer, falun kívül négy kilométer azbeszt vezeték. Könnyű
kiszámolni, hogy hány száz millió forintra lenne még szükségünk a
teljes cseréhez! Bízom abban, hogy a falu lakossága egészséggel
tudja majd használni az ivóvizet! Bár egészen biztosan lesznek még
csőtörések, de újabb hasonló cserékre nem fogja futni! Valószínűleg ●
már csak az miatt sem, mert brutálisan meg fognak növekedni az
önkormányzatnak is a rezsiköltségek – villany, gáz -, üzemanyag
költségek gépeinkhez, parkgondozáshoz, és az óvodás, iskolás
gyerekek élelmezési költségei is! És egyenlőre arról még semmi hír,
hogy ezeket a megnövekedett költségeket az önkormányzatok felé az
Állam egyáltalán kompenzálja-e, vagy nem egy huszonegyedik
század béli, és közvetve a lakosságot is érintő megszorításokhoz kell Sporthírek
folyamodnunk annak érdekében, hogy ne álljon meg az élet!
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Elbírálás alatt lévő pályázataink
TOP pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtottunk be egy
közösségi sport-, kulturális- és gasztronómiai rendezvénytér
kialakítására az iskolával szembeni parkban. A megpályázott
összeg: 207 millió forint. A pályázat elbírálás alatt.
Szintén TOP pályázat keretében nyújtottunk be pályázatot a
jelenlegi orvosi rendelő bővítésére, felújítására. A megpályázott
összeg közel 50 millió forint. A pályázat elbírálás alatt.
Leader pályázat keretében nyújtottunk be kérelmet 3,20 millió
forint értékben a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás külső
nyílászárók cseréjére. A pályázat elbírálás alatt van.

Elbukott pályázataink

Sajnálatos tény, hogy a focicsapat ebben az évben nem indult el a
bajnokságban. Igazából az ide vezető okokat röviden nem lehet
leírni. Két fontos tényező van, ami ide vezetett. Egyrészt ma már
jószerével a legkevésbé ügyes játékos sem nagyon akar „fizetés”
nélkül focizni, így nem tudtunk igazolni olyan- és annyi játékost
„ingyen”, hogy azokkal biztonságban végig lehetett volna vinni a
bajnokságot. Azok az idősebb játékosok és fiatalok, akik kitartottak
a csapat mellett, többségük eligazolt, tud tovább is focizni!
Köszönöm Nekik a kitartást, és a szurkolóinknak is, akik
végigkísértek bennünket még a tavalyi nehéz évben is. Talán jövőre
újrapróbáljuk, de ha már megszokottá válik az, hogy egyes megyei
III. osztályú csapatoknál is lehet „gázsiért” focizni, akkor kevés az
esély. Ide jutottunk, de talán vannak – lesznek – még csodák! A
sportpályát továbbra is úgy tartjuk karban, mintha nem változott
volna semmi, hiszen maga az objektum is büszkesége a falunak!

A Magyar Falu Program keretében számtalan pályázatunkat már háromnégy alkalommal is elutasították, így: kultúrház felújítás, fűtés
korszerűsítés; orvosi rendelő felújítás; belterületi utjaink felújítása; Viszont van egy jó hír is a sport területén! Takács András mohácsi
orvosi szolgálati lakás felújítása; játszótér felújítás-javítás; lakos vezetésével megalakult a „Kölkedi Farkasok” nevű íjász
csoport, akik rendszeresen, „futószalagon” szállítják a szebbnéltanyagondnoki busz cseréje
szebb eredményeket! András jó vezető, heti két alkalommal tartják
edzéseiket már jó ideje a kölkedi sportpályán, nem csak kölkedi
Mire számíthat az önkormányzat a válság ideje alatt
fiatalokkal. Köszönöm a munkájukat, hozzáállásukat, szép
●
Előzetes információ alapján – mivel „kőbe vésett” dokumentum sikereiket! A következő „Hírmondóban” részletesen is beszámolok a
nem áll rendelkezésünkre –, ha- és amennyiben nem hoz az sikereikről!
önkormányzat súlyos döntéseket igénylő korlátozásokat a villamos
áram költségeink csökkentésére, azok három, három- és Felhívás!
félszeresére, a gáz költségeink négy, négy- és félszeresére fognak
növekedni. Csak példának írom, hogy a közvilágításunk – I. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a már kiküldött szórólapok és
amennyiben nem korlátozzuk azt valamilyen formában, kevesebb kifüggesztett plakátok szerinti, augusztus 15-i ingyenes egészségügyi
lámpa, vagy éjszakai időkorlát, stb. – minimum 2 millió forinttal szűrővizsgálat lehetőségével éljenek.
fog többe kerülni! Összességében - ha- és amennyiben nem hoz az
önkormányzat súlyos döntéseket igénylő korlátozásokat a spórolás II. Augusztus 20-án a Sport pályán ebben az évben is közösen
érdekében - a jelenlegi fogyasztások mellett egész biztosan jócskán ünnepelünk. Szokásokhoz híven lesznek csoportos főzések, de
tíz millió forint lesz a többletkiadásunk!
mindenki más is csatlakozhat bármilyen ételek elkészítésével.
●
Hasonló problémával nézünk szembe a kötelező, ingyenes
gyermekétkeztetés esetében is. A 2022. évi költségvetésünk Mindenkit szeretettel várunk!
tervezése során az óvodások- és iskolások étkeztetésére a Magyar
Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Mádlity Mónika, Felelős kiadó: Csomor Tibor

