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Kedves Lakosaink!

Bár hazánkban napról-napra javuló számokat mutat a koronavírus 
járvány fertőzöttségi- és halálozási mutatója, Európa- és a Világ egyes 
országaiban a javuló tendenciát ismét megtörni látszik egy újabb vírus 
mutáns, az indiai delta variáns néven elhíresült vírus. Egyértelműen ki 
nem jelenthető, de valószínűsíthető, hogy előbb-utóbb Magyarországon 
is el fog terjedni. Ezzel kapcsolatos szakmai fejtegetésekbe nem 
bocsátkoznék, főleg akkor nem, amikor gyakorlatilag szakemberek 
véleményei alapján kapunk folyamatos könnyítéseket, korlátozás 
feloldásokat. Én, mindennek ellenére továbbra is óvatosságra kérném a 
lakosságot, és arra – bár gyakorta kényelmetlen -, hogy közösségekben, 
közösségi terekben használjuk a maszkot! És, arra bíztatok Mindenkit, 
hogy aki még nem oltatta be magát, az minél hamarabb tegye azt meg! 
Akik pedig átestek a COVID járványon, vagy már beoltatták magukat, 
azok is folyamatosan kövessék azokat a tanácsokat, amelyek révén 
hosszú távon is biztonságot teremthetnek maguknak és környezetüknek 
azzal, hogy a védettségüket meghosszabbítsák! Szinte biztosan 
kijelenthető, hogy a COVID fertőzésen átesettek és az oltottak számára 
is el fog jönni újra az az időszak, amikor már ismét veszélyeztetettekké 
válnak, válunk! Már nem lesz meg a megfelelő mértékű immunitásunk! 
Gondolom, hogy majd segítenek nekünk abban, hogy erről a 
védettségünkről valamilyen formában megnyugtató képet kapjunk, és ha 
szükségesé válik, időben kaphassunk ismét védőoltásokat. 

Tájékoztató

Tájékoztatom településünk lakosságát, hogy Gerber Csaba 
önkormányzati képviselő 2021. július 01. nappal önkormányzati 
képviselői tisztségéről lemondott. 
Ezúton is köszönöm mindenkori képviselői munkáját, és azokat a 
támogatásait, amivel településünk közösségi életéhez hozzájárult!
A lemondással együtt keletkezett képviselői helyet a 2019. évi 
önkormányzati választások során a sorban következő képviselő jelölt, 
Kun Csaba Lászlóné fogja betölteni. Csilla vállalta a képviselőséget, és 
2021. július 5-én át is vette a Helyi Választási Bizottságtól a 
Megbízólevelét. Eredményes munkát kívánok Neki!

Köszönet nyilvánítás

● Köszönetemet fejezem ki mindazon lakóinknak, akik csatlakoztak 
ahhoz a felhívásunkhoz, hogy próbáljuk meg minél hangulatosabbá 
tenni a közterületeinket. Ezzel további porták előtt, környezetében 
jelentek meg üdítő változások apró, nem is igazán jelentős 
költségek révén! Természetesen csak hálálkodni lehet azon 
lakóinknak, akik már hosszú évek óta színesítik meg mindannyiunk 
számára az utca hangulatát, vagy éppen megöntözik az 
önkormányzat dolgozói által kiültetett virágokat!

●  Köszönöm Peti Tibornak, hogy a falunkra gondolt akkor, amikor a 
Mohácsi TE sportpályájának átépítése során feleslegessé vált 
kézilabda méretű kapukat nekünk lobbyzta ki! Használni fogjuk 
őket!

●   ifj. Koleszár László és Sziládi Máté jóvoltából idén is kaptunk 
csemete fákat, amelyeket elültettünk. Sajnos minden évben vannak 
kiszáradó csemetéink, de azokat módszeresen pótolni is szoktuk! 
Mára már több száz különböző csemete fogott gyökeret és 
erősödött meg. Némelyek már igen mutatós méretűvé cseperedtek, 
de az igazán látványos megerősödésükhöz még néhány évnek el 
kell telnie.

● Köszönöm Tutti Tibor segítségét a Várdombhoz vezető út 
padkájának lekaszáltatásában. Egyúttal egy ismeretlen jótevőnknek 
is köszönöm ugyan ezen a helyen való segítséget.

● Már évek óta megszokott dologgá vált, hogy Gráf Ferenc a 
telephelye és a falu közötti útpadkát rendszeresen lenyírja. Ismét 
köszönöm!

● És id. Hegedűs Sándornak is köszönöm azoknak az önkormányzati 
földutaknak a kaszálását, amit szintén évek óta csinál, egyéb, más 
segítő tevékenységével, mint például fű kaszálék letakarítás előtti 
rendsodrózása a Ciheriben.

● Köszönöm Tuttiné Merkler Gabriellának a lobby segítségét, amellyel 
több rászoruló családnak sikerült most már évek óta egy-egy kis 
KARITÁSZ segítséget nyújtani, amelyeket a Kölkedi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat további anyagi támogatásából vásárolt 
alapélelmiszerekkel szoktak kiegészíteni. 

●   Már több évben kaptunk Szajcsán István mohácsi virágboltostól 
megmaradt virágpalántákat, amelyeket a közterületeinken szoktunk 
elültetni. Köszönjük! 

Talán mégsem szűnik meg a focicsapat?!

Minden tekintetben nehéz napokat élt meg a 2020/2021 bajnoki évadban a 
Kölkedi Sport Egyesület, rövidebben a focicsapat. Sajnos eléggé 
elidősödött a játékos állomány és a sok sérülés következtében a 
bajnokság végére még a létszám is  megcsappant. Mindennek ellenére a 
most már hosszú évek óta lelkes szurkolótáborunk kitartott a csapat 
mellett – amelyet köszönök nekik -, és sikerült a dobogó harmadik fokára 
is felállnunk. Ezúton is köszönöm a játékosoknak a kitartását és 
küzdőszellemét, Gerber Csabának, hogy intézte a csapat technikai ügyeit, 
Diósi Zsoltnak az edzés- és szakmai munkát, és a csapat körül egyéb 
területen segédkezők, így Freyné Nagy Szilvia, id. Szécsi Zoltán, Katona 
István, Szkróbó Péter, Száraz József és Orsós István munkáját. Gerber 
Csaba a jövőben a Mohácsi TE NB III.-as labdarúgó szakosztályának 
szakmai munkáját fogja irányítani. Köszönöm neki az elmúlt tíz évben a 
kölkedi csapat körül végzett munkáját és támogatásait, és egyben sok 
sikert- és szép eredményt kívánok Neki az új csapatánál! Sajnálatos 
módon a 2021/2022 bajnoki évadra való felkészülésünk az előző évihez 
viszonyítva is sokkal nehezebben indul, mert többek között igazából most 
szembesültünk azzal, hogy az évek óta együtt lévő csapatunk 
megkorosodott! Mindemellett még az is sújtott bennünket, hogy nagyjából 
egy irányba mutató okok miatt sok játékos úgy döntött, hogy annak 
ellenére, hogy nem lesz fiatalabb, még szeretne focizni, de nem Kölkeden! 
És hátat fordított a régóta sikeres csapatnak. Hogy miért, igazából 
érthetetlen a számomra! Az okát viszont sejtem! Szerencsére azért még 
maradtak olyan személyek, akik az egyesület elnökének gondolataival és 
törekvésével értettek egyet, és amikor igazán kellett, akkor a csapat jövője 
mellé álltak! Számomra sajnálatos volt, hogy a valószínűsíthetően egy 
forrásból kiindult hírek alapján, az utóbbi fél évben – bár már korábbi 
években is voltak ilyen zöngék – a mai napig is nagyon sok embertől 
kaptam, kapom azt a kérdést, hogy: „megszűnik Kölkeden a focicsapat”? 
Én meg csak kapkodom a levegőt, és elbizonytalanodva igyekszem 
megnyugtatni minden kérdező, vagy aggódó érdeklődőt arról, hogy 
régebben is volt Kölkeden foci élet, és ha rajtam múlik, akkor lesz 
továbbra is! Már csak az miatt is, mert ez a falu igényli – és meg is 
érdemli! - ezt az évente 15-20 alkalommal megtekinthető szórakozást! 
Nem engedhetjük, hogy ettől a lehetőségtől megfosszuk a kölkedieket, és 
mindazon nem kölkedieket, akik évek óta a csapatnak szurkoltak és 
ezután is nekünk akarnak szurkolni! A csapat működésének feltételei külső 
„segítség” nélkül, csupán az önkormányzat anyagi támogatásával is 
hosszú évek óta biztosított volt! És remélhetőleg az elkövetkezendő 
években is így marad! A működéshez megvolt és meg is lesz minden 
feltétele a csapatnak! Remélhetőleg az élet is megmarad a focipályán, 
meg a faluban is! Lehet, hogy a 2021/2022. évi bajnokságban nem 
leszünk olyan meghatározóak, mint voltunk az elmúlt években, de új 
csapat fog épülni, több fiatallal és kölkedi kötődésű játékosokkal! 
Köszönöm azoknak a kölkedieknek, és az erős kölkedi kötődésű 
sportszeretőknek a hatalmas erkölcsi és tevőleges segítségét, akik szintén 
úgy gondolták, hogy ez a falu nem lehet meg foci nélkül! id. Balázs Zoltán, 
ifj. Balázs Zoltán, id. Szécsi Zoltán, ifj. Szécsi Zoltán, Gömzsik Dániel, 
Policsek Gábor és akinek a focin kívül nincs semmilyen kötődése, ám 
mégis egy hatalmas kölkedi szíve lett, az évek óta a csapat edzési 
munkáját végző, igazán szerény ember, Diósi Zsolt! Azt mondja a 
közmondás, hogy: „Bajban ismerszik meg az igazi barát”! Mennyire igaz!
Kösz srácok!
Nektek köszönhetően továbbra is lesz csapatunk!
Hajrá Kölked! 
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Még a focinál maradva…..

Egyesületünk pályázati támogatást nyert el a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „civil” pályázaton. Egymillió forint értékű, jobb 
minőségű önjáró fűnyíró traktorra és 2 db 100 m2 felületű labdafogó 
hálóra nyertünk összesen 1.184.30,- forintot! Az új fűnyíró traktorral 
legalább hat-nyolc évig megoldott lesz a fűnyírásunk, bár a jelenlegi 
fűnyíró traktorunk is még újszerű állapotban van!

Pályázati hírek, eredmények

A Magyar Falu Program pályázatai között beadott alábbi pályázataink 
sajnos nem nyertek:
● Belterületi utak felújítására benyújtott 30 millió forint értékű 

pályázatunk
● Katolikus temető kerítés felújításra benyújtott 4.723.000,- forint 

értékű pályázatunk
● Játszótér felújításra benyújtott 2.708.000,- forint értékű pályázatunk
● Orvosi rendelő bővítésre-felújításra benyújtott 27.338.301,- forint 

értékű pályázatunk
● Kultúrház felújítási, fűtéskorszerűsítési pályázatunk 14.869.925,- 

forint értékben
Még 2 db Magyar Falu Programban futó pályázatunk van. Így a 
közterületi karbantartó gép beszerzése – traktor és adapterek -, valamint 
a tanyagondnoki busz cseréje. Bízunk abban, hogy lesz közöttük még 
eredményes!
Azonban van kettő jó hírünk is. Egy, a belügyminisztérium által kiírt 
pályázat keretében útfelújításra nyertünk 19.890.757,- forintot. Mivel a 
pályázati kiírás 35% önerőt is előírt, így az önkormányzatnak további 
10.710.407,- forintot kell hozzátenni. Együttesen 30.601.164,- forintból 
tudunk újabb utakat felújítani. A pályázatban szereplő, felújításra kerülő 
utcáink: Móricz Zsigmond utca, Zrínyi utca visszalévő szakasza 
Kopnyikéktól – Varga Istvánék volt házáig, Hunyadi utca teljes szakasza 
Varga Istvánék volt házától  Tokai Jánosig, és a Petőfi utca a Kossuth 
Lajos utcától a II. Lajos utcáig (templom mellett, ki a főutcáig).
Az eddig felújított utcáinkkal együtt is a falu utcáinak kb. 40%-a még 
mindig felújításra fog várni. De apránként majd szép lassan összejön!
Szintén eredményes lett a csapadékvíz elvezetésre beadott pályázatunk 
II. üteme. A Baranya Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton 
96.658.784,- Ft támogatást nyertünk el, amelyből a II. Lajos utca mindkét 
oldalán, a Majális-park-tól a Duna-Dráva Nemzeti Park irodaházáig beton 
árokelemes burkolt árok és minden kapubejáró újraépítése fog 
megtörténni. A „nagy” bolt, az Önkormányzat, a Vörös söröző és az 
orvosi rendelő két szolgálati lakása előtti árkok fedett kivitelben, padka 
parkolási lehetőséggel. Köszönjük az Európai Unió, a Magyar Állam és a 
Baranya Megyei Önkormányzat támogatását!   

Íjászkodás Kölkeden!

Hozzávetőlegesen kettő hónapja Takács András mohácsi lakos vezetése 
és irányítása mellett „kísérleti jelleggel” elindult egy íjászkodási 
lehetőség a sportpályán. Elsősorban az általános iskolai tanulók voltak a 
célszemélyek arra, hogy beinduljon egy újfajta lehetőség. András 
lelkiismeretesen foglalkozik minden csütörtökön 17 órától az 
érdeklődőkkel. A kezdeti nyolc-tíz érdeklődő gyerek az első hetek 
cserélődése után mára 5-6 érdeklődőre csökkent, de ők már egy stabil 
csapattá olvadtak össze. Az edzések a nyári szünetben is folynak, így 
továbbra is várja András az érdeklődő fiatalokat! De az idősebb 
korosztálynak is lehetősége van arra, hogy csatlakozzon!
András, látva a fiatalok tehetségét, július 3-án már el is vitt három 
gyereket egy íjász versenyre, Turonyba. Gyerek kategóriában Tokai 
Marcell IV., Nagy Rajmund V. helyezést, ifi kategóriában Bognár Kevin II. 
helyezést ért el!
Gratulálunk a fiúknak! Így tovább! Lesz ez még jobb eredmény is!
Andrásnak köszönöm az önzetlen munkáját és kitartását Az íjász csapat 
vár további újabb fiatalokat, lányokat- és felnőtteket is!

V. Települési Horgászverseny

Július 10-én tartottuk meg a sorozatban ötödik települési 
horgászversenyünket, szokásosan a „Gödör-Horgásztón”. Sajnos az 
előző évekhez viszonyítva csökkent az érdeklődők száma, de összesen 
így is tizenhatan vetélkedtek. Idén a fogási eredmények is szerényebbek 
voltak. Mind a horgászverseny, mind az azt követő közös ebéd jó 
hangulatban telt el. Ebéd után volt az eredményhirdetés. A díjakat a 
Botond HE elnöke, Kiss Balázs és Csomor Tibor polgármester adták át. 
Az első helyezettek kupát és a Duna-Dráva Nemzeti Park által felajánlott 
területi engedélyt és vásárlási utalványt, a további helyezettek kupákat 
és vásárlási utalványokat nyertek. 
Eredmények, ifi-gyerek kategóriában: Czimmer Bálint I. helyezés, 2,79 
kg; Balog Jázmin II., 1,94 kg; Kőszegi Denis III., 1,85 kg
Felnőtt kategória: Mihálovics Zoltán I., 6,40 kg; Kun Csaba László II., 
5,13 kg; Orsós Attila III., 4,81 kg
Legnagyobb hal : Kun Csaba László 2,78 kg
Gratulálunk a nyerteseknek!

 

A rendezvény lángos tízóraiját, ebédjét és a frissítő italokat a Kölkedi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. Tutti Tibor KNNÖ 
elnöknek és a vezetőség tagjainak köszönjük a támogatást! Csakúgy, 
mint a Botond HE több mint ötvenezer forintos támogatását Kis Balázs 
elnöknek és a vezetőségnek. Legszerényebb mértékben, a kupákkal 
Kölked Község Önkormányzata volt a támogató. Köszönöm id. Deák 
Antalnak, hogy ebben az évben is bevállalta a babgulyás főzését, 
Sárosdi Jánosnak az egyik-, és ifj. Deák Antalnak a másik versenybírói 
tevékenységét és segítségét, ifj. Hegedűs Sándornak az előkészületi 
munkákat. A verseny megrendezésének előkészületi- és szervezési 
munkáit, a versenyzők horgászat- és ebéd közbeni „kiszolgálását”, 
Tuttiné Merkler Gabriella, Tutti Zsófia és barátnője, Balogh Emese, 
valamint Mádlity Mónika önzetlen segítségének köszönhetjük!
Kovácska Zoltán tógazdának köszönöm, hogy ebben az évben is 
biztosította számunkra a lehetőséget!
Jó buli, full extra volt minden! 
Jövőre megrendezzük a hatodik versenyünket, már csak az miatt is, 
hogy legyenek a faluban rendezvények és ismét nagyobb érdeklődést 
váltsunk ki a horgászokból!

Hagyományos Halfőző Verseny

A COVID járvány miatt ebben az évben is csak a falunapi halászléfőző 
versenyt tartottuk meg, utána egy kis bállal. Bár a délutáni felhőszakadás 
az emlékműhöz tervezett megemlékezésünket még elmosta, azért 
néhány érdeklődő jelenlétében a kultúrház nagytermében Balog Benett 
ovisunk és Szabó Nikoletta iskolás tanulónk szavalata után rövid 
megemlékező gondolatokat ejtettem. A koszorút az eső enyhülésével, 
később helyeztem el az emlékművünkön. A halászléfőzőn az eső miatt a 
tizennyolc nevezőből végül is tizenhárman mérették meg magukat. A 
verseny idén is jól sikerült annak ellenére, hogy a felállított sátor alá 
szorultak a csapatok. Az eredmények: III. helyezett Czimmer Bálint, II. 
helyezett a Kölked SE színeiben Csomor Tibor, I. helyezett Mihálovics 
György és családja. Az első helyezett vándorkupát, és minden helyezett 
vásárlási utalványt kapott.
Köszönjük a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Nyugdíjas 
Klub és a focicsapat felé nyújtott versenyhez szükséges hal-, és az 
innivalók támogatását!
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is szervezett keretek között, 
versenylázban vett részt a rendezvényen.
És köszönöm a hivatal dolgozóinak, így elsősorban Tuttiné Merkler 
Gabriellának és Mádlity Mónikának a szervezési- és előkészületi 
munkákban, és közfoglalkoztatottainknak a lebonyolításban nyújtott 
technikai segítségét.
Bízom abban, hogy 2022-ben már a teljes Falunapi program 
megrendezhető lesz, ahova az érdeklődők mellett majd a halászlé 
főzőket is újravárjuk!

Fikázzunk, vagy ne fikázzunk?!

Sajnálatos, de az utóbbi időszakban mindinkább előtérbe kerülő 
jelenség, hogy az internet világában és egyéb formában is, képletesen 
szólva belerúgjunk olyan emberekbe, akik a falu közösségéért akár 
hivatásukból, vagy éppen társadalmi vállalásban bármit is tesznek! Jó 
szándékkal, jó elgondolásból! De ez egyes embereknek nem tetszik, 
mert ők sokkal jobban tudnak sok mindent, és ezért másképpen is 
csinálnák azokat a dolgokat, amiket megkritizálnak. Ugyan azt nehéz 
kideríteni, hogy mi lenne az a más, mert amúgy ezeket a segítőkész, 
ötlettel teli embereket nem igazán lehet észrevenni a közösségi életben! 
Belerúgunk egy egészségeset a Roma Önkormányzatba, mert nekünk 
éppen nem tetszik az, hogy miként, és éppen kinek segítenek, de 
belerúgunk az önkormányzat dolgozóiba az általuk végzett, és a 
lakosságot is rengeteg esetben kisegítő munkájuk kapcsán, és 
áttételesen belerúgunk a Német Önkormányzatba  is, akik jót akarnak, 
segíteni akarnak családoknak, mert éppenséggel nem mi kaptunk egy 
nem kötelezően mindenkit megillető segélycsomagot, de nyíltan, vagy 
„lefordíthatóan” belerúgunk az önkormányzatba, de ott is leginkább a 
polgármesterbe, mert nem hajlandó arra pályázni, amire amúgy nincs is 
lehetőség! De gyakran előforduló jelenség, hogy társadalmi szervezetek 
vezetőinek tevékenységét is alaptalan kritikai hangvétellel minősítenek 
egyesek. Megvédem, és minden tekintetben elismerem azok munkáját, 
akik a jogtalan kritikák ellenére is csinálják a vállalt, vagy éppenséggel 
társadalmi elhivatottságból származó tevékenységüket! Az Ő 
munkájukkal tudunk előre haladni! 

Amit a kultúrház terembérletéről tudni kell

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a  kultúrház terembérlése során 
fizetett terembérleti díj nem tartalmaz semmilyen közműköltséget (víz, 
villany, gáz). Azért kell  ezeket a költségeket külön megfizetni, mert nem 
mindenki azonos mértékben fogyasztja az egyes közüzemi 
szolgáltatásokat, ezért azt nem is lehet kalkulálni a bérleti díjba. Továbbá 
a jövőben is mind a takarítás, mind a keletkezett hulladék elszállítása is 
a bérlő feladata. 
Megértésüket köszönjük!

Csomor Tibor polgármester
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